“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
“Apărătorule al dreptei
credinţe şi lauda monahilor,
Cuvioase Părinte Paisie, din
pruncie iubind pe Hristos, ca
un alt Avraam ai părăsit patria ta, în Muntele Athosului
nevoindu-te; şi, adunând ceată
de ucenici, te-ai aşezat în ţara
Moldovei cea binecuvântată
şi Mănăstirea Neamţului rai
pământesc ai făcut-o. Pentru
aceasta, împreună cu îngerii,
nu înceta a te ruga lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.”
Condacul
“Între Sfinții Părinți ai fost
biruitor, cel ce în această lume
decăzută spre părinteasca
îmbrățișare a cuvioșilor celor
din vechime ne calăuzești,
ca o punte peste adâncul
necredinței. O, fraților, nu
plângeți, ci vă veseliți, căci
avem un neclătit îndrumător:
Bucură-te, Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții
Părinți!“

Sf. Cuvios Paisie de la Neamț
(15 noiembrie)

Viaţa Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ (15 noiembrie)
Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Neamţ s-a născut
în oraşul Poltava din Ucraina în anul 1722,
la 21 decembrie, într-o binecuvântată familie
preoţească, fiind al unsprezecelea copil din cei
doisprezece fraţi. Tatăl său se numea Ioan şi
era protoiereu al Poltavei, iar mama sa se chema Irina. Din botez s-a numit Petru.
Tatăl său murind de tânăr, în anul 1735
copilul a fost dat de mama sa să înveţe carte
la Academia teologică din Kiev, întemeiată de
mitropolitul moldovean Petru Movilă. După
patru ani, părăsind şcoala, intră în viaţa monahală
la Mănăstirea Medvedeski,
având vârsta de 19 ani. Aici
este făcut rasofor, primind
numele de Platon. După
puţină şedere în Mănăstirea
Pecerska, vine în Moldova,
în anul 1745, şi se stabileşte
la schitul Trăisteni - Râmnicu Sărat şi apoi la Mănăstirea
Dălhăuţi.
În vara anului 1746
se duce la Muntele Athos,
unde se nevoieşte ca sihastru
patru ani de zile. În anul 1750 este tuns, aici,
în monahism de Cuviosul Vasile de la Poiana
Mărului, duhovnicul său, primind numele de
Paisie. Apoi, este hirotonit ieromonah şi întemeiază o obşte monahală în Schitul Sfântul
Prooroc Ilie, unde se nevoieşte până în vara
anului 1763, adunând în jurul său 64 de călugări români, ucraineni şi ruşi.
Din motive binecuvântate, în vara aceluiaşi an, se reîntoarce în Moldova împreună cu
toţi ucenicii săi şi se stabileşte la Mănăstirea
Dragomirna, unde se nevoieşte doisprezece
ani, până în 1775. Aici, Cuviosul Paisie formează o obşte mare de 350 de călugări şi tra-

