
Iubiţi credincioşi, Vom 
străbate, citind acest articol, cea 
mai dureroasă suferinţă umană (şi 
divină) şi cea mai luminoasă bu-
curie a întregii omeniri: Pătimirile 
Domnului nostru Iisus Hristos şi 
Învierea Lui. 

Miercuri, Iuda s’a dus la farisei 
şi la marii preoţi şi i-a întrebat: “Ce 
vreţi să-mi daţi şi eu vi-L voi da în 
mână. Iar ei i-au dat 30 de arginţi”. 
(Mt. 26: 15) (de atunci, Biserica a 
rânduit ca Miercurea să fie zi de 
post, prin care să ne curăţim pe noi 
şi toată lumea de păcatul vânzării)

Joi – cu această zi începe 
suferinţa lui Iisus – Ucenicii L-au în-
trebat pe Mântuitorul: Unde voieşti 
să-Ţi pregătim ca să mănânci 
Paştile?» Iisus le-a spus: Mergeţi 
în cetate la cutare şi spuneţi-i: 
Învăţătorul zice: Timpul Meu este 
aproape, la tine voi face Paştile cu 
ucenicii Mei. (Mt. 26 : 17-19)  Uce-
nicii au îndeplinit întocmai porunca 
Învăţătorului. Ei au mers în cetatea 
Ierusalimului la casa unde El îi 
trimisese şi acesta le-a arătat un 
foişor mare, gata aşternut şi acolo 
au pregătit tot ce trebuia.

În Evanghelia lui Marcu găsim 
un detaliu (aflat şi la Luca), legat 
de pregătirea Paştilor, pe care nu-l 
găsim la ceilalţi Evanghelişti. Este 
evident că Mântuitorul vorbise din 
timp cu stăpânul foişorului şi aran-

jase cum va trimite doi apostoli şi 
cum vor ajunge la el. Iată textul în 
forma în care îl găsim la Sf. Evan-
ghelist Marcu: “Mergeţi în cetate 
şi vă va întâmpina un om ducând 
un urcior cu apă; mergeţi după el 
şi acolo unde va intra el, spuneţi-i 
stăpânului casei că Învăţătorul zice: 
Unde este odaia în care să mănânc 
Pastile cu ucenicii Mei? Iar el vă va 
arăta un foişor mare, gata aşternut. 
(Mc. 14: 13-16)

Deoarece acest detaliu apare 
mai marcat numai la Sf. Marcu, 
cercetătorii au tras concluzia ca 
tânărul cu urciorul este chiar au-
torul celei de a doua Sfinte Evang-
helii, adică Sf. Marcu. De altfel, tot 
un tânăr va apare, de data aceasta 
numai în Evanghelia Sf. Marcu, la 
arestarea lui Iisus, când ostaşii, 
văzându-l şi crezând că şi el este 
vreun ucenic, au vrut să pună 
mâna pe el. Tânărul era înfăşurat 
într’o bucata de  pânză, s’a smuls şi 
lăsând giulgiul în mâinile ostaşilor, 
a fugit gol în noapte. 

Tot Joi, seara, a avut loc Cina 
cea de Taină. Se pare că Iisus Si-
a luat toate măsurile pentru ca Ul-
tima Cină cu apostolii Săi să nu fie 
tulburată de marii arhierei care ar 
fi putut să trimită ostaşi şi servitori 
să-L ia din foişor, căci ei se temeau 
să facă o arestare în public. De 
aceea, nici unul dintre ucenici 

(pentru ca Iuda sa nu afle de locul 
Cinei) nu a fost înştiinţat de planul 
lui Iisus, până în faptul serii, când, 
întrebat fiind, a trimis doi ucenici 
în Ierusalim să pregătească Cina. 
Scopul acestei ultime Cine cu uce-
nicii, era instituirea sfintei Euharis-
tii (împărtăşanii). 

În această privinţă, iată ce 
scrie Sf. Evanghelist Matei în 
Evanghelia lui: Atunci arhiereii şi 
bătrânii poporului s’au adunat în 
curtea arhiereului care se numea 
Caiafa şi împreună s’au sfătuit ca, 
prin vicleşug, să-L prindă pe Iisus 
şi să-L omoare. Dar ziceau: Nu în 
ziua praznicului, ca să nu se facă 
tulburare în popor. (Mt. 26: 3-5)  
Din cauza aceasta, Iuda nu a ştiut 
nimic dinainte, ci s’a trezit numai 
că, împreună cu ceilalţi ucenici, a 
trebuit să meargă în foişor, după 
ce totul fusese pregătit.

Deoarece ucenicii au înţeles 
că scopul Cinei de Taină era insti-
tuirea Sfintei Euharistii, în relatar-
ea acestui moment, Evangheliştii 
sinoptici - Matei, Marcu şi Luca 
– insistă pe momentul respectiv 
şi pe afirmaţia lui Iisus că unul 
din cei doisprezece Îl va vinde. 
Evangheliştii sinoptici redau mo-
mentul Cinei în termeni foarte 
apropiaţi, de aceea voi lua ca pro-
totip Evanghelia Sfântului Matei, 
deosebirile dintre cei trei fiind neîn-
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Cina Tradarea Rastignirea Coborarea Invierea

Dumnezeu, să se 
îndulcească de acest 

Praznic bun şi luminat.
De este cineva slugă 

înţeleaptă, să intre, bu-
curându-se, întru

bucuria Domnului său. 
De s-a ostenit cineva 
postindu-se, să-şi ia

acum dinarul...
...Unde-ţi este moarte 
boldul? Unde, iadule, 
biruinţa? Sculatu-s-a 

Hristos, şi au căzut dra-
cii! Înviat-a Hristos şi se 
bucură îngerii! Înviat-a 

Hristos, şi vieaţa vieţueşte! 
Înviat-a Hristos, şi

nici un mort nu este în 
groapă! Că Hristos sculân-

du-se din morţi,
începătură celor adormiţi 

s-a făcut. Aceluia este 
slava şi stăpânirea,

în vecii vecilor, Amin!

Sfântul Ioan 
Gură de Aur

Hristos a Înviat!
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semnate, diferenţe de limbaj şi de 
câteva detalii în plus sau în minus.

