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

Troparul Sfântului
Ierarh Ghelasie de la
Râmeț

“De Dumnezeu
purtătorule, Părintele
nostru Ghelasie,
povăţuitorul
călugărilor, preoţilor şi
credincioşilor, podoaba
cuvioşilor şi lauda
arhiereilor, sprijinitorul
celor în necazuri şi
făcătorule de minuni,
cu nevoinţele tale chip
de sfinţenie te-ai arătat,
iar acum cu îngerii în
ceruri te veseleşti. Cu
aceştia roagă-L pe
milostivul Dumnezeu să
ne dăruiască nouă pace
şi mare milă.”

Sfântul Ierarh Ghelasie
de la Râmeţ
În acest număr:
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Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ
Sfântul Ierarh Ghelasie s-a nevoit în veacul al XIVlea, mai întâi ca sihastru pe valea pârâului Râmeţ
din Munţii Apuseni și, apoi, ca egumen al Mânăstirii
Râmeţ din judeţul Alba, având o viaţă duhovnicească
îmbunătăţită și învrednicindu-se încă din tinereţe cu
darul facerii de minuni. Era originar din partea locului.
Luând din tinereţe jugul lui Hristos, a deprins de la cei
mai iscusiţi eremiţi meșteșugul luptei duhovnicești.
Apoi, curăţindu-și mintea de cugetele cele rele și învrednicindu-se de darul facerii de minuni, a coborât în
obște și a ajuns vestit povăţuitor de suflete, întemeind
o obște de monahi aleși. În tradiţia locului se spune
despre Cuviosul Ghelasie că avea doisprezece ucenici
cu care împreună se ruga și postea, săvârșind sfintele
slujbe cu mare osârdie și frica de Dumnezeu. În toată
săptămâna, Cuviosul Ghelasie nu primea mâncare,
îndestulându-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua
mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea făcea priveghere și săvârșea Sfânta Liturghie. Numai sâmbăta
și Duminica mânca împreună cu călugării la trapeza
mânăstiri. ("Vieţile Sfinţilor" - iunie, p. 513)
Nu avem informaţii exacte privind anul naşterii
sau al trecerii la cele veşnice al Sfântului Ghelasie de
la Râmeţ. Singura dată de care beneficiem este cea de
pe peretele care desparte naosul de pronaosul bisericii
de la Râmeţ: "Scris-am eu mult greşitul robul lui Dumnezeu Mihul zugravul de la Crişul Alb în timpul Arhiepiscopului Ghelasie, anul 1377, 2 iulie, în zilele regelui
Ludovic". Prin urmare, această scurtă frază ne dez-

văluie câteva amănunte importante despre Cuviosul
Ghelasie. El nu a fost doar stareţ al Mănăstirii Râmeţ,
ci şi arhiepiscop al Transilvaniei. Este prima menţiune
a unui întâistătător ortodox al Transilvaniei în istoria
Bisericii noastre. Totodată, faptul că era arhiepiscop
arată că se poate să mai fi existat cel puţin o episcopie
sufragană, al cărei conducător ne rămâne, în continuare, necunoscut. Regele Ludovic care este menţionat
în inscripţie a fost de origine maghiară şi a creat în
dese rânduri probleme ortodocşilor transilvăneni.
Corelând cele două amănunte despre viaţa Sfântului Ghelasie înainte şi după ce a devenit stareţ al
mănăstirii, constatăm că obştea de la Râmeţ avea un
program atât chinovial, cât şi idioritmic. Existau pustnici în împrejurimi care veneau probabil doar sâmbăta
şi duminica la slujbe, pentru a se retrage apoi, în restul săptămânii, în singurătate. Ceilalţi monahi, care
stăteau în mănăstire, respectau programul obişnuit
chinovial şi îndeplineau diversele ascultări pe care le
primeau. Lucrul acesta este mărturisit şi în "Vieţile
Sfinţilor": "Acest cuvios sihastru era, de asemenea,
un mare părinte duhovnicesc al sihaştrilor din Munţii
Râmeţ, precum şi al sătenilor din Ţara Moţilor. În posturi cerceta pe toţi sihaştrii ce se nevoiau în peşteri de
piatră şi el însuşi se ostenea la rugăciune împreună
cu dânşii. Apoi cobora în mănăstire, unde îl aşteptau
credincioşii şi mocanii de prin munţi. La fericitul Ghelasie veneau şi mulţi bolnavi, mai ales cei stăpâniţi de
duhuri rele, şi cu rugăciunile lui se vindecau, căci avea
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“Preafericite părinte ierarhe Ghelasie,
prinos de mulţumire îţi
aducem noi nevrednicii,
pentru folosinţele ce le
dobândim de la tine
neîncetat şi, ca unul
care ne izbăveşte de tot
necazul cu rugăciunile
tale, primeşte de la noi
această cântare Sfântă:
Bucură-te, Sfinte
Părinte Ghelasie!”
Din Actaistul
Sfântului Ghelasie
de la Râmeţ

