“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. (167) ianuarie 2009
Troparul

“În Iordan botezându-Te
Tu, Doamne, închinarea
Treimii s-a arătat; că glasul
Părintelui a mărturisit
Ție, Fiu iubit pe Tine
numindu-Te, și Duhul în
chip de porumb a adeverit
întărirea cuvântului. Cel
ce Te-ai arătat, Hristoase
Dumnezeule, și lumeai ai
luminat, slavă Ție.”

Condacul

“Arătatu-Te-ai astăzi lumii
și lumina Ta, Doamne, s-a
însemnat peste noi, care
cu cunoștință Te lăudăm.
Venit-ai și Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.“

Botezul Domnului
(6 ianuarie)

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie)
Ziua de 7 ianuarie, a doua zi dupa Botezul Domnului, este inchinata preamaririi
Sfantului Ioan Inaintemergatorul, ca unul
care, botezand pe Mantuitorul in Iordan, a
descoperit cel dintai lumii, dupa semnul ce i
se dase de sus, ca Domnul Iisus este cu adevarat Mesia, Marele Trimis al lui Dumnezeu, Mesia cel asteptat de toata lumea si de
noi, sa vina sa ne curete, sa ne sfinteasca, sa
ne lumineze, sa ne primeneasca viata si fiinta noastra de oameni, mereu si de-a pururea
si sa ne mantuiasca.
Dar Sfantul Ioan a fost Prooroc si un inaintemergator fata
de Mantuitorul Iisus, in toata
viata si stradania lui. Mai intai, Sfantul Ioan este pecetluit
cu aceasta chemare inca de la
venirea lui pe lume, printr-o
nastere minunata si vestit de
inger; apoi, inca de foarte tanar,
el este un Prooroc al pocaintei.
El iubeste infranarea si viata aspra din pustia Iordanului. Aici
traieste el, predica, marturiseste si boteaza
in Iordan, pe cei care cred in el (Luca 3,16; Matei 3,2-6); predica lui era: schimbarea
vietii, intoarcerea la Dumnezeu si impacarea cu El, pentru a primi viata noua pe care
o aduce Imparatia lui Mesia: “Pocaiti-va ca
s-a apropiat Imparatia cerurilor” (Matei 3, 2).
El este cel dintai care face ceea ce predica,
prin infranarea si viata grea pe care o duce.
Imbracat in haina aspra, de par de camila,
nemancand paine, nici band vin (Matei 3, 4;
Luca 7, 33), hranindu-se doar cu lacuste si
miere salbatica, ca un adevarat inger in trup,
cum il arata unele icoane; Botezul lui Ioan
nu era botezul nostru al crestinilor. El insusi
facea deosebirea intre cele doua botezuri:
“Eu va botez cu apa spre pocainta. Mesia va

