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“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul.” (Ioan 1,1)

Troparul Sfântului
Haralambie

“Arătatu-te-ai înţelepte
Haralambie ca un
stâlp nemişcat Bisericii
lui Hristos şi sfeşnic
lumii pururea luminos
strălucit-ai în lume prin
mucenicie întelepte şi
ai risipit întunecarea
idolilor. Drept aceea
roagă-te lui Hristos cu
îndrăzneală ca să ne
mântuim..”

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Sfântul Sfinţitul Mucenic Haralambie (10 Februarie)
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Sfântul Mucenic Haralambie, trăitor în sec al III-lea
d.H., vestit pentru puterea credinţei sale şi ardoarea cu
care propovăduia sfintele învăţături creştine, a ajuns
episcop al cetăţii Magnezia, din Asia mica, Turcia de
astăzi, în vremea împăratului Septimu Sever (193211). Această perioadă este cunoscută în istorie ca o
perioadă de mare prigoană anticreştină. Sfântul şi-a
închinat viața slujirii lui Hristos şi îndrumării credincioşilor, pe care ii sfatuia, îi învăţa, şi îi îmbărbăta în acele
vremuri de prigoană. Reuşind să păstreze comunitatea creştină din Magnezia foarte unită şi sporind numărul credincioşilor prin convertirea multor păgâni,
Haralambie a stârnit mânia stăpânirii localnice romane reprezentată de ighemonul (proconsul) Lucian şi de
comandantul de armată Luchie.
Aceştia au ordonat arestarea episcopului Haralambie şi i-au poruncit acestuia să se închine idolilor păgâni. La refuzul categoric al lui Haralambie, stăpânirea romană a dat ordin ca acesta, în ciuda vârstei sale
foarte înaintate (sfântul avea 113 ani la acea vreme),
să fie torturat până când îşi va renega credinţa şi se
va se închina zeilor păgâni. Torţionarii săi au folosit un
instrument cu care i-au jupuit pielea de pe tot corpul,
supunându-l la chinuri inimaginabile. I-au rupt carnea
cu cârlige de fier şi l-au jupuit de piele, timp în care
sfântul le mulţumea călăilor săi, spunând: "Vă mulţumesc, fraţilor, că mi-aţi reînnoit sufletul care doreşte
să se unească cu veşnicia!". Văzând că sfântul rabdă
durerile fără să scoată vreun cuvânt rău, doi soldaţi
care îl păzeau, Porfirie şi Vaptos au mărturisit credinţa
lor în Hristos, dar au fost omorâţi pe loc, prin tăierea
capului cu sabia. La fel, alte trei femei care au văzut
puterea sfântului de a îndura chinurile, L-au lăudat pe

Hristos şi au fost şi ele imediat martirizate.
Se spune că însuşi Luchie, cuprins de mânie, a apucat el însuşi instrumentele de tortură, începând să-l
rănească pe sfântul martir, când deodată mâinile i-au
căzut ca secerate de sabie, rămânându-i atârnate de
corpul sfântului. Atunci, ighemonul l-a scuipat în fată
pe sfânt, dar gura i s-a strâmbat şi i s-a întors la ceafă.
Luchie l-a implorat pe sfânt să-l salveze cu rugăciunile
sale şi să se milostivească de el, iar martirul în bunătatea sa, s-a rugat pentru cei doi şi s-au vindecat pe loc.
La vederea acestor minuni, mulţi din cei prezenţi au
trecut la creştinism, printre care şi Luchie, care a căzut
la picioarele sfântului episcop şi l-a rugat să-l boteze.
La vederea acestor minuni, mulţi dintre cei prezenţi au trecut la creştinism, printre care şi Luchie,
care a căzut la picioarele sfântului episcope şi l-a rugat
să-l boteze. Deasemenea, proconsulul Lucian a oprit
persecutarea creştinilor din provincia pe care o guverna, intenţionând să-i raporteze împăratului toate cele
întâmplate. Între timp, Haralambie a făcut multe alte
minuni, ca vindecarea unor bolnavi, redarea vederii
unui orb, şi chiar şi învierea unor morţi. Locuitorii întreagii regiuni din jurul Magneziei au început să creadă în Iisus Hristos.
Luchie i-a spus despre cele întâmplate împăratului
Septimiu Sever (193-211), care se afla atunci în Antiohia (vestul Asiei Mici). Împăratul a ordonat să fie
adus Sfântul Haralambie la el în Antiohia. Soldaţii i-au
legat barba în jurul gâtului şi l-au tras de ea pe drum.
Apoi i-au înfipt un piron de fier în trup dar împăratul
nu s-a mulţumit şi le-a cerut să-l chinuie şi mai mult,
arzându-l încetul cu încetul. Dar Dumnezeu l-a ocrotit
pe sfânt şi acesta a rămas nevătămat.

