“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. (166) decembrie 2008
Troparul
“Îndreptător credinţei şi chip
blândeţilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei
tale, adevărul lucrurilor.
Pentru aceasta ai câştigat cu
smerenia cele înalte, cu sărăcia
cele bogate. Părinte Ierarhe
Nicolae, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre.”

Condacul
“În Mira Lichiei, Sfinte,
sfințitor te-ai arătat: că Evanghelia lui Hristos, Cuvioase,
plinind-o, ți-ai pus sufletul tău
pentru poporul tău; mântuitai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit,
ca un mare slujitor tainic al
harului lui Dumnezeu.“

Sf. Ierarh Nicolae
(6 decembrie)

Hristos Se naște, slăviți-L!
După căderea omului în păcat, au existat care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morți prin
două posibilități de reabilitare pentru aces- greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu
ta: ori ca el să se ridice la Dumnezeu, ori ca Hristos” (Efeseni 2, 4-5).
Dumnezeu să Se pogoare la om. Prima alterScopul Întrupării Fiului este același ca al
nativă nu era posibilă deoarece asupra omului creerii lumii: Slava lui Dumnezeu și fericirea
apăsa greutatea păcatului. A rămas posibilă creaturilor în unirea cu Dumnezeu.
cea de-a doua, ca Dumnezeu să Se pogoare la
Nicăieri în Sfânta Scriptura nu există o
om. Acest lucru L-a făcut Dumnezeu la “pli- alta cauză a Întrupării lui Dumnezeu decât
nirea vremii”, când a trimis în lume pe Fiul căderea omului. Fericitul Augustin spunea:
Său, Iisus Hristos.
“Dacă omul nu ar fi căzut și nu ar fi pierit,
Dumnezeu Care n-a voit pieirea veșnică Fiul Omului nu ar fi venit, pentru că nu a fost
a omului, căci nu pennici o altă cauză pentru
tru aceasta l-a creat, în
venirea lui Hristos deinfinita Sa bunătate și
cât să mântuiască pe cei
iubire de oameni, a găsit
păcătoși.
mijlocul cel mai potrivit
Sfântul
Simeon
pentru a-l izbăvi din roNoul Teolog, la întrebia păcatului și a morții,
barea: care este scopul
concepând și hotărând
Întrupării lui Dumdin veci – deoarece din
nezeu, răspunde: “nu
veci știa că omul va căe altul decât acela că,
dea – întruparea Fiului
împărtășindu-Se de ale
Său pentru mântuirea
noastre, Hristos, să ne
neamului omenesc și a
facă pe noi părtași de
lumii întregi (Ioan 3, 16ale Sale. Căci Fiul lui
17; Efeseni 2, 4-5; Tim
Dumnezeu de aceea S-a
3, 4-5). Această hotărâfăcut Fiu al Omului, ca
re este numită în Sfânta
să ne facă pe noi, oameScriptură, hotărârea de
nii, fii ai lui Dumnezeu,
mai înainte, preștiința lui
ridicând după har neaNașterea Domnului Iisus Hristos
Dumnezeu (Faptele Aposmul nostru la ceea ce este
tolilor 2, 3; Petru 1, 20), “Taina cea din veac El după fire, născându-Se de sus în Duhul
ascunsă și de îngeri neștiută” (Efeseni 3, 9; Ro- Sfânt și întorcându-ne îndată în împărăția cemani 16, 25-26; Coloseni 1,26).
rurilor, mai bine zis dăruindu-ne să o avem pe
Motivul Întrupării Domnului este marea aceasta înlăuntrul nostru (Luca 17, 21)”
iubire și bunătatea lui Dumnezeu: “Căci atât
Sfântul Ioan Damaschin spune că deși
de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Eclesiastul (1, 9-10) spusese că nu se mai înFiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca orici- tâmpla nimic nou sub soare, totuși un evenine crede în El să nu piară, ci să aibă viață ment nou sub soare a fost Întruparea Cuvânveșnică”. (Ioan 3, 16-17). “Dar Dumnezeu, tului. Acesta “fiind Dumnezeu desăvârșit, se
bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu face om desăvârșit și săvârșește cea mai mare
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noutate din toate noutățile, singurul sub soare, prin care se arată puterea infinită a lui Dumnezeu.”
Importanța unică a Nașterii Domnului pentru umanitate
constă în faptul că, făcându-se Om, Fiul lui Dumnezeu afirmă
în modul cel mai desăvârșit cu putință valoarea omului. Dumnezeu nu se mai adresează omului în mod indirect, se face El
Însuși și Om, fără a înceta să fie Dumnezeu. Prăpastia dintre
om și Dumnezeu este astfel abolită.
Nașterea Domnului înseamnă intrarea în istorie a lui Dumnezeu cel supratemporal. Astfel, este valorificată istoria omului.
Părintele profesor Dumitru Stăniloaie spune: “Valoarea timpului ca drum spre veșnicie a arătat-o însuși Dumnezeu, asumând viața în timp, deci o viețuire trecătoare în timp. Faptul
că Fiul lui Dumnezeu prin asumarea
creatului a asumat timpul lui, a dat
vieții noastre o valoare veșnică.”
În Vechiul Testament, Profetul Daniil situa venirea lui Mesia la
“plinirea vremii” (7, 22), la “sfârșitul
vremii” sau la “vremea rânduită” (11,
35). Sfântul Apostol Pavel situează
explicit “plinirea vremii” la Nașterea
Mântuitorului: “când însă a venit
plinirea vremii, a trimis Dumnezeu
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege
să-I răscumpere, ca să luăm înfierea”
(Gal. 4, 4-5).
Iată cum din Sfânta Scriptură
știm când și cum s-a petrecut evenimentul cel mai mare din istoria
lumii: Întruparea lui Dumnezeu pe
pământ. Știm că Iisus S-a născut în
Betleem că a avut loc cu acest prilej o ucidere a pruncilor, că a trăit în
Nazaret, că S-a născut în chip supranatural dintr-o Fecioară, că a avut loc fuga în Egipt. Nu mai
putem privi fără interes și cu îndoială profețiile care au prevestit
din vreme că toate acestea se vor petrece exact așa, chiar cu arătarea locurilor: Betleem, Nazaret, Egipt.
Sfântul Matei mai ales, e copleșit de felul cum s-au împlinit
profețiile și redă în Evanghelia sa, textele din Vechiul Testament, din proorocul Isaia, din Miheia, din Daniil și din Psalmi,
toți viețuitori cu sute de ani înainte de Nașterea Domnului.
Noul Testament îl împlinește astfel și îi completează pe cel
Vechi. Împlinirile ne dau convingerea că toate au fost rânduite
de Dumnezeu să se petreacă așa. Dacă profețiile s-au împlinit,
înseamnă că totul a fost gândit dinainte de Dumnezeu, așa cum
a promis, și împlinirea lor e o garanție pentru noi că întreaga
Scriptura se va împlini, că întreaga ei învățătură este adevarată
și dumnezeiască.