boteza cu Duh Sfant si cu foc, spre mantuire” (Matei 3,11). Dar Sfantul Ioan, si pentru
botezul sau, cere “roada vrednica de pocainta”, dragoste de oameni, milostenie, dreptate, omenie, osandind pe fatarnicii care-l
ispiteau, carora el le spunea “pui de vipera”;
atat de mare faima de prooroc al Domnului
isi atrasese Ioan, ca multi se intrebau: “Nu
cumva Ioan este Hristos-Mesia?” Iar Ioan le
raspundea: “Nu sunt eu Hristos. Eu sunt glasul
celui ce striga in pustie: Gatiti calea Domnului,
drepte faceti cararile Lui. Sunt solul trimis sa
gatesc calea inaintea Lui. Eu va
botez cu apa, dar in mijlocul vostru sta Unul, pe care voi nu-L
stiti. Care este mai mare decat
mine si eu nu sunt vrednic sa-I
dezleg cureaua incaltamintelor
Lui. Si tocmai pentru aceasta
am venit, botezand cu apa, ca
El sa fie cunoscut in Israel” (Ioan
1,31); Mantuitorul insusi cinsteste pe Sfantul Ioan, ca pe un
adevarat Prooroc al Domnului.
Vorbind despre Ioan, Mantuitorul spune:
“Ce ati iesit sa vedeti in pustie? Un prooroc?
Da, va spun, dar si mai mult decat un prooroc. Adevar va spun ca, intre cei nascuti din
femeie, nu s-a sculat unul mai mare decat Ioan
Botezatorul” (Matei 11, 7-11). Iar dovada cu
fapta este ca Iisus S-a lasat botezat de Ioan,
in Iordan. In toata Evanghelia, dealtfel, Ioan
este pentru Mantuitorul, un martor al lui
Dumnezeu, de mare incredere; momentul
de culme, din viata Sfantului Ioan a fost,
insa, momentul cand, botezand, Ioan descopera, in sfarsit, printre oamenii din vremea
lui, pe Hristos-Mesia, in persoana Domnului Iisus, dupa semnul ce i s-a incredintat;
“Am vazut Duhul pogorandu-se, din cer, ca un
porumbel si a ramas peste El. Si eu nu-L cunos-
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team pe El, marturiseste Ioan, dar Cel ce m-a trimis sa botez cu
apa, Acela mi-a zis: “Peste Care vei vedea Duhul pogorandu-se
si ramanand peste El, Acela este Cel ce boteaza cu Duh Sfant. Si
eu am vazut si am marturisit ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan, 1, 32-34). E ceasul din viata Sfantului pe care-l
praznuim astazi, la 7 ianuarie. E ceasul cand Ioan intelege
ca, la Botezul sau in Iordan, Domnul Hristos era, de fapt
“Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatele lumii” (loan.
1,29), Care S-a botezat, adica, pentru noi. El fiind fara de
pacat; dar, insasi slujirea Sfantului Ioan fata de Mantuitorul,
din clipa aceasta, se schimba si se face o fierbinte daruire
pentru Domnul Iisus, pana la jertfa. Asa, pe doi din cei mai
buni ucenici ai sai, Sfantul Ioan ii indeamna sa se duca si sa
urmeze pe Domnul Iisus (Ioan, 1, 35-40). Iar, cand cativa din
ucenicii sai incearca sa destepte o pornire de invidie in inima
invatatorului lor, fata de Mantuitorul, Sfantul Ioan, printr-o

zguduitoare inaltime de suflet, le raspunde: “Un om nu poate
sa ia nimic, daca nu-i este dat de sus. Cel ce vine din cer este mai
presus de toti. Trebuie ca El sa creasca, iar eu sa ma micsorez”.
(Ioan 3, 27-31); si, iata, acum, si sfarsitul. In lupta lui pentru
trezirea sufletelor, Sfantul Botezator nu putea sa nu se intalneasca si cu pacatul cel mai scandalos din tara sa: regele Irod
Antipa isi izgonise legiuita sotie si traia acum cu Irodiada,
sotia fratelui sau Filip. Ioan ii zicea: “Nu se cade, rege, sa ai
femeie pe sotia fratelui tau”. Dar mania Irodiadei nu dormea.
Mai intai, ea a capatat de la Irod, arestarea lui Ioan si intemnitarea lui la Maherus, dincolo de Iordan. La ospatul din ziua
nasterii lui Irod, fata Irodiadei, insa, a dansat atat de placut,
ca regele i-a fagaduit orice-i va cere. Si, astfel, prin dansul
fiicei sale, Irodiada a avut pe tipsie, de la rege, capul marelui
Prooroc. Prietenul Mirelui s-a mutat la cer, ca Mucenic al
Legii Domnului.

