
Cel mai învăţat şi talentat mitropolit care a stat 
vreodată pe scaunul mitropoliei Ţării Româneşti, băr-
bat de cinste, evlavios şi împodobit cu virtuţile ce se 
potrivesc cu vrednicia arhierească, Antim Ivireanul a 
rămas o icoană înconjurată cu evlavie şi cu recunoş-
tinţă pentru tot ce a înfăptuit în ţara şi Biserica Orto-
doxă Română, şi împodobită cu nimbul muceniciei. 
În sufletul lui au prisosit virtuţi alese, un buchet făcut 
din toate talentele, o simfonie de inspiraţie şi melodii. 
N-a îngropat nici un talant, ci i-a înmulţit pe toţi, fiind 
„singurul vlădică de multe ori artist”.

Din izvoare sigure se ştie că era de origine georgi-
ană (din Iviria, denumire veche a Georgiei sau Gruziei 
de azi, din sudul Rusiei). Părinţii săi se numeau Ioan şi 
Maria, iar el a primit la botez numele de Andrei. Din 
fragedă tinereţe a căzut rob la turci, pe aceea vreme 
ţara fiind sub stăpânire otomană. Era înzestrat cu „ta-
lente rare” şi „a ridicat la perfecţiune arta tipografică”. 
Cu privire la data  şi locul exact al naşterii sale, nu exis-
tă date certe, dar se presupune că în robie a învăţat, 
pe lângă limba sa maternă, greaca veche şi cea nouă, 
turca, slava veche, poate şi araba, şi mai ales româna, 
pe care o numea „limba dulce românească”.

Un capitol controversat din viata lui o constituie 
împrejurările în care a scăpat din robie,  şi locul unde 
şi-a însuşit arta tipografică, în care avea să exceleze. 
Se cunoaşte însă o scrisoare a Patriarhului Dositei al 
Ierusalimului, cu sediul la Constantinopol, adresată 
catolicosului Georgiei, scrisoare în care patriarhul se 
plângea că nu are cine să-i traducă în limba greacă 
scrisorile ce i le trimite. Astfel, se pare că scopul în care 
Antim a fost răscumpărat din robie se desluşeşte cu 
uşurinţă, şi mai ales apare şi ocupaţia lui mai bine de 

un sfert de veac. Tot la Constantinopol avea să deprin-
dă şi meşteşugul artelor plastice, ca sculptura, pictura, 
şi mai ales caligrafia şi broderia.

Datorită unei recomandări a Patriarhului Dositei 
către domnitorul-martir Constantin Brâncoveanu, 
care plănuia înviorarea culturii româneşti, planuri care 
coincideau şi cu intenţia Patriarhului de difuzare a cul-
turii greceşti în toată lumea ortodoxă. Astfel, Antim 
ajunge pe meleagurile româneşti având rolul de „su-
praveghetor al credinţei, de organizator al silinţelor 
pentru cultură, de sfetnic ascultat în cele religioase”.

Se pare că înainte de a ajunge în Ţara Românească, 
Antim a făcut un popas la Iaşi, unde fusese înfiinţată 
tipografia grecească la mânăstirea Cetăţuia în 1680. 
Astfel a ajuns să lucreze în această tipografie, unde ar 
fi deprins meşteşugul tipăririi şi ar fi putut studia lim-
bile română şi slavonă. Ajuns la Bucureşti prin 1690, 
Antim şi-a început activitatea la tipografia mitropo-
liei, sub conducerea episcopului moldovean Mitrofan 
al Huşilor, refugiat la curtea lui Brâncoveanu. În anul 
1691, acesta este numit episcop al Buzăului, astfel că 
lui Antim îi revine sarcina conducerii tipografiei, care 
ajunge „Tipografie domnească”. De acum, modestul 
şi străinul ieromonah Antim avea să se identifice cu 
aspiraţiile şi năzuinţele ţării sale adoptive, depunând 
toate eforturile, priceperea şi talentele sale multiple 
în slujba ridicării Ţării Româneşti pe scara culturii. 
Sub acest aspect, epoca lui Brâncoveanu arată o in-
teresantă împletire a două influenţe diferite : Una 
venită din Occidentul catolic, alta venită din Orientul 
ortodox, anume cea grecească. În acest fel, în artă, 
epoca aceasta a creat un stil propriu, şi anume stilul 
brâncovenesc.
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Începând cu 1691, Antim, printr-o muncă dificilă şi 
îndelungată, va reuşi să strălucească în privinţa activităţii 
tipografice, tipărind sau supraveghind tipărirea a 64 de 
cărţi de diferite mărimi. Rodul muncii proprii îl constitu-
ie 38 de volume, restul fiind rodul strădaniilor ucenicilor 
săi : ipodiaconul Mihail Iştvanovici, Gheorghe Radovici şi 
ieromonahul Dionisie Floru. După limbă, Antim a tipărit 
30 de cărţi în greceşte, 24 în româneşte, una în slavonă, 5 
slavo-române, 2 greco-arabe, una greco-română. Antim 
are 4 lucrări ale lui, la 10 le-a scris predosloviile, pentru 5 
a întocmit versurile, la 6 a scris cuvântul de iertăciune de 
la sfârşit, iar 6 cărţi sunt traduse de el în limba greacă. 6 
volume au fost tipărite cu cheltuiala sa, cinci cu blagoslo-
venia sa, iar 10 au fost date de pomană cititorilor.

