
Iubiţi credincioşi,
Toate praznicele de peste an din Biserica lui Hristos 

cea dreptmăritoare, rânduite spre cinstirea sfinţilor, 
aduc mare bucurie duhovnicească binecredincioşilor 
creştini. Dar oricât de mare ar fi slavoslovia pe care 
o aducem sfinţilor, ea nu se poate asemăna cu aceea 
pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, Ziditorul 
sfinţilor.

Astăzi nu este praznic de sfinţi, nici de îngeri. Astăzi 
Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuieşte 
şi sărbătoreşte pe Împărăteasa tuturor îngerilor şi a 
tuturor sfinţilor. Nu se poate asemăna cinstea robilor 
cu a împăraţilor. Astăzi este praznic împărătesc, pen-
tru că Împărăteasa a toată făptura se mută astăzi de 
la noi. Dar este bine să ştiţi cum s-au întâmplat lu-
crurile la Adormirea Maicii Domnului, cum s-a mutat 
Maica Vieţii de la noi la cer. Iată cum: Mai înainte cu 
trei zile de Adormirea Maicii Domnului, Prea Sfântul 
şi Atotputernicul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Ii-
sus Hristos a trimis din cer pe Arhanghelul Gavriil ca 
să binevestească Maicii Lui mutarea ei la cele fără de 
grijă. Acelaşi dumnezeiesc Arhanghel care fusese tri-
mis de Dumnezeu când i-a binevestit ei că va naşte 
pe Hristos, Mântuitorul lumii, vine acum şi-i vesteşte 
mutarea din această viaţă pământească la odihna cea 
veşnică şi la slava şi cinstea cea negrăită pe care o are 
în cer (Prolog, luna august, în 15 zile).

Şi venind Arhanghelul Gavriil, a adus el Prea Curatei 
Fecioare Maria, ca semn, o ramură de finic, după cum 
la Buna Vestire îi adusese un crin. Prea Sfânta Maică a 
lui Dumnezeu, înţelegând de la Arhanghelul Gavriil că 

trebuie să părăsească lumea şi pământul acesta, s-a 
întors acasă cu multă bucurie şi şi-a gătit casa ei cu lu-
mânări şi cu tămâieri; şi rugându-se, a ieşit din casă şi 
s-a dus la muntele Măslinilor, unde avea adeseori obi-
ceiul să se roage Prea dulcelui Său Fiu şi Dumnezeului 
ei Iisus Hristos. Deci, ducându-se în Muntele Măslinilor 
şi rugându-se Prea Sfânta Maică a lui Dumnezeu, s-a 
făcut o minune mare şi prea slăvită: măslinii şi toţi 
copacii de pe muntele acela, şi toţi pomii roditori de 
acolo, când s-a închinat Ea, s-au închinat şi ei cu dânsa 
până la pământ. Şi de câte ori se închina ea, şi copacii 
se plecau până la pământ, în semn de cinste mare şi de 
închinăciune adusă Prea Sfintei Maicii lui Dumnezeu, 
Maica Vieţii. După aceasta, s-a întors acasă şi s-a făcut 
un cutremur mare, încât s-a cutremurat locul unde era 
casa ei. Şi ea a căzut la rugăciune şi a aprins iarăşi lu-
mânări şi tămâie, şi a chemat pe toate sfintele femei 
împreună vieţuitoare cu dânsa, pe sfintele mironosiţe 
şi pe prietenele ei, şi le-a spus: „Iată, vremea a sosit ca 
eu să vă las, să mă duc la Fiul meu şi Dumnezeul meu”. 
Şi s-au întristat foarte şi au plâns mult sfintele femei 
şi mironosiţele şi toate acele sfinte văduve şi fecioare 
care urmau Prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu şi învă-
ţăturilor ei.

Dar minunea aceasta a fost urmată de o altă minu-
ne. Deodată s-a făcut un vifor mare şi un vânt puter-
nic, iar acesta aducea pe norii cerului pe cei doispreze-
ce apostoli (care veneau de la marginile lumii, unde 
fuseseră trimişi la propovăduire) să ia parte la cinstirea 
şi îngroparea Prea Sfintei Fecioare Maria.. I-a adus pe 
apostoli, pe nori, Însuşi Dumnezeu Cuvântul, ca să dea 
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“Întru naştere fecioria 
ai păzit, întru adormire 
lumea nu ai părăsit, de 

Dumnezeu Născătoare; 
mutatu-te-ai la Viaţă, 

fiind Maica Vieţii, şi 
cu rugăciunile tale 

mântuieşti din moarte 
sufletele noastre.”
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nu au ţinut-o. 
    Căci, ca pe Maica Vieţii, 

la viaţă a mutat-o 
    Cel ce S-a sălăşluit în 

pântecele ei cel pururea 
fecioresc".
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mai multă cinste şi slavă Prea Sfintei Sale Maici.
Şi când au sosit aceia, ea le-a spus: „Sfinţii mei ucenici 

şi ai Fiului meu Apostoli şi ucenici, iată pentru care pricină 
v-au adus norii aici, la Ghetsimani. Eu trebuie să mă mut; 
am primit vestea de la Arhanghelul Gavriil să vă las, dar 
nu de tot, ci să trec la ceruri şi de acolo să vă ajut”.

Şi au plâns toţi dumnezeieştii apostoli, iar mai la urmă 
a venit marele apostol Pavel, care a început a plânge, zi-
când: „O, Maică a Vieţii şi a lui Dumnezeu Cuvântul, eu pe 
Dumnezeul meu Iisus Hristos în trup nu L-am văzut, dar 
pe tine văzându-te în trup, mi se părea că El Însuşi pe-
trece pururea cu noi şi că-L văd chiar pe Dânsul. Şi multă 
mângâiere am avut noi, apostolii, avându-te pe tine cu 
noi. Dar acum te duci şi tu! Ai mare bucurie că te duci la 
bucuria veşnică. Dar noi ne şi bucurăm, ne şi întristăm. Ne 
bucurăm de bucuria ta, că te duci la acele preasfinte locuri 
şi la veselia cea fără de margini, dar ne şi întristăm că ră-
mânem aici pe pământ fără vederea şi fără blândeţea ta, 
şi fără sfintele tale povăţuiri şi sfintele tale rugăciuni cele 
prea puternice” (Prolog, luna lui august, în 15 zile).

