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Troparul Sfântului
Prooroc Ioan
Botezătorul

“Pomenirea dreptului
cu laude, iar ţie destul îţi
este mărturia Domnului, Înaintemergătorule,
că te-ai arătat cu
adevărat şi decât
proorocii mai cinstit,
că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit
te-ai învrednicit. Drept
aceea, pentru adevăr
nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit şi
celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în
trup, pe Cel ce a ridicat
păcatul lumii şi ne-a
dăruit nouă mare milă.”

Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul
În acest număr:
Pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul
Tabăra Ortodoxă
Românească
Parohia Noastră
Cronica Noii Biserici Situaţia Financiară
Raportul Donaţiilor pe
perioada curentă
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Pomenirea Naşterii Cinstitului Slăvitului Prooroc
înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan (Sânzienele)
În fiecare an, pe 24 iunie, românii marchează sărbatoarea Sânzienelor, sărbatoare ce marchează întrun fel Solstiţiul de vara, ziua cea mai lunga a anului.
Românii au încercat din cele mai vechi timpuri să
determine ciclurile anotimpurilor dupa semne naturale sau empirice:după cum sare cocoșul de pe pragul
casei sau cu cât se mișcă puiul în gaoacea oului sau
a bioritmurilor stabile ale unor plante (sânziana sau
drăgaica), păsări (cucul), insecte (licuricii), și cosmice
(răsăritul sau asfinţitul aștrilor și constelaţiilor).
Anul Nou agrar și Anul Nou pastoral au fost fixate în deplină concordanţă cu ritmurile biologice ale
plantelor și animalelor specifice latitudinii geografice
a României. Deși începuturile de an agrar și pastoral
gravitau în preajma echinocţiului de primăvară, acestea se deosebeau fundamental: unul marca începutul
ciclului biologic al plantelor și activităţile economice
solicitate de acesta (aratul, semănatul), altul marca
perioada fătatului și înţărcatului puilor, precum și
unele activităţi economice specifice (începutul mulsului, tunsul oilor, tăiatul mieilor și altele). Natura a dispus ca la sfârșitul ciclului vegetal, toamna, rolurile să
se schimbe: începe ciclul de reproducţie al animalelor,
pe de o parte, și se maturizează, se coc și se recoltează
rodul plantelor, pomilor fructiferi și viţei de vie, pe de
altă parte. Dintre plantele de cultură, o excepţie notabila face grâul, care se recoltează vara. Sunt indicii antropogeografice și etnologice că în vremurile arhaice,

pe actualul teritoriu al României, grâul se semăna numai primăvara, nefăcând excepţie de la ciclul biologic
al celorlalte plante de cultură.
Sânziana este o plantă erbacee din familia Rubiaceae. În flora României cele două varietăţi de plante,
sânziana galbenă (Galium verum L.) și sâziana albă
(Galium mollugo L) cresc prin fâneţe și livezi, pe marginea drumurilor, sau prin păduri. Planta are două denumiri zonale: sânziana (Oltenia, Banat. Transilvania;
Bucovina, Maramureș, nordul Moldovei) și drăgaica
(Dobrogea, Moldova de sud și centrală, Muntenia).
Florile, frumos mirositoare, tulpinile, seminţele și
rădăcinile au numeroase utilizări în medicina și cosmetica populară. Prin calitatea sa de a înflori în cea
mai lungă zi a anului și cu insolaţia cea mai puternică,
sânziana a devenit reper calendaristic pentru aprecierea stadiului de dezvoltare al culturilor; dacă înflorește
înainte de ziua care îi este dedicată, 24 iunie, stadiul
vegetal al plantelor este avansat și invers. În nordul
României și în zonele de munte la înfloritul sânzienii
se începea cositul pajiștilor.
Legendele spun că Sânzienele sunt niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii.
Ele se prind în hora și "dau puteri" deosebite florilor
și buruienilor, acestea devenind plante de leac, bune
la toate bolile. În popor se crede că în noaptea Sânzienelor zânele zboară prin aer sau umblă pe pământ. Ele
cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite, în-
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Sfântul Ioan
Botezătorul