Cuvântul
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“Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice
Haralambie, dorind a-ti
aduce cantari de lauda
simtindu-ma nevrednic si
cu imputinarea graiului
omenesc, tu care porti
nume intocmai cu darul
dat de la Preaputernicul
Dumnezeu, a fi luminator de bucurie, lumineaza-mi cugetul si da
putere graiului meu ca
intru bucurie sa-ti cant
tie : Bucura-te, Sfinte
Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!
Condacul 1

La cererea păgânului împărat, ca să-i dovedească
puterea Dumnezeului său, Sf. Haralambie a făcut multe
şi mari minuni cu harul lui Dumnezeu, înviind din morţi un tânăr şi izgonind diavolul dintr-un om chinuit de
35 de ani, astfel încât mulţi oameni au crezut în Hristos
Mântuitorul. Chiar şi fiica împăratului, Galinia, a trecut
la creştinism zdrobind cu mâinile ei pe idoli, de două ori
la rând, într-un templu păgân. Împăratul a mai dat ordin
să-i zdrobească sfântului gura cu pietre şi să-i ardă barba
dar sfântul a întors flăcările asupra chinuitorilor săi.
Plin de răutate drăcească Septimiu Sever împreună
cu un eparh numit Crisp au hulit numele lui Dumnezeu,
îndrăznind să-L provoace pe Dumnezeu şi să-L cheme să
vină pe pământ să-i înfrunte pe ei, cei puternici. Atunci
Domnul a dat un cutremur înfricoşător, ridicându-i pe
cei doi păgâni în aer şi nu i-a lăsat pe pământ până când
Sf. Haralambie nu s-a rugat pentru ei. N-a trecut mult şi
după ce şi-a revenit din sperietură, împăratul a dat din
nou ordine să-l tortureze pe sfânt.
În cele din urmă, Sf. Haralambie a fost condamnat la
tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de
moarte, cerurile s-au deschis şi sfântul a văzut pe Mântuitorul şi pe îngerii săi. Sfântul martir i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaştele
sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame sau boli,

să aibă prosperitate, pace, abundenţă de fructe, roade şi
vin, iar sufletele oamenilor din acel loc să fie mântuite.
Domnul i-a promis că o să-i îndeplinească dorinţele şi S-a
ridicat la cer împreună cu sufletul martirului Haralambie.
Din mila Domnului, sfântul a murit înainte de a fi executat. Galinia a îngropat trupul martirului cu multă onoare.
Capul Sfântului Haralambie se păstrează la Manastrirea "Sfântul Ştefan“ din Meteora. În biserica Mânăstirii
Miclauşeni, din Iaşi, se afla moaştele a treizeci de sfinti,
printre care şi ale Sfântului Haralambie. Particele din
moaştele sale sunt prezente la Mânăstirea Rasca, la Catedrala episcopala din Galaţi, la bisericile „Sfântul Dumitru“
(Posta), "Sfinţii Arhangheli“ (Oţelari), "Sfântul Stelian“
(Lucaci) din Bucureşti.
Sfântul Haralambie este cunoscut ca fiind apărător
de ciuma şi de foamete. Confirmarea o găsim în Acatistul
închinat lui: „Bucură-te, izbăvitorule de ciuma şi de foamete!“.
Istoria consemnează ca oamenii au cerut ajutorul său
în diferite situaţii grele cum au fost „ciuma lui Caragea“,
din 1813, dar şi de foametea din vremea lui Alexandru
Constantin Moruzi, din 1795.
În hagiografia şi iconografia greacă Sfântul Haralambie este reprezentat ca preot, iar în cea rusă sub chip de
ierarh.

Triodul - călăuza duhovnicească spre Înviere

Sfântul Teodor
Studitul

Triodul este cunoscut atât ca o carte de cult, cât și ca o
perioadă liturgică a anului bisericesc. Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion, τριώδιον, format
din cuvintele "tria" (τρια), trei, și "odi" (ώδή), odă, adică
cântare în trei ode / strofe. Practic, în viaţa liturgică, Triodul are două sensuri:
1. Triodul ca și carte de cult, cuprinde cântările, citirile
și regulile tipiconale din perioada liturgica a Triodului. Denumirea cărţii provine de la numărul odelor (cântărilor)
din canoanele utreniei acestei perioade. Spre deosebire
de canoanele cuprinse în Octoih și Minei, formate din opt
şi noua ode, în Triod sunt numai trei. Compunerea celor
mai multe canoane ale Triodului a fost făcută de Sfântul
Teodor Studitul (†826) și de fratele acestuia Iosif Studitul
(†830), care au completat cântările mai vechi ale Sfinților
Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul, din secolul al VIIIlea.
2. Perioada Triodului este structurata în 3 săptamâni/
4 duminici de pregătire pentru Postul Sfintelor Paşti (Duminica Vameşului și a Fariseului; Duminica Fiului Risipitor; Duminica Înfricoşatei Judecăți - numită și Duminica
lăsatului de sec la carne; Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai, numită și Duminica iertării sau Duminica lăsatului
de sec la branză) și 7 săptămâni/ 6 duminici ale Postului
Mare (Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigorie
Palama, Duminica Sfintei Cruci, Duminica Sfântului Ioan