Aşa au vorbit şi ceilalţi apostoli. Apoi Prea Sfânta Fe-
cioară Maria le-a ţinut ultimul cuvânt şi le-a spus: „Iată, 
eu mă voi culca pe patul meu şi voi aşeza trupul meu aşa 
cum îmi va fi voia, iar voi aşa să-l lăsaţi. Şi zicând aceasta, 
şi-a luat iertare de la toţi cei de faţă, de la dumnezeieştii 
apostoli şi de la sfintele femei, şi făcându-şi semnul Sfin-
tei Cruci, s-a culcat pe pat, a închis ochii, a pus mâinile pe 
piept şi şi-a dat duhul.

Şi o, minunile tale, Prea Sfântă Maică a lui Dumnezeu! 
Îndată ce Prea Sfânta Maică şi-a dat duhul ei preasfânt 
şi preacurat în mâinile Fiului Său, toţi orbii şi toţi ologii, 
şchiopii şi bolnavii care veniseră acolo, din oraş şi de pre-
tutindeni de dimprejur, s-au făcut sănătoşi! Muţii vor-
beau, surzii auzeau, leproşii s-au curăţit, şchiopii umblau, 
că aşa a binevoit Prea Sfântul Dumnezeu şi Mântuitorul 
Hristos, să cinstească Adormirea Prea Sfintei Sale Maici, 
cu minuni preaslăvite, ca să ştie toţi că nu a adormit o fe-
meie de rând, ci Maica Cuvântului, Maica lui Dumnezeu, a 
Dumnezeului minunilor (Prolog, luna august, în 15 zile).

După aceasta, dumnezeieştii apostoli, îndată ce Mai-
ca Domnului şi-a dat preacuratul ei suflet, au început să 
audă mii şi milioane de cântări îngereşti în văzduh, care 
lăudau şi cântau cântări pentru ieşirea Maicii Prea Sfân-
tului Dumnezeu. Şi au început a cânta şi ei, ca şi îngerii în 
văzduh. Şi luând patul acela cu preacuratul şi preasfântul 
trup al Maicii lui Dumnezeu, au început să călătorească la 
Ghetsimani, ca să-l ducă acolo, să-l puie în mormânt. Şi 
erau însoţiţi de cântările îngereşti din văzduh, iar apos-
tolii şi mulţimea creştinilor şi toţi ucenicii lui Iisus Hristos 
cântau pe pământ. Şi era o cântare comună a turmei celei 
cuvântătoare a lui Iisus Hristos de pe pământ şi a celei 
înţelegătoare din cer, adică a îngerilor. Şi petreceau şi ce-

rul, şi pământul – adică şi oamenii, şi îngerii – pe Maica 
lui Dumnezeu la mormântul ei cel preasfânt. Mergând ei 
astfel şi auzindu-se cântările şi simţindu-se mireasma 
preasfântului trup umplând locurile pe unde treceau de 
bună-mireasmă, s-a trezit zavistia iudeilor; şi unii dintre 
ei s-a dus cu mare îndrăzneală să dea jos de pe umerii 
apostolilor patul acela preasfânt. Ba unul dintre ei a în-
drăznit chiar să se apropie şi să puie mâinile pe preasfân-
tul pat. Dar – o, minunile tale, Maica lui Dumnezeu! – toţi 
cei care voiau să dea jos năsălia de pe umerii celor care o 
duceau au orbit şi nu mai vedeau nici de unde au venit şi 
nici unde mergeau! Iar celui care a îndrăznit – un evreu 
numit Antonie – să se atingă de acea preacurată năsălie 
pe care se afla preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, 
i s-au tăiat lui deodată, cu mână îngerească nevăzută, 
amândouă braţele, rămânând lipite de năsălie, iar el a că-
zut jos leşinat şi aproape mort. Şi cerea iertare Maicii lui 
Dumnezeu şi cei orbiţi, şi cel căruia i se tăiaseră mâinile.

Şi atunci, dumnezeiescul apostol Petru, luând de pe 
pieptul Maicii Domnului, de pe năsălie, ramura de finic 
pe care i-o adusese Arhanghelul Gavriil, a pus-o pe ochii 
celor orbiţi şi deodată s-au făcut sănătoşi, şi atingând cu 
ea mâinile celui căruia i-au fost tăiate de îngerul nevăzut, 
s-au prins mâinile înapoi! Şi aşa s-au săvârşit minunile 
preaslăvite ale Maicii Domnului. Aceasta i-a făcut pe toţi 
să strige într-un glas: „Mare este Dumnezeu Iisus Hristos 
şi mare este Prea Curata Lui Maică, Prea Sfânta Fecioară 
Maria!”.Şi mergeau cu toţii împreună. Mergeau chiar şi 
cei ce zavistuiau mai înainte, cântând şi mărturisindu-şi 
păcatele lui Hristos Dumnezeu, şi căindu-se ei de greşeala 
cea mai dinainte, lăudau pe Maica milostivirii, pe Maica 
Domnului, care nu a ţinuse păcatul lor, ci îi iertase pe toţi 
şi le dăduse vindecare.

Şi ajungând la Ghetsimani, au pus preasfântul trup 
al Maicii lui Dumnezeu în mormânt de piatră nouă, care 
era întocmit de mai înainte, şi punând piatra pe uşa mor-
mântului, au auzit trei zile şi trei nopţi cântări îngereşti 
împrejurul mormântului Maicii Domnului.

