
Iar Ștefan, f iind plin de har si de putere, făcea 
minuni si semne mari intru popor (Fapte 6, 8)

Iubiti credinciosi,
Astazi, Biserica lui Hristos cea drept-

maritoare sarbatoreste pe Sfantul, Slavitul 
Apostol, Intiiul Mucenic si Arhidiacon Ste-
fan. Astazi, a treia zi dupa Nasterea Dom-
nului, praznuim pe Apostolul Stefan, usa 
mucenicilor, sluga cea dreapta, preainteleap-
ta si plina de dragoste si de credinta; pe ur-
matorul cel adevarat al Mintuitorului nostru 
Iisus Hristos, care mai inainte de altii si-a 
pus sufletul sau pentru dragostea lui Hris-
tos si L-a marturisit cu mare si inflacarata 
credinta in fata iudeilor si mai-marilor lor. 
Sfintul Arhidiacon Stefan este cel dintii care 
a vazut cerurile deschise si pe Fiul Omului 
stind de-a dreapta lui Dumnezeu.

Sfantul Apostol Stefan era iudeu de 
neam din semintia lui Avraam, precum 
singur spune in cuvintul sau de aparare in 
fata sinedriului (Fapte 7, 2). Numele sau de 
Stefan este de origine greaca si inseamna 
“coroana”. Cind i s-au descoperit moaste-
le scria pe mormintul sau “chiliel”, care in 
limba ebraica inseamna “cununa”, pentru ca 
intr-adevar el a luat cel dintii dintre crestini 
cununa muceniciei. Sfintul Stefan era unul 
din cei 70 de ucenici; feciorelnic ca si Sfintul 
Apostol Ioan, foarte rivnitor pentru Evan-
ghelia lui Hristos, cunostea bine Vechiul 
si Noul Testament si, fiind plin de Duhul 
Sfint, marturisea pe Hristos cu multa putere 
in fapta si in cuvint. [...]

Din timpurile cele mai vechi ale Bisericii 
diaconii ajutau pe preoti si episcopi la ser-
viciul divin, predicau Evanghelia, imparteau 
piinea binecuvintata de episcopi sau preoti 
si imparteau Sfinta Impartasanie poporului; 
aceasta o dovedeste si Sfintul Ioan Gura de 

Cuvân†ul

Predica părintelui Cleopa la Sf. Apostol și Arhidiacon Ștefan

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

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (155) decembrie 2007

Aur care zice: “Dar si catre voi, diaconilor, 
care slujiti, de nevoie este si catre voi a vor-
bi, ca, cu multa osirdie, sa impartiti darurile 
acestea, ca nu mica munca apasa asupra voas-
tra, daca, stiind pe cineva nevrednic, il veti 
ingadui sa se impartaseasca de masa aceasta; 
Singele Lui din miinile voastre se va cere. 
Macar voievod de ar fi, macar eparh, macar 
cel incununat cu coroana, daca se apropie cu 
nevrednicie, opreste-l ca mai mare stapinire 
ai decit acela”.

Desi titlul “diaconos” este dat oricarei 
forme de slujire, “diaconia” in Biserica ara-
ta o functie specifica, adica cea mai de jos 
treapta a ierarhiei, cum spune la Filipeni (1, 
1), unde se vorbeste in mod clar de diacon 
si episcop. Sfintul Ignatie, ucenic al Apos-
tolilor, porunceste credinciosilor sa respecte 
diaconia, intrucit diaconii sint slujitori ai lui 
Dumnezeu si servitori ai tainelor lui Iisus 
Hristos.

Acelasi sfint zice: “Se cuvine ca toti sa 
se poarte cuviincios, chiar si fata de dia-
coni, ca slujitori ai tainelor lui Iisus Hristos, 
caci serviciul lor nu sta numai in a imparti 
mincarea si bautura, ci a implini si serviciile 
sfinte in Biserica lui Dumnezeu. De aceea si 
diaconii trebuie a se feri ca de foc de tot fe-
lul de sminteli. Fiecare credincios in parte sa 
respecte pe diaconi, ca o porunca a lui Iisus 
Hristos; pe episcop ca pe infatisatorul Tata-
lui si pe preoti ca pe sfatul lui Dumnezeu si 
ca pe niste colegi ai Apostolilor”.