mare dar de la Dumnezeu“ (p. 513). Cuviosul Ghelasie
îndeplinea ambele moduri de viaţă monahală, pentru a
se îngriji cât mai bine de viaţa duhovnicească a ucenicilor
săi.
Mănăstirea Râmeţ avea, în timpul Sfântului Ghelasie,
câteva terenuri, mai ales fâneţe. Acestea se aflau însă la
o depărtare considerabilă de obşte, unele chiar la 20 de
kilometri. Ca o încercare ascetică în plus, aceste terenuri
erau lipsite de izvoare, călugării răbdând deseori de sete.
Într-o bună zi, mergând la una dintre aceste fâneţe aflate
în localitatea Hopagi, Cuviosul a observat că ucenicii săi
suferă din această cauză şi cârtesc. Şi-a plecat, astfel,
genunchii la rugăciune şi, de sub o piatră a început să
izvorască apă limpede. Ucenicii au rămas miraţi şi au început să-şi ceară iertare pentru purtarea necuviincioasă.
Acest izvor a fost numit Fântâna Vlădicii, iar până astăzi
credincioşii din locurile apropiate au mare credinţă în apa
de aici, pe care o beau cu multă evlavie.
Pe drumul de întoarcere la mănăstire, după săvârşirea
acestei minuni, Cuviosul Ghelasie şi-a dat obştescul sfârşit. În momentul în care a trecut la Domnul, clopotele a
şapte biserici din împrejurimi au sunat singure. În apropiere de satul Valea Uzii, urmele asinului care îi transporta
trupul au rămas întipărite în piatră. A fost îngropat lângă
biserica veche a Mănăstirii Râmeţ, iar, cu timpul, locul
mormântului său s-a pierdut. Dar Dumnezeu, Care poartă
grijă de aleşii Săi, nu a dorit să lase poporul fără moaştele
acestui sfânt. În 1925, pârâul Geoagiu a ieşit din matcă,
iar biserica veche a fost acoperită de aluviuni. A fost ob-

servat un cap de om care a înconjurat biserica de trei ori
şi, intrând în ea, s-a oprit la fereastra din altar. Totodată,
apele au mai scos la suprafaţă încă două capete. Preotul
Barbu, slujitor în mănăstire, a îngropat cele trei capete în
partea dreaptă a bisericii vechi. Călugării au început să
observe că, în locul respectiv, iarna se topea întotdeauna
zăpada, iar vara nu era rouă. Au decis să dezgroape cele
trei capete şi le-au pus în biserică. A fost nevoie de o minune pentru a fi identificat capul Sfântului Ghelasie. O femeie bolnavă de epilepsie, Maria, originară din NegreştiOaş, s-a vindecat după ce s-a atins de capul cuviosului.
Au mai fost şi alte momente în care cuviosul a săvârşit
minuni deosebite. Astfel, o femeie din satul Albina, venind la mănăstire, a primit un gând rău, întrebându-se
dacă nu cumva moaştele cuviosului vor mirosi urât. Imediat a început să îi miroase ei urât mâna dreaptă şi nu mai
putea să facă Sfânta Cruce. Şi-a mărturisit păcatul faţă de
toţi cei prezenţi şi, rugându-se, a fost iertată şi vindecată
de Cuviosul Ghelasie. În alt caz, un ortodox care îmbrăţişase anumite erezii suferea de paralizie. În momentul
în care a auzit de minunile care se petrec la Mănăstirea
Râmeţ, a hotărât să vină acolo şi a promis că va deveni
un ortodox curat dacă se va vindeca. Cum lucrul acesta
s-a întâmplat, şi-a ţinut promisiunea făcută, evitând orice
contact cu erezia de dinainte.
Trecerea Cuviosului în rândul sfinţilor s-a petrecut pe
data de 29 iunie 1992, hotărându-se ca data sa de prăznuire anuală să fie 30 iunie.

Sfântul Ignatie Briancianinov

Despre păzirea de cărţile care cuprind învățături mincinoase
Iarăşi îţi aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos şi bun. Acest cuvânt nu e al meu:
este cuvântul Sfinţilor Părinţi. De la ei vin toate sfaturile
mele. Păzeşte-ţi mintea şi inima de învăţătura mincinoasă. Nu vorbi despre creştinism cu oameni molipsiţi de învăţături mincinoase; nu citi cărţi despre creştinism scrise
de dascăli mincinoşi. Adevărul se află în tovărăşia Duhului
Sfânt: El este Duhul Adevărului. Minciuna o însoţeşte şi
o ajută duhul diavolului, care este minciună şi părintele
Sfântul
Ignatie Briancianinov minciunii. Cel ce citeşte cărţile dascălilor mincinoşi intră
negreşit în părtăşie cu duhul viclean şi întunecat al minciunii. Lucrul acesta să nu ţi se pară ciudat şi de necrezut:
aşa spun răspicat luminătorii Bisericii, Sfinţii Părinţi. Dacă
în mintea şi sufletul tău nu este scris nimic, Adevărul şi

