
În !ecare an, pe 24 iunie, românii marcheaz" s"r-
batoarea Sânzienelor, s"rbatoare ce marcheaz" într-
un fel Solsti#iul de vara, ziua cea mai lunga a anului. 
Românii au încercat din cele mai vechi timpuri s" 
determine ciclurile anotimpurilor dupa semne natu-
rale sau empirice:dup" cum sare coco$ul de pe pragul 
casei sau cu cât se mi$c" puiul în gaoacea oului sau 
a bioritmurilor stabile ale unor plante (sânziana sau 
dr"gaica), p"s"ri (cucul), insecte (licuricii), $i cosmice 
(r"s"ritul sau as!n#itul a$trilor $i constela#iilor).

Anul Nou agrar $i Anul Nou pastoral au fost !xa-
te în deplin" concordan#" cu ritmurile biologice ale 
plantelor $i animalelor speci!ce latitudinii geogra!ce 
a României. De$i începuturile de an agrar $i pastoral 
gravitau în preajma echinoc#iului de prim"var", aces-
tea se deosebeau fundamental: unul marca începutul 
ciclului biologic al plantelor $i activit"#ile economice 
solicitate de acesta (aratul, sem"natul), altul marca 
perioada f"tatului $i în#"rcatului puilor, precum $i 
unele activit"#i economice speci!ce (începutul mulsu-
lui, tunsul oilor, t"iatul mieilor $i altele). Natura a dis-
pus ca la sfâr$itul ciclului vegetal, toamna, rolurile s" 
se schimbe: începe ciclul de reproduc#ie al animalelor, 
pe de o parte, $i se maturizeaz", se coc $i se recolteaz" 
rodul plantelor, pomilor fructiferi $i vi#ei de vie, pe de 
alt" parte. Dintre plantele de cultur", o excep#ie nota-
bila face grâul, care se recolteaz" vara. Sunt indicii an-
tropogeogra!ce $i etnologice c" în vremurile arhaice, 

pe actualul teritoriu al României, grâul se sem"na nu-
mai prim"vara, nef"când excep#ie de la ciclul biologic 
al celorlalte plante de cultur".

Sânziana este o plant" erbacee din familia Rubia-
ceae. În %ora României cele dou" variet"#i de plante, 
sânziana galben" (Galium verum L.) $i sâziana alb" 
(Galium mollugo L) cresc prin fâne#e $i livezi, pe mar-
ginea drumurilor, sau prin p"duri. Planta are dou" de-
numiri zonale: sânziana (Oltenia, Banat. Transilvania; 
Bucovina, Maramure$, nordul Moldovei) $i dr"gaica 
(Dobrogea, Moldova de sud $i central", Muntenia). 
Florile, frumos mirositoare, tulpinile, semin#ele $i 
r"d"cinile au numeroase utiliz"ri în medicina $i cos-
metica popular". Prin calitatea sa de a în%ori în cea 
mai lung" zi a anului $i cu insola#ia cea mai puternic", 
sânziana a devenit reper calendaristic pentru aprecie-
rea stadiului de dezvoltare al culturilor; dac" în%ore$te 
înainte de ziua care îi este dedicat", 24 iunie, stadiul 
vegetal al plantelor este avansat $i invers. În nordul 
României $i în zonele de munte la în%oritul sânzienii 
se începea cositul paji$tilor.

Legendele spun c" Sânzienele sunt ni$te fete foar-
te frumoase, care tr"iesc prin p"duri sau pe câmpii. 
Ele se prind în hora $i "dau puteri" deosebite %orilor 
$i buruienilor, acestea devenind plante de leac, bune 
la toate bolile. În popor se crede c" în noaptea Sânzie-
nelor zânele zboar" prin aer sau umbl" pe p"mânt. Ele 
cânt" $i împart rod holdelor, femeilor c"s"torite, în-
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mul#esc p"s"rile $i animalele, t"m"duiesc bolnavii, ap"r" 
sem"n"turile de grindin". Dac" oamenii nu le s"rb"toresc 
cum se cuvine, ele se sup"r", devenind surate bune cu în-
r"itele Iele sau Rusalii. 

Biserica a rânduit ca în aceast" zi de 24 iunie s" se fac" 
pomenirea Na$terii Cinstitului Sl"vitului Prooroc înainte-
merg"torul $i Botez"torul Ioan. Acesta este m"rturisit de 
Hristos mai mare decât to#i cei n"scu#i din femei, $i mai 
mult de prooroc, care a s"ltat în pântecele maicii sale, $i 
a propov"duit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, $i 
a mers mai înainte la iad, ca s" binevesteasc" învierea. 
Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul $i al Elisabetei, 
cea stearp", !ind n"scut din f"g"duin#". Acesta a dezle-
gat t"cerea tat"lui sau, când s-a n"scut, $i a umplut toat" 
lumea de bucurie. Drept aceea $i îngerii ast"zi se bucur" 
cu oamenii, $i toat" lumea este plin" de bucurie $i de ve-
selie. &i se face soborul lui în sfânta sa cas" de rug"ciune, 
ce este în Forachia. Si ne spune p"rintele Cleopa în predi-
ca sa la s"rb"toarea Na$terii Sfântului Ioan Botez"torul:

