“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Hristos a înviat!
Troparul
“Hristos a înviat din morți
cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte
viață dăruindu-le”

Condacul
“Deși Te-ai pogorât în
mormânt, Cel ce ești fără
de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat
ca un biruitor Hristoase
Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe: Bucurațivă! și Apostolilor Tăi pace
dăruindu-le,Cel ce dai celor
căzuți ridicare“

Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au învăţat că strămoşii neamului omenesc, înainte de căderea în păcat, erau înveşmântaţi în
hainele de lumină ale harului divin. Pentru
noi, timpul postului, străbătut până acum, a
fost un urcuş duhovnicesc spre lumină, în
dorinţa ca fiecărui suflet să-i fie luminată
haina de către Dătătorul de lumină, Biruitorul morţii.
Prin post ne-am dezbrăcat de îmbrăcămintea din piele (Facere III, 21) şi printr-o
transformare duhovnicească am încercat să
ne înveşmântăm cu haina luminoasă dăruită la botez. Această lucrare se realizează culminant
prin Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, în lumina
Învierii, se apleacă peste
mormântul fiecăruia şi ne
scoate din tăcerea însingurării la lumina iubirii fără de
sfârşit întru care ne putem
vedea unii pe alţii. Iubirea
lui Dumnezeu este reală nu
numai pentru că însoţeşte şi ajută suferinţa umană
prin împreună-pătimire, ci,
mai ales, pentru că o ridică
din moarte la viaţă, prin Înviere. Învierea lui
Hristos este iubirea lui Dumnezeu care face
sigură biruinţa fiinţei umane, căci Hristos,
Omul-Dumnezeu, a înviat curmând stricăciunea şi deschizându-ne calea spre Înviere.
Moartea lui Hristos, Care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe Cruce, pentru
a ne scoate din robia păcatului, arată mai
presus de toate iubirea lui Dumnezeu faţă
de făptura Sa căzută. Întocmai recunoaştem prin rugăciune la Sfânta Liturghie: ca
un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât
Raiul cu adevărat şi decât toată cămara îm-

părătească mai luminat s-a arătat, Hristoase,
mormântul Tău, izvorul Învierii noastre.
Vedem de aici voia Lui de a izbăvi trupul nostru de stricăciune, risipire şi moarte.
Odată mai mult se vădeşte rostul Învierii lui
Hristos în lucrarea mântuirii noastre şi în
deschiderea căii spre îndumnezeire pentru
toţi oamenii.
Prin urmare, Învierea este mărturia strălucitoare a izbăvirii noastre şi a biruinţei pe
care Hristos a câştigat-o pentru noi toţi,
prin care viaţa veşnică se dăruieşte nu doar
sufletului ci şi trupului.
Trupul lui Hristos cel înviat arată cum vor fi trupurile noastre la învierea cea
de obşte şi cum făgăduiau
a fi încă din rai: înălţat la o
vieţuire mai presus de fire;
cu altă înfăţişare, care-L
face de nerecunoscut pentru ucenici, nesupus legilor
firii, pătrunzând prin uşile
încuiate, arătându-se deodată în locuri diferite sau
făcându-se nevăzut. Nu
mănâncă silit împreună cu
ucenicii, ci pentru ca lor să
nu li se pară că văd un duh .
Hristos n-a venit în lume ca să ne izbăvească de trupurile noastre, ca să ne elibereze
de materie. Iată de ce, Învierea este cea mai
mare sărbătoare a Ortodoxiei, ea fiind desăvârşirea lucrării Mântuitorului pe pământ.
În această zi diavolul s-a tânguit văzând
nimicită stăpânirea sa asupra oamenilor, în
această zi iadul a văzut Lumina şi sufletele
drepţilor au fost readuse la viaţă şi mutate în
rai, în care aşteaptă învierea ce va avea loc la
a doua venire a Domnului.
Hristos, Biruitorul morţii, Cel ce ne-a che-

