
PREDICĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ și S-a 
întrupat în liniște și fără zarvă. Așa cum picătura de 
rouă cade peste ţarină, la fel puterea Celui Preaînalt 
a umbrit-o pe Preacurata Fecioară și S-a născut de la 
ea Mântuitorul lumii.

Dar lumea n-a observat măreaţa lucrare înfăptu-
ită de Dumnezeu. Oamenii erau ocupaţi fi ecare cu 
treburile lui, atenţia lor era îndreptată spre grijile 
zilnice și spre zgomotoasele întâmplări ale lumii.

Roma își consolida stăpânirea asupra popoarelor 
și puterea de stat. Grecia dezvolta artele și se deda 
unei subtile înrobiri a cărnii. Popoarele orientale se 
străduiau să găsească în manifestările naturii răs-
punsuri la toate întrebările spiritului. Iudeii doreau 
fi erbinte eliberarea de sub puterea străină și aștep-
tau izbăvitorul în persoana lui Mesia – împăratul 
pământesc.

Însă treburile cotidiene nu-i mulţumeau pe oa-
meni, chiar când aveau spor.

Tot mai tare se auzea „dorul duhului” după ade-
văr și se simţea că lumea, împotmolită în deșertă-
ciune și în vicii, se îndrepta spre pieire.

Nu doar iudeii așteptau un izbăvitor, dar și cei 

mai vrednici dintre păgâni erau în așteptarea cuiva 
care să mântuie lumea de la pieire. Dar fi ecare își în-
chipuia în felul său venirea acestuia și, fi ind ei înșiși 
trupești, nu se puteau gândi la ceva duhovnicesc. 
Iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune (I Cor. 
l, 22).

Și nimeni nu aștepta un Mântuitor blând și sme-
rit cu inima, acoperit nu de slavă pământească, ci 
cerească.

Și tocmai așa a fost „Cel ce voia ca toţi să se mân-
tuiască și să ajungă la cunoștinţa adevărului”.

Nu cu o putere din afară sau prin trufașă înţe-
lepciune a venit El să domnească peste popoare, 
nu „înfricoșând cu năluciri” [rugăciunea de sfi nţire 
a apei], ci în chip de rob a venit Mântuitorul, ca să 
ia asupra Sa păcatul lui Adam, să poarte pe umerii 
Săi povara omenească, fi ind gata să primească pe 
fi ecare. Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească, ci 
ca El să slujească și să-Și dea sufl etul răscumpărare 
pentru mulţi (Marcu 10,45; Matei 20, 28).

Potrivit cu aceasta, El Se naște în peșteră, într-un 
mărunt orășel, în care familia bogată doar în virtuţi 
a săracului dulgher, dreptul Iosif sosise pentru pe-
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Troparul Naşterii 
Domnului

“Naşterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, 

răsărit-a lumii lumina 
cunoştinţei. Că întru 
dânsa cei ce slujeau 

stelelor de la stea s-au 
învăţat să se închine 

Ţie, Soarelui dreptăţii, şi 
să te cunoască pe Tine, 

Răsăritul cel de sus. 
Doamne, slavă Ţie !”

Condacul Naşterii 
Domnului 

(glasul al IIl-lea
"Fecioara astăzi pe Cel 

mai presus de fi inţă 
naşte, şi pământul 

peştera Celui neapropiat 
aduce. Îngerii cu păstorii 

slăvesc şi magii cu 
steaua călătoresc. 
Că pentru noi S-a 

născut prunc tânăr, 
Dumnezeu 

Cel mai înainte de veci”

Icoana Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos

Hristos  se  Naşte ,  MăriHristos  se  Naşte ,  MăriŢŢi-l !i-l !

“În taină Te-ai născut în peşteră, Mântuitorule, 
dar cerul, ca o gură, tuturor Te-a propovăduit, 
steaua arătând-o!” 

SFÂNTUL IOAN MAXIMOVICI



rioada recensământului. Nimeni dintre pământeni nu-și 
închipuia că într-o asemenea sărăcie va apărea Izbăvito-
rul și că astfel va veni la oameni Cel Ce împărătește peste 
toate făpturile. Și însuși voievodul lumii de atunci, mân-
drul potrivnic al lui Dumnezeu, diavolul, se văzu înșelat și 
nu îl recunoscu în Cel născut pe Acela pe Care îl pizmuise 
pe când încă era înger. Taina cea dinainte de veci, ascunsă 
puterii sale, despre mântuirea neamului omenesc putea 
fi  cunoscută doar de cei care iau aminte la glasul din cer și 
într-acolo își îndreaptă privirile.

Păstorii îi auziră pe îngeri cântând venirea lui Hristos 
în trup – acei sărmani păstori din Bethleem, al căror sin-
gur izvor de înţelepciune era cartea deschisă a înţelep-
ciunii lui Dumnezeu, arătată în frumuseţea zidirilor Sale, 
neatinse de păcătoasa mână omenească. Iar celeilalte 
părţi a omenirii, care nu a auzit cântarea îngerească, prin 
lumina strălucitoare a stelei ce s-a aprins pe cer, cerul par-
că din gură i-a vestit: întru ale Sale a venit Lumina cea 
adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume 
(In. l, 11; l, 9).

