“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)

Cuvân†ul
Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (154) octombrie 2007
Troparul
“Mare apărător te-a aflat
în primejdii lumea, pe tine
purtătorule de chinuri, cel ce
ai biruit pe pagâni. Deci,
precum mândria lui Lie ai
zdrobit și la luptă îndrăzneț
ai făcut pe Nestor, așa,
Sfinte Dimitrie, roagă pe
Hristos Dumnezeu să ne
daruiasca nouă mare milă!”
Condacul
“Invățătorului
dreptslăvitoarei credințe celei
întru Hristos, surpătorului
și rușinătorului pagânătății,
Izvorâtorului de mir, Marelui
Mucenic Dimitrie, ostașul
cel adevărat al lui Hristos,
care s-a arătat Bisericii ca
un soare și mare apărător
credincioșilor, toți acum
cântări de mulțumire și laude
din suflet cu dorire aducându-i să-i cântam: bucură-te,
Izvorâtorule de mir, Mare
Mucenice Dimitrie !“

Sf. Mare Mucenic Dimitrie
(26 octombrie)

Parintele Seraf im Rose
În data de doi septembrie s-au împlinit 25 de ani de la mutarea la Domnul a
părintelui Serafim Rose. Cu acest prilej
s-au strâns la mânăstirea Sfântul Herman
din Platina (înființată de părintele Serafim împreună cu părintele Herman) peste
200 de pelerini, trei episcopi și doisprezece
preoți care au comemorat viața deosebită a
părintelui. Cu toate că părintele Serafim
nu a fost încă canonizat ca sfânt, mulți
dintre clerici și mireni îl cinstesc ca pe un
sfânt și îi cer rugăciunile. Pentru cei care nu
au avut prilejul să citească viața părintelui
Serafim, am considerat potrivit să prezentăm un mic rezumat al vieții părintelui
scrisă de monahul Lavrentie, primul lui
fiu duhovnicesc.
Ieromonahul Serafim Rose, co-fondator și co-editor al periodicului “Orthodox Word” (“Cuvantul Ortodox”)
și co-fondator al Fratiei Sf. Gherman
al Alaskai și al mânăstirii din Platina,
California, a adormit întru Domnul pe
2 septembrie 1982. Nascut în 1934, în
California, a crescut într-o familie tipică de protestanți americani. A absolvit
cursurile colegiului Pomona din zona
Los Angeles-ului, iar mai apoi și-a dat
master-ul în limba chineză (dialectul
mandarin) la Universitatea Californiei
din Berkeley.
A întâlnit pentru întâia oară ortodoxia ca urmare a prelegerii proaspătului
absolvent al seminarului din Jordanville,
Gleb (starețul Gherman) Podmoșenski,
în 1961. În 1963 s-a hotărât întemeierea frăției Sf. Gherman al Alaskăi, ca o
nevoință misionară spre convertirea vor-

