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

Troparul la Înălțarea
Sfintei și Cinstitei Cruci
"Mântuiește Doamne
poporul Tău și binecuvintează moștenirea
Ta; biruinţă binecredincioșilor creștini asupra
celui protivnic dăruiește
și cu Crucea Ta păzește
pe poporul Tău. Cel ce
Te-ai înălţat pe Cruce
de bunăvoie, poporului
Tău celui nou numit
cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i,
Hristoase Dumnezeule.
Veselește cu puterea Ta
pe credinciosul nostru
popor dăruindu-i lui
biruinţă asupra protivnicilor, având ajutorul Tău
armă de pace, nebiruită
biruinţă."
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Înălţarea Sfintei și Cinstitei Cruci
Fericita Împărăteasă Elena, vrând să găsească crucea cea de viaţă făcătoare a Domnului, cea ascunsă de
evrei, a chemat pe toţi evreii și i-a întrebat pe dânșii,
ca să-i arate ei locul unde era ascunsă cinstita cruce
a Domnului. Dar lepădându-se ei, că nu știu, Împărăteasa Elena i-a îngrozit cu munci și cu moarte, și aceia
i-au arătat ei un bărbat bătrân, anume Iuda, zicând:
"Acesta poate să-ţi arate ţie ceea ce se caută, de vreme
ce este fiul unui cinstit prooroc". Și făcându-se multă
cercetare, și Iuda refuzând a spune, Împărăteasa a poruncit să-l arunce pe el într-o groapă adâncă în care,
petrecând el câtăva vreme, a făgăduit să spună. Apoi,
scoţându-l pe el, merseră la un loc unde era un munte
mare împresurat cu pământ și cu pietre, pe care Adrian
(117-138), Împăratul Romei, zidise o căpiște zeiţei Venera și pusese întrânsa un idol. Acolo, Iuda a arătat că
este ascunsă crucea Domnului. Iar Împărăteasa Elena a
poruncit ca să se risipească căpiștea cea idolească și să
se răscolească ţărâna și să se sape. Iar Macarie patriarhul, rugându-se la locul acela, iată a ieșit un miros de
bună mireasmă și îndată s-a arătat mormântul și locul
căpăţânii în partea dinspre răsărit și aproape de dânsele au aflat îngropate trei cruci și după aceea au aflat
cinstitele piroane. Dar neștiind care ar fi fost crucea lui
Hristos, s-a întâmplat în acea vreme că se ducea un
mort la îngropare și atunci Macarie, patriarhul, a poruncit celor ce-l duceau să stea; și se așezară crucile pe
mortul acela câte una pe rând, iar când au pus crucea
lui Hristos, îndată mortul a înviat și s-a sculat viu cu puterea Dumnezeieștii Cruci a Domnului.
Deci, Împărăteasa primind cu bucurie cinstita cruce, i s-a închinat și a sărutat-o; asemenea și toată suita
împărătească, ce era cu dânsa. Iar alţii nu puteau să
vadă și să sărute sfânta cruce în acea vreme, din pricina mulţimii celei mari de lume, și au dorit ca măcar

de departe s-o poată vedea. Atunci Macarie, patriarhul
Ierusalimului, stând la un loc mai înalt, a făcut înălţarea, arătând cinstita cruce mulţimii, iar ei au strigat:
"Doamne miluiește". Și de atunci s-a început praznicul
"Înălţării cinstitei Cruci a Domnului".
Deci, Împărăteasa Elena a păstrat la sine o parte din
acest cinstit lemn, precum și sfintele piroane, iar cealaltă parte, punând-o într-o raclă de argint, a dat-o lui
Macarie, patriarhul, spre ocrotirea neamului în viitor.
Atunci Iuda cu mulţime de jidovi a crezut și s-a botezat
și s-a numit din sfântul botez Chiriac. Mai în urmă, el
a fost patriarh al Ierusalimului și în vremea lui Iulian
Apostatul (361-363) s-a sfârșit, fiind prigonit pentru
Hristos. Iar sfânta Împărăteasă Elena a poruncit să se
zidească biserici în Ierusalim pe la sfintele locuri; mai
întâi a poruncit să se zidească biserica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, unde este sfântul mormânt
al lui Hristos și unde s-a aflat cinstita cruce. Apoi, a
poruncit să se zidească în Ghetsimani, unde este mormântul Sfintei adormiri a Prea Sfintei Născătoarei de
Dumnezeu. Apoi a zidit celelalte optsprezece biserici și
le-a înfrumuseţat cu tot felul de podoabe, dăruindu-le
cele de trebuinţă cu îndestulare. A venit în Bizanţ (Astăzi Constantinopol), aducând cu sine partea lemnului
crucii celei de viaţă făcătoare și sfintele piroane, cu care
a fost pironit trupul lui Hristos. Aici, sfântul Împărat
Constantin a pus lemnul cel de viaţă făcător în raclă de
aur, iar din sfintele piroane, unul s-a aruncat în Marea
Adrianului, de către sfânta Elena, când se întorcea de
la Ierusalim la Constantinopol, pentru alinarea mării,
pentru că se ridicase furtună mare și învăluire cu primejdie mare; pe altul, Împăratul l-a ferecat în coiful
său, pe al treilea l-a ferecat la zăbală, în frâul calului
său, ca să se împlinească cele zise de Zaharia proorocul:
"În ziua aceea va fi (scris) pe frâul cailor: Sfânt lui Dum-
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Înălțarea Sfintei și
Cinstitei Cruci

