
Sfânta Taină a Spovedaniei (Pocăința 
sau Mărturisirea) este Taina prin care Dum-
nezeu iartă creștinului toate păcatele măr-
turisite în fața preotului cu sinceritate și 
căință (părere de rău) și cu hotararea de a  
nu mai greși, de a se îndrepta. O putem ase-
măna cu acele mângâieri ale mamei pe care 
le-am primit atunci cand ne-am recunoscut 
cu sinceritate greșelile în fața ei, părându-ne 
rău ca am supărat-o,  i-am cerut iertare și 
i-am făgaduit ca nu o să mai greșim.

După ce am fost iertați 
de mama pentru greșelile 
facute, ea continuă să ne 
arate iubirea ce ne-o poar-
tă, înmulțind mângâierile 
cu îmbrățișări și sărutări 
gingașe.

Tot la fel și Mântuitorul 
ne-a lăsat această mângâiere, 
când după Sfânta Învierea 
Sa a suflat asupra Aposto-
lilor și le-a zis: “Luați Duh 
Sfânt, cărora le veți ierta pă-
catele, li se vor ierta; cărora 
le veți ține, ținute vor fi.” 
(Ioan 20, 21-23).

Puterea de a lega și dez-
lega păcatele o are numai 
Mântuitorul Iisus, dar El a dat aceasta pute-
re apostolilor și urmașilor acestora: episcopi 
și, prin aceștia, preoților.

De la Sfântul Botez, fiecare am primit 
în dar de la Domnul o hăinuță frumoasă și 
strălucitoare, albă ca neaua.

Pe masură ce creștem, această hăinuță 
poate deveni fie mai frumoasă, îmbogățită 
cu pietricele prețioase, fie pătată, murdară și 
șifonată. Acele pietricele prețioase, de dife-
rite culori vii și scanteietoare, sunt gânduri-
le, cuvintele și faptele noastre cele bune care 
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ne înfrumusețeaza sufletul și care ne ajuta 
să devenim mereu mai frumoși, astfel încât 
Domnul să privească cu drag la noi.

Dar, dacă în loc să avem numai gânduri 
bune, să spunem cuvinte frumoase sau să în-
făptuim doar fapte bune potrivim învățăturii 
dumnezeiești, noi păcătuim gandind rău 
despre ceilalalți, rostind cuvinte urâte sau 
facând fapte rele, acestea se vor așeza pe 
hăinuța sufletului nostru ca niște pete negre 
de noroi, urâțind-o.

Vă dați seama ce priveliște 
tristă îi oferim Domnului cu 
acele hăinuțe murdare și pă-
tate! Cum însă Dumnezeu 
ne iubește negrăit de mult, 
cu toată răutatea și păcate-
le noastre, El ne-a venit în 
ajutor oferindu-ne un mij-
loc prin care ne putem spăla, 
curățindu-ne de toata înti-
năciunea, de toată murdăria 
sufletească.

Astfel, prin Sfânta Tai-
na a Spovedaniei ne spălam 
de toate păcatele savârșite, 
care sunt mărturisite cu pă-
rere de rău și sinceritate lui 
Dumnezeu, în prezența slu-

jitorului Său, preotul duhovnic. Și totodată 
cu făgăduința de a iubi mai mult pe Dum-
nezeu, de a arăta în viitor mai multa dra-
goste față de semenii noștri, de a fi mai tari 
în credință, mai buni ca oameni, stăruind în 
împlinirea binelui.

În acest mod, iertarea primită de la 
Dumnezeu prin preot, face ca hăinuța sufle-
tului nostru să redevină strălucitor de albă.

Curați și frumoși, plini de respect, cu 
credință și dragoste putem îndrăzni să ne 
apropiem de Trupul și Sângele Domnului 

Înălțarea Sfintei Cruci
(14 septembrie)

Troparul
“Mântuiește, Doamne, 

poporul Tău și binecuvintea-
ză moștenirea Ta; biruință 

binecredincioșilor creștini asu-
pra celui potrivnic dăruiește 

și cu Crucea Ta păzește pe 
poporul Tău.”