Scărarul, Duminica Sfintei Maria Egipteanca și Duminica
Floriilor).
Cântarile Triodului au fost compuse, în cea mai mare
parte, după dispariţia catehumenatului. Accentul cântărilor se concentreaza deci nu asupra Botezului ci asupra
Pocăinţei. Necunoaşterea Triodului ne lipseşte de o adevărată înţelegere a Postului. Pentru Părinți, ca și pentru
autorii Triodului, consecinţa esenţiala a căderii lui Adam și
a izgonirii sale din rai este moartea: stricăciunea și caracterul pătimaş legate de acum de natura umană. Frunzele
de smochin cu care Adam încerca să-și ascundă rușinea și
"hainele de piele", pe care Dumnezeu i le-a dat prin milostivirea Sa, desemnează grosimea trupului menit acum
morții:
"De veşmântul cel de Dumnezeu ţesut m-am dezbrăcat eu, ticălosul, prin sfatul vrăjmaşului, neascultând
porunca Ta cea dumnezeiască, Doamne; și acum m-am
îmbrăcat cu frunze de smochin și cu haine de piele".
Postul Mare se deschide în Duminica Lăsatului de sec
la brânză cu imaginea lui Adam şezând în lacrimi în faţa
porţilor raiului:
"Șezut-a odinioară Adam în preajma desfătării și a
plans, iar cu mâinile bătându-și fața zicea: "Îndură-te
miluiește-mă pe mine, cel căzut!". Imitându-și protopărintele în străpungere și lacrimi încă de la începutul Postului Mare, creștinul e chemat să cunoască întinarea pe
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care a adus-o chipul lui Dumnezeu așezat în el, prin
noi călcări ale poruncilor.
Dacă în trecut porțile raiului au fost închise din cauza neînfrânării, dar deschise prin Cruce și Înviere, ele se
deschid pentru fiecare din cei ce intră pe calea căinței și
a întoarcerii în rai cântând în toate duminicile Triodului:
"Ușile pocăinței deschide-mi-le mie, Dătătorule de
viață, că zorește duhul meu la templul Tău cel sfânt, purtând un templu al trupului cu totul spurcat, ci ca un Îndurat curățește-l cu mila milostivirii Tale!
De-a lungul întregului Post, opoziția smereniei
vameșului cu mândria și lauda de sine a fariseului este
accentuată în cântări, pe cand fățărnicia este denunțată.
Dar atunci care este adevăratul Post ? Triodul răspunde:
este, întâi de toate, o curăție interioară:
"... Pentru aceasta să postim, credincioșilor, de mâncărurile cele ce strică și de patimile cele pierzătoare, ca
să culegem viața din dumnezeiasca cruce. Și împreună cu
tâlharul cel cu minte să ne întoarcem la patria cea dintâi..." Este, de asemenea, o întoarcere la iubire, o lupta
împotriva "vieții distruse", împotriva urii, nedreptății,
invidiei:
"Postindu-ne, fraților, trupește, să ne postim și
duhovnicește. Să dezlegăm toată legătura nedreptății. Să
rupem încurcăturile tocmelilor celor silnice. Tot înscrisul
nedrept să-l spargem. Să dăm flămânzilor pâine și pe săracii cei fără case să-i aducem în casele noastre; ca să luam
de la Hristos Dumnezeu mare mila, veniți credincioșilor
să lucrăm la lumina lucrurile lui Dumnezeu; să umblăm
cu chip smerit ca ziua. Toată scrisoarea nedreaptă a celui
de aproape să o lepădăm de la noi, nepunându-i împiedicare spre sminteală. Să lăsăm desfătarea trupească, să
creștem darurile sufletului, și să dăm celor lipsiți pâine, și
să ne apropiem către Hristos cu pocaință strigând: Dumnezeul nostru miluiește-ne pe noi".
Necesitatea postirii ca pregătire trupească şi sufletească pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului şi
de folos pentru mântuire a apărut încă din Biserica primară. Însă durata acestui post al Păresimilor s-a stabilit
treptat: S-a pornit iniţial de la câteva zile de postire (dat
fiind faptul că primii creştini erau permanent într-o stare
de trezvie, aşteptând Parousia – A Doua Venire a Domnului – încă de atunci). S-a continuat cu generalizarea
„postului Săptămânii Mari” (la sfârşitul sec. III).
Apoi generalizarea practicii Postului Paştelui de 40 de
zile, în lumea creştină, pe lângă postul Săptămânii Mari
(sec. IV), rămas distinct; Extinderea perioadei de postire
s-a făcut atât din râvna credincioşilor, cât şi în conformitate cu necesităţile vremii, pe măsura ieşirii Bisericii din
perioada persecuţiilor şi ca o dorinţă a creştinilor de a nu
se lăsa copleşiţi de „duhul lumii”.
În vremea noastră, Postul Mare începe în lunea care
urmează după Duminica izgonirii lui Adam din rai (sau
Duminica lăsatului de sec la brânză).

