“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
Întru naştere fecioria ai păzit,
întru Adormire lumea nu
o ai părăsit, de Dumnezeu
Născătoare. Mutatu-te-ai la
viaţă, fiind Maica Vieţii, și
cu rugăciunile tale izbăvești
din moarte sufletele noastre.
Condacul
Apărătoare Doamnă, pentru
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte,
prin darul Celui ce S-a născut
din tine, Hristos Dumnezeul
nostru și prin mijlocirea ta
cea de maică înaintea Lui,
aducem ţie, noi, robii tăi.
Ci, ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăvește-ne pe noi
robii tăi din toate nevoile și
suferinţele, care strigăm ţie:
Bucură-te, cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor
necăjiţi!

Adormirea Maicii Domnului
(15 august)

Adormirea Maicii Domnului
Domnul, Cel Care pe Muntele Sinai a dat
a Cincea Poruncă, Cinsteşte pre tatăl şi pre
mama ta, a arătat cu exemplul vieţii Lui cum
trebuie să îşi respecte omul părinţii lui cei
trupeşti.
Spânzurat pe Cruce cu trupul fiind, şi întru
cele mai cumplite chinuri aflîndu-Se, El Şi-a
adus aminte de Maica Lui, şi arătînd către
Apostolul Ioan ce se afla acolo, i-a zis: Femeie,
iată fiul tău. După aceea, a privit către Ioan şi
i-a zis: Iată maica ta. Şi aşa, după ce a dat-o
pe Maica Lui în grija Ucenicului celui iubit,
Mîntuitorul Şi-a dat sufletul Lui pe Cruce.
Ioan avea o casă
pe Muntele Sion,
în Ierusalim, în
care a luat-o pe
Maica Domnului
şi a purtat grijă de
ea pînă la sfîrşitul
vieţii ei, căci întru
acea casă a rămas
Maica lui Dumnezeu pînă la suflarea ei cea mai
de pe urmă.
Cu rugăciunile ei,
cu povăţuirile ei, cu blîndeţea şi cu răbdarea
ei, ea le-a fost de cel mai mare ajutor Ucenicilor Fiului ei iubit şi Dumnezeu.
Ea şi-a petrecut cea mai mare parte a restului
vieţii ei la Ierusalim, cercetînd adesea locurile
care îi aminteau de marile evenimente şi de
minunile făcute de Fiul ei pentru mîntuirea
omenirii.
Ea mai cu seamă cerceta Golgotha, Bethleemul, şi Muntele Măslinilor. Dintre puţinele
ei călătorii mai depărtate, se păstrează
însemnările călătoriei ei la Antiohia, unde l-a
cercetat pe Sfintul Ignatie Teoforul; de asemenea ale călătoriei ei în insula Cipru, unde l-a