Condacul
“Cel ce Te-ai înălțat pe 

Cruce de bunăvoie, poporu-
lui Tău celui nou, numit cu 
numele Tău, îndurările Tale 
dăruiește-i, Hristoase Dum-
nezeule. Veselește cu puterea 

Ta pe credinciosul nostru 
popor, daruindu-i lui biruință 

asupra potrivnicilor, având 
ajutorul Tău arma de pace, 

nebiruită biruință.“
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Hristos, date nouă spre iertarea păcatelor și  spre viața de 
veci.

Biserica ne îndeamnă să ținem la curățenia sufletului 
nostru, spovedindu-ne și împărtășindu-ne cât mai des. Dar, 
dacă din motive bine intemeeiate, acest lucru nu este posibil, 
atunci avem datoria să ne spovedim și să ne împărtășim cu 
Trupul și Sângele Domnului cel puțin în cele patru mari 
perioade de post din timpul anului: Postul Crăciunului, Pos-
tul Paștilor, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul 
Adormirii Maicii Domnului.

Dar spovedania nu este legată numai de perioada pos-
tului, putem beneficia de aceasta mângaiere ori de câte ori 
simțim nevoia, important înainte de spovedanie este să ne 
rugăm Domnului să ne ajute să ne cercetăm cu atenție su-
fletul și să putem mărturisi lui Dumnezeu, în fața preotului,  
cu multă sinceritate toate păcatele savârșite, făra a încerca să 
ascundem ceva de frică sau de rușine.

Dacă din orice motiv, omitem (nu spunem) ceva cu bună 
știință  atunci vina noastră este foarte mare, deoarece aceasta 
arată ca nu avem toată încrederea în Dumnezeu și în faptul 
ca ne poate ierta tot ceea ce Îi marturisim la spovedanie.

Dumnezeieștii Părinți arată ca cinci sunt păzirile de pă-
cat după mărturisire, spre a nu cădea omul în cele de mai 
înainte. Iată care sunt:

Întâia pazire este aducerea-aminte de moarte și a nu uita 
de păcatele tale. Așa făcea Împăratul David. După ce Dum-
nezeu îi iertase păcatele, el își aducea aminte de dânsele tot-
deauna și le avea înaintea ochilor săi, după cum zice: Că 
păcatul meu înaintea mea este pururea (Psalmul 50)

A doua păzire după spovedanie, este fuga de pricinile 
păcatului, după cum spune și marele dascăl al lumii Sfân-
tul Ioan Gură de Aur: ” Cel ce nu fuge departe de păcat, 
călătorește aproape de el,cu frică va viețui și de multe ori în 
el va cădea.”

A treia păzire este deasa spovedanie, care aduce mult fo-
los. Precum berzele nu se mai întorc acolo unde li se strică 
cuiburile, așa și dracii fug de cei ce se spovedesc des căci, 
cu deasa spovedanie, stricăm cuiburile și mrejele lor. Sfântul 
Nicodim Aghioritul zice: “Pentru care pricină Neeman Si-
rianul s-a scăldat de șapte ori în Iordan, decât ca să ne învețe 
pe toți, să ne mărturisim de șapte ori, adică de nenumărate 
ori să ne scăldam în apele pocăinței.

A patra păzire este cugetarea la înfricoșata Judecată de 
Apoi și la cuvintele ce le va spune Mântuitorul Iisus Hristos 
celor păcătoși: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul 
cel veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui (Matei 25, 
41).

A cincea păzire este aducerea-aminte de chinurile iadu-
lui, aducerea-aminte că răutatea păcatului ne desparte de 
Dumnezeu și de fericirea drepților din Rai, precum și adu-

cerea-aminte de veșnicile munci ale iadului, care nu vor avea 
sfârșit.

Iată acum pe scurt despre   foloasele desei spovedanii:
Primul folos al desei spovedanii este că, precum po- ɶ

mii, care se smulg des și se răsădesc, nu pot să prindă rădăci-
nă adâncă în pământ, așa și obiceiurile cele rele și deprinde-
rile păcătoase, prin marturisire deasă, nu pot prinde rădăcini 
adânci în inima celui ce se mărturisește. Sau, precum un pom 
bătrân și mare nu se poate tăia numai cu o lovitură de secure, 
așa și un obicei sau deprindere veche a păcatului, numai cu 
o singură durere a inimii nu se poate scoate și dezrădăcina 
ușor.