Părintele Serafim Rose

bitorilor de engleza, sub patronajul Fericitului Arhiepiscop Ioan (Maximovici)
(+1966). Frăția a debutat cu sediul pe
bld. Geary din San Francisco, situânduse ușă în ușă cu Catedrala, care pe atunci
se afla în construcție. “Cuvântul ortodox” a început sa fie publicat cu numarul
pe ianuarie-februarie din 1965. Primele
numere erau realizate manual, tipărite
cu o presă manuală. Pe lângă publicarea
revistei, cei doi mai conduceau un atelier
de icoane și o librarie. Părintele Serafim,
cu surâsul său smerit și felul său blând de
a fi, se afla acolo pentru a-i întampina pe
clienți și pentru a răspunde întrebarilor,
răspandindu-și lumina.
În 1967, urmărindu-si planurile pe
termen lung și de mare anvergură, a
început cautarea unui loc potrivit unui
schit, ca astfel sa poata fi dobîndit monahismul deplin. Vladica Ioan adormind
în 1966, frăția avea de acum un ocrotitor
ceresc care să-i asiste în toate dreptele
lor nevoințe. Dupa o căutare laborioasă
prin nordul Californiei, s-a decis asupra
așezarii actuale a mânastirii Sf. Gherman al Alaskăi. Reședintele și tipografia
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au fost pregătite astfel încât mutarea de 500 de km. a și un păcat. Dar privește la greșelile tale și nu-ți osândi
fost înfăptuită la sărbătoarea Adormirii din 1969. Timp fratele!”
de un an, cei doi membri ai frației
În timpul ultimei părți a vieții
au lucrat în singuratate și liniște
sale, Părintele Serafim a insistat
pana să primeasca tunderea în
mai ales pe nevoia de atenție duSchima Mică, din octombrie 1970.
hovnicească (trezvie), în pregătirea
Mai inainte, în august 1970, Sf.
luptelor ce vor veni. Se pare că avea
Gherman al Alaskai fusese proslao preștiență, o înainte-cunoaștere
vit [canonizat] în Catedrala Sfintei
a vremurilor apocaliptice ce ne
Fecioare Bucuria celor necajiți, din
așteaptă. Mesajul său a fost transSan Francisco. Frăția a muncit din
mis în această frază devenită cegreu și fară odihnă pentru aceasta,
lebră: “E mult mai târziu decât îți
și spre a aduce la cunoștință miinchipui”.
nunile săvârșite de Sf. Gherman,
Scriind atât în rusă cât și în
precum și importanța sa pentru
engleză,
Părintele Serafim a reusit
Părintele Geoffrey Korz și părintele Damaschin
Biserica Ortodoxa, îndeosebi în slujind Sfânta Liturghie pe mormântul părintelui sa produca un șuvoi de articole și
Serafim
America.
cărți într-o perioada relativ scurtă
Părintele Serafim a aparținut
de timp - doar 17 ani - acoperind
acelei specii rare, asceții. Cine poate cunoaște nevoințele fiecare tema imaginabilă de interes și importanță pensale? Probabil numai starețul Gherman. Dar ceilalti au tru cititorul ortodox, incluzând viețile sfinților, Dumfost martori. Nenumarate erau nopțile în care nu i se nezeiestile slujbe, probleme contemporane și teologie.
putea capta atenția decat cu mare greutate, căci era prins De asemenea, a tradus nenumarate lucrări, făcându-le
în rugăciunea lui Iisus, chiar și când stătea la masă. A disponibile în engleză pentru prima dată - un serviciu
dovedit virtuți așa cum puțini oameni o pot face în vre- nemăsurat făcut creștinilor ortodocsi vorbitori de limba
murile noastre. A crezut în mod implicit în învățătura engleză.
Parinților că ascultarea părintelui duhovnicesc trebuie
Părintele Serafim a realizat, întru slava lui Dumfacută fără comentarii. Rareori și-a îngăduit să ajungă nezeu și spre raspandirea crestinismului ortodox,
îndeajuns de tulburat încat să se poată zice că era mâ- mai mult decat orice alta persoana nascuta pe connios.
tinentul american. Fie ca Dumnezeu sa îl odihneasȘi-a clădit o mica cabană, de circa 6 x 10 picioare, pe ca împreună cu sfinții Săi, acolo unde lumina feței
munte, drept refugiu în fața numărului mereu în cres- Sale îl va vizita. Și fie ca pomenirea sa să fie veșnică!
tere al vizitatorilor. Timp de 7 ani a fost binecuvântat (Traducerea Radu Hagiu)
cu fericirea acestui refugiu, unde și-a pregătit multe din
articole pentru publicare, unde s-a rugat și s-a pregătit
Dacă doriți să aflați mai
pentru părasirea lumii acesteia, în care a fost cu adevă- multe amănunte despre
rat un străin și un călător, și pentru intrarea în patria sa viața minunată a părintelui
cerească. A fost hirotonit ierodiacon în ianuarie 1977 și Serafim, vă recomandăm cu
înălțat la rangul de ieromonah în duminica Izvorâtori- căldură o carte excelentă:
lor-de-mir din același an, astfel ca, dupa 8 ani de vie- “Father Serafim Rose - His
tuire în pustie, el și starețul Gherman au putut săvârși Life and His Works” scriSfintele Taine.
să de părintele Damaschin.
Părintele Serafim a fost sursa de inspirație pentru mii Site-ul de web al mânăstirii
de oameni. A oferit unele din cele mai inspirate predici Sfântul Herman este http://
scrise vreodata în limba engleză. Povățuirea sa constan- www.StHerman.com
tă era: “Osândește-te. Nu-ți căuta niciodata îndreptățiri.
Dacă trebuie, sau dacă crezi că trebuie, îngăduie-ți o slăbiciune, iar apoi asigură-te că o recunoști ca fiind o slabiciune,
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Aj u to a re pentr u Ro ma n ia