Duhul să scrie în ele poruncile lui Dumnezeu şi învăţătura
Lui duhovnicească. De ţi-ai îngăduit a-ţi mâzgăli de tot
tablele sufletului cu felurite cugete şi întipăriri neduhovniceşti, fără a lua aminte cu înţelepciune şi fereală: "Cine
e scriitorul, ce scrie el?", curăţă cele scrise de scriitori străini, curăţă prin pocăinţă şi lepădarea a tot ce este împotrivitor de Dumnezeu. Să scrie pe tablele tale doar degetul
lui Dumnezeu. Pregăteşte pentru acest scriitor minte şi
inimă curată, vieţuind cu evlavie şi întreagă înţelepciune:
atunci, rugându-te tu şi citind sfintele cărţi, pe nebăgate
de seamă şi în chip tainic se va scrie pe tablele sufletului
tău legea Duhului.
Nu-ţi este îngăduit să citeşti alte cărţi despre religie
decât cele scrise de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii Soborni-
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ceşti a Răsăritului. Acest lucru îl cere Biserica de Răsărit de
la fiii săi. Iar dacă gândeşti altfel şi socoţi porunca Bisericii
mai puţin întemeiată decât socotinţa ta şi a celorlalţi de
un cuget cu tine, atunci nu mai eşti fiu al Bisericii, ci judecător al ei. Mă numeşti mărginit, neluminat îndeajuns,
rigorist? Lasă-mă în mărginirea şi în celelalte neajunsuri
ale mele: voiesc mai bine a rămâne cu toate aceste neajunsuri, fiu al Bisericii de Răsărit decât ca, având toate
părutele calităţi, să mă fac mai deştept decât ea şi, ca
atare, să-mi îngădui a nu-i da ascultare şi a mă despărţi de ea. Adevăraţilor fii ai Bisericii de Răsărit le va face
plăcere glasul meu. Aceştia ştiu că cel care voieşte a primi
înţelepciunea cerească trebuie să lepede înţelepciunea sa
pământească, oricât de mare ar fi ea, să o lase deoparte,
să o taie, s-o recunoască drept nebunie, aşa cum este ea
de fapt (I Corinteni 3, 19).
Înţelepciunea pământească este vrăjmăşie împotriva
lui Dumnezeu: ea, legii lui Dumnezeu nu se supune şi nici
nu poate (Romani 8, 7). Dintru început aceasta este firea
ei; aşa va şi rămâne până ce va lua sfârşit, când pământul
şi lucrurile de pe dânsul, iar dimpreună cu ele şi înţelepciunea pământească, vor arde (II Petru 3, 10).
Sfânta Biserică îngăduie citirea cărţilor eretice numai
acelor mădulare ale sale care au mintea şi simţirile inimii
vindecate şi luminate de Sfântul Duh, care pot deosebi
întotdeauna între adevăratul bine şi răul ce se preface a
fi bine şi se ascunde sub chipul adevărului. Marii bineplăcuţi ai lui Dumnezeu, care au cunoscut neputinţa cea de
obşte a tuturor oamenilor, s-au înfricoşat de otrava eresului şi a minciunii. Ca atare, ei au fugit cu toată râvna de
împreună-vorbirile cu oamenii molipsiţi de învăţăturile
cele mincinoase şi de citirea cărţilor eretice. Având înaintea ochilor căderea preaînvăţatului Origen, a lui Arie cel
iscusit în certuri, a lui Nestorie cel bun de gură şi a altor
bogaţi în înţelepciunea acestei lumi, ce au pierit din pricina nădăjduirii în sine şi a părerii de sine, ei (bineplăcuţii)
au căutat mântuirea şi au aflat-o în fuga de învăţăturile
mincinoase, în ascultarea faţă de Biserică până în amănuntele cele mai subţiri. Păstorii şi dascălii cei purtători
de Duh şi sfinţi ai Bisericii nu citeau scrierile ereticilor
celor hulitori de Dumnezeu decât siliţi de nevoia de neînlăturat a întregii obşti creştine. Prin cuvântul lor plin de
putere, cuvânt duhovnicesc, ei au înfierat rătăcirile, au
vestit tuturor fiilor Bisericii primejdia ascunsă în scrierile
eretice sub numele frumoase ale sfinţeniei şi evlaviei.
Eu şi cu tine însă trebuie să ne păzim neapărat de citirea cărţilor alcătuite de dascăli mincinoşi. Orişicine a scris

despre Hristos, despre credinţa şi duhovnicia creştină fără
să fie mădular al Bisericii de Răsărit, singura sfântă, poartă numele de dascăl mincinos. Spune-mi, cum este cu
putinţă să-ţi îngădui a citi orişice carte, când fiecare carte
pe care o citeşti te poartă încotro voieşte, te înduplecă să
crezi în tot lucrul pentru care îi face trebuinţă încuviinţarea ta, să te lepezi de tot ce are ea nevoie să lepezi?
Experienţa arată cât de pierzătoare sunt urmările citirii fără dreaptă-socotinţă. Printre fiii Bisericii de Răsărit
câte idei despre creştinism nu putem întâlni din cele mai
tulburi, mai greşite, mai potrivnice învăţăturii Bisericii,
mai defăimătoare ale acestei sfinte învăţături, idei însuşite prin citirea cărţilor eretice!
Nu te mâhni, prietene, pentru preantâmpinările mele,
care sunt insuflate de faptul ca îţi doresc binele cel adevărat. Tatăl, mama, dascălul bun nu se înfricoşează, oare,
pentru pruncul nevinovat şi fără experienţă, atunci când
el vrea să intre într-o cameră unde printre lucrurile bune
de mâncat se află otravă multă? Moartea sufletului e mai
de plâns decât moartea trupească: trupul mort are să învieze şi adeseori moartea trupului se face pricină de viaţă
sufletului; dimpotrivă, sufletul omorât de rău este jertfă
a morţii veşnice, iar el poate fi omorât de orice gând care
cuprinde vreun fel de hulă împotriva lui Dumnezeu, pe
care cei neştiutori nu-l bagă nicidecum de seamă. "Va fi
o vreme, a proorocit Apostolul Pavel, când învăţătura cea
sănătoasă nu o vor primi, ci după poftele lor îşi vor alege
loruşi învăţători să le răsfeţe auzul, şi de la adevăr îşi vor
întoarce auzul, iar către basme se vor pleca" (II Timotei
4, 3-4).
Nu te lăsa înşelat de titlurile răsunătoare ale cărţilor
care făgăduiesc să-i înveţe desăvârşirea creştină pe cei ce
încă au nevoie de hrana pruncilor; nu te lăsa înşelat nici
de podoaba cea din afară a cărţii, de vioiciunea, puterea,
frumuseţea stilului, nici de faptul ca autorul ar fi, pasămite, sfânt, care şi-a dovedit sfinţenia prin numeroase
minuni (aluzie, probabil, la "sfinţii" apuseni ca Francisc
de Assisi - n.tr.). Învăţătura mincinoasă nu se dă înapoi
de la nici o născocire, de la nici o înşelăciune ca să dea
basmelor sale înfăţişarea adevărului şi astfel să otrăvească mai lesne sufletul cu ele. Învăţătura mincinoasă este
deja, în sine, înşelare. Ea amăgeşte, înainte de cititor, pe
scriitor (II Timotei 3, 13). Semnul după care recunoaştem
că o carte e cu adevărat folositoare de suflet este că a fost
scrisa de un sfânt scriitor, mădular al Bisericii de Răsărit,
încuviinţat şi recunoscut de sfânta Biserică. Amin.
(din volumul "Experienţe ascetice")