duce, împreună cu ucenicii săi români, care
erau buni cunoscători ai limbii eline vechi, o
parte din scrierile filocalice ale Sfinţilor Părinţi, devenind, astfel, ctitorul Filocaliei în
limbile română şi slavonă. Filocalia de la Dragomirna din 1769 este prima colecţie majoră
de traduceri româneşti filocalice (626 pagini),
adunate de monahul Rafail.
În anul 1775, Moldova de Nord căzând
sub ocupaţie austriacă, Cuviosul Paisie a fost
nevoit să se stabilească la Mănăstirea Secu,
în data de 14 octombrie, împreună cu 200
de monahi, lăsând la Dragomirna o obşte de 150 de
monahi. Aici se nevoieşte
patru ani, continuând aceeaşi rânduială de viaţă duhovnicească atonită, ca şi la
Dragomirna.
Cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Gavriil Calimachi şi la îndemnul domnitorului Alexandru
Moruzi, Cuviosul Paisie s-a
mutat la Mănăstirea Neamţ,
cu o mare parte din obştea
de la Secu, în ziua de 14 august 1779, unificând astfel cele două mănăstiri sub povăţuirea unui singur stareţ.
Timp de cincisprezece ani, cât a fost stareţ al celor două mănăstiri unificate, Neamţ
- Secu, Cuviosul Paisie păstrează cu sfinţenie
acelaşi regulament de viaţă monahală din
Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce priveşte
rânduiala sfintelor slujbe, cât şi nevoinţa monahilor la chilie. La biserică erau datori să ia
parte toţi părinţii şi fraţii, afară de cei bolnavi
sau cei trimişi la ascultări. Marele stareţ venea
cel dintâi la sfintele slujbe şi neîncetat se ruga
cu rugăciunea inimii, vărsând în taină multe lacrimi. În obştea Cuviosului Paisie de la
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Neamţ se aflau mai mulţi călugări, sporiţi duhovniceşte, care
aveau darul lacrimilor şi al neîncetatei rugăciuni, căutând să-i
urmeze întru toate părintelui lor sufletesc.
Spovedania fraţilor obştii se făcea în fiecare seară, iar pentru cei mai sporiţi, o dată la trei zile. Pentru aceasta, Cuviosul
Paisie a rânduit 24 de duhovnici, care spovedeau şi îndrumau
duhovniceşte întreaga obşte, iar marele stareţ supraveghea bunul mers al celor două mănăstiri, atât în cele duhovniceşti, cât
şi în ascultările de obşte, primind la chilia sa pe cei care veneau
pentru sfat şi binecuvântare. Cei neascultători primeau canon
şi mustrare părintească.
O atenţie deosebită a acordat Cuviosul Paisie de la Neamţ
traducerii din limba greacă a scrierilor patristice filocalice,
continuând, astfel, şirul traducerilor de la Dragomirna şi Secu.
Unii călugări moldoveni, munteni şi ardeleni, fiind buni elenişti, traduceau scrierile Sfinţilor Părinţi din limba greacă veche în limba română, iar călugării slavi traduceau în limba
slavonă, făcând din Mănăstirea Neamţ o adevărată academie
patristică şi duhovnicească, nemaiîntâlnită în alte ţări ortodoxe din acea vreme.
Cuviosul Paisie era şi un bun organizator şi înnoitor al
vieţii monahale, întemeind în jurul Muntelui Ceahlău câteva
sihăstrii de călugăriţe, pe care le îndruma duhovniceşte, rânduindu-le duhovnic pe Cuviosul Iosif Pustnicul (†1828), unul
dintre ucenicii săi de la Neamţ. Alt ucenic al său cu viaţă sfântă
era Cuviosul Irinarh Rosetti (†1859), mare lucrător al rugăciunii inimii, fondatorul Mănăstirii Horaiţa şi al altor aşezăminte
monahale din Moldova, din Athos, precum şi al bisericii de pe
Muntele Tabor, din ţara Sfântă.
Pentru sfinţenia vieţii sale, numele Cuviosului Paisie de
la Neamţ era cunoscut în toate ţările ortodoxe, începând din
Muntele Athos până în Lavra Peşterilor din Kiev şi de la Mă-