pagina 2
mat din întuneric la lumina Sa cea minunată ne încredinţează
de adevărul Sfintei Sale Învieri şi acest adevăr ni se lămureşte
în chip desăvârşit prin scrierile Sfinţilor Părinţi.
Iată cum ne învaţă Sfântul Efrem Sirul în cuvântul său la
Duminica Învierii: Noi, strănepoţii lui Adam, eram toţi ca nişte
păsări prinşi în cursa nenorocirii, pe care o ţinea întinsă moartea
de toate părţile. În această cursă, vrând, a căzut şi DumnezeuOmul, Iisus, murind de voie, dar Acesta a căzut cu dumnezeiasca Lui putere, a sfărâmat cursa, a zburat El întâi cu Învierea
cea preaslăvită şi ne-a mântuit şi pe noi din stricăciunea morţii.
„Cursa s-a zdrobit şi noi ne-am mântuit, ajutorul nostru întru
numele Domnului”. Ne-am mântuit, nu mai suntem de acum
robi morţii. Noi o vedem şi nu ne mai temem de vederea ei cea
sălbatică. Înainte de Învierea lui Hristos moartea era groaza
omului, iar după Învierea lui Hristos, omul s-a făcut groaza morţii.
După ce a biruit moartea şi a înviat
Iisus, nu o iau în seamă nici ucenicii
Domnului Hristos. Sfinţi mucenici
micuţi, micuţi prunci şi tinere fecioare o batjocoresc. Acesta este darul
Celui ce a înviat, al Stăpânului nostru, aceasta este puterea preaslăvitei Învieri. A înviat Hristos şi s-a
omorât moartea. A înviat Hristos şi
s-a dezlegat stricăciunea. A înviat
Hristos şi a încetat blestemul. A înviat Hristos şi a răsărit nemurirea.
A înviat Hristos şi iarăşi s-a deschis
raiul. Unde-ţi este moarte acum boldul? Unde îţi este, iadule, biruinţa? Noi cădem ca nişte muritori, dar apoi ne sculăm ca nişte
nemuritori. Noi ne închidem la închisoarea unui întunecos mormânt, dar şi acolo ajunge să ne învieze lumina cea fericită a stăpâneştii Învieri. Noi aşteptăm moartea, dar noi aşteptăm şi viaţa
nemuritoare, a cărei arvună ne-a dat-o învierea Mântuitorului.
Hristos a înviat! („Cuvinte folositoare”, Ed. Bizantină, Bucureşti, pp.104-105).
Întocmai şi Sfântul Teofan Zăvorâtul ne învaţă cum să
înţelegem viaţa cea nouă, adusă de Învierea lui Hristos, spunând: raţiunea poate dovedi adevărul învierii umane prin cugetările sale, pe temeiul Scripturii, iar puterea dovezilor sale nu
poate să nu o recunoască necredinciosul, dacă simţul adevărului
nu este cu totul înăbuşit în el; iar credinciosul nu are nevoie de
dovezi, fiindcă Biserica lui Dumnezeu este plină de lumina Învierii. Vrednici de crezare şi cu multă putere de încredinţare sunt
amândoi aceşti martori. Dar împotriva cugetărilor minţii se pot
naşte şi pot ieşi în întimpinare alte cugetări, iar credinţa poate
fi luptată şi clătinată de nedumeriri şi îndoieli care vin dinafară ori care răsar dinăuntru. Nu este, oare, nici o îngrădire de
netrecut pentru adevărul Învierii? Este. Aceasta se va întâmpla
atunci când puterea Învierii, primită încă de la botez, va începe
să se arate în chip lucrător nimicind stricăciunea sufletului şi tru-