Sfintul Ioan Gura de Aur zice ca ma-
rele Arhidiacon Stefan a fost ales cel din-
tii dintre diaconi. Fiind plin de Duh Sfint, 
el predica Sfinta Evanghelie cu mare zel si 
cu mare inflacarare si facea mari minuni in 
popor, caruia nu-i putea sta impotriva vraj-
masii Crucii lui Hristos. De aceea cuvintul 
Domnului se raspindea din ce in ce mai 

Sf. Ap. Întâiul-Mucenic și 
Arhidiacon Ștefan 

(27 decembrie)

Condacul
“Apostole al lui Hristos cel 

mai întâi între diaconi, 
întărire mucenicilor, cel ce 

marginile lumii le-ai sfințit 
cu chinurile si minunile tale; 

sufletele credincioșilor le-ai 
luminat, pe cei ce te cinstesc 
cu credinta mantuieste-i din 

toate nevoile, ca sa cântam ție: 
Bucură-te, întâiule mucenice 

și Arhidiacone Ștefane !“

Rugăciune
“Sfinte Mare Mucenice al 
lui Hristos Ștefane, cel ce 

ai proslăvit pe Dumnezeu 
întru madularele tale cele 

mucenicești, nu ne trece cu 
vederea pe noi, cei cuprinși 

de nevoi și ispite; ci te roagă 
pentru noi Preamilostivu-

lui Dumnezeu ca să împace 
lumea, și să departeze de la 

noi pe tot vrăjmașul cel pornit 
asupra noastră, prin mânia 

lui Dumnezeu pentru păcatele 
noastre.”
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mult si numarul ucenicilor crestini se adauga mereu in Ieru-
salim. Ba erau si multi din preoti care se supuneau credintei 
(Fapte 6, 7).[...]

Iubiti credinciosi,
Astazi, cind S-a nascut Hristos in pestera, Stefan Apos-

tolul se duce la cer. Mintuitorul vine la oameni sa-i rascum-
pere din robia pacatului si sluga Lui se inalta cu sufletul la cer 
pentru a lua cununa biruintei. Mintuitorul se face om pentru 
noi, iar Stefan indumnezeit, fiind plin de Duh si de putere, 
merge sa stea inaintea Preasfintei Treimi. Hristos se smereste 
in pintecele si in bratele Fecioarei Maria, iar Stefan se sme-
reste sub loviturile de moarte ale iudeilor 
necredinciosi. Hristos se intrupeaza din 
dragoste pentru noi oamenii, iar Sfintul 
Apostol Stefan iese din trup cu moarte de 
martir, din dragoste pentru Hristos.

Sa invatam de aici ca fara iubire cres-
tina, fara smerenie adinca si fara jertfa 
martirica nu ne putem mintui. Intii Dum-
nezeu ne-a iubit pe noi pacatosii, ca apoi 
sa-L iubim si noi pe El. Intii El a venit 
la noi, ca apoi sa ne urce pe noi la El, in 
cer. El a rabdat intii moarte de cruce, ca 
apoi si noi sa indraznim a-L marturisi si 
a rabda toate pentru Dumnezeu, pentru 
dobindirea vietii vesnice. De la nastere 
pina la cruce viata lui Hristos pe pamint 
este singurul si adevaratul model de traire 
duhovniceasca si de jertfa divina pentru 
mintuirea lumii. Deci, daca El ne-a iubit intii, datori sintem 
si noi sa-L iubim din inima pe pamint. Daca El S-a smerit 
pentru noi si a rabdat moarte de ocara pentru iertarea si ras-
cumpararea noastra, cum am putea noi fugi de necazuri, de 
ispite, de suferinta si de rele patimiri pentru Hristos? Cine 
se poate mintui fara necazuri si jertfa? Caci una este calea 
mintuirii. Aceasta pe care ne-a aratat-o Hristos si pe care au 
mers sfintii Lui. Adica dragostea desavirsita, iertarea, sme-
renia, rabdarea, rugaciunea, milostenia si apoi jertfa cea mai 
de pe urma, cind plecam la Domnul sa luam plata ostenelilor 
dupa faptele noastre.

Sfintul Apostol Stefan, cel dintii martir al Bisericii lui 
Hristos, este primul model de jertfa crestina pentru toti. Sa 
traiesti pe pamint crestineste, sa marturisesti cu viata si cu-
vintele tale pe Hristos, sa rabzi greutatile si ispitele pamin-
testi cu tarie si nadejde, sa te rogi neincetat si sa fii lovit de 
moarte de catre fratii tai, iar tu sa-ti dai duhul zicind: Iarta-le 
lor, Doamne, pacatul acesta, ca nu stiu ce fac! Cine dintre noi 
poate face ceea ce a facut Sfintul Arhidiacon Stefan? Cine 
mai iarta astazi pe fratele sau, care nu numai ca-i rapeste 
averea si cinstea, dar vrea sa-l si ucida? Ca daca noi ne certam 

si ne urim de moarte, numai pentru un cuvint, pentru o mica 
jignire sau un lucru pamintesc, care moare odata cu noi, apoi 
cum vom putea ierta pe cel care vrea sa ne ia si viata?