A cazut in inselare
mintea ta: a gustat
din fructul oprit de
Dumnezeu. Fructul a
parut minunat privirii
iscoditoare si nesocotite;
minunat a parut el celui
nestiutor, neincercat si lesne crezator; sfatul cel cu
gand rau, sfatul viclean
indemnand la gustare;
gustarea fructului a adus
moartea asupra celui ce
a gustat. Amaraciunea
mancarii otravite fierbe,
inca, pe buzele tale;
launtrul tau se sfasie
din pricina otravii care
lucreaza in el. Tulburarea, nedumerirea,
intunecarea, necredinta
cuprind sufletul tau.
Istovit, ravasit de pacat,
te uiti "indarat", dupa
ce, mai inainte, erai "indreptat spre Imparatia
lui Dumnezeu"
Sfantul Ignatie
Briancianinov
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Parohia
Noastră
Cronica construcției noii Biserici
În perioada care a trecut de la apariția ultimului
număr al buletinului, au fost luate decizii importante
cu privire la proiectul arhitectural al noii biserici.
Astfel, cu ocazia proiectării acoperișului bisericii,
s-a depistat o deficiență în planurile arhitecturale
existente, din cauza căreia nu s-ar fi putut construi
bolți adecvate în centrul și în absidele laterale ale
bisericii. Deși revizuirea planurilor arhitecturale
presupunea întârzieri în lucrările de construcție,
s-a considerat că bolțile, ca element arhitectonic
care semnifică mișcarea coborâtoare a iubirii
dumnezeiești, au o importanță deosebită nu numai
pentru aspectul interior plăcut al bisericii, dar și
pentru a comunica armonia și frumusețea Divinului,
conform învățăturii Bisericii. De aceea, membrii
comitetului de construcție au purtat consultări
repetate cu inginerul de structură, pentru a găsi
soluții de remediere a bolților. În urma acestor
discuții, au fost propuse două variante de design.
Prima dintre ele ar fi necesitat introducerea unor
coloane de susținere amplasate în zona dintre
iconostas și naos, iar a doua recurge la profiluri
adiționale de întărire a structurii pereților absidelor.
Pentru a ne conforma cât mai bine stilului bizantin
tradițional și din dorința de a nu introduce elemente
vizuale suplimentare în fața iconostasului, Consiliul
Parohial a adoptat soluția fără coloane.
În perioada care a trecut de la luarea deciziei,
comitetul de construcție împreună cu inginerul
de structură au lucrat la revizuirea planurilor de
structură, proces care este pe punctul de a fi finalizat
în această săptămână. După ce vom primi aprobarea
inspectorului pentru aceste schimbări, turnarea
fundației bisericii va putea fi continuată, compania
ACI estimând că în două săptămâni va putea termina

aceste lucrări.
Între timp, lucrările pe șantier au continuat cu
instalarea sistemului de apă și hidranți care la prima
inspecție ne-a creat câteva probleme, din cauză că
presiunea apei nu s-a menținut constantă, indicând
o pierdere de apă pe traseu. Această defecțiune a
fost însă remediată rapid, după care instalația a fost
și ea aprobată de către City of Mountlake Terrace.
Lucrările la șanțul pentru utilități au fost efectuate
cu ajutorul unui grup de voluntari din comunitate
și apoi inspectate și aprobate de către PUD (Electric
& Gas), Comcast și Frontier. Electrical vault (cutia de
beton care va găzdui transformatorul electric) a fost
și ea instalată, săptămâna viitoare urmând să facem
racordarea și să avem “temporary power”. O altă
activitate desfășurată în ultimele săptămâni a fost
instalarea dispozitivului numit grease interceptor,
și care are rolul de a capta grăsimile și alte particule
solide înainte ca ele să ajungă în rețeaua de
canalizare.
Pași viitori
În pregătirea următoarelor etape importante
ale proiectului, comitetul de construcție lucrează
la finalizarea contractelor pentru lucrările din
oțel, acoperiș, framing și trusses. În săptămânile
următoare vom contacta cât mai multe companii
din zonă pentru licitarea acestor lucrări. În paralel se
lucrează la finalizarea planurilor de electric și HVAC
(instalația mecanică) care vor trebui trimise la City
pentru aprobare.
O schimbare importantă ce a avut loc în perioada
trecută a fost retragerea neașteptată a lui Cătălin
Dumitrescu din funcția de coordonator al comitetului
de construcție. Cătălin a depus un efort uriaș pentru
proiectul de construcție, petrecând multe sute de

ore de muncă departe de familie și de prieteni, efort
pentru care îi suntem adânc recunoscători. Deși
regretăm sincer retragerea lui Cătălin, respectăm
motivele personale care au determinat-o și îi
mulțumim și pe această cale pentru ajutorul
necondiționat pe care ni l-a dat în toată această
perioadă. Ca urmare a acestei schimbări, Consiliul
și comitetul de construcție au luat măsuri pentru a
asigura bunul mers înainte al lucrărilor. Astfel, Marius
Farkaș și-a asumat o parte din responsabilitățile lui
Cătălin, mai precis el reprezintă în momentul de față
Consiliul în interacțiunea cu contractorii pe șantier.
Marius este membru în Consiliul Parohial de câțiva
ani și a fost implicat în tot acest timp în comitetul
de construcție. Responsabilitatea de coordonator
de proiect, și anume de a asigura comunicarea dintre
toate părțile implicate, de a superviza desfășurarea
proiectului la timp și conform cu bugetul aprobat, de
a asigura derularea corectă a tututor contractelor de
construcție, va fi preluată de Părintele Ilija Balach, cu
care a fost semnat un contract. Părintele Ilija este
cunoscut unora dintre dumneavoastră în calitatea
dumnealui de preot paroh al Bisericii Sf. Sava din
Issaquah, unde am fost găzduiți cu ocazia picnicurilor
de vară din ultimii ani. Părintele Ilija are licență de
arhitect în statul Washington și are experiență
în coordonarea de proiecte și interacțiunea cu
municipalitățile în ceea ce privește construcția.
Nu în ultimul rând, Părintele Ilija întelege foarte
bine caracterul special și simbolistica arhitecturii
bisericilor ortodoxe. Le suntem foarte recunoscători
atât lui Marius, cât și Părintelui Ilija pentru mâna de
ajutor pe care ne-au întins-o și le urăm mult succes în
rolurile pe care și le-au asumat.
Comitetul de Construcție
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Actualitatea Parohiei
Schimbări în componența Consiliului Parohial