Cuvântul
Să ne reînoim deci credința în Dumnezeu, și să întâmpinăm Nașterea Domnului cu bucuria pe care ne-o poate da
această vizită cerească, menită să ne aducă “lumina cunoștinței”,
să ni-L descopere pe Dumnezeu, voia și învățăturile Sale.
Nașterea Domnului să ne echilibreze după toate îndoielile, să
ne liniștească după toate disperările, să ne lumineze după ce
mintea, obosind în căutări de sens, cade în întuneric. Nașterea
Domnului să ne încredințeze despre victoria luminii, a binelui,
a ordinei și a dragostei. Nașterea Domnului să ne înnoiască și
să ne întărească în hotărârea de a trăi frumos, de a munci, de
a ne dărui unii altora, de a fi generoși, de a ne sacrifica pentru
aproapele, de a dori pacea și buna înțelegere “între oameni
bună învoire” (Luca 11, 14).
Nașterea Domnului ne readuce în suflete frumusețea și puritatea
copilăriei și acele simțăminte care,
trăite atunci, lasă urme de neuitat
de-a lungul întregii vieți. Simțim
cum reîntinerim de fiecare dată când,
din an în an, Iisus redevine copil și
pornește ca de la început pe drumul
vieții pământești, luându-ne cu El.
Renaștem odată cu El, și creștem
împreună cu El. Redevenim curați
și buni, ca și Sfântul Copil dumnezeiesc, întrupat tocmai pentru aceasta: ca să ne redea starea de puritate și
să ne facă mai buni, să ne spună că
este posibil să ne curătim și după ce
ne-am întinat în păcate, că e posibil
să sperăm mântuirea și după ce ni se
pare că am pierdut orice speranță că
și re-nașterea noastră e posibilă.
Primiți, drept aceea, cu sufletele
deschise și pline de bucurie vestea
Nașterii Domnului.
Primiți pe cel dintâi și Sfânt colindător sosit din înălțimi de
cer, dintre îngeri și astre, și lăsați-l să vă cânte colindul sfânt, în
vorbe și în melodii cerești, și să ne transmită Mesajul pe care
Treimea cea Sfântă și nedespărțită ni l-a destinat ca unora ce
suntem în grija permanentă a Celui ce ne-a zidit.
Crăciun fericit!
Preot Ioan Cătană
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Sfântul Ierarh Spiridon Episcopul Trimitundei (12 decembrie)

Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născându-se în anul 270 din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun
cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescând, s-a împărtăşit
nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi
cu plăcere de Dumnezeu, urmând lui David în blândeţe, lui Iacob
în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini.
Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu
osârdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar
averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume
atât de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca
tot felul de boli, din cele cu anevoie de vindecat şi
izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvântul.
Pentru aceasta a fost ales episcop al cetăţii
Trimitundei, care era o cetate vestită a Ciprului,
în împărăţia marelui Constantin şi a lui Constantie, fiul său, unde făcea minuni preaslăvite.
Că în timp de secetă, a făcut de s-a pogorât
ploaie și, iarăși cu rugăciune, a oprit necontenirea
ploilor. Prin rugăciune, a potolit încă și foametea,
că a facut de s-au spart de ploaie grânarele unde
era ascuns grâul. Și a prefăcut și un șarpe în aur,
iar dacă a izbăvit pe cel sărac din nevoile lui, iarăși
a adus aurul la starea cea dintâi și l-a facut șarpe.
În vremea prigonirii creștinilor de către Maximian-Galeriu,
Sfântul a fost prins și, mărturisind pe Hristos, i s-a scos ochiul
drept, i s-a tăiat pulpa stângă și a fost trimis în temniță. A luat
parte la Sinodul cel dintâi de la Niceea (325), fiind unul din cei
trei sute optsprezece părinți episcopi și a mărturisit apostoleasca
învățătură că Hristos, pentru Care a pătimit, este cu adevarat de
o ființă cu Tatăl, arătând cu puterea minunii, taina Sfintei Treimi,
ascunsă într-o cărămidă.
Murind Irina, fiica lui, o femeie, care încredințase moartei

