
„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a 
înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumne-
zeu” (Marcu 16, 19)
Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare 
înaltă şi mare, care covârşeşte mintea 
omenească, şi vrednică de marea bunătate a 
Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. 
Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu 
Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată 
s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. 
Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai 
înainte niciodată nu se 
putea aştepta. Căci cine 
ar fi nădăjduit că Dum-
nezeu iarăşi se va împăca 
cu oamenii? Nu pentru 
că Domnul era vrăjmaş al 
oamenilor, ci pentru că ro-
bul era uşuratic la minte; 
nu pentru că Stăpânul era 
aspru, ci pentru că robul 
era nemulţumit.
Voieşti să ştii cum noi am 
întărâtat asupra noastră 
pe acest Domn plin de 
dragoste şi de prietenie? 
Este neapărat trebuitor 
să cunoaştem fondul 
vrăjmăşiei de mai înainte, 
pentru ca atunci când vedem că noi, care 
eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost 
cinstiţi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. 
Şi să nu credeţi că acea schimbare s-ar fi făcut 
în urma propriilor noastre merite, ci mai vâr-
tos să nu încetaţi a recunoaşte mărimea haru-
lui dumnezeiesc şi de-a pururea să mulţumiţi 
Lui pentru mărimea darurilor Sale.
Aşadar, voieşti să ştii cum am întărâtat asupra 
noastră pe acest Domn iubitor de oameni, 
plin de dragoste, bun, care toate le-a întoc-
mit spre binele nostru? Dumnezeu hotărâse 
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odinioară a stârpi tot neamul nostru, şi aşa de 
tare Se mâniase asupra oamenilor, încât voia 
să-i stârpească împreună cu femeile, cu copiii, 
cu dobitoacele şi cu tot pământul. El chiar 
spusese: „Voi pierde de peste tot pământul pe 
omul pe care l-am făcut! De la om până la 
dobitoc şi de la târâtoare până la păsările ce-
rului, tot voi pierde, căci îmi pare rău că le-am 
făcut” (Facerea 6, 7). Dar nu omenirea în sine 
ura El, ci răutatea ei.
Şi noi, care păream nevrednici de pământ, 

astăzi ne-am înălţat la cer. 
Noi, care nu eram vred-
nici de nici o cinste pe 
pământ, ne-am înălţat la 
împărăţia cea de sus şi am 
trecut peste ceruri şi am 
ajuns la tronul cel dumne-
zeiesc; şi acea natură, care 
fusese alungată din rai de 
către heruvimi, astăzi s-a 
ridicat mai presus de heru-
vimi. Dar cum s-a săvârşit 
această mare minune? 
Cum ne-am ridicat noi la 
această înălţime, noi care 
am mâniat pe Domnul şi 
nu păream vrednici nici de 

pământ? Cum s-a înlăturat 
acel război? Cum s-a îmblânzit acea mânie? 
Cum? Căci aceasta este de mirare, că nu noi, 
ci El, Care cu dreptate Se mâniase pe noi, ne-a 
chemat la pace şi a întemeiat pacea. Cum, El a 
fost atacat şi El cheamă la pace? Negreşit, căci 
El este Dumnezeu şi de aceea ne cheamă pe 
noi, ca un Părinte plin de dragoste.
Să vedem, cum se face aceasta? Mijlocitorul 
păcii este Fiul Aceluia Care ne cheamă la pace; 
nu un om, sau înger, sau arhanghel, ori vreun 
altul dintre slujitorii lui Dumnezeu, ci însuşi 
Fiul lui Dumnezeu este mijlocitor. Şi ce face 

Sfinții Împărați 
Constantin și Elena 

(21 mai)

Înălțarea Domnului

Troparul

Chipul Crucii Tale pe 
cer vazându-l și ca Pavel 

chemarea nu de la oameni 
luând, cel între împărați 
Apostolul Tău, Doamne, 

împărăteasca cetate în 
mâinile Tale o a pus, pe 

care păzește-o totdeauna 
în pace, pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu, 

unule iubitorule de oameni.

Condacul

Constantin astăzi, cu maica 
sa Elena, Crucea au arătat 
lemnul cel preacinstit, care 