Cu ocazia ședinței de consiliu din 13 mai 2012, Florin Trofin a fost ales în funcția
de președinte al Consiliului Parohial, funcție rămasă vacantă prin retragerea lui
Cătălin Dumitrescu, iar Marius Farkaș a fost ales ca vicepreședinte în funcția
deținută anterior de către Florin Trofin.

Cununie

În data de 22 aprilie 2012, Marius Dumitrache și Raluca Iliescu și-au unit viețile
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Traian și
Ioana Dobre. Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare.
Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare, iar bunul Dumnezeu să le
ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.

Botezuri

5 februarie: Francesca-Natalia Sandru, fiica lui Mihai și Maria Sandru. Nași au
fost Sorin și Natalia Clep.
11 februarie: Stephan Alexander Marcu, fiul lui Horațiu și Claudia Marcu. Nași
au fost Liviu și Maria Frățilă.
19 februarie: Anthony Nica, fiul lui Edison și Alina Nica. Nași au fost Marius și
Alina Popa.
25 martie: William-Alexander Kobersy, fiul lui Jaques și Irina Kobersy. Nași au
fost Saad și Alina Elias.
21 aprilie: Richard Jay Alexandru Ablett, fiul lui Jason Ablett și Elena
Geamănu. Nași au fost Marian și Ramona Pungan.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să
le călăuzească pașii în viață.

Situaţia Financiară
Suma Cont Bancar
$198 ,066 Bank of America, non charity
$122,301 Wells Fargo
$244,867 US Bank
$133,799 Fidelity Brokerage
$698,033 Total Non-Charity 30 aprilie 2012
$785,327 Referința 31 martie 2012
$57,969 BOA charity
Donații importante 1 aprilie - 30 aprilie 2012
$52,945 Biserica ( slujbe, servicii religioase, PayPal)
$2,941 Caritate
Plăți importante 1 aprilie - 30 aprilie 2012
$70,997 ACI Concrete Construction
$52,013 Ponderosa Pacific - site work
$2,960 HB Joeger LLC
$1,850 Renton Senior Center
$1,110 Delta Land Surveyors
$1,000 St Jude Cathedral
$798 Mayes Testing Engineering
Sâmbătă, 21 iulie între orele 1 pm și 7 pm
sunteți invitați la un picnic organizat de membrii
parohiei noastre în beneficiul proiectului de construcție
a noii biserici. Pe lângă variate gustări, salate și deserturi,
nu vor lipsi de pe meniu nici tradiționalii mititei.
Picnicul se va desfășura la proprietatea
Bisericii Sârbe Sf. Sava
14916 239th Pl SE, Issaquah, WA 98027
Haideți să petrecem împreună o după amiază
relaxantă, cu voie bună, muzică, sport
și activități pentru copii.
Vă așteptăm cu drag!

Cuvântul
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Comunitate - Eveniment 2012
- Balul Florilor de Mai
- Fundraising
Bine este când suntem împreună, iar ocaziile nu au lipsit deloc în ultima vreme. De la Balul
Mărțișorului au trecut aproape trei luni, însă evenimentele ne-au reunit și în acest interval de timp.
Am parcurs cu smerenie postul Sfintelor Paști, iar
bucuria Învierii Domnului ne-a adus laolaltă, peste
700 de credincioși, în “cerul cel de pe pământ”, așa
cum numea Părintele Teofil Părăian biserica și Sfânta Liturghie săvârșită în ea. “Noi suntem lucrători de
bucurie”, adăuga părintele spusele Sfântului Pavel,
bucurie pe care o realizăm făcând ceva pentru binele altora, deoarece în acest fel facem ceva și pentru
binele nostru.
În acest spirit, vă împărtășim cu bucurie și
recunoștință câteva rezultate deosebite înregistrate în ultimele luni, când enoriașii noștri au acționat
în sprijinul proiectului de construcție a noii biserici,
demonstrându-și încă o dată dorința de întărire
în credință. Astfel, donațiile făcute în Săptămâna

Mare au depășit suma de $27000, un nou record
pentru parohia noastră, iar contribuțiile strânse pe
parcursul lunii aprilie au depășit cu peste 13% totalul din aceeași perioadă a anului trecut.
Am pășit apoi în Luna lui Florar când, mângâiați
de razele soarelui și desfătați de sunetul muzicii, am
petrecut împreună la Balul Florilor de Mai. Cu această ocazie, participanții s-au preocupat nu numai de
hrana materială, sub forma bucatelor gustoase pregătite de către inimoase voluntare din comunitate,
dar și de cea spirituală. Ei au răspuns și de această
dată chemării de ajutor venite din partea Bisericii,
unindu-și forțele pentru a strânge peste $11000.
Dar din dar se face rai, cum spune vorba din bătrâni,
și așa, bănuț cu bănuț, vom reuși să construim biserica noastră. În încheiere, vă mulțumim încă o dată
pentru devotamentul pe care îl arătați acestei cauze
sfinte și vă invităm cu încredere și cu drag la serbările câmpenești ce se vor desfășura pe perioada verii.