Evanghelia Sfântului Apostol 
loan, fiind scrisă mult mai târziu, 
după ce celelalte trei Evanghelii se 
împământeniseră, nu mai preia în 
detaliu aceste părţi deja foarte cu-
noscute, ci insistă pe cuvântările 
Mântuitorului cu ocazia Cinei, care 
nu figurează la cei trei sinoptici.

Ne întoarcem deci la relatarea 
Cinei la Sf. Matei Evanghelistul: Iar 
când s’a făcut seară, a şezut Iisus 
cu ucenicii Săi la masă şi pe când 
mâncau, Iisus le-a zis: Adevărat 
vă grăiesc că unul dintre voi mă va 
vinde. (Mt. 26: 21) Această afirmaţie a 
Mântuitorului, care putea fi o acuzaţie 
la adresa oricăruia dintre ucenici, i-a 
tulburat foarte mult şi au început, pe 
rând să-L întrebe pe Învăţător:  Do-
amne, nu cumva sunt eu? Pentru 
a-i linişti, Iisus precizează: Cel care 
a întins cu Mine mâna în blid, acela 
Mă va vinde. După aceea adaugă: 
Fiul Omului merge precum este scris 
pentru El. Dar, vai, pentru acel om 
prin care Fiul Omului este vândut; 
bine era acelui de nu s’ar fi născut. 
(Mt 26: 24). Iuda care întinsese în blid 
cu Iisus, s’a simţit obligat să întrebe: 
Nu cumva sunt eu, Invăţătorule? 
Răspunsu-i-a Iisus: Tu ai zis! (id. v. 
25). Ceea ce era confirmarea că aşa 
este. La Ioan, această scenă este 
prezentată oarecum diferit, pen-
tru că se lăsase deoparte de către 
sinoptici un incident pe care ceilalţi 
nu-l observaseră: în timp ce uceni-
cii se întrebau şi-l întrebau pe Iisus: 
Doamne, nu cumva eu sunt acela, 
Petru i-a făcut semn lui Ioan, care 
stătea cu capul pe pieptul lui Iisus, 
să-L întrebe: Doamne, cine este? 
Iisus i-a răspuns: Acela este căruia 
Eu, întingând îmbucătura de pâine, 
i-o voi da. Si întingând îmbucătura 
de pâine, a luat-o şi i-a dat-o lui 
Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul şi 
după îmbucătura de pâine, atunci 
a intrat satana într’ânsul…Deci, 
după ce a luat acela îmbucătura de 
pâine, îndată a ieşit. Si era noapte. 
(In. 13: 25-27 şi 30) .  Acest incident 
s’a petrecut în taină şi ceilalţi ucenci 
nu au auzit întrebarea discretă a lui 
Ioan, nici ceea ce spusese Iisus din 
cauza tumultului care se făcuse prin-
tre Apostoli. Când Iuda a plecat, după 
înghiţirea îmbucăturii dată de Mântu-
itorul şi acesta i-a spus: Ceea ce faci, 
fă mai repede, ucenicii au crezut că 
Învăţătorul a vrut să-i spună (pentru 
că Iuda purta punga), să cumpere 
ceea ce trebuia pentru sărbătoare (In. 
13: 29). Ioan mai relatează un eveni-
ment foarte semnificativ şi mişcător, 
o faptă a Mântuitorului pe care cei 

care dau titlul capitolelor au numit-o 
Spălarea picioarelor ucenicilor.

…ştiind Iisus că Tatăl pe toate 
I le-a dat în mână şi că de la Dum-
nezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge, 
S’a sculat de la Cină, S’a desbrăcat 
de haine şi luând un ştergar, S’a în-
cins cu el. După aceea a turnat apă 
în vasul de spălat şi a început să 
spele picioarele ucenicilor şi să le 
şteargă cu ştergarul cu care era în-
cins. A venit deci şi la Simon Petru. 
Acesta I-a zis: Doamne, oare tu să-mi 
speli mie picioarele? Iisus i-a răspuns 
zicând: Ceea ce fac Eu tu nu ştii, dar 
vei înţelege după aceasta. Petru I-a 
zis: Niciodată nu-mi vei spăla Tu mie 
picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu 
te voi spăla, nu ai parte cu Mine. Zisu-
I-a Simon Petru: Doamne, nu numai 
picioarele, ci şi mâinile, şi capul. Iisus 
i-a zis: Cel ce s’a îmbăiat nu are  ne-
voie să i se spele decât picioarele, 
căci e curat tot. Si voi sunteţi curaţi, 
dar nu toţi, căci ştia pe cel care avea 
să-L vândă. (In.13: 2-11)

Ioan redă în Evanghelia lui Cina 
cea de Taină pe  lungimea a patru cap-
itole, pe când ceilalţi trei Evanghelişti 
o expediază numai într’un singur 
capitol. Vom reveni asupra capitolelor 
lui Ioan după ce vom analiza esenţa 
Cinei ultime, adică instituirea Sfintei 
Euharistii pe care o găsim numai la 
cei trei Evanghelişti sinoptici: Matei, 
Marcu şi Luca.

Întreaga Cină a fost plănuită de 
Iisus în secret, pentru ca nu cumva 
Iuda să-L vândă înainte de institu-
irea Sfintei Euharistii (Împărtăşanii) 
Aceasta a fost esenţa Sfintei Cine a 
lui Iisus: să nu-i lipsească pe ucencii 
Săi de prezenţa Lui sensibilă după 
moartea, Învierea şi Înălţarea la cer. 
Şi să nu ne lipsească nici pe noi 
creştinii de prezenţa Lui palpabilă 
până la sfârşitul veacului, când Îl vom 
avea pe Iisus cu noi în deplinătatea 
slavei lui Dumnezeu.