Luni şi marţi din prima săptămănă a Postului Mare
sunt zile aliturgice datorită ascezei totale (post negru) a
monahilor în aceste două zile. Stricteţea postului e mai
mare faţă de celelalte săptămâni. La Pavecerniţa Mare
din primele patru zile se adaugă Canonul Sfântului Andrei
Criteanul, preluat din joia săptămânii a V-a şi împărţit în
patru secţiuni. În tot Postul Mare, rugăciunile au un pronunţat caracter penitenţial şi au un fundament biblic mai
evident.
Este poate important de amintit ca Sâmbăta a V-a a
Postului Mare este numită şi Sâmbăta Acatistului Născătoarei de Dumnezeu. Originea sărbătorii Acatistului se datorează eliberării minunate a Constantinopolului de asediul perşilor, în anul 626. Odată cu generalizarea acestei
sâmbete, bizantinii au început să sărbătorească şi alte trei
victorii asupra duşmanilor, câştigate tot cu ajutorul Maicii
lui Dumnezeu (istorisite la sfârşitul Triodului). Denumirea
de Sâmbăta Acatistului este legată de cântarea în picioare
a acestui imn închinat Fecioarei Maria. Se pare că acest
imn - Apărătoarei Doamne... - exista şi înainte de 626 şi
el a fost compus fie de patriarhul Proclu, fie de patriarhul
Serghie al Constantinopolului. Acest Acatist a fost, o vreme, imnul poporului bizantin.
Centrat pe căință și pe efortul întoarcerii, Triodul insistă îndeosebi asupra descrierilor iadului și a suferințelor
celor osandiți, pentru a îndemna pe credincios la străpungerea inimii: "Plâng și mă tânguiesc, când îmi vine
în simțire focul cel veșnic, întunericul cel mai din afară
și tartarul, viermele cel cumplit și scrâșnirea dinților cea
neîncetată și durerea ce va să fie celor ce au greșit peste
măsură".
Amintirea păcatelor și frica la gândul Judecații îl fac
de altfel să implore cu atât mai fierbinte pe Hristos să-l
cruțe și să-i dea harul căintei înainte de a fi prea târziu:
"Drepte Judecătorule, Mântuitorule, miluiește-mă și mă
izbavește de foc și de groaza ce am a petrece la judecata
după dreptate; iartă-mă mai înainte de sfârșit prin virtuți
și pocaință!".
Înainte ca "sărbătoarea vieții" să se sfârșească și ușile
cămării de nuntă să se închidă, creștinul trebuie să se
grăbească pe singura cale cu putință pentru întoarcerea
în rai: asceza, însoțită de căință, de lacrimi și de faptele
milosteniei.
Acest timp al Triodului, prin urcuşul lui ascetic, liturgic
şi mistic, ne ajută să păşim pe calea vieţii duhovniceşti.
De multe ori, noi uităm scopul existenţei noastre pământeşti, ne pierdem în „grijile cotidiene“ şi revenim la
vechiul mod de vieţuire, ce nu mai are ca scop primordial
„căutarea mai întâi a împărăţiei lui Dumnezeu şi a dreptăţii Sale“.
După: Triodul - Carte neştiută şi uitată
www.crestinortodox.ro
Triodul: călăuza duhovnicească spre Înviere
www.basilica.ro

Sfântul Andrei
Criteanul (†740)

"Îngropat-am, Mântuitorule, cu patimile
frumuseţea chipului celui
dintâi; dar ca pe drahmă, oarecând, cautânduma, aşa ma află.
Păcătuit-am ca şi
desfrânata şi strig Ţie:
Eu însumi am greşit!
Primeşte, Mântuitorule,
ca mir şi lacrimile mele.
Alunecat-am în desfrânare ca David şi m-am
umplut de noroi; dar Tu,
Mântuitorule, spală-mă
şi pe mine cu lacrimile
mele.
Fii mie milostiv, strig
Ţie ca şi vamesul; Mântuitorule, curăţeşte-mă;
ca nimeni din cei din
Adam n-au greşit Ţie,
ca mine".
Canonul Sfântului
Andrei Criteanul

Cuvântul
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Parohia
Noast ră
Cronica Noii Bisericii
Luna Decembrie a trecut, iar o data cu ea și anul… Construcția Bisericii
continuă să-și păstreze același ritm de progres, pe care l-a dobândit în luna
precedentă.
Suntem în plin sezon ploios, dar vremea ne vine în ajutor, permițând echipei
lui Manole să-și
îndeplinească
misiunea de-a
participa efectiv
la
construcția
Bisericii.
Împreună,
celebram
Ziua
Națională
a
României, uniți
prin fapte și cu
un singur gand că
nu vom mai avea
multe zile de celebrat în exteriorul clădirilor sau în alte locuri închiriate.
Munci necalificate cum ar fi impermeabilizarea pereților fundației, instalarea
membranei ‘blue skin’ de la îmbinarea dintre pereți și piciorul fundației sau
instalarea izolației periferice de sub podeaua de beton sunt munci care ne aduc
împreună și ne întăresc credința că vom reuși.
Compania ACI, termină desfacerea cofrajelor de pe ziduri și continuă cu
curățarea perimetrului interior al Centrului Cultural, pregătindu-se pentru
următoarele etape de turnare a betonului, cum ar fi pardoseala de beton,
zidurilor curbe de reținere a pământului sau coloanele de susținere ale
platformei de beton de la intrarea în biserică.

	
  

Ponderosa vine în sprijinul companiei de turnat beton completând cu
pământ golurile create sau nivelând suprafețele interioare sau exterioare
clădirilor.