"Să ştii, Împărate,
că cu neputinţă îţi
este ţie ca în haine
bogate îmbrăcat şi cu
podoabele împărăteşti
înfrumuseţat să duci
lemnul acesta sfânt, pe
care, săracul Hristos,
Cel ce a sărăcit pentru
mântuirea noastră,
l-a dus. Drept aceea,
de voieşti ca să duci
Crucea Lui, să urmezi
sărăciei Lui".

nezeu Atotţiitorul" (Zaharia 14, 21), iar al patrulea piron
l-a dat Împărăteasa Elena Trevirilor în pază.
Dupa sosirea Sfintei Elena de la Ierusalim în Bizanţ,
iubitorul de Hristos Împăratul Constantin a făcut trei cruci
mari, după numărul celor ce i se arătaseră lui la războaie:
cea dintâi în Roma, când l-a înecat pe Maxenţiu, a doua în
Bizanţ, când l-a cucerit, a treia când a bătut pe goţi la râul
Dunării. După chipul celor trei arătări a făcut trei cinstite
cruci din materii scumpe și a scris pe dânsele cu slove de
aur cuvintele acestea: Is Hr Ni Ka, adică "biruiește", arătând la toţi râvna dreptei credinţe. Iar ca să arate lumii
că cu puterea crucii a biruit pe vrăjmași, a înalţat o cruce
spre răsărit, în târgul de sus, apoi alta deasupra stâlpului
cel roșu la locul iubirii de fraţi, iar pe cea de-a treia a înălţat-o pe locul cel de marmoră, cel foarte frumos, în târgul
de pâine, la care loc se făceau multe puteri și semne prin
sfânta cruce. Încă se mărturisea de mulţi că îngerul Domnului se pogora din cer în lumină mare noaptea, în locul
acela, și tămâia împrejur cinstita cruce, cântând cântarea
cea întreit sfântă cu glas dulce, și apoi iar se suia la cer. Și
aceasta se făcea de trei ori pe an: adică în luna aceasta,
la înălţarea cinstitei cruci, apoi în luna lui mai, în 6 zile,
la arătarea Crucii Domnului pe cer și în sfântul marele
post cel de patruzeci de zile, în Duminica închinării crucii. Și mulţi din oamenii cei cucernici, care cu cinste și cu
sfinţenie vieţuiau, vedeau această pogorâre a îngerului și
auzeau cântarea lui.
Încă se cuvine a pomeni și că cinstitul și de viaţă făcătorul lemnul Crucii Domnului a fost luat oarecând de
Perși (602-610) și iar s-a întors în Ierusalim, spre mângâierea credincioșilor; pe vremea Împăratului grec Foca,
Chosroe II (590-628), Împăratul perșilor, biruind Egiptul,
Africa și Palestina, a luat Ierusalimul și pe mulţi creștini
i-a ucis și luând cu de-a sila vistieriile cele bisericești și
podoabele, între altele a luat și vistieria cea de mult preţ,
lemnul crucii Domnului celei de viaţă făcătoare, și l-a dus
în Persia. Peste puţin, murind Foca Împăratul, a fost ales
Eraclie (610-641); în locul lui, el încearcă să biruiască pe
Chosroe II, dar de multe ori nebiruind a cerut pace, însă
nu a câștigat-o de la vrăjmașul cel mândru. Atunci fiind
în mâhnire mare, a început a căuta ajutor la Dumnezeu, și
a poruncit tuturor credincioșilor să facă rugăciuni, priveghieri și postiri ca să-i scape Domnul de acela ce se lăuda,
în mândria sa, că va pierde pe toţi creștinii; de acela ce
hulea numele lui Iisus Hristos, ca să nu zică vrajmașii că
mâna lor este înaltă și idolii lor puternici, ci să cunoască
neamurile că unul este Dumnezeul cel adevărat, Căruia
cine poate sa-I stea împotriva puterii și tăriei? Și chiar
Împăratul se ruga singur cu lacrimi și cu post îndelungat.
Apoi, adunându-și toţi ostașii și în nădejdea ajutorului
lui Dumnezeu înarmându-se cu puterea crucii, a mers
asupra perșilor și lovindu-se cu Chosroe II, l-a biruit și l-a
pus pe fugă. Și a fost cu oștile în pământul Persiei șapte
ani, luând cetăţile, robind satele și biruind multe prigo-

