“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. (161) iulie 2008
Troparul
Cel ce a fost înger în trup,
temei proorocilor, al doilea
mergător înainte al venirii
lui Hristos, Ilie măritul, care
a trimis de sus lui Elisei har,
bolile izgonește și pe cei leproși
curățește; pentru aceasta și
celor ce-l cinstesc pe dânsul le
izvorăște tămăduiri.
Condacul
Tu, cel ce ai fost alesul
Domnului pentru întoarcerea
lui Israel de la închinarea
către Baal, aspru mustrător
al împăraților nelegiuți,
strălucind cu văpaia
râvnei pentru Dumnezeu
atotțiitorul, cu sfințenia vieții
și a minunilor, cel ce te-ai
ridicat cu trupul la ceruri
și vei veni înaintea celei de
a doua veniri a lui Hristos,
laudă îți aducem ție, profetule
al lui Dumnezeu Ilie.[...]

Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul
(20 iulie)

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon (27 iulie)
Sfântul si maritul Mucenic al lui Hristos, Pantelimon, s-a nascut la Nicomidia
din parintii Eustorgios, senator pagân, si
Evula, o crestina; acestia i-au dat numele
de Pantoleon. Incredintat spre educatie
lui Eufrosin, medic de renume, el ajunse
dupa putina vreme la o cunoastere desavârsita a artei medicale intr-atât incât
imparatul Maximian, care ii remarcase
calitatile, intentiona sa il ia la palat
ca medic particular. Cum tânarul
trecea in fiecare zi
in fata casei unde
era ascuns Sfântul
Ermolae (cf. 26 iulie), Sfântul Parinte
ghici dupa tinuta
lui calitatea inalta a sufletului sau
si il invita intr-o zi
sa intre si incepu sa
il invete ca stiinta
medicala nu poate
aduce decât slaba usurare naturii
noastre suferinde si
sortita mortii si ca numai Hristos, singurul Doctor adevarat, a venit sa ne aduca
Mântuirea, fara leacuri si fara plata. Cu
inima batând de bucurie la auzul acestor cuvinte, tânarul Pantoleon incepu sa
il viziteze regulat pe Sfântul Ermolae si
fu initiat de el in Tainele credintei. Intro zi, pe când se intorcea de la Eufrosin,
gasi pe drum un copil, mort dupa ce fu-