un odor de preț, spre păstrare, a cerut Sfântului odorul său, iar acesta, neștiind unde este, a întrebat pe cea moartă și, aflând de la ea
locul unde este pus, l-a dat înapoi femeii. Acestui Sfânt i se arătau
îngerii și-i slujeau la Sfânta Liturghie și a luat mărturie de la cer
că avea îngeri privitori, care cântau împreună cu dânsul. Iar cât era
de îndurător și milostiv se vedea din aceea, că pe când era păstor
de oi, au venit noaptea hoții să-i prade turma lui
și, deodată, au fost opriți cu orbirea, că n-au mai
putut să facă nimic, nici măcar să scape, iar Sfântul,
văzându-i în acea stare dimineața, nu numai că i-a
izbavit de orbire, ci încă și câte un berbec le-a dat la
fiecare, îndemnându-i să-și schimbe viața.
Și așa, ocârmuind bine turma ce i s-a încredințat
de la Dumnezeu, s-a mutat la cetatea și petrecerea
îngerilor († 347). Iar sfintele sale moaște se află
în mare cinste, într-o raclă de mult preț, în insula
Corfu, până în ziua de astăzi.
Spre deosebire de celelalte sfinte moaşte, moaştele Sfântului Spiridon au o elasticitate deosebită.
Sfântul dispare frecvent din raclă, venind la cei care
îi cer ajutorul cu credinţă şi cu lacrimi, făcând nenumărate minuni. De aceea, multe spitale îi poartă numele şi au în incinta lor biserică cu hramul
Sfântului Spiridon. Sfântul Spiridon vine cu sfântul său trup la cei
bolnavi, care îi cer ajutorul şi îi vindecă.
Ca dovezi ale plecării Sfântului Spiridon din raclă, arătăm următoarele :
• Clericii şi credincioşii văd că lipseşte trupul său din raclă;
• Când Sfântul revine în raclă, trupul său este cald şi prăfuit;
• În fiecare an îi sunt schimbate încălţămintele, care sunt uzate
şi impregnate cu praf şi cu iarbă.
Cu ale sale sfinte rugăciuni Doamne Iisuse Hristoase miluieștene și mântuiește-ne pe noi!

Deces

Cu adâncă tristețe și durere în suflet, anunțăm că în ziua de 5 noiembrie 2008,
s-a stins prematur din viață, trecând la cele veșnice după o grea suferință

NIcolae Ovadiuc
în vârstă de 47 de ani lăsând îndurerați pe soția Liliana, copiii Cristian și Cosma,
mama Ana, sora lui Gabriela precum și pe toți cei care l-au cunoscut.
Membrii comunității noastre împărtășesc durerea lor sufletească și transmit
familiei îndurerate sincere condoleanțe rugând pe bunul Dumnezeu să odihnească
în pace sufletul lui nobil așezându-l în Împărăția Sa cerească.
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Cuvântul

Revelion 2009
Comitetul de Doamne împreună cu Comitetul Parohial vă invită și în acest an să petreceți o
seară de revelion de neuitat în compania rudelor și prietenilor, începând cu ora 8pm în sala de sport
a Bisericii St. Pius X din Mountlake Terrace. Intrarea este $75 de persoană, persoanele în vârstă,
copii şi vizitatorii având intrare gratuită.
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0
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Din meniul tradițional românesc nu vor lipsi
Vom avea muzică pentru toate gusturile,
salata de boeuf, cârnații, costițele și cotletele de melodii populare din toate zonele României,
porc, pește, varza călită și murăturile. Pentru muzică uşoară şi muzică de dans.
cine a mai lăsat loc și de desert vom avea deliAdunaţi-vă prietenii şi familia şi haideţi să
cioase prăjituri de casă, cafea, ciocolată și fructe. petrecem o noapte de neuitat.
De asemenea vom avea vin și bere, băuturi
răcoritoare și apă minerală.
Vă aşteptăm cu drag!

nr. 166, decembrie 2008

pagina 5

Programul slujbei de Crăciun
I5

220th St.
Exit 179

58th Ave.

Ca și anul trecut, slujba de Crăciun se va desfăşura în
sala bisericii catolice St Pius X din Mountlake Terrace,
(vedeţi harta alăturată).
Părintele va începe Utrenia la ora 9am urmată de Sfânta Liturghie la ora 10am. Cei care vor să se spovedească o
pot face în timpul Utreniei (între orele 9 şi 10).
După încheierea Sfintei Liturghii Comitetul de
Doamne al bisericii vă invită apoi să rămâneţi la masa
tradiţională de Crăciun cu preparate tradiționale româneşti care suntem siguri că îl va ademeni și pe Moș Crăciun spre bucuria copiilor.

22105 58th Ave. W,
Mountlake Terrace 98043

Crăciun Fericit!