Cuvântul
pului, încetăţenind în ele temeiurile vieţii noi. Un astfel de om
va umbla întru lumina Învierii şi nebun îi va părea oricine îşi
ridică glasul împotriva adevărului Învierii, aşa cum celui care
umblă ziua i se pare nebun cel ce grăieşte că e noapte. Binefăcătoare este osteneala celor care zdrobesc, prin cugetări sănătoase,
minciuna ce se îngrămădeşte împotriva adevărului Învierii. Citeşte aceste cugetări şi întrarmează-te cu ele; dar totodată să nu
te leneveşti a face din ce în ce mai mult loc ca să intre întru tine
puterea Învierii lui Hristos. Cu cât vei face asta mai mult, cu atât
vei fi mai la adăpost de toate săgeţile vrăşmaşului îndreptate împotriva acestui adevăr. Întrebi de ce este nevoie pentru aceasta?
De nimic deosebit, fii ceea ce trebuie să fii potrivit legământului
în care ai intrat la Sfântul Botez, care este învierea noastră. Ai
scuipat pe satana şi pe toate faptele lui? Continuă să te porţi la
fel faţă de el. Te-ai unit cu Hristos?
Rămâi cu El. Faptele întunericului
şi cele ale luminii sunt vădite. Fugi
de cele dintâi şi ţine-te de cele din
urmă: însă, fă aceasta fără compromisuri, oricât de mărunte, aşa încât
norma vieţii tale să fie următoarea:
nu este părtăşie între lumină şi întuneric, între Hristos şi Veliar (Sfântul Teofan Zăvorâtul, „Tâlcuiri din
Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an”, Ed. Sofia, Bucureşti, 1999,
pp.62-64).
În privinţa păcatelor mici, Mitropolitul Antonie al Surojului ne
prezintă o povestire foarte folositoare, cu un nebun pentru
Hristos, Alexie din regiunea Voronejului (Rusia): au venit la
el două femei. Prima se frângea sub conştiinţa unui păcat cumplit, săvârşit de ea; a doua se văita: sunt păcătoasă ca şi toţi; ştiţi,
părinte, este imposibil să trăieşti şi să nu păcătuieşti. Atunci, Alexie le-a arătat, printr-un exemplu viu, ce înseamnă pocăinţa lor.
Le-a trimis pe amândouă în câmp; celei care a făcut un păcat
cumplit i-a poruncit să găsească cel mai mare bolovan pe care
îl poate ridica şi să-l aducă la el; celeilalte i-a spus să adune în
şorţ cât mai multe pietricele. Când femeile s-au întors, le-a spus
amândurora să meargă şi să pună pietrele exact acolo de unde leau luat. Prima a mers direct către locul de unde luase bolovanul;
urma lui era întipărită în pământ, iar cea de a doua a cutreierat
ore în şir câmpul, nefiind în stare să-şi amintească de unde a luat
o pietricică sau alta. Astfel a arătat acest nebun pentru Hristos
că nu trebuie să fii nepăsător faţă de lucrurile aparent mărunte,
dar de care nu te mai poţi dezbăra. Trebuie să cugetăm la aceasta,
pe de o parte pentru că, într-adevăr, dacă nu ţinem seama de
lucrurile mărunte, nu ne mai putem apoi descotorosi de ele. Iar pe
de altă parte, pentru că, obişnuindu-ne să fim nepăsători faţă de
cele mărunte, ne obişnuim să fim nepăsători în general şi începem
să păcătuim tot mai mult, adică să ne schilodim tot mai mult, să
distrugem şi să necinstim chipul lui Dumnezeu din noi („Bucu-
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ria pocăinţei” Ed. Marineasa, 2005, pp.33-34).
Sfinţii Părinţi laudă pe unii oameni slăviţi prin viaţa lor
creştinească, spunând că unii ca aceştia au înviat mai înainte
de Învierea cea de obşte. În ce stă, dar, taina unei astfel de
vieţi? În aceea că ei şi-au însuşit trăsăturile proprii vieţii de
după Înviere, aşa cum sunt ele arătate în cuvântul lui Dumnezeu şi le-au făcut lucrătoare în sine. Viaţa viitoare este înfăţişată ca fiind desprinsă de tot ce este trupesc; acolo nu
se vor însura, nici se vor mărita, nu se vor hrăni cu mâncare
moartă şi însuşi trupul pe care îl vor primi va fi duhovnicesc.
Şi astfel, cel ce trăieşte desprins de toate cele trupeşti, va primi în sine sau va readuce în sine, elementele vieţii de după
Înviere. De vei ajunge până acolo ca în tine să moară tot ce
este trupesc, vei deveni înviat mai înainte de Învierea cea de
obşte. Drumul către această stare îl arată Apostolul atunci
când spune: în duh să umblaţi şi să nu împliniţi poftele trupului (Galateni V, 16). Şi ne încredinţează că umblând pe
această cale avem bună nădejde de a ajunge la ţelul dorit: cel
ce seamănă în duh, din duh va culege viaţa veşnică (Galateni
VI, 8), („Tâlcuiri din Sfânta Scriptură”, Ed. Sofia, Bucureşti,
1999, pp.6
Învierea Domnului este, aşadar, trecerea de la întunericul
morţii la lumina vieţii. Deoarece Învierea nu înseamnă doar
înnoirea şi preschimbarea trupului; ea îl mută pe om în viaţa cea
nouă şi neasemănată, în care, eliberat din strânsoarea materiei,
nu mai are nevoie de aer, de hrană sau de împreunare trupească,
ca să nu se stingă. De aceea, pe drept cuvânt, Sfinţii Părinţi s-au
întrebat dacă trupul va învia cu toate ale sale din care multe
nu-i vor mai fi de nici un folos dacă, aşadar, va fi cu adevărat restaurat în întregimea sa, în deplinătatea firii sale. Părinţii spun că trupul îşi va păstra toate organele sale. Însă, adaugă
Tertulian, lucrarea lor va înceta; de altfel, arată el, şi în viaţa
aceasta este cu putinţă să nu te foloseşti de stomac sau de părţile
trupului ce slujesc împreunării între bărbat şi femeie, în vreme
de post şi înfrânare, fără ca deplinătatea omului să fie în vreun
fel vătămată. Folosindu-se de un vocabular mai precis, Părinţii