mulţesc păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii, apără
semănăturile de grindină. Dacă oamenii nu le sărbătoresc
cum se cuvine, ele se supără, devenind surate bune cu înrăitele Iele sau Rusalii.
Biserica a rânduit ca în această zi de 24 iunie să se facă
pomenirea Nașterii Cinstitului Slăvitului Prooroc înaintemergătorul și Botezătorul Ioan. Acesta este mărturisit de
Hristos mai mare decât toţi cei născuţi din femei, și mai
mult de prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, și
a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, și
a mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea.
Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul și al Elisabetei,
cea stearpă, fiind născut din făgăduinţă. Acesta a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut, și a umplut toată
lumea de bucurie. Drept aceea și îngerii astăzi se bucură
cu oamenii, și toată lumea este plină de bucurie și de veselie. Și se face soborul lui în sfânta sa casă de rugăciune,
ce este în Forachia. Si ne spune părintele Cleopa în predica sa la sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul:
” Și ca să aflăm cine a fost el, să întrebăm direct pe
Hristos, Mântuitorul lumii, care le spunea atunci ucenicilor Săi și la tot poporul: Ce-ati ieșit să vedeţi în pustie? Au
doară trestie clătinată de vânt? Dar ce-ati ieșit să vedeţi?
Au doară om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce petrec în
haine scumpe și în desfătare, sunt în casele regilor? Dar
ce aţi ieșit să vedeţi? Au doară prooroc? Și apoi le explică:
"Dacă aţi ieșit pentru aceasta, să știţi că mai mult decât
prooroc este Ioan Botezătorul!" Apoi, arătând cine este
Ioan, zice că, din toţi cei ce s-au născut din femei până la
el, nimeni nu este mai mare ca Ioan Botezătorul.
Dacă ar fi spus un prooroc acest adevăr, un patriarh,
un apostol, un sfânt, ar trebui să-l credem; dar când spune Ziditorul proorocilor și Dumnezeul proorocilor că Ioan
este cel mai mare om născut din femeie, cine poate să se
îndoiască de acest adevăr? Pe acest dumnezeiesc prooroc,
mai înainte l-a vestit Isaia, zicând: Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va găti calea Ta înaintea
Ta. Și iarăși: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea
Domnului, drepte faceţi cărările Lui.
Dar de ce l-a numit înger? Pentru că viaţa lui s-a asemănat foarte mult îngerilor. Nu era la Ioan avere, nu era
lux, nu erau mâncări alese; nu era la Ioan viaţă împătimită către trup, ci cu totul dezlegat de trup trăia pe pământ, ca un înger. Se hrănea cu acride și miere sălbatică.
Ioan mânca muguri de copaci și miere sălbatică care o fac
viespile și albinele sălbatice prin niște stânci și este foarte amară. Deci aceasta era hrana de toate zilele a acestui

dumnezeiesc prooroc, și era îmbrăcat cu o piele de cămilă
și încins cu curea. Și a ieșit pe malurile Iordanului, când a
fost trimis la vremea propovăduirii, și a început să strige:
Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!
Iată, ce este mai mare în lume! Nu dregătoria. Nu bogăţia. Nu cinstea de la oameni. Ci fapta cea bună; virtutea
este mai slăvită și în cer și pe pământ, și de Dumnezeu și
de oameni.
Auzind oamenii din Iudeea și din Samaria și din tot Ierusalimul, că a ieșit un prooroc ce predică apropierea Împărăţiei Cerului, mergeau la el și erau botezaţi de Ioan în
Iordan. Pielea cea de cămilă a lui Ioan cu care era îmbrăcat, cureaua cea de pe mijlocul său, viaţa lui îngerească
și sfântă, lepădarea lui de toate ale veacului de acum, au
atras toată Palestina la el. Veneau la Ioan cei ce dormeau
pe paturi împodobite cu nestemate, cu fildeș de elefant;
cei învăţaţi să doarmă pe saltele și pe cearșafuri, până și
cei cu coroana pe cap, că și Irod a venit, atunci când Ioan
l-a mustrat în faţa poporului, zicând: Nu se cade, o, Iroade, să trăiești cu cumnată-ta, cu femeia fratelui tău.Veneau pe prundurile Iordanului și dormeau pe nisip noaptea, ca să asculte de dimineaţă până seara pe acest om
mai presus de om, pe acest înger în trup, care s-a lepădat
cu totul de ale veacului de acum și venise ca un înger al
Domnului să vestească venirea lui Hristos pe pământ.
Deci Ioan a fost cel mai mare om născut din femeie,
înger cu trup și Înaintemergător. El s-a învrednicit să se
atingă cu mâna sa cea dreaptă de creștetul Stăpânului
Hristos. Am văzut mâna lui în Sfântul Munte al Atonului,
la Mănăstirea Dionisiu, într-un toc de aur, dat de Neagoe
Basarab al nostru în schimbul moaștelor Sfântului Nifon,
Patriarhul Constantinopolului. Este galbenă ca ceara. La
Bobotează, când se face aghiazmă, părinţii de la Athos
nu mai bagă Sfânta Cruce, ci iau mâna Sfântului Ioan și
o bagă în vase cu apă de izvor, zicând: "În Iordan botezându-Te Tu, Doamne". Și dacă are să fie pace în Grecia
și belsug, când o scoate din apă, mâna se deschide singură și iar se închide de trei ori, semn că Dumnezeu este
cu această mână care s-a atins de creștetul Său în Iordan.
Iubiţilor mei fraţi, dacă trebuie să cinstim pe Maica
Domnului, care-i mai presus și decât Ioan Botezătorul, că
L-a născut pe Hristos cu trup, apoi al doilea după dânsa
trebuie să-l cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Deci să
nu fie casă de creștini unde să nu fie icoana Sfântului Ioan
Botezătorul și unde să nu vă rugaţi acestui mare prooroc
și înger în trup și înaintestătător al tuturor cetelor drepţilor, cum îl numește Biserica”.
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Tabără ortodoxă românească
pentru copii şi adulţi
Vă anunţăm