După cuprins, tipăriturile lui Antim se grupează în 
cărţi pentru combaterea calvinismului, catolicismului şi 
întărirea Ortodoxiei, cărţi de slujbă bisericească, cărţi de 
îndrumare religioasă şi filosofică, şi cărţi populare.

După criteriul nevoilor, aceste cărţi au căutat să răs-
pundă cerinţelor lăuntrice ale neamului omenesc şi pro-
blemelor externe ale ţării. Strădaniile domnitorului şi ale 
neobositului mitropolit urmăreau să aducă în cuprinsul 
graiului şi cugetării româneşti marile valori ale gândirii 
timpului, îndeosebi pe cele religioase. Prin ele se deschid 
larg căile traducerilor, înnoirii culturii şi şlefuirii limbii. 
Prin  cărţile româneşti date la lumină, înzestratul ierarh a 
pus temeliile vechii noastre limbi bisericeşti.

Între anii 1694-1701, pentru meritele sale dovedite ca 
tipograf şi ieromonah, Antim a fost mutat la Snagov, ca 
egumen, unde a pus bazele unei mari tipografii, cu po-
sibilităţi de imprimare în mai multe limbi. cea mai mare 
parte a utilajului era construit de el. Aici va iniţia şi o şcoa-
lă de imprimerie „care a împământenit pentru totdeauna 
acest meşteşug la noi”[7], şi care va rodi 14 cărţi, 7 în lim-
ba greacă, 4 româneşti, una slavonă, una greco-română 
şi una greco-arabă.

Din 1701 Antim se strămută la Bucureşti, unde îşi 
va relua activitatea de tipograf, deşi va continua să fie 
şi egumen al Snagovului, atestat până la 21 mai 1704. 
Cauzele care au dus la plecarea lui la Bucureşti, fără să 
renunţe la egumenat nu ne sunt cunoscute, dar cert este 
că odată cu plecarea lui Antim de aici va înceta şi funcţi-
onarea tipografiei. În perioada 1701-1705 Antim va duce 
la tipografia mitropoliei o rodnică activitate tipografică 
şi artistică, perioadă în care cunoştinţele sale teologice 
şi culturale s-au desăvârşit[8]. Acum el va scoate de sub 
tipar 15 cărti : 11 în greacă, apărute sub influenţa curen-
tului grecesc de la curte, 2 româneşti, una slavo-română 
şi una greco arabă. Activitatea sa strălucită, calităţile sale 
deosebite de teolog şi învăţat, cât şi demiterea episcopu-
lui Ilarion de la Râmnic, toate acestea au dus la alegerea 
lui Antim ca episcop de Râmnic, fără ca el să fi gândit sau 
să fi urmărit acest lucru. Astfel, în ziua de 17 martie 1705, 
Antim a fost hirotonit episcop al Râmnicului, după care 

s-a mutat la Râmnic, luând cu el şi utilajul tipografic de 
la Snagov.

Ca episcop nu-i va fi uşor, deoarece în eparhia sa pro-
paganda catolică câştigase teren. A trebuit, ca atare, să 
întărească disciplina în rândurile clerului şi ale mânăsti-
rilor, să ridice nivelul de pregătire al slujitorilor, să desfă-
şoare o activitate pastorală intensă, atât la centru cât şi 
în cuprinsul eparhiei., pretutindeni fiind „ostenitoriu Kir 
Antim, episcopul Râmnicului”, aşa cum arată pisania din 
pridvorul mânăstirii Cozia, care a fost repictată şi căruia i 
s-a adăugat un pridvor. Documentele episcopiei vorbesc 
despre grija întâistătătorului ei pentru mărirea averilor 
episcopiei, prin cumpărături de pământuri, vii, mori şi pă-
duri, din veniturile cărora se reparau şi se înfrumuseţau cu 
picturi biserici, iar altele se zideau din temelii[9]. Totoda-
tă trebuie să recunoaştem că el a fost cel care a pus, la noi, 
bazele învăţământului şcolar gratuit în Ţara Românească, 
prin înfiinţarea a 3 şcoli, numite „şcoli de pomană” în care 
învăţământul era gratuit.