Cerul le-a vorbit tuturor celor care au cunoscut slava 
lui Dumnezeu.

Dar numai regii magi, ce căutau să descopere în cer 
judecăţile lui Dumnezeu și erau gata să meargă oriunde 
pentru a afl a adevărul, au priceput glasul cerului. Strân-
gându-și comorile ca să le aducă în dar nou-născutului 
împărat, ei își lăsară tronurile, își părăsiră pământul natal 
și plecară neștiind încotro, urmând doar mersului stelei, 
care le arăta calea spre împărăţia cea veșnică.

Anevoioasă le-a fost calea, dar raza stelei din Bethle-
em o lumina. Și înţelepţii-magi, depășind toate piedicile, 
mergeau pe cărările arătate de cer, lepădându-și voia lor 
proprie. Steaua i-a adus la Ierusalim, unde au auzit cu-

vântul scris al lui Dumnezeu, iar apoi la Bethleem, unde 
au văzut Cuvântul întrupat, pe Dumnezeu în trup, și s-au 
închinat Soarelui Dreptăţii.

Iar lumea continua să freamăte în patimile ei.
Irod, auzind de nașterea Veșnicului împărat, căută să-l 

omoare; negăsindu-l, el ucise o mulţime de prunci, dar 
nu reuși să-l omoare pe Cel născut tainic în peșteră. Taina 
aceasta rămânea ascunsă pentru cei ce trăiau după sti-
hiile lumii acesteia. „El era printre oameni, dar ei nu l-au 
cunoscut” (In. l, 31).

Ci li Se dezvăluia treptat doar inimilor curate, cău-
tătoare a dreptăţii lui Dumnezeu, gata să lupte pentru 
adevăr, descoperindu-Se și acelora care voiau să-și curate 
inima și erau gata să-și supună propria voie voii cerești.

Și a venit vremea când lumina de la Bethleem s-a în-
tins peste toate marginile lumii. „Astăzi va fi  iarăși pace! 
Unii au fost gata să-L omoare pe Prunc și se străduiesc 
să îi șteargă numele, alţii parcă nici nu-L observă. Dar El 
este printre noi, descoperindu-Se acelora care „încearcă 
mărturiile Lui38 și îl caută cu toată inima lor” (Ps. 118, 
2). „Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au 
cugetat deșertăciuni? Îi va paște pe ei cu toiag de fi er, ca 
pe vasul olarului îi va zdrobi pe cei ce L-au mâniat pe El! “ 
(vezi Ps. 2, l, 9).

Iar steaua de la Bethleem iarăși strălucește nevăzut 
deasupra lumii, chemând toate popoarele și pe fi ecare 
om în parte să-și aţintească privirea spre cer, sus să-și ţină 
inima, să cadă la Noul-Născut și să se bucure cu bucurie 
mare, fi indcă cu noi este Dumnezeu! „Cu noi este Dum-
nezeu, înţelegeţi, neamuri, și vă plecaţi, căci cu noi este 
Dumnezeu!”. 

Hristos S-a născut!
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“Dar numai regii magi, 
ce căutau să descopere în 

cer judecăţile lui Dum-
nezeu şi erau gata să 

meargă oriunde pentru 
a afl a adevărul, au 

priceput glasul cerului. 
Strângându-şi comorile 

ca să le aducă în dar 
nou-născutului împărat, 

ei îşi lăsară tronurile, 
îşi părăsiră pământul 

natal şi plecară neştiind 
încotro, urmând doar 
mersului stelei, care le 

arăta calea spre împără-
ţia cea veşnică.

" 
Sfântul Ioan Maxi-

movici

Sfântul Ioan 
Maximovici, 

făcătorul de minuni

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea 

Sfântului Cuviosului Părintele nostru Daniil Sihastrul.

Sf. Daniil SihastrulAcest cuvios părinte s-a născut din 

părinţi dreptmăritori creştini într-un sat nu departe de 

Rădăuţi. Din copilărie cuprins de o deosebită râvnă către 

cele duhovniceşti a părăsit casa părintească şi a trăit o 

vreme în obştea cuvioşilor părinţi de la biserica Sfântul 

Nicolae din Rădăuţi, nevoindu-se la sporirea credinţei şi 

a faptelor bune, iubind foarte mult rugăciunea şi priveg-

herile de toată noaptea.

Îmbogăţindu-se în cunoştinţele teologice din citirea 

cărţilor de slujbă şi din sfi nţii părinţi, arătând ascultare 

şi smerenie în toate cele încredinţate de stareţul acestei 

sfi nte obşti călugăreşti de la Catedrala din Rădăuţi, a 

primit chipul îngeresc al vieţii călugăreşti, cu numele de 

David.