capadocieni, Sfinţii Maxim Mărturisitorul şi Ioan Damaschin
şi cei care le-au urmat, afirmă că trupul îşi va păstra puterile
(sau facultăţile) dar că ele nu vor fi active. Cu judecată ar fi să
spunem că organele trupului, devenit duhovnicesc şi ceresc, sunt
şi ele transfigurate, şi tot aşa vor fi şi lucrările lor (cf. Filipeni
III, 21), după cum ne lasă să întrezărim Sfânta Scriptură şi experienţa mistică atunci când vorbesc de simţiri duhovniceşti sau
de folosirea în chip duhovnicesc a mădularelor trupului. Viaţa
cea nouă înseamnă şi schimbare a legăturilor dintre oameni: cele
trupeşti, dintre bărbat şi femeie, şi cele de rudenie vor pieri, fără
să piară însă unirea, apropierea şi iubirea, cu totul spiritualizate:
„când vor învia din morţi, nici nu se mai însoară, nici nu se mai
mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri”, spune Mântuitorul Hristos
(Marcu XII, 25; cf. Matei XXII, 30; Luca XX, 35-36), ( J.C.
Larchet, „Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte”,
Ed. Sofia, Bucureşti, 2006, pp.297-298).
Această schimbare a felului nostru de vieţuire am dorit să
o facem şi noi prin nevoinţele Postului celui Mare. Şi, indiferent cât de mult sau de puţin am reuşit, suntem datori să
continuăm acest efort de înduhovnicire şi dincolo de hotarele Postului, în toată viaţa noastră. Prin lumina Sfintei Învieri
a Domnului nostru Iisus Hristos primim şi noi acea îndrăzneală şi acel curaj pe care le-au dobândit Sfinţii Apostoli ca
să devenim propovăduitori şi mărturisitori ai lui Hristos Cel
Înviat, prin fapte, iubire, suferinţe şi jertfă, vestind tuturor
celor de lângă noi bucuria cea mare a biruinţei vieţii asupra
morţii. Această biruinţă o poate obţine, de la Hristos încoace,
oricine crede şi săvârşeşte călătoria acestei vieţi având pururi
ochii aţintiţi la Hristos, începătorul şi plinitorul credinţei
(Evrei XII, 2). Avem mărturia nenumăratelor cete de sfinţi
care, prin multe feluri de căi de mântuire, s-au sfinţit pe sine
încă din această viaţă şi s-au făcut părtaşi vieţii celei veşnice
întru Împărăţia Cerurilor.

