
Iar tu postind, unge capul tău și fața ta o 
spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești 
(Matei 6, 17)
[...] Aceste cuvinte ale lui Hristos: „unge 
capul tău și faţa ta o spală” rostite atât de 
hotărât, au înţelesul lor lăuntric profund. 
Deoarece, dacă Domnul S-ar fi gândit nu-
mai la capul cel trupesc şi la faţa cea tru-
pească, cu siguranţă că El nu ne-ar fi po-
runcit să ne ungem capul şi să ne spălăm 
faţa atunci când postim. El ar fi spus că 
este un lucru de mică 
importanţă şi lipsit de 
sens, unde se amestecă 
roadele postirii, să-ţi 
ungi sau să nu-ţi ungi 
capul, să-ţi speli sau să 
nu-ţi speli faţa.
Este limpede faptul 
că, în adâncul acestor 
cuvinte se ascunde un 
înţeles tainic. De al-
tfel, cel care înţelege 
această poruncă a lui 
Hristos sub înfăţişa-
rea ei de suprafaţă şi 
începe, mai ales atunci 
când posteşte, să-şi ungă capul şi să-şi spe-
le faţa, va cădea în chipul celălalt al făţăr-
niciei. El va pune iarăsi în privelişte, îna-
intea oamenilor postirea sa, însă într-un 
chip diferit. Dar Domnul tocmai aceasta 
a căutat să ne înveţe în chip lămurit, ca să 
nu facem.
Atunci, nu mai există nici o îndoială că 
această poruncă şi are înţelesul său lăun-
tric.

Cuvân†ul

Sf Nicolae Velimirovici- Predica la duminica I din post

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu 
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Care este acela? Este asemenea celui pe 
care l-a dat Apostolul Pavel tăierii împre-
jur, întregind tăierea împrejur a inimii ca 
mijloc mântuitor, şi socontind că înfăţişa-
rea de la suprafaţă a tăierii împrejur ca ne-
fiind mai importantă ca nesăvârşirea aces-
tei tăieri (Galateni 6:15; Romani 2:29).
Atunci, „unge capul tău” înseamnă: unge 
mintea ta cu Duhul Sfânt. Fiindcă „ca-
pul” semnifică „mintea” şi întregul suflet, 
şi uleiul înmiresmat cu care se unge ca-

pul semnifică Duhul 
Sfânt. Şi aceasta în-
seamnă: posteşte de 
toate gândurile cele 
rele şi înfrânează-te de 
la toate cuvintele neru-
şinate şi fără de folos. 
Dimpotrivă: umple-ţi 
mintea cu gândurile 
lui Dumnezeu, ale lu-
crurilor Sale sfinte, ale 
curăţiei, ale credinţei 
şi dragostei şi cu toate 
cele ce sunt vrednice 
de Duhul Sfânt. Fă la 
fel şi cu limba ta - pen-

tru că vorbirea şi mintea una sunt - fie că 
te înfrânezi în întregime de la vorbire, ori, 
dacă vorbeşti, spune numai ceea ce este 
spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea 
sufletului. Fă la fel şi cu inima ta: post-
eşte de toată ura şi de tot răul, zavistia şi 
mândria, hula împotriva lui Dumnezeu şi 
a omului, de orice păcat şi poftire păcă-
toasă, patimă şi dorinţă - înfrânează-te de 
la toate astea şi lasă Duhul Sfânt liber, ca 
să semene în inima ta fiecare fel de plantă 

Sf. Ioan Casian
(28 februarie)

Ieșirea din Rai a lui Adam și Eva

Troparul

“Părinte sfinte al Bisericii 
nedespărţite şi teologule al 

virtuţilor creştine; fiu al 
pământului românesc şi mare 

dascăl al monahilor latini, 
Cuvioase Ioane Casian roagă-

te lui Hristos Dumnezeu 
pentru noi.”