Iată că deja sunt trei ani de când în sânul comunității noastre s-a instituit o mică “tradiție” ca în fiecare toamnă să
facem un mic efort și să trimitem haine și încălțăminte călduroasă familiilor nevoiașe din România. Credem că prin
acest mic gest creștinesc față de frații noștri aflați în nevoie dovedim că suntem și împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu și nu numai ascultători.
Suntem interesați în primul rând de haine și încălțăminte călduroasă pentru copii, precum si pături, dar se pot
aduce și articole destinate adulților. Articolele donate trebuie să fie în stare bună și mai ales curate, împachetate în
cutii de carton solide, care să reziste transportului. În cazul în care o singură persoană nu poate să umple o cutie,
sugerăm ca aceasta să fie lăsată deschisă pentru ca ulterior să poată fi completată.
Ca surse ne permitem să sugerăm în primul rând propriile dulapuri, care, suntem siguri, conțin sumedenie de haine în foarte bună stare și care, fie au rămas mici copilor nostri, fie nu le mai folosim. O altă sursă ar putea fi colegii și
colegele de serviciu sau vecinii noștri, care mai mult ca sigur, vor fi bucuroși să ajute, dacă acțiunea le va fi prezentată
în termeni potriviți. Pentru cei ce din diferite motive nu pot apela la primele două surse, sugerăm magazinele “second hand” care uneori, în special în cazul articolelor pentru copii, au prețuri suficient de scăzute și calitate relativ
bună.
Nu în ultimul rând, donațiile se pot face și sub formă de bani având în vedere că plata transportului va fi considerabilă (tariful pe kilogram a crescut simțitor în ultimii trei ani).
Deoarece transportul pachetelor durează aproximativ șase săptămâni și dorim ca aceste ajutoare să ajungă în timp
util (înainte de Crăciun) la destinatari, propunem data de 25 octombrie ca termen limită pentru strângerea acestor
ajutoare. De aceea vă rugăm ca să luați legătura cu cel mai apropiat punct de colectare cât mai curând:
Lake Forest Park: Florin sau Izabella Trofin (206) 306-0280.
Renton: Mimi sau Marius Tîrtu (425) 235-1608 sau (425) 443-5138 .
Domnul să ne ajute să ducem la bun sfârșit această lucrare!
Florin Trofin

Cununii
În luna septembrie au venit în fața Sfântului Altar pentru
a-și uni viețile în sfânta taină a cununiei următorii:
1 septembrie - tinerii Raus Victor și Focsan Raluca având
ca nași pe Huber Rainer și McKinley Shelley precum și
familia Ovadiuc Nicolae și Liana.
8 septembrie- Surugiu Sebastian Lucian și Tanta Ioana
având ca nași pe Raus Victor și Raluca și Posse Myly și
Christian.
8 septembrie - Chris și Liliana Ionescu având ca nași
familia Tuluca Paul și Ștefana.
22 septembrie - tinerii Pașcariu Ciprian și Rodica având
ca nași familia Susan Irinel și Mihaela.
29 septembrie - tinerii Popescu Casian Alexandru și Ionela, având ca nași pe Tunduc Marius și Florentina.
Domnul să vă ajute în toate, să vă binecuvânteze drumul
în viață și să aveți parte de multe bucurii împreună.
Casă de piatră!
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Pentru toate tranzacțiile imobiliare în statul Washington, adresați-vă cu
încredere la:
CONSTANȚA (CONNIE) CARUCERIU
toll free: 1-877-252-2852
email: constantac@johnlscott.com
Specialist: vânzări/cumpărări case, adult family homes, investiții imobiliare, comercial și personal.
Avem la dispoziție programe speciale de finanțare pentru first-time buyers, FHA, VA, Conventional, 0 down payment.
Pentru fiecare tranzacție, suma de $500 va fi donată pentru construirea
bisericii noastre.
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DANIEL ENE-STROESCU
MD / Rheumatology
Sunrise Medical Campus
11212 Sunrise Boulevard E Suite 201
Puyallup WA 98335
Phone: (253) 445-2385
Fax: (253) 445-0384

Suferiți de osteoartrită, artrită reumatoidă, gută, lupus sau alte condiții
reumatologice? Membrii comunității românești din Puget Sound se pot adresa cu încredere
doctorului Ene-Stroescu. Veți beneficia de tratament modern și eficient.
Dr. Ene-Stroescu este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie București. El s-a specializat în medicină internă la New York University Downtown Hospital, reumatologie la
University of Chicago și geriatrie la Rush University în Chicago, fiind certificat în toate trei
specializările. El are și o poziție de instructor la University of Washington.
Dr. Ene-Stroescu lucrează în zona orașului Tacoma din 2003, iar recent și-a deschis propriul
cabinet de reumatologie în Puyallup. Pentru programare sunați la (253) 445-2385!