” &i ca s" a%"m cine a fost el, s" întreb"m direct pe 
Hristos, Mântuitorul lumii, care le spunea atunci ucenici-
lor S"i $i la tot poporul: Ce-ati ie$it s" vede#i în pustie? Au 
doar" trestie cl"tinat" de vânt? Dar ce-ati ie$it s" vede#i? 
Au doar" om îmbr"cat în haine moi? Iat", cei ce petrec în 
haine scumpe $i în desf"tare, sunt în casele regilor? Dar 
ce a#i ie$it s" vede#i? Au doar" prooroc? &i apoi le explic": 
"Dac" a#i ie$it pentru aceasta, s" $ti#i c" mai mult decât 
prooroc este Ioan Botez"torul!" Apoi, ar"tând cine este 
Ioan, zice c", din to#i cei ce s-au n"scut din femei pân" la 
el, nimeni nu este mai mare ca Ioan Botez"torul.

Dac" ar ! spus un prooroc acest adev"r, un patriarh, 
un apostol, un sfânt, ar trebui s"-l credem; dar când spu-
ne Ziditorul proorocilor $i Dumnezeul proorocilor c" Ioan 
este cel mai mare om n"scut din femeie, cine poate s" se 
îndoiasc" de acest adev"r? Pe acest dumnezeiesc prooroc, 
mai înainte l-a vestit Isaia, zicând: Iat", Eu trimit pe înge-
rul Meu înaintea fe#ei Tale, care va g"ti calea Ta înaintea 
Ta. &i iar"$i: Glasul celui ce strig" în pustie, g"ti#i calea 
Domnului, drepte face#i c"r"rile Lui.

Dar de ce l-a numit înger? Pentru c" via#a lui s-a ase-
m"nat foarte mult îngerilor. Nu era la Ioan avere, nu era 
lux, nu erau mânc"ri alese; nu era la Ioan via#" împ"ti-
mit" c"tre trup, ci cu totul dezlegat de trup tr"ia pe p"-
mânt, ca un înger. Se hr"nea cu acride $i miere s"lbatic". 
Ioan mânca muguri de copaci $i miere s"lbatic" care o fac 
viespile $i albinele s"lbatice prin ni$te stânci $i este foar-
te amar". Deci aceasta era hrana de toate zilele a acestui 

dumnezeiesc prooroc, $i era îmbr"cat cu o piele de c"mil" 
$i încins cu curea. &i a ie$it pe malurile Iordanului, când a 
fost trimis la vremea propov"duirii, $i a început s" strige: 
Poc"i#i-v", c" s-a apropiat Împ"r"#ia Cerurilor!

Iat", ce este mai mare în lume! Nu dreg"toria. Nu bo-
g"#ia. Nu cinstea de la oameni. Ci fapta cea bun"; virtutea 
este mai sl"vit" $i în cer $i pe p"mânt, $i de Dumnezeu $i 
de oameni.

Auzind oamenii din Iudeea $i din Samaria $i din tot Ie-
rusalimul, c" a ie$it un prooroc ce predic" apropierea Îm-
p"r"#iei Cerului, mergeau la el $i erau boteza#i de Ioan în 
Iordan. Pielea cea de c"mil" a lui Ioan cu care era îmbr"-
cat, cureaua cea de pe mijlocul s"u, via#a lui îngereasc" 
$i sfânt", lep"darea lui de toate ale veacului de acum, au 
atras toat" Palestina la el. Veneau la Ioan cei ce dormeau 
pe paturi împodobite cu nestemate, cu !lde$ de elefant; 
cei înv"#a#i s" doarm" pe saltele $i pe cear$afuri, pân" $i 
cei cu coroana pe cap, c" $i Irod a venit, atunci când Ioan 
l-a mustrat în fa#a poporului, zicând: Nu se cade, o, Iroa-
de, s" tr"ie$ti cu cumnat"-ta, cu femeia fratelui t"u.Ve-
neau pe prundurile Iordanului $i dormeau pe nisip noap-
tea, ca s" asculte de diminea#" pân" seara pe acest om 
mai presus de om, pe acest înger în trup, care s-a lep"dat 
cu totul de ale veacului de acum $i venise ca un înger al 
Domnului s" vesteasc" venirea lui Hristos pe p"mânt.