este rușinea iudeilor și arma 
credincioșilor asupra celui 

potrivnic; ca pentru noi 
s-a arătat semn mare și în 

războaie înfricoșător.
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Mijlocitorul? Ceea ce se cuvine mijlocitorului. Precum atunci 
când doi sunt învrăjbiţi se pune între dânşii un al treilea şi 
potoleşte mânia unuia şi a altuia, aşa a făcut şi Hristos. Dum-
nezeu Se mâniase pe noi, şi noi ne abătusem de la Dumne-
zeu, dar Hristos a intervenit între noi şi a împăcat amândouă 
părţile. Dar cum S-a făcut El mijlocitor? Pedeapsa pe care noi o 
meritam de la Tatăl, El a luat-o asupra Sa; din partea lui Dum-
nezeu El a suferit pedeapsa, din partea omenirii celei învrăjbite 
cu Dumnezeu – ocara.
Voieşti să ştii cum le-a luat pe amândouă asupra Sa? „Hristos, 
ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-
Se pentru noi blestem” (Galateni 3, 13). 
Acum vezi că El a răbdat pedeapsa cea pusă 
din partea lui Dumnezeu? Dar iată cum a 
luat asupra Sa şi ocara ce vine de la oameni. 
Zice psalmistul: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe 
Tine au căzut asupra mea” (Psalmul 68, 11). 
Aşa a ridicat El vrăjmăşia şi n-a încetat a face 
şi a suferi toate, până ce iarăşi a împăcat cu 
Dumnezeu pe vrăjmaşul lui Dumnezeu. Şi 
ziua de astăzi este pricina acestor bunătăţi.
El a luat pârga naturii noastre (adică natura 
omenească în a ei desăvârşire) şi a dat-o iarăşi 
Tatălui, făcând ca un lucrător de pământ 
care aduce lui Dumnezeu pârga roadelor, 
ca prin aceasta Dumnezeu să binecuvânteze 
tot câmpul. El a adus Tatălui pârga naturii 
omeneşti, şi Tatăl a admirat jertfa, şi pen-
tru vrednicia Celui ce a adus jertfa, şi pentru 
însăşi curăţia jertfei. Aşa că Tatăl a luat-o cu 
mâinile Sale şi a pus-o lângă Sine, zicând: 
„Şezi de-a dreapta Mea” (Psalmul 109, 1).
Dar cărei naturi a grăit Dumnezeu? Către 
natura cea omenească, ori către natura cea 
dumnezeiască a lui Hristos? Arătat este că 
aceleia căreia îi spusese odinioară: „Pământ 
eşti şi în pământ te vei întoarce” .
Nu era destul că natura omenească, prin Hristos, s-a ridicat 
la cer? Nu era destul că ea a ajuns în lăcaşul îngerilor? Nu era, 
oare, această cinste negrăită? Însă ea a trecut mai presus de 
îngeri, s-a înălţat peste arhangheli, peste heruvimi şi serafimi, şi 
nu s-a oprit până ce a şezut pe tronul lui Dumnezeu. Socoteşte 
cât de jos stătea înainte natura omenească şi cât de sus s-a ridi-
cat! Nu se putea să cadă mai jos decât căzuse omenirea, şi nici 
mai sus nu putea a se ridica decât a ridicat-o Hristos. Căci na-
tura omenească prin Hristos s-a ridicat la cer. Şi ce însuşiri avea 
această natură mai înainte?
Eu mă opresc bucuros la înjosirea naturii noastre, pentru ca 
să recunosc mai bine uimitoarea ei înălţare, prin bunătatea 
Domnului. Noi eram pulbere şi cenuşă. Dar cel puţin aceasta 
nu era urmare a vinovăţiei noastre, ci din cauza slăbiciunii na-

turii noastre, că oamenii se făcuseră mai fără de minte decât 
dobitoacele, după cum zice şi psalmistul: „Alăturatu-s-a dobi-
toacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalmul 48, 12). 
A se asemăna cu dobitoacele cele fără de minte înseamnă a fi 
încă mai înjosit decât ele. Adică, la dobitoace, lipsa de minte 
este ceva natural, nevinovat, dar o fiinţă înzestrată cu minte a 
se pogorî până la lipsirea de minte, aici este vinovăţia voinţei. 
Aşadar, oamenii au căzut mai jos decât dobitoacele, s-au făcut 
mai nemulţumitori, mai nebuni, mai vârtoşi, mai înjosiţi, mai 
nesimţitori decât pietrele.

Ce trebuie să zic? Cum să mă exprim? 
Această nevrednică omenire, cea mai fără 
de minte decât toate, s-a ridicat astăzi pes-
te toate. Astăzi îngerii au văzut ceea ce de 
mult doreau să vadă. Astăzi arhanghelii pri-
vesc cele pe care de mult aşteptau să le vadă. 
Ei au văzut natura noastră strălucind de pe 
Tronul cel împărătesc, strălucind în slava 
şi frumuseţea cea nemuritoare. Căci acum, 
când natura omenească i-a covârşit cu cin-
stea, ei totuşi se bucură, aşa cum mai înainte 
jeleau înjosirea noastră. Deşi heruvimii 
alungaseră omenirea din rai, totuşi jeleau 
soarta ei.
Dacă oamenii simt compătimire pentru 
alţii, cu atât mai mult îngerii au simţit 
compătimire pentru noi, căci ei sunt mai 
plini de iubire decât oamenii. De aceea se 
arată îngerii pretutindeni unde se vorbeşte 
despre reînălţarea omenirii, atât la Naşterea 
lui Hristos, cât şi la învierea Sa din mor-
mânt.
Astăzi, la Înălţarea Mântuitorului la cer, iată 
ce se zice în istoria Apostolilor despre îngeri: 
„… doi bărbaţi au stat înaintea lor în haine 
albe, care au şi zis: Bărbaţi galileeni, ce staţi 
căutând spre cer? Acest Iisus, care S-a înălţat 