Dar cea mai bogată activitate desfăşurată  de Antim 
la Râmnic a fost tot aceea de tipograf, marele merit al lui 
fiind acela că va tipări în româneşte cărţile de importanţă 
capitală pentru slujbele bisericeşti. Motivul îl constituia 
faptul că Antim a înţeles că tipăriturile în limba greacă 
erau pe cale de a deveni un pericol pentru limba română, 
pericol asociat şi cu pericolul prozelitismului catolic.

Activitatea sa la Râmnic va fi întreruptă însă, deoarece 
meritele sale personale, cât şi înaltul prestigiu de care se 
bucura atât în ţară cât şi în Orientul ortodox, îl vor pro-
pulsa pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei bisericeşti, şi 
anume aceea de mitropolit al Ungrovlahiei.

La 21 februarie 1708, după confirmarea alegerii sale 
în această înaltă demnitate bisericească, a fost strămutat 
de la Râmnic la Bucureşti, iar a doua zi, în Duminica Or-
todoxiei, a fost instalat în scaunul de Mitropolit al Ungro-
vlahiei. Activitatea şi opera lui ca mitropolit este bogată 
şi variată şi despre ea s-au scris multe articole şi studii, 
dar fără să se poată spune că a fost epuizat tot ce putea fi 
spus în această privinţă. Vom reţine însă esenţa, şi anume 
înflăcăratul său patriotism şi recunoştinţa păstrată în ini-
mă, atât pentru Ţara Românească, patria sa adoptivă, cât 
şi pentru ţara sa natală, Iviria, pe care n-a uitat-o până la 
moarte. Un alt aspect este acela că Antim a continuat să 
iubească meşteşugul tipografiei, cu toate grijile şi proble-
mele ridicate de conducerea Mitropoliei. Cea mai înaltă 
expresie a cuvântului rostit, până la acea dată, o consti-
tuie opera sa de căpătâi Predicile sau Didahiile, pe care 
Antim le-a ţinut la unele duminici şi sărbători, în timpul 
păstoririi sale. Aceasta îl aşează printre cei mai mari ora-
tori bisericeşti ai tuturor timpurilor, cu nimic inferior cla-
sicilor din Apus, şi mai cu seamă îl transformă pe Antim în 
întemeietorul oratoriei religioase la noi, la români. Predi-
ca sa este o predică gândită şi trăită, compusă şi aşezată 
cu răbdare pe hârtie după regulile omileticii, şi expusă cu 
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“Cu postul să ne uşurăm 
trupul, să ne limpezim 

mintea şi să ne bucurăm 
sufletul, ca să vină darul 

lui Dumnezeu asupra 
noastră. Iar postul trebu-
ie să-l facem cu rugăciuni 

amestecat. Că, precum 
nu sunt dulci bucatele 

fără sare, aşa nici postul 
fără rugăciune. 

Sf. Ierarh Antim Ivire-
anul - Fapte si cuvinte 

de folos

Moartea Sfântului 
Ierarh Martir Antim 

Ivireanul



convingere, o predică elaborată cu înaltă competenţă . 
Una din împrejurările în care Antim şi-a dovedit patri-

otismul a fost aceea în care Patriarhul Hrisant Notara al 
Ierusalimului ajunsese să aibă sub jurisdicţia sa mânăsti-
rile şi bisericile Ungrovlahiei şi Moldovei, fapt căruia An-
tim i s-a opus cu toată fermitatea, socotindu-l imixtiune 
anticanonică. Astfel Antim s-a constituit într-un apărător 
al independenţei bisericeşti a ţărilor noastre, dar în ace-
laşi timp şi libertatea ţării, deoarece această problemă 
avea şi implicaţii politice. Tot dovadă de patriotism au 
fost şi cele două încercări ale lui Antim de a scutura ju-
gul turcesc, prin colaborarea cu Petru cel Mare în lupta de 
la Stănileşti, din 1711, şi prin apropierea de austrieci, în 
1716. Acest lucru i-au adus arestarea, caterisirea şi con-
damnarea la deportare pe viaţă la mănăstirea Sfânta Eca-
terina de pe Muntele Sinai, toate din pricina fanariotului 
Nicolae Mavrocordat, pe atunci domn al Ţării Româneşti. 
In plus, sultanul dăduse porunca de osândire la moarte, 
astfel că, pe 22 decembrie 1716, soldaţii care îl transpor-
tau spre muntele Sinai, l-au omorât, trupul fiindu-i arun-
cat într-un afluent al râului Mariţa, anume Tunigia, care 