Botez

Cu ocazia Sfintelor Paști, Părintele Ioan, Comitetul de Doamne și Consiliul Parohial vă doresc
un Paște fericit, plin de pace și bucuria Sfintei
Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos!

Sâmbătă 22 martie 2008 fost botezată în numele Sfintei
Treimi fetița Maria Moldovan, fiica lui Eugen și Laura
Moldovan. Nași au fost familia Cătălin și Valerica EneStroescu.
Micuței Maria îi urăm ca Domnul să-i dea sănătate și
înțelepciune, să crească mare și fericită iar familiei și
nașilor le dorim sănătate, pace și bucurii.

(din Pastorala la Învierea Domnului a preasfințitului Galaction)

Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!
După terminarea Sfintei Liturghii din noaptea
de Înviere, vă invităm la o masă cu preparate
tradiționale de Paște: ouă roșii, miel, drob, pască,
vin, cozonac, prăjituri. Vă așteptăm cu drag!
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Cuvântul
Raport donații

Pe baza contribuţiilor făcute din anul 1994
(anul de înființare al bisericii) și până în
prezent, următoarele persoane se încadrează
în categoriile de donaţie Silver, Gold, Platinum şi Diamond. Am dori ca şi pe această
cale să le recunoaştem meritele deosebite şi
să le mulţumim din inimă pentru sprijinul
acordat proiectului de construire a unei biserici româneşti. Cu ajutorul lui Dumnezeu
şi continuând în acelaşi spirit de unitate şi
devotament pentru Lăcaşul Său vom putea
duce acest proiect minunat la bun sfârşit.
Să vă ajute Dumnezeu,
Părintele Ioan Catană şi Consiliul Parohial
Diamond ($20,000 și peste)

Gold ($5,000 - $9,999)

Olt Emanoil & Violeta
Cătană Ioan & Floarea
Toma Tudor & Aurora
Mureșan Emanoil & Rodica
Mureșan Nicu & Lucy
Albuț Gabriel & Lucia
Lupu Corneliu & Angelica Liliana
Dominte Val & Elena
Anonim
Nistor Ioan & Valeria
Dănilă Gheorghe & Maria

Smîntînă Ioan & Maria
Petrovan Ioan & Plev Maria
Popiță Ioan & Dorina
Oltean Adrian Paul & Mariana
Rees Mariana & Randy
Pașca Traian & Maria
Danciu Valentin & Ioana Marina
Butnar Ioan & Elisabeta
Cotora Ion & Georgeta
Mija Cornel & Maria
Pintilie Dumitru & Elena
Moraru Valentin & Elena
Nălbantu Alex & Silvia
Ispas Valentin & Nicoleta
Bobaru Adelin & Elena
Cocerhan Vasile & Maria
Farkaș Marius & Radoslava
Miclea Ștefan & Mihaela
Farcasanu Bogdan Ioan
Goie Ioan & Maria
Şipoș Cătălin & Brad Daniela
Stroescu Ene Daniel & Valerica
Grigore Marius & Cellini
Pop Aurel & Marcela
Ilac Cristian & Ana Maria
Bot Dorel & Mariana
Fînaru Adrian & Elena