cercetat pe Lazăr, episcopul insulei, cel înviat
de Domnul a patra zi din morţi.
Ea a mai cercetat şi Sfmtul Munte Athos, pe
care însăşi l-a binecuvîntat; şi a rămas o vreme
la Efes în grija Sfintului Ioan Evanghelistul,
în timpul cumplitei prigoane dezlănţuite împotriva creştinilor la Ierusalim.
La o vîrstă mai înaintată ajungînd, ea mergea
adesea să se roage Domnului, Dumnezeului şi
Fiului ei în Muntele Măslinilor, locul înălţării
Sale, dorind ca El să o ia din această lume cît
mai curînd cu putinţă.
Cu ocazia unei astfel de rugăciuni, la Maica
Domnului a venit Arhanghelul
Gavriil, care i-a
descoperit că peste trei zile Domnul o va chema la
El. Arhanghelul
i-a dăruit şi o stîlpare de finic din
Rai, care avea să
fie dusă în procesiune la slujba
înmormîntării ei.
După
acea
rugăciune ea s-a întors acasă plină de bucurie,
nădăjduind că îi va vedea încă măcar o dată pe
toţi Apostolii şi Ucenicii Fiului ei în această
viaţă, mai înainte de a pleca. Domnul a împlinit dorirea inimii Maicii Lui, iar apostolii,
purtaţi pe nouri de sfinţii îngeri, s-au strîns cu
toţii în Muntele Sion.
Maica Domnului i-a întîmpinat cu bucurie
mare, i-a întărit, i-a mîngîiat, i-a povăţuit,
şi le-a împuternicit sufletele. Apoi şi-a dat
liniştită al ei suflet în mînile lui Dumnezeu,
fără durere şi fără suferinţă a trupului.
Sfinţii Apostoli au luat pe umerii lor sicriul
ce purta trupul adormit al Maicii Domnului,
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din care s-a răspîndit bunămireasmă cerească, şi, înconjuraţi de
creştinii din Cetatea Ierusalimului, au pornit să îl îngroape cu
cinste în Grădina Ghetsimani, în mormîntul
Sfinţilor ei Părinţi, Ioachim şi Ana.
Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în tot
parcursul ei, procesiunea de înmormîntare a
fost ascunsă de ochii criminali ai iudeilor. Dar
chiar şi aşa, Afthonie, un preot iudeu, a apucat
sicriul cu intenţia de a-l răsturna, însă tot atunci un înger al Domnului i-a retezat cu sabia de
foc ambele mîini nelegiuite care au rămas lipite de sicriu. El atunci a strigat către Apostoli
să-l vindece, şi s-a vindecat cu adevărat numai
după ce a mărtursit credinţa în Iisus Hristos
Mîntuitorul şi Domnul.
De la această înmormîntare, tot prin purtarea

de grijă a lui Dumnezeu, Sfîntul Apostol Toma însă a lipsit.
Aceasta s-a făcut spre a se descoperi oamenilor o nouă şi întrutot slăvită taină a Maicii lui Dumnezeu. Toma
a sosit la Ierusalim în a treia zi după înmormîntarea Maicii Domnului, şi a dorit şi el să
cinstească trupul adormit al Celei Preacurate.
Dar cînd Apostolii au deschis mormîntul, ei
au aflat acolo doar giulgiurile goale - trupul
nu se mai afla în mormînt! In acea seară, Maica lui Dumnezeu, înconjurată de un alai de
îngeri, a venit în mijlocul Apostolilor şi le-a
zis: Bucuraţi-vă, căci eu sînt cu voi pururea.
Nu se cunoaşte vîrsta la care a trecut la Ceruri
Maica lui Dumnezeu, dar părerea celor mai
mulţi Sfinţi Părinţi este că Maica Domnului a
adormit în vîrsta fiind de peste şaizeci de ani.

Botezuri
Marcați-vă data în calendare!
Comitetul de strângere de fonduri pentru
construcția Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” şi a Centrului Cultural Românesc are plăcerea de a vă invita la un dineu festiv organizat sâmbătă, 9 octombrie 2010, la Columbia Winery (14030 NE 145th
St. Woodinville, WA). Detalii despre programul
special şi invitații de onoare care vor participa la
acest eveniment deosebit din viața comunității
noastre urmează să vă fie comunicate în viitorul apropiat.

Vă aşteptăm cu plăcere!