trece prin Adrianopol. Apele i-au purtat lacrimile şi sân-
gele mucenicesc spre ţărmurile împărăţiei nemuritoare a 
lui Dumnezeu, afundând în întunericul oprobiului public 
crime şi făptaşii ei nelegiuţi.

Ştirea asasinării Mitropolitului Antim, spune Del Chia-
ro, a produs în întreaga Valahie o generală îngrozire, de-
oarece toţi îl credeau surghiunit la Muntele Sinai. Lumina 
vieţii lui însă nu s-a stins niciodată în conştiinţa neamului 
pe care el l-a slujit până la sacrificiu.

In urma demersurilor patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne în 1964-1965 către patriarhia Ecumenică, la două 
secole şi jumătate după această îngrozitoare ucidere, s-a 
obţinut ridicarea caterisirii acestui vrednic mitropolit „în 
vederea restabilirii pomenirii lui în Biserică”, aşa cum se 
spune în răspunsul canonic dat de Sinodul din Constanti-
nopol în august 1716.

 Astăzi putem afirma cu tărie că opera tipărită, ca şi 
cea rămasă în manuscrise, îl arată ca patriot până la sacri-
ficiul vieţii sale, luptător angajat pentru triumful deplin al 
limbii române în Biserică şi pentru respectarea autonomi-
ei ei, educator al clerului şi credincioşilor.
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După alegerea lui Mitrofan ca episcop al Buzăului, An-
tim preia con ducerea tipografiei şi începe bogata sa acti-
vitate de tipărire a cărţilor bi sericeşti, continuând munca 
lui Mitrofan. Tipăreşte în 1692 : Slujba Sfintei Paraschiva 
şi a Sfântului Grigore Decapolitul.

În 1693, scoate un Evangheliar bilingv, greco-român, 
în 1694 o Psal tire româneasca dedicată lui Constantin 
Brâncoveanu, protectorul său şi cel care-l adusese în ţară.

După 1694 tipografia din Bucureşti se mută la Snagov, 
unde Antim va fi şi stareţ (între 1696-1704). Activitatea 
tipografică aici este foarte susţinută tipărindu-se nume-
roase cărţi de slujbă în limba greacă, ro mână, slavonă, 
slavo-română si greco-româna. În 1701 tipăreşte şi un Li-
turghier greco-arab, cu alfabet arab, la cererea patriarhu-
lui Antiohiei Atanasie III Dalbas.

La Snagov se tipăresc în limba româna Evanghelia 
(1691), Acatistul Născătoarei de Dumnezeu.

Antim formează la Snagov o adevărată şcoală de tipo-
grafi, ucenici care-l vor ajuta în anii următori la împlinirea 
bogatei sale activităţi pe planul tipăriturilor.

În 1701 activitatea tipografică se mută de la Snagov la 
Bucureşti. Dintre cărţile tipărite acum (între 1701-1705) 
numai două sunt în limba română : Noul Testament (pri-
ma dată tipărit în Ţara Românească) după ediţia de la 
1648 a lui Simion Ştefan ; în 1703 se tipăreşte Acatistul 
Mai cii Domnului şi un Ceaslov bilingv, slavo-român. Se 
tipăresc multe cărti în limba greacă.

La Râmnic, activitatea de tipărire a cărţilor de slujbă 
în limba ro mână se intensifică după 1705, când Antim 
este ales episcop al Râmnicului. Paralel cu un şir de tipă-

rituri bilingve (Antologhionul 1705, Octoihul mic 1705, şi 
Slujba Adormirii Născătoarei de Dumnezeu cu Paraclisul 
1706), se tipăresc şi cărţi liturgice în limba română: în 
1706 un Evhologhion cuprinzând şi Liturghier şi Molitvel-
nic. Este prima ediţie în limba română a Liturghierului şi a 
Molitvelnicului în Ţara Ro mânească.