	
  

Vine și timpul cand Jerry’s Plumbing, compania selectată pentru instalațiile 	
  
sanitare intră în acțiune și începe instalarea țevilor ce sunt dispuse sub
pardoseaua de beton. Jerry, fiind și membru al comunității noastre, nu ezită
niciodată să ne ofere sprijin atunci când ne aflăm în impas.
Ne pregătim pentru următoarea fază de construcție și angajăm compania
Ironman Steel Erectors, care este specializată în sudura și ridicarea structurilor
metalice. Aceste structuri metalice vor fi ridicate odată ce se va termina
turnarea fundațiilor de beton ale cladirilor centrului cultural și bisericii. Nu ne
mai desparte mult timp de acest moment pe care îl preconizăm a fi spre sfârșitul
lunii februarie.
În același timp estimăm turnarea platformei de beton de la intrarea în
biserică să fie la începutul lunii februarie. Ca urmare, 4 februarie a fost aleasă
ca ziua în care, în urma unei slujbe de pomelnic oficiată pe șantier, vom sigila
recipientul ce va conține lista numelor tuturor donatorilor participanți la
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Situaţia Financiară la 31 decembrie, 2011

campania ‘O Mie pentru Temelie’. Ulterior acest recipient va fi ‘zidit’ în placa de
beton a Bisericii, purtând în acest fel numele nostru în veșnicie.

Suma
$257,493
$222,250
$244,665
$132,787
$857,195
$867,920
$818,211
$51,065

Comitetul de Construcție

	
  

Anunț Important

	
  

Cont Bancar
Bank of America non-charity accounts
Wells Fargo
US Bank
Fidelity
Total 31 decembrie 2011
Referinţă 15 noiembrie 2011
Referinţa 15 iulie 2011
Bank of America charity account

Donaţii 15 noiembrie - 31 decembrie 2011
$71,155 Biserica (slujbe, servicii religioase, Craciun, Revelion)
$12,595 Caritate (matching inclus)
Plăţi importante 15 noiembrie - 31 decembrie 2011
$47,996 ACI Concrete - foundation work
$14,306 Ponderosa Pacific - site work
$5,000 Charity project Asociatia Pro Vita
$5,000 Charity project Asezamintul Sf. Imparati Constantin si
Elena
$4,600 Charity project Florica Banu
$3,250 Pabla Punjabi Palace - rental for New Year's celebration
$1,360 Law Offices of Judith Andrews - charity consultation
services
$1,186 Mayes Testing Engineering - foundation tests
$550 Fremont Abbey - rental for Christmas
$542 Olympic Iron Works - steel work

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la successul campaniei
"O mie pentru temelie" și vă invităm să participați la ceremonia
de sigilare a numelor donatorilor într-unul din stâlpii de susținere
ai bisericii. Acest eveniment va fi marcat de o slujbă care se va
desfășura la locul construcției (6402 226th St SW, Mountlake Terrace) sâmbătă, 4 februarie începând cu ora 12. Vă sugerăm să veniți
echipați corespunzător pentru condițiile de vreme și de șantier. De
asemenea, deoarece nu este posibil să parcați pe terenul bisericii și
pentru a reduce impactul evenimentului asupra zonei rezidențiale
înconjurătoare, vă rugăm să faceți carpool cu alți participanți.

	
  

Cuvântul
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Anunț
Deoarece părintele Ioan a fost rugat să suplinească lipsa părintelui Serafim de la biserica "Holy Protection of the Theotokos", vom sluji Sfânta Liturghie împreună cu parohia parintelui Serafim în zilele de 5 și 12 februarie dimineața de
la 9:30. De asemenea vom avea și două slujbe de vecernie în zilele de 4 și 11 februarie de la 17:30. Aceste patru slujbe
vor avea loc la biserica "Holy Protection of the Theotokos" - 564 Ravenna Boulevard, Seattle WA 98115.