27 iunie: Sophia Abigail Chiselita, fiica lui Fuad și Elena
Veliev. Nași au fost Gicu și Inga Jugurt și Ion și Marcela
Minascurta.
10 iulie: Nicholas Eduard Popescu, fiul lui Casian și Ionela Popescu având ca nași familia Marius și Florentina
Tunduc.
11 iulie: Mihai Dragoș Cazangiu, fiul lui Cătălin și Alina
Cazangiu. Nași au fost Doru și Sorana Pîrvu.
17 iulie: Robert Dylan Bodea, fiul lui Nicolae și Mariana
Bodea, având ca nași pe Florina Monell și Michael Merz.
17 iulie: Helaina Grace Leuca, fiica lui Alexandru Leuca și
Karen Crew, având ca nașă pe Espelien Magdalena.
18 iulie: Adora Beatrix Iancu, fiica lui Iancu Laurențiu și
Mirela Ștefan, având ca nași familia Remus și Anca Miclea.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Cununii
În luna iulie au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea Bisericii în Sfânta Taină
a cununiei următorii tineri:
3 iulie: Dorel și Raluca Rădăuceanu având ca nași pe Adrian și Irina Balașa.
10 iulie: Claudiu Mititean și Mihaela Panțu fiind însoțiți de nașii lor Marin și Viorica Pop.
24 iulie: Bogdan Mohora și Diana Ashley Lundgren având ca nași pe Ștefan și Teresa Barbu.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare. 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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Construcția Bisericii - iulie 2010
Pe scurt

• Suport de santier : gard, protectie zone invecinate.
In luna iulie constructia bisericii continua cu lucrarile de • Contor electric temporar.
pregatire a terenului. Aceasta lucrare este necessara inainte • Planuri preliminare pentru conductele de canalizare,
electric, apa inainte de a turna fundatia.
de a porni urmatoarele doua si anume zidul de sustinere si
turnarea fundatiei. Pe data de 2 iulie am obtinut permisul • Asigurare de constructie.
necesar pentru pregatirea terenului. Aceasta este unul
din cele 14 permise pe care le vom obtine pina cind vom • Lucrari de coordonare.
termina biserica. In timp ce compania Ponderosa Pacific a Pentru fiecare din lucrarile mari de mai sus e necesar un
lucrat la pregatire adica taierea copacilor, nivelare, instalare permis (sau mai multe) de la Mountlake Terrace iar fiecare
garduri de protectie, comitetul de constructive si consiliul permis necesita planuri complete. De asemenea pentru
au pregatit planurile pentru urmatoarele doua premise. In fiecare lucrare obtinem cel putin 3 biduri dupa care
acelasi timp am lucrat si la finalizarea celor doua contracte. intocmim un contract care contine in detaliul descrierea
Au mai aparut un numar de lucrari cum ar fi : instalarea lucrarii. Aceste contracte sint revizuite de catre echipa
contorului de electricitate temporar, instalarea unui gard noastra legala si de catre consiliu inainte de a fi semnate.
si poarta, lucrari topografice necesare pentru planuri si un Pe masura desfasurarii lucrarilor plata se face lunar si
numar de revizii la planuri cerute de Mountlake Terrace. numai dupa verificare progresului facut in acea luna.
Cu ajutorul comitetelui de constructie si al consiliului Cu metoda de lucru care am adoptat-o nu avem plati in
s-au resolvat toate aceste lucrari astfel incit la sfirsitul lunii avans, ci numai dupa terminare. De asemeni retinem 5%
iulie aveam lucrarile de pregatire terminate si sintem gata la fiecare plata ca si garantie ca totul se va executa conform
contractului. Acesti 5% se vor plati numai la sfirsit pentru
sa incepem zidul de sustinere si turnarea fundatiei.
fiecare contract.
Pe larg
Pentru membrii comunitatii noastre care doresc va obtina
Lucrarile planuite anul acesta sint urmatoarele:
mai multe detalii in cea ce priveste aceste lucrari inclusive
costuri si contracte puteti merge la pagina de web : https://
• Demolare – care e terminata.
thhmicrosoftonlinecom-1.sharepoint.microsoftonline.
• Pregatire teren.
com/Lists/Projects%20List/In%20Progress.aspx folosind
• Zid de sustinere.
utilizatorul : thh3@thh.microsoftonline.com si parola:
• Turnare fundatie si plafoane ciment.
Biserica2010_2 sau trimite-ti email la buletin@ortodox.
org sa va trimitem link-ul.
Lucrarile cele mai mari sint descrise mai jos:

In afara de lucrarile mari de mai sus sint necesare si alte
lucrari mai mici de pregatire si anume:
• Lucrari topografice.
• Lucrari de testare a compactarii solului pe masura
executie zidului.