Tot la tipo grafia de la Râmnic, Antim şi-a tipărit lucra-
rea originală : Invăţătura pe scurt pentru Taina pocăinţii.

Ales mitropolit al ţării, Antim continuă şi intensifică 
activitatea de tipărire, infiinţând noi tipografii, mută ti-
pografia de la Râmnic la Târgovişte. Aici se vor tipări pe 
lângă câteva cărţi slavone şi greceşti un mare număr de 
cărţi in limba română (11 cărti : Invăţătura bisericească 
la cele mai trebuincioase şi mai de folos pentru învăţătura 
preoţilor (1710) şi o carte originală : "Capete de poruncă 
la toata ceata bisericească pentru ca să păzească fieşte-
carele din preoţi şi din diaconi, deplin şi cu cinste da toria 
hotarului său" (cuprinzând îndatoririle preoţilor formula-
te în 12 re guli pastorale).

Cărţile de slujbă în limba română tipărite la Târgoviş-
te: Psaltirea (1710). Octoihul (1712), Dumnezeieştile şi 
sfintele Liturghii (1713) (ree ditare a ediţiei de la Râmnic 
din 1706) ; Evhologhion adecă Molitvelnic 1713; Catava-
sierul (1714 si 1715), Ceaslovul (1715).  

În 1715 se mută tipografia de la Târgovişte la Bucu-
reşti în incinta mânăstirii Antim, ctitoria sa. Aici se vor 
tipări doar două cărţi în limba greacă.

Marele merit al lui Antim rămâne efortul său de in-
troducere defini tiva a limbii române în slujbele Bisericii 
Ortodoxe Române.

Tipăriturile lui Antim Ivireanul

Sfântul Ierarh  
Antim Ivireanul

"Cuvine-se omului să se 
bucure de bunătatea cea 
mare a lui Dumnezeu 
şi să se teamă cu cu-
tremur de mărirea Lui. 
Încă să ceară ajutorul 
şi mila Lui cea bogată. 
Că, fără de mila Lui, 
nu vom putea face nimic 
spre mântuirea sufletelor 
noastre".
Sf. Ierarh Antim Ivire-
anul - Fapte si cuvinte 
de folos
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Primele zile ale lui septembrie ne găsesc în fiecare an cu un uşor regret 
în suflet pentru soarele a cărui putere se diminuează cu fiecare zi ce tre-
ce şi pentru vara care s-a sfârşit. Această lună este asociată, însă, şi cu 
sărbătoarea vinului şi a recoltei, este o ocazie de celebrare şi de bilanț. 
În acest context, septembrie 2011 reprezintă un moment special în isto-
ria comunității noastre. Asemenea unei sămânțe firave care, îngrijită cu 
dăruire şi efort, ajunge să rodească, aşa şi dorința noastră de a construi 
o biserică şi un centru cultural românesc în Seattle a început să dea re-
zultate vizibile.

Cu un an în urmă, angajați fiind în negocieri intense pentru obținerea 
permiselor de construcție, ne-am adresat comunității cu apelul de a ne 
sprijini financiar astfel încât să putem termina lucrările de amenajare pe 
care le efectuam la acel moment şi să ne lansăm în următoarea etapă 
de construcție. Evenimentul de informare de la Big Picture din 15 mai 
2010, urmat de dineul festiv de strângere de fonduri din 9 octombrie 
2010 au trezit un ecou puternic în rândul membrilor comunității noas-
tre. Donațiile strânse cu acele prilejuri şi care au continuat să sosească 
în sprijinul proiectului în lunile ce au urmat, ne-au permis ca odată cu 
obținerea mult-aşteptatelor aprobări să demarăm activitatea propriu-
zisă de construcție. Printre realizările importante de până acum am dori 
să menționăm în mod special finalizarea zidului de susținere şi lucrările 
în curs de desfăşurare la fundație.  Aceste lucrări au necesitat cheltuieli 
semnificative şi contractarea unor firme specializate în proiecte de am-
ploare. Prin sprijinul susținut al donatorilor am reuşit însă să le finanțăm 
fără să recurgem la împrumuturi bancare cu dobânzi şi condiții neavan-
tajoase.