Omul ce se spovedește des ține minte ușor greșelile  ɶ
făcute de la ultima spovedanie; pe când cel ce se mărturisește 
rar, cu anevoie poate să-și aducă aminte de toate câte a făcut. 
Astfel, multe din păcate ramân nespovedite și, prin urmare, 
neiertare. Pentru aceea diavolul i le aduce aminte în ceasul 
morții, dar fără de folos, căci i se leaga limba și nu le mai 
poate mărturisi.

Cel ce se mărturisește des, chiar dacă i s-ar întâm- ɶ
pla să cadă într-un păcat de moarte, îndată aleargă și se 
mărturisește și intră în harul lui Dumnezeu, căci nu suferă 
să aibă pe conștiință greutatea păcatului, fiind deprins a se 
curăți des prin spovedanie.

Al  patrulea folos este că, pe unul ce acesta, îl află  ɶ
moartea curățit și în harul lui Dumnezeu și având mare nă-
dejde de mântuire. După mărturia Sfântului Vasile cel Mare, 
diavolul merge totdeauna la moartea drepților și a păcătoșilor, 
căutând să afle pe om în păcate spre a-i lua sufletul (tâlcuire 
la Psalm 70). La cei ce se marturisesc des și curat nu poate 
afla nimic, deoarece s-au marturisit, luând dezlegare pentru 
păcate.

Ori de câte ori cădem, să avem tăria de a ne ridica prin 
spovedanie căci atâta timp cât ținem păcatele nemărturisite 
pedeapsa lui Dumnezeu atârnă asupra noastră.

Preot Ioan Cătană
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Botezuri
23 august - a fost botezată fetița Emma Anna Manole, 
fiica lui Cătălin și Irina Manole având ca nași pe Ionică 
și Monica Crețu
30 august - a fost botezat micuțul David Ștefan Ne-
groiu, fiul lui Iulian și Manuela Negroiu. Nași au fost 
Marius și Gianina Gheorghescu.
7 septembrie - a fost botezat Jason Robert Lieuallen, fiul 
lui Brian și Smaranda Lieuallen. Nași au fost Cristi-
na Duțu, Laurențiu și Eugenia Olariu și Ana și Radu 
Băcioiu.
Domnul să le îndrepte pașii pe calea adevăratei credințe, 
să le dea sănătate, înțelepciune, bucurii și să-i binecuvân-
teze împreună cu nașii și familiile lor.

Acest ierarh sfant si purtator de Dumnezeu, Iosif cel 
Nou de la Partos, s-a nascut pe la anul 1568, in orasul 
Raguza Dalmatiei, dintr-o familie de crestini valahi. 
Din botez se numea Iacob. Ramanand orfan de mic, 
mama sa i-a dat o crestere aleasa, iar la varsta de 12 ani 
a fost trimis la Ohrida sa invete carte.

Cand avea 15 ani, tanarul Iacob este chemat de 
Hristos la sfanta nevointa calugareasca, in Manastirea 
Maicii Domnului din localitate. Dupa cinci ani se duce 
la Muntele Athos si intra in obstea Manastirii Panto-
crator. Aici, dupa aspre osteneli duhovnicesti, imbraca 
schima marelui si ingerescului chip sub 
numele de Iosif.

La Pantocrator Cuviosul Schimonah 
Iosif “Valahul” s-a nevoit multi ani de 
zile, impreuna cu numerosi alti monahi 
greci, romani si macedoneni. Acolo a 
deprins mestesugul luptei duhovnicesti, 
postul desavarsit, privegherea de toata 
noaptea, ascultarea si smerenia. Apoi, 
facandu-se sihastru in padurile din im-
prejurimi si mult ostenindu-se, a ajuns 
la masura desavarsirii, invrednicindu-se 
de la Dumnezeu de darul lacrimilor si 
al rugaciunii neadormite care se lucrea-
za cu mintea in inima. Pentru sfintenia vietii sale avea 
inca si darul facerii de minuni, vindecand multe boli, 
indeosebi pe cei ologi. Pentru aceasta era chemat in 
multe manastiri atonite si vindeca pe calugari de grele 
suferinte trupesti.