Deci Ioan a fost cel mai mare om n"scut din femeie, 
înger cu trup $i Înaintemerg"tor. El s-a învrednicit s" se 
ating" cu mâna sa cea dreapt" de cre$tetul St"pânului 
Hristos. Am v"zut mâna lui în Sfântul Munte al Atonului, 
la M"n"stirea Dionisiu, într-un toc de aur, dat de Neagoe 
Basarab al nostru în schimbul moa$telor Sfântului Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului. Este galben" ca ceara. La 
Boboteaz", când se face aghiazm", p"rin#ii de la Athos 
nu mai bag" Sfânta Cruce, ci iau mâna Sfântului Ioan $i 
o bag" în vase cu ap" de izvor, zicând: "În Iordan bote-
zându-Te Tu, Doamne". &i dac" are s" !e pace în Grecia 
$i belsug, când o scoate din ap", mâna se deschide sin-
gur" $i iar se închide de trei ori, semn c" Dumnezeu este 
cu aceast" mân" care s-a atins de cre$tetul S"u în Iordan.

Iubi#ilor mei fra#i, dac" trebuie s" cinstim pe Maica 
Domnului, care-i mai presus $i decât Ioan Botez"torul, c" 
L-a n"scut pe Hristos cu trup, apoi al doilea dup" dânsa 
trebuie s"-l cinstim pe Sfântul Ioan Botez"torul. Deci s" 
nu !e cas" de cre$tini unde s" nu !e icoana Sfântului Ioan 
Botez"torul $i unde s" nu v" ruga#i acestui mare prooroc 
$i înger în trup $i înaintest"t"tor al tuturor cetelor drep#i-
lor, cum îl nume$te Biserica”.
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V" anun#"m 
c" Biserica Ortodox" „S!n#ii Trei Ierarhi” din Seattle WA, cu bine-

cuvântarea p"rintelui Ioan C"tan", organizeaz" a 4-a edi#ie a taberei 
de var" pentru copii 'i adul#i. 

Obiectivul taberei: 
S" oferim copiilor o s"pt"mân" de recreere 'i veselie într-un 

cadru natural, înv"#ând despre credin#a ortodox" str"bun", despre 
tradi#ii 'i obiceiuri romane'ti, înt"rind, totodata, leg"turile în co-
munitatea noastr". Copii, p"rin#i, bunici sunt invita#i deopotriv". Un 
program zilnic variat, cu caracter spiritual, educa#ional 'i distractiv. 
În edi#iile precedente, programul a inclus:

-  Ore de religie cu P"rintele C"tan"
-  Limba 'i literatura român", precum 'i preg"tirea unui spectacol 

la sfâr'itul taberei
- Pictura bisericeasc" (desene 'i icoane pe sticla), ceramic", bri-

colaje
-  Excursii (Schitul ortodox de la Vashon Island)
-  Piscina, activit"#i sportive
-  Participarea la Sfânta Liturghie, la Utrenie 'i Vecernie

Durata 'i locul taberei: 
Tab"ra 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 camer", toalete 'i du'uri. 

To#i participan#ii sunt distribui#i în func#ie de vârst", cu unul sau mai 
mul#i adul#i în caban".

Tab"ra dispune de o sal" mare de mese 'i conferin#e 'i o buc"tarie 
echipat" profesional.

Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activit"#i 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 gratuit", îns" trebuie s" !e 

înso#i#i de un adult.
Persoanele care doresc s" solicite o reducere a tarifului sunt 

rugate s" îl contacteze pe P"rintele C"tan", în vederea completarii 
formalit"#ilor necesare.

Înscrierile:
Înscrierile se fac pân" la data de 1 August 2011.
Pachetul de înscriere/înforma#ii suplimentare se g"se'te la orga-

nizatorii taberei:
Preot Ioan C"tan" tel: 425-442-8296
Claudia Prav"#  tel: 425-442-0602

Important!!!
-  Nu se mai primesc înscrieri dup" data de 1 August 2011, întrucât 

organizatorii au nevoie de timp, în vederea plani!c"rii activit"#ilor;
-  Vizitatorii sunt bineveni#i la slujbele S!ntei Liturghii (miercuri 

'i vineri diminea#a) 'i la Vecernie (5:30 pm, în !ecare seara). Dac" 
dori#i s" vizita#i tab"ra, v" a'teptam sâmb"t", 20 August, începând 
cu ora 2 pm.

-  Întreaga organizare 'i func#ionare a taberei se bazeaz" pe vol-
untari. P"rin#ii/adul#ii care doresc s" participe 'i s" ajute cu organiza-
rea înainte de tab"r" 'i pe durata ei sunt ruga#i s" îi contacteze pe 
organizatori.  

Nu uita#i: din pu#in se face mult! V" a'tept"m! 
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Parohia
Noastr!

Dup" mai mult de dou" luni de coordonare 
între arhitect, inginer civil $i personal de la City 
of Mountlake Terrace, perseveren(a noastr" a fost 
r"spl"tit" prin ob(inerea mult a$teptatelor permise 
de civil $i building. Aceast" und" verde de la City 
ne va permite s" relu"m construc(ia bisericii $i s" o 
continu"m pân" la terminarea ei sau, probabil, mai 
curând, $i anume pân" la terminarea fondurilor de 
care dispunem. 