De aceea a şi început El Cina cu 
Sfânta Euharistie, pe care, aşa cum 
am spus, Ioan nu a mai relatat-o, căci 
taina aceasta era practicată de mulţi 
ani şi constituia centrul liturghiei. 
Dar chiar şi aşa, recitind citatul de-
spre spălarea picioarelor, realizăm 
că acest act a avut loc după termi-
narea Cinei, căci Ioan spune că Iisus 
S’a sculat de la Cină şi s’a încins cu 
un prosop. Deci, respectând succe-
siunea evenimentelor, constatăm că 
primul lucru pe care Iisus îl face este 
să-şi prevină ucencii că unul din ei 
Îl va vinde şi că deci, aproape sunt 
pătimirea şi moartea Lui, dar şi În-
vierea. Apoi, în timpul Cinei, Iisus in-
stituie Sf. Euharistie, la care participă 
şi Iuda care, ca şi noi astăzi, nu a 

înţeles semnificaţia dumnezeiască 
a Împărtăşaniei şi, asemenea nouă, 
s’a împărtăşit cu nevrednicie, luându-
şi sieşi pedeapsă.

Ceea ce a dorit Învăţătorul era 
ca Iuda să se întoarcă, să nu facă 
ticăloşia pe care o plănuise. L-a pre-
venit spunându-i că mai bine nu s’ar 
fi născut şi până în clipa împlinirii 
faptei lui de moarte, ar fi putut să se 
întoarcă, dar n’a făcut-o. Mântuitorul 
nu l-a oprit de la împărtăşanie, dar 
nici acest act de bunătate nu i-a trezit 
conştiinţa de vânzător.

Iar pe când mâncau ei, Iisus, 
luând pâine şi binecuvântând, a frânt 
şi le-a dat ucenicilor zicând: Luaţi, 
mâncaţi, acesta este trupul meu. Si 
luând paharul şi mulţumind, le-a dat 
zicând: Beţi dintru acesta toţi, căci 
acesta este sângele Meu, al legii 
celei noi, carele pentru mulţi se varsă 
spre iertarea păcatelor. Si vă spun 
Eu vouă că de acum nu voi mai bea 
din acest rod al viţei până în ziua 
aceea când îl voi bea cu voi, nou, 
întru împărăţia Tatălui meu. (Mt. 26: 
26-29). Acelaşi text îl găsim la Marcu, 
cu foarte mici deosebiri ca şi la Luca. 

Astfel a instituit Mântuitorul Tai-
na Sfintei Împărtăşanii pe care noi o 
practicăm de atunci şi o vom practica 
pănă la sfârşitul lumii. Protestanţii, 
apăruţi prin ruperea de trunchiul Bi-
sericii, indiferent la ce vreme, nu au 
taina aceasta, pentru ca ei nu au 
Harul de la Iisus. Neavând har, nu au 
nici preoţie şi nici virtutea sacră de a 
săvârşi Sfintele Taine. Harul acesta 
de a lega şi a deslega pe pământ ca 
să fie legate şi deslegate şi în cer, l-
a dat Mântuitorul după Învierea Sa, 
prin suflarea asupra Apostolilor şi prin 
rostirea cuvintelor: Luaţi Duh Sfânt. 
Cărora le veţi ierta păcatele, iertate 
vor fi; cărora le veţi ţinea, ţinute 
vor fi. (In. 20: 22-23) Dumnezeu nu 
lucrează cu simboluri, ci numai cu 
realităţi. Oamenii lucrează cu sim-
boluri. De exemplu, în privinţa Sfintei 
Treimi Iisus a spus de mai multe ori: 
Eu şi Tatăl una suntem. Aici nu este 
nici un simbolism, ci adevăr divin. 
Când oamenii au interpretat afirmaţia 
ca ceva simbolic, au ajuns la erezia 
subordinaţionistă, a inegalităţii per-
soanelor treimice. Sau, când a fost 
vorba de Sfânta împărtăşanie, Iisus a 
spus direct: Adevăr, adevăr vă spun: 
dacă nu veţi mânca trupul Fiului 
Omului şi nu veţi bea sângele Lui, 
nu veţi avea viaţă întru voi. Şi îndată 
adaugă, spre a preciza cine este Fiul 
Omului: Cel ce mănâncă trupul Meu 
şi bea sângele Meu are viaţă veşnică 
şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. (In. 
6: 53-54)  Atunci când Iisus a instituit 
Sf. Euharistie şi a spus: acesta este 

“Întreaga Cină a fost 
plănuită de Iisus în secret, 
pentru ca nu cumva Iuda 
să-L vândă înainte de in-
stituirea Sfintei Euharistii 

(Împărtăşanii). Aceasta 
a fost esenţa Sfintei 

Cine a lui Iisus: să nu-i 
lipsească pe ucencii Săi 

de prezenţa Lui sensibilă 
după moartea, Invierea 
şi Inălţarea la cer. Si să 
nu ne lipsească nici pe 

noi creştinii de prezenţa 
Lui palpabilă până la 

sfârşitul veacului, când Il 
vom avea pe Iisus cu noi 
în deplinătatea slavei lui 

Dumnezeu.
Parintele Gheorghe 

Calciu

Sfânta Treime 
Pictură murală comună 

la Mânăstirile din Sfântul 
Munte
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trupul Meu şi acesta este sângele 
Meu, a fost exact pe linia celor spuse 
la capitolul 6 de la  Ioan. Iisus a vor-
bit literal despre pâine ca fiind trupul 
Sau şi despre vin ca fiind sângele 
Său. Dumnezeu nu minte, nu înşeală 
prin simboluri. Cine spune altfel, este 
anatema. Protestanţii mai vechi sau 
mai noi, rupându-se din trupul Biseri-
cii, nu au harul pe care Iisus l-a dat 
după Învierea Sa Apostolilor.  Acest 
har a fost dat prin suflarea peste 
Apostoli. Apostolii l-au dat ucenicilor 
lor, prin punerea mâinilor, aceştia, 
la rândul lor, l-au dat episcopilor, tot 
prin punerea mâinilor peste generaţii 
şi tuturor preoţilor. Neavând har, 
protestanţii nu pot săvârşi tainele şi 
atunci au inventat termenul de sim-
bol sau amintire. Când frâng pâinea 
ei spun că fac o cină de amintire, ca 
şi cum Dumnezeu ar fi făcut un fel 
de teatru ca să-i impresioneze pe 
Apostoli spre a nu-L uita. Tainele di-
vine sunt eterne şi, prin Iisus, ele s’au 
manifestat şi se manifestă în  lume ca 
şi în cer.