sese muscat de o napârca. Judecând ca
momentul venise sa probeze adevarul
promisiunilor lui Ermolae, el chema in
ajutor Numele lui Hristos si pe data copilul se ridica iar napârca muri. Atunci
el alerga la Ermolae si, plin de bucurie,
ceru sa primeasca fara intârziere Sfântul
Botez. Ramase apoi in preajma batrânului Sfânt pentru a se bucura de invataturile lui si nu mai
reveni acasa decât
in a opta zi. La
intrebarile tatalui
sau nelinistit el
raspunse ca ramasese la palat, tinut
de vindecarea unui
om de pe lânga
imparat. Pastrând
inca secreta convertirea lui, el arata
in acealasi timp o
adânca preocupare
pentru a-l convinge pe Eustorgios
tatal sau de zadarnicia inchinarii la
idoli.
Dupa o vreme fu adus la senator un
orb care il implora pe Pantoleon sa il
vindece, caci isi pierduse zadarnic toata
averea pe la doctori. Increzator in Hristos, care salasluia de-acum in el cu putere, tânarul confirma in fata tatalui sau
uimit ca avea sa il vindece prin harul
Stapânului sau. Facu semnul Crucii pe
ochii orbului, rugându-se lui Hristos si
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pe loc barbatul isi recapata vederea, nu numai a ochilor Dumnezeu, in timp ce preotii pagâni insistau pe lânga
trupului ci si ai sufletului, caci el intelese ca Hristos il imparat sa fie ucis acest rival periculos.
vindecase. Fu botezat de Sfântul Ermolae impreuna cu
Cum Maximian ii amintea chinurile la care cu câtva
Eustorgios, care nu dupa multa vreme adormi in pace. timp in urma fusese supus Sfântul Antim (cf. 3 sepPantoleon imparti atunci mostenirea sa saracilor, eli- tembrie), Pantoleon raspunse ca daca un batrân facuse
bera sclavii si se dedica si mai vârtos ingrijirii bolnavilor dovada unui asemenea curaj, cu atât mai mult tinerii
carora nu le cerea in schimb decât sa creada in Hristos, trebuiau sa se arate curajosi in incercari. Nici magulirile
cel venit pe pamânt pentru a ne vindeca de toate boli- nici amenintarile neputând sa il faca pe Pantoleon sa isi
le noastre (de aceea este slavit printre Sfintii Doctori schimbe atitudinea, tiranul il incredinta torturii. Legat
fara de arginti). Ceilalti docde un stâlp, trupul ii fu sfâsiat
tori din Nicomidia incepura
cu gheare de fier apoi ranile
sa fie invidiosi pe el si cum
ii fura arse cu faclii aprinse.
el ingrijise pe un Crestin
Dar Hristos, aparut Sfântului
care tocmai fusese chinuit
Mucenic sub chipul parintedin ordinul imparatului, ei
lui sau spiritual, Sfântul Erprofitara de ocazie pentru
molae, ii spuse : "Nu te teme,
a-l denunta la Maximian.
copilul meu, caci sint cu tine
Dupa ce le-a ascultat cu
si iti voi fi de ajutor in tot ceea
tristete plângerea impotriva
ce vei suferi pentru mine".
protejatului sau, imparatul
De indata tortele se stinsera
il convoca pe cel care fuseiar ranile Sfântului fura vinse mai inainte orb si ii puse
decate. Apoi, fie scufundat
intrebari despre ce mijloace
in plumb topit, fie aruncat
folosise Pantoleon ca sa ii
in mare legat de un pietroi,
redea vederea. Precum orbul
in toate incercarile Domnul
din nastere din Evanghelie,
il insotea si il pazea nevataomul raspunse cu simplitamat. Dupa aceea fu aruncat
te ca Pantoleon il vindecase
fiarelor salbatice, dar si acolo
chemând Numele lui HrisHristos il apara iar animatos si ca aceasta minune ii
lele venira gudurându-se la
Sf Evula, Sf Pantelimon și Sf Ermolae
adusese adevarata lumina,
picioarele lui asemeni unor
aceea a credintei. Furios, imparatul ceru sa i se taie capul animale domestice. Cit priveste imparatul, ramânând el
pe data si trimise oameni sa il gaseasca pe Pantoleon. mai salbatec decât niste animale fara ratiune, dadu orCând Sfântul se afla inaintea lui, ii reprosa ca ar fi tradat din ca Sfântul sa fie legat de o roata cu lame ascutite ce
increderea pe care i-o acordase si il acuza ca il insulta pe urma sa fie lasata sa se rostogoleasca de pe o inaltime in
Asclepios si pe ceilalti zei prin credinta sa in Hristos, fata intregului oras adunat. Din nou Domnul interveni
un om mort crucificat. Sfântul ii raspunse ca atât cre- in chip minunat. Il elibera pe slujitorul sau de legaturile
dinta cât si mila fata de adevaratul Dumnezeu sunt su- lui iar roata strivi in rostogolirea ei un mare numar de
perioare tuturor bogatiilor si onorurilor acestei lumi de necredinciosi.
desertaciune si pentru a-si intari argumentele ii ceru lui
Cum Maximian il intreba de unde avea o asemenea
Maximian sa il puna la incercare. Fu deci adus un para- putere si cum ajunsese el la Credinta Crestina, Pantolelitic, asupra caruia preotii pagâni spusera incantatiile lor, on ii arata unde se ascundea Ermolae, caci Dumnezeu ii
salutate batjocoritor de catre Sfânt. Cum eforturile lor facuse cunoscut ca venise vremea, pentru el si stapânul
ramasera fara efect, Pantoleon isi inalta rugaciunea ca- sau, sa-L marturiseasca si sa isi gaseasca in Muceninicie
tre Dumnezeu si luând pe paralitic de mâna, il ridica in desavârsirea. Dupa moartea preamarita a Sfântului ErNumele lui Hristos. Numerosi pagâni, vazându-l pe om molae si a celor impreuna cu el, tiranul il aduse din nou
mergând plin de bucurie, crezura atunci in adevaratul pe Pantoleon si pretinzând ca mucenicii se supusesera,
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incerca sa il convinga sa se inchine idolilor, dar preafericitul ceru sa ii vada. Suveranul raspunse ca ii trimisese
in misiune intr-un alt oras iar Pantoleon ii replica : "Ai
spus adevarul fara sa vrei, mincinosule, caci ei sint acum
in Ierusalimul ceresc!". Constatând ca nu va putea sa il
clinteasca din credinta sa, Maximian dadu atunci ordin
ca Pantoleon sa fie decapitat iar trupul sa ii fie aruncat
in foc.
Sfântul ajunse cu bucurie la locul executiei, in afara
orasului, dar in momentul in care calaul isi agita spada,
aceasta se topi precum ceara se topeste in foc. In fata
acestei minuni, soldatii care erau de fata il marturisira pe Hristos. Pantoleon ii indemna insa sa isi indeplineasca datoria si mai spuse o ultima rugaciune. Un
glas de sus ii raspunse : "Slujitor credincios, dorinta ta
va fi acum indeplinita, portile cerului iti sint deschise,
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cununa ta e pregatita. Tu vei fi de-acum inainte adapost
deznadajduitilor, ajutor celor incercati, doctor bolnavilor si teroare demonilor, de aceea numele tau nu va mai
fi Pantoleon ci Pantelimon" (care inseamna "prea milostiv"). El isi intinse grumazul iar când capul ii cazu,
curse lapte din gâtul lui, trupul sau deveni alb ca zapada
iar maslinul uscat de care fusese legat inverzi din nou pe
data si rodi cu fructe din belsug. Soldatii, carora li se daduse ordin sa arda trupul Sfântului, il incredintara credinciosilor care il ingropara cu piosenie pe proprietatea
lui Arnantios Scolasticul si se dusera sa propovaduiasca
Vestea cea Buna si in alte locuri.
De atunci, Moastele Sfântului Pantelimon nu au incetat sa savârseasca vindecare si sa aduca harul lui Hristos, singurul Doctor al sufletelor si trupurilor, al tuturor
celor care se apropie de El cu evlavie.