năstirea Optina până în sihăstriile din nordul Rusiei. De aceea, în 1790, mitropolitul Ambrozie, trecând prin Moldova, l-a
făcut arhimandrit. În vremea aceea, mulţi dregători, boieri şi
chiar ierarhi sau domnitori poposeau la Mănăstirea Neamţ, dorind să vadă pe acest mare stareţ cu viaţă sfântă. Influenţa lui
a fost mare asupra multor mănăstiri şi schituri din Moldova:
Dragomirna, Secu, Neamţ, Agapia, Văratec, Bisericani, Râşca,
Vovidenia, Pocrov, Tarcău, precum şi Cernica, Robaia, Căldăruşani etc., din ţara Românească.
În toamna anului 1794, îmbolnăvindu-se, şi-a dat sufletul
său curat în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos în seara
zilei de joi, 15 noiembrie, la vârsta de 72 de ani. A fost plâns
de toată obştea celor două mănăstiri, cu schiturile lor, care numărau peste 1000 de călugări români, ruşi, ucraineni, greci,
bulgari. Sâmbătă, 17 noiembrie, a fost înmormântat în gropniţa bisericii mari, zidită de Binecredinciosul Voievod Ştefan
cel Mare şi Sfânt. Fiind cinstit ca sfânt, încă din viaţă, ucenicii
săi i-au săvârşit slujba de pomenire, rânduindu-i ca zi anuală
de prăznuire 15 noiembrie. În ultimele decenii ale secolului al
XVIII-lea, precum şi în secolul al XIX-lea, ucenicii lui români
au răspândit isihasmul în ţările Române, iar cei slavi în peste
100 de mănăstiri din Rusia şi Ucraina.
În 1988, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul Paisie de la Neamţ. În 1992, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit pomenirea ca sfânt a
Cuviosului Paisie de la Neamţ, fiind trecut în calendar la data
de 15 noiembrie. La mormântul lui de la Mănăstirea Neamţ
vin să se închine şi să-i ceară ajutor nu numai credincioşi din
România, ci şi din alte ţări.
Cu ale lui rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Botezuri
20 septembrie - a fost botezată fetița Ana-Maria Pop, fiica lui Valer Marin și Viorica
Elena Pop având ca nași familia Sorin și Veronica Sârbulescu.
21 septembrie - a fost botezat micuțul Vlad Andrei Stafie, fiul lui Doru Valentin și
Cristina Stafie. Nași au fost Mariana și Octav Timofte.
27 septembrie - a fost botezată micuța Ella Maria Oprea, fiica lui Sorin și Simona
Oprea având ca nași familia Antoniu și Dorina Gheorghevici.
28 septembrie - a fost botezat micuțul Ryan Gregory Chin, fiul lui Corina și Gregory
Chin. Nași au fost Cătălin Alaci și Mirela Doru.
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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Raport despre progresul proiectului de Construcție al Bisericii
Cererea de Vacation
Pe data de 15 septembrie am avut un “public hearing” cu
City Council din Mountlake Terrace pentru discutarea
petiției noastre de vacation. La audiență au participat
din partea bisericii Părintele Ioan Catana, Val Dominte, Doina Zanidache și cu mine. Dosarul petiției a fost
pregătit cu multa muncă din partea noastră, incluzând
înțelegerile cu vecinii, evaluarea terenului, și multe
ședințe cu echipa de planificare de la City. În ședință comisia de planificare a prezentat proiectul de vacation cu
recomandarea ca să fie aprobat. Au urmat discuții la care
au luat parte câțiva vecini, Doina și cu mine din partea
bisericii, membrii comisiei de planificare și membrii din
City Council. După încheierea discuțiilor primarul Jerry
Smith s-a pronunțat împotriva petiției. A început prin
a recunoaște nevoia noastra de a avea un loc mai mare
pentru construcția bisericii. Apoi a afirmat că City of
Mountlake Terrace este supra-construit în zona noastră
(Melody Hill) și că are nevoie de spații pentru parcuri.
Din acest motiv Consiliul nu poate să renunțe la posibilitatea ca în viitor să construiască un parc pe terenul
propus pentru vacation. În continuare ceilalți membri au
opinat că e nevoie de spații verzi, chiar dacă sunt mici, și
că este mai important să păstreze locul decât să ni-l vândă nouă pentru $47,000. În final petiția noastră a fost
respinsă. Pentru mai multe informații puteți citi procesul verbal al ședinței la http://www.ci.mountlake-terrace.
wa.us/cityServices/cityCouncil/councilMeetings.htm
Pașii următori
După respingerea petiției ne-am consultat cu comisia de
planificare de la City și cu avocatul nostru ca să hotărâm
cum să mergem mai departe. Opinia unanimă a fost că
nu trebuie să mai aplicăm pentru nici o altă schimbare
de easements, așa cum era planul inițial, deoarece orice
schimbare se face prin ordonanță și necesită din nou
aprobare de la City Council. Procesul durează cel puțin
3 luni și sunt șanse mari ca cererea noastră să fie din nou
respinsă. În consecință va trebui să mutăm Biserica spre
sud, mai aproape de clădire, ca să respectăm toate easment-urile înscrise în titlul proprietății. În această modificare a planului, clădirea bisericii ramâne neschimbată,
doar se mută mai spre sud. Am discutat și am aprobat