Vazandu-l umbrit de harul Duhului Sfant, parintii au 
chemat in obste pe Cuviosul Iosif Valahul si, facandu-l 
preot, l-au randuit duhovnic al calugarilor din Muntele 
Athos. Si era atat de iscusit povatuitor de suflete, incat 
ajunsese vestit la patriarhul de la Constantinopol. Pen-
tru aceea a fost randuit egumen la Manastirea Sfantului 
Stefan din Adrianopol, pe care o conduce cu multa in-
telepciune sase ani. Apoi este numit egumen in Manas-
tirea Cutlumus din Athos, renumita ctitorie a domnilor 
Tarii Românesti, unde se nevoiau multi calugari români 
si macedoneni.

Dupa ce formeaza numerosi fii duhovnicesti, se 
retrage in liniste in preajma Manastirii Vatoped. Dar, 
raposand mitropolitul Timisoarei, românii din Banat, 

S f ânt ul  I e r ar h Iosif  cel  Nou  de  la  Par t os
(15 Septembr ie)

calauziti de Duhul Sfant, au ales pastor in locul lui pe 
Cuviosul Iosif Valahul, desi avea 80 de ani, fiind vestit 
in toate tarile balcanice si cinstit ca sfant inca din viata.

In anul 1650 este hirotonit arhiereu si asezat in sca-
unul de mitropolit al Timisoarei. Aici bunul pastor s-a 
dovedit mare aparator al Ortodoxiei, mangaind si po-
vatuind catre Hristos timp de trei ani de zile Biserica 
Banatului. Caci era tare in credinta, intelept la cuvant, 
blind la inima si neadormit in rugaciune. A facut si une-
le minuni spre lauda lui Dumnezeu si alinarea suferin-
telor unor credinciosi, punand mainile pe capul lor si 

rugandu-se pentru ei. De asemenea, a 
stins cu rugaciunea sa focul ce cuprin-
sese partea de apus a Timisoarei. Caci, 
iesind din biserica cu Sfintele Taine in 
mainile sale si rugandu-se cu lacrimi, 
indata a trimis Dumnezeu o ploaie pu-
ternica si s-a stins focul.

In anul 1653, Sfantul Ierarh Iosif cel 
Nou se retrage la Manastirea Partos. 
Aici, mai traind inca trei ani, in toam-
na anului 1656 isi da sufletul in mainile 
Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind in 
varsta de peste 85 de ani. Biserica Orto-
doxa Româna l-a canonizat la 7 octom-

brie 1956 si se face pomenirea lui la 15 septembrie.
Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul 
parintilor nostri!
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Prima ediție a Taberei Românești Ortodoxe, organizată 
de Biserica noastră, sub îndrumarea Părintelui Ioan 
Cătană, a avut loc în perioada 18-23 august 2008, la 
All Saints Camp, în Gig 
Harbour, WA. 

Au participat 27 de copii, 
cu vîrste cuprinse între 
3 și 14 ani și 13 adulți 
care au ajutat în tabără. 
Timp de o săptămînă, 
participanții s-au bucurat 
de locul deosebit de liniștit 
și pitoresc, cu o mulțime de 
pomi fructiferi și vizitat zilnic de căprioare.

Cazarea în cabane de lemn, cu cîte 10 paturi în cameră, 
cu  toalete, dușuri și încălzire, a fost foarte bună. Mîncarea 
a fost, de asemenea, foarte gustoasă și pregătită din produse 
proaspete și după rețete românești de către adulții care au 
voluntariat la bucătărie prin rotație. Printre preferate au 
fost ciorbele, sărmăluțele, mititeii, dar mai ales gogoșile, 
plăcintele cu brînză și prăjiturile cu gem.

Copiii au fost împărțiți în 3 grupe, pe vîrste apropiate, 
și au avut un program zilnic variat, cu caracter spiritual, 
educațional și sportiv-distractiv. 

Înviorarea de dimineață, fotbalul, baschetul și înotul la 
piscina din Gig Harbor s-au numărat printre activitățile 
sportive la care au participat atît copiii, cît și adulții din 
tabără. 