FIRMA NOASTRA A IMPLINIT 10 ANI DE CAND VA OFERA PRODUSE SI
SERVICII SPECIALE PENTRU DUMNEAVOASTRA!

Bucuresti - 3.9¢

România - 5.9¢ Cell - 19.9¢..

- Aceleasi tarife 24 de ore pe zi - Calitate excelenta - Fara taxa lunara.
- Telefonati cu aceleasi tarife ieftine de acasa sau de la telefonul mobil.
- SUA si Canada 3.9¢/minutul. Europa de Vest incepand de la 3.9¢/minutul.
- Magazin online de bijuteri valoroase la preturi atragatoare.
- Evenimente culturale, anunturi online, locuri de munca, vanzari si cumparari auto si diverse in Seattle.

AST INTERNATIONAL Discount Travel Services-

- Rezervam bilete de avion din/spre România, USA prin telefon si internet prin 14 companii competitive.
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa.
- Închiriem ieftin masini in România. Asigurare, Alarma, A/C, CD/Radio.

Programe TV Românesti prin Satelit!

- Programe TV: Antena 1,2.3, PrimaTV, B1TV, Telesport, MTV Romania, EtnoTV, ProTV, TVRi.
- Echipament: $215.00. Abonament lunar: $19.99 - 1 canal, $30.99 – 2 canale, $36.66 - 3 canale.

Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!!2!
TELEFON: 425-226-7346
FAX: 801-881-2448

Internet: www.astinternational.com Email: info4me@astinternational.com

AST INTERNATIONAL – Alex Tanasescu 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058
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Situaţia Financiară
Donațiile în luna iulie au fost următoarele:

$2,977 Lupu Corneliu
$2,307 (Donațiile duminicale)
$1,700 Fînaru Adrian
$1,670 Microsoft Giving Campaign
$1,000 Buie Gheorghe
$640 Cătană Ioan
$400 Răutu Bogdan
$330 Olt Emanoil
$300 Andrășan Dragomir, Cazangiu Cătălin, Druță Dan,
Enache Gabriel, Pîrvu Doru, Stoian Ionuț, Țigănuș Liviu
$200 Avram Gigel, Bachici Ștefan, Căruceriu Constanta
(Connie), Ghițescu Florentina, Anonim, Oros Adina, Rădulescu Andrei
$180 Dănilă Gheorghe
$175 Butnar Ioan
$150 Petrini Silviu
$120 Manole Vasile Cătălin
$100 Apreutesei Marius, Bobaru Adelin, Brujban Radu,
Farkaș Marius, Gheorghiu Iulian, Gușu Sorin, Marcu Cornel, Mureșan Nicu, Nicolau Daniel, Petriuc Mihai, Piticariu
Toader, Popa Silvia, Stoican Raluca, Anonim
$80
Perianu Aurel

$75
Nistor Ioan
$70
Cotora Ion
$60
Stană Vasile
$55
Crețu Ionel
$50
Podar Marius, Popescu Marin, Sîia Ovidiu, Stănescu
Marian, Ursei John
$44
Mureșan Emanoil
$35
Constantin Ionuț
$30
Costea Mihai
$25
Dominte Val, Moraru Adrian
$20
Dumbravă Gheorghe, Gruber Gheorghe, Ion Mihai,
Irimescu Cristian
$15
Piha Mihai
$10
Căprar Viorica
$6
Omușoru Marius

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de
$17,409. Comparativ cu anul trecut, pentru luna iulie
am înregistrat o creștere a donațiilor de 60% ($10,902
- total iulie 2006). Mulțumim tuturor donatorilor și
Dumnezeu să le răsplătească însutit!

CONVOCARE
Se convocă pe data de 14 octombrie 2007 după încheierea serviciului religios
ședința Comitetului de Doamne cu următoarea ordine de zi:
1.
2.
3.

4.
5.