Care sunt planurile noastre imediate? În prima 
etap", Ponderosa va executa sistemele cele mai 
complexe din amenajarea site-ului $i anume:

-  sistemul de drenaj al apei provenite din ploi pe 
suprafe(ele impermeabile din parc"ri, cât $i

-  sistemul de canalizare al apei potabile.
Acestea reprezint" numai o parte din cerin(ele 

impuse de c"tre City, cerin(e costisitoare, dar 
necesare $i având scopul de protejare a cl"dirilor 
în eventualitatea unor ploi toren(iale. În paralel cu 
execu(ia acestor sisteme, preg"tim urm"toarea etap" 
de construc(ie ce are o semni!ca(ie mult mai mare 
pentru noi, $i anume turnarea în beton a funda(iei 
bisericii $i a centrului cultural. Pentru îndeplinirea 

acestei etape, am contractat o companie nou" de 
concrete - ACI Apeland, la un pre( mai avantajos 
decât cel pe care-l avusesem ini(ial cu Spartan (cu 
cca $40K mai ieftin). De asemenea, suntem destul de 
avansa(i în redactarea contractului !nal cu compania 
de plumbing ce se va ocupa de execu(ia instala(iilor 
de ap" a%ate sub funda(ia centrului cultural. O 
alt" activitate destul de intens" a Comitetului de 
construc(ie este coordonarea celorlalte utilit"(i 
necesare construc(iei, cum ar !: electricitatea, 
gazul $i sistemele HVAC (c"ldur", ventila(ie $i aer 
condi(ionat).

Dup" cum observa(i, planurile noastre pentru 
acest an sunt foarte ambi(ioase, dar sper"m ca pân" 
la începerea sezonului ploios în noiembrie s" reu$im 
atât terminarea structurii de lemn $i !er (framing) 
a bisericii $i centrului cultural, cât $i a acoperi$ului 
protector ce va ! necesar pe perioada iernii. Trebuie 
m"rturisit, totu$i, c" realizarea acestor obiective nu 
este u$oar", mai ales atunci când resursele !nanciare 
sunt limitate. Singura modalitate prin care am putea 
compensa într-o oarecare m"sur" lipsa fondurilor 
necesare pentru terminarea construc(iei ar ! s" 

angaj"m în procesul de construc(ie membri voluntari 
din comunitate care au experien(" în domeniul 
construc(iilor.

De aceea, doresc ca prin acest articol s" fac un 
apel la to(i membrii comunit"(ii române din Seattle 
care au experien(" în profesiile de framer, carpenter, 
roofer, HVAC mechanic, plumber, cât $i altele 
asem"n"toare $i care sunt dornici s" participe la 
formarea unei echipe de me$teri voluntari intitulat" 
simbolic:  "Echipa Lui Manole”

Membrii acestei echipe vor avea misiunea 
special" de a în"l(a un l"ca$ sfânt f"r" s" !e nevoi(i s" 
jertfeasc" altceva mai mult decât o parte din timpul 
lor personal. Sunt convins c" la construc(ia !ec"rei 
biserici sunt cl"dite $i sacri!ciile celor ce s-au dedicat 
în"l("rii ei.

Nu uita(i c" o întreag" comunitate ortodox" 
român" î$i pune speran(ele în participarea 
dumneavoastr". V" rug"m r"spunde(i prin email la:  
Manole@ortodox.org

C"t"lin Dumitrescu
Pre$edintele Consiliului Parohial

Cronica noii Biserici

Dup" ani de st"ruin(" $i sacri!cii, numai câteva s"pt"mâni ne mai despart de începerea lucr"rilor la funda(ia 
primei biserici ortodoxe $i a primului centru cultural românesc din zona Seattle.  În acest moment la care am 

visat cu to(ii, v" scriem cu emo(ie despre un act simbolic la care ave(i ocazia s" participa(i. Astfel, un text comemo-
rativ $i numele acelora dintre dumneavoastr" care vor dona suma de $1,000 cu destina(ia “O mie pentru temelie” vor 
! sigilate $i zidite la baza noii construc(ii.  Dona(iile cu acest scop trebuie s" ajung" la noi pân" la data de 30 iunie $i 
pot ! f"cute în persoan" la slujbele duminicale, prin po$t" la P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151 sau online la 
http://ortodox.org/donate.

Nu pierde(i aceast" $ans" unic" de a deveni pentru totdeauna parte din acest l"ca$ românesc ridicat pe melea-
guri str"ine!  A$a cum a scris Nichita St"nescu, “A ! s"mân(" $i a te sprijini pe propriul t"u p"mânt” este ceea 

ce avem acum ocazia s" realiz"m.

mailto:Manole@ortodox.org
http://ortodox.org/donate
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Din Su#et, pentru Su#et

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
$735,844 Referin$a 31 martie 2011

$45,036 BOA charity
Dona!ii importante 1 aprilie - 31 mai 2011

$61,825 Biserica ( slujbe, servicii religioase, PayPal)
$2,457 Caritate

Pl"!i importante 1 aprilie - 31 mai 2011
$10,875 Ponderosa Paci%c - 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