Lucrarile de pregatire a terenului
Aceasta lucrare a fost contractata cu Ponderosa Pacific. Cu
aceasi firma am contractat si zidul de sustinere. Pentru
contractarea a doua lucrari am obtinut o reducere. Inainte
de a alege compania Ponderosa Pacific am verificat in
detaliu lucrarile pe care le-a facut anterior de asemeni
am vorbit cu clienti cu care a lucrat inainte. Pina la
sfirstitul lunii iulie Ponderosa a finalizat taierea copacilor
si eliberarea terenului. De asemeni a instalat protectia
pentru spatiile din afara santierului. In luna august
Ponderosa va incepe excavarea si aducerea terenului la
cotele necesare pentru fundatie si parcari. In acelasi timp
pregateste terenul pentru zidul de sustinere.
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Zidul de sustinere
Comitetul de constructive si consiliul au decis pentru
designul de tip Stone Terra care ne va oferi un zid estetic
si trainic. O alta optiune folosita curent este zidul de
tipul Hilfiker care are caracteristici asemanatoare. Am
reusit sa obtinem un pret foarte bun pentru acest zid de
la compania Stone Terra. Ponderosa Pacific va executa
instalarea zidului in luna august. Acest zid va permite
ridicarea terenului la nivelul necesar pentru parcari si
cladire. Zidul va consta din blocuri de ciment variind in
inaltime de la 22 ft pina la 5 ft. Suprafata totala a zidului
este de aprox 6400 sqf. Compania Ponderosa are foarte
multa experienta instalind acest tip de ziduri. Zidul va
fi ancorat la fiecare nivel cu un sistem numai “geo grid”
la fiecare rind de blocuri. De asemeni la fiecare rind
compactarea terenului va fi masurata de un inspector
conform cu cerintele permisului de constructie.

Turnare fundatie
Turnarea fundatiei va fi facuta de compania Spartan
Concrete. Aceasta companie are referinte excelente de
la toti cei cu care a lucrat inainte de asemeni pretul este
extraordinar de bun comparat cu ceilalti. La sfirstitul lunii
iulie avem contractul pregatit de a fi semnat si asteptam
permisul de la oras. Au intervenit doua revizii cerute de
oras si care au fost acum sunt resolvate. Anume s-a cerut
reproiectarea turlei din material neinflamabile din cauza
ca scara masinii de pompieri din Montlake Terrace nu
ajuge la inaltimea acea. Si s-a cerut reproiectarea unora din
sistemele de scurgere a apei de ploaie. Cu aceste modificari
nu au mai fost alte cerinte de la oras si asteptam permisul.
Contractele
Citeva cuvinte despre contracte : comitetul de constructie
si consiliul au pus multe ore de lucru sa se asigure ca avem
contracte foarte complete si care protejeaza interesele
comunitatii in toate situatiile pe care le-am putut prevede.
Am avut ajutorul echipei noastre legale cu care am redactat
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aceste contracte. De asemeni a fost munca de negociere cu
contractorii pentru a se ajunge la o intelegere mutuala si a
se semna cu toate punctele de care avem nevoie. Punctele
cele mai importante in aceste contracte au fost : descrierea
detaliata a lucrarii; conditiile de asigurare; retinerea
de 5% pina la terminarea completa; clauzele prin care
biserica nu e responsabila in cazul in care contractorul nu
plateste subcontractorii; clauza care absolva biserica de
responsabilitati daca sint probleme cu permisele; protectia
mediului; respectarea codului; plata lunara numai dupa
terminarea si verificarea lucrarii; estimari si costuri pentru
probleme neasteptate.
Datele financiare
Datele financiare pentru lucrarile planuite anul acesta sunt
pe site la link-ul mentionat anterior. Un numar de lucrari
sint in stadiul de a gasi contractori. Membrii comunitatii
noastre de asemeni pot participa ca si contractori daca au
expertiza necesara. Membrii comunitatii noastre vor avea
prioritate comparativ cu contractori externi. Toate aceste
lucrari trec prin procesul de aprobare cu consiliul parohial
inainte de a fi contractate sau de a se face plati.
Gigel Avram