Râvna spre şi mai multe nevoinţe duhovniceşti l-a 

mânat la mănăstirea Sfântului Lavrenţie, aproape de 

satul Laura de astăzi. În acest loc de sihăstrie, ziua 

lucra împreună cu toţi ostenitorii sfi ntei mănăstiri, iar 

noaptea, în chilia sa, petrecea în necontenită rugăciune 

şi priveghere. Cunoscându-i râvna şi simţindu-i dorinţa 

neîncetată după Dumnezeu, la sfatul părintelui său 

duhovnicesc, stareţul acestei Lavre i-a dat schima cea 

mare, primind numele de Daniil.

Nu după multă vreme de la primirea stării de 

schimnic, cu binecuvântarea stareţului său, se retrage 

în locurile tainice ale codrului, lângă pârâul cu numele 

Viteu, localitatea Putna, unde cu ajutorul ciobanilor şi 

al altor iubitori de viaţă duhovnicească şi-a săpat într-o 

stâncă o chilie pe care o vedem şi astăzi, nu departe de 

Mănăstirea Putna.

Pomenirea Sfântului, Cuviosului Părinte Daniil Sihastrul



Cunoscut ca mare nevoitor şi stăruitor în rugăciune, 

Cuviosul Daniil este cercetat de foarte mulţi credincioşi 

spre a-i cere sfat şi îndrumare de învăţătură şi trăire 

creştinească şi a se ruga lui Dumnezeu pentru vindecare 

de bolile sufl eteşti şi trupeşti. Un alt loc unde a sihăstrit 

Cuviosul Daniil este şi stânca Şoimului, lângă Voroneţ, 

unde, de asemenea, era căutat de credincioşi pentru 

folosul lor duhovnicesc.

Între nenumăraţii săi fi i duhovniceşti care-l cercetau 

adesea, pomenim pe dreptcredinciosul voievod Ştefan 

cel Mare, aşa cum arată cronicile şi multe alte însemnări 

din paginile de istorie a neamului şi Bisericii noastre 

strămoşeşti.

Cuvintele încrustate pe piatra de mormânt a cuvio-

sului Daniil, pusă de Dreptcredinciosul Voievod Ştefan 

cel Mare: "Acesta este mormântul părintelui nostru 

David, schimnicul Daniil", arată legătura duhovnicească 

a fi ului cu părintele său duhovnicesc. De aici şi rânduiala 

statornicită de Biserica noastră ca aceşti doi mari bărbaţi 

preaiubitori de Dumnezeu să fi e cinstiţi deopotrivă ca 

unii care au fost uniţi în rugăciune, în credinţa curată şi 

în iubire de Biserică şi neam.

După îngroparea sa, în biserica mănăstirii Voroneţ, 

unde a povăţuit multă vreme pe ostenitorii acelei obşti, 

Sfântul Cuvios Daniil a fost şi este cinstit ca părinte 

duhovnicesc, pomenit fi ind împreună cu Sfântul şi 

Marele Mucenic Gheorghe, ca ocrotitori ai acelei Sfi nte 

Mănăstiri. La mormântul său străjuieşte un sfeşnic cu 

lumânare aprinsă, iar credincioşii vin continuu spre a 

primi binecuvântare şi ajutor duhovnicesc, dobândind 

vindecări de bolile sufl eteşti şi trupeşti, aşa cum se arată 

în diferite scrieri până în vremea noastră.

Chipul Cuviosului Părinte Daniil Sihastrul este zugrăvit 

alături de cel al Mitropolitului Grigore Roşca, alt fi u 

duhovnicesc al său, pe peretele exterior al Bisericii 

Voroneţ, deasupra uşii de intrare, pe latura de sud a 

acesteia. Pe pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl ţine în 

mână stă scris: Veniţi fraţilor, de mă ascultaţi, învăţa-vă-

voi frica Domnului...".

Aceasta frică de Dumnezeu, care este începutul 

înţelepciunii, să ne călăuzească în toate zilele vieţii no-

astre cu rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintele nostru 

Daniil Sihastrul. 

Amin.
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"Viaţa mea, mărturia 
mea" - carte de şi de-
spre Părintele Adrian 
Făgeţeanu, apărută 
la editura Areopag

Sfântul, Cuviosul, 
Părintele nostru 
Daniil Sihastrul

Viaţa mea, Mărturia mea
Din cartea despre Părintele Adrian Făgeţeanu, "Viaţa 

mea, Mărturia mea", apărută de curând la editura 

Areopag, sub îngrijirea lui Ciprian Voicilă, redăm mai jos 

două extrase. Primul este o mărturie innedită despre 

Sfântul Ioan Hozevitul, iar al doilea o mărturie despre 

sistemul represionist din România comunistă:

"Asta e important ce vă spun acuma, important pentru 

toţi românii din ţară, şi pentru toţi creştinii: directorul 

Liceului Internat „Dimitrie Cantemir” era Bodnărescu 

Leonida, un creştin desăvârşit – creştin desăvârşit!... El 

i-a adunat pe toţi copiii orfani de război din Bucovina, 

care deja nu mai aveau tată, şi erau şi orfani şi săraci. I-a 

adunat acolo, câteva sute, din toată Bucovina. El umbla pe 

la toţi directorii de fabrică: „Uite, n-am cu ce să le cumpăr 

uniformă!” – că elevii atunci purtau uniformă cu număr, 

nu? „N-au ghete, n-au mănuşi, n-au fular, n-au astea 

de iarnă!” Şi cerşea zi de zi, la toţi care aveau bani, ca să 

le cumpere la copii... El, când a venit la el un copil orfan, 

sărac, căruia noi acuma îi spunem Sfântul Ioan Hozevitul, 

orfan şi foarte sărac, şi învăţa foarte bine la liceu, notă 

mare, a făcut ce a făcut învăţătorul din satul tatălui meu 

cu tatăl meu, a spus la bogătaşi: „Copiii nu primesc nota 

de trecere dintr o clasă în alta, dacă nu-l iau meditator 

pe Ioan!” Şi aşa l-a întreţinut el pe Ioan Hozevitul, de a 

devenit sfânt, pentru că el l-a învăţat şi carte şi el l-a trimis 

şi în Ţara Sfântă şi peste tot".

"Aţi fost arestat într-un mod mai deosebit, spuneaţi…

Da. Părintele stareţ zice: „Mie mi-e urât să merg singur 

cu cabrioleta la Moara Săracă, vino şi – cum se spunea 

între noi – cuvioşia ta!” Bine… Mă urc şi eu lângă el, el 

mână calul şi, după ce facem un kilometru de la mănăstire 

spre sat – numai un kilometru! –, ajungem la şosea. Eu 

mă urc în şaretă, merg cu părintele un kilometru şi ceva, 

ajung la şosea, şi acolo era o dubă. Ştiţi ce înseamnă dubă, 

nu? O maşină care n-are geamuri, totul e negru. Şi domnii 

securişti spun: „Să trăieşti, tovarăşe colonel! Bine că ni 

l-ai adus!” – pentru că pentru ei era penibil să vină în 

mănăstire, să mă aresteze în mănăstire, să audă toţi că au 

venit securiştii şi au arestat un călugăr sau ieromonah. Nu 

era mai bine că mă duce plocon?

Deci, stareţul era colonel?

Da, dar până atunci n-am ştiut nici că e colonel, nici că 

la Moara Săracă la şosea era duba pentru puşcăriaşi. El, 

acuma, datorită faptului că a fost colonel, a ajuns episcop".

Cartea poate fi  găsită şi cumpărată pe site-ul:

www.cartiortodoxe.ro
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Parohia Parohia 
NoastrăNoastră

Zidul de beton cu deschideri pentru geamuri 
și uși, pe care il vedeţi în imagini, aparţine 
Centrului Cultural. Intrarea în Biserică se va face 
pe o platformă de beton susţinută de acest zid, 
împreună cu  trei  coloane exterioare, simbolic  
denumite de noi , “cei Trei Ierarhi”, cât și de alte 
ziduri adiacente și coloana interioară, toate 
vizibile în pozele alăturate.

Printr-un exerciţiu al imaginaţiei, încercaţi să 
vizualizaţi și intrarea Bisericii, gândindu-vă  că 
aceasta va fi   poziţionată deasupra  ușii încadrate 
de geamuri. Deci axa de simetrie a acestei uși  
reprezintă practic și axa de simetrie a Bisericii. 

Cronica Construcţiei Noii Biserici şi a Centrului Cultural

Și iată, ziua cea  mare,  17 noiembrie 2011  a 
venit, când  aproximativ 100 cubic yards de ciment 
reprezentând  20% din volumul  total de ciment  
estimat  pentru fundaţiile Bisericii și Centrului 
Cultural, au fost turnaţi. Datorită accesului 
limitat și al distanţelor mari dintre extremităţile 
zidurilor turnate, a fost  necesară  angajarea unei 
pompe speciale de ciment, al cărei braţ putea fi  
extins până la 65 de metri. Rezultatele acestei 
zile importante din construcţia Bisericii, le puteţi 
observa în imaginile alăturate.

În luna noiembrie, construcţia Bisericii și a 
Centrului Cultural a continuat să înregistreze 
progrese semnifi cative, deși condiţiile 
meteorologice nu au fost întotdeauna favorabile.

De remarcat este efortul făcut de compania 
ACI  Concrete,  pentru turnarea pereţilor de beton 
armat,  pereţi de  aproximativ  4 metri înălţime, 
ce delimiteaza sala mare a  Centrului Cultural, și  
care au în același timp  rolul de temelie pentru 
pereţii sudici ai Bisericii.  Din acest motiv, pe 
lângă armăturile metalice ale zidurilor a fost 
necesară și instalarea  câtorva tipuri de fi ttinguri 
specifi ce ancorarii unor elemente structurale 
ce vor fi  instalate în faze ulterioare cum ar 
fi ,  pereţii   Bisericii sau podeaua de la etaj a 
Centrului Cultural. Toate aceste detalii împreună 
cu alte  modifi cari legate de dispunerea sau 
dimensionarea deschiderii geamurilor și a ușilor 

de la intrarea din partea de vest a Centrului Cultural, 
au fost coordonate de către Comitetul de Construcţie 
și revizuite de către inginerul structural de proiect, 
Dan Kosnik. În imaginile alăturate puteţi observa 
cofrajele acestor ziduri, după terminarea cu succes a 
inspecţiilor făcute de către City împreună compania 
Mayes, în ziua premergătoare turnării cimentului.
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Suma Cont Bancar