Intr-adevar, a slabit dragostea aceea sfinta, curata, depli-
na si dezinteresata dintre noi oamenii. Ne-am dezvatat de a 
ierta pe aproapele, de a-l iubi si de a-i cere iertare noi mai 
intii, ca apoi sa ne ierte si el. Caci, cind iertam din inima 
si ne smerim noi mai intii in fata lui, atunci Duhul Sfint ii 
inmoaie inima ca sa se smereasca si el si sa ne ierte. Deci sa 
pasim intii noi spre fratele nostru, sa facem noi primul pas de 
iertare si indata se va smeri si el si ne va ierta.

Dupa Mintuitorul, Sfintul Apostol 
Stefan ne este cel mai bun exemplu. Nu 
avea mai mult de 30 de ani, dar inima 
lui era plina de credinta si ardea pentru 
dragostea lui Hristos. Pe aceasta credinta 
curata in Hristos s-o pastram si noi, chiar 
cu pretul vietii. Pe aceasta dragoste sfinta 
si desavirsita s-o cerem de la Dumnezeu 
pentru noi si pentru urmasii nostri.

Odata cu cinstirea Sfintului Apostol 
Stefan, cinstim astazi si pe Stefan cel 
Mare si Sfint (Sfintul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a rinduit praznuirea bi-
necredinciosului voievod Stefan cel Mare si 
Sfint la data de 2 iulie), domnul Moldo-
vei, care odihneste la Minastirea Putna. 
El a fost cel mai mare domn si aparator 
al Crestinatatii pe pamintul tarii noastre. 

El si-a iubit tara lui, Moldova, poate ca nimeni altul. Aceas-
ta o dovedesc cele aproape cincizeci de razboaie de aparare 
pe care le-a purtat impotriva paginilor si a celor ce voiau sa 
ocupe Moldova. Dar Stefan cel Mare a iubit in acelasi timp 
pe Dumnezeu ca putini altii. Credinta lui tare si iubirea de 
Dumnezeu sint neintrecute de alti domni paminteni. Aceas-
ta o dovedesc cele aproape cincizeci de minastiri si biserici 
zidite de el, care impodobesc Moldova noastra.

Sa ne aducem aminte astazi si de jertfa marelui domn 
Stefan Voda al Moldovei. Sa-i aprindem cite o lumanare in 
semn de recunostinta si sa facem o rugaciune pentru odihna 
sufletului sau.

Fie ca jertfa si rugaciunile Sfintului Apostol si Arhidia-
con Stefan si jertfa lui Stefan cel Mare sa ne intareasca dra-
gostea de Hristos si dreapta credinta si sa ne ajute pe calea 
mintuirii. Amin.

Părintele Ilie Cleopa
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In cursul acestui an comitetul de constructie a avut 
o activitate foarte intensa. Ne-am ocupat atat de com-
pletarea titlului de proprietate, care este o preconditie 
pentru constructie, cat si de terminarea planurilor si de-
punerea dosarului pentru building permit. Pe deoparte 
am inaintat foarte mult cu actele si am rezolvat multe 
probleme legate de proiect. Pe de alta parte, confruntati 
cu birocratia si cu ritmul extreme de lent de la City, nu 
am reusit sa facem atat de mult progress cum ne-am fi 
dorit. O sa descriu pe scurt ceea ce am realizat si care 
este planul de actiune in continuare.

Completarea titlului de proprietate

Am amintit intr-un raport anterior ca in toamna 
trecuta am rezolvat problema legata de fasia de teren 
din estul proprietatii. Pasul ur-
mator este obtinerea aprobarii 
de “vacation” pentru fasia de cca. 
60 x 140 de feet de la intrarea in 
proprietate, care apartine in pre-
zent de City. Vreau sa va reamin-
tesc ca este foarte important sa 
devenim proprietarii acestui te-
ren pentru ca sa avem suficiente 
locuri de parcare si de asemenea 
sa nu trebuiasca sa deplasam bi-
serica la inca 20 de feet in interi-
or, cum cere codul de constructie, 
daca terenul nu este al nostru. Redau mai jos pasii pe 
care i-am realizat in acest an:

Dupa multe amanari pe motiv de boala, in pri-•	
mavara am reusit sa-l convingem pe al doilea vecin sa 
semneze petitia pentru vacation.

In aprilie am avut un meeting la City unde am pri-•	
mit o lista lunga de acte necesare pentru petitie (titlu, 
raport de la surveyor, appraisal, lista cu adresele tuturor 
vecinilor, etc.). In acest meeting, comisia de planning, 
care in repetate randuri ne-a asigurat ca nu vor cere 
despagubiri,  si-a schimbat pozitia si ne-a spus ca vor 
un land appraisal si ca vor cere compensatie. 

Data fiind aceasta schimbare de pozitie, am reusit •	
sa gasim unui appraiser care a inteles ca terenul nu are 
mare valoare separat de proprietate si l-a evaluat la un 
pret foarte mic, sub $12,000.