această schimbare de “site plan” în ședința de Consiliu
din 12 octombrie. Pasul următor este să depunem actele
la City, cu planul modificat, pentru Conditional Use
Permit. Cu toate că respingerea petiției este un “setback”,
o să câștigăm timp prin faptul că renunțăm la vacation și
la schimbarea de easements. Nu mai trebuie să așteptăm
pentru alte ordonanțe, pentru cumpărarea terenului de
la vecini și pentru trecerea lui în titlul nostru de proprietate. Deci vom putea să ne mișcăm mai repede cu
Conditional Use Permit. Am avut deja un meeting la
City pe 23 octombrie în care am discutat modificările de
site plan. Arhitecții proiectului, Ovidiu Marcu și Adam
Clark vor înainta noua variantă a planului pe 30 octombrie pentru ședința de “pre-application” programată deja
pe 6 noiembrie. Imediat după ședință vom include în
proiect observațiile celor de la City și vom depune actele
pentru permis. De obicei aprobarea durează între 4 și 6
luni. Dat fiind că echipa tehnică de la City este foarte
familiară cu proiectul nostru, sperăm să obținem aprobarea pentru “site permit” în Aprilie 2009. În paralel vom
lucra la modificările necesare în planul de construcție
pentru Fellowship Hall și la o nouă estimare a costului
proiectului. Vom prezenta planul modificat în Adunarea
Generală din ianuarie și îl vom supune spre aprobare
Adunării Generale. Pentru mai multe informații și pentru a ne transmite sfaturi legate de proiect vă rog să mă
contactați direct la adresa tudort@verizon.net.
Tudor Toma
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CO N V O C A R E
Se convoacă pe data de 23 noiembrie 2008 dupa
încheierea serviciului religios ședința Comitetului de
Doamne cu următoarea ordine de zi:
•

Rugăciunea de deschidere

•

Prezența

•

Rezolvări organizatorice cu privire la:

•

•

Pregatirea meselor pentru Craciun și Revelion

•

Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință

Rugăciunea de încheiere.

CONTRACTOR mutat recent din Oregon,
cu aproape 20 de ani de experiență, ofer servicii de calitate la prețuri foarte convenabile în
domeniile: instalari geamuri, siding, gresie
și faianță, remodelări, reparații instalații sanitare, etc. Dețin scule profesionale și mijloace
de transport adecvate.

Petru Afilipoaie

Președintă,			
Mimi Tîrtu		

Secretară,
Aurora Toma

Pentru orice întrebare vă stau la dispoziție la
telefon 503-449-4480.

La această ședință toate enoriașele comunității
noastre sunt invitate să participe, chiar dacă nu sunt
membre. Avem nevoie de sprijinul tuturor doamnelor.
Dacă doriți să ajutați în vreun fel cu mesele pentru Crăciun sau Revelion va rugăm sunați pe Mimi
Tîrtu la (425) 443-5138.

