“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. (156-157) ian-feb 2008
Troparul

“În Iordan botezându-Te
Tu, Doamne, închinarea
Treimii s-a arătat; că glasul
Părintelui a mărturisit
Ție, Fiu iubit pe Tine
numindu-Te, și Duhul în
chip de porumb a adeverit
întărirea cuvântului. Cel
ce Te-ai arătat, Hristoase
Dumnezeule, și lumeai ai
luminat, slavă Ție.”

Condacul

“Arătatu-Te-ai astăzi lumii
și lumina Ta, Doamne, s-a
însemnat peste noi, care
cu cunoștință Te lăudăm.
Venit-ai și Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.“

Botezul Domnului
(6 ianuarie)

Sfântul Efrem Sirul (28 ianuarie)
Poet, comentator al Sfintei Scripturi,
predicator şi apărător al Ortodoxiei, Sfântul
Efrem este unul dintre cei mai importanţi
reprezentanţi ai creştinismului de limbă siriacă. Este primul imnograf creştin care a
folosit poezia drept vehicul de răspândire a
teologiei ortodoxe, deschizând calea imnografilor de mai târziu. A compus peste trei
milioane de versuri. Astăzi se mai păstrează mai mult de 400 de imne
efremiene. Deşi a trăit în
afara culturii greco-romane,
Sfântul Efrem îşi merită pe
deplin locul alături de binecunoscuţii săi contemporani:
sfinţii Atanasie cel Mare,
Grigorie Teologul, Vasile cel
Mare şi Grigorie de Nyssa.
S-a născut în timpul
domniei împăratului Constantin cel Mare (272-337),
în jurul anului 306 în cetatea
Nisibis (astăzi Nusaybin în
sud-estul Turciei, la graniţa
cu Siria) din părinţi creştini.
Pe atunci Nisibis se afla sub
stăpânirea Imperiului Roman, ca urmare a tratatului
de pace încheiat în 298 de Diocleţian cu
regele Nerses al Perşilor (293-302). Persecuţiile lui Diocleţian s-au răsfrânt, aşadar, şi
asupra Bisericii nisibiene, constituind atmosfera din perioada creşterii lui Efrem.
Tânărul Efrem l-a avut ca îndrumător în
tainele credinţei pe primul episcop al oraşului, Sfântul Iacob (†338), unul dintre cei 318
părinţi participanţi la primul sinod ecumenic
de la Niceea (325). Primind botezul în jurul
vârstei de 18 ani, Efrem a fost hirotonit diacon şi i s-a încredinţat lucrarea de catehizare
a celor ce doreau să devină creştini.

Asceza creştinilor din Nisibis

În scopul instruirii catehumenilor, a început să scrie comentarii la Sfânta Scriptură şi să compună imne. A slujit ca diacon şi
catehet întreaga sa viaţă. Istoricul bisericesc
Sozomen spune despre el că „în tagma clerului a urcat până la treapta diaconiei, deşi
prin virtute a ajuns nu mai puţin decât cei
admiraţi pentru preoţie, vieţuire bună şi
cultură“. A aparţinut tradiţiei ascetice autohtone siriace: mulţi creştini, odată cu
Botezul, luau asupra lor şi
votul unei vieţi de înfrânare
şi ascetism, trăită nu în afara,
ci în mijlocul comunităţilor
creştine (spre deosebire de
monahismul egiptean). Pentru strădaniile sale, pentru
postul aspru şi privegherile
de toată noaptea, a primit de
la Dumnezeu darul căinţei şi
al lacrimilor neîncetate, încât
între sfinţi este numit „dascăl
al pocăinţei“. Plângea fără
încetare pentru păcatele sale
sau ale oamenilor şi, uneori,
când se lăsa purtat de contemplarea minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru
noi, plânsul său se preschimba în lacrimi de
bucurie.
„Să nu cântaţi la moarte pe Efrem“