Situa$ia Financiar"

AVOCAT DE IMIGRA!IE 
ÎN US

 "I CANADA

ANCA DAIAN
Membr! a Baroului dinWashington

 "i 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

Prin$i cum suntem în rutina cotidian", ne e poate greu s" realiz"m c" vara 
se apropie cu pa$i rapizi.  Acum este timpul cel mai potrivit pentru construc(ie!  
În cele cinci luni care au trecut, comunitatea noastr" a f"cut pa$i importan(i 
c"tre concretizarea proiectului de construc(ie.  Luptându-ne cu birocra(ia de 
care depinde ob(inerea permiselor de construc(ie, organizând evenimente 
pentru strângerea de fonduri, donând bani $i timp, mul(i dintre noi am pus 
um"rul când $i unde a fost nevoie pentru ca acest proiect sa mearg" înainte.

Astfel, zidul de sus(inere a fost terminat $i ne a$tept"m ca în numai câteva 
s"pt"mâni s" începem lucr"rile la funda(ie.

Efortul nostru de strângere de fonduri trebuie s" !e îns" mereu cu un 
pas înaintea echipei de construc(ie.  Ca urmare, e timpul s" ne asigur"m c" 
atunci când funda(ia va ! gata fondurile necesare urm"toarei etape vor ! 
disponibile.  Ca $i pân" acum, nu vrem s" apel"m la împrumuturi bancare 
cu dobânzi dezavantajoase, ci vrem ca !ecare dolar donat cu efort de c"tre 
membrii parohiei noastre s" !e folosit direct la construc(ie.  Urm"toarea etap" 
implic" ridicarea structurii complete cu acoperi$, astfel încât construc(ia s" !e 
protejat" împotriva ploii.  Conform estim"rilor actuale, fondurile care ne vor 
r"mâne dupa achitarea lucr"rilor de funda(ie vor acoperi numai par(ial costul 
acestei etape.  Pentru a o putea duce la bun sfâr$it e nevoie ca în urm"toarele 
câteva luni s" mai strângem aproximativ $300,000.  Dar cum vom putea aduna 
aceast" sum"?  

Cu to(ii cunoa$tem modalit"(ile simple folosite de americani în scopul de 
a aduna bani pentru caritate, $i anume garage sales, car washes, bake sales, 
brunches, zile de na$tere sau alte s"rb"tori la care în loc de cadouri participan(ii 
sunt ruga(i s" fac" dona(ii.  De ce s" nu organiz"m $i noi astfel de activit"(i, 
la care îi putem invita $i pe vecinii $i prietenii no$tri americani în folosul 
comunit"(ii române$ti?  Chiar $i copiii no$tri se pot implica în organizare, astfel 
încât acest proiect s" devin" cu adev"rat $i al lor.  Dac" la !ecare ac(iune am 
colecta !e $i numai câteva sute de dolari $i dac" !ecare dintre noi, cele câteva 
sute de familii care am s"rb"torit împreun" S!ntele Pa$ti, am organiza !e 
$i numai o singur" activitate de acest fel, atunci cei $300,000 de care avem 
acum atâta nevoie, ar deveni realitate.  Asemenea ac(iuni, multiplicate la scara 
întregii comunit"(i, ne vor ajuta s" atingem (elul pe care ni l-am propus.  

Deci cum vom putea aduna aceast" sum"?  R"spunsul l-a(i ghicit deja - 
numai cu ajutorul !ec"ruia dintre noi.  Puterea comunit"(ii noastre, a$a cum 
s-a demonstrat în repetate rânduri, st" 'i în capacitatea de a ne uni eforturile 
atunci când conteaz" cu adev"rat, atunci când ceea ce facem este din Su%et, 
pentru Su%et.  A$a c" haide(i s" îmbr"(i$"m cu convingere aceast" ini(iativ" 
$i s" începem s" organiz"m astfel de ac(iuni.  Sugestiile dumneavoastr" sunt 
mai mult decât binevenite, deci v" rug"m s" ne scrie(i la adresa: buletin@
ortodox.org 'i s" ne împ"rt"'i#i din ideile sau chiar din experien#a pe care ati 
avut-o organizând o astfel de activitate. Popularizând asemenea ini(iative prin 
intermediul Buletinului "Cuvântul" 'i pe pagina de web a bisericii la www.
ortodox.org îi putem inspira $i pe al(ii s" v" urmeze modelul.

V" mul(umim în avans $i a$tept"m cu ner"bdare $i cu entuziasm s" ne 
scrie(i!