Donaţiile în perioada 15 noiembrie - 31 decembrie 2011
Donațiile în perioada 15 noiembrie - 31 decembrie Sorin & Lucia, Kraus Corina & Jason, Marcu Cornel &
2011 au totalizat $71,155. Mulțumim tuturor Virginia, Mihăescu Dorin & Florina, Mirea Valentin
& Aurelia, Petrini Silviu, Pop Raluca, Raus Victor &
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
Focşan Cosmina, Sandu Iuliu & Susana, Stafie Doru,
Stana Vasile
$3,167 Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
$293
Răutu Bogdan & Carmen
$2,000 Geageac Nicoleta
$280
Tonciu Mădălina
$1,385 Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$269
Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$1,300 Avram Gigel & Marilena
$260
Nistor Ioan & Valeria
$1,200 Andreiu Bogdan & Geanina
$250
Cira Adalbert & Gina, Dejeu Damian &
$1,170 Cătană Ioan & Floarea
Valeria, Goia Ramona & Bogdan
$1,150 Oltean Adrian Paul & Mariana
Muntean Ioan & Angelica, Peschek Mark
$1,000 Anonim, Miclea Remus & Anca, Paraschiv $225
Vasile & Valentina, Popa Marius & Alina, Sâmbotin & Mirela, Ruja Nicolae
$205
Romanschi Mădălin & Laura
Dragoş & Liliana, Stănescu Marian & Luana, Trufi$200
Anonim, Allen Maria, Breban Ghiţă &
nescu Tudor & Adina
Floarea, Briseno Cristina & Jerry, Căprar Viorica &
$825
Apostol Alexandru & Doina
Nicoleta, Danciu Valentin & Ioana Marina, Fedorean
$800
Şipoş Cătălin & Brad Daniela
Maria, Filipaş Gheorghe & Estera, Furdui Dacian &
Mureşan Vasile Brian & Daniela, Olt
$700
Poptămaş Roxana , Lup Adrian, Muntianu Adrian &
Emanoil & Violeta, Vartolomeu Jenica-Georgeta
Alexandrina, Rădăuceanu Paul & Lup Adriana, Rus$687
Gheorghiu Iulian & Virginia
nac Gavril & Claudia, Sinea Viorel & Mirela, Tânjală
$650
Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Frăţilă
Rodica, Tătar Monica, Țîru Doiniţa, Uţă Maria
Liviu & Maria
$185
Creţu Ionel & Monica
$600
Isac Constantin & Andreea
Ghimpu Dorin & Crina
$500
Buie Gheorghe, Căruţaşu Adrian & Diana, $180
Basarabă Ionel
Hera Gabriel & Raluca, Paşca Dorin Alin & Eugenia, $175
Hodivoianu Liviu
Petrovan Ioan & Plev Maria, Popescu Tudor & Doina, $170
$160
Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian,
Popiţă Ioan & Dorina
$450
Anonim, Feneşan Adrian & Cristina, Onu- Adamovici Sorin, Moraru Adrian & Delia, Rees
ţan Ionuţ & Mocan Anamaria, Pop Aurel & Marcela Mariana & Randy
$150
Anderson Craig & Anca, Balint Petre &
$435
Pravăţ Daniel & Claudia
Daciana, Beaver John & Kristine, Beianu Simona,
Mureşan Nicu & Lucy
$425
$400
Apreutesei Marius & Elena, Podar Marius Bleotu Tudor, Bot Cătălin & Stephanie, Burns Robert,
Carabă Crina, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Cunningham
& Monica
Adriana, Dăian Nicolae & Livia, Dănilă Alexandru
$380
Marcu Claudia & Horaţiu
& Cristina, Dănilă Cătălina, Dreve Sorin & Delia,
$375
Tîrtu Marius & Margareta
Dumitru Ion Viorel, Fildan Felix, Gherea Valentin,
Dominte Val & Elena
$370
Ghizilă Gabriel & Teodora, Goie Cristian, Golescu Adi
Dănilă Gheorghe
$360
& Maria, Gon George, Horea Nicolae & Laura Monica,
$350
Albuţ Gabriel & Lucia, Aluaş Mihai &
Iancu Laurenţiu & Ştefan Carmen, Ilie Julian & Tudor
Gabriela
Clara, Iliescu Valentin & Alina, Indre Ionel & Cătălina,
$300
Anonim, Bogdan Mircea & Claudia,
Ionescu Constantin, Ionescu Florentin & Dana, Luca
Butnar Ioan & Elisabeta, Cocerhan Vasile & Maria,
Drăghici Ovidiu Emanoil, Goie Ioan & Maria, Iftimie Dan & Elena, Memere Adriana, Munteanu Bogdan,

Munteanu Marian Răzvan & Elena, Omuşoru Marius
& Ana, Pop Marin Valer & Viorica Elena, Pop Vasile &
Anca, Popa Toni & Ramona Valeria, Rădăuceanu Toader & Niculina, Rotovei Doru & Loredana, Siia Ovidiu
& Gabriela, Todea Zefir-Radu & Maria, Tudorache
Mihai, Vişan Carmen
Constantinescu Marius & Daniela
$130
$120
Costea Mihai & Dana
$100
Baez Crina & Noe, Clinciu Ciprian &
Camelia, Cojocaru Alexei & Mariana, Dunca Grigore
& Iliana, Gaşpar Lucian & Mărioara, Gheoca Radu &
Doiniţa, Manole Vasile Cătălin & Irina, Moraru Valentin & Elena, Motoc Viorel & Gabriela, Mureşan Olga,
Pantel Dominic & Corina, Perianu Aurel & Florentina,
Petruţa Cristian, Pop Călin & Adriana, Rădăuceanu
Teodor & Raluca, Standolariu Dorel & Manuela,
Tegzeş Claudiu, Toma Tudor & Aurora, Vasiliu Viorel &
Steluţa, Vlăduţu Maria, Zanidache Virgil & Doina
$90
Lazăr Florin & Simona
Cristea Daniel, Horga Horaţiu, Moise
$80
Cosmin
$75
Destro Mihai, Moraru Dănuţ, Strava
Mircea, Tănăsescu Alexandru
$50
Booth Daniel & Raluca, Nistor Gheorghe
& Carmen, Țibelea Nicolae & Mărioara
$25
Mureşan George, Popescu Casian &
Ionela, Revnic Cosmina
$20
Mureşan Paulina
$10
Radosav Codruţa Otilia, Ursei John
Donaţiile de caritate au totalizat în această perioadă
suma de $12,595. Mulțumim tuturor donatorilor și
Dumnezeu să le răsplătească!
$6,575
$5,000
$500
$250
$170
$100

Microsoft Giving Campaign
Leconiuc Alexandru
Adobe System Incorporated
Stănculeţ Peter
Dănilă Gheorghe
Munteanu Marian Răzvan & Elena
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Aniversări
Ianuarie