La Sf. Evanghelist Luca mai 
găsim două adaosuri faţă de ceilalţi 
doi sinoptici: s’a ivit o dispută privind 
întrebarea care dintre ei să fie cel 
mai mare în împărăţia cerurilor. Cu 
această ocazie Iisus face cel mai 
succint şi cel mai desăvârşit portret 
al  conducătorului: ...cel mai mare 
dintre voi să fie asemenea celui mai 
mic şi căpetenia asemenea celui ce 
slujeşte. (Lc. 22: 26)

Al doilea adaos se referă la ce 
i-a spus lui Petru referitor la lepădare, 
puţin deosebit de ceilalţi Evanghelişti: 
Simone, Simone, iată, satana v’a ce-
rut ca să vă cearnă ca pe grâu, dar 
Eu M’am rugat pentru tine ca să nu-ţi 
piară credinţa, iar tu, oarecând reve-
nindu-ţi, întăreşte pe fraţii tăi. (Luc. 
22: 31-32)

În versetele următoare, Petru, 
lăudându-se cu dragostea lui faţa de 
Iisus, afirmă că este gata să meargă 
şi la moarte cu Învăţătorul, la care 
Iisus Ii spune că, în chiar noaptea 
aceea, se va lepăda de trei ori de El, 
înainte de cântatul cocoşului.

Cu aceste fapte şi cuvinte ale 
Mântuitorului, cei trei Evanghelisti sin-
optici încheie Cina de Taină şi trec la 
momentul Ghetsimani. Ioan însă mai 
insistă asupra Cinei relatând cuvintele 
pe care Iisus le-a rostit ca un rămas 
bun faţă de Apostolii Săi, despre care 
ştia că se vor risipi şi se vor tulbura, 
că Petru se va lepăda şi Iuda se va 
spânzura neînţelegând iubirea şi ier-
tarea divnă. Inima lui era îndurerată şi 
inima Apostolilor tulburată.

Redarea mai amănunţită a aces-
tor capitole de la Ioan, pentru planul 

articolului nostru, ar fi imposibilă. De 
aceea vom prezenta câteva lucruri 
mai importante şi, la nevoie, cu scurte 
comentarii.

La Ioan găsim cuvintele lui Iisus, 
înainte de a merge în Ghetsimani, 
cuvinte prin care El Îşi ia rămasul 
bun de la ucenicii Săi şi le dă cele 
din urmă sfaturi. In capitolul 14, Ii-
sus spune despre Sine că prin El se 
ajunge la Tatăl, că Tatăl este întru El 
şi El întru Tatăl: Cel ce M’a văzut pe 
Mine a văzut pe Tatăl. (vers. 9) Apoi 
le făgăduieşte trimiterea Duhului 
Sfânt – Mângâietorul – pe care Tatăl 
Îl va trimite în numele lui Iisus. Apoi 
adaugă: Pace vă las vouă, pacea 
Mea dau vouă, nu precum vi-o da 
lumea vi-o dau eu. (Vers. 27)

În Cap. 15, Mântuitorul spune 
despe El că  este viţa, iar apostolii - şi 
noi după ei - suntem mlădiţele. Dacă 
mlădiţa rămâne în butucul viţei, aduce 
roadă şi roada rămâne. Dacă mlădiţa 
se desparte de trunchiu, moare şi nu 
mai este bună decât pentru foc. Se 
pare că această aluzie este la sectele 
care se rup de trunchiul bisericii şi 
care nu aduc roadă, dar se referă tot 
aşa de bine la fiecare dintre noi când 
ne despărţim de Iisus. Apoi Mântu-
itorul le dă porunca iubirii: Aceasta 
este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe 
alţii precum şi Eu v’am iubit pe voi. 
Mai mare iubire decât aceasta nimeni 
nu are: să-şi pună cineva viaţa pentru 
prietenii săi...(vers. 12-13) Întorcând-
se din nou la trimiterea Duhului Sfânt 
pe care o făgăduieşte Apostolilor, Ii-
sus precizează: Duhul Adevărului Cel 
ce din Tatăl purcede...(vers 26)

De  aici s’a născut disputa cu 
catolicii care au adăugat din Tatăl 
şi de la Fiul purcede (Teoria lui Fil-
ioque) ceea ce este falsificarea 
Sfintei Scripturi. Falsificarea aceasta 
a fost preluată de toţi protestanţii şi 
neoprotestanţii născuţi din Catoli-
cism. În capitolul 16, Mântuitorul îi 
previne pe ucenici că vor trece prin 
prigoniri viitoare, care se vor extinde 
şi peste urmaşii Apostolilor, prigoniri 
care se vor accentua, dar cei buni 
vor fi întăriţi de Duhul Sfânt şi că va 
veni vremea, care nu este departe 
când ucenicii se vor risipi la ale lor. 
Iar pentru cei care vor rezista El le 
va da biruinţă asupra lumii: În lume 
necazuri veţi avea: dar îndrăzniţi! Eu 
am biruit lumea. (vers 33)

Capitolul 17, ultimul din cele 
închinate Cinei de Taină de către Sf. 
Evanghelist Ioan, conţine Rugăciunea 
Arhierească a lui Iisus. In ea, Mântu-
itorul se roagă pentru Sine, arătând 
că şi-a împlimit misiunea şi acum 
pleacă la Tatăl, de unde a ieşit; se 
roagă pentru ucenici ca să-i păzească 

Tatăl, fiindcă ei rămân singuri pe lume 
şi se roagă pentru lume, adică pentru 
toţi cei care vor crede în Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh, prin propoveduirea lor.

După acest ultim cuvânt al Mân-
tuitorului, cântând Psalmi, ucenicii şi 
Învăţătorul s’au dus în Grădina Ghet-
simani să se roage. Această Grădină 
a Măslinilor era unul din locurile pref-
erate pentru rugăciune ale lui Iisus. În 
relatarea celor petrecute aici, ne înto-
arcem iar la Sf. Evanghelist Matei, pe 
care l-am luat ca referinţă. 