Condacul
“Celor ce din neamul nostru 
s-au învrednicit a dobândi, 

prin nevointele si sângele 
lor, darul sfinteniei, fiind 

astfel slava neamului nostru 
înaintea lui Dumnezeu si a 

oamenilor, acestora si noi, ca 
unora ce pururea mijlocesc 

înaintea tronului lui Dumne-
zeu pentru mântuirea noas-
tra, sa le strigam cu bucurie: 

Bucurati-va, sfintilor toti, care 
ati stralucit pe pamântul tarii 

noastre!“
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sfântă şi bine-plăcută lui Dumnezeu, floare cerească. Fă la 
fel cu voia sufletului tău: posteşte de la fiecare scop păcă-
tos şi de la fapta păcătoasă, înfrânează-te de la tot răul şi 
lasă Duhul Sfânt liber, ca să ungă sufleul tău învârtoşat, cu 
uleiul înmiresmat al lui, să-i vindece rănile şi să-l întoarcă 
înspre Dumnezeu, să-l îndemne către lucrările cele bune 
şi să-l umple cu setea pentru fiecare bună lucrare care se 
află în Dumnezeu.
Acesta este înţelesul cuvintelor: „unge capul tău”. Altfel 
spus: înfrânează şi stăpâneşte omul tău lăuntric, care este 
de cea mai mare însemnătate, opreşte-l de la fiecare rău şi 
îndeamnă-l către tot ceea ce este bun.
Ce înţeles au cuvintele: „şi spală faţa ta”? Faţa semnifică 
omul pe dinafară, omul trupesc, simţitor - trupul omu-
lui. Sufletul se arată lumii acesteia, prin mijlocirea tru-
pului. Pentru Dumnezeu, sufletul este faţa omului, dar 
pentru lume, sufletul este trupul omului. Prin simţirile şi 
mădularele trupului arătăm lumii ce gândim, ce simţim 
şi ce vrem. Limba transmite gândurile minţii, ochii arată 
simţămintele inimii şi picioarele duc la bun sfârşit scopul 
sufletului.
„Spală faţa ta” înseamnă: curăţeşte-ţi trupul tău de săvârşi-
rea oricărui păcat, oricărei necurăţii şi oricărui rău. Înfrâ-
nează-ţi simţurile de la tot ceea ce este de prisos şi primej-
dios; păzeşte-ţi ochii ca să nu zăbovească prin amestecările 
acestei lumi; păzeşte-ţi urechile de la toate cele care nu 
slujesc mântuirii sufletului; păzeşte-ţi nasul, pentru ca su-
fletul tău să nu inspire mirosul acestei lumi, care degrabă 
se schimbă în duhoare; înfrânează-ţi limba şi stomacul de 
poftirea de multă mâncare şi băutură; înfrânează-ţi între-
gul tău trup, ca să nu se facă peste măsură de delicat, şi să 
nu-ţi ceară mai mult decât îi are nevoie pentru vieţuire. 
Pe lângă toate acestea, înfrânează-ţi mâinile, ca să nu bată 
şi să nu chinuiască oamenii şi animalele; înfrânează-ţi pi-

cioarele ca să nu te ducă în păcat, să nu te ducă la petre-
ceri prosteşti, la distracţii fără de Dumnezeu, la lupte şi 
furturi. Şi, împotriva tuturor acestora, fă din trupul tău o 
adevărată biserică pentru sufletul tău; nu fă din el o câr-
ciumă de la marginea drumului, unde se adună tâlharii ca 
să-şi împartă prada şi să-şi facă planuri pentru noi atacuri, 
ci biserică a Dumnezeului Celui viu.
Acesta este înţelesul cuvintelor: „şi spală faţa ta”. Aceasta 
este postirea care duce la mântuire. Acesta este postul pe 
care îl propovăduieşte Hristos, post fără făţărnicie, post 
care scoate duhurile cele rele, şi aduce omului biruinţă 
slăvită şi roade bogate, atât în această viaţă, cât şi în cea 
următoare.
Este important să observăm aici, că Hristos vorbeşte mai 
întâi despre cap şi apoi despre faţă - mai întâi despre suflet 
şi apoi despre trup. Făţarnicii posteau numai în trup şi 
arătau oamenilor postirea lor prin mijloace trupeşti. În 
contrast cu aceasta, Hristos aşează postirea lăuntrică pe 
primul loc şi apoi postirea din afară, trupească, nu pentru 
a socoti postirea trupească mai neînsemnată - căci El În-
suşi obişnuieşte să postească trupeşte - dar să începem cu 
începutul: mai întâi se curăţeşte izvorul şi apoi râul; mai 
întâi se curăţeşte sufletul şi apoi oglinda sufletului. Omul 
trebuie mai întâi să se străduiască să facă postirea în min-
te, inimă şi în voia lui, şi apoi să întregească postul cu bu-
năvoire şi bucurie în trupul său, aşa cum pictorul face mai 
întâi priveliştea în sufletul său şi apoi degrabă şi cu veselie, 
zugrăveşte priveliştea cu mâna. Aşadar, postirea trupească 
trebuie să fie cu veselie şi nu cu tristeţe. De aceea Domnul 
foloseşte cuvintele „unge” şi „spală”; pentru că, aşa cum 
acestea aduc bună plăcere şi bucurie omului celui trupesc, 
tot aşa postirea - atât a sufletului, cât şi a trupului - trebuie 
să aducă veselie şi bucurie sufletului omului.