Comitetul de strângere de fonduri



It’sIt’s picnicpicnic timetime
Dragi p!rin"i, bunici, unchi #i 
m!tu#i, fra"i #i surori mai mari, 
amatori de distrac"ie,

Pentru bucuria celor mici #i 
pentru nostalgia noastr!, a 
celor un pic mai mari, ne gândim 
ca la picnicul din 9 iulie s! 
oferim copiilor jocuri alese 
dintre jocurile copil!riei noas-
tre.
Pentru pl!cerea dvs. #i buna or-
ganizare a evenimentului 
pl!nuim s! co-optam cât mai 
mul"i voluntari pentru grupu-
rile de joac!. 
Planul este s! avem perioade de 
câte o jum!tate de or! de joac!, 
când cel pu"in doi voluntari vor 
fi în preajma copiilor pentru 
direc"ii #i supraveghere. 
Lista de ac"iune nu este înc! 
final!, dar cuprinde jocuri de la 
"$ar!, "ar! vrem osta#i" pân! la 
cele destinate copiilor mai mici, 
cum ar fi "Podul de piatr! s-a 
d!râmat"... 
Ne baz!m pe ajutorul dvs. #i v! 
rug!m s! v! oferi"i for"ele 
pentru o jum!tate de or!. Pute"i 
trimite r!spunsul (eventual cu 
preciz!ri pentru ce grup de 
vârst! prefera"i - copii mari sau 
mici) la adresa: 
picnic_seattle@yahoo.com.
Comentariile, sugestiile #i aju-
torul dvs. sunt foarte apreciate!

Va mul"umim,

Gabi Neagoe

 Dragi 
u#im!tu#
toamat
##

V  invit m
s  participa!i la picnicul organizat de 
membrii parohiei noastre în beneficiul 
construc!iei noii biserici. Delicio ii 
mititei vor fi ca de fiecare dat  
atrac!ia principal  dar bineîn!eles c  
sortimentul variat de gust ri "i desert 

va fi de asemenea apreciat.
Picnicul va fi sponsorizat de c tre un 
grup de enoria i care se vor îngriji de 

toate cele necesare.
Picnicul va avea loc la proprietatea 

bisericii Sârbe din Isaquah. 
Deoarece proprietatea se afl  într-o  
zon  reziden!ial  v  rug m s  
p stra!i limita de vitez  pe strad  "i 

s  conduce!i cu pruden! .
V  a"tept m cu drag!

Adresa:14916 239th PL SE, Issaquah 
WA 98027

Pentru direc ii: http://stsavachurch-
nw.org/directions.htm 



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.  

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. 

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 

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  

 

© 2011 Some offices are independently owned and operated.

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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Iunie
1 Apetrei Constantin, Bachici &tefan, Palanca Radu 
Rare$, Radu Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora, Zanidache Alexandra
6 Cira Gina, Grecu Iosif, )ib"nescu Daniel
7 Doag" Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu &tefan Niscov
8 C"tan" Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs Gabri-
ela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionu(, Clinciu Camelia
10 Av"danei Elena, Mure$an Rodica, Olt Violeta, 
Ro$ca Dorina, Surp"(anu M"d"lina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mure$an Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Lauren(iu, Rusnac Claudia
20 Mure$an Emanoil, Pa(ilea Gabriela 
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercou*er Mircea, Mure$an Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, )urlea Eugen
26 Ro$ca Sebastian

Iulie
1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin, 
Radoslav Codru(a
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Pietro$anu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureana$u C"t"lina
7 Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin, Un-
gureanu Oreste-Dorin, Matthew Ovidiu Mure$an
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mân"scurt" 
Angela, Oprean Lucia
11 B"rlu( Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban 
Dorin, Tudor Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria Standolariu 
Marioara, Strava Gabriela
15 Goie Maria, Oltean Beatrice
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliu("
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farka$ Delia, 
Petrehu$ Hora(iu
20 Breban Lucian, Grigora$ Corina, Gro$an So!a, 
Mazilu Petre, Ghimpu Dorin
21 Apreutesei &tefan, Cri$an Traian, C"tan" 
Floarea, P"scu( Raica, Dumitreascu Tiana Elis

23 Cre(u Ionel
24 Laz"r C"t"lina, Ple$a Adina, Dhaliwal Nadia 
Kaur
25 Dumitru Marius
26 Dr"ghici Simona
27 Christa Mihai
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia, Io-
nescu Mihai, Mure$an Adriana-Mihaela, Mure$an 
Nic, )ibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian

Tuturor s"rb"tori(ilor le transmitem un c"lduros 
“La Mul(i Ani”, înso(it de cele mai calde ur"ri de 
via(" lung", s"n"tate bucurii $i fericire. 

Anivers"ri

Costul  documentelor  translatate  este  de  $25  pe  document

Servicii  De  Traducere  Profesioniste?

  Suna#i-ne! Ve#i bene$cia de calitate optim! %i servicii rapide! 
 & TOATE limbile
 & Tot felul de documente
 & Servicii notariale

Telefon/fax: 425-432-8797

www.WaTransBureau.com
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Dona(iile în perioada 1 aprilie - 31 mai 2011 au 
totalizat $61,825. Mul(umim tuturor donatorilor $i 
Dumnezeu s" le r"spl"teasc"!