de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” .
Ascultaţi acum cu luare aminte. Pentru ce vorbesc ei aşa? Nu 
aveau oare ucenicii ochi? Nu văzuseră ei înşişi ceea ce s-a petre-
cut? Nu spune evanghelistul că S-a înălţat înaintea ochilor lor? 
(Fapte l, 9). Pentru ce, oare, s-au înfăţişat atunci îngerii şi le-au 
spus că El S-a înălţat la cer? Pentru două pricini:
Întâi, fiindcă ucenicii erau întristaţi pentru despărţirea de Hris-
tos. Cum că ei în adevăr erau trişti, aflăm din cuvintele Dom-
nului: „Nimeni dintre voi nu mă întreabă: Unde Te duci? Ci, 
fiindcă v-am spus acestea, întristarea a umplut inima voastră” .
Când noi ne despărţim de prieteni şi de rude, ne pare rău. Cum 
ar fi putut acum ucenicii să nu jelească şi să nu simtă durerea, 
când vedeau că se desparte de dânşii Izbăvitorul lor, Dascălul şi 
Sprijinitorul cel plin de dragoste, cel blând şi bun? De aceea li 



pagina 3nr. 181, mai 2010

Mesele duminicale

Pentru o mai bună organizare a meselor duminicale 
de după slujbă, rugăm pe toți enoriașii care doresc 
să pună parastas cu mâncare să o sune pe Doina 
Zanidache la (425) 775 6781 cu cel puțin două 
săptămâni înainte (sau puteți să vă înscrieți personal 
în tabelul de la sala de mese).

Vă mulțumim pentru colaborare!

s-au arătat îngerii; ei trebuiau să aline durerea ucenicilor pentru 
ducerea Domnului de la dânşii, prin făgăduinţa revenirii Lui. 
„Acest Iisus, care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum 
L-aţi văzut mergând la cer”. Vă pare rău că El se ia de la voi, însă 
nu vă întristaţi, El iarăşi va veni. Aceasta este întâia pricină a 
arătării îngerilor.
Pentru a doua pricină, nu mai mică decât prima, îngerul a 
adăugat: „El S-a înălţat”, adică S-a înălţat, S-a ridicat la cer. 
Distanţa era prea mare şi ochii omeneşti nu puteau să privească 
trupul ce se înălţa până a ajuns la cer. Precum o pasăre, care se 
ridică la înălţime, se ascunde tot mai mult de ochii noştri, aşa 
şi trupul lui Hristos, cu cât mai sus se ridica, cu atât mai mult 
se depărta de ochii ucenicilor, fiindcă slăbiciunea vederii nu 
putea să urmărească lungimea distanţei. De aceea s-au înfăţişat 
îngerii, spre a încredinţa pe ucenici despre înălţarea Sa la cer, ca 
ei să nu creadă că El a fost luat la cer ca Ilie. Ilie a fost luat ca 
un rob al lui Dumnezeu, iar Iisus ca Domn; Ilie cu o căruţă de 
foc, Iisus a fost luat de un nor, căci şi Tatăl, precum zice Isaia, 
„șade pe nor” (Isaia 19, 1). Ilie, la înălţarea sa, a slobozit cojocul 
său asupra ucenicului său Elisei; dar Iisus, după ce S-a înălţat, 
a făcut să se pogoare asupra ucenicilor Săi darurile Harului şi a 
făcut nu numai un prooroc, ci mii de prooroci, care au fost cu 
mult mai mari şi mai slăviţi decât Elisei.
Aşadar, iubiţilor, să priveghem şi să îndreptăm ochii duhu-
lui nostru la a doua venire a Domnului. Apostolul Pavel zice: 
„însuşi Domnul întru poruncă, la glasul arhanghelului, Se va 
pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi. După 

aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei 
în nori, întru întâmpinarea Domnului” . Însă nu toţi. Ascultă 
ce zice Hristos: „Atunci vor fi două măcinând la moară, una se 
va lua, alta se va lăsa; în noaptea aceea vor fi doi într-un pat, 
unul se va lua, altul se va lăsa” (Matei 24, 41; Luca 17, 34). Ce 
înseamnă aceste vorbe neînţelese? Cele de la moară sunt săracii 
şi chinuiţii (la iudeii antici, slujnicele sau roabele erau datoare 
să macine făină în râşniţă), cei din pat sunt bogaţii, care au şi 
comoditate, şi prisosinţă. Domnul voieşte aşadar să spună că 
atât dintre săraci, cât şi dintre bogaţi, numai unii se vor mân-
tui, alţii însă vor pieri. Drepţii vor fi răpiţi în nori, spre întâmp-
inarea Domnului, iar păcătoşii vor fi lăsaţi şi daţi osândei.
Când un rege vizitează o cetate, obişnuiesc a ieşi înaintea lui cei 
ce îi sunt favoriţi; iar criminalii se ţin în cetate, spre a aştepta 
pedeapsa lor. Tot aşa va fi când Domnul va veni la judecată. 
Vom fi, oare, şi noi atunci duşi spre întâmpinarea Lui? Ah, eu 
cunosc păcatele mele şi nevrednicia mea!
Deci, să nu se laude bogatul întru bogăţia sa şi săracul să nu se 
creadă mizerabil şi nenorocit. Mai vârtos fericit, şi sigur fericit, 
şi de trei ori fericit este cel care se va arăta vrednic în ziua aceea 
a ieşi întru întâmpinarea Domnului, de ar fi el şi cel mai sărac 
decât toţi. Iar noi, păcătoşii, să ne tânguim pe noi înşine, şi nu 
numai să ne tânguim, dar să ne îmbunătăţim, să ne schimbăm, 
pentru ca toţi să primim cu vrednicie pe împăratul îngerilor şi 
să putem gusta acea sfântă fericire întru Hristos Domnul nos-
tru, Care fie proslăvit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în 
vecii vecilor. Amin.