Tradiţia spune că Sfântul Efrem a întreprins două călătorii mai importante: în prima l-a vizitat pe Sfântul Vasile cel Mare în
Cezareea Capadociei, iar în cea de-a doua
s-a întâlnit cu Avva Bishoi aflat în pustiul
Wadi Natrun din Egipt.
S-a mutat din această viaţă la 9 iunie
373, fiind înmormântat cu simplitate în ci-
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mitirul străinilor din Edessa. Simeon Metafrastul ne spune
că ucenicii l-au îngropat fără fast pentru a împlini dorinţa părintelui lor, exprimată înainte de a muri: „să nu cântaţi
la moarte pe Efrem, să nu-i faceţi cuvânt de laudă, să nu-l
îngropaţi cu haine de mare preţ, să nu-i puneţi trupul întrun mormânt deosebit, căci am făgăduit lui Dumnezeu a mă
sălăşlui împreună cu cei străini, căci străin sunt şi pribeag ca
toţi părinţii mei“.
Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe data de 28 ianuarie,
alături de un alt părinte sirian, Sfântul Isaac. Este numit
„harpa Duhului“, „Soarele sirienilor“ şi „Stâlp al Bisericii“.
Sfântul Efrem, despre rugăciunea neîncetată

„Bun lucru este totdeauna a ne ruga şi a nu ne îngreuna,
rugându-ne a nu slăbi, după cum a zis şi Domnul, şi apoi
Apostolul: neîncetat rugaţi-vă!, adică şi ziua, şi noaptea, şi
în tot ceasul. Şi aceasta nu numai când intri în biserică, iar
în celelalte ceasuri să fii fără de grijă. Ci, ori de lucrezi, ori
de dormi, ori de călătoreşti, ori de mănânci, ori de bei, ori de
boleşti, să nu-ţi încetezi rugăciunea, că nu ştii când va veni
Cel ce va cere de la tine sufletul tău. Să nu aştepţi duminica
sau o sărbătoare, ori un anume loc, ci precum a zis prorocul
David, să te rogi în tot locul stăpânirii Lui. Deci, ori de eşti
în biserică, ori în casa ta, ori la ţarină, ori de paşti vitele, ori
de construieşti clădiri, ori de te afli la ospeţe, de rugăciue să
nu te depărtezi. Atunci când poţi, pleacă-ţi genunchii, iar de
nu poţi, roagă-te cu mintea, şi seara, şi dimineaţa, şi la amiază. Dacă rugăciunea ta va merge înaintea muncii şi atunci
când de scoli din pat, mişcările tale cele dintâi se vor face
prin rugăciune, atunci nici păcatul nu află intrare în sufletul tău.“ (Fragment din „Cuvânt despre rugăciune al Sfântului
Efrem Sirul“ în Cele şapte plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul,
Ed. Bizantină)
„Când crezi că ai ajuns să înţelegi pe Dumnezeu, să crezi că
n-ai înţeles nimic“

Preotul Paulonas, ucenic al fericitului Efrem diaconul, a
fost un bărbat cu minte ageră şi învăţat în dumnezeieştile
Scripturi. Pe vremea când învăţătorul său trăia, era renumit
printre dascălii Bisericii mai ales ca orator. După moartea
Sfântului Efrem însă, din dragoste de întâietate şi nume
mare, s-a separat de Biserică şi a scris multe lucruri împotriva credinţei. Se spune că pe patul de moarte fericitul Efrem
l-ar fi îndemnat: „Vezi, Paulonas, să nu te supui cugetelor tale
şi să te înalţi! Ci atunci când socoteşti că ai ajuns să înţelegi
pe Dumnezeu cel curat, să crezi că n-ai înţeles nimic!“ Căci
Efrem a simţit din studiile şi discursurile lui Paulonas că
acesta investighează lucruri noi şi-şi întinde mintea spre cele
nemăsurate. (după Fericitul Ieronim, Despre bărbaţii iluştri)
Rugăciunea emblemă a Postului Mare

În Biserica Ortodoxă, Sfântul Efrem este foarte cunoscut
pentru rugăcinea care îi poartă numele şi despre care părin-