Botezul Caselor

În perioada ianuarie-februarie, conform tradiţiei,
după Bobotează şi sfinţirea Apei Mari, Părintele
Catană va fi disponibil să treacă pe la locuinţele
dumneavoastră pentru a face botezul caselor şi alte
rugăciuni necesare.
Cei ce doresc să aibă această binecuvantare, sunt
rugaţi să-l sune pe părintele la telefonul (425)
442-8296.

Serbare de Crăciun
Duminică 21 decembrie 2008, după Sfânta
Liturghie, va avea loc o scurtă - dar sperăm
frumoasă - serbare de Crăciun cu poezii și
colinde pregătită de copii din comunitatea
noastră.

Urare de Crăciun şi Revelion
Părintele Ioan Catană şi familia sa, Consiliul Parohial şi Reuniunea de
Doamne doresc tuturor credincioşilor cu ocazia Crăciunului şi a Noului
An 2009, multă sănătate și fericire, lumină și pace în suflete și un an
binecuvântat.
Pentru toţi tradiţionalul “LA MULŢI ANI”
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NOI SERVICII TELEFONICE INTERNATIONALE
VIDE TELECOM

Adaptor VOIP: Romania: 1.9¢
Romania Mobil: 12.9¢
Romania - USA: 4.9¢
Cod de access: Romania: 2.5¢
Romania Mobil: 12.9¢
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 credit de $10.00 pentru fiecare persoana recomandata de dumneavoastra.
- Utilizarea serviciului se face prin adaptor sau cod de acces de la orice telefon din USA si Romania dupa inscriere.
- Fara taxa lunara de abonament. Fara schimbarea companiei de telefon. Retea de calitate.
- Telefonati cu sau fara cod PIN (recunoastere automata a numarului sursa).
- 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.
- Website: www.astinternational.com/videtelecom.html

A.P.S.
Bucuresti: 2.9¢

Romania: 2.9¢

Romania Mobil: 11.9¢

- Servicii telefonice pentru abonati privati si institutii.
- Aceleasi tarife 24 de ore pe zi.
- Tarife internationale ieftine: Australia, Austria, Franta, Germania, Italia, Polonia, Spania, Ungaria de la 2.9¢/min.
- Telefonati direct de acasa sau de la mobil cu cod de acces fara PIN.
- Fara taxa lunara. Fara contract.
- Website: www.astinternational.com/aps.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: $220.00. Abonament lunar: $19.99 - 1 canal, $30.99 – 2 canale, $36.66 - 3 canale.
- Clienti noi: Platiti abonamentul Super Combo pe un an si primiti reducere $100.00. Cod Promotie: 22A
- Website: www.astinternational.com/romaniasatellitetv.html

TURISM - DISCOUNT TRAVEL SERVICES
- Agent independent. ReprezentĄm 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 12 companii competitive.
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Caraibe, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa, etc.
- Website: www.astinternational.com/travel.html

FOAM4LESS.COM – Memory Foam & Latex Mattresses
- Magazin virtual cu produse pentru dormitor: Visco Elastic Memory Foam Mattresses, Memory Foam Toppers, Pillows.
- Latex Mattresses, Foundations, Adjustable Beds, Magnetic Sleep Pads, Mattress Sheet Sets.
- Oferim: CALITATE MAXIMA SI PRETURI COMPETITIVE. Produsele Garantate pana la 15 ani. Vizitati-ne online!
- Website: www.foam4less.com
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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Decembrie - luna colindelor
În fiecare an, în luna decembrie, ortodocșii păstrează și
continuă frumoasa tradiție creștinească de a colinda și
vesti tuturor bucuria Nașterii Mântuitorului.
Încurajăm pe toți enoriașii ca în această perioadă să
cânte împreună cu corul bisericii noastre colindele
noastre tradiționale după terminarea Sfintei Liturghii
și să formeze ca și în anii trecuți grupuri de colindători
care să meargă pe la casele românilor aducând în gospodăriile lor vestea minunată a Nașterii Domnului.