Ajunşi în grădină, Iisus a lăsat 
pe ceilalţi ucenici şi luând numai pe 
Petru pe Iacob şi pe Ioan, a stat puţin 
cu ei şi le-a spus: Întristat de moarte 
Îmi este sufletul Meu. Rămâneţi aici 
şi privegheaţi împreună cu Mine. Apoi 
El s’a dus ceva mai departe şi S’a ru-
gat zicând: Părintele Meu, de este 
cu putinţă, treacă paharul acesta pe 
alături de Mine. Dar nu cum voiesc 
Eu, ci cum voieşti Tu. (Mt. 26: 38 şi 
39) Evangheliştii ne spun doar atât 
din rugăciunea lui Iisus. Dar este 
neîndoios că rugăciunea a durat mult 
mai mult, pentru că Iisus, întorcând-
se la cei trei ucenici, i-a găsit dormind 
şi i-a mustrat că nu au putut veghea 
măcar un ceas cu El. Apoi  Iisus S’a 
dus din  nou la acelaşi loc şi iar s’a 
rugat zicând: Părintele Meu, de nu 
este cu putinţă să treacă pe alături 
de Mine acest pahar ca să nu-l beau, 
facă-se voia Ta.  (vers 42) Apoi a venit 
din nou la cei trei Apostoli şi i-a găsit 
dormind. Dar nu i-a mai sculat, ci S’a 
dus înapoi la locul de rugăciune şi S’a 
rugat cu aceleaşi cuvinte.

Sunt câteva lucruri pe care tre-
buie să le analizăm spre a clarifica 
unele fapte. Poeţii şi scriitorii (une-
ori si preoţii) au dramatizat momentul 
rugăciunii şi al singurătăţii lui Iisus, 
ca un preludiu la singurătatea de pe 
cruce. Unii din ei se întreabă reto-
ric: De ce n-a răspuns Dumnezeu la 
rugăciunea lui Iisus? 

Dacă ne uităm cu atenţie la 
citatele rugăciunii (date de noi) 
observăm o modificare între întâia 
şi a doua rugăciune: în prima parte, 
Iisus se roagă Tatălui ca să treacă 
paharul pe alăturea de El. După 
ce îi găseşte pe ucenici adormiţi 
şi îi mustră, Mântuitorul schimbă 
conţinutul rugăciunii şi nu mai spune: 
Dacă este cu putinţă, treacă paharul 
acesta pe lângă Mine... ci spune: 
Părintele Meu, de nu este cu putinţă 
să treacă paharul ....facă-se voia Ta. 
Ce s’a întâmplat între cele două faze 
ale rugăciunii? Mântuitorul a ales din 
lume 12 Apostoli, cei buni. Dintre ei a 
ales apoi numai trei (Petru, Iacob şi 
Ioan), cei mai buni dintre cei buni.

(Urmarea în numărul viitor)

“...acesta era răspunsul 
Tatălui: lumea avea 
nevoie de sacrificiul Lui. 
Fără acest sacrificu, ar 
cădea în somnul pieirii. 
Nici cei mai buni trei 
din lume nu au putut 
priveghea un ceas cu 
Iisus. Inţelegând mesajul  
Tatălui, Iisus schimbă 
conţinutul şi spune că 
dacă nu este cu putinţă 
ce ceruse, facă-se voia 
Tatălui. Mai vine odată 
la ei şi iar îi găseşte dor-
mind şi nu-i mai trezeşte, 
ci le spune: De acum 
dormiţi şi odihniţi-vă...
Sculaţi-vă să mergem. 
Iată, s’a apropiat cel care 
mă vinde. (Mt. 26: 46)”

Părintele 
Gh. Calciu

Părintele Gheorghe Calciu



Asa cum am promis in raportul anterior, arhitectul nostru, 
Ovidiu Marcu a prezentat planurile de constructie in Adu-
narea Generala din 1 februarie 2009, cu un raspuns deosebit 
de pozitiv din partea celor prezenti. Am inclus cateva dese-
ne in acest articol, ca sa facem o prima introducere a noilor 
planuri pentru cititorii buletinului. Un avantaj al noului plan 
este o parcare mai mare, cu 104 locuri, care ne permite sa ne 
incadram in codul necesar pentru dimensiunea Bisericii. Un 
alt avantaj este faptul ca avem un mare spatiu verde in con-
tinuarea parcarii si vom putea sa le folosim impreuna pentru 
bazaruri sau picnicuri care necesita un spatiu mai larg. Noua 
constructie contine toate elementele esentiale ale proiectului 
anterior. Biserica este neschimbata ca dimensiuni si arhitec-
tura. Biserica este inconjurata de o alee ovala, ca o coroana, 
in special pentru slujba de Paste. In fata Bisericii este o terasa 
care se deschide inspre vest spre padure. In continuarea bise-
ricii, in partea de sud este un foaier care reprezinta un spatiu 
de primire al centrului comunitatii si care creeaza o legatura 
deosebit de placuta intre biserica si Fellowship Hall. 
Fellowship Hall este o constructie inalta, pe doua nivele, cu 
o deschidere minunata spre padure, in partea de sud-west. 
Fellowship Hall este inconjurat de o aleee care se conecteaza 
cu parcarea. In continuarea Foaierului sunt doua sali de clasa 
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Stadiul Noii Biserici

Asa cum mentionam in raportul precedent din Octombrie 
2008, mergem inainte cu un plan care nu mai necesta nici o 
aprobare de la City Council din Mountlake Terrace. In 6 no-
iembrie am avut sedinta de “pre-application review” la City 
pentru noul plan. In urma sedintei am facut modificarile su-
gerate si pe data de 12 decembrie ne-am prezentat la sedinta 
de “intake” unde am analizat si am depus toate desenele si 
documentel pentru site plan. Din sedinta de intake au mai 
rezultad cateva modificari legate de completarea informati-
ei de la surveior cuprinsa in desenele noastre. In continuare 
Val Dominte a lucrat cu surveyorul care s-a deplasat la prio-
prietate si a completat informatiile cerute de City. In sfarsit, 
pe data de 9 Ianuarie 2009 am depus varianta completata a 
desenelor si am primit de la City confirmarea ca aplicatia 
noastra pentru Conditional Use Permit este completa!