Ajutor umanitar pentru familia Burceag
Născut în Suceava în 1976, Eduard Burceag a fost un om deosebit, o combinație rară de inteligență, talent și pasiune. Un inginer pasionat de software, computere și electronică, montaniard dedicat, radioamator, iubitor de jazz si
foarte bun chitarist clasic, a excelat în tot ceea ce a făcut.
Eduard împreună cu soția lui Mariana și un prieten au fost surprinși de un viscol puternic pe muntele Rainier în
urma căruia Eduard a murit din cauza frigului (au fost -20 grade Celsius) încercând să-și protejeze soția și prietenul.
Eduard era in USA pe o viza H1B, iar in urma sa au rămas soția Mariana și doi baieți (de 3 si 5 ani) care vor
trebui să facă față unei situații dificile. Cheltuielile estimate pentru înmormântare, asigurare medicala, avocați,
întreținere, etc sunt peste 20,000$.
Pentru a ajuta familia, prietenii au deschis un fond de donații. Pentru angajații permanenți, Microsoft va contribui
cu parte egală prin programul de matching.
Puteți dona online, prin cec sau cash:
o Mergeți pe www.ortodox.org. Mergeți pe “Donati” și urmați instrucțiunile. Veți primi un email de confirmare.
Faceți forward emailului de confirmare la treasurer@ortodox.org și indicați că donația a fost pentru Eduard Burceag.
(Pentru orice întrebări sau probleme puteți trimite email la treasurer@ortodox.org)
o Scrieți un cec pe numele “Three Holy Hierarchs“ și fie îl înmânați duminică la unul dintre epitropii de la lumânări sau îl trimiteți prin poștă la “PO Box 53151, Bellevue, WA 98015”. Scrieți pe check la memo : “Pt Eduard
Burceag”.
(Aceste instrucțiuni sunt numai pentru angajații Microsoft: Pentru donațiile online pe site-ul intern (la http://give)
alegeți organizația “Three Hierarchs Romanian Orthodox Church - Helping Fund”. La comentarii scrieți “Pentru
Eduard Burceag”. Pentru donațiile online pe site-ul bisericii sau prin cec: dupa ce ați făcut donația trebuie să mergeți
pe http://give și să alegeți “Match Now” dupa care urmați instrucțiunile pentru “donation you’ve already made”.
Acest pas nu poate fi facut decât de donatorul personal din contul “intranet” MS. Fara acest pas nu putem obtine
matching-ul.)
Toate donațiile făcute în contul de caritate se califică pentru reducere la taxe. Biserica va trimite chitanțe valabile
pentru IRS.
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Tabara Romaneasca Ortodoxa pentru copii si adulti
Va anuntam ca Biserica Ortodoxa „Sfintii Trei Ierarhi” din Seattle WA, cu binecuvantarea
parintelui Ioan Catana, organizeaza o tabara de vara pentru copii si adulti (cu sau fara copii).