In lunile mai si iunie am adunat actele necesare si •	

in luna iulie am depus cererea de vacation.
Comisia de planning a discutat petitia in sedinta •	

din 15 august si, dupa o luna, ne-a trimis lista de co-
mentarii prin posta.

Pe baza lor, noi am modificat planurile, am com-•	
pletat dosarul cu documente aditionale si pe data de 25 
octombrie am depus toate actele in raspuns la comen-
tariile facute

In prezent cererea de vacation este complete, revi-•	
zuita de Planning Commission si asteapta sa fie discu-
tata in urmatoarea sedinta de City Council.

Completarea aplicatiei de “land use permit”
La sfarsitul anului trecut Ovidiu, arhitectul nostru, 

care a creat planurile bisericii, a terminat proiectul de 
arhitectura si a predat planurile 
lui Adam Clark pentru aducerea 
lor la cod si pregatirea actelor de 
permit application. Dau mai jos 
pasii pe care i-am parcurs in acest 
process:

In februarie si martie •	
Adam a pregatit site planul si l-a 
adus la cod. In paralel l-am con-
tactat pe Richard Deccio, ingi-
nerul civil care a lucrat la prima 
versiune a proiectului.

In aprilie am avut primul •	
pre-application meeting la City, 

in care echipa lor a discutat proiectul si ne-a dat o lista 
lunga de sarcini pe care sa le indeplinim pentru permit 
application.

In discutiile de contract, pretul cerut de Richard •	
ni s-a parut mult prea scump (fata de acelasi proiect cu 
doi ani in urma) si nu am reusit sa ajungem la o intele-
gere. Atunci Val Dominte ni l-a recomandat pe Joseph 
Semby de la Omega Engineering, care a cerut un pret 
rezonabil si cu care am semnat contractul de Civil En-
gineering.

In urmatoarele luni Adam si Joseph au completat •	
proiectul de site in conformitate cu cerintele primite de 
la City.

O cerinta importanta a fost verificarea conductei •	
de canalizare de pe site. In procesul de inspectie am des-
coperit ca conducta era blocata de radacini. A trebuit 
sa chemam o echipa care a inlocuit conducta (undeva 

Raport despre progresul proiectului de constructie a bisericii
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in mijlocul pantei de dupa cladire) si a creat un loc de 
inspectie. 

De asemenea am investigat posibilitatea de a crea •	
o parcare in partea de vest a proprietatii (dupa terenul 
de baschet). In acest scop am extins surveiul terenului si 
l-am rugat pe Adam sa analizeze variante de construc-
tie. In final am ajuns la concluzia ca avem o panta prea 
mare ca sa putem construi parking descoperit. Alter-
nativa cea mai potrivita ar fi ca, in viitor, sa cosideram 
o cladire pentru parking, cu doua nivele, care rezolva 
diferenta de nivel.

O problema neasteptata, care a rezultat din analiza •	
cererii de “vacation” a fost descoperirea unui “right of 
way” pe care City il are in lungul drumului de pe pro-
prietate, din stanga intrarii, care coboara pe linga latura 
de nord a cladirii. Acest “easement” este practic pe locul 
pe care vrem sa construim bserica. Noi nu am stiut de 
el pana acum pentru ca nu a fost inclus explicit in titlul 
de proprietate.

Pe data de 1 noiembrie am avut a doua sedinta •	
de pre-aplicatie la City si la inceputul lui Decembrie 
am primit comentariile lor. Rezultatul este ca, in afara 
de cateva mici adaugiri la proiect, planul site-ului este 

practic gata pentru submitere.
Singura problema care ramane este discutarea pro-•	

punerii noastre de a inlocui “easmentul” de pe mijlocul 
proprietatii cu unul pe marginea proprietatii. In raspun-
sul lor, City mentioneaza ca va trebui sa obtinem apro-
barea de la City Council pentru aceasta schimbare.

Planul de actiune in continuare 
In continuare va trebui sa rezolvam urmatoarele eta-

pele ale planului de actiune:
Finalizarea procesului de “vacation”, dupa ce va fi •	

aprobat in Consiliu, si modificarea titlului de proprieta-
te ca sa reflecte terenul pe care l-am obtinut.

Crearea aplicatiei pentru schimbarea de “easement” •	
din mijloc pe marginea proiprietatii

Rezolvarea ultimelor cerinte din comentariile pri-•	
mate dupa sedinta din Noiembrie

Depunerea actelor pentru building permit.•	
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea puterea si te-

nacitatea sa invingem toate aceste obstacole si vom reusi 
sa obtinem aprobarea pentru constructie pana la ince-
putul verii viitoare.