$268,173 Bank of America non-charity accounts

$222,108 Wells Fargo

$244,563 US Bank

$132,782 Fidelity 

$293 PayPal

$867,920 Total 15 noiembrie 2011

$866,999 Referinţă 15 octombrie 2011

$54,567 Bank of America charity account

Donaţii 16 octombrie - 15 noiembrie 2011

$41,148 Balul toamnei, slujbe, servicii religioase, PayPal

$3,993 Caritate (matching inclus)

Plăţi importante 16 octombrie - 15 noiembrie 2011

$26,148 ACI concrete construction - foundation work

$3,000 IOCC - charity donation

$1,960 Aqua Seal - waterproof coating 

$635 Kosnik Engineering - construction services 

$542 Olympic Iron Works - steel work

Situaţia Financiară

Programul Copiilor: "Bănuți pentru construcția bisericii"

Felicitări copiilor Nadia și Tudor Dhaliwal  pentru donația făcută, 
precum și tineretului care a ajutat la pregătirea și vânzarea prăjiturilor.  
De asemenea, mulțumim Doiniței Țîru pentru sponsorizarea acestui 
program.  Prin eforturile lor s-au strâns $70 pentru construcția bisericii. 
Doamne ajută!

Sărbătoarea Toamnei 2011

Una dintre tradițiile cele mai frumoase stabilite de-a lungul anilor 
în cadrul comunității noastre este să petrecem împreună Sărbătoarea 
Toamnei, înconjurați de rude și prieteni, cu muzică, veselie și o masă 
îmbelșugată.  Acest eveniment, care a avut loc pe 12 noiembrie la Sala 
Veteranilor, a atras anul acesta o participare record de aproximativ 200 
de persoane.  Astfel, spre marea noastră bucurie, sala din Redmond a 
fost plină la capacitate, iar donațiile făcute cu acest prilej au depășit 
$17,000.  Acest succes deosebit nu ar fi  fost însă posibil fără eforturile 
voluntarilor și sponsorilor, în special ale Comitetului de Doamne, cărora 
le mulțumim și pe această cale pentru o seară minunată.

Sărbătoarea Toamnei continuă șirul de evenimente de succes 
organizate în cadrul campaniei de strângere de fonduri demarată în 
luna mai a anului trecut și arată că suntem mai uniți și determinați ca 
niciodată să vedem proiectul de construcție dus la bun sfârșit și o biserică 
românească ridicată pe aceste meleaguri.  Vă mulțumim din inimă atât 
pentru participare, cât și pentru sprijinul deosebit acordat și vă așteptăm 
cu mare plăcere și la evenimentele viitoare!

Actualitatea Parohiei

Ca un făcut, aceeași zi a fost destinată și 
instalării noului stâlp electric. Nu pentru că așa am 
programat-o noi, ci pentru că așa a fost programată 
de către PUD.  Încercarea noastră de a infl uenţa  
programarea PUD  și a nu suprapune instalarea 
stâlpului cu turnarea pereţilor, nu a avut nici un 
efect în condiţiile în care nu doream să suferim 
o întârziere majoră de timp (de încă o lună sau 
două).  În fi nal lucrurile s-au terminat cu bine, fără 
a avea un blocaj între cele două activităţi petrecute 
simultan pe șantier. Astfel, după scoaterea 
stâlpului vechi, vom putea continua amenajarea 
intrării pe proprietatea Bisericii, nestingheriţi de 
alte obstacole.  

Tot în această lună am reușit să obţinem 
permisul de plumbing, ca urmare a efortului 
și expertizei unui membru al Comitetului de 
Construcţie.

În viitorul apropiat, cu sprijinul altor membri 
ai comunităţii române care au specialitatea de 
electricieni, vom începe proiectarea instalaţiilor 
electrice și execuţia desenelor ce le vom folosi 

pentru obţinerea permisului electric.
‘Echipa lui Manole’ este pregătită ca în orice 

moment să intervină acolo unde sunt munci ce 
nu necesită califi cări deosebite, și care pot duce 
la economii ale fondurilor pentru construirea 
Bisericii.  Spre exemplu, săptămâna viitoare în 
funcţie de vreme, ‘echipa lui Manole’ va executa 
vopsirea pereţilor  cu un material impermeabil,  

pentru a  preveni  pătrunderea apei de ploaie 
prin pereţii de beton.

Alte activităţi asemănătoare vor continua să 
apară, iar echipa lui Manole va continua să le 
abordeze cu entuziasmul omului gospodar care 
își  construiește o casă pentru el și familia lui. 