$10,913     Donator nespeci!cat 
$3,206 Dumitrescu C"t"lin & D"ian Anca
$2,000 Pa'ca Dorin Alin & Eugenia
$1,500 Vartolomeu Jenica-Gerorgeta
$1,300 Andreiu Bogdan & Geanina
$1,066 Olt Emanoil & Violeta
$1,000 Bot Dorel & Mariana, Ghizil" Gabriel & 
Teodora, Hera Gabriel & Raluca, Marcu Cornel & 
Virginia, Popa Toni & Ramona Valeria, Popi#a Ioan & 
Dorina, Smîntîn" Ioan & Maria
$ 920 C"tan" Ioan & Floarea
$ 800 Goie Ioan & Maria
$ 700 Anonim
$ 650 Dominte Val & Elena
$ 625 Mocan Anamaria & Onu#an Ionu#
$ 607 Farka' Marius & Radoslava
$ 600 Cojocaru Florin, Mirea Valentin & Aurelia, 
Raus Victor & Foc'an Cosmina, Toma Tudor & Aurora
$ 520 Stroescu Ene Daniel & Valerica 
$ 500 Buzar Scott, C"ru#a'u Adrian & Diana, 
Fr"#il" Liviu & Maria, Mija Iolanda, Mure'an Nicu & 
Lucy, Ungureana'u Cezar & C"t"lina
$ 491 Gheorghiu Iulian & Virginia
$ 450 Ambrosa Biatrice, Mîn"scurt" Ion & 
Marcela
$ 400 Anonim, Apreutesei Marius & Elena, 
Barbur" Claudiu & Liana, Danciu Valentin & Ioana 
Marina, Geageac Nicoleta, Podar Marius & Monica, 
St"nescu Marian & Luana, Trocan Gabriel & Elena
$ 390 Fedorean Maria
$ 365 D"nil" Gheorghe & Maria
$ 350 Anonim, Barlow Mihaela, Butnar Ioan & 
Elisabeta, Marcu Hora#iu, Moraru Valentin & Elena, 
+îru C"t"lin & Daniela

$ 300 Badiu Bogdan & M"d"lina,  Barbu 
Lauren#ia, Buie Gheorghe, Bustescu Doina, Cocerhan 
Vasile & Maria, Dîr#u Gheorghe & Laura, Dru#" Dan 
& Alina, Gîrjoab" Otilia, Ioana Bogdan & Cristina, 
Manole Vasile C"t"lin & Irina, Mija Cornel & Maria, 
Muntianu Adrian & Alexandrina, Nistor Costel & 
Corina, Oprean Dorel & Lucia, Sâmbotin Drago' & 
Liliana, Surugiu Lucian, Surugiu Sebastian & Ioana, 
T"tar Monica, +îru Doina, Titus Miron & Ioana, 
Whispering Creek
$ 265 Leca Nicolae & Neagoe Gabriela 
$ 250 Cre#u Ionel & Monica, Koller Eduard & 
Ileana, Tânjal" Rodica
$ 237 Mure$an Emanoil & Rodica 
$ 215 Munteanu Marian R"zvan 
$ 205 Barbolovici Claudia
$ 200 Anonim, Bogdan Mircea & Claudia, 
C"prar Viorica & Nicoleta,  Clinciu Ciprian & Camelia, 
Cojocaru Alexei & Mariana, Duican Ion & Gabriela, 
Dunca Grigore & Iliana, Fene'an Adrian & Cristina, 
Iftimie Sorin & Lucia, Mih"escu Dorin & Florina, 
Mure$an Vasile Brian & Daniela, Perianu Aurel & 
Florentina, Pintea Corina & Kraus Jason, R"duceanu 
Toader & Niculina, R"utu Bogdan & Carmen, Tomai 
C"t"lin, Zanidache Virgil & Doina
$ 175 Carp Daniel, +ola' Cosmina 
$ 150 Albu# Gabriel & Lucia, Dhaliwal Nahar 
Singh & Kaur Monica, Grecu Elena
$ 145 Nistor Ioan & Valeria 
$ 140 Stan" Vasile 
$ 130 Tunduc Marius & Florentina 
$ 125 Breban Ghi#" & Floarea, Ga'par Lucian & 
M"rioara 
$ 120 Alua' Mihai & Gabriela 
$ 110 Romanschi M"d"lin & Laura 
$ 100        Anonim, Bobaru Adelin & Elena, Buie 
Maria, Cira Adalbert & Gina, Ciustea Iulian, Coste#chi 
Ion, Dobre Gheorghe & Istrate Marinela, Firulescu 