Aniversări iunie-iulie
Iunie
1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca Radu
Rareș, Radu Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora, Zanidache Alexandra
6 Cira Gina, Grecu Iosif, Țibănescu Daniel
7 Doagă Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu Ștefan Niscov
8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt Violeta,
Roșca Dorina, Surpățanu Mădălina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex

24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Roșca Sebastian
27 Moraru Elena, Motoc Viorel, Podar Marius
28 Crețu Paul Ștefan, Chirică Florentina
29 Farcaș Mitică, Frîntu Mihail
30 Buluc Mariana
Iulie
1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin,
Radoslăv Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Pietroșanu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin,
Ungureanu Oreste-Dorin, Mureșan
Matthew Ovidiu
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mânăscurtă
Angela, Oprean Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban
Dorin, Tudor Romeo

12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria Standolariu
Marioara, Strava GaCincu brielaie Maria, Oltean
Beatrice
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farkaș Delia,
Petrehuș Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, Groșan Sofia,
Mazilu Petre, Ghimpu Dorin
21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, Cătană Floarea,
Păscuț Raica, Dumitreascu Tiana Elis
23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
27 Christa Mihai
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia,
Ionescu Mihai, Mureșan Adriana-Mihaela, Mureșan
Nic, Țibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian
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Suplimentul Buletinului
Tabără ortodoxă românească pentru copii şi adulţi
Biserica Ortodoxă "Sfinţii Trei Ierarhi" din Seattle WA, cu binecuvântarea părintelui Ioan Cătană, organizează a 5-a ediţie a taberei de vară
pentru copii şi adulţi.

Obiectivul taberei:

Să oferim copiilor o săptămână de recreere şi veselie într-un cadru
natural, învăţând despre credinţa ortodoxă străbună, despre tradiţii şi
obiceiuri româneşti, întărind, totodată, legăturile în comunitatea noastră.
Copii, părinţi, bunici sunt invitaţi deopotrivă. Un program zilnic variat, cu
caracter spiritual, educaţional şi distractiv. În ediţiile precedente, programul a inclus:
- Ore de religie cu Părintele Ioan Cătană
- Limba şi literatura română, precum şi pregătirea unui spectacol la
sfârşitul taberei
- Pictură bisericească (desene şi icoane pe sticla), ceramică, bricolaje
- Excursii, activităţi sportive
- Participarea la Sfânta Liturghie, la Utrenie şi Vecernie

Durata şi locul taberei:

Tabăra va avea loc în perioada 19 - 25 august 2012, la All Saints
Camp, 205 Camp Rd NW, Gig Harbor, WA 98335 .

Cazarea:

În cabane de lemn, cu câte 10 paturi în cameră, toalete şi duşuri. Toţi
participanţii sunt distribuiţi în funcţie de vârstă, cu unul sau mai mulţi
adulţi în cabană.
Tabăra dispune de o sală mare de mese şi conferinţe şi o bucătarie
echipată profesional.
Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activităţi în aer liber
(volei, baschet, fotbal).

Costul pentru un participant:

$ 250 – primul copil din familie
$ 230 – al doilea copil din familie
$ 175 – al treilea copil din familie
$ 150 – adult voluntar
Copiii sub 9 ani trebuie însoţiţi de un părinte, iar cei sub 5 ani participă
gratuit.
Persoanele care doresc să solicite o reducere a tarifului sunt rugate să
îl contacteze pe Părintele Cătană, în vederea completarii formalităţilor
necesare.

Înscrierile:

Înscrierile se fac până la data de 15 iulie 2012.
Pachetul de înscriere/informaţii suplimentare se găseşte la organizatorii taberei:
Preot Ioan Cătană tel: 425-442-8296
Mariana Oltean email: tabara2012@ortodox.org
Claudia Pravăţ email: tabara2012@ortodox.org

Important!!!

- Nu se mai primesc înscrieri după data de 15 iulie 2012, întrucât organizatorii au nevoie de timp, în vederea planificării activităţilor;
- Vor avea loc vecernii în fiecare seară și Sfânta Liturghie miercuri şi
vineri dimineaţa unde sunt bineveniţi să participe și enoriași din afara
taberei.
- Întreaga organizare şi funcţionare a taberei se bazează pe voluntari.
Părinţii/adulţii care doresc să participe şi să ajute cu organizarea înainte
de tabără şi pe durata ei sunt rugaţi să îi contacteze pe organizatori.

Vă aşteptăm cu drag!

Cuvântul
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Serile
Romanesti

Common Sense Nutrition
Aduceti acest cupon la una din Serile
Romanesti si primiti o consultatie initiala
absolut gratis (in valoare de $125)

Iulia Vlad

Nutritional Therapist
Consultatia include urmatoarele metode
avansate de testare:
Health Express Test si NRT® Assessment

Common Sense Nutrition
13401 Bellevue-Redmond Road, Suite B12,
Bellevue, WA, 98005
Pentru intrebari sau pentru confirmare prezenta
contactati:

Tel: 206 240 3014
Email: iulia@treat4real.com
Cuponul este valabil pana la data de 31 May 2012.

Common Sense Nutrition organizeaza lunar reuniuni pe
tema nutritiei.
Serile Romanesti sunt o ocazie pentru a afla raspunsuri la
intrebarile dumneavoastra legate de problemele pe care le
cauzeaza alimentatia moderna, in special aici in Statele Unite:
Iulia Vlad, nascuta in Romania,
absolventa a Facultatii de Medicina
Carol Davila, Bucuresti, indrumata
de experienta personala, a ales
calea traditionala pentru a rezolva
probleme pe care medicina alopata
incerca sa le rezolve prin anihilarea
simptomelor si nu prin prevenirea
cauzelor. Serile Romanesti
sunt o ocazie pentru a impartasi experienta si cunostintele acumulate
in mai mult de 10 ani de studii, pentru o viata mai sanatoasa.