Apoi s-a întâmplat alt lucru minunat. Apostolul Toma, 
care nu fusese nici la Învierea Domnului şi de aceea nu 
crezuse că S-a arătase Mântuitorul Cel Înviat celor zece 
ucenici, a întârziat şi acum, prin iconomie dumnezeias-
că. Şi nu a fost adus pe norii cerului o dată cu toţi ceilalţi, 
ci pe dânsul l-a adus un nor după înmormântarea Maicii 
Domnului. De aceea era trist şi mâhnit foarte, zicând: 
„Oare pentru care păcate ale mele nu m-am învrednicit 
să mai văd o dată în trup pe Maica lui Dumnezeu? Pentru 
care păcat am fost zăbavnic cu credinţa şi la înviere şi am 
întârziat şi acum, la adormirea Maicii lui Dumnezeu?”. Şi 
atunci a sfătuit Dumnezeu pe apostoli ca, prin sfat de ob-
şte, să deschidă mormântul Maicii Domnului, ca să sărute 
şi Toma picioarele Prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, în 
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sicriu, şi să ia mângâiere şi nădejde tare că este primită şi 
propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos de către el. Şi 
deschizând mormântul şi sicriul Maicii Domnului – o, mi-
nunile tale, Maică a lui Dumnezeu! – nu au mai aflat aco-
lo trupul Prea Sfintei Fecioare Maria, ci numai giulgiul sin-
gur, cum rămăsese şi la Mântuitorul Hristos în mormânt, 
după Înviere, căci Prea Sfântul Dumnezeu şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos a luat cu trup cu tot pe Maica Sa cea 
Prea Sfântă la ceruri şi a aşezat-o la locul unde El ştie.

Acesta este fapt adevărat, fraţilor, şi adevărul acesta 
s-a predat până azi pe temeiul celor întâmplate la Ador-
mirea Maicii lui Dumnezeu. Dar luaţi seama că şi la pati-
ma cea înfricoşată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la 
răstignirea şi la moartea Lui, s-au făcut minuni mari. Aco-
lo s-a făcut întuneric de la al şaselea până la al nouălea 
ceas peste tot pământul. Acolo s-a cutremurat pământul 
şi pietrele s-au despicat în două la Ierusalim. Acolo mor-
mintele s-au deschis şi morţii au înviat. Deci aşa cum la 
moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-au făcut 
preaslăvite şi măreţe minuni, aşa a binevoit Prea Sfântul 
ei Dumnezeu şi Fiu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să 

cinstească şi adormirea Prea Sfintei Sale Maici cu minuni 
preaslăvite. Acestea au fost: venirea Arhanghelului Gavri-
il, aplecarea pomilor care se închinau ei în muntele Măs-
linilor, venirea dumnezeieştilor apostoli pe nori, orbirea şi 
tăierea mâinilor celor îndrăzneţi şi vindecarea lor după ce 
s-au căit, cântările îngereşti care se auzeau în toate părţi-
le în chip nevăzut, petrecând pe Maica Domnului la mor-
mânt, şi apoi înălţarea ei cu trupul la cer şi lăsarea prea-
sfântului ei giulgiu acolo, drept mângâiere celor de pe 
pământ...Să ştiţi că nu există suflet sub cer care şi-a pus 
nădejdea în Maica Domnului şi să rămâie ruşinat până la 
urmă. Prin rugăciunile ei va avea în veacul de acum liniş-
te, alinare, acoperire şi sprijinire, iar în vremea morţii mila 
Maicii Domnului nu îl va lăsa; şi în ziua judecăţii, Maica 
Prea Sfântă va sta în genunchi înaintea Prea Sfântului şi 
Prea Dulcelui ei Fiu şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi 
va zice: „Doamne Dumnezeule şi Fiul meu, acest suflet 
necăjit, chiar dacă a greşit, dar pururea mi-a cerut să mă 
rog Ţie. Iartă-l, miluieşte-l şi fă cu dânsul milă”. Şi aşa vom 
câştiga prin rugăciunile Maicii Domnului milă şi în veacul 
de acum, şi în vremea morţii, şi în ziua judecăţii. Amin!
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Icoana Maicii Domnului Prodromiţa se afla în Schitul 
Prodromu, în Sfântul Munte Athos. Între icoanele nefăcu-
te de mâini omeneşti se numără şi această icoană a Maicii 
Domnului ce se cheama "Prodromiţa", zugravită în chip 
minunat în anul 1863, în Ţara Românească. În acel an, 
Părinţii Nifon şi Nectarie, ctitorii Schitului Prodromu, din 
Sfântul Munte Athos, mergând în ţară pentru trebuinţele 
schitului, aveau în inima lor o mare dorinţă pentru o icoa-
na făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care să fie aşe-
zată în biserica cea nouă, după cum mai toate mânăstirile 
Sfântului Munte au cate o icoana făcătoare de minuni. 

Deci aflându-se Părinţii Nifon şi Nectarie în Iaşi, au în-
ceput a cerceta acolo pentru a afla un zugrav mai iscusit 
şi cu viaţă plăcută lui Dumnezeu, care să le zugrăvească o 
icoană a Născătoarei de Dumnezeu. Şi au găsit un zugrav 
bătrân, Iordache Nicolau, cu care s-au învoit să le facă 
această icoană, după modelul primit de la părinţi. Însă 
s-au tocmit ca să lucreze numai cu post, adică: de dimi-
neaţă până când va flămânzi să nu ia nimic în gură, iar 
după-masă să nu mai picteze, ci alt lucru să facă până a 
doua zi, urmând această rânduială până la terminarea ei. 
Bătrânul zugrav primi învoiala cu toată evlavia şi mulţu-
mirea. Iată ce scria el, în 29 mai 1863, despre zugrăvirea 
icoanei cea cu dumnezeiască minune săvârşită, într-o 
scrisoare păstrată în arhiva Schitului Prodromu: "Eu, Ior-
dache Nicolau, zugrav din oraşul Iaşi, am zugrăvit această 
Sfântă Icoană a Maicii lui Dumnezeu, cu însăşi mâna mea, 
şi în vremea lucrului a urmat o minune preaslavită, în mo-
dul următor: După ce am terminat veşmintele, după meş-

teşugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez faţa Mai-
cii Domnului şi a Domnului nostru Iisus Hristos; iar după 
ce am dat gata mâna întâia şi a doua, apucandu-mă de 
noapte ca să termin de zugrăvit, privind eu la chipuri am 
văzut că totul a ieşit dimpotrivă, pentru care foarte m-am 
mâhnit, socotind că mi-am uitat meşteşugul. Şi aşa, fă-
cându-se seara, m-am culcat mâhnit, nemâncând nimic 
în ziua aceea, dar socotind că a doua zi sculându-mă, să 
mă apuc mai cu dinadinsul de lucru. După ce m-am sculat 
a doua zi, mai întâi am facut trei metanii Maicii lui Dum-
nezeu, rugându-mă să-mi lumineze mintea, ca să pot 
isprăvi Sfânta Icoană; şi când m-am dus să mă apuc de 
lucru, o! preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu! S-au 
aflat chipurile terminate desăvârşit, precum se vede. Eu 
văzând această minune, n-am mai îndrăznit a-mi pune 
condeiul pe ea, fără numai am dat lustrul cuviincios, deşi 
greşeală am facut aceasta, ca să mai dau lustru la o ase-
menea icoana. "