Platinum ($10,000 - $19,999)
Zanidache Virgil & Doina
Marcu Cornel & Virginia
Malkasian Gary & Magdalena
Ungureanașu Cezar & Cătălina
Gavrilescu Alexandru & Loredana
Tîrtu Marius & Margareta
Podar Marius & Monica
Popescu Marin & Natalia
Dănilă Valentin & Eugenia
Ifrim Clement & Gabi Ana
Crețu Ionel & Monica
Brujban Radu & Ana-Maria
Gheorghiu Iulian & Virginia
Avram Gigel & Marilena

Răutu Bogdan & Carmen
Morea Septimiu & Sanda
Lieuallen Brian & Smaranda
Marton Gabor & Rozalia
Standolariu Dorel & Mărioara
Palancă Radu Rares
Cira Adalbert & Gina
Stană Vasile
Druță Dan & Alina
Fedorean Maria
Filipaș Gheorghe & Estera
Niculescu Dumitru
Frățilă Liviu & Maria
Duican Ion & Gabriela
Silver ($3,000 - $4,999)
Nica Doru & Oana
Bulai Claudiu & Corina
Apreutesei Marius & Elena
Anonim
Clinciu Ciprian & Camelia
Ifrim Silviu & Cătălina
Oros Adina
Popescu Cristian
Mureșan Paulina
Țîru Doina
Petriuc Mihai & Elena
Costea Mihai & Dana
Ghiță Constantin & Elena
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Barbura Claudiu & Liana
Puraveț Constantin Petru & Tatiana
Anonim
Jumanca Antonie & Maria
Trufinescu Tudor & Adina
Miclea Remus & Anca
Moraru Dănuț
Trocan Gabriel & Elena
Cruceanu Gabriel & Corina
Gavrilă Daniel
Pascut George
Andreiu Bogdan & Geanina
Rădăuceanu Toader & Niculina
Goie Cristian
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Tomici Nicolae
Geageac Ion
Ionescu Niscov Stefano & Luisa
Bucur Ioan & Sorina
Moldovanu Petru & Valentina
Bădăluță Ioan & Viorica
Suciu Monica
Ghimpu Dorin & Crina
Tătar Monica
Bulau Marius & Adina
Muntean Ioan & Angelica
Hoadrea Petru
Iancu Leopoldina
Pașca Dorin Alin & Eugenia

Nivel
Diamond
Platinum
Gold
Silver
Membru Fondator

Număr membri
11
15
41
41
1012

Număr total de donatori: 1120
Datorită spațiului limitat al buletinului nu am putut publica aici lista
completă a tuturor donatorilor. Ea
poate fi accesată pe site-ul nostru de
web la www.ortodox.org.

Situaţia Financiară

În data de 1 aprilie 2008 situația financiară se
prezenta în felul următor: $698,364 în conturile de la
Bank of America plus $31,805 la US Bank și $47 la
Fidelity Brokerage, deci un total de $730,216.
Donațiile în luna februarie au fost următoarele:

$620
Cătană Ioan
$600
Mureșan Nicu
$500
Apreutesei Marius, Dhaliwal Nahar Singh
$300
Bota Vasile, Marcu Cristina, Mihai Silviu Peciu, Motoc
Viorel
$250
Ungureanașu Cezar
$200
Avram Gigel, Feneșan Adrian, Anonim, Ifrim Clement,
Lupu Corneliu, Moraru Valentin, Morea Septimiu, Răutu Bogdan
$180
Costea Mihai
$170
Olt Emanoil
$160
Toma Tudor
$150
Ambrosa M Beatrice, Dănilă Gheorghe, Pop Aurel, Raus
Victor
$125
Popescu Marin
$110
Crețu Ionel
$100
Bobaru Adelin, Brujban Radu, Butnar Ioan, Dinu Daniel,
Frig Tiberiu, Gheorghiu Costică, Gheorghiu Iulian, Horea Nicolae,
Ionescu Adrian&Anca, Ionescu Niscov Stefano, Lieuallen Brian,
Marcu Cornel, Marinescu Andrei, Mirea Valentin, Moldovanu
Petru, Popa Silvia, Popescu Dan, Anonim, Stănescu Marian, Tomici
Nicolae
$95
Franklin Denise
$80
Frîntu Mihai, Olariu Laurențiu
$75
Tîrtu Marius
$64
Cotora Ion
$50
Breban Ghiță, Mureșan Emanoil, Nica Doru, Nistor Ioan,
Radu Remus, Zlăvog Gabriel
$45
Chirică Ștefan, Perianu Aurel
$40
Diaconu Claudiu, Donais Mike, Sîia Ovidiu