1. Anderson Craig, Pașca Traian, Tudoran Vasile,
Irina Moțoc
3. Cazacu Viorel, Ionescu Cristian, Nistor CosminaIonela, Ruja Anda
4. Dumitru Sorin, Pop Marcela, Tarța Daniela
6. Apreutesei Marius
7. Goe Ioan
8. Ghizilă Gabriel, Negară Dan, Pop Bogdan
9. Danielescu Daniela, Măleanu Anatol, Pietroșanu
Monica, Șerban Robert
10. Ardeleanu Iuliana, Barbu Gheorghe
11. Dinu Raluca, Dobrescu Justin
12. Barbu Maria, Farkas Rada
13. Andrei Andreea, Băcioiu Radu, Dominte Elena
14. Danielescu Simona, Popa Vasile-Motiu
15. Dincă Vasile, Pașca Maria, Rădulescu Cati
16. Lupu Minodora
17. Tîrtu Marius, Ruja Anthony
18. Busuioc Ionică, Cătană Ioan, Dumitru Alina
19. Barbură Liana
20. Crivăț Bogdan, Dănilă Alexandru
21. Ciucă Diana, Tănăsescu Alex
23. Filipaș Gheorghe, Marinakis Ștefania, Petre

Dina-Livia, Oprea Miruna, Răutu Carmen
13. Damian Florențiu, Drăghici Ioan
14. Vlasie Constantin
15. Manole Irina, Milici Liubinca, Tomici Nicolae
16. Radu Ilie
17. Cătană Ionela Floriana, Tătar Monica, Boboc
Ryan
19. Cena Ioan, Lupu Petre, Rusnac Gavriil, Tătar
Mircea
20. Culiac Florentina, Forcoș Daniela, Pop Flora
21. Dominte Vasile, Lazăr Radu, Tarnu Rodica
Luminița
22. Bijaru Valentin, Sinea Corina
23. Bojica Sorin, Groșan Pavel, Nistor Valeria, Radu
Gabriel
24. Nicoară Maria
25. Albuț Lucia, Marcu Horațiu, Tomici Remus
26. Dumitru Constantin, Sinea Viorel
27. Plev Monica Sârbulescu, Mark Aleen
28. Milascon Julian
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros
“La Mulți Ani”, însoțit de cele mai calde urări de
viață lungă, sănătate bucurii și fericire.

Dumitru, Rădăuceanu Paul
24. Airinei Raluca, Frățilă Liviu
25. Farkas Marius
26. Popescu Natalia, Radu Alex
27. Vladislav Ciprian, Marinescu Andra
28. Manole Cătălin
29. Basaraba Ionel, Podar Monica, Toma Aurora
30. Dănilă Cătălina, Claudia Marcu, Corina Kraus
31. Elenes Ovidiu, Jianu Marinas

Februarie

1. Ștefănescu Felicia, Stoica Dan
2. Ifrim Cătălina, Munteanu Sorin, Stamate Alexandru, Tomici Dorina, Trocan Elena, Tescar Virgil
3. Popescu Aneta, Sandu Iuliu
4. Dincă Camelia, Nicula Florin
5. Bulacu Mihai, Mureșan Rafael
6. Bot Barbara, Bucur Sorina, Vasile Andrei
7. Radu Adela
8. Berecz Izabella
9. Teodoru Silvia
10. Manea Ion
11. Hamza Stanca, Călin Remus, Sicoe MariaDaniela
12. Hîrșovescu Cleopatra, Manciu Adrian, Mihăiță

Botezuri
23 octombrie: Mihai Gerard Stranski, fiul lui Gerard și Cristina Stranski, având ca nași pe Adrian
și Dali Marchis.
12 noiembrie: fetița Simone Veronica Aldea, fiica lui Mihai și Iuliana Aldea. Nași au fost Cătălin
și Anca Zaharia.
12 noiembrie: Mark Florin Guea, fiul lui Silviu și
Veronica Guea având ca nași pe Ciprian și Maria

Gerea și Dragoș și Adina Avadanei.
13 noiembrie: Alexandru Dulu, fiul lui Constantin și Lorina Dulu. Nașă a fost Raluca Păcurar.
20 noiembrie: Anthony Matei Predescu, fiul lui
Adrian și Simona Predescu, având ca nași pe
Cătălin și Dana Șipoș.
20 noiembrie: fetița Isabelle Mayer, fiica lui Chris
și Liliana Mayer. Naș a fost Daniel Ionescu.

3 decembrie: Anna Paris, fiica lui George Paris
și Cătălina Draghici, având ca naș pe Ovidiu
Drăghici.
Domnul să le dea sănătate, înțelepciune și să le
călăuzească pașii în viață micuților, iar nașilor le
dorim multă sănătate, fericire și bucurii.

Programul copiilor
Multe mulțumiri lui Jordan Brujban pentru
sponsorizarea prăjiturilor, tineretului care a ajutat la colorarea felicitărilor de Crăciun și lui Iunia
Oltean care a ajutat la imprimarea lor.

Prin vânzarea de prăjituri și felicitări, Programul
Copiilor a adunat în luna decembrie suma de $56
pentru construcția bisericii.
Felicitări!