Rugăciunea pe care preoţii o rostesc înaintea acestei 
icoane este urmatoarea: "Prea Sfântă Stăpână, de Dum-
nezeu Născătoare, pururea Fecioara Marie, protectoarea 
şi apărătoarea noastră, cerem a Ta nebiruită apărare. Îm-
părăteasa Cerului şi a pământului, ceea ce ai cu dreptate 
numele de "Prodromiţa", adică înainte-mergatoare, în-
tăreşte-ne întru lucrarea faptelor bune şi ne du de mână 
întru Împărăţia cea cerească. Povăţuieşte-ne pe noi, toţi 
drept credincioşii creştini, spre a vedea şi veşnic a ne în-
dulci de mărirea Fiului Tău şi Dumnezeul nostru, ca Bine-
cuvântată şi Prea Proslăvită eşti, în vecii vecilor. Amin."

Maica Domnului Prodromiţa - Schitul Prodromu

Maica Domnului 
Prodromiţa - Schitul 

Prodromu

Maica Domnului 
„Glykophilousa”

Mănăstirea Filoteu

O caracteristică a acestei 
icoane este faptul că, 
cercetată la microscop, 
nu prezintă urme de 
pensulă, acest lucru 
întărind credinţa cum 
că Sfintele Feţe au fost 
pictate miraculos de 
mană nepământească. 
Prăznuirea acestei 
icoane are loc in fiecare 
an, pe data de 12 iunie, 
cu priveghere de întreaga 
noapte.
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Botezuri
5 martie: Carla Țîru, fiica lui Cătălin şi Daniela Țîru. Naşi au fost 
Dacian şi Roxana Furdui.
19 martie: Ada-Erica Riscuția, fiica lui Vlad şi Diana Riscuția 
avînd ca naşi pe Mihai şi Ileana Stoicescu.
10 aprilie: Albert Christopher Badiu, fiul lui Bogdan şi Mădălina 
Badiu. Naşi au fost Ion şi Maria Zlotu.
2 iulie: Diandra Ban, fiica lui Mircea şi Diana Ban, având ca naş 
pe Iulian Ciurdea.
16 iulie: Sabina Ioana Clinciu, fiica lui Ciprian şi Camelia Clinciu. 

Naşi au fost Adrian şi Teodora Baras.
17 iulie: Andrew Daniel Corches, fiul lui Lucian şi Camelia 
Corches, având ca naşi pe Csaba şi Camelia Szolosi.
20 iulie: Melanie Nita, fiica lui Simona şi Dieter Nita. Naşi au fost 
Ion şi Angelica Munteanu.
24 iulie: gemenii Alexandra şi Ştefan Pandrea, copii lui Nicolae şi 
Ancuța Pandrea, având ca naşi pe Adrian şi Florentina Culiac.
30 iulie: Iana Kira Gușu, fiica lui Gabriela Ionuț, având ca naș pe 
Sorin Gușu.

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, Sch-
nauffer 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 celor născuți în frumoasa lună a lui august le dorim un sincer “La Mulți Ani”, sănătate, pace în familie și multe 
bucurii. 

(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere sau dacă doriți să vă adăugăm/ștergem din lista aniversărilor, vă rugăm să 
ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

6 martie 2011: Horațiu și Claudia Marcu au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi bi-
necuvântarea Bisericii în Sfânta Taină a cununiei având ca nași familia Liviu și Maria Frățilă.
23 iulie 2011: Valentin și Maria Oprea și-au unit sufletele în Sfînta Taină a cununiei fiind 
însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Paul și Monica Gocan.

Cununii

Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare iar nașilor le dorim multă sănătate, 
bucurie și bunăstare și bunul Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.
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It’s picnic time
Dragi părinți, bunici, unchi și 
mătuși, frați și surori mai mari, 
amatori de distracție,

Pentru bucuria celor mici și 
pentru nostalgia noastră, a 
celor un pic mai mari, ne gândim 
ca la picnicul din 27 August să 
oferim copiilor jocuri alese 
dintre jocurile copilăriei noas-
tre.
Pentru plăcerea dvs. și buna or-
ganizare a evenimentului 
plănuim să co-optam cât mai 
mulți voluntari pentru grupu-
rile 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 aju-
torul dvs. sunt foarte apreciate!

Va mulțumim,

Gabi Neagoe

 pDragi 
șimătuș

Vă invităm
să participați la cel de-al doilea picnic 
al anului 2011 organizat de membrii 
parohiei noastre în beneficiul 
construcției noii biserici. Delicioşii 
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 enoriaşi 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 direcţii: http://stsavachurch-
nw.org/directions.htm 



Cuvântulpagina 6

- Ponderosa a terminat instalarea celor 
două sisteme de infiltrare a apei de ploaie şi 
a continuat cu excavarea pământului pentru 
acomodarea fundației Centrului Cultural.

- Pornirea turnării fundației a fost amânată 
de câteva ori, fie datorită unor erori de survey, 
fie din lipsa  compactării adecvate a solului pe o 
anumită porțiune a fundației.  Pentru deblocarea 
acestei etape importante a construcției, a 
trebuit sa angajăm o noua echipă de surveying, 
cât şi un inginer geotech care să furnizeze o 
soluție pentru compactarea solului, urmată de 
certificarea lui pentru  capacitatea de susținere 
a greutății clădirii (2500 psf). 

Pe data de 2 august 2011 s-a început  
turnarea betonului la fundația Centrului 
Cultural și Bisericii!  Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
sper să reuşim să terminăm ce am început!