În perioada următoare va trebui să ne ocupăm de structură şi de acoperiş. 
Această etapă va fi şi ea, fără îndoială, costisitoare. În plus, din rațiuni 
practice, nu putem începe lucrările la structură dacă nu dispunem şi de 
fondurile necesare pentru acoperiş, astfel încât să protejăm construcția 
împotriva ploii. Pentru că dispunem deja de o parte din banii necesari, 
nutrim speranța că vom putea aduna suma care ne lipseşte cu ocazia di-
neului festiv din 1 octombrie. La data publicării acestui buletin, ați primit 
deja invitațiile şi sunteți la cunoştință cu detaliile despre acest eveni-
ment, cum ar fi prezența în mijlocul nostru a renumiților Gheorghe Turda 

şi Ioan Gyuri Pascu. Avem convingerea că şi anul acesta vom petrece îm-
preună momente deosebite. Însă am vrea să vă spunem şi cum ne puteți 
ajuta să atingem nivelul de donații pe care ni l-am propus.

Conform tabelului alăturat, estimăm că pentru faza următoare de 
construcție vom avea nevoie de încă $250,000 față de fondurile de care 
dispunem la acest moment. Astfel, o donație de $1,000 din partea fiecă-
rei familii ar reprezenta un pas foarte semnificativ către atingerea acestui 
scop. Un la fel de mare ajutor la acest moment ar fi ca aceia dintre dum-
neavoastră care mai au de plătit o parte din angajamentul de donație 
făcut pentru perioada 2010-2012 să achite cât mai mult sau chiar întrea-
ga sumă rămasă, fie în seara evenimentului, fie până la sfârşitul acestui 
an. Deoarece fiecare familie are o situație financiară diferită, formularul 
de donație pe care îl veți primi la dineu şi pe care îl publicăm în avans 
pentru informare vă va da posibilitatea să alegeți varianta cea mai po-
trivită pentru dumneavoastră. Dacă puteți contribui mai mult sau dacă 
doriți să măriți suma la care v-ați angajat, vă rugăm din inimă să donați 
generos. Ca şi până acum, orice sumă este binevenită şi va fi primită cu 
mare recunoştință.

Avem ocazia ca împreună să plantăm sămânța care ne va asigura roade-
le pe care ni le dorim toamna viitoare. Alăturați-vă rudelor şi prietenilor 
dumneavoastră pe 1 octombrie pentru a petrece o seară memorabilă în 
sprijinul proiectului de construcție!

Buget estimativ pentru finalizarea structurii și a acoperișului

Fonduri disponibile pentru construcție la 20 august 2011 $625,000
Plăți rămase pentru permise -$30,000
Plăți rămase pentru lucrările de amenajare -$65,000
Plăți rămase pentru fundație -$240,000
Costuri estimative pentru structură -$310,000
Costuri estimative pentru turlă şi acoperiş -$180,000
Alte costuri (arhitect, surveyor, plumbing etc.) -$50,000
Fonduri suplimentare necesare -$250,000

Parohia
Noastră



Formular de donație pentru construcția Bisericii Sfi nții Trei Ierarhi
și a Centrului Cultural Românesc

 Doresc ca donația mea să rămână anonimă

Nume

Adresă

Telefon E-mail (opţional )

Modalitatea de plată

 Cash sau cec personal scris către “Th ree Holy Hierarchs”

 Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate

Semnătura Data

Biserica Sfi nţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profi t în statul Washington.  Donațiile către Biserică sunt tax-deductible în măsura permisă de lege. 
La sfârșitul fi ecărui an, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru donațiile făcute.

Informațiile dumneavoastră de contact sunt confi dențiale și nu vor fi  dezvăluite, vândute sau transferate niciunei părți externe.  Dacă aveți întrebări legate de
donații, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa treasurer@ortodox.org.

 Doresc să donez pe loc suma de $

 Doresc să donez suma de $ în următoarele

 Doresc să măresc angajamentul de donație pe care l-am făcut pentru perioada 2010-2012 cu suma de $

6 luni 12 luni

Vă invităm cordial la dineul festiv de strângere de fonduri pentru

BISERICA SFINȚII TREI IERARHI și CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC

Oaspeți de onoare

GHEORGHE TURDA și IOAN GYURI PASCU

Sâmbătă 1 octombrie 2011
18:00 - 23:00

Lynnwood Convention Center
3711 196th Street SW
Lynnwood, WA 98036

Confirmați online la fundraiser2011.ortodox.org

 până la data de 15 septembrie 2011
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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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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

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

Lucrările de turnarea fundației sunt în plină desfășurare. După 
terminarea  footing-ului de la zidul curb, se va începe construcția 
zidului de reținere din beton care parțial este și zid al clădirii Cen-
trului Cultural.

Alăturat puteți vedea și volumul de pământ excavat care va fi 
împins înapoi împotriva zidului, odată ce zidul va fi terminat.