-

Probleme digestive
Reflux gastric
Diabet si Obezitate
Probleme hormonale
Memorie slabita
Oboseala cronica
Nevoie de dulciuri
Sanatatea copilului

Daca doriti
sa participati
va rugam
sa nede
contactati
la:8 PM
Va asteptam
pe data
de 20 Aprilie
2012
la 6:30 la
- tel: (206) 240 - 3014

Va rugam confirmati prezenta la Tel: 206 240 3014
- E-MAIL:
iulia@treat4real.com
sau
Email: iulia@treat4real.com
O parte din valoarea programului de nutritie va fi donata bisericii.

MY DENTIST

DENTAL CENTER
DR. ANTONELA POLOTANU
DDS, MSD
FAMILY AND EMERGENCY
DENTISTRY
333 RAINIER AVENUE NORTH
RENTON WA, 98057
PHONE # 425-277-7592
FAX # 425-277-7590
MYDENTISTRENTON.COM

Α
Α
Α
Α
Α

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.
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Biroul de Traduceri Washington
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
AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
ANCA DAIAN
Membră a Baroului dinWashington și Quebec, Canada
Telefon: 425-502-8479 www.uscanadaimmigration.com
Fax: 425-587-1900 1808 Richards Road Suite 119
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com Bellevue, WA 98005

Romanica Translations 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;

Traducerile sunt întotdeauna însoţite de legalizarea
traducerii şi de ştampila Notarului Public.
Membru ATA (American Translators Association) şi
NOTIS (Northwest Translators and Interpreters Society).
Vă mulţumim şi asteptăm să ne contactaţi!

Ionela Popescu

Owner – Romanica Translations
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087
Tel: 425-773-8751
E-mails: info@romanica-translations.com, usionelapopescu@yahoo.com
Website : www.romanica-translations.com

Cuvântul
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VESTI BUNE PENTRU ROMANII DIN SEATTLE!
Pacific Perfect Tour va ofera cele mai bune tarife pentru calatoriile
dumneavoastra oriunde in lume!
• CROAZIERE • TURURI IN EUROPA • VACANTE EXOTICE • NUNTI SI LUNI DE MIERE •

BILETE DE AVION LA BUCURESTI
Seattle . . . . . . . . . . . . . . . . $549
San Francisco . . . . . . . . . . . $549
New York . . . . . . . . . . . . . . $439
Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . $565

Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . .
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .
Sacramento . . . . . . . . . . . . .

$499
$505
$505
$550

Tarifele sunt valabile in perioada 1 Aprilie – 15 Mai si depind de disponibilitati. Tarifele sunt roundtrip si nu includ taxele de aeroport, de combustibil
si de bagaj. Sunati pentru bilete de avion la Cluj, Sibiu, Timisoara, Chisinau si pentru tarife speciale catre toate aeroporturile lumii!

Asistenta 24/7 la: +1 818 907 9800

office@perfect-tour.com
www.perfect-tour.com

Mobil: +1 818 726 5151
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Donaţii Aprilie 2012
Donațiile în perioada aprilie 2012 au totalizat $ 305 Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$52,945. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu $ 300 Buie Maria, Dumitrache Marius, Frăţilă
Liviu & Maria, Goie Ioan & Maria, Ioana Bogdan
să le răsplătească!
& Cristina, Moraru Valentin & Elena, Oprean Dorel
& Lucia, Perianu Aurel & Florentina, Pop Aurel &
$9,955 Donator nespecificat
Marcela, Popa Toni & Ramona Valeria, Pungan
$5,000 Palanca Radu Rareș
Marian & Ramona, Saud Edias, Tătar Monica, Vasiliu
$1,500 Stănescu Marian & Luana
$1,000 Marcu Cornel & Virginia, Folta Florin & Teo- Viorel & Steluta
dorescu Roxana, Pașca Dorin Alin si Eugenia, Popița $ 275 Podar Marius & Monica
Ioan si Dorina, Salvan Cristian & Irina, Vartolomeu $ 250 Andreiu Bogdan & Geanina, Bot Cătălin &
Stephanie, Kraus Corina & Jason, Răutu Bogdan &
Jenica-Georgeta
Carmen
$ 850 Pr Cătană Ioan & Floarea
$ 200 Anonim, Albuţ Gabriel & Lucia, Allen Maria
$ 750 Mînăscurtă Ion & Marcela
& Lyons Robert, Apreutesei Marius & Elena, Badiu
$ 700 Feneșan Adrian & Cristina, Olt Emanoil &
Bogdan & Mădălina, Bogdan Mircea & Claudia, BurVioleta
lacu Rodica, Bustescu Doina, Cazacu Viorel & Paula,
$ 650 Tiru Catalin si Daniela
$ 600 Aluaş Mihai & Gabriela, Premier Gentle Care Cocerhan Vasile & Maria, Garcia Anca, Iftimie Sorin
& Lucia, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Mariallens
LLC
Company, Mihăescu Dorin & Florina, Muntean Ioan
$ 520 Anonim, Dominte Val & Elena
& Angelica, Mureşan Olga, Mureşan Vasile Brian &
$ 512 Koller Eduard & Ileana
Daniela, Pop Călin & Adriana, Rădăuceanu Toader
$ 500 Căruţaşu Adrian & Diana, Druţă Dan &
Alina, Farkaș Marius & Radoslava, Ghizila Gabriel & & Niculina, Raus Victor & Focşan Cosmina, Smîntînă
Teodora, Mirea Valentin & Aurelia, Munteanu Marian Ioan & Maria, Stoica Livia & Emilian, Tătar Lucian,
Tonciu Mădălina, Trocan Gabriel & Elena
Răzvan & Elena
$ 150 Dănilă Alexandru & Cristina, Dănilă Cătălina,
$ 450 Tunduc Marius & Florentina
Fânaru Adrian & Elena, Piticariu Toader & Virginia
$ 425 Creţu Ionel & Monica
$ 120 Mureşan Nicu & Lucy
$ 400 Anonim, Apostol Alexandru & Doina ,
$ 115 Cira Adalbert & Gina
Barbură Claudiu & Liana, Danciu Valentin & Ioana
Marina, Fedorean Maria, Marcu Claudia & Horaţiu, $ 100 Armănaşu Alex & Mihaela, Benedict Dan &
Militaru Adrian & Paula, Petrovan Ioan & Plev Maria, Alina, Căprar Viorica & Nicoleta, Dobre Gheorghe &
Toma Tudor & Aurora, Ungureanaşu Cezar & Cătălina Istrate Marinela, Dunca Grigore & Iliana, Frig Tiberiu
$ 340 Neagoevici-Negoescu Mircea & Buşe Daciana & Flavia Irina, Gaşpar Lucian & Mărioara, Gheoca
Radu & Doiniţa, La luna gymnastics, Lazăr Ioan,
$ 310 Dănilă Gheorghe