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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Forgotten Faces Foundation
Sâmbătă, 11 octombrie2008, a avut loc la Lake Sammamish State Park, Festivalul de toamnă organizat de fundația Forgotten Faces (http://www.forgottenfacesfoundation.org). Această
organizație este dedicată asistenței copiilor adolescenți orfani din Romania care au nevoie de
ajutor pentru a păși într-o nouă etapă a vieții lor și pentru a obține o educație mai bună. Cei
prezenți s-au bucurat de petrecerea unei frumoase zile de toamnă participând la diversele jocuri și activități organizate. Ziua s-a încheiat fructuos adunându-se suma de $4856 (incluzând
programul MS Match). Fondurile strânse vor fi transferate în totalitate la fundația COTE
(Children On The Edge - http://www.fundatiacote.ro). Fundația COTE are deja proiecte de
succes in România ca de exemplu “Graduate Programme”, prin care ajută adolescenții orfani să
se integreze în societate după ce părăsesc orfelinatele de stat.
Cine este Forgotten Faces Foundation? Pentru început, un grup de patru adolescenți născuți
în Romania, dornici să ajute adolescenții cu nevoi de acolo: Paul Stefan Crețu, Mihai Petriuc,
Roxana Râutu și Radu Smîntînă. Cei patru au pornit aceasta inițiativp in iunie 2008 și lucrează
cu seriozitate să își atingă scopul.
Persoanele interesate să susțină aceasta cauză nobilă sunt rugate să îl contacteze pe Radu
Smîntînă la r-smin@hotmail.com.

Ajutor creștinesc
În numărul din martie al buletinului am publicat un apel din partea părintelui Constantin Velicuț din România referitor la situația critică a familiei dânsului. Cațiva buni creștini au răspuns apelului și l-au ajutat după
puterile lor. Părintele Constantin vă mulțumește din suflet pentru ajutor și ne-a trimis aceste câteva rânduri
împreună cu o poză:
“Cu sumele primite de la bunii creștini din parohia
dvs. am reușit să începem construcția unei camere
adiacente și a unei băi. Am turnat placa de beton
de deasupra și am reușit să amenajăm sumar camera
pentru a putea fi locuită. Ar mai fi urgentă nevoie
de o izolație termică exterioară și construcția unui
acoperiș.”
Părintele Constantin poate fi contactat prin email la

velicutconstantin@yahoo.com sau la telefon la +4 0740331.430.

Biserica Ortodoxă Română
Sfinţii Trei Ierarhi din
Seattle, Washington

Dragi prieteni români,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la Sărbătoarea Toamnei
care va avea loc în data de 8 noiembrie 2008 între orele 6 - 11pm în
sala din Redmond a VFW (Veterans of Foreign Wars). Vom petrece
o seară plăcută cu muzică, dans şi voie bună, însoţită de un meniu
cu preparate culinare româneşti.
Meniul cuprinde platouri reci (brânzeturi, salam, chifteluţe, salată
de boeuf şi crudităţi), fripturi de porc și de pui, garnituri calde (orez
la tavă şi cartofi noi cu pătrunjel și usturoi) și murături. Ca desert
vom avea prăjituri asortate, cozonac, fructe şi cafea. Berea, vinul,
sucurile și apa minerală vor complementa toate aceste bunătăţi.
Donaţia minimă pentru intrare va fi de $50 de persoană (copiii
și persoanele în vârstă vor beneficia de intrare gratuită). Deoarece
acest eveniment este sponsorizat în întregime de membrii comunitaţii noastre, toate donaţiile strânse vor intra în fondul de construcţie al noii biserici.
Participarea dvs în număr cât mai mare va asigura o ambianţă cu
atât mai plăcută acestei sărbători. Puteți invita pe toţi prietenii, cunoscuţii, rudele şi vecinii dumneavoastră la acest eveniment.
Adresa sălii: 4330 148th Ave NE, Redmond, WA 98052
Vă aşteptăm cu drag!
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Situaţia Financiară

În acest moment biserica noastră deține $786,249 în
cash, întreaga suma fiind depozitată la Bank of America,
din care $702,773 în cont CD (Certificates of Deposit)
cu dobanda anuală de 2.59%, termen de maturitate
05/16/2009, fără taxă de extragere fonduri sau închidere
a contului inainte de termen. Pentru a minimiza riscul
în contextul crizei economice actuale și ținând cont
de faptul ca FDIC garantează $250,000 per client per
bancă, consiliul a aprobat la data de 10/12/2008 să
distribuim lichiditățile bisericii la trei bănci dupa cum
urmează, aplicabil imediat:
$250,000 la US Bank