Situaţia Financiară
În acest moment biserica noastră deține $796,957 în
cash. Donațiile în perioada 1-30 noiembrie au totalizat
$28,991. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu
să le răsplătească!
$700 Răus Victor
$610 Cătană Ioan
$570 Anonim
$550 Diplan Pompiliu
$500 Olt Emanoil, Smîntînă Ioan, Suciu Monica
$450 Tîrtu Marius
$400 Druță Dan, Goie Ioan, Inglewood Heights Afh, Miclea Remus, Moraru Valentin, Munteanu Marian Răzvan
$325 Pop Gelu
$320 Dominte Val
$306 Avram Gigel
$300 Albuț Gabriel, Baez Noe, Palancă Radu Rares, Pop Călin,
Toma Tudor, Tomici Nicolae
$275 Nistor Ioan
$255 Crețu Ionel
$250 Frățilă Liviu, Raduceanu Dorel
$240 Costea Mihai, Anonim, Omușoru Marius
$210 Cira Adalbert
$200 Bene Ioan, Bobaru Adelin, Bustescu Doina, Clinciu Ciprian,
Cocerhan Vasile, Daian Anca Attorney, Gavrilescu Alexandru,
Mureșan Emanoil, Oltean Adrian Paul, Peschek Mark, Pop Aurel,
Zaharia Nicolae
$167 Mureșan Vasile Brian
$150 Andreiu Bogdan, Duican Ion, Motoc Viorel, Rees Mariana
$135 Gheorghiu Iulian
$125 Podar Marius
$114 Cotora Ion
$110 Ghimpu Dorin, Rotar Sorin, Sîia Ovidiu
$100 Astileanu Pavel, Benedict Dan, Blidar Marius, Blue Hope

Adult Family, Bogdan Mariana, Bot Dorel, Breban Ghiță, Burns
Ana, Cruceanu Gabriel, Daian Nicolae, Dreve Sorin, Duncă Grigore, Eftimie Sorin, Erdelean Biliana, Erhart Ileana, Fedorean Maria,
Feneșan Adrian, Frîntu Mihai, Gherle Adrian, Ghetie Cristian Daniel, Ifrim Clement, Marcu Cornel, Morea Septimiu, Mureșan Nicu,
Nistor Costel, Petrovan Ioan, Pittini Renato, Preda George, Puraveț
Constantin Petru, Răutu Bogdan, Ruznac Gabriel, Sava Ioanut,
Surugiu Ioana, Tătar Monica, Țîru Maria Nine, Tudor Valentin,
Zanidache Virgil, Zlăvog Gabriel
$75 Tonita Gabriela
$70 Basarabă Ionel
$60 Popa Silvia
$50 Anonim, Anonim, Birjaru Valentin, Buie Gheorghe, Butnar
Ioan, Caraba Crina, Ionescu Florentin, Marcu Ovidiu, Mija Adrian,
Mocanita Călin, Mocanu Dănuț, Perianu Aurel, Predescu Adrian,
Radu Alexandru, Sechesan Nico, Țîru Doina, Visean Carmen, Vo
Renee
$35 Blendea Gheorghe
$30 Moț Milan, Para Silvia Rujoni
$25 Gaspar Lucian
$20 Dragan Voichita, Para Maria, Stană Vasile, Vlad Aurel
$15 Dinu Ioana, Garcia Mare, Myers Buck, Romanschi Mădălin
$10 Prinyi Sigismund

Comparativ cu anul trecut:
Ianuarie-Noiembrie
2007
Donații total $223,378
Caritate total $14,971
Total
$238,350

Ianuarie-Noiembrie
2008
$197,194
$51,538
$248,731
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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church
P.O. Box 53151 Bellevue, WA, 98015

CONVOCARE
Se convoacă Adunarea Generală a tuturor membrelor cu drept de vot care fac parte din Asociația Reuniunii Femeilor Bisericii Ortodoxe Române din Seattle “Sfinții Trei Ierarhi” pe data de 8 februarie 2009 după
încheierea serviciului religios cu urmatoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Prezentarea rapoartelor pe anul 2008: președinta, casiera și controloare.
4. Alegerea noului comitet pentru 2009-2010 și alegerea pe funcții.
5. Rezolvări organizatorice cu privire la:
• Finanțe - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009
• Mesele Duminicale
• Pregătirea mesei pentru Sfintele Paști
6. Diverse și alegerea unei date pentru următoarea ședință
7. Rugăciunea de încheiere
Președinta 				
Mimi Tîrtu
			

Secretara
Aurora Toma

Încurajăm cât mai multe doamne din parohia noastră să participe la această ședință. Dacă sunt printre dvs.
doamne care doresc să facă parte din comitet pentru anii 2009-2010 sunt rugate să sune pe Mimi Tîrtu la
(425)443-5138. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!!!