Cuvântul
tele Alexander Schmemann spunea că poate fi considerată
rugăciunea specifică a Postului Mare:
Doamne şi Stăpânul vieţii mele,
duhul trândăviei,
al grijii de multe,
al iubirii de stăpânire
şi al grăirii în deşert
nu mi-l da mie!
Iar duhul curăţiei,
al gândului smerit,
al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-mi-l mie, slugii Tale!
Aşa, Doamne, Împărate,
dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele
şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin.
Această rugăciune se rosteşte în Postul Mare de două ori
la sfârşitul tuturor slujbelor ciclului liturgic zilnic, începând
cu lunea săptămânii I până în miercurea Săptămânii Patimilor (cu excepţia sâmbetelor şi duminicilor, în care rânduiala liturgică are un caracter festiv). Rostirea rugăciunii este
însoţită de metanii. Este alcătuită din trei grupuri de cereri
adresate lui Dumnezeu: cereri negative în primul grup, pozitive în al doilea şi de păstrare a stării dobândite, graţie celui
de-al doilea grup, în grupul al treilea de cereri. Conţinând
toate elementele negative şi pozitive ale pocăinţei, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul poate constitui un etalon, un barometru pentru ostenelile personale ale credinciosului de-a
lungul postului.
Imnele Sfântului Efrem Sirul

Opera Sfântului Efrem este bogată, însă locul cel mai
important în rândul scrierilor sale îl ocupă marile cicluri de
imne. Acestea sunt poeme lirice cu imagini extrem de vii, cu
o mare sensibilitate şi artă în folosirea limbajului şi cu o deosebită profunzime a gândirii. Imnele au fost alcătuite pentru
a fi cântate în Biserică. Biserica siriacă păstrează în Liturghie
imne de-ale Sfântului Efrem.
Astăzi se cunosc peste 400 de imne, însă linia melodică
după care acestea erau interpretate nu o mai cunoaşte nimeni.
(Fragment din revista Lumina)
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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church
P.O. Box 53151 Bellevue, WA, 98015

CONVOCARE
Se convoacă Adunarea Generală a tuturor membrelor cu drept de vot care fac parte din Asociația
Reuniunii Femeilor Bisericii Ortodoxe Române din Seattle “Sfinții Trei Ierarhi” pe data de 2 martie
2008 după încheierea serviciului religios cu urmatoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Prezentarea rapoartelor pe anul 2007: președinta, casiera și controloare.
4. Rezolvări organizatorice cu privire la:
• Finanțe - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008
• Mesele Duminicale
• Pregătirea mesei pentru Sfintele Paști
5. Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință
6. Rugăciunea de încheiere
Președinta 				
Mimi Tîrtu
			

Secretara
Aurora Toma

La această ședință sunt invitate să participe toate enoriașele comunității noastre, chiar dacă nu sunt
membre cu drept de vot. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră!

Deces

Cu nespusă părere de rău și durere în suflete, anunțăm că în ziua de duminică
27 ianuarie 2008, s-a stins prematur din viață, trecând la cele veșnice

Mihăilă Țîru
în vârstă de 58 de ani. Mihăilă a fost enoriașul bisericii noastre de peste 10 ani
iar în perioada 2000-2003 a activat în cadrul Consiliului Parohial în calitate
de epitrop și controlor financiar. Prin dispariția sa fulgerătoare Mihăilă a lăsat
un gol dureros atât în mijlocul familiei cât și al nostru, al tuturor celor ce l-am
cunoscut și apreciat. Înmormântarea a avut loc joi 31 ianuarie 2008 la cimitirul
Evergreen din Seattle. Transmitem familiei îndurerate sincere condoleanțe
rugând pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa cerească.

Dumnezeu să-l ierte!
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Cuvântul