                                       Comitetul de Construcţie

Situaţia fi nanciară a parohiei noastre la 15 noiembrie, 2011:
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Suplimentul Buletinului

Anul acesta slujba de Crăciun se va săvârşi la 
Fremont Abbey în Seattle, 4272 Fremont Ave 
North, Seattle WA 98103. Fremont Abbey este 
o fostă biserică de piatră, construită în 1914, 
complet remodelată în 2007 şi redeschisă în 
2008, ce adăposteşte Fremont Abbey Arts Cen-
ter, o societate nereligioasă şi non-profit  care 
promovează artele în general. 

Biserica se află la intersecţia dintre strada 
43 şi Fremont Avenue în colţul de sud est. Am 

ataşat o hartă a zonei pentru o mai buna vi-
zualizare. Vă rugăm să parcaţi pe străzile adia-
cente, biserica având o parcare proprie foarte 
limitată.

Slujba va începe cu Utrenia de la ora 9:00, 
urmată de Sfânta Liturghie la ora 10:00.

După încheierea Sfintei Liturghii Comitetul 
de Doamne al bisericii vă invită să rămâneţi 
la masa tradiţională de Crăciun, cu delicioase 
preparate româneşti.

N 44th St

N 43th St
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  Slujba de Crăciun 

Revelion 2012

Comitetul de Doamne împreună cu Consiliul 
Parohial vă invită și în acest an să petreceți o 
seară de revelion de neuitat în compania rude-
lor și prietenilor, între orele 6 pm-2 am în sala 
"Pabla Punjabi Palace Banquet Hall" din Se-
attle. Adresa sălii de banchet este: 15245 Inter-
national Blvd # 205  SeaTac, WA 98188-2233.

Intrarea este $75 de persoană, persoanele 
în vârstă, copiii şi vizitatorii având intrare 
gratuită. Capacitatea sălii este de 280 de locuri 
care se vor ocupa în ordinea sosirii (nu se fac 
rezervări). Din meniul tradițional românesc nu 
vor lipsi salata de boeuf, platourile reci, salata 

de crudități, cârnații, friptura de porc, pește,
varza călită și murăturile.

Pentru cine a mai lăsat loc și de desert vom 
avea delicioase prăjituri de casă, cafea și
fructe. De asemenea vom avea vin și bere,
băuturi răcoritoare și apă minerală 
(șampania nu este inclusă, puteți să vă aduceți 
șampania preferată). Vom avea muzică pen-
tru toate gusturile, melodii populare din toate 
zonele României, muzică uşoară şi muzică de 
dans. Adunaţi-vă prietenii şi familia şi haideţi 
să petrecem o noapte de neuitat.

Vă aşteptăm cu drag!

S 152nd St

S 154th St

99



Cuvântulpagina S2

 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.

Cuvântulpagina 10

La cumpăna de ani familia Albuț vă urează 
“Sărbători fericite și Un An Nou cu sănătate și 
împliniri!”
Mulțumesc celor care m-au susținut în activi-
tatea mea de Real Estate. Felicitari noilor pro-
prietari și succes tuturor ce țin făclia speranței 
încă vie.

Gabriel Albuț
206-484-9410

gabrielal@johnlscott.com

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

Aveţi nevoie de
Servicii De Traducere Profesioniste?

Sunaţi-ne! Veţi beneficia de calitate optimă şi servicii rapide! 

 Ώ TOATE limbile
 Ώ Tot felul de documente
 Ώ Servicii notariale

Telefon/fax: 425-432-8797

www.RussianEnglishTranslationService.com
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ASOCIATIA CULTURALA BEST ART ROMANIA SI
M&M NAPOCA VA INVITA LA                                              

O SEARA ROMANEASCA
IN COMPANIA UNOR ARTISTI ROMANI CONSACRATI

SIMBATA, 4 Februarie 2012
Intre orele 18 si 23:30 

RENTON COMMUNITY 
CENTER

1715  SE  MAPLE VALLEY Hwy,
RENTON

INTRAREA:    $75 pentru ADULTI
$35 pentru COPII

In menu mincaruri traditionale romanesti: 
fripturi, cirnati, garnituri, fructe, dulciuri asortate,

vin, bere, sucuri si cafea

Informatii Suplimentare:
Marius Tirtu: (206) 730-2492
Mimi Tirtu:    (425) 443-5138

Va Asteptam cu  Drag!



                               Costul pentru traduceri este de $25.00 pe document   
Aveţi nevoie de

SERVICII DE TRADUCERE PROFESIONISTE?
Sunaţi-ne ! Veţi beneficia de calitate optimă şi servicii rapide !

TOATE limbile
Tot felul de documente

Servicii notariale
Telefon/fax 425-432-8797

www.watransbureau.com

Cuvântulpagina S4

• Servicii de traduceri legalizate;
• Servicii notariale;
• Servicii de revizie şi editare traduceri;
• Servicii de traduceri în regim de urgenţă şi standard;
• Preţuri competitive;
• Calitate excepţională şi acurateţe;
• Toate domeniile;
• Toate limbile.