că Biserica Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” din Seattle WA, cu binecuvântarea părintelui Ioan Cătană, organizează a 4-a ediţie a taberei
de vară pentru copii şi adulţi.

Obiectivul taberei:

Să oferim copiilor o săptămână de recreere şi veselie într-un
cadru natural, învăţând despre credinţa ortodoxă străbună, despre
tradiţii şi obiceiuri romaneşti, întărind, totodata, legăturile în comunitatea noastră. Copii, părinţi, bunici sunt invitaţi deopotrivă. Un
program zilnic variat, cu caracter spiritual, educaţional şi distractiv.
În ediţiile precedente, programul a inclus:
- Ore de religie cu Părintele Cătană
- Limba şi literatura română, precum şi pregătirea unui spectacol
la sfârşitul taberei
- Pictura bisericească (desene şi icoane pe sticla), ceramică, bricolaje
- Excursii (Schitul ortodox de la Vashon Island)
- Piscina, activităţi sportive
- Participarea la Sfânta Liturghie, la Utrenie şi Vecernie

Durata şi locul taberei:

Tabăra va avea loc în perioada 15 - 21 august 2011, la All Saints
Camp, 205 Camp Rd NW, Gig Harbor, WA 98335 .

Cazarea:

În cabane de lemn, cu câte 10 paturi în cameră, toalete şi duşuri.
Toţi participanţii sunt distribuiţi în funcţie de vârstă, cu unul sau mai
mulţi adulţi în cabană.
Tabăra dispune de o sală mare de mese şi conferinţe şi o bucătarie
echipată profesional.
Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activităţi în aer
liber (volei, baschet, fotbal).

Costul pentru un participant:

$ 225 – primul copil din familie
$ 200 – al doilea copil din familie
$ 175 – al treilea copil din familie
$ 150 – adult voluntar
Participarea copiilor sub 5 ani este gratuită, însă trebuie să fie
însoţiţi de un adult.
Persoanele care doresc să solicite o reducere a tarifului sunt
rugate să îl contacteze pe Părintele Cătană, în vederea completarii
formalităţilor necesare.

Înscrierile:

Înscrierile se fac până la data de 1 August 2011.
Pachetul de înscriere/înformaţii suplimentare se găseşte la organizatorii taberei:
Preot Ioan Cătană tel: 425-442-8296
Claudia Pravăţ tel: 425-442-0602

Important!!!

- Nu se mai primesc înscrieri după data de 1 August 2011, întrucât
organizatorii au nevoie de timp, în vederea planificării activităţilor;
- Vizitatorii sunt bineveniţi la slujbele Sfintei Liturghii (miercuri
şi vineri dimineaţa) şi la Vecernie (5:30 pm, în fiecare seara). Dacă
doriţi să vizitaţi tabăra, vă aşteptam sâmbătă, 20 August, începând
cu ora 2 pm.
- Întreaga organizare şi funcţionare a taberei se bazează pe voluntari. Părinţii/adulţii care doresc să participe şi să ajute cu organizarea înainte de tabără şi pe durata ei sunt rugaţi să îi contacteze pe
organizatori.

Nu uitaţi: din puţin se face mult! Vă aşteptăm!

Cuvântul
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Parohia
Noastră
Cronica noii Biserici
După mai mult de două luni de coordonare
între arhitect, inginer civil și personal de la City
of Mountlake Terrace, perseverența noastră a fost
răsplătită prin obținerea mult așteptatelor permise
de civil și building. Această undă verde de la City
ne va permite să reluăm construcția bisericii și să o
continuăm până la terminarea ei sau, probabil, mai
curând, și anume până la terminarea fondurilor de
care dispunem.
Care sunt planurile noastre imediate? În prima
etapă, Ponderosa va executa sistemele cele mai
complexe din amenajarea site-ului și anume:
- sistemul de drenaj al apei provenite din ploi pe
suprafețele impermeabile din parcări, cât și
- sistemul de canalizare al apei potabile.
Acestea reprezintă numai o parte din cerințele
impuse de către City, cerințe costisitoare, dar
necesare și având scopul de protejare a clădirilor
în eventualitatea unor ploi torențiale. În paralel cu
execuția acestor sisteme, pregătim următoarea etapă
de construcție ce are o semnificație mult mai mare
pentru noi, și anume turnarea în beton a fundației
bisericii și a centrului cultural. Pentru îndeplinirea