Tudor Toma 

Apl i c at i i  pe ntr u C o n s i l i u l  Pa ro h ia l  2008
 

Conform regulamentului de functionare al episcopiei de care apartinem, in fiecare an se alege un 
comitet de numire al noului Consiliu Parohial. Acest comitet propune spre aprobarea Adunarii Ge-
nerale lista cu membrii Consiliului Parohial pentru anul urmator. In pregatirea Adunarii Generale, 
care va avea loc pe 27 ianuarie 2008, comitetul de numire a noului consiliu invita pe cei interesati 
sa sa participe sa-i contacteze la urmatoarele numere: Andi Gavrilescu (425-753-2963), Clement 
Ifrim (425-736-8241), Gigel Avram (425-445-0287) sau email la secretary@ortodox.org.

Data limita pentru inscriere este 12/31/2007.
Cerinte:
Sa participe activ si sa raspunda personal de sarcini concrete in Consiliu (in medie 1-4 ore pe 1. 

saptamana)
Sa participe la toate sedintelede Consiliu (o data pe luna 2-3 ore), atunci cand nu sant plecati 2. 

din Seattle
Sa pastreze o atitudine pozitiva, constructiva, civilizata, bazata pe respect reciproc in sedintele 3. 

de Consiliu si in toate activitatile pentru Biserica
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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”

Romanian Orthodox Church
P.O.Box 53151 Bellevue, WA, 98015

C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române din 
America, se convoacă Adunarea Generală a membrilor misiunii “Sfinţii Trei Ierarhi” 
în ziua de duminică 27 ianuarie, 2008, ora 2:30pm după terminarea Sfintei Liturghii 
cu următoarea ordine de zi:

1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

2. Prezenţa membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.

3. Alegerea unui secretar pentru redactarea procesului verbal.

4. Prezentarea ordinei de zi. Supunere spre aprobare.

5. Raportul preotului paroh Ioan Cătană.

6. Raportul preşedintelui Consiliului Parohial Tudor Toma.

7. Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne Mimi Tîrtu.

8. Prezentarea proiectului de construcţie al bisericii.

9. Raport privind activitatea financiară, casier Clement Ifrim.

10. Raportul controlorilor financiari.

11. Prezentarea bugetului pe 2008 şi supunerea spre aprobare.

12. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2008.

13. Diverse. Discuţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii parohiei.

14. Rugăciunea de mulţumire şi încheiere a adunării.

Preot   Preşedinte Consiliului   Secretar

Ioan Catană      Tudor Toma               Alexandru Gavrilescu
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Ca și anul trecut, slujba de Crăciun se va desfă-
șura în sala bisericii catolice St Pius X din Mountla-
ke Terrace, (vedeţi harta de mai jos).

Părintele va începe Utrenia la ora 9am urmată 
de Sfânta Liturghie la ora 10am. Cei care vor să 
se spovedească o pot face în timpul Utreniei (între 
orele 9 și 10).

După încheierea Sfintei Liturghii vom avea bu-
curia de a asculta un concert extraordinar de co-
linde susţinut de grupul coral “Ars Carminis” care 
se află în turneu în Statele Unite cu prilejul săr-
bătorilor de iarnă. Acest grup a luat fiinţă în anul 
2002 sub îndrumarea părintelui profesor Stelian 
Ionașcu. Membrii grupului au absolvit Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din București.

Comitetul de Doamne al bisericii vă invită apoi să 
rămâneţi la masa tradiţională de Crăciun cu preparate 
traditionale românești care suntem siguri că îl va ademe-
ni și pe Moș Crăciun spre bucuria copiilor.

Crăciun Fericit!

Programul slujbei de Crăciun

Urare de Crăciun şi Revelion

Părintele Ioan Catană şi familia sa, Consiliul Parohial şi Reuniunea de 
Doamne au plăcuta ocazie să ureze tuturor credincioşilor cu ocazia 
Crăciunului şi a Noului An 2008, multă sănătate, împliniri în viaţa 
personală, prosperitate, voie bună, bucurii si fericire.

Pentru toţi tradiţionalul “LA MULŢI ANI”

I5

220th St.
Exit 179

58th
 A

ve.

 22105 58th Ave. W, 
Mountlake Terrace 98043
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De asemenea vom avea o super-tombola cu premii 
substantiale și premii “surpriză”.

Adunaţi-vă prietenii şi familia şi haideţi să petrecem 
o noapte de neuitat.

Vă aşteptăm cu drag!

Din meniul traditional românesc nu vor lipsi 
răciturile, cârnaţii, friptura de porc și de pui, varza călită 
a la Cluj și delicioasele murături de casă. Pentru cine a 
mai lasat loc și de desert vom avea delicioase prăjituri de 
casă, cafea, ciocolată și fructe. De asemenea vom avea 
vin de casă, bere , băuturi răcoritoare și apă minerală.

Vom avea muzică pentru toate gusturile, melodii 
populare din toate zonele României, muzică uşoară şi 
muzică de dans. 