$30
$25
$20
$15

Cotrutz Dana&Cristian
Fîntînă Nicu, Piha Mihai
Leu Paul, Manole Vasile Cătălin, Stană Vasile
Chester Anca, Zanidache Virgil

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de $19,852
(o creștere de 50% comparativ cu luna februarie a anului
trecut cand am totalizat $13,193).

Erată
În lista cu donațiile pe luna ianuarie din numărul trecut
s-au strecurat câteva greșeli deoarece nu au fost introduse
în raport donațiile pe una din săptămânile din ianuarie.
Ne cerem scuze pentru această greșeală și publicăm alăturat donațiile corectate.
$1,000 Şipoș Cătălin
$550
Bulai Claudiu
$300
Armănașu Alex, Chirică Alexandru, Irimescu Gheorghiță,
Popiță Ioan
$200
Clep Sorin Daniel, Druță Dan, Frig Tiberiu, Onu Dan,
Teodorescu Roxana
$175
Mureșan Vasile Brian
$150
Cira Adalbert, Dănilă Gheorghe, Ghizilă Gabriel
$115
Cătană Ioan
$100
Corbean Florin, Costea Mihai, Feneșan Adrian, Frîntu Mihai, Naziru Mihai, Toma Tudor
$57
Olt Emanoil
$55
Crețu Ionel
$50
Butnar Ioan, Dinu Ioana, Florescu Octavian, Leu Paul,
Moraru Valentin, Raus Victor, Tîrtu Marius
$30
Nistor Ioan
$21
Gheorghiu Iulian
$16
Cotora Ion
$10
Donais Mike, Piha Mihai

pagina 6

Cuvântul

Aniversări în luna Aprilie

1 Dănilă George
2 Albuț Gabriel
3 Ghiță Constantin, Sandru Elvira
4 Roșca Miron, Ulmanu Flori
5 Fânaru Elena, Tarnu Vasile
6 Lloyd Dan, Pleșa Lucian, Vlăsceanu Cristian
7 Cârjaliu Alexandra
9 Farkas Tiberiu, Ganea Maria, Pașca Eugenia
11 Hîrșovescu George, Popescu Mihai
12 Barbură Claudiu, Hoadrea Jimmy, Cruceanu Corina, Piroi Florina
14 Perianu Florentina
18 Petru George

20 Ion Gabriela, Mija Iolanda
21 Sandu Suzanu
22 Botoșanu Irina, Negară Jessica Antonia
23 Munteanu Ion, Nălbantu Alex
24 Albuț Cristian, Dhaliwal Surkhab Tudor Singh
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai
27 Gavrilescu Loredana, Ghimpu Anthony
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov Louisa, Mirea Aurelia, Dhaliwal
Monica Kaur
29 Marinescu Nicolae
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”,
sănătate, bucurii și fericire.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Apel pentru muncă voluntară la terenul bisericii

Vă mulțumim anticipat!

I5

220th St.
Exit 179
64th Ave. W

Avem nevoie pe data de 12 Aprilie între orele
9am-4pm de 10-15 voluntari care au drujbe și stiu
să le folosească pentru curățarea terenului de copacii
căzuți și aducerea crengilor la tocătorul care va fi închiriat. Butucii care nu pot fi tocați pot fi luați pentru
lemn de foc. Biserica nu asigură transportul lemnului.
Vom avea nevoie și de 2-3 roabe, greble, etc.
Pentru o mai bună organizare a acestei zile vă
rugăm să-l contactați pe Virgil Zanidache la (206)
276-2476.