D

acestei etape, am contractat o companie nouă de
concrete - ACI Apeland, la un preț mai avantajos
decât cel pe care-l avusesem inițial cu Spartan (cu
cca $40K mai ieftin). De asemenea, suntem destul de
avansați în redactarea contractului final cu compania
de plumbing ce se va ocupa de execuția instalațiilor
de apă aflate sub fundația centrului cultural. O
altă activitate destul de intensă a Comitetului de
construcție este coordonarea celorlalte utilități
necesare construcției, cum ar fi: electricitatea,
gazul și sistemele HVAC (căldură, ventilație și aer
condiționat).
După cum observați, planurile noastre pentru
acest an sunt foarte ambițioase, dar sperăm ca până
la începerea sezonului ploios în noiembrie să reușim
atât terminarea structurii de lemn și fier (framing)
a bisericii și centrului cultural, cât și a acoperișului
protector ce va fi necesar pe perioada iernii. Trebuie
mărturisit, totuși, că realizarea acestor obiective nu
este ușoară, mai ales atunci când resursele financiare
sunt limitate. Singura modalitate prin care am putea
compensa într-o oarecare măsură lipsa fondurilor
necesare pentru terminarea construcției ar fi să

angajăm în procesul de construcție membri voluntari
din comunitate care au experiență în domeniul
construcțiilor.
De aceea, doresc ca prin acest articol să fac un
apel la toți membrii comunității române din Seattle
care au experiență în profesiile de framer, carpenter,
roofer, HVAC mechanic, plumber, cât și altele
asemănătoare și care sunt dornici să participe la
formarea unei echipe de meșteri voluntari intitulată
simbolic: "Echipa Lui Manole”
Membrii acestei echipe vor avea misiunea
specială de a înălța un lăcaș sfânt fără să fie nevoiți să
jertfească altceva mai mult decât o parte din timpul
lor personal. Sunt convins că la construcția fiecărei
biserici sunt clădite și sacrificiile celor ce s-au dedicat
înălțării ei.
Nu uitați că o întreagă comunitate ortodoxă
română își pune speranțele în participarea
dumneavoastră. Vă rugăm răspundeți prin email la:
Manole@ortodox.org
Cătălin Dumitrescu
Președintele Consiliului Parohial

upă ani de stăruință și sacrificii, numai câteva săptămâni ne mai despart de începerea lucrărilor la fundația
primei biserici ortodoxe și a primului centru cultural românesc din zona Seattle. În acest moment la care am
visat cu toții, vă scriem cu emoție despre un act simbolic la care aveți ocazia să participați. Astfel, un text comemorativ și numele acelora dintre dumneavoastră care vor dona suma de $1,000 cu destinația “O mie pentru temelie” vor
fi sigilate și zidite la baza noii construcții. Donațiile cu acest scop trebuie să ajungă la noi până la data de 30 iunie și
pot fi făcute în persoană la slujbele duminicale, prin poștă la P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151 sau online la
http://ortodox.org/donate.
u pierdeți această șansă unică de a deveni pentru totdeauna parte din acest lăcaș românesc ridicat pe meleaguri străine! Așa cum a scris Nichita Stănescu, “A fi sămânță și a te sprijini pe propriul tău pământ” este ceea
ce avem acum ocazia să realizăm.