www.ortodox.org
Pe site-ul de web al bisericii noastre puteți găsi
mai multe informații despre progresul proiectului de
construcție, campania de strângere de fonduri, buletinul parohial, calendarul slujbelor și anunțuri.
Anumite informații sunt disponibile doar după ce
vă înregistrați pe site. La înregistrare 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!
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Situaţia Financiară
La data de 6 august 2010, situația conturilor bisericii se
prezenta astfel:
Amount		
$214,559.94
$221,382.27
$243,233.02
$127,121.70
$391.29		
$806,688.22

Financial Institution
Bank of America
Wells Fargo
US Bank
Fidelity Brokerage
PayPal
Grand Total 6 august 2010

Comparativ, la data de 10 iulie 2010 suma totală era de
$794,766.21
Contul organizației de caritate dispune de suma de
$41,106.78
În afara cheltuielilor lunare curente, s-au mai plătit:
- $5,780 - Waste Management (demolition dump)
- $3,760 City of MLT (grading permit)
La partea de încasări, trebuie menționată suma de $17,570
strânsă cu ocazia picnicului din 31 iulie.
Donațiile în perioada 1 mai - 30 iunie 2010 au totalizat
$76,447. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le
răsplătească!
$6,726 Microsoft Giving Campaign
$5,500 Gavrilescu Alexandru, Hera Gabriel
$5,000 Gavrilă Daniel
$3,500 Anonim
$3,000 Folta Florin
$2,600 Petriuc Mihai
$2,500 Hagiu Costin, Smîntînă Ioan
$2,010 Răutu Bogdan
$2,000 Bogdan Andrei, Ifrim Clement
$1,250 Răus Victor
$1,020 Dominte Val
$1,000 Dumitrescu Cătălin, Oltean Ioan, Şipoș Cătălin
$900
Toma Tudor
$800
Ifrim Silviu
$700
Aluaș Mihai
$575
Gheorghiu Iulian
$508
Avram Gigel
$505
Cătană Ioan
$500
Andreiu Bogdan, Apostol Alexandru, Clinciu Ciprian,
Frîntu Mihai, Irimescu Gheorghiță, Lupu Corneliu, Moldovanu
Petru, Popiță Ioan, Țepordei Bogdan, Țigănuș Liviu, Ungureanașu
Cezar, Zaharia Nicolae
$470
Anonim
$400
Feneșan Adrian, Manu Mitică
$345
Marcu Horațiu
$320
Ambrosa Beatrice
$300
Baez Noe, Barbu Gheorghe, Boris Bill, Dănilă Gheorghe,
Furdui Dacian, Hategan Liana, Lazar Ioan, Olaru Liviu, Oltean
Adrian Paul, Panduru Flaviu, Tătar Monica