Acțiunea de tăiere a copacilor
de pe proprietatea din Mountlake Terrace
Încă de la furtuna din decembrie 2006, vecinii proprietății din Mountlake Terrace ne-au comunicat ca sunt câțiva copaci care s-au înclinat și amenințau să cadă pe proprietățile și casele lor.
După câteva evaluări făcute cu arboriști și cu firme de tăiere a copacilor, care ne-au oferit prețuri
foarte mari, ne-am hotărât să-i tăiem noi, cu ajutorul d-lui Ion Barba, care este specialist în “tree
removal”.
În 20 octombrie, Cornel Marcu împreună cu Ion Barba s-au dus la proprietate și au tăiat
copacii uscați sau care puneau în pericol vecinii de pe latura de nord a proprietății, în dreapta
drumului de intrare. De asemenea au tăiat un copac de pe latura de est care era în pericol să cadă.
Copacii au fost lăsați pe proprietate, urmând
ca, în viitor, fie să-i ducem la un lumber yard
sau sa-i oferim celor interesați să îi transporte de pe proprietate.
În continuare, sâmbătă 3 noiembrie, un
grup de voluntari sufletiști, format din: Marian Stănescu, Cătălin Zaharia, Răutu Bogdan, Mihai Petriuc, Cornel Lupu împreună
cu socrul său, Ionica Crețu și cu mine ne-am
întâlnit la proprietate cu Ion Barba care s-a oferit din nou să ne ajute.
Am lucrat cu toții la marginea de sud a proprietății, la capătul râpei de
dupa cladirea de sus. Acolo am taiat 4-5 copaci care practic se sprijineau
unul pe altul ca să nu cadă la vecini. Apoi am mai tăiat câțiva copaci care fie erau complet uscați, fie aveau rădacinile
dezgolite și puteau să cadă în caz de furtună. Practic am tăiat toți copacii trăgându-i
înspre noi cu frânghii legate de alti copaci. A fost un efort foarte mare făcut în două
zile, timp de peste 5 ore pe zi dar, în final, “we got the job done”.
Vreau să mulțumesc pe această cale d-lui Ion Barbu și tuturor celor care au ajutat
să curățim copacii de la proprietate. Acum putem sta liniștiți că nu mai avem copaci
care, în caz de furtună, să pună în pericol vecinii din Mountlake Terrace.

Tudor Toma

Anunţ din partea Comitetului de Doamne
Facem un apel la toate enoriaşele comunităţii noastre. Avem nevoie de ajutor
cu pregătirea meselor duminicale. Dacă aveţi parastas sau pur şi simplu doriți să
sponsoraţi o masă pentru comunitatea noastră, vă rugăm să sunaţi pe Mimi Tîrtu la
(425)443-5138 pentru a vă înscrie pe listă.
Recomandăm 2-3 enoriaşe pentru o masă duminicală pentru a uşura munca şi a
reduce cheltuielile.
Dumnezeu să vă ajute şi să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceţi pentru şi în
folosul bisericii.
Vă mulţumim!!!
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Botezuri
12 ianuarie - a fost botezat copilul Nicholas
Alexandru Dobrescu, fiul lui Iliuță Dobrescu
și Rodica, având ca nași pe Adi și Gina Cira
13 ianuarie - a primit baia Sf Botez copilul
Luca Alaci, fiul lui Cătălin Alaci și Mirela
Dinu. Nași au fost Grigore și Corina Chin.
19 ianuarie - a fost botezată fetița Emily
Gabriela Benesh, fiica lui Miro și Gabriela Benesh, avînd ca nași pe Emanoil și Violeta Olt
și Vlady și Mike Cramen.
19 ianuarie - a fost botezat copilul Alexander
Riley Horea, fiul lui Nicolae și Laura Horea.
Nași au fost familia Aurel și Marcela Pop.
2 februarie - a fost botezată fetița Andrea Cătălina Pop, fiica lui Aurel și Marcela Pop. Nași
au fost Daniel și Adriana Șerban și Nicolae și
Laura Horea.
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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European Skin Care
2408 10th Ave NE Unit A
Seattle, WA 98102
(206) 324-6401
Cosmeticiană română stabilită în zona Seattle de peste 20
de ani vă invită la salonul ei din Capitol Hill pentru următoarele servicii:
• Tratamente faciale pentru orice fel de ten (gras, uscat,
matur).
• Epilat faţă, picioare, etc.
• Manichiură şi pedichiură.
• Vopsit de gene şi sprîncene.
• Masaj (Swedish).
Preţuri convenabile, plus o lungă experienţă profesională în
ţară şi aici în America.
Sunați cât mai repede pentru a vă face o programare în
timp pentru Valentine’s Day! Mulţumesc anticipat frumoaselor românce din zona Seattle.
Gina Dănilă

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!
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Cuvântul

Situaţia Financiară

În data de 12 ianuarie 2008 situația financiară se
prezenta în felul următor: $693,501 în conturile de la
Bank of America plus $31,571 la US Bank și $79 la
Fidelity Brokerage, deci un total de $725,152.
Donațiile pentru perioada 1 noiembrie 2007 - 31
decembrie 2007 au fost următoarele:

$11,143 Lupu Corneliu
$5,150 Toma Tudor
$5,000 Farcasanu Bogdan Ioan
$4,000 Grigore Marius
$2,016 Malkasian Gary
$2,000 Bulai Claudiu
$1,850 Anonim
$1,380 Crețu Ionel
$1,300 Clinciu Ciprian
$1,280 Olt Emanoil
$1,200 Bucur Ioan
$1,170 Albuț Gabriel
$1,160 Mureșan Nicu
$1,150 Dominte Val, Goie Cristian
$1,100 Suciu Monica
$1,055 Cătană Ioan
$1,020 Iancu Leopoldina
$1,000 Bene Ioan
$750
Stănescu Marian
$662
Mureșan Emanoil
$600
Trufinescu Tudor
$525
Gheorghiu Iulian, Stroescu Ene Daniel
$500
Bârsan Dana, Cocerhan Vasile, Goie Ioan, Marcu Cornel, Mihali
Petru, Mirea Valentin, Olariu Laurențiu, Popescu Tudor, Popiță Ioan,
Serbanescu Radu
$475
Anonim
$460
Dănilă Gheorghe
$445
Oltean Adrian Paul
$415
Avram Gigel
$400
Pop Aurel, Raus Victor, Tătar Monica
$390
Podar Marius
$365
Butnar Ioan
$350
Geageac Florica, Muntean Ioan
$335
Costea Mihai
$325
Nistor Ioan
$310
Pop Călin
$300
Apostol Alexandru, Bobaru Adelin, Cira Adalbert, Cris Cristina,
Forcoș Ionel, Ifrim Silviu, Iftimie Sorin, Lețca Ilarie, Miclea Ștefan, Minculescu
Gabriel, Moldovanu Petru, Morea Septimiu, Oros Adina, Pașca Dorin Alin,
Popescu Mircea, Racoltea Mihai, Rockwell William, Stoiță Vasile, Tîrtu
Marius, Zanidache Virgil, Zilcsak Daniel
$275
Cotora Ion, Moraru Valentin
$270
Dreve Sorin
$250
Bustescu Doina, Dănilă Valentin, Enache Gabriel, Manole Vasile
Cătălin, Milosav Slobodan
$245
Popescu Marin, Rees Mariana
$230
Mureșan Vasile Brian
$210
Farkaș Marius
$200
Anonim, Apreutesei Marius, Brujban Radu, Dănilă Andresan,
Druță Dan, Duican Ion, Gheorghiu Costică, Ghimpu Dorin, Ghiță
Constantin, Ion Mihai, Mihaiescu Dorin, Anonim, Răutu Bogdan, Rusnac
Gavril, Stană Vasile

$180
Dontu Dominic, Frig Tiberiu
$170
Dobrescu Iliuță, Ruja Nicolae
$160
Biris Iulian, Tocaș Ciprian
$155
Badea Constantin
$150
Adamovici Eugen, American Sunrise, INC, Anderson Craig,
Andresan Dragomir, Bădeț Mihai, Baras Adrian, Basarabă Ionel, Birza
Florin, Boț Lio, Breban Ghiță, Burns Ana, Canavalu Marta, Cazacu Viorel,
Cristea Ioan, Dănilă Cătălina, Doncu Victor, Dulu Constantin, Duncă
Grigore, Farcas Mitica, Filipaș Gheorghe, Ghetie Cristian Daniel, Hera
Gabriel, Horea Nicolae, Iliescu Valentin, Ispas Valentin, Ivanovici Sinisa,
Lixandru Costin, Luca Dan, Lugoșan Marcel, Marin Cornel, Muntianu
Adrian, Nicoară Alexandru, Nortea Gelu, Pîrvu Doru, Popescu Dan,
Prinyi Sigismund, Puraveț Constantin Petru, Rabinovich Andrei, Romeu
Romulus, Rotovei Doru, Anonim, Țigănuș Liviu, Tudor Iulian, Tudor Mihai,
Whispering Creek
$145
Marian Ioan
$130
Țîru Maria Nine
$125
Benedict Dan, Moraru Adrian
$120
Cozmei Cătălin
$110
Perianu Aurel, Piha Mihai, Radosav Codruța Otilia Flori
$105
Cruceanu Gabriel, Donais Mike, Popa Alina
$100
AST International, Bachici Ștefan, Barbura Claudiu, Berecz
Ladislau, Birjaru Valentin, Ciocănaș Ioan, Cuc Iosif Flavius, Fedorean
Maria, Feneșan Adrian, Firulescu Lucretiu, Frățilă Liviu, Marcu Ovidiu,
Matesan Cristian, Miclea Remus, Moats Gina, Moțoc Viorel, Nicula Florin,
Petrovan Ioan, Potra Adrian, Rădăuceanu Toader, Rosenberg Marinela,
Simionescu Radu, Sorta Mihai Cristian, Standolariu Dorel, Tegzes Claudiu,
Trocan Gabriel, Vasiliu Viorel
$85
Lucaciu Liviu
$80
Pocol Zamfir, Vesa Monica
$75
Corbu Maria, Dan Alexandru, Farkaș Tiberiu, Jurjescu Diana,
Mija Adrian, Moise Benjamin, Petre Elena, Rabinovici Elena, Sbirnea
Mihai, Sinea Viorel, Tămașan Ionel, Tapu Gheorghe, Tătar Lucian, Tonciu
Mădălina, Valea Videta
$65
Căprar Viorica
$60
Anderson Cosmina, Chester Anca
$55
Nistor Gheorghe
$50
Cîrjaliu Gheorghe, Dănilă Michael, Dinu Ioana, Marton Gabor,
Mureșan Elisa, Popa Silvia, Popescu Gabriel, Romanschi Mădălin, Sîia
Ovidiu, Țibelea Nicolae, Trandafir Marian
$31
Beachler Laurel
$25
Dobre Codrin Constantin, Dumbravă Gheorghe, Gușu Ionuț,
Stransky Gerald, Toader Fabian, Zlăvog Gabriel
$20
Booth Daniel, Dumitrescu Eugen, Gaspar Lucian, Szellth Ioana,
Ursache John
$15
Melincianu Cătălin
$10
Diplan Pompiliu, Militaru Adrian