$250,000 la Wells Fargo

$286,249 la Bank of America

Grupul financiar și întregul consiliu vă asigură că
vom continua să urmărim evoluția situației economice
și vom lua decizii optime pentru păstrarea în siguranță
a fondurilor Bisericii. Vă vom ține la current cu toate
deciziile pe care le luăm în această privință.
Donațiile în luna august au totalizat $40,708, cu
139% mai mult decât în luna august a anului trecut!
$1,600
$1,400
$1,000
Daniel
$900
$840
$600
$415
$400
$350
$300

Fînaru Adrian
Crețu Ionel
Danciu Valentin, Popiță Ioan, Rotar Sorin, Ene-Stroescu

Oltean Adrian Paul
Cătană Ioan
Popa Mircea Calin, Pravăț Daniel, Smîntînă Ioan
Marcu Horațiu
Morea Septimiu, Onu Dan, Popa Toni, Tămașan Ionel
Cotuțiu Alexandru
Gheorghescu Marius, Irimescu Gheorghiță, Leovan Angela

$250
Anonim, Petrini Silviu, Pungan Marian, Raus Victor,
Tîrtu Marius
$200
Avram Gigel, Cira Adalbert, Diaconu Cristian, Feneșan
Adrian, Gheorghiu Iulian, Ghizilă Gabriel, Manole Vasile Cătălin, Marcu Cornel, Mija Cornel, Moldovan Eugen, Olt Emanoil,
Palancă Radu Rares, Pante Dominic, Pașca Dorin Alin, Pop Călin,
Simionescu Radu, Surugiu Sebastian, Tătar Monica
$190
Anonim
$150
Dănilă Gheorghe, Koller Eduard, Lugoșan Marcel
$140
Radosav Codruța Otilia Flori
$130
Mija Adrian
$125
Podar Marius
$110
Butnar Ioan, Nistor Ioan
$100
Albuț Gabriel, Aniței Cristian, Blidar Marius, Brujban
Radu, Cîrjaliu Gheorghe, Daian Anca Attorney, Daian Nicolae,
Dîrțu George, Fedorean Maria, Filipaș Gheorghe, Frigure Valentin, Ispas Valentin, Leca Nicolae, Mirea Valentin, Moldovanu
Petru, Motoc Viorel, Mureșan Nicolae, Mureșan Vasile Brian, Nica
Doru, Petrovan Ioan, Piticariu Toader, Puraveț Constantin Petru,
Anonim, Sound Living Adult Family Home, Toma Tudor, Tomici
Nicolae, Anonim, Zanidache Virgil
$91
Mureșan Emanoil
$90
Sîia Ovidiu
$80
Cotora Ion, Zlăvog Gabriel
$75
Tătar Lucian
$70
Vlad Aurel
$60
Dobrin Radu, Gruber Gheorghe
$50
Ambrosa M Beatrice, Anonim, Barbolovici Claudia,
Bobaru Adelin, Breban Ghiță, Burceag Eduard, Clinciu Ciprian,
Cociorva Petru, Cuc Iosif Flavius, Dumbravă Gheorghe

August 2007
$17,029
Iulie 2007
$17,479

August 2008
$40,708
Iulie 2008
$18,291

+139%
+5%

Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le
răsplătească însutit!