Activitățile de artă au inclus vopsirea tricourilor de 
tabără, construirea de stegulețe tricolore, pictatul pe 
obiecte de lemn, desen și 
modelare. 

La orele de limba 
română, copiii au studiat 
și pus în scenă poemul 
„Luceafărul” de Mihai 
Eminescu. Au creat 
decorurile, au învățat 
pe de rost strofe din 
poezie și au pus întrebări 
interesante despre pronunția și înțelesul cuvintelor 
românești. De asemenea, au învățat cum să scrie ilustrate 
în românește și au trimis vederi poștale bunicilor sau 
rudelor din România. 

În cadrul activităților cu caracter spiritual, Părintele 
Cătană le-a explicat copiilor, pe înțelesul lor, diferite 
aspecte ale religiei ortodoxe, le-a citit despre viețile și 
faptele sfinților. Copiii au luat parte activ la rugăciunile 
zilnice de dimineață și seară, la liturghiile de miercuri și 
vineri, cît și la pregătirea celor necesare acestora, cum ar fi 
prescura.

Și să nu uităm focul de 
tabără și reușita serbare 
cu care copiii ne-au 
impresionat la sfîrșitul 
taberei.

Întreaga organizare 
și funcționare a taberei 
s-au bazat pe voluntari. 
Multe mulțumiri voluntarilor organizatori: Părintele 
Ioan Cătană, Ionică Crețu, Monica Crețu, Vali Ene-
Stroescu, Adi Oltean, Mariana Oltean, Dana Popa, 
Claudia Pravăț, Lia Rotaru. Mulțumiri și celorlalți 
adulți participanți în tabără, care ne-au ajutat foarte 
mult: Jeni Bocea Caramihai, Cleo Hîrșovescu, Nicoleta 
Ispas, Teodora Obada, Viorel Obada. De asemenea, 
ne-am bucurat de vizita cîtorva părinți, care au fost 
bineveniți și care ne-au dat și ei o mînă de ajutor: Ileana 
Cotuțiu, Cătălin Ene-Stroescu, Mihaela Miclea, Eugen 
Moldovan, Laura Moldovan, Dan Onu, Daniel Pravăț, 
Ramona Pungan, Valentin Ispas, Sorin Rotaru. Și, nu 
în ultimul rînd, mulțumiri Consiliului Bisericii, pentru 
sprijinul acordat în organizarea taberei.

Cum copiii participanți au declarat că le-a plăcut foarte 
mult și vor să vină în tabără și la anul, se planifică ediția 
a 2-a a taberei, în același loc, All Saints Camp Gig 
Harbor, în perioada 16-22 august 2009. Dacă sunteți 
interesați să participați și să ajutați la organizarea 
taberei, vă rugăm să-l contactați pe Părintele Cătană la 
tel: (425) 442-8296. Mulțumim anticipat!

TA B Ă R A  R O M Â N E A S C Ă  O R T O D O X Ă

Deschiderea taberei

Lecția de limba română

Învățând despre Sf Prescură
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Invitatie la Festivalul-Bazar Rusesc-Romanesc

C o n s i l i u l  P a r o h i a l  s i  C o m i t e t u l  d e  D o a m n e  v a  i n v i t a  s a 
p a r t i c i p a t i  l a  a c e s t  e v e n i m e n t  a n u a l  c a r e  e s t e  o r g a n i z a t 

d e  B i s e r i c a  R u s a  “ S f .  S p i r i d o n ” .
I n t r u c a t  a c e s t  b a z a r  e s t e  o r g a n i z a t  d e  c a t r e  b i s e r i c a 

r u s a ,  n u m a r u l  s o r t i m e n t e l o r  c u l i n a r e  p e  c a r e  l e  p u t e m 
o f e r i  e s t e  l i m i t a t .  M i t i t e i i ,  s a r m a l e l e  s i  d u l c i u r i l e  s u n t 

a p r o b a t e  p e n t r u  v a n z a r e .  G o s p o d i n e l e  c a r e  d o r e s c  s a  a j u -
t e  c u  d u l c i u r i  s u n t  r u g a t e  s a  o  c o n t a c t e z e  p e  d n a  D o i n a 

Z a n i d a c h e  l a  4 2 5 - 7 7 5 - 67 8 1 .
V a  r u g a m  s a  i i  a n u n t a t i  p e  p r i e t e n i i ,  r u d e l e  s i  v e c i n i i 

d u m n e a v o a s t r a  s i  s a - i  i n c u r a j a t i  s a  p a r t i c i p e  l a  a c e s t  i m -
p o r t a n t  e v e n i m e n t .  P r o g r a m u l  n o s t r u  a r t i s t i c  v a  î n c e p e 

l a  3 : 3 0 p m  î n  a m b e l e  z i l e .