N
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Din Suflet, pentru Suflet

Situaţia Financiară

Prinși cum suntem în rutina cotidiană, ne e poate greu să realizăm că vara
se apropie cu pași rapizi. Acum este timpul cel mai potrivit pentru construcție!
În cele cinci luni care au trecut, comunitatea noastră a făcut pași importanți
către concretizarea proiectului de construcție. Luptându-ne cu birocrația de
care depinde obținerea permiselor de construcție, organizând evenimente
pentru strângerea de fonduri, donând bani și timp, mulți dintre noi am pus
umărul când și unde a fost nevoie pentru ca acest proiect sa meargă înainte.
Astfel, zidul de susținere a fost terminat și ne așteptăm ca în numai câteva
săptămâni să începem lucrările la fundație.
Efortul nostru de strângere de fonduri trebuie să fie însă mereu cu un
pas înaintea echipei de construcție. Ca urmare, e timpul să ne asigurăm că
atunci când fundația va fi gata fondurile necesare următoarei etape vor fi
disponibile. Ca și până acum, nu vrem să apelăm la împrumuturi bancare
cu dobânzi dezavantajoase, ci vrem ca fiecare dolar donat cu efort de către
membrii parohiei noastre să fie folosit direct la construcție. Următoarea etapă
implică ridicarea structurii complete cu acoperiș, astfel încât construcția să fie
protejată împotriva ploii. Conform estimărilor actuale, fondurile care ne vor
rămâne dupa achitarea lucrărilor de fundație vor acoperi numai parțial costul
acestei etape. Pentru a o putea duce la bun sfârșit e nevoie ca în următoarele
câteva luni să mai strângem aproximativ $300,000. Dar cum vom putea aduna
această sumă?
Cu toții cunoaștem modalitățile simple folosite de americani în scopul de
a aduna bani pentru caritate, și anume garage sales, car washes, bake sales,
brunches, zile de naștere sau alte sărbători la care în loc de cadouri participanții
sunt rugați să facă donații. De ce să nu organizăm și noi astfel de activități,
la care îi putem invita și pe vecinii și prietenii noștri americani în folosul
comunității românești? Chiar și copiii noștri se pot implica în organizare, astfel
încât acest proiect să devină cu adevărat și al lor. Dacă la fiecare acțiune am
colecta fie și numai câteva sute de dolari și dacă fiecare dintre noi, cele câteva
sute de familii care am sărbătorit împreună Sfintele Paști, am organiza fie
și numai o singură activitate de acest fel, atunci cei $300,000 de care avem
acum atâta nevoie, ar deveni realitate. Asemenea acțiuni, multiplicate la scara
întregii comunități, ne vor ajuta să atingem țelul pe care ni l-am propus.
Deci cum vom putea aduna această sumă? Răspunsul l-ați ghicit deja numai cu ajutorul fiecăruia dintre noi. Puterea comunității noastre, așa cum
s-a demonstrat în repetate rânduri, stă şi în capacitatea de a ne uni eforturile
atunci când contează cu adevărat, atunci când ceea ce facem este din Suflet,
pentru Suflet. Așa că haideți să îmbrățișăm cu convingere această inițiativă
și să începem să organizăm astfel de acțiuni. Sugestiile dumneavoastră sunt
mai mult decât binevenite, deci vă rugăm să ne scrieți la adresa: buletin@
ortodox.org şi să ne împărtăşiţi din ideile sau chiar din experienţa pe care ati
avut-o organizând o astfel de activitate. Popularizând asemenea inițiative prin
intermediul Buletinului "Cuvântul" şi pe pagina de web a bisericii la www.
ortodox.org îi putem inspira și pe alții să vă urmeze modelul.
Vă mulțumim în avans și așteptăm cu nerăbdare și cu entuziasm să ne
scrieți!
Comitetul de strângere de fonduri

Suma
Cont Bancar
$163 ,017 Bank of America, non charity
$221,871 Wells Fargo
$244,287 US Bank
$127,218 Fidelity Brokerage
$593 PayPal
$756,985 Grand total 31 mai 2011
$735,844 Referința 31 martie 2011
$45,036 BOA charity
Donații importante 1 aprilie - 31 mai 2011
$61,825 Biserica ( slujbe, servicii religioase, PayPal)
$2,457 Caritate
Plăți importante 1 aprilie - 31 mai 2011
$10,875 Ponderosa Pacific - site work
$6,952 Daniel Cartera charity project
$2,936 Omega Engineering - cpnstruction docs
$1,168 St John Greek Monastery - candles
$1,160 Snohomish PUD - pole relocation design
$1,200 Liu & Associates - stormwater design
$875 Easter Services rentals
$750 Krazan & assoc. - soil compacting services, martie 2011
$735 Kosnik Engineering - structural engineering services

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

It’s picnic time
Dragi părinți, bunici, unchi și
mătuși,
mătuș
uși
ș frați și surori mai mari,
amatori
de distracție,
amat
to

Vă invităm

să participați la picnicul organizat de
membrii parohiei noastre în beneficiul
construcției noii biserici. Delicioúii
mititei vor fi ca de fiecare dată
atracția principală dar bineînțeles că
sortimentul variat de gustări și desert
va fi de asemenea apreciat.
Picnicul va fi sponsorizat de către un
grup de enoriaúi care se vor îngriji de
toate cele necesare.
Picnicul va avea loc la proprietatea
bisericii Sârbe din Isaquah.
Deoarece proprietatea se află într-o
zonă rezidențială vă rugăm să
păstrați limita de viteză pe stradă și
să conduceți cu prudență.
Vă așteptăm cu drag!
Adresa:14916 239th PL SE, Issaquah
WA 98027
Pentru direcĠii: http://stsavachurchnw.org/directions.htm