2

In Loving Memory of Petre Rusu
(August 6th 1951 - January 21st 2010)

Petre Rusu was born in Romania in 1951 and escaped the country in 1982. 
After a long journey through Yugoslavia and Austria, he finally arrived in Seattle 
where he became an accomplished glass artist. Petre worked for GlassEye Com-
pany and had his own business making beautiful glass art. Along with making 
glass, Petre also enjoyes hiking, tennis, bowling and most of all - fishing! He was 
a heartfelt man and will be truly be missed by his family and friends.

Memory eternal!
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www.ortodox.org
Pe site-ul de web al bisericii noastre puteți găsi rapoartele prezentate la ultima Adunare 

Generală, arhiva buletinul parohial, anunțuri, calendarul slujbelor. Recent am adăugat și o 
secțiune pentru comitetul de doamne (ARFORA).

Anumite informații sunt disponibile doar după ce vă înregistrați pe site. La înregistra-
re solicităm adresa și numărul de tel. doar pentru a putea confirma că sunteți membru al 
comunității și pentru a vă putea ține la curent cu evenimentele locale. Informațiile personale 
sunt strict confidențiale și nu le distribuim nimănui.

Vă încurajăm să-l vizitați și să ne comunicați impresiile și sugestiile dumneavoastră!

Acasa  Donaţi  Biserica  ARFORA  Contact

Parohia Creştin Ortodoxă din Seattle

BBiisseerriiccaa  ""SSffiinnttiiii  TTrreeii  IIeerraarrhhii""
Acasa Donaţi Biserica ARFORA Contact

Limbi Română
English

Rapoartele Consiliului Parohial
Submitted by admin on Lun, 02/01/2010 - 17:59

Ieri a avut loc Adunarea Generala Anuala la care s-au prezentat rapoartele de activitate pe anul 2009, s-a ales

noul Consiliu si s-a aprobat bugetul pentru anul 2010.

Raportul complet precum si cele din anii precedenti pot fi vizualizate la http://www.ortodox.org/content/rapoarte

Pentru a avea acces la rapoarte trebuie sa va inregistrati si sa va autenticati pe site

Adunarea Generala
Submitted by andi on Mie, 01/20/2010 - 15:56

Romanian Orthodox Episcopate of America

“THREE HOLY HIERARCHS” Romanian Orthodox Church

P.O.Box 53151 Bellevue, WA, 98015

C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române din America, se convoacă Adunarea

Generală a membrilor Misiunii “Sfinţii Trei Ierarhi” în ziua de duminică 31 ianuarie, 2010, ora 2:30pm după

terminarea Sfintei Liturghii cu următoarea ordine de zi:

1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

Citiţi mai departe

Buletinul Cuvantul

Stay informed on our latest news!

Previous issues

Autentificare

utilizatori

Numele de utilizator: *

Parola: *

Autentificare

Creează un cont nou

Solicitaţi o parolă nouă

Calendar

No upcoming events
available

more

Vineri, 12 februarie

SFINTII  ZILEI

• Sf. Meletie, arhiep. Antiohiei

• Cuv. Maria

• Cuv. Antonie, arhiep.