Lucre#iu, 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 C"lin & 
Adriana, Rado Iosif, Siia Ovidiu & Gabriela, Sinea 
Viorel & Mirela, Sîrbu Gabriel & Rodica, Standolariu 
Dorel, Tegze' Claudiu, Tîr#u Marius & Margareta, 
Valea Emil
$ 90          Corche' Lucian & Camelia 
$ 65          Ghimpu Dorin & Crina
$ 60          Booth Daniel & Raluca 
$ 50          Belea Dumitru & Semida E Varvas, Briseno 
Cristina & Jerry, Costea Mihai & Dana, Cr"ciun Alex & 
Denise, Dreve Sorin & Delia, Dumbrav" Gheorghe & 
Georgeta, Garcia Marc & Anca, Ga'par Raluca, Maid 
2 Please, Inc, Mircea Ana & Mircea-Zick Mihaela, 
Nicoleasa Ciprian, Piroi Florina & &erban Daniel 
Gheorghe, Pop Flora, Popescu Gheorghe, Pudroschi 
Zam!ra, Silion Rodica, +ibelea Nicolae & M"rioara, 
WA Translation Bureau, Zlavog Gabriel & Maricica 
$ 40          Gruber Gheorghe 
$ 30          Hodivoianu Liviu 
$ 25          Constantin Ionu# & Ioana, Ionescu Niscov 
&tefano & Luisa, Let Valerian, Mure'an George, 
Popescu Casian & Ionela, R"dulescu Ionela Floris, 
Shelley Christopher V, Stransky Gerald & Cristina,  
$ 20          Ilie Julian & Tudor Clara, Rotar Sorin & 
Maria, +ig"nu' Liviu & Maria, &tefan Cristina 

Dona#ii Caritate
$1,682 Microsoft Giving Campaign
$ 300 Anonim
$ 150 Regence Employee Giving Campaign
$ 100 Danciu Valentin & Ioana Marina, Manu 
Mitic" & Daniela Cristina
$  50          Firulescu Lucre#iu, Iordache Ciprian Doru 
$  25          Gr"dinaru Ionu# Ciprian & Monica 

Dona$iile în perioada 1 Aprilie - 31 Mai 2011

Dori!i servicii de traducere (român", englez", francez", spaniol", italian") 
#i notariale profesionale, rapide $i la pre!uri extrem de avantajoase ? 

Contacta!i: Ionela Popescu traduc"tor autorizat de Ministerul Român de Justi!ie, membru American Transla-
tors Association (ATA), Northwest Translators and Interpreters Society (NOTIS) $i Notary Public Association 

(NNA). Bachelor’s degree $i Master’s degree în limbi str"ine, profesor de limbi str"ine, evaluator de credite 
interna!ionale.

   Ionela Popescu    Profesionalism
   Lynnwood, WA, USA   Con%den!ialitate
   Tel: (425) 773-8751   Servicii Rapide
   usionelapopescu@yahoo.com  Pre!uri foarte avantajoase



Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)

TO:

PRSRT STD
U.S.  POSTAGE PAID

SEAT TLE,  WA
PERMIT No. 1528

Citi!i buletinul “Cuvântul” "i pe Internet la adresa
www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan C!tan!
Pre"edinte: C!t!lin Dumitrescu
Vicepre"edin#i: Ionic! Cre#u, Tudor Toma
Secretar: Ioana Danciu
Trezorier: Carmen R!utu
Controlori: Mihail Frîntu, Andi Gavrilescu, 
Cornel Marcu, Daniel Prav!#, Ionu$ Smîntîn!
Epitropi: Gheorghe D!nil!, Valentin Mirea, Nic 
Mure"an, Emanoil Olt, Victor Raus, Florin Tro%n
Comunicare & Website: Dan Dru#!, Claudia
Barbolovici, Florin Tro%n, Ioana Danciu
Arhivar: Adi Oltean
Organiza#ie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Gina Gheorghiu, Corina Pintea
Introducere de date: Maria &ig!nu', Angela 
Momeo, Claudia Barbolovici
Buletin: Florin Tro%n, Carmen R!utu, Maria
D!nil!
Comitetul de Doamne:
Pre"edint!: Gabriela Neagoe
Vicepre"edint!: Elena Dominte
Secretar!: Claudia Prav!#
Casier!: Florica Gu'u
Controloare: Denise Craciun, Mimi Târtu

Informa$ii de contact:
P!rintele Ioan: (425) 442 8296
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de Doamne: arfora_seattle@ortodox.org

Duminic! 12 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Rusaliile)
Luni 13 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Sfânta Treime)
Duminic! 19 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (L#sata secului pentru Postul 

Sf. Apostoli Petru "i Pavel)
Vineri 24 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (Na$terea Sf. Ioan Botez#torul)
Duminic! 26 iunie 12:30 Sfânta Liturghie 
Miercuri 29 iunie 12:30 Sfânta Liturghie (S%n&ii Apostoli Petru $i Pavel)
Duminic! 3 iulie 12:30 Sfânta Liturghie 
Duminic! 10 iulie 12:30 Sfânta Liturghie 
Duminic! 17 iulie 12:30 Sfânta Liturghie 
Miercuri 20 iulie 12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie)
Duminic! 24 iulie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminic! 31 iulie 12:30 Sfânta Liturghie (L#sata secului pt Postul 

Adormirii Maicii Domnului)

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodox! rus! “Sfântul Spiridon” 400 Yale 
Ave. N. Seattle (la intersec#ia cu Harrison St.)