Ap l i c at i i p e nt r u C o n s i l i u l Pa ro h i a l 2009
Conform regulamentului de funcționare al episcopiei de care aparținem, în fiecare an se alege
un comitet de numire al noului Consiliu Parohial. Acest comitet propune spre aprobarea Adunării
Generale lista cu membrii Consiliului Parohial pentru anul următor. Dacă doriți să faceți parte din
noul consiliu, vă rugăm să ne contactați la urmatoarele numere: Iulian Gheorghiu (425-489-1376),
Vasile Mureșan (206-972-6028), Ionuț Smîntînă (206-349-3166) sau email la secretary@ortodox.
org. Data limita pentru inscriere este 15 ianuarie 2008.
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Romanian Orthodox Episcopate of America
“THREE HOLY HIERARCHS”
Romanian Orthodox Church
P.O.Box 53151 Bellevue, WA, 98015

CONVOCARE
În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române
din America, se convoacă Adunarea Generală a membrilor misiunii “Sfinţii
Trei Ierarhi” în ziua de duminică 1 februarie, 2009, ora 2:30pm după terminarea Sfintei Liturghii cu următoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
2. Prezenţa membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
3. Alegerea unui secretar pentru redactarea procesului verbal.
4. Prezentarea ordinei de zi. Supunere spre aprobare.
5. Raportul preotului paroh Ioan Cătană.
6. Raportul preşedintelui Consiliului Parohial Tudor Toma.
7. Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne Mimi Tîrtu.
8. Prezentarea proiectului de construcţie al bisericii.
9. Raport privind activitatea financiară, casier Clement Ifrim.
10. Raportul controlorilor financiari.
11. Prezentarea bugetului pe 2009 şi supunerea spre aprobare.
12. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2009.
13. Alegerea a doi delegați pentru congresul Episcopiei.
14. Diverse. Discuţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii parohiei.
15. Rugăciunea de mulţumire şi încheiere a adunării.
Preot		