Constantinopolului

• Sf. Mc. Satornic si Plutin

• Sf. nou Mc. Hristea

grãdinarul

Click pe sfinti pentru Sinaxarul

zilei sau click aici pentru sinaxarul

in format audio mp3

Căutare: 

Biserica "Sfintii Trei Ierarhi" | Parohia Creştin Ortodoxă din Seattle http://www.ortodox.org/

1 of 1 2/12/10 2:04 PM
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După cincisprezece ani de la înființarea misiunii “Sfinții 
Trei Ierarhi”, avem în sfârşit certitudinea ca în anul 
2010 vom începe construcția noii Biserici şi a Centrului 
Cultural Romanesc din Seattle. Vom avea locul nostru 
pentru slujbă, pentru rugăciune şi primenire sufletească. 
Vom avea locul nostru pentru copiii care învață tradițile 
româneşti la şcoala de duminică. Vom avea locul nostru 
pentru mesele de duminică şi pentru picnicurile la care 
petrecem şi ne bucurăm  în mijlocul comunității noastre. 
Vom avea locul nostru pentu Balul Toamnei, pentru 
mesele de Paşte şi de Craciun şi pentru tradiționala 
petrecere de Revelion.

Realizările din ultimul an
 ◆ La data de 9 ianuarie 2009 am obținut confirmarea 

depunerii Aplicației pentru Condițional Use Permit. 
Acest proces este necesar pentru definirea condițiilor în 
care putem folosi site-ul pentru Biserică, în conformitate 
cu codul  din Mountlake Terrace.
 ◆ La data de 25 iunie am avut intâlnirea de discutare 

a aplicatiei cu un Hearing Examiner angajat de City. 
Discuțiile au fost pozitive şi echipa noastră a eliminat 
jumătate din condițiile inițiale cerute de City.  În 21 Iulie 
am primit de la Hearing Examiner decizia de aprobare a 
Conditional Use Permit!
 ◆ În septembrie am incheiat contractul cu arhitectul 

Adam Clark pentru creearea planurilor de construcție şi 
coordonarea consultanților care vor contribui la realizarea 
proiectului
 ◆ Din octombrie până în decembrie am solicitat 3 biduri 

pentru consultanți în structural, geodezical şi mechanical 
plans. Pentru fiecare contract am evaluat bidurile în 
Comitetul de Constructie şi l-am ales pe cel mai bun 

Construcția Bisericii - Februarie 2010

pentru proiect. Toate contractele au fost verificate legal 
şi toate modificarile sugerate de avocatul nostru au fost 
acceptate de contractanți.
 ◆ In 31 ianuarie 2010 am prezentat proiectul şi procesul 

de construcție în Adunarea Generală. Dupa discutarea 
planurilor adunarea a aprobat un buget inițial de 
$1,000,000 pentru lucrările de construcție din anul 2010.  

Prezentarea Proiectului
Am inclus mai jos o scurtă descriere a Bisericii şi al 
Centrului Cultural Romanesc.  Planurile principale ale 
proiectului sunt disponibile în secțiunea pentru membri 
de pe site-ul Bisericii la www.ortodox.org:  
• Site Plan - cuprinde Biserica încadrată într-o elipsa care 
marcheaza traseul de înconjurare. La intrare este o terasa 
semicirculară cu vedere spre vest, spre pădure.  În sud 
este Centrul Cultural iar în nord un spațiu verde pentru 
picnic. Pe marginea de nord şi de est este o parcare de 102 
locuri.
• Nivelul de sus - cuprinde Biserica în forma de cruce, 
cu nartex, naos cu o navă principală şi două nave laterale, 
altar şi balcon pentru cor. În dreapta Bisericii este foaierul 
centrului cultural, un spațiu deschis care îi întampină 
pe vizitatori şi care va defini identitatea comunității 
noastre Româneşti din Seattle. Nartexul comunică cu 
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foaierul printr-o uşă dublă. În acoperişul foaierului sunt 
luminătoare care proiectează lumina de sud pe fațada 
Bisericii, integrând-o în foaierul Centrului Cultural. Pe 
acelaşi nivel se afla două săli de clasă pentru Şcoala de 
Duminică şi alte activități culturale.
• Nivelul de jos - are în centru sala de festivități care se 
deschide ca un evantai minunat înspre zona impadurita 
din sud-vest. În dreapta este bucătăria cu acces direct din 
parcare iar în stânga este un mic centru administrativ care 
include biroul Parintelui. Nivelul de jos este mărginit 
înspre padure de o alee pietonală care uneşte parcarea din 
est cu parcarea din nordul site-ului.
• Fațada de nord - este imaginea Bisericii care domina 
perspectiva de la intrarea în proprietate. Fațada are o 
arhitectură tradițională, cu elemente simple, de profundă 
rezonanță cu stilul bisericilor mânăstireşti din Romania.
• Fațada de vest - are un pridvor tradițional cu un arc 
principal şi doua arce laterale care corespund cu navele 
din interior. În mijloc este uşa principală de access cu 
patru secțiuni. Biserica se continuă cu cladirea Centrului 
Cultural, cu o arhitectură  mai moderna dar cu elemente 
de stil care complementează şi se armonizează cu cladirea 
Bisericii.
• Fațada de sud - suprapune Centrul Cultural pe 
fundalul Bisericii creând o imagine care unifica vechiul 
cu noul, tradiția noastră ortodoxă cu varietatea culturală a 
comunității de astăzi.
• Fațada de est - are imaginea tradițională a altarului 
căruia i se alatură în stânga foaierul centrului cultural şi 
sălile de clasa. Pe nivelul de jos este intrarea din parcare 
spre bucătarie şi aleea care înconjoară centrul cultural.