Pentru bucuria celor mici și
pentru nostalgia noastră, a
celor un pic mai mari, ne gândim
ca la picnicul din 9 iulie să
oferim copiilor jocuri alese
dintre jocurile copilăriei noastre.
Pentru plăcerea dvs. și buna organizare
a
evenimentului
plănuim să co-optam cât mai
mulți voluntari pentru grupurile de joacă.
Planul este să avem perioade de
câte o jumătate de oră de joacă,
când cel puțin doi voluntari vor
fi în preajma copiilor pentru
direcții și supraveghere.
Lista de acțiune nu este încă
finală, dar cuprinde jocuri de la
"Țară, țară vrem ostași" până la
cele destinate copiilor mai mici,
cum ar fi "Podul de piatră s-a
dărâmat"...
Ne bazăm pe ajutorul dvs. și vă
rugăm să vă oferiți forțele
pentru o jumătate de oră. Puteți
trimite răspunsul (eventual cu
precizări pentru ce grup de
vârstă preferați - copii mari sau
mici)
la
adresa:
picnic_seattle@yahoo.com.
Comentariile, sugestiile și ajutorul dvs. sunt foarte apreciate!
Va mulțumim,
Gabi Neagoe

Gabriel Albut
(206) 484-9410
(253) 852-9200 ext 212
gabrielal@ johnlscott.com
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Something big is happening
What shrinking inventories mean for home sales

homes.
Recently,
real
estate
professionals
have
been
receiving
multiple offers on listings within the first
few weeks, sometimes days, of coming
on the market. Buyers are eager for
more selection, and they seem ready to
jump when they find a desirable house.
As you can see in the table, inventory
has a significant impact on home prices.
When there are three to four months of
inventory, as there were in the
affordable ranges in King County in April,
prices are stabilizing or seeing a little
appreciation. This is a positive trend in
the affordable ranges that should spread
to all price ranges over time.

While we are far from a complete recovery
in the housing market, a few price points
are seeing a resurgence of bidding wars
like we saw during the boom market that
ended in 2006. This is especially true in the
urban core, areas close to job centers. This
trend is typical of past bottoms to housing
cycles.
Due to a very limited supply of listings in
the more affordable price ranges, many
home buyers are in the unenviable position
of sitting and waiting for new homes to
come on the market. Unlike a few months
or years ago, when there was a bevy of
homes available in all price ranges, many

© 2011 Some offices are independently owned and operated.

buyers are left wanting for selection. This
could be because sellers have heard over
and over again in the past few years that
it's a "buyers' market" and they are
unwilling to put their homes on the market
when conditions have not been in their
favor. It's also possible that some sellers
have listed their homes, only to be
frustrated by months of no offers and then
faced with the decision to cancel or let their
listing expire. In the past two years,
approximately half of listings never sold
and came off the market.
Whatever the reason, some sellers might
be wise to reconsider listing their

A balance between supply and demand
not only puts buyers and sellers on equal
footing when negotiating, it also creates
a trend toward price stabilization. For
now, at least in the more affordable price
ranges, it seems the so-called buyers'
market is somewhat mythical. In some
cases, it might be more accurate to say
we've got a balanced market.
Sellers in all price points should consult
with a qualified real estate professional
to determine the situation with their
home and in their neighborhood. For
many, it might be the perfect time to put
their house on the market, particularly
while interest rates are still historically
low. Those buyers who are waiting for
new inventory will be grateful.

Home Value Note: Median Price. Median home values vary by month; they may not reflect yearly value changes.
Resale Only. Months of Inventory: For affordable price ranges in this region. Indicates the number of homes on the
market divided by the rate of sales. Source: FreddieMac, NWMLS/Trendgraphix
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Aniversări
Iunie

1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca Radu
Rareș, Radu Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora, Zanidache Alexandra
6 Cira Gina, Grecu Iosif, Țibănescu Daniel
7 Doagă Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu Ștefan Niscov
8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț, Clinciu Camelia
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt Violeta,
Roșca Dorina, Surpățanu Mădălina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Roșca Sebastian

Iulie

1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin,
Radoslav Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Pietroșanu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin, Ungureanu Oreste-Dorin, Matthew Ovidiu Mureșan
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mânăscurtă
Angela, Oprean Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban
Dorin, Tudor Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria Standolariu
Marioara, Strava Gabriela
15 Goie Maria, Oltean Beatrice
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farkaș Delia,
Petrehuș Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, Groșan Sofia,
Mazilu Petre, Ghimpu Dorin
21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, Cătană
Floarea, Păscuț Raica, Dumitreascu Tiana Elis

23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia
Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
27 Christa Mihai
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia, Ionescu Mihai, Mureșan Adriana-Mihaela, Mureșan
Nic, Țibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros
“La Mulți Ani”, însoțit de cele mai calde urări de
viață lungă, sănătate bucurii și fericire.