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de
$94,065.
Comparativ cu anul trecut:
Dec ‘07
Dec ‘06
Nov ‘07
Nov ‘06

$68,918
$46,309
$25,147
$15,980

49%
57%

nr. 156-157, ian-feb 2008
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Precizări privind serviciile religioase

Noul Consiliu Parohial 2008

În data de 27 ianuarie 2008 membrii Adunării Generale
Re-amintim că taxele aprobate de Adunarea Generală a
membrilor parohiei noastre pentru unele servicii prestate de a parohiei Sfinții Trei Ierarhi au votat componența noului
biserică sunt următoarele:
Consiliu Parohial pentru anul 2008:
Botezuri: $100 membri / $300 ne-membri
Andi Gavrilescu
Florin Trofin
Cununii: $100 membri /$300 ne-membri
Ciprian Clinciu
Carmen Răutu
Înmormântări: $75 membri / $100 ne-membri
Gabi Hera
Deasemenea, dacă slujba respectivă are loc în una din zilele Clement Ifrim
Dan Druță
Doina Zanidache
săptămânii afară de duminică se percepe o taxă suplimentară
de $50 pentru catedrala rusă Sf. Spiridon unde are loc slujba. Gheorghe Dănilă
Brian Mureșan
Deoarece au fost discuții referitoare la condițiile aplicării
Gigel Avram
Iulian Gheorghiu
acestor taxe, dorim să precizăm că tarifele pentru membri
Ioan Goie
Ovidiu Marcu
se aplică doar pentru cei care și-au plătit membria în anul
Ionuț Smântână
Ionică Crețu
anterior evenimentului. Nu se acceptă reducerea taxelor la
botezuri sau cununii când părinții copiilor sau mirii nu sunt
Tudor Toma
Val Dominte
membri dar nașii sau bunicii, etc au plătit membria.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dorim noului Consiliu putere de muncă și spor la lucru
în acest nou an!

Cununie
Sâmbătă 19 ianuarie 2008 au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea
Bisericii în Sfânta Taină a cununiei tinerii Sterian Franc și Ofelia Niculescu având ca nași
familia Kis Dan și Ericka.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă sănătate, viață lungă și prosperă, bucurii și fericire.
Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare și bunul Dumnezeu să le ajute să fie
un exemplu de viață creștină finilor lor.

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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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Sâmbătă 2 februarie

Duminică 3 februarie

12:30 Sfânta Liturghie - Întâmpinarea Domnului

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 10 februarie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 17 februarie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 24 februarie

Duminică 2 martie

Duminică 9 martie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie (Lăsata secului pt Postul Mare)

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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