Cununie
În data de 6 noiembrie au venit în fața Sfântu- nul să le dea sănătate, pace și fericire mirilor
lui Altar pentru a primi binecuvântarea Bisericii impreună cu nașii lor și le urăm din toata inima:
în Sfânta Taină a cununiei mirii Ioan și Celestina "Casă de Piatră"!
Ciocănaș. Nași au fost Mircea Iosif și Ildiko. Dom-

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151
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(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
Duminică 29 ianuarie

Luni 30 ianuarie

Joi 2 februarie
Sâmbătă 4 februarie
Duminică 5 februarie
Sâmbătă 11 februarie
Duminică 12 februarie
Sâmbătă 18 februarie
Duminică 19 februarie
Duminică 26 februarie
Sâmbătă 3 martie
Duminică 4 martie

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie (Sfinții Trei Ierarhi)

12:30
17:30
9:30
17:30
9:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)
Vecernie*
Sfânta Liturghie* (Începutul Triodului)
Vecernie*
Sfânta Liturghie*
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie (Lăsatul sec de carne)
Sfânta Liturghie (Începutul Postului Mare)
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale
Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
* Slujbele din 4, 5, 11 și 12 februarie vor avea loc la biserica "Holy Protection of the Theotokos" - 564 Ravenna Boulevard, Seattle WA 98115 (vedeți
anunțul din pagina 6).
Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa
www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Cătălin Dumitrescu
Vicepreşedinţi: Ionică Creţu, Tudor Toma
Secretar: Ioana Danciu
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihail Frîntu, Andi Gavrilescu,
Cornel Marcu, Daniel Pravăţ, Ionuț Smîntînă
Epitropi: Gheorghe Dănilă, Valentin Mirea, Nic
Mureşan, Emanoil Olt, Victor Raus, Florin Trofin
Comunicare & Website: Dan Druţă, Claudia
Barbolovici, Florin Trofin, Ioana Danciu
Arhivar: Adi Oltean
Organizaţie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Gina Gheorghiu, Corina Pintea
Introducere de date: Maria Țigănuș, Angela
Momeo, Claudia Barbolovici
Buletin: Florin Trofin, Carmen Răutu
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
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Suplimentul Buletinului
contact
Ne puteţi contacta în scris la
adresa:
The “Three Holy Hierarchs”
Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
Pãrintele Ioan Cãtanã poate fi
contactat pentru orice serviciu
religios la:
425-442-8296 (celular)
425-825-8296 (acasă)

Puteţi citi Buletinul "Cuvântul" al Parohiei Creştin
Ortodoxe Române din Seattle la:
www.ortodox.org

Cuvântul
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Great discounts for the Romanian community, see website or
call the front desk for all the ongoing smile saving discounts.
Flexible appointments, evenings and Saturday.
DSHS coupons accepted for children and young adults to 21
years of age.
Kids and adults dentistry including periodontal treatment
and maintenance, white fillings, veneers, crowns, bridges,
root canal treatments, dentures and more.
Direct referals at UW specialty dental work ( Dr. A. Polotanu is an associate faculty at UW Dental Scool, Dept. of Oral
Medicine and ER).

Easy access of I405 or I5 next to the Landing in Renton, plenty of parking.

VESTI BUNE PENTRU ROMANII DIN SEATTLE!
Pacific Perfect Tour va ofera prin intermediul touroperatorilor germani
cele mai bune tarife pentru vacantele dumneavoastra oriunde in lume!
• CROAZIERE • TURURI IN EUROPA • PARCURI DE DISTRACTII • NUNTI SI LUNI DE MIERE • VACANTE SPA •

BILETE DE AVION LA BUCURESTI
Seattle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$500
$425
$485
$435

Los Angeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . $494
San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . $494
Phoenix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $298

Tarifele sunt valabile in perioada Decembrie 24 - Martie 31 si depind de disponibilitati. Tarifele sunt roundtrip si nu includ taxele.

Asistenta 24/7 la: +1 818 907 9800 - in engleza, romana, rusa si germana
Mobil: +1 818 726 5151
office@perfect-tour.com www.perfect-tour.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!
La acest eveniment se vor colecta donatii pentru constructia
Bisericii Romane Ortodoxe
si a Centrului Cultural Roman

Cuvântul
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Convocare
Se convoacă pe data de 19 Februarie 2012, după încheierea serviciului religios, Adunarea Generală a Comitetului de Doamne al Bisericii Ortodoxe Române Sfinții Trei Ierarhi, din Seattle, cu următoarea
ordine de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Prezența
3. Prezentarea rapoartelor pe anul 2011: presedinta, casiera și controloare
4. Alegerea noului comitet pentru 2012 și alegerea pe funcții

5. Aprobarea bugetului pentru 2012: venituri și cheltuieli
6. Rezolvari organizatorice cu privire la pregătirea pentru Sfintele Paști
7. Diverse și alegerea unei date pentru urmatoarea ședință
8. Rugăciunea de încheiere

Încurajăm cât mai multe doamne din parohia noastră să participe la
această ședință și la activitățile Comitetului de Doamne! Vă așteptăm
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
Pacific Translations LLC oferă:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Association) 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