24 ianuarie:  Dante Melinceanu, fiul lui Laura și Cătălin Melin-
ceanu, având ca nașă pe Tatiana Craivanu.
30 ianuarie: Joshua Cristian Dobrescu, fiul lui Iliuță și Rodica 
Dobrescu, având ca nași pe Corina Cruceanu și Petru Yordan. 
14 februarie: fetița Dariana Laura Dumitriu, fiica lui Dragoș 
Dumitriu și Laurenția Barbu, avînd ca nași pe Antanie și Marie 
Jumanca.
14 februarie: fetița Alexandra Nicole Stafie, fiica lui Cătălin și 
Kristen Stafie, având ca nași pe Claudia Filipoaia și Wall Larry.
20 martie: Adelina Maria Ghinea, fiica lui Ciprian Ghinea și 
Cristina Ivan. Nași au fost Maria Sitna și Grațiana Scrob.
10 aprilie: Daniel Nectarie Obreja, fiul lui Marcel și Mihaela 
Obreja. Nași au fost Iulian și Manuela Negroiu.
10 aprilie: copilul Brian Daniel Myers, fiul lui Monica și Buck 
Myers, avînd ca nași pe Ionel și Daniela Forcos.
18 aprilie:  Ștefan Alexandru Catrinescu, fiul lui Cosmin și Ele-
na Catrinescu. Nași au fost Cătălin și Raluca Olteanu.

Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lu-
mina Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Botezuri
În data de 18 aprilie 2010 au venit în fața 
Sfântului Altar pentru a primi binecuvân-
tarea Bisericii în Sfânta Taină a cununiei 
Dumitru Belea și Semida Varvas având ca 
nași familia Fred și Corina Vasquez.

Cununie

Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bu-
năstare. Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare 
și bunul Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață 
creștină finilor lor.
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În luna Aprilie ne-am concentrat pe proiectul de 
demolare a cladirii de pe proprietate. Am hotărât să 
efectuam demolarea ca o lucrare independentă. În acest 
fel vom avea locul liber ca să putem începe construcția 
imediat dupa obținerea permisului de la City. Mulțumită 
efortului membrilor noștri care au vrut să ajute, am avut 
în final 8 biduri pentru demolare! La ședinta comitetului 
de constructie din 31 martie am trecut în revistă toate 
ofertele primite și am constatat că includ diferite lucrări 
(cum ar fi tăierea copacilor, gardul de protecție a întregului 
site, etc) care făceau dificilă compararea bidurilor. În 
ședință am hotărât să facem o lista detaliată de lucrări pe 
care să o trimitem tuturor contractorilor și să le cerem 
să ajusteze prețul ca să putem compara biduri similare ca 
“scope of work”.

 Două săptamani mai tarziu, pe 14 Aprilie, ne-am 
întâlnit din nou la Bellevue Library și am analizat 
bidurile actualizate. Dintre toate, bidul de la “Yellow 
Iron Construction” a fost cel mai scazut, sub $30,000. 
Numărul mare de biduri și prețul deosebit de bun pe care 
l-am obținut confirmă faptul ca piața de construcție este 
deosebit de bună pentru noi în acest moment! Pentru a 
păstra caracterul confidential al bidurilor, vom publica 
valoarea exactă a fiecarui contract pe site-ul pentru 
membrii bisericii. Având în vedere că “Yellow Iron” este 
o companie mare care se ocupă doar cu demolari și site 
work, și în care avem încredere, am fost de acord să-i 
oferim contractul pentru lucrarea de demolare. 
După sedință am luat legatura cu “Yellow Iron” și le-am 
cerut să-mi trimită propunerea de contract.  Am trimis 
contractul lui Brian, avocatul nostru, care l-a revăzut și 
mi-a trimis comentariile lui pe 23 Aprilie. Acum așteptăm 
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modificarea și semnarea contractului. În paralel, am luat 
legătura cu cei de la City pentru  obținerea permisului 
de demolare. Am primit documentația necesară în email. 
Acum Val și Adam se ocupă de completarea aplicației 
pentru permisul de demolare. Daca nu intervine nimic 
neprevăzut, ne așteptăm să începem demolarea în 
saptămâna care începe pe 3 Mai.        
În paralel cu demolarea, ne-am ocupat de obținerea 
bidurilor pentru următoarele trei lucrări: a) site work, b) 
retaining walls și c) fundație. Ca și la demolare, Val și cu 
mine am creeat o listă detaliată cu elementele care trebuiesc 
incluse în fiecare bid. Cel mai dificil bid este cel pentru 
“retaining walls” care foloseste un sistem special, indicat 
în raportul geodezic. Am obținut raportul copiat de la 
Nelson Geotechnical și l-am distriubuit celor interesați.  
Un număr de membrii din comitetul de construcție sunt 
acum angajați cu contractori care ne vor oferi biduri. 
Ședința de evaluare a bidurilor pentru construcție va fi 
Miercuri 28 Aprilie.
Pe 20 Aprilie am primit confirmare de la City că sunt 
aproape gata cu verificarea planurilor și că ne vor trimite 
comentariile fiecărei comisii de revizie până la sfârșitul 
lunii. Apoi Adam va face modificarile cerute și va submite 
planurile revizuite pentru eliberarea permiselor. Suntem 
în continuare “on track” pentru ca să avem permisele 
eliberate și să începem lucrările de construcție în luna 
Iunie. 