226th St. SW
Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043
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NOI SERVICII TELEFONICE INTERNATIONALE
Adaptor VOIP: Romania: 1.9¢
Cod de access: Romania: 3.9¢

VIDE TELECOM

Romania Mobil: 12.9¢
Romania Mobil: 15.9¢

Romania - USA: 4.9¢
Romania - USA: 4.9¢

- Oferiti rudelor, prietenilor si partenerilor de afaceri din Romania, posibilitatea de-a va suna gratuit de la orice telefon!.
- Va oferim $10.00 pentru fiecare persoana recomandata de dumneavoastra.
- Utilizarea serviciului se face prin cod de acces din USA si Romania dupa inscriere.
- Poti telefona de la telefonul fix prin Adaptor, Cod de Access sau de la telefonul mobil.
- Retea de calitate.
- Fara schimbarea companiei de telefon.
- Fara taxa lunara de abonament.
- Telefonati cu sau fara cod PIN (recunoastere automata a numarului sursa).
- Indiferent de ora apelarii, tariful ramane acelasi.
- Vizualizarea on-line a datelor legate de contul dumneavoastra.
- Taxarea minutelor este facuta la 60 secunde.
- Verificati convorbirile instantaneu online, factura detaliata si sa plata online prin credit card.
- Serviciul support clienti deschis 6 zile pe saptamna.
- Website: www.astinternational.com/videtelecom.html

Bucuresti: 3.9¢

STARTEC

Romania: 5.9¢

Romania Mobil: 19.9¢

- 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

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 si primiti GRATUIT 2 luni in plus.
- Website: www.astinternational.com/romaniatv.html

TURISM - DISCOUNT TRAVEL SERVICES
- Agent independent. Reprezentăm multe agentii de turism pentru avantajul dumneavoastra in 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.
- 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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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Sâmbătă 5 aprilie

Duminică 6 aprilie

Miercuri 9 aprilie

Duminică 13 aprilie

12:30

12:30

9pm*

12:30

Sfântul Maslu și pomenirea morților

Sfânta Liturghie

Denie - Canonul Sfântului Andrei Criteanul

Sfânta Liturghie

Sâmbătă 19 aprilie

12:30

Sâmbăta lui Lazăr - pomenirea morților

Duminică 20 aprilie

12:30

Sfânta Liturghie

Joi 24 aprilie

12:30

Joi 24 aprilie

Vineri 25 aprilie

Sâmbătă 26 aprilie

Duminică 27 aprilie

Luni 28 aprilie

Marți 29 aprilie

7pm*

Sfânta Liturghie (Sfințirea Paștilor)

Joia Mare - Denia celor 12 Evanghelii

7pm*

Vinerea Mare - Denia Prohodului Domnului

12:30

Vecernia Învierii (prima zi de Paști)

23:45* Învierea Domnului - Sfintele Paști

12:30

12:30

Sfânta Liturghie (a doua zi de Paști)

Sfânta Liturghie (a treia zi de Paști)

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Deniile din datele de 9, 24 și 25 aprilie vor avea loc în sala de lângă Main Office a
Bisericii Saint Pius X din Mountlake Terrace (sala este pe partea dreaptă a intrării).
Slujba de Paște va avea loc în sala de sport ale Bisericii St. Pius X (22105 58th Ave. W,
Mountlake Terrace 98043)

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

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Florin Trofin
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Casier: Clement Ifrim
Asistentă casier: Carmen Răutu
Controlori: Gigel Avram, Ionică Crețu
Comitetul Financiar: Ciprian Clinciu, Ionuț
Smântână
Epitropi: Brian Mureșan, Iulian Gheorghiu, Ioan
Goie
Relații publice: Dan Druță, Dănilă Gheorghe
Administrator proprietate: Doina Zanidache
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
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