Costul  documentelor  translatate  este  de  $25  pe  document
$YHĠLQHYRLHGH
Servicii  De  Traducere  Profesioniste?
Sunaţi-ne! Veţi beneficia de calitate optimă şi servicii rapide!
• TOATE limbile
• Tot felul de documente
• Servicii notariale
Telefon/fax: 425-432-8797
www.WaTransBureau.com
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Donaţiile în perioada 1 Aprilie - 31 Mai 2011
Badiu Bogdan & Mădălina, Barbu
Donațiile în perioada 1 aprilie - 31 mai 2011 au $ 300
totalizat $61,825. Mulțumim tuturor donatorilor și Laurenţia, Buie Gheorghe, Bustescu Doina, Cocerhan
Vasile & Maria, Dîrţu Gheorghe & Laura, Druţă Dan
Dumnezeu să le răsplătească!
& Alina, Gîrjoabă Otilia, Ioana Bogdan & Cristina,
Manole Vasile Cătălin & Irina, Mija Cornel & Maria,
$10,913 Donator nespecificat
Muntianu Adrian & Alexandrina, Nistor Costel &
$3,206 Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
Corina, Oprean Dorel & Lucia, Sâmbotin Dragoş &
$2,000 Paşca Dorin Alin & Eugenia
Liliana, Surugiu Lucian, Surugiu Sebastian & Ioana,
$1,500 Vartolomeu Jenica-Gerorgeta
Tătar Monica, Ţîru Doina, Titus Miron & Ioana,
$1,300 Andreiu Bogdan & Geanina
Whispering Creek
$1,066 Olt Emanoil & Violeta
$ 265
Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$1,000 Bot Dorel & Mariana, Ghizilă Gabriel &
$
250
Creţu Ionel & Monica, Koller Eduard &
Teodora, Hera Gabriel & Raluca, Marcu Cornel &
Virginia, Popa Toni & Ramona Valeria, Popiţa Ioan & Ileana, Tânjală Rodica
$ 237
Mureșan Emanoil & Rodica
Dorina, Smîntînă Ioan & Maria
$ 215
Munteanu Marian Răzvan
$ 920
Cătană Ioan & Floarea
$ 205
Barbolovici Claudia
$ 800
Goie Ioan & Maria
$ 200
Anonim, Bogdan Mircea & Claudia,
$ 700
Anonim
Căprar Viorica & Nicoleta, Clinciu Ciprian & Camelia,
$ 650
Dominte Val & Elena
Cojocaru Alexei & Mariana, Duican Ion & Gabriela,
$ 625
Mocan Anamaria & Onuţan Ionuţ
Dunca Grigore & Iliana, Feneşan Adrian & Cristina,
$ 607
Farkaş Marius & Radoslava
$ 600
Cojocaru Florin, Mirea Valentin & Aurelia, Iftimie Sorin & Lucia, Mihăescu Dorin & Florina,
Raus Victor & Focşan Cosmina, Toma Tudor & Aurora Mureșan Vasile Brian & Daniela, Perianu Aurel &
Florentina, Pintea Corina & Kraus Jason, Răduceanu
$ 520
Stroescu Ene Daniel & Valerica
Toader & Niculina, Răutu Bogdan & Carmen, Tomai
$ 500
Buzar Scott, Căruţaşu Adrian & Diana,
Frăţilă Liviu & Maria, Mija Iolanda, Mureşan Nicu & Cătălin, Zanidache Virgil & Doina
$ 175
Carp Daniel, Ţolaş Cosmina
Lucy, Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$ 150
Albuţ Gabriel & Lucia, Dhaliwal Nahar
$ 491
Gheorghiu Iulian & Virginia
Singh
&
Kaur
Monica, Grecu Elena
$ 450
Ambrosa Biatrice, Mînăscurtă Ion &
$ 145
Nistor Ioan & Valeria
Marcela
$ 140
Stană Vasile
$ 400
Anonim, Apreutesei Marius & Elena,
$ 130
Tunduc Marius & Florentina
Barbură Claudiu & Liana, Danciu Valentin & Ioana
Breban Ghiţă & Floarea, Gaşpar Lucian &
Marina, Geageac Nicoleta, Podar Marius & Monica, $ 125
Mărioara
Stănescu Marian & Luana, Trocan Gabriel & Elena
$ 120
Aluaş Mihai & Gabriela
$ 390
Fedorean Maria
$ 110
Romanschi Mădălin & Laura
$ 365
Dănilă Gheorghe & Maria
$
100
Anonim,
Bobaru Adelin & Elena, Buie
$ 350
Anonim, Barlow Mihaela, Butnar Ioan &
Elisabeta, Marcu Horaţiu, Moraru Valentin & Elena, Maria, Cira Adalbert & Gina, Ciustea Iulian, Costeţchi
Ion, Dobre Gheorghe & Istrate Marinela, Firulescu
Ţîru Cătălin & Daniela