Suntem în căutare de companii furnizoare de ‘steel framework’ 
care sa producă și instaleze structura metalică a clădirilor, cât și pen-
tru framing, roofing, sistemul de fire-sprinkler, etc. Dacă ne puteți 
recomanda o companie cu experiență în domeniile menționate, vă 
rugăm să ne contactați la construction@ortodox.org.

Cronica Noii Bisericii 

mailto:Manole@ortodox.org
mailto:construction%40ortodox.org?subject=Re%3A%20referinte%20companii
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Donațiile în perioada 16 iulie - 14 august 2011 au totalizat $31,988. Mulțumim tuturor donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$5,000       Palanca Radu Rareş 
$2,657 Donator nespecificat
$1,500 Stănescu Marian & Luana
$1,400 Obreja Angelo
$1,000 Bârsan Corneliu & Laura, Buie Maria, Lup-
şa Lucia & Viorel, Mureşan Vasile Brian & Daniela, Nis 
Cristian, Oprea Constantin & Carmen, Pravăţ Daniel & 
Claudia, Simionescu Radu & Măicăneanu Alexandri-
na
$  900 Vlăsceanu Cristian & Jones Juliet
$  700 Vladimir Felix & Alexandra
$  600 Pandrea Nicolae, Piticariu Toader & Virgi-
nia, Whispering Creek
$  500 Neagoevici-Negoescu Mircea & Buşe Da-
ciana, Oprean Dorel & Lucia, Pintea Corina & Kraus 
Jason, Popescu Vladimir & Alexandra, Temereanca 
Andreea, Olt Emanoil & Violeta
$  460 Cătană Ioan & Floarea

$  430 Dumitrescu Cătălin & Daian Anca
$  420 Dominte Val & Elena
$  330 Marcu Claudia & Horaţiu 
$  300 Apostol Alexandru & Doina, Dobre Codrin 
Constantin & Mihaela, Farcaş Mitica & Badet Miha-
ela, Fedorean Maria, MyDentist Dental Center PLLC, 
Oprea Valentin, Răutu Bogdan & Carmen, Szolosi 
Csaba
$  291 Creţu Ionel & Monica
$  250 Filipaş Gheorghe & Estera
$  200 Constantinescu Marius & Daniela, Moise 
Camelia, Pîrvu Doru & Sorana, Tătar Monica, Tîrtu 
Marius & Margareta
$  150 Baraş Adrian & Teodora, Danciu Valentin & 
Ioana Marina, Tânjală Rodica, Anonim
$  144 Mureşan Emanoil & Rodica
$  140 Costea Mihai & Dana
$  120 Anonim

$  100 Albuţ Gabriel & Lucia, Butnar Ioan & Eli-
sabeta, Cocerhan Vasile & Maria, Constantin Ionuţ, 
Dunca Grigore & Iliana, Gaşpar Lucian & Mărioara, 
Gheorghiu Iulian & Virginia, Grecu Elena, Guşu Sorin, 
St. Spiridon Cathedral, Tegzeş Claudiu
$  75 Nistor Ioan & Valeria 
$  50 Manole Vasile Cătălin & Irina, Nicoleasa 
Ciprian, Podar Marius & Monica, Tătar Lucian 
$   40 Tolea Gabriel & Daniela
$   25 WA Translation Bureau, Zlăvog Gabriel & 
Maricica
$   20 Duţu Florina M, Garcia Marc & Anca, Stana 
Vasile
$   10 Ursei John
$     6 Romanschi Mădălin & Laura
$     5 Mocan Anamaria & Onuţan Ionuţ 

Situaţia Financiară

Suma Cont Bancar
$237,486 Bank of America, non charity 
$221,980 Wells Fargo
$144,436 US Bank
$130,222 Fidelity Brokerage

$978 PayPal
$735,102 Total 14 august 2011
$818,211 Referinţa 15 iulie 2011

$53,304 Bank of America charity account

Donații importante 16 iulie - 14 august 2011
$31,988 Biserica (slujbe, servicii religioase, PayPal)
$15,102 Caritate (matching inclus)

Plăți importante 16 iulie - 14 august 2011
$54,225 Ponderosa Pacific - site work June 2011 
$31,294 ACI Concrete Construction - site work July 2011

$5,300 Lynnwood Convention Center - FR event rental deposit
$3,958 2812 Architecture - final balance
$3,414 Cosmin Paunescu charity project
$2,440 Frontier Communications - 50% fee pole relocation
$1,959 Delta Land Surveyors - services July 2011
$1,217 Redmond General Insurance - builder risk insurance