Conditional Use Permit (CUP) este un proces prin care se 
verifica faptul ca permisul de constructie respecta toate con-
ditiile cerute de codul din Mountlake Terrace pentru zona 
in care se afla proprietatea noastra. Acest proces este cerut 
pentru anumite constructii, cum este si Biserica noastra. Am 
discutat in detaliu cu avoctul nostru despre cum se desfasoara 
CUP. Vestea cea buna este ca aprobarea nu are un caracter 
politic, asa cum a fost cazul cu deciziile de la City Council. 
In schimb, CUP se bazeaza strict pe respectarea codului de 
constructie. Noi am pregatit toate desenele si documentatia 
necesara si le-am depus la comisia de planing. Comisia le 
verifica, ne cere modificari daca este necesar, si apoi face o re-
comandare pentru CUP. In continuare, City contracteaza un 
reviewer care analizeaza toate documentele si constata daca 
proiectul este la cod. Daca sunt aspecte care nu se inscriu in 
cod, propune recomandari de modificare a proiectului pentru 
a il aduce la cod.
De obicei aprobarea dureaza intre 4 si 6 luni. Noi am primit 
deja o serie de mici modificari cerute de comisia de planing. 
De exemplu, dat fiind ca avem un easement pentru un pedes-
trian pathway pe directia est-west (de-a lungul drumului care 
coboara pe langa cladire), City ne-a cerut sa creem scari de 
coborare de pe terasa prevazuta in site plan, ca sa avem con-
tinuitate de acces pe acest easement. De asemenea, va trebui 
sa prevedem niste spatii in zidul de suport al terasei in caz ca 
City va avea nevoie sa puna “utility pipes” pe acest easement. 

Raport asupra proiectului De 
Construcţie al Bisericii

Permis de Utilizare 
condiţionată

Noile Planuri de 
Construcţie

FELLOWSHIP HALL

Noi am facut deja modificarile respective si asteptam de la o 
zi la alta sa primim proiectul verificat de comisia de planifi-
care. Dupa aceea ultima etapa este programarea si sustinerea 
sedintei de aprobare a CUP. Daca totul merge bine, speram 
sa avem aprobarea in luna Mai.



Slujba de Paște
În anul acesta deniile din Săptămâna Mare şi 
Slujba Învierii se vor desfăşura la biserica catolică 
St. Jude din Redmond.
Cei care nu s-au spovedit până acum o mai pot 
face până în Joia Mare (16 aprilie).
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Anunţuri

Rugăminte Din partea 
Consiliului Parohial

În anul acesta suntem oaspeții parohiei St. 
Jude din Redmond şi vrem să avem o ținută 
exemplară ca să răsplătim generozitatea gaz-
delor noastre. În acest spirit, rugăm pe toți 
participanții la Slujba de Paşte să păstreze 
liniştea în jurul bisericii St. Jude şi în vecină-
tatea ei şi să nu fumeze în incinta proprietății. 
Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!

Vizită consulară la seattle

Consulul General al României la Los Angeles, Dl Cătălin 
Ghenea, va fi în Seattle pe 5 şi 6 Mai 2009, pentru a oferi 
ajutor în rezolvarea unor probleme de natură consulară. În-
tâlnirea va avea loc la sediul bisericii penticostale din Ken-
more, 8315 NE 155th Street, Kenmore, WA 98028.
Pentru programare şi informaţii suplimentare, o puteţi 
contacta pe Claudia Pravăţ la tel 425-442-0602, email 
claudip@yahoo.com
Detalii despre serviciile oferite se gasesc pe pagina consula-
tului: http://consulateromania.net/viza_ro_2.html

care se pot reconfigura intr-o singura sala mare. Pe 
nivelul de jos, sub piata din fata bisericii este un 
spatiu administrativ cu biroul Parintelui si o sala 
de sedinte. Sala se deschide spre Felowship Hall si 
poate fi folosita si la mese cu caracter mai restrans. 
Vom pregati o scurta prezentare in imagini a pro-
iectului pentru participantii la slujba de Paste de 
peste doua saptamani.

Tudor Toma
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The Romanian orthodox episcopate of America
Pacific Coast Deanery

3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065
Tel. (323) 255-8583            Home: (818) 365-4274           Fax: (818) 688-3965
E-mail: preot@biserica.org                               V. Rev. Fr. Constantin Alecse, Dean

PAROHIA “SFINTII TREI IERARHI”, SEATTLE, WASHINGTON
Sedinta de mediere a protoieriei Coastei Pacifice, 13 decembrie 2008

R E Z O L U T I E

In seara zilei de 13 decembrie 2008, Comisia de Mediere a Protoieriei Coastei Pacifice a Episcopiei Orto-
doxe Romane din America (ROEA) s-a intrunit, in sala parohiala a bisericii “St Spyridon Russian Orthodox 
Cathedral” (unde parohia ortodoxa romana “Sf. Trei Ierarhi” din Seattle, WA, isi desfasoara serviciile religi-
oase), la adresa: 400 Yale Ave NE, Seattle WA 98109-5431, avand trei puncte pe ordinea de zi, vizand eluci-
darea unor activitati si actiuni de interes parohial, pe o perioada de 2 ani (2006-2007). 

In cele cca 2 ore de sedinta, părintele Constantin Alecse – protopop al protoieriei Coastei Pacifice, si prese-
dinte al sedintei - dimpreuna cu parintele Ioan Catana, parohul locului, si cei 9 membri mireni ai parohiei, 
participanti la sedinta, au analizat cu deamanuntul, activitatile ce au constituit punctele agendei, privind 
anumite activitati din cadrul parohiei in perioada celor 2 ani (2006/2007), si - bazandu-se pe argumente, 
consemnate in procesul verbal datat 13 decembrie 2008, ce se pastreaza in arhivele parohiale - au ajuns la 
concluziile urmatoare:  

1. Slujirea Bisericii Mantuitorului Hristos necesita devotement profound, participare activa si sacrificii 
deosebite, atat din partea slujitorilor, cat si pastoritilor, fiindca suntem cu totii madulare vii ale Trupului 
Tainic al lui Hristos – SFANTA BISERICA - si vom da socoteala fiecare in parte de slujirea ei;

2. Din punct de vedere administrativ, in perioada dintre sedintele adunarii parohiale anuale, biserica este 
administrata de consiliul parohial. in deplina colaborare cu preotul paroh. “Consiliul parohial este enti-
tatea care, împreună cu preotul paroh, execută hotărârile Adunării parohiale, şi administrează afacerile 
seculare şi financiare ale parohiei” (Constitutia ROEA, art IX, sec. 33 (a).