Toate traducerile sunt realizate de traducători 
autorizaţi, membri ATA (American Translators As-
sociation) şi NOTIS (Northwest Translators and 
Interpreters Society), experţi în domeniu si cu ani de 
experienţă. Traducerile sunt întotdeauna însoţite de 
legalizarea traducerii şi de ştampila Notarului Public.
Vă mulţumim şi asteptăm să ne contactaţi!

Ionela Popescu
Owner – Pacific Translations LLC
Director of Language Services

3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087
Tel: 425-773-8751

E-mails: info@pacifictranslations.org, usionelapopescu@yahoo.com
Website : www.pacifictranslations.org

Pacific Translations LLC oferă:
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Donaţii Biserică
$3,000   Anonim, Frîntu Mihail & Monica Mihaela
$2,584   Donator nespecifi cat
$2,500   Stanciu Constantin & Alina
$2,125   Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
$2,000   Alexianu Mihai & Daniela, Prisecaru Liviu & 
Cristina
$1,000   Blendea Niculae & Mihaela, Dumitru Ion 
Viorel, Grecu Elena, Ilac Cristian & Ana Maria
$   800   Rus Iuliu & Oana
$   610   Marcu Claudia & Horaţiu
$   500   Anonim, Popa Toni & Ramona Valeria, 
Popiţă Ioan & Dorina, Tănăsescu Alexandru
$   430   Dănilă Gheorghe
$   420   Dominte Val & Elena
$   400   Ciocănaş Ioan, Moraru Valentin & Elena
$   355   Cătană Ioan & Floarea
$   320   Costea Mihai & Dana
$   300   Apostol Alexandru & Doina, Cocerhan Vasile 
& Maria, Fedorean Maria, Gerea Ciprian, Ioana 
Bogdan & Cristina, Jumanca Antonie & Maria
Leca Nicolae & Neagoe Gabriela, Marchiş Dali & 
Adrian,  Zaharia Nicolae-Cătălin & Ancuţa
$   250   Anonim, Cira Adalbert & Gina
$   200   Aniţei Cristian & Cecilia Vasilica, Badiu 
Bogdan & Mădălina, Creţu Ionel & Monica, Dinu 
Ioana & Dendiu Nicolae, Duican Ion & Gabriela,
Feneşan Adrian & Cristina, Frăţilă Liviu & Maria,
Gheoca Radu & Doiniţa, Goie Ioan & Maria, Ionescu 

Raluca & Şerban, Ispas Valentin & Nicoleta, 
Moldoveanu Florin, Mureşan Vasile Brian & Daniela,
Nistor Costel & Corina, Olt Emanoil & Violeta, Podar 
Marius & Monica, Ene-Stroescu Daniel & Valerica
Țîru Doiniţa, Toma Tudor & Aurora, Ulmanu Ionuţ
Zlăvog Gabriel & Maricica
$   175   Tîrtu Marius & Margareta
$   167   Danciu Valentin & Ioana Marina
$   150   Cotuţiu Alexandru & Ileana, Daroczy Eugen 
& Corina, Mînăscurtă Ion & Marcela, Oltean Adrian 
Paul & Mariana, Turlea Eugen
$   120   Cheldiu Decebal, Constantinescu Marius & 
Daniela
$   110   Hodivoianu Liviu
$   100   Anonim,  Anonim, Blidar Marius & Deac 
Crina, Bogdan Mircea & Claudia, Bot Cătălin & 
Stephanie, Breban Ghiţă & Floarea, Briseno Cristina 
& Jerry, Caltun Veronica, Căprar Viorica & Nicoleta
Carabă Crina, Ciocănaş Maria & Alexandra
Costescu David, Cotrutz Dana & Cristian
Dăian Nicolae & Livia, Dobrescu Iliuţă & Rodica
Dreve Sorin & Delia, Dumbravă Gheorghe & 
Georgeta, Dunca Grigore & Iliana,  Firulescu Lucreţiu 
& Lidia, Gheorghiu Iulian & Virginia, Lieuallen 
Brian & Smaranda, Luca Dan & Elena, Luican Ilie, 
Marcu Cornel & Virginia, Mirea Valentin & Aurelia, 
Moldovan Cristina, Mureşan George, Mureşan 
Nicu & Lucy, Pop Călin & Adriana, Pop Cosmina, 
Popescu Gheorghe, Prinyi Sigismund & Andreea, 

Puraveţ Constantin Petru & Tatiana, Rodinciuc Radu, 
Romanschi Mădălin & Laura, Stana Vasile, Stransky 
Gerald & Cristina, Tătar Lucian, Tătar Monica, Tegzeş 
Claudiu, Uţă Maria
$   80   Ciustea Iulian & Corina, Gocan Paul & Monica
$   75   Basarabă Ionel, Răutu Bogdan & Carmen
$   65   Nistor Ioan & Valeria
$   60   Miller Rick & Cornelia
$   50   Albuţ Gabriel & Lucia, Clinciu Ciprian & 
Camelia, Cunningham Adriana, Farkaş Tiberiu,
Gaşpar Lucian & Mărioara, Mija Adrian, Nanu Ionel
Nicoară Marius & Kathryn, Rockwell William & Karen
Rotar Sorin & Maria
$   40   Ionescu Marius, Pankau Greg & Mariana
$   35   Constantin Ionuţ & Ioana
$   30  Man Florin & Bethany, Melincianu Cătălin & 
Laura, Pop Flora
$   20  Dashti Elena, Manole Vasile Cătălin & Irina
Peterson Kenneth, Tulica Viorel
$   17  Gon George
$   15   Destro Mihai