Cuvântul

Cadouri pentru copii
Și în acest an, la inițiativa Comitetului de
Doamne, strângem donații pentru a cumpăra cadouri de Crăciun pentru copii din
comunitatea noastră. Vă rugăm să nu ocoliți
cutia cu donații pe care o găsiți în fiecare
duminică jos la sala de mese după încheierea
Sfintei Liturghii. Mulțumim!
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Cuvântul

Situaţia Financiară

În acest moment biserica noastră deține $789,288
în cash. 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:
$250,204 la US Bank

$250,230 la Wells Fargo

$288,852 la Bank of America

$50
Dănilă Alexandru, Faulkner Kelley, Ghizilă Gabriel,
Golesch Carolyn, Grecu Elena, Luca Dan, Mirea Valentin, Petrovan
Ioan, Anonim
$48
Microsoft Giving Campaign
$45
Radosav Codruța Otilia Flori
$40
Stană Vasile, Ursei John
$32
Basarabă Ionel
$25
Gaspar Lucian
$20
Dominte Val, Țigănuș Liviu
$16
Manolache Bogdan
$15
Mamedova Svetlana, Omușoru Marius
$10
Sineeva Tatyana
$7
Zukaitis Lisa
$5
Dimond Sean, Gobeille Richard, Vișan Angela
$4
Snow P Gary

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 Comparativ cu anul trecut:
deciziile pe care le luăm în această privință.
Ianuarie-Octombrie
2007
Donațiile în perioada 1 septembrie - 31 octombrie
au totalizat $30,166. Mulțumim tuturor donatorilor și
$212,792
Dumnezeu să le răsplătească!
$2,100 Toma Tudor
$2,000 Nica Doru, Țepordei Bogdan
$1,200 Ifrim Silviu
$1,000 Miclea Remus, Şipoș Cătălin, Vlăsceanu Cristian
$805
Cătană Ioan
$600
Ispas Valentin
$510
Dănilă Gheorghe, Olt Emanoil
$500
Elekesh Mihai, Filipoaia Claudia, Pop Aurel
$400
Avram Gigel, Frîntu Mihai, Anonim
$386
Mureșan Paulina
$350
Răus Victor
$300
Alaci Cătălin, Gheorghevici Antoniu, Irimescu Gheorghiță,
Olariu Laurențiu, Oltean Ioan, Sandu Iuliu, Sârbulescu Sorin, Stroescu Ene Daniel, Susan Irinel, Timofte Octavian, Tîrtu Marius
$270
Costea Mihai
$250
Garner James, Vladimir Felix
$220
Butnar Ioan
$200
Farkaș Marius, Malkasian Gary, Marcu Cornel, Popiță
Ioan, Raduceanu Dorel, Răutu Bogdan, Anonim
$165
Crețu Ionel
$150
Anonim, Feneșan Adrian, Perianu Aurel
$136
Gheorghiu Iulian
$135
Marcu Horațiu
$128
Mureșan Emanoil
$112
Cotora Ion
$100
Adamovici Elisabeta, Albuț Gabriel, Badea Constantin,
Bobaru Adelin, Duncă Grigore, Ionescu Florentin, Leca Nicolae,
Lieuallen Brian, Lupu Corneliu, Mureșan Vasile Brian, Oprea Constantin Sorin, Petruta Cristian, Popescu Gabriel
$75
Medina Manuel, Podar Marius
$60
Nistor Ioan