Ioan Catană		

Preşedintele Consiliului		
Tudor Toma		

Secretar

Alexandru Gavrilescu
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Marea Familie Din VALEA PLOPULUI
Este vremea Crăciunului. Ortodocşii de pretutindeni trăiesc această intensă perioada în post şi rugăciune pregătindu-se pentru
Măreţul Praznic al Naşterii Domnului.
Este de asemenea o vreme de întoarcere la tradiţii strămoşeşti căci cu câtă bucurie nu primesc românii colindatorii din Ajunul
Crăciunului sau “Steaua” din dis-de-dimineaţa Crăciunului. Aceste tradiţii n-au fost uitate şi oricât de prinşi de frământarea
lumească am fi, inima noastră continuă să vibreze ascultând “Vestea minunata” din seara de Ajun.
Pe lângă aceste tradiţii ale neamului vechi decând neamul însăşi au aparut şi “tradiţii” mai moderne, lumesti, care încet par să
devină sinonime cu sărbătoarea însăşi în lumea apostată în care trăim.
Obiceiul de a face daruri celor dragi, obicei nevinovat în sine, pare a-şi găsi rădăcina în darurile pe care cei trei Magi le-au facut
Pruncului în seara de Crăciun. Noi Ortodocşii privim însă întotdeauna către cei mai puţin “favorizaţi”, către cei ce au nevoie
cu adevărat de potenţialul nostru de a dărui. Şi asta pentru că ştim ca în felul acesta darurile noastre vor ajunge într-adevăr la
Pruncul din Iesle, precum darurile Magilor.
Biserica noastră din Seattle a hotărât să ofere o posibilitate pentru cei ce ar dori să-şi canalizeze disponibilitatea de a dărui celor
în nevoie, şi propune anul acesta Asociaţia “Pro Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” cu sediul în Valenii de Munte, înfiinţată şi
condusă de părintele Nicolae Tănase. Pentru cei ce nu cunosc activitatea Părintelui Tănase de la Valea Plopului redăm mai jos
un extract mai extins din prezentarea taberei orfelinat înfiinţată de părintele Tănase, publicat în pagina de web al Asociaţiei
Pro Vita Bucuresti.
http://provitabucuresti.ro/valea-plopului-un-loc-sub-soare-cu-portile-deschise/
Pro Vita pentru născuţi şi nenăscuţi
În 1994, preotul Nicolae Tănase nu cunoştea termenii “asistent maternal” sau “plasament”. Îşi cunoştea însă enoriaşii din Valea Plopului şi a ştiut că poate conta pe
ei. În dorinţa de a dărui copiilor rezultaţi în urma renunţării la avort un mediu
normal, sănătos, de familie, el i-a încredinţat unor familii din sat. Acestea i-au
primit ca pe copiii lor, dispuşi să-i îngrijească până când mamele îşi vor rezolva
problemele personale sau cât o vrea Domnul. Alt sat vecin, Valea Screzii, s-a alăturat în această activitate, şi acum 19 familii cu credinţă în Dumnezeu şi în dorinţa
de mai bine pentru cei năpăstuiţi înconjoară cu dragoste 57 de copii.
Marea familie din Valea Plopului
Tinere care urmau să devină mame s-au aflat în
impas: ca urmare a greşelii savârşite, familiile le-au alungat. S-au văzut dintr-o dată singure
şi fără nici un ajutor într-un moment atât de delicat. Au aflat de părintele Nicolae Tanase şi
şi-au îndreptat paşii către Valea Plopului cu speranţa abia pâlpâind. Au găsit aici mai mult
decât au sperat: un loc curat, confortabil, înţelegere şi căldură, un loc în care nimeni nu le
acuza. Termenul pe care au fost adăpostite s-a prelungit după caz până când într-adevăr
mămica şi copilul şi-au făcut un rost.
Alţi copii ocrotiţi de Pro Vita provin din centrele de plasament. Copii mici pentru care s-a
încercat evitarea menţinerii lor în căminele de stat, ştiut fiind că acest mediu nu poate aduce
bucurie în sufletul unui copil. Au fost aduşi aici şi s-au integrat în marea familie a părintelui
Tănase.
Viaţa lor este acum una normală, merg la grădiniţa din sat, se mai ceartă pe jucării, poate
în grabă îşi mai încalţă pantofiorii invers, dar iubesc şi ştiu sigur că sunt iubiţi şi ocrotiţi. Au
aici şi fraţi mai mari, copii de şcoală, ei au teme de făcut şi treabă prin casă, dar îşi găsesc
timp să se joace şi cu prichindeii sau chiar să le picteze pereţii camerelor.
Şi mai sunt aici, sub ocrotirea părintelui Tănase, tineri care au crescut în orfelinatele din ţară, dar care, o dată cu împlinirea
vârstei de 18 ani, au fost aruncaţi pur şi simplu în stradă. Aşa s-a întâmplat cu câteva tinere, chiar în perioada de început
a asociaţiei Pro Vita. Fără nici o perspectivă, fără un ban, fără un sfat, s-au trezit sub cerul liber. Dezorientate, ţinta lor a
fost Gara de Nord din Bucureşti. Au dormit câteva nopţi pe cartoane. Au mâncat resturi aruncate la gunoi şi au încercat să
se piardă în întuneric. Un creştin le-a văzut totuşi şi le-a vorbit despre Valea Plopului, şi-au îndreptat paşii către acolo, în