Lucreţiu, Frig Tiberiu & Flavia Irina, Geageac Florica,
Lieuallen Brian & Smaranda, Luca Dan & Elena,
Morea Septimiu & Sanda, Motoc Viorel & Gabriela,
Muntean Ioan & Angelica, Oltean Adrian Paul &
Mariana, Piticariu Toader & Virginia, Pop Călin &
Adriana, Rado Iosif, Siia Ovidiu & Gabriela, Sinea
Viorel & Mirela, Sîrbu Gabriel & Rodica, Standolariu
Dorel, Tegzeş Claudiu, Tîrţu Marius & Margareta,
Valea Emil
$ 90
Corcheş Lucian & Camelia
$ 65
Ghimpu Dorin & Crina
$ 60
Booth Daniel & Raluca
$ 50
Belea Dumitru & Semida E Varvas, Briseno
Cristina & Jerry, Costea Mihai & Dana, Crăciun Alex &
Denise, Dreve Sorin & Delia, Dumbravă Gheorghe &
Georgeta, Garcia Marc & Anca, Gaşpar Raluca, Maid
2 Please, Inc, Mircea Ana & Mircea-Zick Mihaela,
Nicoleasa Ciprian, Piroi Florina & Șerban Daniel
Gheorghe, Pop Flora, Popescu Gheorghe, Pudroschi
Zamfira, Silion Rodica, Ţibelea Nicolae & Mărioara,
WA Translation Bureau, Zlavog Gabriel & Maricica
$ 40
Gruber Gheorghe
$ 30
Hodivoianu Liviu
$ 25
Constantin Ionuţ & Ioana, Ionescu Niscov
Ștefano & Luisa, Let Valerian, Mureşan George,
Popescu Casian & Ionela, Rădulescu Ionela Floris,
Shelley Christopher V, Stransky Gerald & Cristina,
$ 20
Ilie Julian & Tudor Clara, Rotar Sorin &
Maria, Ţigănuş Liviu & Maria, Ștefan Cristina
Donaţii Caritate
$1,682 Microsoft Giving Campaign
$ 300
Anonim
$ 150
Regence Employee Giving Campaign
$ 100
Danciu Valentin & Ioana Marina, Manu
Mitică & Daniela Cristina
$ 50
Firulescu Lucreţiu, Iordache Ciprian Doru
$ 25
Grădinaru Ionuţ Ciprian & Monica

Doriţi servicii de traducere (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană)
şi notariale profesionale, rapide şi la preţuri extrem de avantajoase ?
Contactaţi: Ionela Popescu traducător autorizat de Ministerul Român de Justiţie, membru American Translators Association (ATA), Northwest Translators and Interpreters Society (NOTIS) şi Notary Public Association
(NNA). Bachelor’s degree şi Master’s degree în limbi străine, profesor de limbi străine, evaluator de credite
internaţionale.
Ionela Popescu
Profesionalism
Lynnwood, WA, USA
Confidenţialitate
Tel: (425) 773-8751
Servicii Rapide
usionelapopescu@yahoo.com
Preţuri foarte avantajoase

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

Programul slujbelor religioase
Duminică 12 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Rusaliile)
Luni 13 iunie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfânta Treime)

Duminică 19 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Lăsata secului pentru Postul
Sf. Apostoli Petru și Pavel)
Vineri 24 iunie
12:30 Sfânta Liturghie (Naşterea Sf. Ioan Botezătorul)
Duminică 26 iunie 12:30 Sfânta Liturghie
Miercuri 29 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel)
Duminică 3 iulie
12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 10 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 17 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Miercuri 20 iulie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie)
Duminică 24 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 31 iulie 12:30 Sfânta Liturghie (Lăsata secului pt Postul
Adormirii Maicii Domnului)

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

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Cătălin Dumitrescu
Vicepreşedinţi: Ionică Creţu, Tudor Toma
Secretar: Ioana Danciu
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihail Frîntu, Andi Gavrilescu,
Cornel Marcu, Daniel Pravăţ, Ionuț Smîntînă
Epitropi: Gheorghe Dănilă, Valentin Mirea, Nic
Mureşan, Emanoil Olt, Victor Raus, Florin Trofin
Comunicare & Website: Dan Druţă, Claudia
Barbolovici, Florin Trofin, Ioana Danciu
Arhivar: Adi Oltean
Organizaţie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Gina Gheorghiu, Corina Pintea
Introducere de date: Maria Țigănuș, Angela
Momeo, Claudia Barbolovici
Buletin: Florin Trofin, Carmen Răutu, Maria
Dănilă
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Gabriela Neagoe
Vicepreşedintă: Elena Dominte
Secretară: Claudia Pravăţ
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Denise Craciun, Mimi Târtu
Informații de contact:
Părintele Ioan: (425) 442 8296
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de Doamne: arfora_seattle@ortodox.org