Ianuarie-Octombrie
2008
$211,498

IMPORTANT: Membria pentru anul 2008

nr. 166, decembrie 2008

Aniversări în luna
decembrie
1 Nistor Ioan
2 Răduceanu Niculina
3 Chricaros Georgeta, Geageac Florica
4 Gavrilă Alina, Kisz Ovidiu Dan
5 Buluc Andrei, Ghiţescu Florentina
6 Soneriu Nicoleta, Tibelea Nicolae
7 Miheştean George, Paraschiv Valentina
8 Dumitru Mirela
9 Feneşan Adrian, Petriuc Mihai-Tudor
10 Andrei Gheorghe, Dănilă Valentin, Moise Camelia
12 Tepordei Mihaela
13 Stoiţă Vasile
14 Cena Mihaela-Cristina
15 Gorog Gabriela-Mirela, Andrăşan Dragomir, Manciu Robert
17 David Vasilica, Farkaş Iuliu
18 Lupu Corneliu, Mija Vasile
19 Petru Luminiţa, Stranski Mariana
20 Buluc Anca, Groşan Delia, Moreno Anca, Tudor Cristian
21 Adamovici Ştefania, Delu Mihaela, Niţulescu Cristian,
Mureşan Constantin, Popescu Alex
22 Caruţaşu Cristian, Dumitraşcu Adrian, Geageac Nicoleta,
Tănăsescu Alina, Rees Gabriel
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24 Goie Cristian, Bobaru Elena, Plev Maria, Puraveţ Tatiana
25 Culiac Adrian
27 Hoadrea Petre, Matea Carmen, Trofin Florin, Vladislav Laura
28 Piha Mihai, Stranski Andre Gerard
29 Popescu Mircea
30 Bulai Doina
31 Crăciun Ionela

Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”,
însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate bucurii și
fericire.

Cununie
În data de 26 octombrie 2008 au venit în fața Sfântului Altar pentru a-și uni viețile în sfânta taină a
cununiei tinerii Florin Grigoriu și Daria Crăciunoiu
însoțiți de nașii lor Dorina și Nick Tomici.
Fie ca Domnul să vă ajute în toate, să vă binecuvânteze drumul în viață și să aveți parte de multe
bucurii împreună.

Casă de piatră!

Botezuri
9 noiembrie - a fost botezat fetița Jessica Marie Pop,
fiica lui Pop Hadrian și Gelu Tatiana având ca nași
familia Adrian și Camelia Stoica.
21 noiembrie - a fost botezat micuțul Luca Nicolae
Oprea Niță, fiul lui Marius Niță și Miruna Oprea.
Nași au fost Răzvan și Ela Munteanu.
29 noiembrie - a fost botezat copilul Jason Marcel
Drăgan, fiul lui Remus și Voichița Drăgan având ca
nași familia Călin și Adriana Pop.
30 noiembrie - a fost botezat pruncul Gabriel Miclea
fiul lui Remus si Anca Miclea. Nași au fost familia
Negrea Călin și Cristina din Vancouver, BC.
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.

Corul Bisericii
Corul bisericii noastre are nevoie de mai mulţi
membri. Pentru a face parte din corul bisericii
vă rugăm să o contactaţi pe dirijoarea corului,
Sasha Gheţie la 206-861-2315 sau sashaghetie@
yahoo.com. Nu este necesar să aveţi experienţă
anterioară doar să aveţi dorinţa de a învăţa şi de a
fi prezenţi la repetiţii. Mulţumim.
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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Sâmbătă 6 decembrie

Duminică 7 decembrie

Vineri 12 decembrie

12:30 Sfânta Liturghie - Sf. Ierarh Nicolae

12:30 Sfânta Liturghie

9:30

Sfânta Liturghie - Sf. Ierarh Spiridon

Duminică 14 decembrie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 21 decembrie

12:30 Sfânta Liturghie

Joi 25 decembrie

Vineri 26 decembrie

Sâmbătă 27 decembrie

Duminică 28 decembrie

Joi 1 ianuarie

Duminică 4 ianuarie

Marți 6 ianuarie

Miercuri 7 ianuarie

9:00*

Nașterea Domnului (Crăciunul)

12:30 Sfânta Liturghie - Soborul Maicii Domnului

12:30 Sf. Ap. și Arhidiacon Ștefan

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfântul Vasile cel Mare

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Botezul Domnului (Boboteaza)

12:30 Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

**Slujba de Crăciun se va desfășura în sala din Mountlake Terrace (vedeți anunțul din
paginile interioare)

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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