$   10   Ursei John

Donaţii Caritate
$2,000   Negriţoiu Ştefan

$1,503   Microsoft Giving Campaign

$   250   Stănculeţ Peter

$   100   Munteanu Marian Răzvan & Elena, Pravăţ 

Daniel & Claudia

$     40    Căruţaşu Adrian & Diana

Donaţiile în perioada 16 octombrie - 15 noiembrie 2011

Avocaţi Români - Vorbim româneşte!
Aveţi probleme de taxe cu IRS-ul? Vă putem ajuta!
Întrebări despre Immigration? Vă putem răspunde!

Oferim consultaţii gratuite

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
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   Romanian Orthodox Episcopate of America

   “THREE HOLY HIERARCHS”

   Romanian Orthodox Church

   P.O.Box 53151 Bellevue, WA, 98015

   C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române din America, se convoacă Adu-
narea Generală a membrilor parohiei “Sfi nţii Trei Ierarhi” în ziua de duminică 29 ianuarie, 2012, ora 2:30PM după 
terminarea Sfi ntei Liturghii cu următoarea ordine de zi:

  1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.

  2. Prezenţa membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.

  3. Prezentarea ordinei de zi. Supunere spre aprobare.

  4. Alegerea a doi bărbați de încredere.

  5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului Parohial.

  6. Raportul preotului paroh Ioan Cătană.

  7. Raportul preşedintelui Consiliului Parohial, Cătălin Dumitrescu.

  8. Raportul preşedintei Reuniunii de Doamne, Gabriela Neagoe.

  9. Raportul privind activitatea de construcţie a bisericii, Cătălin Dumitrescu.

10. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri, Ioana Danciu.

11. Raportul privind activitatea fi nanciară, casier Carmen Răutu. 

12. Raportul controlorilor fi nanciari.

13. Prezentarea bugetului pe 2012 şi supunerea spre aprobare.

14. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2012.

15. Alegerea delegaților la Congresul Episcopiei.

16. Diverse. Discuţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii parohiei.

17. Rugăciunea de mulţumire şi încheiere a adunării.

Preot    Preşedintele Consiliului    Secretar

Ioan Catană  Cătălin Dumitrescu    Ioana Danciu

IMPORTANT: MEMBRIA PENTRU ANUL 2011
Vă reamintim că pentru a putea vota in Adunarea Generală, membria trebuie plătită până la sfârşitul 

anului pentru membrii existenți, iar cei noi trebuie să fi  fost membri pentru cel puțin şase luni.

    Membria este de $150 de persoană.

Aplicații pentru Consiliul Parohial 2012

Conform regulamentului de funcționare al episcopiei de care aparținem, în fi ecare an se alege un comitet 

de numire al noului Consiliu Parohial. Acest comitet propune spre aprobare Adunării Generale lista cu membrii 

Consiliului Parohial pentru anul următor. În pregătirea Adunării Generale, care va avea loc pe 29 ianuarie 2012, 

comitetul de numire a noului consiliu invită pe cei care doresc să facă nominalizări să trimită email la secretary@

ortodox.org. Înscrierea se poate face şi pe site-ul nostru, la http://www.ortodox.org/formular_comitet.

Data limită pentru aplicații este 8 ianuarie 2012.



Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151
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SEAT TLE,  WA
PERMIT No. 1528

Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa
www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Cătălin Dumitrescu
Vicepreşedinţi: Ionică Creţu, Tudor Toma
Secretar: Ioana Danciu
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihail Frîntu, Andi Gavrilescu, 
Cornel Marcu, Daniel Pravăţ, Ionuț Smîntînă
Epitropi: Gheorghe Dănilă, Valentin Mirea, Nic 
Mureşan, Emanoil Olt, Victor Raus, Florin Trofi n
Comunicare & Website: Dan Druţă, Claudia
Barbolovici, Florin Trofi n, 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 Trofi n, Carmen Răutu
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Gabriela Neagoe
Vicepreşedintă: Elena Dominte
Secretară: Claudia Pravăţ
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Denise Craciun, Mimi Târtu

Informații de contact:
Părintele Ioan: (425) 442 8296
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de Doamne: arfora_seattle@ortodox.org

Duminică 11 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 18 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 25 decembrie 10:00 Sfânta Liturghie (Naşterea Domnului)
Luni 26 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Soborul Maicii Dom-

nului)
Marţi 27 decembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Ştefan)

Duminică 1 ianuarie 12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Vasile)
Vineri 6 ianuarie 12:30 Sfânta Liturghie (Botezul Domnului)

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale 
Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
Slujba de Crăciun va avea loc la Fremont Abbey În Seattle, citiţi detalii În 
Suplimentul Buletinului.