Lieuallen Brian & Smaranda, Lupşa Lucia & Viorel,
Manole Vasile Cătălin & Irina, Pop Flora, Popescu
Cosma Dan & Mihaela, Predoi Mădălin, Rado Iosif
& Aneta, Romanschi Mădălin & Laura, Siia Ovidiu
& Gabriela, Standolariu Dorel & Manuela, Szolosi
Csaba, Teodorescu Cristian & Denisa, Țolaş Cosmina
& Ciprian, Uţa Maria, Zanidache Virgil & Doina
$ 80 Mart Iulian & Veronica, Nistor Ioan & Valeria
$ 80 Nistor Ioan & Valeria
$ 60 Hodivoianu Liviu & Duţu Florina
$ 50 Dreve Sorin & Delia, Gruber Gheorghe & Carmen Cristina, Morea Septimiu & Sanda, P and T Best
Cleaning Services, Paşca Traian & Maria, Rotar Sorin
& Maria, Stransky Gerald & Cristina, Țibelea Nicolae
& Mărioara, Vlad Iulia & Constantin, Zlăvog Gabriel
& Maricica
$ 40 Lazăr Florin & Simona
$ 30 Costea Mihai & Dana, Ghimpu Dorin & Crina
$ 25 Ghimpu Dorin & Crina, WA Translation
Bureau
$ 20 Basarabă Ionel, Blidar Marius & Deac Crina,
Dobra Adrian & Mădălina, Popa Mircea Călin & Dana,
Timofte Octavian & Mariana, Ursei John
$ 15 Țigănuş Liviu & Maria
$ 10 Vrînceanu Petre & Elena
$ 5 Briseno Cristina & Jerry, Onuţan Ionut &
Mocan Anamaria
$ 3 Ştefan Cristina
Donaţii Caritate
$2,681 Microsoft Giving Campaign
$ 150 Regence Employee Giving Campaign
$ 60 Popa Toni & Ramona Valeria
$ 50 Smîntînă Ioan & Maria

Decese
Vă anunțăm cu tristețe că în luna februarie 2012 a încetat din viață, trecând la
cele veșnice, cel ce a fost Anatol Măleanu,
născut la 1 septembrie 1921 în Basarabia,
actuala Moldova. În regimul comunist a fost
condamnat și a executat 18 ani de închisoare. Din anul 1994 el și soția lui Elena au fost
membri ai bisericii Sfinții Trei Ierarhi, până la
plecarea lor în San Francisco. Anatol, împreună cu alți compatrioți, au înființat și activat
la Societatea Culturală Româno-Americană
între anii 1992-2004. Cei ce l-au cunoscut îl apreciază și îi păstrează o vie
și duioasă amintire și recunoștință sufletească. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l așeze în Împărăția Sa cerească. Veșnica pomenire!
Gheorghe Dănilă

Cu adâncă durere în suflet
anunțăm trecerea la cele veșnice
a lui Septimiu Liviu Tîrtu în vârstă
de 71 de ani. Născut la 16 ianuarie 1941, domnul Tîrtu a fost tatăl
enoriașului nostru Marius Tîrtu și
noi l-am cunoscut cu ocazia vizitelor sale la familia din Seattle.
Decesul dumnealui a lăsat un gol
în inimile îndurerate ale familiei și
cunoscuților.
Sincere condoleanțe familiei indoliate și Dumnezeu să-i întărească
în aceste momente grele.
Veșnica pomenire!

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

TO:

Programul slujbelor religioase
Miercuri 30 mai
Sâmbătă 2 iunie

Duminică 3 iunie
Luni 4 iunie

Duminică 10 iunie
Duminică 17 iunie
Duminică 24 iunie
Vineri 29 iunie
Duminică 1 iulie
Duminică 8 iulie
Duminică 15 iulie
Vineri 20 iulie
Duminică 22 iulie
Duminică 29 iulie

19:00 Sfântul Maslu
12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Mare Mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava - Moșii de vară)
12:30 Sfânta Liturghie (Pogorârea Sfântului Duh)
12:30 Sfânta Liturghie (Sfânta Treime)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul)
12:30 Sfânta Liturghie (Sfinţii apostoli Petru și
Pavel)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale
Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa: www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Tudor Toma, Marius FarkaŞ
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Corina Kraus
Controlori: Mihail Frîntu, Carmen Răutu, Adi
Golescu, Adi Oltean
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Răzvan
Munteanu, Gheorghe Dănilă
Comunicare & Website: Ioana Danciu, Adrian
Moraru, Claudia Barbolovici
Arhivar: Adi Oltean
Organizaţie Caritate: Adi Oltean
Accounting: Anca Garcia
Introducere de date: Maria Țigănuș, Angela
Momeo, Claudia Barbolovici, Laura Romanschi
Buletin: Ioana Danciu, Carmen Răutu, Claudia
Pravăț
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