Tudor Toma

www.ortodox.org
Pe site-ul de web al bisericii noastre puteți 

găsi informații despre progresul proiectului de 
construcție, rapoartele de la Adunarea Generală, 
buletinul parohial, calendarul slujbelor.

Anumite informații sunt disponibile doar după 
ce vă înregistrați pe site. La înregistrare solicităm 
adresa și numărul de tel. doar pentru a putea con-
firma 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 im-
presiile și sugestiile dumneavoastră!



Valea Plopului – aşezământ al iubirii creştin-ortodoxe
Asociația Pro Vita și lupta unui preot ortodox român pentru viață

În ultimii doi ani am publicat cateva articole legate de 
asociația Pro Vita fondată de părintele Tănase la Valea Plo-
pului. Donațiile în bani și haine  făcute de comunitatea noas-
tră în anii trecuți au fost binevenite dar cum nevoile cresc 
de la an la an (datorită afluxului continuu de copii) ne-am 
gândit să reînoim apelul către dumneavoastră. Dorim ca și în 
acest an să strângem donații pentru nevoile copiilor de la or-
felinatul părintelui Tănase. Dacă doriți să contribuiți, puteți 
suna pe Florin Trofin (206-306-0280) sau trimite email la 
buletin@ortodox.org.

Asociatia Pro-Vita este o organizatie neguvernamentala si non-
profit cu sediul in Valenii de Munte, judetul Prahova. Asociatia 
a fost infiintata de preotul Nicolae Tanase si preoteasa Maria 
Tanase si cuprinde asociati, angajati permanenti si voluntari de 
diferite profesii – ingineri, arhitecti, preoti, profesori, tarani, 
artisti, studenti, functionari, medici. Asociatia a fost creata 
pentru a structura si a da o forma legala unei activitati inceputa 
cu ani in urma, de salvare de la disparitia materiala si recupera-
re psihica si morala 
a unor copii aflati 
la marginea socie-
tatii si refuzati de 
aceasta.
Obiectivele princi-
pale ale asociatiei 
sunt: derularea de 
programe de asis-
tenta sociala adre-
sate copiilor abandonati si tinerelor mame singure in sistem 
de plasament familial sau mixt; salvarea de la disparitie, recu-
perarea fizica, psihica si morala si reintegrarea copiilor strazii 
sau copiilor abandonati in spitale; sprijinul pentru integrarea 
in viata comunitatii a tinerilor peste 18 ani nevoiti sa para-
seasca orfelinatele; lupta impotriva avortului in conformitate 
cu principiile crestin-ortodoxe. Asociatia asigura de asemenea 
protectie copiilor cu probleme materiale din zona comunei sau 
din tara, prin oferirea zilnica de mese calde si organizarea de 
tabere gratuite anuale, cu sprijinul satenilor din partea locului 
sau din alte parohii din tara, in spiritul crestin ortodox si tradi-
tional romanesc.
Asociatia evolueaza mereu datorita numarului crescand de ce-
reri pe care le primim. Angajatii nostri – Tatiana Samoila, ingi-
ner, Iuliana Hattel, asistenta sociala, si persoanele care lucreaza 
la bucatarie, la ingrijirea copiilor, la curatenie, etc. – sunt aju-
tati de tinerele care au crescut in orfelinate, unde au invatat sa 
se ocupe de copii si de gospodarie.
Asociatia Pro Vita numara la ora actuala mai multe case pentru 
copii. Dar Parintele Nicolae a pus la contributie si pe enoriasii 