Festivalul-Bazar Rusesc-Românesc
La festival s-a adunat suma de $1692 cash plus $362 în cecuri. Organizatorii bazarului
mulțumesc tuturor enoriașilor care au participat cu produse culinare și celor care au
participat cu prezența. Micii au fost sponsorați de familia Zanidache căreia îi mulțumim
pentru efortul deosebit depus pentru organizarea acestui eveniment.
Grupul “Ghiocelul” face un apel tuturor celor care doresc să se înscrie la formația de
dansuri să o sune pe Doina Zanidache la (425)775-6781 până la data de 15 noiembrie.
Este necesar să facem cunoscute tradițiile și dansurile românești.
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Aniversări în luna octombrie
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1 Vrânceanu Elena
3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru
Eduard, Vrânceanu Petre
4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Muresan Brian Vasile
5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nălbantu Silvia
6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul
7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița
8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile
10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura
11 Scutaru Carmen
12 Bălan Daniel, Stoica Livia
13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta,
Țurlea Adriana
14 Tudor Toma
15 Predescu Adrian, Ursu Maria
16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor
17 Andrășan Daniela, Gruescu Georgeta
18 Anania Tina
19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț
20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen
21 Dominic Irina, Suciu Irina
22 Druță Alina, Septimiu Morea
23 Nazîru Grigoleta Liana, Tudor Daniela
24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu
25 Marinakis George
26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R.
Monica
27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana
28 Vlăsie Camelia
29 Mirea Victoria
30 Cobrescu Victor
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor

Aniversări în luna noiembrie

1 Lupu Liliana, Popescu Ionela
2 Gheorghiu Iulian
3 Armănașu Alex
4 Popescu-Stănești Mihai, Rădulescu Cristina
5 Butnar Roxana-Cristina,
7 Rădulescu Andrei, Drugus Ioachim
9 Cotuțiu Ileana, Petriuc Mihai
10 Apreutesei Elena, Voinea Liviu, Tîrtu Adrian-Michael
11 Filipaș Estera, Mazilu Maria, Ionescu Cătălin
12 Let Valerian-Florian, Perianu Aurel
13 Aluaș Ioana, Romanschi Cătălin, Romega Vasile, Trufinescu Alexandru Nicolae
14 Maneiu Claudia, Pintilie Dumitru, Stoiță Rodica
15 Aniței Cristian, Timulca Mircea
16 Trif Cecilia Elena
17 Dreve Sorin, Frântu Monica, Larhs Andreea
19 Crișan Ana-Monica, Ionescu Florentin
20 Costea Dana, Milascon Pușa, Podar Alexandra Nicole
21 Cruceanu Gabriel, Dinu Daniel, Gavrilovici Ana, Moțiu
Dia-Maria
22 Miron Titus, Oltean Mariana, Tîrtu Margareta
23 Pop Adriana
24 Ruja Nicolae
25 Bobora Dorel
26 Cotora Georgeta, Stana Vasile
27 Pantelie Cristian
28 Adamovici Grigore, Cira Adi, Popescu Dan-Cosma,
Țibănescu Mihaela
29 Crețu Monica, Deac Cristina, Surpățanu Mădălina, Teodoru
Dan Virgil, Călin Andreia, Stoița Andrei Eric

Tuturor sărbătoriților le dorim un călduros “La Mulți Ani” însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate, 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.)

Cununii

În luna septembrie au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea Bisericii în Sfânta Taină a cununiei următorii tineri:
ɶɶ 20 septembrie - Valer Marin Pop și Viorica Elena Pop călăuziți de nașii lor Gabriela și
Nicu Leca.
ɶɶ 27 septembrie - Cornel și Laura Moiceanu, având ca nași familia Mihaela și Mihai
Susan.
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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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Marți 14 octombrie

Duminică 19 octombrie

Duminică 26 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie - Sf Parascheva

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie - Sf. Mare Mucenic Dimitrie

Duminică 2 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 9 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 16 noiembrie

Vineri 21 noiembrie

Duminică 23 noiembrie

Duminică 30 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie - Sf. Apostol Matei

12:30 Sfânta Liturghie - Intrarea în biserică a Maicii
Domnului

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie- Sf. Apostol Andrei

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Sâmbătă 8 noiembrie (Soborul Sf Arhangheli Mihail și Gavriil) nu este slujbă deoarece
biserica este ocupată.
**Vineri 14 noiembrie este lăsatul secului pentru Postul Crăciunului.

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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