Revelion 2008
Comitetul de  Doamne împreună cu Comitetul Parohial vă invită și în acest an să petreceţi o seară de revelion de 

neuitatîn compania rudelor și prietenilor, începând cu ora 8pm în sala de sport a Bisericii St. Pius X din Mountlake 
Terrace. Intrarea este $75 de persoană, persoanele în vârstă, copii şi vizitatorii având intrare gratuită.

La Multi Ani 2008
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NOI SERVICII TELEFONICE INTERNATIONALE

STARTEC
Bucuresti: 3.9¢     Romania: 5.9¢      Romania Mobil: 19.9¢        USA: 3.9¢

- Servicii telefonice pentru abonati privati si institutii.
- Aceleasi tarife 24 de ore pe zi.
- Tarife internationale ieftine: Australia, Austria, Franta, Germania, Italia, Spania 3.9¢

 - Telefonati direct de acasa sau de la mobil cu cod de acces.
- Fara taxa lunara. Fara contract. 
- Website: www.astinternational.com/startec.html

TELEMAX - ROMANIA 
         Romania - USA & Canada:  3.5¢/min              USA & Canada - Bucuresti: 6.5¢/min

USA & Canada - Romania Mobil: 18.5¢/min         USA & Canada - Romania: 7.5¢/min
 - Serviciul DUPLEX Romania-USA lansat de TELEMAX, este destinat diasporei romane din Statele Unite si Canada.
 - Oferiti rudelor, prietenilor si partenerilor de afaceri din Romania, posibilitatea de-a va suna gratuit de la orice telefon!.
 - Activarea contului in maxim 2 ore - Retea de calitate 
 - Nu platiti abonament lunar sau alte taxe 
 - Fara taxe de conectare/deconectare 
 - Customer service disponibil 24/24 - Aceleasi tarife 24 de ore pe zi. 
 - Posibiliatea apelarii in toate retele fixe si mobile din Romania 
 - Cu sau fara cod PIN (recunoastere automata a numarului sursa) 
 - Puteti sa faceti modificari in contul dumneavoastra, sa va verificati balanta, sa vizualizati factura detaliata ONLINE 
 - Plata se face cu credit card: usor si rapid pe site sau automat 
- Website: www.astinternational.com/telemax.html 

PROGRAME TV ROMANESTI PRIN SATELIT – OFERTA SPECIALA!
- Programe TV: Antena 1,2.3, PrimaTV, B1TV, Kanal D, Telesport, MTV Romania, EtnoTV, ProTV, TVRi. 
- Echipament Receptie + S&H: $215.00. Abonament lunar: $19.99 - 1 canal, $30.99 – 2 canale, $36.66 - 3 canale. 
- Clienti noi: Platiti abonamentul Super Combo pentru un AN + S&H. Primiti Echipamentul de Receptie GRATUIT $500.88  
- Cod Promotie: 22F valabil pana la 31 Ianuarie 2008. 
- Website: www.astinternational.com/romaniatv.html  

TURISM - DISCOUNT TRAVEL SERVICES
 - Agent independent. Reprezent m multe agentii de turism pentru avantajul dvr. în obtinerea un pret competitiv.
 - Rezervam: Bilete de avion din/spre România, USA si Canada prin telefon si internet cu 14 companii competitive. 
 - Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Caraibe, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa, etc.
 - Închirieri de masini in România. Automobile de calitate. Preturi excelente. Conduceti fara a fi taxati la kilometru.
 - Transmisie automata si manuala. Aer conditionat. Alarma. CD/Radio casetofon. Asigurare. 
- Website: www.astinternational.com/travel.html  

Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!
Telefon: 425-226-7346          Fax: 801-881-2448 

Internet: www.astinternational.com   Email: info4me@astinternational.com
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Deces
Cu adâncă tristețe și durere în suflet, anunțăm că în ziua de 13 octombrie 2007, a stins din viață, 

trecând la cele veșnice

 Horia Vasile
în vârsta de 69 de ani tatăl iubit și drag al enoriașelor noastre Cira Gina și Rees Mariana lăsând veșnic 
neconsolați soția Mimi, copii Gina, Mariana, Mircea și Livia, ginerii Adi și Randy, cei zece nepoți și pe 
toți cei care l-au cunoscut.

Transmitem familiei îndurerate sincere condoleanțe rugând pe bunul Dumnezeu să-i odihnească în 
pace sufletul său bun și să-l așeze în loc luminos în Împărăția Sa.