Obiectivul taberei:
Sa oferim copiilor o saptamana de recreere si veselie intr-un cadru natural, invatand despre
CREDINTA ORTODOXA STRABUNA, despre TRADITII si OBICEIURI ROMANESTI,
intarind, totodata, legaturile in COMUNITATEA noastra. Copii, parinti, bunici sunt invitati
deopotriva. Un program zilnic variat, cu caracter spiritual, educational si distractiv.

Durata si locul taberei:
Tabara va avea loc in perioada 18 - 23 august 2008, la All Saints Camp, Gig Harbour, WA.

Cazarea:
In cabane de lemn, cu cate 10 paturi in camera, cu toalete si dusuri. Tabara dispune de o sala
mare de mese si conferinte si o bucatarie echipata profesional.
Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activitati in aer liber.

Costul pentru un participant:
$200 /copil sau adult.

Inscrierile:
Inscrierile se fac pana la data de 1 August 2008.
Pachetul de inscriere/informatii suplimentare gasiti la intrarea in biserica sau la:
Preot Ioan Catana (informatii generale)
tel: (425) 442-8296
Monica Cretu (informatii generale/financiare)
tel: (425) 883-3125
Claudia Pravat (informatii activitati/program)
tel: (425) 442-0602
Vali Ene-Stroescu (informatii medicale/program)
tel: (253) 858-9953
Ileana Cotutiu (informatii culinare/meniu)
tel: (425) 747-7703
Lia Rotaru (informatii financiare/program)
tel: (425)-881-4246

Important!!!
Intreaga organizare si functionare a taberei se bazeaza pe voluntari, parintii/adultii care doresc sa
participe si sa ajute cu organizarea inainte de tabara si pe durata ei. In acest sens, va anuntam ca
am mai avea nevoie de bucatari/ajutori de bucatari, coordonatori/ajutori de coordonatori pentru
activitati culturale si/sau sportive, dar mai ales de supraveghetori pentru copii. Totodata, avem
nevoie de persoane care doresc sa ajute la organizarea taberei inainte de desfasurarea ei. Si, nu in
ultimul rand, suntem deschisi la orice idee sau sugestie care sa ajute la mai buna functionare a
taberei. Va rog sa ne contactati la numerele de mai sus!

Nu uitati: din putin se face mult!
Va asteptam!
Biserica Ortodoxa „Sfintii Trei Ierarhi”
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64th Ave. W

Sâmbătă 23 august 2008 între orele 12:30 - 19:00 la proprietatea din
Mountlake Terrace (6402 226th St SW Mountlake Terrace, WA 98043)
vă invităm să participați la a doilea picnic al acestui an organizat de membrii parohiei noastre în beneficiul construcției noii biserici.
Delicioşii mititei vor fi ca de fiecare dată atracția principală dar bineînțeles
că sortimentul variat de gustări și desert va
fi de asemenea apreciat.
I5
Picnicul va fi sponsorizat de către un grup
de enoriaşi care se vor îngriji de toate cele
220th St.
necesare. Se recomandă îmbrăcăminte
Exit 179
confortabilă.
Deoarece proprietatea se află într-o zonă
rezidențială vă rugăm să păstrați limita de viteză pe stradă și să conduceți cu
226th St. SW
prudență.
Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

Vă așteptăm cu drag!

pagina 6

Cuvântul

Situaţia Financiară

În data de 13 iulie 2008 situația financiară se prezenta
în felul următor: $759,635 în conturile de la Bank of
America plus $47 la Fidelity Brokerage, deci un total
de $759,682.
Donațiile în perioada 1-31 mai 2008 au fost
următoarele:

$800
Țigănuș Liviu
$400
Sisu Anca
$345
Cătană Ioan
$300
Aniței Cristian, Cociug Iulian, Jugurt George, Nistor
Cosmina
$250
Leca Gabriela
$200
Avram Gigel, Cărutașu Adrian, Druță Dan, Anonim,
Marinescu Andrei, Răutu Bogdan
$185
Anonim
$160
Costea Mihai
$150
Fînaru Adrian, Olt Emanoil
$120
Stană Vasile
$110
Biticariu Toader
$100
Apreutesei Marius, Brujban Radu, Dîrtu George, Duican
Ion, Gheorghiu Iulian, Ioan Pop, Mureșan Emanoil, Raus Victor,
Tegzes Claudiu, Anonim
$63
Nistor Ioan
$55
Crețu Ionel
$50
Perianu Aurel, Popa Silvia, Popescu Marin, Tîrtu Marius

$48
$30
$25
$20
$10
$5

Cotora Ion
Căprar Viorica
Samoila Cătălin
Dumbravă Gheorghe
Basarabă Ionel
Radosav Codruța Otilia Flori

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de $9,995.
Comparativ cu anul trecut:
Mai 2007
$22,015
Aprilie 2007
$32,203

Mai 2008
$9,995
Aprilie 2008
$30,639

-55%
-5%

AVOCAT DE IMIGRAȚIE
REZIDENTA PERMANENTA IN US, PETITII PENTRU FAMILIE, CETATENIE, CERTIFICARI
DE OFERTE DE MUNCA, REZIDENTA PERMANENTA BAZATA PE OFERTE DE MUNCA,
PERMISE DE MUNCA (H1B), REZIDENTA PERMANENTA PENTRU INFIRMIERE,
REPREZENTARE PENTRU DEPORTARI SI DETENTII PENTRU IMIGRARE.

Anca Daian, membră a Baroului din
Washington și Quebec, Canada
Telefon: 425-251-3134
Fax: 425-282-0486
E-mail: adaianlaw@gmail.com
16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA, 98188.
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1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin, Radoslav Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Pietroșanu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Badea Tudor, Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin, Ungureanu
Oreste-Dorin, Matthew Ovidiu Mureșan
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mânăscurtă Angela, Oprean Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban Dorin, Tudor Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria Standolariu Marioara, Strava Gabriela
15 Goie Maria, Oltean Beatrice
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farkaș Delia, Petrehuș Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, Groșan Sofia, Mazilu Petre, Ghimpu
Dorin

21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, Cătană Floarea, Păscuț Raica, Dumitreascu Tiana Elis
23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
27 Christa Mihai
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia, Ionescu Mihai, Mureșan
Adriana-Mihaela, Mureșan Nic, Țibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian

“La Mulți și Fericiți Ani” celor născuți în călduroasa lună a lui
Cuptor, multă sănătate, pace sufletească și multe bucurii. Celor ce poartă numele Sf Prooroc Ilie le transmitem sincere urări
creștinești de fericire, multe împliniri și sănătate.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm
să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Botezuri
1 iunie - a fost botezată fetița Gianna Lily, fiica lui Zak și Livia Olesen având ca nași pe Douglas și Oana Stephens.
21 iunie - a fost botezat micuța Diana Flavia Cuc, fiica lui Flavius și Aurica Cuc. Nași au fost familia Mark și Mirela
Peschek.
22 iunie - a primit haina luminoasă a Sfântului Botez Vlad Theodore Constantin, fiul lui Alin și Flavia Constantin.
Nași au fost Eduard și Ileana Koller.
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.

Cununii

În lunile iunie-iulie au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea Bisericii în Sfânta Taină a cununiei următorii tineri:
ɶɶ 22 iunie - George Dirtu și Laura, având ca nași familia Dănuț și Rodica Mocanu.
ɶɶ 28 iunie - Catalin și Kristen Stafie având ca nași familia Mark și Keiley Ostrow și
Doru Florentin și Cristina Stafie.
ɶɶ 12 iulie - Bogdan Goia și Ramona Condrac având ca nași pe Adrian și Emilia Lup.
ɶɶ 19 iulie -Florentin și Dana Ionescu călăuziți de nașii lor Nic și Dorina Tomici.
ɶɶ 19 iulie - Dacian Furdui și Roxana Poptamas având ca nași familia Claudiu și Liana
Barbura.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare iar drumul vieții să le fie lung și presărat cu multe
bunătăți dăruite de pronia divină. Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare și bunul Dumnezeu să le
ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.
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Programul Slujbelor religioase
Duminică 13 iulie

Duminică 20 iulie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul

Duminică 27 iulie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 3 august

12:30 Sfânta Liturghie

Miercuri 6 august

12:30 Schimbarea la Față a Domnului

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, 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

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