Programul ‘O mie pentru temelie’ se va 
extinde până la 27 august, când preconizăm că 
vom ajunge la turnarea betonului din zona de 
intrare în biserică.

-  Am încheiat contractul cu compania 

de plumbing (MTS Plumbing), care va face 
instalațiile interioare de plumbing, cât şi 
desenele pentru obținerea permisului de 
plumbing. În vederea obținerii acestui permis, 
Toni Popa, inginer şi membru al Comitetului de 
Construcție a contribuit printr-un efort personal 
uriaş în elaborarea unor desene de detaliu în 
AutoCad ale bucătăriei comerciale din Centrul 
Cultural.  De asemeni, Toni depune un efort 
susținut în finalizarea desenelor  restanță  de la 
City pentru obținerea permisul de landscape.

- Tot în  această perioadă, pentru obținerea 
permisului de plumbing, am negociat cu 
inspectorul de la primărie cerințele de ‘grease 
interceptor’ în vederea racordării la sistemul 
de canalizare al oraşului.  Cerința inițială  de 
a instala un rezervor cât mai mare, ar fi avut 
beneficiul unei frecvențe de întreținere mai rară, 
dar şi dezavantajul unui cost ridicat, asociat cu 
o instalație complicată.  Drept urmare, am optat 
pentru un sistem mai modern de separare a 
grăsimii (produsă în instalațiile din bucătărie), cu 
o capacitate mai redusă, dar cu un preț mult mai 

avantajos (la jumătate față de cerința inițială).  
Un argument foarte important în această decizie 
a fost şi capacitatea  de utilizare a bucătăriei şi 
a sălii de mese pe care o avem. Chiar dacă 
bucătaria noastră este clasificată comercială, 
nu cred ca vom servi mese cu o frecvență de trei 
ori pe zi, în care mâncarea preponderentă va fi 
bogată în grăsimi.

Totuşi, în situația în care vom determina 
că sistemul este inadecvat cerințelor de 
exploatare, îl vom putea extinde prin adăugarea 
de rezervoare suplimentare fie în serie, ori în 
paralel.

- Suntem în căutare de companii furnizoare 
de ‘steel framework’ care sa producă şi instaleze 
structura metalică a clădirilor, cât şi pentru 
framing, roofing, sistemul de fire-sprinkler, etc.

- De asemeni am semnat contractele cu PUD şi 
Frontier pentru relocarea stâlpului de la intrarea 
pe proprietate.  După relocarea acestui stâlp 
şi terminarea fundației, Ponderosa va putea 
amenaja intrarea pe proprietate în conformitate 
cu desenele aprobate. 

Cronica Noii Bisericii 

Formele gata pentru turnare Primul strat de beton din temelie

Comitetul de strângere de fonduri pentru 
construcția Bisericii Sfinții Trei Ierarhi şi a Cen-
trului Cultural Românesc are plăcerea de a vă 
invita la un dineu festiv organizat sâmbătă, 1 
octombrie 2011 la Lynnwood Convention Center 

(3711 196th Street S.W., Lynnwood, WA).  Ca şi 
anul trecut, vom avea în rândul nostru invitați 
de marcă din România şi ne aşteptăm să avem 
din nou o participare deosebită din partea 
comunității şi să petrecem o seară minunată.  

Detalii despre programul special şi oaspeții 
de onoare vă vor fi comunicate în viitorul apro-
piat.  Vă aşteptăm cu plăcere!

Eveniment
1 octombrie 2011 - Marcaţi data în calendare
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Parohia
Noastră

Consiliul Parohial doreşte să facă un apel la toți membrii comunității române din Seattle care au experiență în profesiile 
de framer, carpenter, roofer, HVAC mechanic, plumber, cât şi altele asemănătoare şi care sunt dornici să participe la 

formarea unei echipe de meşteri voluntari intitulată simbolic:  "Echipa Lui Manole”

Membrii acestei echipe vor avea misiunea specială de a înălța un lăcaş sfânt fără să fie nevoiți să jertfească altceva 
mai mult decât o parte din timpul lor personal. Suntem convinşi că la construcția fiecărei biserici sunt clădite şi 

sacrificiile celor ce s-au dedicat înălțării ei.

Nu uitați că o întreagă comunitate ortodoxă română îşi pune speranțele în participarea dumneavoastră. Vă rugăm 
răspundeți prin email la:  Manole@ortodox.org

Acțiunea "O mie pentru temelie" continuă 
să rezoneze cu multe familii din comunitatea 
noastră şi reprezintă un succes deosebit 
pentru campania curentă de strângere de 
fonduri.  Astfel, în mai puțin de două luni de 
la demarare, 98 de familii au făcut donații cu 
acest scop.  Planul nostru este să continuăm 
să acceptăm astfel de contribuții până când 
compania care se ocupă de turnarea fundației 

va trebui să sigileze locul destinat acestui text 
comemorativ si pomelnicului care îl va însoți.  

Dacă doriți să participați, însă întâmpinați 
dificultăți financiare, vă încurajăm să ne 
contactați.  Până acum am reuşit să facilităm 
plata sumei de $1,000 în rate pentru familiile 
care ne-au solicitat acest lucru, astfel încât 
să-i ajutăm să nu rateze această oportunitate 
unică.  Mulțumim din inimă celor care au 

contribuit până acum, iar pe ceilalți vă rugăm 
să ne contactați dacă aveți întrebări sau dacă 
doriți să vă înscrieți. 

Donații se pot face în persoană la slujbele 
duminicale, prin poştă la:

P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151                
sau online la: 

www.ortodox.org/donate.

Campania  "O mie pentru temelie"

Din Suflet, pentru Suflet
În ultimul număr al buletinului, am debutat 

rubrica "Din suflet, pentru suflet" dedicată 
inițiativelor pornite din rândul membrilor 
comunității cu scopul de a ajuta la strângerea 
de fonduri pentru construcția bisericii.  Am 
făcut atunci un apel la dumneavoastră să ne 
dați sugestii şi chiar să organizați astfel de 
activități la care să încurajați participarea 
rudelor, prietenilor, vecinilor sau colegilor.  Iată 
că avem deja un exemplu de astfel de inițiativă 
venit din partea doamnei Doina Zanidache.  
Acest gest, care ne este foarte aproape de suflet, 
îi vizează pe cei mai tineri dintre noi, pe copii.  
Este vorba despre acțiunea intitulată "Bănuți 
pentru construcția bisericii" şi vă prezentăm în 
continuare detaliile de participare.  Mulțumim 
şi cu această ocazie Doinei Zanidache pentru 
inițiativă şi aşteptăm cu încredere şi alte 

propuneri din partea dumneavoastră.
 