Finanțarea proiectului
Avem acum cale liberă să obținem permisul de construcție 
şi să ridicăm Biserica. Cât de repede reuşim să terminăm 
construcția depinde numai de capacitatea noastră de a 
finanța acest proiect. Deocamdată avem două estimări 
preliminare care pun costul construcției la circa 2 milioane 
pentru biserica şi circa 3 milioane pentru întregul proiect. 
În luna martie vom obține biduri multiple pentru fiecare 
lucrare care sperăm să mai reducă din estimarea inițială. 
După ce primim toate bidurile vom avea o valoare mult 
mai precisă a costului total al proiectului.   
Ne-am interesat foarte amănunțit de obținerea unui 
împrumut de construcție. Condițiile actuale pentru un 
astfel de împrumut sunt extrem de dezavantajoase. De 
aceea cea mai bună alternativă este să finanțăm construcția 
Bisericii din donații şi pledge-uri şi prin sprijinul în 
muncă voluntară din partea comunității noastre. Acum 
este momentul să ne mobilizam cu toții şi să ajutăm cât 
putem de mult la înălțarea Bisericii!
În luna martie, pe baza costului de construcție, vom începe 
o campanie susținută de Fund Raising. Vom încerca să 
contactăm pe toți românii din zona Seattle, participanți 
activi sau ocazionali în comunitatea noastră şi vă vom 
ruga să contribuiți la finanțarea proiectului. Ridicarea 
Bisericii şi a Centrului Cultural este un efort pe care îl 
facem pentru prima dată aici în Seattle şi care ne va întări 
spiritual atât pe noi, membrii comunității de astăzi, cât şi 
generațiile care ne vor urma. Dacă simțiți Româneşte, vă 
rugăm să investiți în viitorul comunității prin donațiile 
dumneavoastră pentru ridicarea Bisericii şi a Centrului 
Cultural Românesc. 

Urmatorii pași
 ◆ În prezent, arhitectul nostru Adam Clark împreună cu 

echipa de consultanți, lucrează la finalizarea planurilor. 
Termenul de predare este 23 februarie. Apoi vom face un 
ultim review şi vom depune aplicația pentru permisul de 
construcție.

 ◆ În lunile martie şi aprilie vom solicita biduri pentru 
lucrări, pe baza planurilor finale ale proiectului. La 
sfârşitul lunii aprilie vom alege echipa de contractori 
pentru fiecare lucrare din proiect.

 ◆ În luna iunie vom primi aprobarea de la City şi vom 
începe construcția.   