sai. In fata afluxului important de copii – pe care ii gaseste 
abandonati la usa sa – parintele ii incredinteaza familiilor din 
parohia sa. Aceste familii de multe ori au deja mai multi copii, 
pana la sase; dar mai gasesc inca dragostea pentru a creste pana 
la inca alti patru co-
pii. In conditiile ac-
tuale din Romania, 
acesta este un adeva-
rat eroism.
La Valea Screzii, 
Parintele Nicolae a 
construit un aseza-
mant care, pe langa 
locuinta, cuprinde 
un dispensar medical si o biserica, o brutarie si un staul. In 
acest centru locuiesc deja copii, adolescenti si tineri; la varsta de 
18 ani, tinerii trebuie sa paraseasca orfelinatele de stat si ajung 
de multe ori in strada. Parintele Nicolae a scos din subsolurile 
Bucurestiului, mame tinere cu copiii lor. Toate aceste locuri 
comunitare dau satelor Valea Plopului si Valea Screzii un aspect 
evanghelic deosebit. Aici, iubirea si compatimirea celor aflati in 
nevoi, adica virturile crestine de baza, sunt la ele acasa.
Parintele Nicolae se bate pentru viata, inteleasa ca dar de la 
Dumnezeu. Se bate pentru viata poporului roman si viitorul 
sau. La marea emigratie datorata situatei politico-economice 
din tara, se adauga trista realitate a comertului cu copii romani, 
nu totdeauna orfani, cumparati de catre unii straini din tarile 
occidentale, comert pe care Parintele Nicolae il denunta fara 
menajamente pana in fata tribunalelor.
Parintele Nicolae nu refuza niciodata pe nimeni, e mereu cu 
usile deschise, lasandu-se in grija lui Dumnezeu si primind pe 
toti cei care vin sau sunt adusi la el. Si Dumnezeu il ajuta, caci 
Pro Vita nu primeste nici o subventie de la stat. Parintele Ni-
colae are ce sa le dea copiilor de mancare astazi si maine, dar 
nu stie ce va avea poimaine. Fiind om credincios, el se roaga 
la Dumnezeu care, din inaltul Cerurilor, este miscat de acest 
preot care se zbate pentru a hrani copiii, frati ai lui.
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A doua ediție a Taberei Ortodoxe Românești organizată cu 
binecuvântarea părintelui Ioan Cătană a avut loc în perioada 
16-22 August 2009, la All Saints Camp din Gig Harbor, WA. 
Au participat 17 copii cu vârste cuprinse între 3 si 14 ani și 9 
adulți voluntari.
În fiecare zi a taberei, ne-am bucurat de o atmosfera pur 
românească, începând dimineața cu mirosul pâinii și cozon-
acilor proaspăt scoși din cuptor, cu aromele de neconfundat 
ale bucatelor românești pregătite de doamna Carolina Marcu, 
și terminând în fapt de seară cu momentul răscolitor când 
Părintele Ioan bătea toaca înainte de vecernie.
Copiii au fost împărțiți pe grupe de vârstă și au avut zilnic un 
program echilibrat privind activitățile religioase, educative și 
distractive. 
Copiii au participat la rugăciunea de dimineață și de seară, la 
Liturghia de miercuri și vineri. Au avut zilnic ora de studiu 
religios în timpul căreia Părintele Cătană i-a învățat cântări bi-
sericesti, rugăciuni, le-a vorbit despre viețile sfinților, despre 
elementele importante din timpul unei  Liturghii, a răspuns 
cu răbdare și pe întelesul tuturor intrebărilor puse, a coordonat 
discuții pe diferite teme privind viața de zi cu zi a unui creștin. 
De asemenea, au petrecut o jumătate de zi la  schitul ortodox 
din Vashon Island și au ascultat învătăturile părintelui stareț 
de acolo.
La orele de limba română, copiii au invățat cum să scrie o 
ilustrată și au trimis-o bunicilor si rudelor din România.
Atelierul-teatru de anul acesta a cuprins studiul și punerea în 
scenă a baladei populare  Meșterul Manole. Copiii au creat de-
corurile, au învățat pe de rost strofe din baladă și au încercat 
să înțeleagă atât semnificația unor cuvinte dificile pentru ei cât 
și pronunția acestora. Copiii mai mari au lansat adevărate dez-
bateri pe marginea problematicii și semnificației textului. În 
ultima seară și-au impresionat părinții cu spectacolul la care au 
lucrat întreaga săptămână.
Activitățile legate de artă și lucru manual au inclus realizarea 
unui mozaic de mari dimensiuni, pictură pe lemn și pe pânză, 
vopsirea tricourilor de tabără, și celebra dulceată de piersici a 

bunicii făcuta dupa o rețetă 
tradițională. De asemenea, 
copiii s-au bucurat din plin 
de activitățile sportive (viz-
ita la piscină, fotbal, bas-
chet, jocuri de tabără) și 
de drumețiile zilnice prin 
împrejurimi.
Întreaga organizare și 
funcționare a taberei 
s-a bazat pe voluntari. 
Mulțumim voluntarilor 
prezenți in tabără: Părintele 
Ioan Cătană, Claudia și 
Dan Prăvaț, Mariana și Adi 
Oltean, Ovidiu și Carolina Marcu, Aurelia Mirea. De aseme-
nea, multe mulțumiri și voluntarilor care nu au putut veni in 
tabără dar care ne-au ajutat la organizare, sau care ne-au vizitat 
și ne-au dat o mână de ajutor: Gabriela Leca, Romanschi Laura, 
Mimi Tirtu, Vali Ene-Stroescu, Monica Crețu, Ana Omușoru, 
Ileana Cotuțiu.
Sperăm ca săptămâna petrecută in tabăra romanească le-a ra-
mas copiilor în memorie cu amintiri plăcute, că i-a ajutat să 
lege prietenii durabile, și că le-a trezit interesul față de originea 
culturală și spirituală a părinților lor.