PROGRAMUL COPIILOR
,,Bănuți pentru construcția bisericii"
Dragi părinți,
Odată cu începerea construcției bisericii, 

ne-am gândit că ar fi bine să implicăm şi copiii, 
astfel încât să aibă şi ei mândria că au participat 
la acest proiect unic şi să-şi amintească de acest 
lucru atunci când vor fi adulți şi se vor bucura 
de biserica ridicată şi cu efortul lor. Astfel, am 
vrea să vă rugăm ca de fiecare dată când îşi fac 
rugăciunea, să îi încurajați să pună unul sau 
mai mulți pennies într-un pahar special pe care 
vi-l vom pune la dispoziție. Bănuții contribuiți 
de copii vor fi apoi colectați în fiecare a doua 
duminică din lună, cu ocazia şcolii duminicale 
care se desfăşoară între orele 1:30-2:30 în sala 

de mese a Bisericii Sf. Spiridon.
Scopul acestui program nu este să creeze 

competiție între copii, ci să-i încurajeze să 
participe. De aceea, toți bănuții adunați, de 
la unul şi până la un pahar plin, se vor pune 
laolaltă într-un săculeț, vor fi duşi la bancă 
şi predați pe bază de bon epitropilor.  Suma 
totală adunată, împreună cu numele copiilor 
care au contribuit la strângerea ei se vor tipări 
în buletin la rubrica ,,Bănuți pentru construcția 
bisericii". Îi puteți încuraja pe copii să adune 
bani pentru acest fond şi prin activități proprii, 
cum ar fi vânzări de limonadă şi cookies, 
yard sales etc. Pentru orice informație despre 
această inițiativă, o puteți contacta pe Doina 
Zanidache în fiecare a doua duminică din lună 
la sala de mese a Bisericii Sf. Spiridon.
Doamne ajută!

mailto:Manole@ortodox.org
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Donațiile în perioada 1 iunie - 15 iulie 2011 
au totalizat $132,214. Mulțumim tuturor 
donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$7,500       Gavrilă Daniel & Alina 
$4,000 Paşca Dorin Alin & Eugenia
$3,500 Nistor Costel & Corina
$3,495 Danciu Valentin & Ioana Marina
$3,403 Donator nespecificat
$3,000 Blaşiu Mihai Bujor, Lugoşan Marcel & 
Antoanela, Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$2,240 Dănilă Gheorghe & Maria
$2,055 Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
$1,500 Jianu Sorin & Constanţa, Momeo 
Angela, Popa Toni & Ramona Valeria 
$1,460 Cătană Ioan & Floarea
$1,300 Dominte Val & Elena, Feneşan Adrian 
& Cristina, Ghinea George - Ciprian & Ivan 
Elena - Cristina, Popiţă Ioan & Dorina, Stroescu 
Ene Daniel & Valerica
$1,200 Farkaş Marius & Radoslava, Nine Ma-
ria, Perianu Aurel & Florentina, Podar Marius & 
Monica 
$1,160 Nistor Ioan & Valeria
$1,150 Fedorean Maria, Frăţilă Liviu & Maria, 
Anonim 
$1,100 Koller Eduard & Ileana, Standolariu 
Dorel & Manuela, Ţibelea Nicolae & Marioara, 
Ţîru Doina, Zanidache Virgil & Doina
$1,070 Creţu Ionel & Monica
$1,050 Anonim, Butnar Ioan & Elisabeta, 
Gheorghiu Iulian & Virgini
$1,040 Stana Vasile
$1,023 Mocan Anamaria & Onuţan Ionuţ
$1,010 Răutu Bogdan & Carmen
$1,000 Aluaş Mihai & Gabriela, Barbură 
Claudiu & Liana, Bot Dorel & Mariana, Bucur 
Ioan & Sorina, Cira Adalbert & Gina, Cojocaru 
Alexei & Mariana, Crivăţ Bogdan & Ştefania, 
Druţă Dan & Alina, Dumitraşcu Adrian & Aura, 
Gavrilescu Alexandru & Loredana, Geageac 
Florica, Golescu Adi & Maria, Hera Gabriel & 
Raluca, Ifrim Clement & Gabi Ana, Ifrim Silviu & 
Cătălina, Ilac Cristian & Ana Maria, Iliescu Val-
entin & Alina, Leca Nicolae & Neagoe Gabriela, 

Leconiuc Alexandru, Lupu Corneliu & Angelica 
Liliana, Manole Vasile Cătălin & Irina, Marcu 
Cornel & Virginia, Mija Iolanda, Moldovanu 
Petru & Valentina, Moraru Adrian & Delia, 
Muntianu Adrian & Alexandrina, Mureşan 
Paulina, Negru Negoiţă, Negru Stoiana, Olt 
Emanoil & Violeta, Pop Aurel & Marcela, Popa 
Mircea Călin & Dana, Postea Marian, Prisecaru 
Liviu & Cristina, Pungan Marian & Ramona, 
Raus Victor & Focşan Cosmina, Smîntînă Ioan 
& Maria, Stachowiak Stephen, Suciu Monica, 
Toma Tudor & Aurora, Ţepordei Bogdan & 
Mihaela, Ţigănuş Liviu & Maria, Anonim, Urs 
Constantin & Gabriela, Vartolomeu Jenica-
Georgeta
$ 700 Anonim, 
$ 600 Ioana Bogdan & Cristina 
$ 500 Boboc Ciprian & Georgiana, Căruţaşu 
Adrian & Diana, Corbean Florin & Camelia, Orha 
Maria, Pintea Corina & Kraus Jason, Popescu 
Tudor & Doina, Stănculeţ Peter
$  400 Marinescu Andrei & Gloria, Moraru 
Valentin & Elena
$ 350 Piticariu Toader & Virginia 
$ 300 Apostol Alexandru & Doina, Bădăluţă 
Ioan & Viorica, Ciurdea Iulian, Cocerhan Vasile 
& Maria, Covaciu Cosmin, Anonim, Lieuallen 
Brian & Smaranda, Mart Iulian & Veronica, Onu 
Dan & Monica, Rădăuceanu Teodor & Raluca, 
Surugiu  Sebastian & Ioana, Tîrtu Marius & 
Margareta
$ 270 Costea Mihai & Dana
$ 210 Căprar Viorica & Nicoleta
$ 200 Albuţ Gabriel & Lucia, Anastasiu Ion 
& Elena, Bidivenciu Irina & Popescu Mihail, 
Booth Daniel & Raluca, Catrinescu Cosmin & 
Elena, Dunca Grigore & Iliana, Mehling Cristina, 
Mureşan Vasile Brian & Daniela, Rotar Sorin & 
Maria, Tătar Monica, Ulea Vlad & Dinara 
$ 195 Marcu Horaţiu
$ 153 Mureşan Emanoil & Rodica 
$ 150 Pop Călin & Adriana 
$ 140 Olteanu Cătălin & Raluca 
$ 100        Badiu Bogdan & Mădălina, Barbo-
lovici Claudia, Bogdan Mircea & Claudia, Bot 