Rugăciunea de deschidere
Prezența
Rezolvări organizatorice cu privire la:
•
Finanțe, control financiar
•
Mesele duminicale
•
Fondul misionar Sf Paraschiva
Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință
Rugăciunea de încheiere.
Președintă,		
Mimi Tirtu

Secretară,
Aurora Toma

nr. 154, octombrie 2007

Aniversări în luna octombrie

1 Vrânceanu Elena
3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru
Eduard, Vrânceanu Petre
4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Muresan Brian Vasile
5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nălbantu Silvia
6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul
7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița
8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile
10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura
11 Scutaru Carmen
12 Bălan Daniel, Stoica Livia
13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta,
Țurlea Adriana
14 Tudor Toma
15 Predescu Adrian, Ursu Maria
16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor
17 Andrășan Daniela, Gruescu Georgeta
18 Anania Tina
19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț
20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen
21 Dominic Irina, Suciu Irina
22 Druță Alina, Septimiu Morea
23 Nazîru Grigoleta Liana, Tudor Daniela
24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu
25 Marinakis George
26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R.
Monica
27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana
28 Vlăsie Camelia
29 Mirea Victoria
30 Cobrescu Victor
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor
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15 iulie - Cazangiu Ștefan Andrei, fiul lui Cazangiu Cătălin și Alina. Nași au fost Pîrvu Doru și Sorana.
21 iulie - Olivia Nicole Rădulescu, fiica lui Alex și Floriana Rădulescu. Nași au fost Daniel Șerban și Mădălina
Piroi.
Mititean Eric Julian, fiul lui Mititean Viorel și Silvia,
având ca nași familia Enache Silviu și Ioana
12 august - Ionescu Victor Anthony, fiul lui Ionescu
Mircea și Visa Sofia având ca nași pe Nica Dragoș și
Romanita
19 august - Stanescu Roxana Alessandra, fiica lui Stanescu Marian și Luana, nași fiind familiile Nica Doru și
Oana și Trufinescu Doru și Adina.
25 august - Aniței Maxim Alexander, fiul lui Aniței
Cristian și Cecilia având ca nași familia Enache Gabriel
ți Lenuța.
1 septembrie - Stepan Nicholas Eric, fiul lui Stepan Adrian și Crenguța, având ca nași familia Nicolescu Dan și
Luminița.
2 septembrie - Rus Joshua Daniel, fiul lui Rus Daniel și
Lona, având ca nași pe Călin Mircea și Simona Sabău
8 septembrie - Zegheru Laura Nicole, fiica lui Zegheru
Robert și Cornelia, nași fiind familia Nistor Costel și
Corina.
16 septembrie - Hamza Ilinca Michelle, fiica lui Hamza
Multă sănătate, pace și fericire împreună cu un călduros “La Mulți Adrian și Stanca, având ca nași familia Rotovei Doru și
Ani”, le dorim tuturor sărbătoriților și familiilor lor.
Loredana
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă
23 septembrie- Salvan Maria Stephanie, fiica lui Salvan
rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)
Irina și Cristian, nași fiind Salvan Monica și Flechar
Hugues.
23 septembrie - Munteanu Ana, fiica lui Marian și Elena
Munteanu având ca nași familia Enache Ganriel și
Lenuța.
Pentru a ajuta cu coordonarea meselor du29 septembrie - Prisecaru Alexandra Teodora, fiica lui
minicale, cei ce doresc sa pună parastase sau să
Prisecaru Liviu și Cristina, având ca nași pe Simion Gasponsoreze o masă sunt rugați să anunțe în prealabriela și Sebastian.
bil pe părintele Ioan sau Comitetul de Doamne.
29 septembrie - Popescu Diana Maria, fiica lui Casian
și Ionela Popescu, nași fiind familia Tunduc Marius și
Florentina.
Domnul să le îndrepte pașii pe calea adevăratei credințe, să
le dea sănătate, înțelepciune, bucurii și să-i binecuvânteze
împreună cu nașii și familiile lor.
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Programul Slujbelor religioase
Duminică 7 octombrie

Duminică 14 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie - Cuvioasa Parascheva

Duminică 21 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie

Vineri 26 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie - Sf. Mare Mucenic Dimitrie

Duminică 28 octombrie

Duminică 4 noiembrie

Joi 8 noiembrie

Duminică 11 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie - Soborul Sf. Arhangheli Mihail, Gavrill și Rafail

12:30 Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Ionică Crețu
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Asistent secretar: Adi Oltean
Casier: Clement Ifrim
Asistenți casier: Ciprian Clinciu, Ionuț Smântână
Controlori: Cornel Marcu, Gigel Avram, Cornel
Lupu
Epitropi: Nicolae Ovadiuc, Nic Mureșan, Emanoil
Olt, Goie Ioan
Relații publice: Dănilă Gheorghe, Dan Druță
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Mimi Tîrtu
Vicepreşedintă: Floarea Cătană
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Duican
Casieră: Gina Gheorghiu
Controloare: Elena Bobaru, Monica Podar
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151
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