Va asteptam cu drag!

Sambata 4 Octombrie
 12am-6pm

Duminica 5 Octombrie
 12am-5pm
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La ora actuală avem $781,127 în conturile de la Bank 
of America și $47.18 la Fidelity Brokerage, deci un total 
de $781,174. Donațiile de la picnicul din 23 august au 
totalizat $7,422.

Donațiile în lunile iunie și iulie au fost următoarele:
$1,100  Barca Ioan Florian
$1,000  Cooper Wes, Enache Gabriel
$955  Cătană Ioan
$685  Olt Emanoil
$600  Pop Călin
$527  Avram Gigel
$500  Barbura Claudiu, Chirita Marian, Frățilă Liviu, Goie 
Ioan, Moldovanu Petru, Popiță Ioan, Smîntînă Ioan, Suciu Monica, 
Anonim
$400  Anonim
$350  Raus Victor, Răutu Bogdan, Stephens Douglas
$320  Balea Viorica
$300  Bădăluță Ioan, Butnar Ioan, Dănilă Gheorghe, Dulan 
Dan&Lica, Gheorghiu Iulian, Goie Bogdan, Ilac Cristian, Koller 
Eduard, Mocanu Dănuț, Nălbantu Alex, Peschek Mark, Stafie Doru
$270  Frîntu Mihai
$265  Marcu Horațiu
$255  Podar Marius
$250  Leovan Angela, Moraru Valentin, Nistor Ioan, Stafie Cătă-
lin, Surugiu Sebastian
$230  Costea Mihai
$210  Petrovan Ioan
$200  Barbolovici Claudia, Brujban Radu, Budar Marius, Burete 
Ionuț, Ciocănaș Ioan, Cornelius Thomas, Dominte Val, Druță Dan, 
Feneșan Adrian, Kumar Diana, Marcu Cornel, Piticariu Toader, 
Tegzes Claudiu, Tîrtu Marius
$162  Cotora Ion
$155  Țîru Cătălin
$150  Albuț Gabriel, Cociorva Petru, Anonim, Mureșan Nicu, 
Perianu Aurel
$130  Lieuallen Brian
$120  Crețu Ionel, Nistor Costel
$110  Lup Adrian, Sîia Ovidiu
$100  Andreiu Bogdan, Bachici Ștefan, Badea Constantin, Balan 
Cristina, Barbu Gheorghe, Blendea Niculae, Bobaru Adelin, Briseno 
Jerry&Cristina, Cărutașu Adrian, Cicos Ligia&Emil, Cira Adalbert, 
Covaci Horea, Cruceanu Gabriel, Cuc Iosif Flavius, Enache Petre, 
Fedorean Maria, Filipaș Gheorghe, Flaidar Alin, Ghetie Cristian 
Daniel, Ionescu Valentin, Levcovici Cristian, Lugoșan Marcel, 
Manu Mitica, Marinescu Andrei, Mititean Viorel, Mocanita Călin, 
Mureșan Elisa, Nica Doru, Popescu Gabriel, Radosav Codruța Oti-
lia Flori, Sandu Cătălin, Stanciu Cristian, Tătar Monica, Teodores-
cu Roxana, Țepordei Bogdan, Toma Tudor, Tomici Nicolae, Tudor 
Clara, Vaibhav Bhandari, Vasiliu Viorel, Vetrici Grigore, Zanidache 
Virgil
$75  Barleț George
$60  Golescu Adi, Popa Mihaela, Stană Vasile
$56  Mureșan Emanoil