3. Parohia Ortodoxa Romana “Sf. Trei Ierarhi” din Seattle, WA, dela fiinţarea sa, şi până în present a fost, si 
este “administata”, din punct de vedere financiar, de membri vrednici şi loiali ai consiliilor parohiale, care 
au colaborat între ei fraţeşte, şi care, mai ales de la venirea in Seattle a parintelui Ioan Cătană, sub indru-
marea parintelui paroh, au reuşit să împlinească proiecte comunitare deosebite, culminand cu proiectul 
de construcţie al unei noi biserici ortodoxe româneşti în Seattle.

4. De’a lungul anilor, datorită multiplelor activitati parohiale, s-au mai ivit, în sânul consiliilor parohiale si 
discutii contradictorii, privind unele puncte de vedere ale unor membri ai consiliului, care arareori nu au 
fost împărtăşite de majoritatea membrilor, şi ca atare, a fost necesară intervenţia Sfintei Episcopii, spre 
a ajuta parohia sa treacă peste astfel de obstacole inerente. La acest punct se încadreaza şi întâlnirea co-
misiei de mediere a Protoieriei Coastei Pacificului, din 13 decembrie 2008, ce constituie obiectul acestei 
REZOLUŢII. 



5. In decursul anilor 2006-2007, consiliul parohial a constatat ca anumite acţiuni personale (luate fara 
aprobarea consiliului; sau propuse, însă neaprobate de majoritatea membrilor consiliului parohial), ar fi 
putut aduce prejudicii bisericii. Din fericire, biserica nu a fost păgubită în vreun fel, de astfel de actiuni, 
iar faptuitorii, primind dojană frăţească din partea consiliului, au fost sfatuiţi ca, în viitor să nu mai aso-
cieze biserica cu acţiunile lor personale, dacă nu au aprobarea explicită a consiliului.

6. Membrii participanţi la întâlnirea comisiei protopopeşti de mediere, îmbrăţişându-se frăţeşte, lansează o 
chemare fierbinte către toţi românii, românii-americani, şi nu numai, din Statul Washington, de a stran-
ge rândurile, în jurul bisericii, şi sub îndrumarea şi conducerea spirituală a părintelui paroh Ioan Cătană, 
să continue lucrarea începută, şi care aşteaptă să fie finalizată, anume construirea noii Bisericii Ortodoxe 
Romane “Sf. Trei Ierarhi” in Seattle, WA.

7. Părintele protopop, dimpreună cu părintele paroh Ioan Cătană, membrii consiliului, şi celelalte auxiliare 
parohiale, doresc să aducă un prinos de mulţumire tuturor ctitorilor, membrilor şi ostenitorilor comu-
nităţii noastre, pentru toate sacrificiile oferite de-a lungul anilor parohiei “Sf. Trei Ierarhi”, spre Slava lui 
Dumnezeu şi bunastarea Sfintei Noastre Biserici.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu 
noi, cu toţi. Amin!

Cu îmbrăţişări frăţeşti, întru Domnul, 

_____________________________     __________________________
Părintele Constantin Alecse      Parintele Ioan Cătana 
(protopop)                                           (preot paroh)

Felicitare de Paște
Părintele Ioan și Consiliul Parohial, împreună cu Comitetul de Doam-
ne vă doresc un Paște Fericit, sănătate, pace și multe bucurii. Fie ca lu-
mina Învierii să strălucească în sufletele tuturor!

Hristos a Înviat!
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Situaţia FinanciarĂ
Donaţiile pentru perioada 1-28 februarie 2009 au fost următoarele:
$500 Oprean Lucia, Răus Victor
$460 Cătană Ioan
$400 Căruţaşu Adrian, Şipoş Cătălin
$380 Moraru Valentin
$300 Ciocănaş Ioan, Cozmei Cătălin, Crivăţ Bogdan, Dănilă Gheor-
ghe, Dîrtu George, Edison Nica, Gerea Ciprian, Goie Ioan, Golescu Adi, 
Irimescu Gheorghiţă, Popa Marius, Prejmerean Ovidiu
$205 Tîrtu Marius
$200 Anonim, Druţă Dan, Hera Gabriel, Ionescu Florentin, Marcu Cornel
$150 Cocerhan Maria, Leca Nicolae, Mija Cornel, Anonim
$115 Olt Emanoil
$100 Butnar Ioan, Căprar Viorica, Dominte Val, Feneţan Adrian, Frîntu  
Mihai, Anonim, Lieuallen Brian, Marinescu Andrei, Nica Doru, Perianu 
Aurel, Poinaru Marian, Popescu Mircea, Tătar Monica, Anonim
$70 Gheorghiu Iulian
$60 Dumitraşcu Adrian, Nistor Ioan, Petrovan Ioan, Ursei John
$55 Creţu Ionel
$50 Avram Gigel, Chirita Marian, Costea Mihai, Fedorean Maria, Florescu 
Octavian, Marcu Horaţiu, Mureşan Vasile Brian, Răutu Bogdan, Tănăsescu 
Alexandru, Trufinescu Tudor, Ungureanaşu Cezar
$45 Maid 2 Please, Inc.
$35 Barbura Claudiu
$25 Breban Ghiţă
$20 Moţ Milan, Popescu Casian, Romanschi Mădălin, Stană Vasile

La data redactării acestui număr, situaţia conturilor bisericii se prezen-
ta astfel:

Suma Instituţia Financiară
$233,931.68 Bank Of America
$246,207.99 Wells Fargo
$251,262.43 US Bank
$75,061.89 Fidelity Brokerage
$806,463.99 Grand Total 4 Apr 09

          Donații pentru orfelinat

Cu ajutorul Domnului am reuşit să trimitem în țară cutiile cu 
haine pe care le-ați donat. Am strâns 29 de pachete totalizând 
651 lbs! Costul pentru trasport a fost de $878. Mai strângem 
încă bani pentru orfelinat până la sfârşitul lunii aprilie. Nu 
uitați să menționați pe cec “Valea Plopului” ca epitropii să ştie 
pentru ce este donația.