Cătălin & Stephanie, Breban Ghiţă & Floarea, 
Burns Ana
Bustescu Doina, Chirilă Mihail, Clinciu Ciprian & 
Camelia, Cotuţiu Alexandru & Ileana, Cruceanu 
Gabriel & Corina, Dobra Adrian, Gheorghescu 
Marius, Ispas Valentin & Nicoleta, Lazăr Dragoş, 
Moldovan Eugen & Laura, Monte Evans, Morea 
Septimiu & Sanda,
Peschek Mark & Mirela, Pîrvu Doru & Sorana
Platon Oana, Popescu Adriana, Popescu Elena,
Popescu Gheorghe, Rădăuceanu Toader & Nicu-
lina, Timofte Octavian & Mariana, Vlăsceanu 
Cristian & Jones Juliet, Vrînceanu Petre & Elena, 
Zlăvog Gabriel & Maricica
$ 75          Corcheş Lucian & Camelia, Dobre 
Gheorghe & Istrate Marinela
$ 60          Asandului Cristina, Cuc Iosif Flavius 
& Aurica, Dimitriu Mihaela, Mocan Rodica, 
Szolosi Csaba
$ 55          Garcia Marc & Anca
$ 50          Ades Camelia, Buckner Nicoleta & 
Jason, Ciocănaş Ioan, Constantinescu Marius, 
Drăgan Voichiţa, Dumbravă Gheorghe & 
Georgeta, Farkaş Tiberiu, Frigure Zamfira, 
Geambaşu Roxana & Bogdan
Gocan Monica, Levcovici Cristian, Mărgineanu 
Corina
Moiceanu Cornel, Puraveţ Constantin Petru & 
Tatiana, Rusnac Gavril & Claudia 
$ 40          Dănilă Alexandru & Cristina, Dănilă 
Gina
$ 35           Mija Marc
$ 30          Hodivoianu Liviu, Romanschi Mădălin 
& Laura 
$ 25          Bischin Sabina, Briseno Cristina & 
Jerry
Gaşpar Raluca, WA Translation Bureau  
$ 20          Anderson Craig & Anca, Lloyd Dan, 
Mija Alexander

Donaţii Caritate
$4,962 Microsoft Giving Campaign
$ 600 Adobe System Inc

Donaţiile în perioada 1 iunie - 15 iulie 2011
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Suma Cont Bancar
$321 ,744 Bank of America, non charity 
$121,909 Wells Fargo
$244,340 US Bank
$130,219 Fidelity Brokerage
$818,211 Total 15 iulie 2011
$756,985 Referința 31 mai 2011
$52 ,222 Bank of America, charity account

Situaţia Financiară
În perioada 1 iunie – 15 iulie 2011 s-a înregistrat un număr record de 
donaţii, totalizând $132,214!!! Astfel, numai sumele donate în luna iunie 
au fost de peste $80,000, de 4 ori mai mult decât cele înregistrate în iunie 
2010. De asemenea, la picnicul organizat pe 9 iulie s-a atins o sumă record de 
$27,345, depăşind cu aproape $10,000 vechiul record, stabilit vara trecută.  
Le mulţumim din suflet tuturor donatorilor pentru sprijinul acordat în acest 
moment de răscruce pentru succesul proiectului nostru de construcţie.

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

Donații importante 1 iunie - 15 iulie 2011
$132,214 Biserica ( slujbe, servicii religioase, PayPal)

$5,562 Caritate
Plăți importante 1 iunie - 15 iulie 2011

$37,931 Ponderosa Pacific - site work May 2011
$28,676 City of Mountlake Terrace - construction permits

$2,000 Bursa Cohal charity project
$734 Omega Engineering - 20% inv no 1024
$650 St. Sava Serbian Church - picnic 9 iulie 2011
$600 Liu & Associates - geotech services May 2011
$540 Omega Engineering - construction docs
$540 Pr. Nedescu charity project

Ajutați-o pe Cristina să învingă!
Cristina, în vârstă de 29 de ani, a venit în Seattle la 
sfârșitul anului trecut pentru a lucra și a-i asigura un 
viitor mai bun fetiței ei de 8 ani care o așteaptă în Ro-
mânia. La începutul lunii iulie a fost diagnosticată cu 
cancer de gradul 4 în metastază iar analizele patologice 
mai recente au relevat extinderea cancerului în orga-
nism la nivelul gradului 8 din 9.
Ea nu are altă familie în US, decât pe prietenul ei și nu 
este decisă încă dacă să rămână aici pentru tratament 
sau să se întoarcă în Romania, pentru a petrece timp 
cu fetița ei. În orice situație va avea nevoie de suportul 

nostru moral și financiar. Pentru moment a început un 
tratament  de chimoterapie pe care va trebui să–l ur-
meze pentru șase luni înainte de operație, iar asigura-
rea medicală pe care o are nu acoperă medicamentele.
Organizația de caritate a bisericii noastre a aprobat 
deschiderea unui proiect de ajutor pentru Cristina. 
Dacă doriți s-o ajutați pe Cristina puteți scrie un cec 
pentru “Three Holy Hierarchs Church“ menționând 
la MEMO “Helping Fund-CT”. De asemenea o 
puteți ajuta cu un cuvânt de încurajare scriindu-i la 
adresa hope4best81@yahoo.com.
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“Mami, it seems like the church is not the same 
without tante Maria” – declara juniorul meu, 
proaspăt ieşit de la slujbă. Nu ştiu cât de mult a 
remarcat prezenţa dânsei, de-a lungul timpului, însă 
absenţa nu trece neobservată. Aş vrea să-l întreb 
cum adică nu mai e la fel, cum era înainte şi de ce 
pare altfel, dar ştiu ca nu astfel de răspunsuri caut, 
stiu că şi în căpuşorul lui gândurile sunt la fel de 
nearticulate ca şi în al meu.