$50  Barac Dragoș, Bucur Florin, Cazangiu Cătălin, Clinciu 
Ciprian, Costin Lixandru, Duncă Grigore, Firulescu Lucretiu, Ghi-
zilă Gabriel, Ion Mihai, Kowalczyk Matthew, Liden Lars, Mariana 
Burceag, Munteanu Marian Razvan, Neagoe Gabi, Pașca Traian, 
Piha Mihai, Popov Razvan, Raduceanu Paul, Rosu Victor, Tănăses-
cu Alexandru, Nine Maria
$40  Ciclov Mihail, Forcoș Ionel, Pante Dominic, Rotaru Doru
$30  Ghimpu Dorin, Mureșan Paulina
$25  Baunsgard Curt, Brian Mureșan, Gradinaru Ionut Cipri-
an, Popescu Marin
$20  Costică Nicolae, Diplan Pompiliu, Dobrescu Iliuță, Gaspar 
Lucian, Ionescu Florentin, Myers Monica, Roșca Mihaela, Ursei 
John
$15  Gon Laurel
$10  Buck Meyers, Chester Anca, Grecu Elena, Romanschi 
Mădălin

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de 
$42,199. Comparativ cu anul trecut:

Iulie 2007 Iulie 2008
$17,479 $18,291 +5%
Iunie 2007 Iunie 2008
$19,918 $23,908 +20%

Primul control financiar pe anul 2008 a fost efectuat 
în data de 18 august. Urmatorul control este programat 
pentru data de 10 decembrie.

Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le 
răsplătească însutit!

Situaţia Financiară

Corecție
În numărul precedent din pricina unei greșeli 
regretabile nu am publicat o donație de $150 
făcută de dnul Dănilă Gheorghe în data de 18 
mai. Ne cerem scuze pentru această omisiune.
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Aniversări în luna august
1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae
2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia
3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia
4 Mihuț Adriana
5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta, Wazeri 
Ani
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina, Cherteș Nicoleta
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Maria
13 Ciopașiu John, Drăghici Seline Teodora
14 Bot Mariana, Cherteș Petre, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basaraba Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru
19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria, Margarint Sofia
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia
25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Popa Silvia, Schnauffer 
Hailey Daniela
26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel
27 Gulie Rodica
28 Kerper Alexander Michael
29 Iriminescu Eren
30 Grigoraș Adrian
31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Aniversări în luna septembrie
1 Miron Ioana, Oprea Maria
2 Nicolae Costică
3 Mureșan Rodica
4 Mureșan Otilia
5 Răutu Bogdan
7 Lucy Ion
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu
12 Trif Simion, Morea Sanda
13 Marcu Cornel, Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dori-
na, Mioc Pera, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura
16 Andrei Dumbravă, Avram Gigel, Ghizilă Teodora, Clinciu 
Ciprian
18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mi-
hai
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu, Dănilă Maria
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Militescu Mihael, Nistor Cla-
udia, Țibelea Marioara, Vasile Adrian
24 Pleșa Adina, Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Sta-
mate Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion
29 Olt Emanoil

Tuturor sărbătoriților le dorim un sincer “La Mulți Ani” sănătate, pace, bucurii și multe împliniri. 
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Vizita Consulului General al României în Seattle

Consulul General al României la Los Angeles, Domnul Cătălin Ghenea, va efectua o vizită în perioada 
1-2 octombrie 2008, la Seattle, oferind ajutor în rezolvarea unor probleme de natură consulară. Serviciile 
vor fi oferite joi, 2 octombrie 2008, între orele 9 am și 2 pm, la Biserica Penticostala din Kenmoore, 8315 
NE, 155th St, Kenmoore, WA 98208.
Pentru programări și informații contactați: Claudia Pravăț

tel: 425-442-0602
email: claudip@yahoo.com
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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 

Duminică 7 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Luni 8 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie-Nașterea Maicii Domnului
Duminică 14 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie-Înălțarea Sfintei Cruci
Duminică 21 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 28 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 5 octombrie 9:30* Sfânta Liturghie (împreună cu gazdele noastre de 

la Sf Spiridon)
Duminică 12 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie
Marți 14 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie - Sf Parascheva
Duminică 19 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N. 
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
* Slujba din 5 octombrie va începe la 9:30 datorită festivalului-bazar și se va desfășura în 
comun cu gazdele noastre de la Sf Spiridon.

Programul Slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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