Tudor Toma
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La data de 5 februarie 2010, situația conturilor bisericii se 
prezenta astfel:
             Amount		 Financial	Institution
 $220,018.02 Bank of America
 $241,128.22 Wells Fargo
 $247,603.84 US Bank
 $126,384.25 Fidelity Brokerage
 $835,134.33	 Grand	Total	5	Februarie	2010
Comparativ, la data de 10 ianuarie 2010 suma totală era de 
$834,905.63
Contul organizației de caritate dispune de suma de 
$33,900.62

Situaţia Financiară

Situația Veniturilor pe 2009 
2009  2008  2007 

  Botezuri și Cununii  $    11,700     $    12,650    $    15,010  

  Membrie   $    23,458    $    25,050    $    28,800  

  Caritate   $    23,095    $    51,663    $    10,004  

  Donații Construcție   $  165,435    $  209,107    $  232,974  

 $ 223,688    $ 298,470    $ 286,788  
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Note: 
•  Pro Vita / Valea Plopului: 29 cutii cu ajutoare, 651 lb 
•  2 ajutoare pentru cazuri speciale, în valoare de $500 fiecare  
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Adunarea generală a 
organizației de doamne

 
Vă re-amintim că pe data de 21 februarie 2010 va avea loc 

Adunarea Generală a tuturor membrelor cu drept de vot care 
fac parte din Asociația Reuniunii Femeilor Bisericii Ortodoxe 
Române din Seattle “Sfinții Trei Ierarhi” .



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

Virginia M. Onu, Inc. P.S.
Attorney at Law

VA INVITAM LA: “BALUL MARTISORULUI” – EASTERN EUROPEAN MUSIC CONCERT 
MARIA DRAGOMIROIU, MIRABELA DAUER, RAOUL, AUTENTIC & OLTITA CHIRILA 

   26 Februarie 2010         Museum of History & Industry - Auditorium        Ora: 7:30 PM 
2700 24th Avenue East Seattle, WA 98112 

Pret adult: $30.00 in avans sau $35.00 la intrare. 
Pret copil (6-12 ani): $15.00. Locurile sunt limitate.

 Rezervati biletele in avans on-line sau prin telefon: 425-226-7346 6
Seattle Romanian Events: www.astinternational.com/romanianevents.html

Bilete: AST INTERNATIONAL – SHOW  14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058

FreshAlkalineWater.com
Try it FREE! Anti-Oxidant, 

Alkaline, Micro-Clustered, Water
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AVOCATI 
 

 Anca DAIAN     Margaret O’DONNELL 

 425-502-8479     206-774-8758 
 adaian@uscanadaimmigration.com                         modonnell@globallawadvocates.com 

 

DUMINICA 28 FEBRUARIE 2010, DUPA  SFANTA 

LITURGHIE SI SERVIREA MESEI 

3:30 PM to 6:00 PM 

 
LOCATIE :  Catedrala Rusa  Sfantul Spiridon,  

  400 Yale Ave. N  in sala de mese  a bisericii 

 

Pentru programari va rugam sa contactati D-na Ana Omusoru 
 Tel: 425-829-3502 

 E-mail : anaomu@yahoo.com  

CLINICA  LEGALA-IMIGRATIE IN US - PAROHIA 

ORTODOXA ROMANA-CONSULTATII GRATUITE 

Pentru o consultatie cat mai utila, cei 

interesati sunt rugati sa se prezinte cu 

toate documentele aferente (pasaport, 

vize, corespondenta USCIS, sentinte 

penale daca sunt aplicabile, etc.) 

28 FEBRUARIE 2010 

3:30 PM to 6:00 PM 

mailto:adaian@uscanadaimmigration.com
mailto:anaomu@yahoo.com
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Aniversări în luna februarie
1. Ștefănescu Felicia, Stoica Dan
2. Ifrim Cătălina, Munteanu Sorin, Stamate Alexandru, To-
mici Dorina, Trocan Elena, Tescar Virgil
3. Popescu Aneta, Sandu Iuliu
4. Dincă Camelia, Nicula Florin
5. Bulacu Mihai, Mureșan Rafael
6. Bot Barbara, Bucur Sorina, Vasile Andrei
7. Radu Adela
8. Berecz Izabella
9. Teodoru Silvia
10. Manea Ion
11. Hamza Stanca, Călin Remus, Sicoe Maria-Daniela
12. Hîrșovescu Cleopatra, Manciu Adrian, Mihali Petru, 
Mihăiță Dina-Livia, Oprea Miruna, Răutu Carmen
13. Damian Florențiu, Drăghici Ioan
14. Vlasie Constantin
15. Manole Irina, Milici Liubinca, Tomici Nicolae
16. Radu Ilie
17. Cătană Ionela Floriana, Tătar Monica, Boboc Ryan
19. Cena Ioan, Lupu Petre, Rusnac Gavriil, Tătar Mircea
20. Culiac Florentina, Forcoș Daniela, Pop Flora
21. Dominte Vasile, Lazăr Radu, Tarnu Rodica Luminița
22. Bijaru Valentin, Sinea Corina
23. Bojica Sorin, Groșan Pavel, Nistor Valeria, Radu Gabriel
24. Nicoară Maria
25. Albuț Lucia, Marcu Horațiu, Tomici Remus
26. Dumitru Constantin, Sinea Viorel
27. Plev Monica Sârbulescu, Mark Aleen
28. Milascon Julian