Deşi credem că ştim cum să facem faţă 
despărţirilor, citim articole şi dăm dreptate studiilor 
făcute, găsim argumente logice cu care să ne 
temperăm tristeţea, golul rămâne şi nu-l umple 
nimic. Nici o teorie nu rămâne în picioare în faţa 
pierderii, nici o explicaţie bine întemeiată nu acoperă 

în întregime spaţiul pe care îl ocupa, până atunci, 
persoana pe care ai pierdut-o. 

Tanti Maria a fost o prezenţă însemnată în biserica 
noastră şi, alături de nenea George, un sprijin de 
nădejde al oricărei activităţi ce avea loc în biserică; 
zeci de copilaşi au primit sfântul botez în apa cărată 
de dânsa şi nimeni nu avea voie, vreodată, să-i dea 
o mână de ajutor. Câte lumânări au ars sub privirile 
dânsei şi câtă ceară au curăţat mai apoi mâinile ei, 
de câte ori, în cursul săptămânii, când nimeni nu 
bănuia, venea şi făcea curat în toată biserica, de 
câte ori o fi vorbit cu toţi sfinţii din icoane, glasul 
ei, supărarea din ochi când corul atingea o notă 
nesincronizată. Apoi vestuţele şi puloverele tricotate 
cu grijă pentru bazarul de peste an, mărţişoarele şi 

semnele de carte, sfaturile şi grija pentru tot din jur.
În seara de priveghere, deşi mi-am propus să ajung 

la ora anunţată, am întârziat. Şi mi-am adus aminte, 
intrând şi văzând-o liniştită, cu mâinile tinând pe 
piept icoana Maicii Domnului, de câte ori n-am 
întârziat la slujba, iar ea era acolo, conştiincioasă ca 
o şcolariţă care îşi iubeşte mult învăţătorul. Tare mult 
a ţinut tanti Maria la părintele nostru şi nu era greu 
să observi evlavia cu care îşi depunea închinăciunea 
până la pământ, de câte ori glasul părintelui ne invita 
la Liturghie. 

Poate că acum, la ceasul acestor rânduri, tanti 
Maria cântă în corul îngerilor “Binecuvântată este 
Împărăţia Tatălui, şi-a Fiului, şi-a Sfântului Duh!”

In memoriam - 
Tanti Maria (Dănila)

Maria Dănila

Joi 15 iunie a plecat dintre noi la cele veşnice 
tanti Maria (Dănilă), lăsând un mare gol în sufletele 
tuturor celor ce au cunoscut-o. E greu să găseşti 
cuvinte care să poată exprima nu numai dragostea, 
dar, chiar mai greu, durerea la despărțirea de un 
suflet drag.

Cronica Bisericii Ortodoxe Sfinții Trei Ierarhi din 
Seattle nu poate fi scrisă fără a o include pe tanti 
Maria Dănilă. Încă de la începuturile timide ale 
misiunii noastre ortodoxe, tanti Maria a făcut parte 
trup şi suflet din istoria în devenire a bisericii, iar 
dăruirea dânsei a continuat neobosită până aproape 
de trecerea la cele veşnice. Chiar dacă ataşamentul 
fără rezerve față de biserica noastră la începutul 
existenței sale nu este poate cunoscut întregii 

comunități, cine nu o ştie astăzi pe tanti Maria!? 
Dacă nu am observat-o duminică de duminică, 
curățând biserica după slujbă, ori nu am întâlnit-o 
la casa dânsei, împachetând cu minuțiozitate sutele 
de buletine ce urmau a fi distribuite, ori nu am ştiut 
că împreună cu domnul Dănilă venea să ajute la 
toate slujbele de la biserică, poate am văzut măcar 
frumoasele mărțişoare create de dânsa şi vândute 
pentru strângerea de fonduri la balul Mărțisorului nu 
mai demult decât luna martie a acestui an.

Tanti Maria nu a apucat sa vadă ridicată clădirea 
bisericii, dar cu siguranță evlavia dânsei va fi zidită 
în temelia bisericii pe care a îmbrățişat-o cu atâta 
dăruire! Este inmormantata la cimitirul din Kirkland, 
123 5th Avenue, Kirkland, WA 98033, tel (425) 587-
3140

Dumnezeu să o odihnească!

Veşnica Pomenire
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Costul documentelor translatate este de $25 pe document
Aveţi nevoie de

Servicii De Traducere Profesioniste?

  Sunaţi-ne! Veţi benefi cia de calitate optimă şi servicii rapide! 
 • TOATE limbile
 • Tot felul de documente
 • Servicii notariale

Telefon/fax: 425-432-8797

www.WaTransBureau.com

 Α Great discounts for the Romanian community, see website or 
call the front desk for all the ongoing smile saving discounts.

 Α Flexible appointments, evenings and Saturday.
 Α DSHS coupons accepted for children and young adults to 21 

years of age.
 Α Kids and adults dentistry including periodontal treatment 

and maintenance, white fillings, veneers, crowns, bridges, 
root canal treatments, dentures and more.

 Α Direct referals at UW specialty dental work ( Dr. A. Polota-
nu is an associate faculty at UW Dental Scool, Dept. of Oral 
Medicine and ER).

Easy access of I405 or I5 next to the Land-
ing in Renton, plenty of parking.
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