20 octombrie - Nicholas Lawrence Vlăsceanu, fiul lui 
Cristian și Juliet Vlăsceanu. Nași au fost Florin și Izabel-
la Trofin.
21 octombrie - Ana Bianca Farcaș, fiica lui Farcaș Mitică 
și Mihaela având ca nași pe Ildiko și Iosif Mircea.
21 octombrie - Alexander Nicolas Ciot, fiul lui Roxana și 
Gheorghe Ciot. Nași au fost Elena și Constantin Ghiță.
26 octombrie - Gabriel Cristian Nistor, fiul lui Costel 
și Corina Nistor având ca nași familia Claudiu și Liana 
Barbura.
10 noiembrie - Amarie Rosenberg, fiica lui Iudith Ro-
senberg având ca nașă pe doamna Gușu Floarea.
10 noiembrie - Nicolas Cristian Valea, fiul lui Mariana și 
Mircea Valea. Nași au fost Elena și Adelin Bobaru.
11 noiembrie - Robert Nicholas Chiriță, fiul lui Marian 
Chiriță și Andreea Constantinescu având ca nași pe Da-

niel și Timea Zilcsak și Manuela și Damian Florențiu.
18 noiembrie - Ana Sofia Niță-Oprea, fiica lui Marius 
Niță și Miruna Oprea. Nași au fost Mihaela și Ștefan 
Miclea.
1 decembrie - Mihail Daniel Lazăr, fiul lui Dragoș și 
Daniela Marina Lazăr având ca nași pe Gabriel și Marina 
Minculescu.
2 decembrie - Ilarie Andrei Letca, fiul lui Ilarie și Claudia 
Letca. Nași au fost Mona și Adrian Predescu.

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. 

LA MULȚI ANI!

Botezuri
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În data de 11 noiembrie situația financiară se 
prezenta în felul următor: $612,779 în conturile de la 
Bank of America plus $30,000 la US Bank și $33,343 la 
Fidelity Brokerage, deci un total de $676,122.

Donațiile pentru perioada 1 august - 31 octombrie 
au fost următoarele:
$6,374  Gavrilescu Alexandru
$4,651  Ifrim Clement
$2,030  Nica Doru
$2,000  Ilac Cristian
$1,000  Ifrim Silviu, Miclea Remus
$850  Anonim
$800  Salvan Cristian
$790  Cătană Ioan
$760  Olt Emanoil
$734  Microsoft Giving Campaign
$650  Anonim
$625  Tîrtu Marius
$612  Tunduc Marius
$600  Avram Gigel, Folta Florin
$550  Căruceriu Constanta (Connie), Dănilă Gheorghe
$525  Marcu Cornel
$520  Costea Mihai
$510  Owen Radford M
$500  Boț Dorel, Crivăț Bogdan, Gheorghiu Iulian, Palancă Radu 
Rares, Pașca Dorin Alin
$450  Morea Septimiu
$420  Mureșan Paulina
$410  Enache Gabriel, Fedorean Maria, Malkasian Gary
$400  Goie Ioan, Mititean Viorel, Munteanu Marian Razvan, Negroiu 
Iulian, Popiță Ioan, Toma Tudor
$350  Butnar Ioan, Cira Adalbert, Anonim, Piha Mihai, Raus Victor
$320  Moraru Adrian, Nica Dragoș
$300  Apreutesei Marius, Brujban Radu, Călin Mircea, Cocerhan Vasi-
le, Druță Dan, Dumitrașcu Adrian, Ghiță Ghiță, Groșan Gheorghe, Horea 
Nicolae, Irimescu Gheorghiță, Mija Cornel, Mircea Iosif, Moldovanu Petru, 
Nicolescu Dan, Nistor Ioan, Oros Adina, Anonim, Pintea Bogdan, Pop 
Aurel, Popescu Casian, Sandu Iuliu, Simion Sebastian, Stroescu Ene Daniel, 
Susan  Irinel, Trufinescu Tudor, Tudor Clara, Tuluca Stefana
$260  Goicu Laura
$250  Aniței Cristian, AST International, Biatrice M Ambrosa, Moraru 
Valentin, Zegheru Robert
$240  Donais Mike, Popescu Marin
$225  Podar Marius
$220  Ion Mihai, Mureșan Nicu
$200  Albuț Gabriel, Badea Constantin, Barbura Claudiu, Feneșan 
Adrian, Nistor Costel, Petriuc Mihai, Piticariu Toader, Pop Călin, Pop 
Flora, Răutu Bogdan, Standolariu Dorel, Țigănuș Liviu
$190  Silaghi Sergiu
$189  Mureșan Emanoil
$170  Țîru Maria Nine
$165  Crețu Ionel
$150  Iliescu Valentin, Koller Eduard, Marcu Ovidiu, Muntianu Adri-
an, Mureșan David, Peschek Mark, Petrovan Ioan, Rădăuceanu Toader, 
Stănescu Marian
$127  Cotora Ion
$120  Cazangiu Cătălin