Tabăra românească ortodoxă

Înscrieri pentru 2010
A treia ediție a taberei se va desfășura în același loc ca și până acum, la All 
Saints Camp, Gig Harbor, în perioada 15-21 august 2010. Tabăra este 
deschisă deopotrivă copiilor, părinților, bunicilor, prietenilor. Dacă sunteți 
interesați să participați și să ajutați la organizarea taberei, vă rugăm să-l 
contactați pe Părintele Ioan Cătană la telefon (425) 442-8296.
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What customers are saying about 
Budapest Bistro:
“I can see why Budapest Bistro (Eliza-
beth’s Kitchen) is rated one of the 25 best places to eat in 
Seattle. Everything I have eaten there is wonderful. You 
don’t know what you are missing. Treat yourself , you won’t 
be sorry.”
“The Spazle is just like my german ex-wife used to make! 
When I want healthy, home-made food, I go see Elizabeth. 
If your grandma had a restaurant, it would be like Buda-
pest Bistro. If you are not sure what to order, ask for a little 
of everything!”

Budapest Bistro

12926 Mukilteo Speedway
Lynnwood WA, 98037
Tel: 425-513-9846
(Located in the same parking lot as Albertsons)

Easily accessible from I5 and I405, Budapest Bistro 
features warm and savory entrees from the heart of 
Hungary and Germany. The owner and chef, Eliza-
beth, will make sure that your taste buds are scrump-
tiously rewarded: Stuffed Cabbage Rolls, Beef Goulash, 
Chicken Paprikas,Wiener Schnitzel are just of the deli-
cious entrees that you can find there. Elizabeth’s home 
cooked meals are made the OLD FASHION way. 
Come enjoy the friendly atmosphere and order 
from the fine selection of European beers and 
wines. Forgot to mention the knock-
out desserts that are best left for 
you to taste.

http://budapestbistrodining.com
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La data de 10 aprilie 2010, situația conturilor bisericii se 
prezenta astfel:
             Amount  Financial Institution
 $172,434.72 Bank of America
 $241,262.3 Wells Fargo
 $243,029.91 US Bank
 $126,059.46 Fidelity Brokerage
 $782,786.39 Grand Total 10 aprilie 2010
Comparativ, la data de 6 martie 2010 suma totală era de 
$812,957.39
Contul organizației de caritate dispune de suma de 
$34,486.84
Tranzacții importante:

- s-au plătit $14,000 firmei Kosnik Engineering (servicii 
pentru planurile de construcție)

- s-au plătit $38,218.64 la City of MLT, parte din taxele 
pentru permisul de construcție

- s-au încasat $20,740 la slujba de Paște
Donațiile în perioada 1 februarie - 31 martie 2010 au totalizat 
$23,725. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le 
răsplătească!
$2,000  Leconiuc Alexandru
$1,300  Munteanu Marian Răzvan
$1,183  Microsoft Giving Campaign
$1,000  Bot Dorel
$575  Cătană Ioan
$542  Dănilă Gheorghe
$500  Goie Ioan, Pintea Corina
$474  Mureșan Vasile Brian
$450  Toma Tudor
$418  Răus Victor
$400  Ambrosa Beatrice, Tătar Monica, Tîrtu Marius
$340  Dominte Val
$300  Filipoaia Claudia, Jumanca Antonie, Lazar Florin, Marcu 
Cornel, Perianu Aurel, Popiță Ioan, Scrob Gratiana
$235  Olt Emanoil
$230  Crișan Monica
$200  Butnar Ioan, Frîntu Mihai, Gheorghiu Iulian, Anonim, 
Inglewood Heights Afh, Stroescu Ene Daniel, Anonim
$188  Oltean Adrian Paul
$150  Apreutesei Marius, Ghizilă Gabriel, Moraru Valentin, 
Mureșan Olga, Petrini Silviu, Pop Aurel
$140  Costea Mihai
$120  Stană Vasile
$110  Crețu Ionel
$105  Nistor Ioan
$100  Albuț Gabriel, Anonim, Bucur Ioan, Buțiu Teodor, Co-
cerhan Vasile, Crișan Dan, Erbiceanu Mihaela, Fedorean Maria, 
Feneșan Adrian, Lupsan Viorel, Poinaru Marian, Rădăuceanu 
Toader, Rado Iosif, Anonim, Stănescu Marian, Stoiță Vasile

Situaţia Financiară $90  Gavrilescu Alexandru
$88  Hera Gabriel, Răutu Bogdan
$80  Anonim
$75  Let Valerian, Radu Remus, Rotar Sorin, Szolosi Csaba
$70  Tudor Mihai
$60  Moraru Adrian
$52  Mureșan Emanoil
$50  Chester Anca, Csibi Andrei, Delegeanu Alexandru, Gaspar 
Lucian, Ifrim Clement, Miclea Remus, Mititean Viorel, Predoi Mă-
dălin, Răduceanu Dorel
$35  Țîru Cătălin
$30  Garcia Marc, Mosescu Leonard, Popa Mircea Calin
$25  Marcu Horațiu, Podar Marius, Predescu Adrian
$23  Rădulescu Ionela Floris
$20  Istrate M, Mocan Anamaria, Puraveț Constantin Petru, 
Rusu Rodica, Ursei John
$18  Aaron Andrei
$17  Moldovan Eugen
$15  Romanschi Mădălin
$10  Dinu Ioana

Comparativ cu anul trecut: 