$255
Crețu Ionel
$240
Fînaru Adrian
$220
Olt Emanoil
$210
Tarcaș Marius
$200
Apreutesei Marius, Arbune Ionela, Anonim, Iftimie Sorin,
Pop Marin Valer, Popa Lucian, Popa Toni, Stroescu Ene Daniel,
Tîrtu Marius, Vlăsceanu Cristian
$150
Anonim, Iancu Laurențiu, Marinescu Andrei, Moraru
Adrian, Onu Virginia
$140
Popa Mircea Calin
$125
Mureșan Vasile Brian
$121
Pravăț Daniel
$110
Barbolovici Claudia
$100
Albuț Gabriel, Dîrțu George, Lazar Florin, Marcu Cornel,
Munteanu Marian Răzvan, Onuțan Ionuț, Perianu Aurel, Piticariu
Toader, Shaw Robin, Tănase John, Tegzes Claudiu, Vasiliu Viorel,
Zanidache Virgil
$96
Mureșan Emanoil
$90
Nistor Ioan
$75
Jianu Sorin, Moldovan Eugen
$60
Buluc Andrei, Mocan Anamaria
$50
Bogdan Mircea, Budapest Bistro, Butnar Ioan, Costea
Mihai, Cozmei Cătălin, Erbiceanu Mihaela, Frig Tiberiu, Moraru
Valentin, Podar Marius, Popescu Gheorghe, Schatz Mark, Surugiu
Sebastian
$25
Mirea Valentin, Rădulescu Ionela Floris, Rotar Sorin
$20
Fedorean Maria, Garcia Marc, Gaspar Raluca, Obreja
Alina, Pop Flora, Stană Vasile, Ursei John
$10
Koller Eduard
Comparativ cu anul trecut:
Total Ianuarie-Iunie 2010

Total Ianuarie-Iunie 2009

$156,689

$107,974
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

157 k

May

104 k

100 k

137 k

Apr

89 k

86 k

80 k

Mar

58 k

54 k

47 k

Feb

42 k

38 k

29 k

Jan

22 k

21 k

16 k

Total

297 k

222 k

157 k
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Aniversări în luna august
1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae
2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia
3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia
4 Mihuț Adriana
5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta, Wazeri Ani
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Adrian
13 Drăghici Seline Teodora
14 Bot Mariana, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basaraba Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru

19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria, Margarint Sofia
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia
25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Schnauffer Hailey Daniela
26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel
27 Gulie Rodica
28 Kerper Alexander Michael
29 Iriminescu Eren
30 Grigoraș Adrian
31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți
Ani”, însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate
bucurii și fericire.

Virginia M. Onu, Inc. P.S.
Attorney at Law
Avocat născut în Romania, licențiat în Statul
Washington, accept cazuri de drept penal (“criminal
defense”) și drept civil (“family law”).
Tel: (425) 451-1202 x3030
Fax: (425) 454-4289
attorney@onulaw.com
www.onulaw.com

11033 NE 24th Street
Suite 200
Bellevue, WA 98004

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!

AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
ANCA DAIAN
Membră a Baroului dinWashington și Quebec, Canada
Telefon: 425-502-8479
Fax: 425-587-1900
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com

www.uscanadaimmigration.com
1808 Richards Road Suite 119
Bellevue, WA 98005

pagina 8

Cuvântul

Programul slujbelor religioase
Duminică 1 august

12:30 Sfânta Liturghie (Lăsatul secului pentru
postul Adormirii Maicii Domnului)
Vineri 6 august
12:30 Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față)
Duminică 8 august
12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 15 august
12:30 Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)
Duminică 22 august
12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 29 august
12:30 Sfânta Liturghie (Tăierea capului Sf Ioan
Botezătorul - Post negru)
Duminică 5 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Miercuri 8 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Nașterea Maicii Domnului)
Duminică 12 septem- 12:30 Sfânta Liturghie
brie
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

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Clement Ifrim
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Casier: Carmen Rautu
Controlori: Gabi Hera, Gigel Avram, Daniel Pravăț,
Ionuț Smîntînă
Epitropi: Victor Raus, Brian Mureșan, Emil Olt,
Gheorghe Danilă
Comunicare & Website: Dan Druță, Claudia
Barbolovici, Florin Trofin
Administrator proprietate: Doina & Virgil
Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin, Carmen Răutu, Maria
Dănilă
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elena Dominte
Vicepreşedinte: Doina Zanidache, Elisabeta Butnar
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Neagoe
Casieră: Florica Gușu
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
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