Total Donații #Donații
Feb ‘09 $ 16.953 110 
Jan ‘09 $ 21.326 131 
Dec ‘08 $ 51.410 282 
Nov ‘08 $ 30.999 238 
Oct ‘08 $ 14.024 94 
Sep ‘08 $ 17.840 102 
Aug ‘08 $ 33.919 216 
Jul ‘08 $ 11.637 94 
Jun ‘08 $ 32.933 276 
May ‘08 $ 15.337 117 
Apr ‘08 $ 30.704 200 
Mar ‘08 $ 16.534 160 
Feb ‘08 $ 20.222 134 
Jan ‘08 $ 21.519 131 
Nov ‘07 $ 25.558 126 
Oct ‘07 $ 30.296 146 
Sep ‘07 $ 18.546 139 
Aug ‘07 $ 17.029 156 
Jul ‘07 $ 17.479 109 
Jun ‘07 $ 19.918 170 
May ‘07 $ 22.015 166 
Apr ‘07 $ 32.203 237 
Mar ‘07 $ 21.097 163 
Feb ‘07 $ 13.193 133
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Aniversări in Luna Aprilie
2 Albuţ Gabriel
3 Ghiţă Constantin, Sandru Elvira
4 Roşca Miron, Ulmanu Flori
5 Fânaru Elena, Tarnu Vasile
6 George Crețu, Lloyd Dan, Pleşa Lucian, Vlăsceanu Cristian
7 Cârjaliu Alexandra
9 Farkas Tiberiu, Ganea Maria, Paşca Eugenia
11 Hîrşovescu George, Popescu Mihai
12 Barbură Claudiu, Hoadrea Jimmy
14 Cruceanu Corina, Perianu Florentina
17 Ştefu Carmen
18 Petru George
20 Ion Gabriela, Mija Iolanda
21 Sandu Suzanu

22 Botoşanu Irina, Negară Jessica Antonia
23 Munteanu Ion, Nălbantu Alex
24 Albuţ Cristian, Dhaliwal Surkhab Tudor Singh
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai
27 Gavrilescu Loredana, Ghimpu Anthony
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov Louisa, Mirea Aurelia, Dhaliwal 
Monica Kaur
29 Marinescu Nicolae
Tuturor sărbătoriţilor le transmitem un călduros “La Mulţi Ani”,
sănătate, bucurii şi fericire.
(Dacă observaţi greşeli sau omisiuni cu privire la datele de naştere 
vă rugăm
să ne contactaţi la adresa buletin@ortodox.org.)

   România - 1.9¢    -     România Cell - 12.9¢    -    România - USA:  4.9¢..   
 ECONOMIC  - CONVENABIL – SIGUR!       

- Aceleasi tarife 24 de ore pe zi - Calitate excelenta - Fara taxa lunara. 
- Telefonati cu aceleasi tarife ieftine de acasa sau de la telefonul mobil.   
- SUA si Canada 3¢/minutul. Europa de Vest incepand de la 2¢/minutul.  
- Website: www.astinternational.com/videtelecom.html 

  Discount Travel Services-   
- Rezervam bilete de avion din/spre România, USA si Canada prin telefon si internet.   
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa. 
- Închiriem ieftin masini in România. Transmisie manuala. Alarma, A/C, CD/Radio.  
- Website: www.astinternational.com/travel.html 

 iTV-RSN UN NOU SISTEM MODERN DE IPTV CARE VA TRANSMITE 27 DE 
PROGRAME ROMÂNEŞTI!!

- Echipament STB: $169.99 + $14.99 costul transportului. Total: $184.98.  ** Abonamentul lunar daca achitati in avans pe un an.
- Abonament: Basic: $12.99 - 10 canale, Premium: $19.99 – 15 canale, A La Carte $7.99 pe canal – 5 canale. Activare: $5.99 ** 
- Website: www.astinternational.com/itvrsn.html 

 Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!!2! 
 

TELEFON: 425-226-7346     FAX: 801-881-2448 
Internet: www.astinternational.com   Email: info4me@astinternational.com 

AST INTERNATIONAL – 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058 
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Preot paroh: Ioan Cătană 
Preşedinte: Tudor Toma 
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Clement Ifrim 
Secretar: Alexandru Gavrilescu 
Casier: Carmen Rautu
Controlori: Gabi Hera, Gigel Avram, Ionică Crețu
Comitetul Financiar:  Ionuț Smîntînă
Epitropi: Brian Mureșan, Ioan Goie, Gheorghe Danila
Comunicare: Dan Druță, Florin Trofin 
Administrator proprietate: Doina Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin, Ovidiu Marcu
Comitetul de Doamne: 
Preşedintă: Elisabeta Butnar 
Vicepreşedintă: Doina Zanidache 
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Neagoe
Casieră: Dana Popa 
Controloare: Virginia Gheorghiu, Mimi Tîrtu
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org 
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org
Caritate: charity@ortodox.org

PRSRT STD
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BELLEVUE, WA
PERMIT NO. 175

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)

To:

Sâmbătă 11 aprilie 13:00 Sfântul Maslu şi pomenirea morţilor.Spove-
danie.

Duminică 12 aprile 12:30 Sf. Liturghie - Intrarea Domnului în Ierusalim 
(Floriile).

Joi 16 aprilie 19:00* Joia Mare - Denia celor 12 Evanghelii
Vineri 17 aprilie 19:00* Vinerea Mare - Denia Prohodului Domnului
Sâmbătă 18 aprilie 23:45* Învierea Domnului - Sfintele Paşti
Duminică 19 aprilie 12:30 Vecernia Învierii (prima zi de Paşti)
Luni 20 aprilie 12:30 Sfânta Liturghie (a doua zi de Paşti)
Marţi 21 aprilie 12:30 Sfânta Liturghie  (a treia zi de Paşti)
Joi 23 aprilie 12:30 Sfânta Liturghie - Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe
Vineri 24 aprilie 12:30 Sfânta Liturghie - Izvorul Tămăduirii
Duminică 26 aprilie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 3 mai 12:30 Sfânta Liturghie 

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 
Yale Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
* Deniile din 16 şi 17 aprilie şi slujba Învierii vor avea loc la biserica 
catolică St Jude din Redmond (10526 166th Ave NE, Redmond, WA 
98052 - vedeți harta din pagina de mijloc)

Programul slujbelor