aparenţă ca într-o nouă aventură, în realitate cu speranţa că totuşi viaţa poate fi altfel. S-au convins. Au găsit o mână întinsă
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cu dragoste şi onestitate. Nu le-a fost uşor să se integreze, după cât de puţin li se oferise până acum, încrederea lor era şubrezită.
Apoi felul în care trăiseră până atunci, nimeni nu avusese grijă de ele şi nici ele nu erau obişnuite să ţină cont de alţii. Principii
creştine, Dumnezeu, totul fusese departe, păcatul şi mizeria, supravieţuirea, asta le era cunoscut. Nu a fost uşor pentru nimeni,
dar cu răbdare şi înconjurate permanent cu căldură, inimile s-au deschis spre lumină. Fetele au învăţat să trăiască în familie,
să-şi iubească şi să-şi respecte aproapele. Cu timpul, unele au plecat şi şi-au întemeiat propriile familii, altele au rămas şi în zilele
noastre în “tabără”, devenind ajutoare de nădejde ale acestei mici comunităţi. Au grijă de cei mici, îi ajută pe şcolari la lecţii,
gătesc, fac cumpărături, merg la slujbă la biserică, citesc, fac glume şi râd cu inima uşoară a unei vieţi tihnite. Necazurile lor
s-au pierdut, acum au o familie gata să le ocrotească, o familie care le-a acordat credit şi a avut dreptate să îndepărteze lestul şi
să scoată la lumină omul bun din ele.
Atât la Valea Plopului, cât şi la Valea Screzii s-a construit şi se construieşte. Ba s-au închiriat şi case bătrâneşti în coama dealului. Acolo
locuiesc mame şi copii alungaţi de familiile lor. Au în jurul casei un
petec de pământ, unde femeile şi-au cultivat legume şi flori. Departe
de oamenii care le-au stricat viaţa, îşi construiesc aici normalitatea cu
sprijinul Asociaţiei Pro Vita şi îşi învaţă copiii să fie buni.
Nevoile asociaţiei au venit una după alta şi din fericire s-au găsit şi
soluţii. Numărul asistaţilor este acum de peste 200. Asta înseamnă
spaţiu, hrană, personal angajat, bani. Tot ca într-o familie s-au căutat mijloacele cele mai la îndemână, autogospodărirea pe cât posibil.
S-a construit o brutărie, se cultivă pământul, se cresc animale şi astfel
strictul necesar este asigurat. Apoi, asociaţia mai are şi prieteni fideli,
în general oameni simpli, dar care din puţinul lor au oferit cu drag cât
au putut: haine, rechizite, jucării sau cărţi. Şi sprijinul sătenilor din cele
două sate, Valea Plopului şi Valea Screzii, a fost constant. Oamenii au
venit şi au ajutat tot timpul. Au muncit voluntar, pentru că au rămas alături de omul care le-a construit biserica noaptea, cel
care nici acum nu se poate opri din încercarea de a îndrepta lumea.
Părintele Nicolae Tănase pare nemulţumit. I se pare că nu a făcut lucrurile cum trebuia, nu a avut un plan, nu s-a organizat
bine. Uită că nu a avut răgazul în toţi aceşti ani să-şi facă planuri. Nu a făcut decât să lase uşa deschisă şi speranţa aprinsă şi
lucrurile s-au mişcat cu repeziciune.
Nu a avut timp nici să fie surprins, în fiecare zi un alt copil a venit înlăcrimat în pragul lui, o altă mămică rătăcită şi disperată
i-a cerut adăpost. În fiecare zi un suflet a trebuit mângâiat, în fiecare zi a trebuit să împartă
pâine şi învăţătură creştinească.
Ce alt “plasament” mai bun pentru darurile sale poate face un creştin ortodox. Haideţi deci
să întindem o mână de ajutor rezidenţilor de la Valea Plopului. Ajutoarele noastre vor fi
destinate celor trăitori deja în tabără, dar şi celor ce urmează să vina acolo, şi în privinţa asta
nu există nici un dubiu, căci se pare că Romania este încă o sursă de copii sărmani. Există
şansa ca prin străduinţele Părintelui Tanase şi a celor ce pun un minim efort în a-l ajuta, un
oarecare număr de femei vor renunţa să-şi abandoneze copiii născuţi sau nenăscuţi.
Ajutoarele noastre pot consta în haine şi încălţăminte noi sau puţin uzate, obiecte de uz
şcolar şi nu în ultimul rând bani, care în funcţie de necesităţile taberei la această dată vor fi
trimişi ca atare sau se vor cumpăra cele necesare. Părintele Tănase va fi contactat în privinţa
asta şi o hotărâre se va lua condiţionat de nevoile exprimate de sfinţia sa. Pachetele vor fi
colectate fie la biserică după slujbă sau la Florin Trofin (206-306-0280 zona nord Seattle),
Tudor Toma (425-885-5831, Eastside) sau Mimi Tîrtu (425-443-5138 zona Renton). Banii
pot fi donaţi la epitropii bisericii, cu menţiunea “Pro-Vita”.
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Virginia M. Onu, Inc. P.S.
Attorney at Law
Avocat născut în Romania, licențiat în Statul
Washington, accept cazuri de drept penal (“criminal
defense”) și drept civil (“family law”).
Tel: (425) 451-1202 x3030
Fax: (425) 454-4289
attorney@onulaw.com
www.onulaw.com