$650 St. Sava Serbian church - picnic July 9, 2011
$625 Charles T. Camp - services June 2011
$600 Liu & Associates - services June 2011
$540 Atlas Construction - fittings

Donaţiile de  Caritate au totalizat luna aceasta suma de $15,102. Mulțumim tuturor donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$10,165 Microsoft Giving Campaign
$ 1,000 Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca, Mun-
teanu Marian Răzvan
$    600 Smîntînă Ioan & Maria
$    300 Radosav Codruţa Otilia Flori
$    251 Advanced Eyecare Solutions
$    250 Stănculeţ Peter
$    150 Mocan Anamaria & Onuţan Ionuţ, Rotar 

Sorin & Maria
$    100 Blidar Marius & Deac Crina, Csibi Andrei, 
Dominte Val & Elena, Fedorean Maria, Moraru Adri-
an & Delia, Stroescu Ene Daniel & Valerica, QIN Insu-
rance Corp. 
$    60 Miclea Ştefan & Mihaela
$    50 Ifrim Clement & Gabi Ana, Olt Emanoil & 
Violeta, Piticariu Toader & Virginia, Rus Vlad &Elena

Sandu Cătălin & Stoian Cristina, Tegzeş Claudiu
$    40 Bustescu Doina, Nistor Ioan & Valeria
$    20 Anonim, Cotuţiu Alexandru & Ileana, 
Grecu Elena, Mureşan Paulina
$    10 Stana Vasile
$      5 Echo Rioux
$      1 Donator nespecificat

Erată: În numărul trecut al buletinului am publicat greşit numele unui donator. Suma de $1,000 a fost donată de Nicoleta Geageac şi nu de Florica 
Geageac. Ne cerem scuze pentru eroare şi vă rugăm să ne anunțați dacă mai observați alte greşeli.
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1 Miron Ioana, Oprea Maria
2 Nicolae Costică
3 Mureşan Rodica
4 Mureşan Otilia
5 Răutu Bogdan
7 Lucy Ion
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeş Claudiu
12 Marcu Cornel, Trif Simion, Morea Sanda
13 Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura

16 Andrei Dumbravă, Avram Gigel, Ghizilă Teodora
18 Paşca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mihai
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Militescu Mihael, Nistor Claudia, Țibelea 
Marioara
24 Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Stamate Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucşe Sorin, Eleneş Carmen, Olariu Eugenia, Ştefu Ion
29 Olt Emanoil

Aniversări în luna septembrie

Botezuri
1 mai: fetița Victoria Natalie Raus, 
fiica lui Victor şi Raluca Raus. Naşi 
au fost familia Horațiu şi Claudia 
Marcu.
21 iulie: Bianca Elena Bârza, fiica 
lui Florin Bârza şi Genoveva Toma, 
având ca naşă pe Dana Ciurdăreanu.

6 august: Jack Pierce, fiul lui Zak şi 
Talida Pierce. Naşi au fost familia 
Ioan şi Angelica Munteanu.

Domnul să le dea sănătate, 
înțelepciune și să le călăuzească pașii 
în viață micuților, iar nașilor le dorim 
multă sănătate, fericire și bucurii.

Mesele duminicale
Enoriașii care au parastas cu mâncare sunt responsabili de curățenia finală și luarea pro-
duselor neconsumate acasă. În cazul în care nu puteți să rămâneți vă rugăm să împărțiți 
coliva fără a o lăsa pe masă. Trebuie să lăsăm sala de mese și biserica curate pentru a nu 
periclita relația pe care o avem cu gazdele noastre.
Comitetul de femei are un tabel la sala de mese în care vă puteți înscrie în avans pentru 
duminica în care aveți parastas cu mâncare.
Pentru înscrieri vă rugăm să o sunați pe doamna Doina Zanidache la (425) 818-4943 
între orele 4pm-5pm.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Comitetul de doamne
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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
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
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Gabriela Neagoe
Vicepreşedintă: Elena Dominte
Secretară: Claudia Pravăţ
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Denise Craciun, Mimi Tîrtu

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

Duminică 4 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Joi 8 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Nașterea Maicii Dom-

nului)
Duminică 11 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie 
Miercuri 14 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Înălțarea Sf. Cruci - 

post negru)
Duminică 18 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie 
Duminică 25 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 2 octombrie 9:30 Sfânta Liturghie (împreună cu gazdele 

noastre de la Sf Spiridon)

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