$115  Ghimpu Dorin
$100  Adamovici Elisabeta, Andreiu Bogdan, Barca Ioan Florian, 
Bârsan Dana, Blidar Marius, Boboc Ciprian, Bucur Florin, Bulai Claudiu, 
Burulea Vasile, Cojocaru Anamaria, Cristache Lucian, Cruceanu Gabriel, 
Dixon Gabriela, Enache Paul, Farcasanu Bogdan Ioan, Filipaș Gheorghe, 
Firulescu Lucretiu, Flaidar Alin, Frățilă Liviu, Gabu Sorin, Gavrilă Robert, 
Hamza Adrian, Lieuallen Brian, Manolache Bogdan, Manu Mitica, Marcu 
Horațiu, Mihai Iulian, Mirea Valentin, Moțoc Viorel, Nistor Costel, Onu 
Dan, Puraveț Constantin Petru, Rees Randy, Rotovei Doru, Sîicu Cătălin, 
Stoican Raluca, Suciu Irina, Suciu Monica, Tătar Monica, Vasiliu Viorel, 
Zaharia Nicolae
$94  Perianu Aurel
$91  Anonim
$80  Bogdan Andrei
$75  Farcas Mitica
$70  Popa Silvia
$60  Tarță Mihail
$50-5  Breban Ghiță, Constantin Alin, Cozmei Cătălin, Ghiță Constan-
tin, Leonte Marius, Margineanu Elena, Mureșan George, Pîrvu Doru, Popa 
Alina, Sîia Ovidiu, Zilcsak Daniel, Esquen Christopher, Oltean Adrian 
Paul, Boț Cătălin, Căprar Viorica, Cărutașu Adrian, Farcas Alina, Moilov 
Ann, Popescu Bogdan, Savescu Alex, Boris Bill, Constantin Ionuț, Con-
stantinescu Radu, Plesco Todd, Tămașan Ionel, Țîru Mihai, Farcas Bogdan, 
Milițescu Michael, Nicula Costică, Samoila Cătălin, Stepan Adrian, Su-
rugiu Sebastian, Ursei John, Vlad Aurel, Bobaru Adelin, Enache Carmen, 
Omușoru Marius, Smagina Natalia, Radosav Codruța Otilia Flori

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de 
$64,259. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu 
să le răsplătească însutit!

Comparativ cu anul trecut:

Oct ‘07 $29,856 107%
Oct ‘06 $14,433 
Sep ‘07 $18,546 76%
Sep ‘06 $10,518 
Aug ‘07 $15,857 -7%
Aug ‘06 $17,070 

Situaţia Financiară

IMPORTANT: Membria pentru anul 2007
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Gabriel Albut
206-484-9410
www. gabrielalbut.pnwrealty.com 

In prag de Sarbatori, familia Albut ureaza din suflet 
tuturor Craciun Fericit si Anul Nou cu Sanatate! 
Multumesc lui Dumnezeu si mai apoi celor care ati 
sustinut activitatea si succesul meu in Real Estate. 
Viata merge inainte si cu acest Market in continua 
schimbare veti avea nevoie de un sfat in acest 
domeniu. Serviciile mele sint gratuite pentru 
cumparatori si cu  rate scazute pentru vinzatorii  
comunitatii noastre.  

La Multi si Prosperi Ani ! 

Serbare de Crăciun
Duminică 23 decembrie 2007, după Sfânta 
Liturghie, va avea loc o scurtă - dar sperăm 
frumoasă - serbare de Craciun cu poezii 
și colinde. Dacă doriți ca și copii dvs să 
participe, vă rugăm să o sunați pe doamna 
preoteasă Floarea Cătană la nr. (425) 825-
8296 până la sfârșitul acestei săptămâni. 3

Botezul Caselor
În perioada ianuarie-februarie, conform tra-

diţiei, după Bobotează și sfinţirea Apei Mari, 
Părintele Catană va fi disponibil să treacă pe la 
locuinţele dumneavoastră pentru a face botezul 
caselor și alte rugăciuni necesare.

Cei ce doresc să aibă această binecuvantare, 
sunt rugaţi să-l sune pe părintele la telefonul 
(425) 442-8296.
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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 

Joi 6 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie - Sfântul Nicolae
Duminică 9 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie - Cuvioasa Parascheva
Miercuri 12 decembrie 9–:30 Sfânta Liturghie - Sfântul Ierarh Spiridon

Duminică 16 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie 
Duminică 23 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Marți 25 decembrie 9:00* Nașterea Domnului (Crăciunul)
Miercuri 26 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie - Soborul Maicii Domnului
Joi 27 decembrie 12:30 Sf. Ap. Întâiul-Mucenic și Arhidiacon Ștefan
Duminică 30 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Marți 1 ianuarie 12:30 Sfântul Vasile cel Mare
Duminică 6 ianuarie 12:30 Botezul Domnului (Boboteaza)
Luni 7 ianuarie 12:30 Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N. 
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Slujba de Crăciun se va desfășura în sala din Mountlake Terrace (vedeți anunțul din 
paginile interioare)

Programul Slujbelor religioase

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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