11033 NE 24th Street
Suite 200
Bellevue, WA 98004

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.

1. Anderson Craig, Pașca Traian, Tudoran Vasile
3. Cazacu Viorel, Ionescu Cristian, Nistor Cosmina-Ionela,
Ștefănescu Anda
4. Dumitru Sorin, Pop Marcela, Tarța Daniela
6. Apreutesei Marius
7. Goe Ioan
8. Ghizilă Gabriel, Negară Dan, Pop Bogdan
9. Danielescu Daniela, Măleanu Anatol, Pietroșanu Monica, Șerban
Robert
10. Ardeleanu Iuliana, Barbu Gheorghe
11. Dinu Raluca, Dobrescu Justin
12. Barbu Maria, Farkas Rada
13. Andrei Andreea, Băcioiu Radu, Dominte Elena
14. Achilles Ted, Danielescu Simona, Popa Vasile-Motiu
15. Dincă Vasile, Pașca Maria, Rădulescu Cati
16. Lupu Minodora
17. Tîrtu Marius, Ruja Anthony
18. Busuioc Ionică, Cătană Ioan, Dumitru Alina
19. Barbură Liana
20. Crivăț Bogdan, Dănilă Alexandru
21. Ciucă Diana, Tănăsescu Alex
23. Filipaș Gheorghe, Marinakis Ștefania, Petre Dumitru, Rădăuceanu Paul
24. Airinei Raluca
25. Farkas Marius
26. Bădet Mihai, Popescu Natalia, Radu Alex
27. Vladislav Ciprian, Marinescu Andra
28. Manole Cătălin
29. Basaraba Ionel, Podar Monica, Toma Aurora
30. Dănilă Cătălina
31. Elenes Ovidiu, Jianu Marinas

AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
Anca Daian, membră a Baroului din
Washington și Quebec, Canada
REZIDENȚĂ PERMANENTĂ ÎN US: PETIȚII FAMILIALE (CĂSĂTORII CU CETĂȚENI AMERICANI, LOGODNICE, PETIȚII PENTRU PĂRINȚI, COPII, FRAȚI) CERERI PENTRU CETĂȚENIE, CERTIFICĂRI DE
OFERTE DE MUNCĂ, REZIDENȚĂ PERMANENTĂ BAZATĂ PE OFERTE DE MUNCĂ, PERMISE DE MUNCĂ (H1B, L-1), VIZE DE INVESTITORI (E-2), REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU ASISTENTE MEDICALE CU LICENȚĂ RN ÎN US, REPREZENTARE PENTRU DEPORTĂRI ȘI DETENȚII PENTRU IMIGRARE.
REZIDENȚĂ PERMANENTĂ ÎN CANADA: PROFESIONALI, INVESTITORI

Telefon: 425-440-9084
Fax: 800-419-1685
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com

www.uscanadaimmigration.com
12838 SE 40th Pl. Suite D
Bellevue, WA,98006
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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Joi 1 ianuarie

Duminică 4 ianuarie

12:30 Sfântul Vasile cel Mare

12:30 Sfânta Liturghie

Marți 6 ianuarie

12:30 Botezul Domnului (Boboteaza)

Miercuri 7 ianuarie

12:30 Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Duminică 11 ianuarie

Duminică 18 ianuarie

Duminică 25 ianuarie

Vineri 30 ianuarie

Duminică 1 februarie

Luni 2 februarie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie (Sfinții Trei Ierarhi)

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie (Întâmpinarea 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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