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

Aniversări în luna martie
1.Hapaianu Vasile, Tarta Mihail, Torres Ileana, Vasiliu Viorel
2 Sandulescu Mioara
3 Ionescu Petronela, Petrovan Ioan, Popescu Tudor.
4 Poiana Dorina, Zanidache Doina, Veronica Alexandru Sta-
mate, Larissa Sâmbotin
5 Enache Paul
6 Bucur Ioan, Petriuc Elena
8 Crivat Irinel, Farcas Adriana, Ifrim Silviu, Rapan Monica, 
Sandru Gheorghe
9 Vasiliu Steluta, Golescu Maria
10 Badaluta Viorica, Irimescu Cristian, Sandulescu Tiberiu, 
Teodoru Anca-Ioan
11 Armanasu Mihaela
12 Dobre Gheorghe, Dobre Mariana, Costache Stefania, Ge-
rea Maria, Brijban Radu, Tiru Maria
13 Butnar Robert, Punga Cristian, Smantana Ion, Ana-Maria 
Mot, Mirea Valentin
14 Bot Dorel
15 Ionescu Nicole, Stoica Teodora, Tepordei Bogdan
16 Mircea Iosif, Ovadiuc Cosma
18 Ardelean Cornel, Ovadiuc Cristian, Poiana Gabriel
19 Zanidache Eduard
20 Andreiu Bogdan, Sambotin Dragos, Smarandoiu Adrian, 
Tatar George
21 Ryan Daniel Grădinaru
23 Urs Constantin
24 Cocerhan Maria, Chicaros Peter, Hurst Claudia, Iacoban 
Dorina, Stephens Oana
25 Ganea Valerian, Moore Maria
26 Ungureanasu Cezar
27 Dumbrava Gheorghe, Gusu Florica, Popescu Marin
28 Farkas Stela, Forcos Ionel, Sambotin Liliana
29 Gavrilescu Alexandru, Lazar Sorin, Popa Elena, Smîntînă 
Radu
30 Serban Florentina
31 Dixon Gabriela, Malkasian Gary, Oprean Dorel

Corul Bisericii

Corul bisericii noastre are nevoie de mai mulţi 
membri. Dacă doriți să participați în corul bise-
ricii vă rugăm să o contactaţi pe Claudia Barbo-
lovici, 206-234-5693.  Nu este necesar să aveţi 
experienţă anterioară doar să aveţi dorinţa de a 
învăţa şi de a fi prezenţi la repetiţii. Mulţumim.

Notarizăm, traducem şi executăm do-
cumente legalizate pentru împuterni-
ciri (procuri), diplome, certificate etc. 
Deasemenea traduceri la examenul oral 
pentru carnetul de conducere şi intervi-
ul la immigration.

Telefon: 425-290-8043
Email: corneliumichaels@yahoo.com
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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
Comitetul Financiar:  Ionuț Smântână
Epitropi: Brian Mureșan, Ioan Goie, Gheorghe 
Danila
Comunicare: Dan Druță, Florin Trofin 
Administrator proprietate: Virgil Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin

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

Duminică 14 februarie 12:30 Sfânta Liturghie (Lăsata secului pt Postul Mare)
Sâmbătă 20 februarie 12:30 Sfânta Liturghie (Sf. Teodor - Pomenirea morților)
Duminică 21 februarie 12:30 Sfânta Liturghie (Duminica Ortodoxiei)
Duminică 28 februarie 12:30 Sfânta Liturghie (Duminica Sf. Grigorie Palama)

Duminică 7 martie 12:30 Sfânta Liturghie (Duminica Sf. Cruci)
Duminică 14 martie 12:30 Sfânta Liturghie (Duminica Sf. Ioan Scărarul)

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

Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa
www.ortodox.org

Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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