Total Jan-Mar ‘10 Total Jan-Mar ‘09
$40,108 $54,408

2008 2009 2010
Dec 297 k 222 k
Nov 246 k 184 k
Oct 215 k 162 k
Sep 201 k 153 k
Aug 183 k 147 k
Jul 149 k 114 k
Jun 137 k 108 k
May 104 k 100 k
Apr 89 k 86 k
Mar 58 k 54 k 40 k
Feb 42 k 38 k 23 k
Jan 22 k 21 k 16 k
Total 297 k 222 k 40 k
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Aniversări în luna mai
1. Mureșan George
2. Bulacu Mihai, Soneriu Iulian
3. Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4. Popp Adriana, Predescu Simona
5. Chirică Alexandru, Groșan Gheorghe, Vlad Silvia
6. Minescu Florentin
8. Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveț Petru Constantin
9. Bărluț Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan Floarea
10. Breban Florica, Cotuțiu Alexandru
11. Maria Tescar
12. Oltean Adi Paul, Pațilea Mihaela, Pintilie Cornelia
13. Dreve Diana
14. Doagă Diana, Dominic Suciu, Popescu Mihaela
15. Moraru Valentin, Oltean Isabella
17. Potolea Maria, Ștefu Carmen
18. Ovadiuc Liliana
19. Folta Roxana, Tătar Lucian
20. Avădanei Dragoș, Alexander Robert Mihalcea
22. Hăpăianu Sofia
23. Hagiu Costin
24. Trofin Izabella, Mara Helen Jalobeanu
25. Bucșe Olga, Teodoru Călin
26. Andrei Mădălina
27. Popescu Cristian
29. Aniței Cecilia, Gavrilovici Iosif, Militaru Adrian, Nicules-
cu Ofelia
30. Dunca Grigore
31. Malkasian Magdalena, Oprean Dorel, Radu Paul, Rusu 
Dorel

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

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

Petru Afilipoaie
Contractor cu aproape 20 de ani de experiență, 
ofer servicii de calitate la prețuri foarte convenabi-
le în domeniile: instalari geamuri, siding, gresie și 
faianță, remodelări, reparații instalații sanitare, etc. 
Dețin scule profesionale și mijloace de transport 
adecvate.
Pentru orice întrebare vă stau la dispoziție la telefon 
503-449-4480

An Evening of 

Fine Wine, Cheese and 
Dessert Extravaganza

Share an evening of inspiration, fellowship and silent auction in support
of St. John the Forerunner Greek Orthodox Monastery

Sunday Evening May 16th, 
5pm

Gleneagle Golf Course
7619 W Country Club Dr

Arlington, WA 98223

In 1995, with the blessing of +Met. Anthony, three nuns from Greece 
came to begin the labor of founding an Orthodox monastery in Gold-
endale, WA. Three nuns have grown to twenty, and the exciting work of 
construction has begun on the building project for their growing syno-
dia and pilgrim community. 

With the blessing and encouragement of His Grace, Bishop JOSEPH, 
St. Andrew Antiochian Orthodox Church will be hosting a wonderful 
evening and a historic opportunity to assist in the establishment of an 
Orthodox monastery in America. 

Glory to God!

Tickets for the evening $25.00 per person. Please reserve your spot by   
sending a check to: PO Box 662, Goldendale WA, 98620. 

Space is limited! 

Contact - Monastery Benefit Dinner Committee
PO Box 662,

Goldendale, WA, 98620
509-773-9944

undermercy@gmail.com

An Evening of 

Fine Wine, Cheese and 
Dessert Extravaganza

Share an evening of inspiration, fellowship and silent auction in support
of St. John the Forerunner Greek Orthodox Monastery

Sunday Evening May 16th, 
5pm

Gleneagle Golf Course
7619 W Country Club Dr

Arlington, WA 98223

In 1995, with the blessing of +Met. Anthony, three nuns from Greece 
came to begin the labor of founding an Orthodox monastery in Gold-
endale, WA. Three nuns have grown to twenty, and the exciting work of 
construction has begun on the building project for their growing syno-
dia and pilgrim community. 

With the blessing and encouragement of His Grace, Bishop JOSEPH, 
St. Andrew Antiochian Orthodox Church will be hosting a wonderful 
evening and a historic opportunity to assist in the establishment of an 
Orthodox monastery in America. 

Glory to God!

Tickets for the evening $25.00 per person. Please reserve your spot by   
sending a check to: PO Box 662, Goldendale WA, 98620. 

Space is limited! 

Contact - Monastery Benefit Dinner Committee
PO Box 662,

Goldendale, WA, 98620
509-773-9944

undermercy@gmail.com

Pentru bilete la acest eveniment sunați pe 
Pompiliu Diplan la 206-214-6731
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Duminică 2 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 9 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Joi 13 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Înălțarea Domnului)
Duminică 16 mai 12:30 Sfânta Liturghie
Vineri 21 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Sf Constantin și Elena)
Sâmbătă 22 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Duminică 23 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Pogorârea Sfântului Duh )
Luni 24 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Sf Treime)
Duminică 30 mai 12:30 Sfânta Liturghie (Lăsatul secului pentru postul  

Sfinților Apostoli Petru și Pavel)
Duminică 6 iunie 12:30 Sfânta Liturghie

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

Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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