niri ale lui Chosroe. Iar mai pe urma Chosroe, neputând
să se împotrivească puterii grecești, a fugit din pământul său și, trecând peste râul Tigru, cu cel mai tânăr fiu
al său, Medars, a împărţit el împărăţia sa. De acest lucru
s-a mâniat Siroes, fiul lui cel mai în vârstă, și a gândit ca
și pe tată și pe frate împreună să-i ucidă; lucru pe care
l-a și făcut degrab. Iar după uciderea acelora, Siroes a fost
moștenitor împărăţiei Persiei și a trimis cu rugăminte și
cu multe daruri la Heraclie, Împăratul grec, smerindu-se
lui și poftindu-l să înceteze a prăda pământul lui.
Atunci Heraclie, făcând pace cu Împăratul Persiei, a
luat de la perși făcătorul de viaţă lemnul Crucii Domnului,
cel luat de Chosroe din Ierusalim, care fusese patrusprezece ani la perși, și l-a adus împreună cu multe daruri la
locul său, bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu pentru
ajutorul Lui cel mare.
Iar când a ajuns la Ierusalim, a luat Împăratul cinstitul
lemn pe umerile sale, ca să-l ducă la locul lui cel mai dinainte. Însă era îmbrăcat în porfira cea împărătească, cu
aur și cu pietre scumpe împodobit, având în cap coroana
cea împărătească. Atunci se făcu o minune înspăimântătoare, pentru că deodată a stat în ușile acelea, prin care
se intra la locul căpăţânei, și nu putea să pășească mai
departe cu cinstitul lemnul Crucii, oprit fiind de puterea
cea Dumnezeiască; și toţi se minunau de un lucru ca acesta. Iar Zaharia, patriarhul Ierusalimului (609-631), care a
mers cu toată mulţimea Ierusalimului în întâmpinarea
Împăratului, având ramuri de finic în mâini și ieșind până
la muntele Eleonului, mergea cu Împăratul alături și,
căutând cu ochii, a văzut pe îngerul lui Dumnezeu ca un
fulger în poartă stând, oprindu-le intrarea, și zicând: "Nu
cu astfel de chip Făcătorul nostru a purtat aici acest lemn
al Crucii, cu care voi îl duceţi pe el". Aceasta văzând-o și
auzind-o patriarhul, s-a înspăimântat și, întorcându-se
spre Împăratul, i-a zis: "Să știi, Împărate, că cu neputinţă
îţi este ţie ca în haine bogate îmbrăcat și cu podoabele
împărătești înfrumuseţat să duci lemnul acesta sfânt, pe
care, săracul Hristos, Cel ce a sărăcit pentru mântuirea
noastră, l-a dus. Drept aceea, de voiești ca să duci Crucea
Lui, să urmezi sărăciei Lui".
Atunci, Împăratul a dezbrăcat de pe sine porfira și coroana și s-a îmbrăcat în haine sărăcăcioase și proaste și a
dus cinstitul lemn al Sfintei Cruci fără de nici o împiedicare, mergând cu picioarele desculţe. Și l-a dus în biserică,
la locul de la care îl luase Chosroe al Perșilor. Acolo, binecredinciosul Împărat Heraclie a pus iar lemnul Sfintei Cruci și a fost mare bucurie credincioșilor pentru întoarcerea
Crucii Domnului, și dănţuiau precum oarecând israilitenii
pentru întoarcerea chivotului legii de la filisteni, lăudând
pe Cel răstignit pe Cruce, Hristos Împăratul slavei, și închinându-se așternutului picioarelor Lui, Crucii celei sfinte.
Căreia și de la noi să fie cinste, slavă și închinăciune, acum
și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
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Părintele Cleopa
Predică la Înălțarea Sfintei Cruci (fragment)
Fraţii mei, să vorbim și în alt înţeles despre Sfânta
Cruce. În viaţa noastră pământească, fiecare trebuie săși ducă o cruce, crucea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu,
cum ar fi: crucea celor căsătoriţi, crucea monahilor, crucea
fecioriei, a celor bolnavi, a văduvelor, a ostașilor și altele.
Căci toţi trebuie să ducă o cruce pentru dragostea lui
Hristos, ca să se poata mântui. În "Urmarea lui Hristos"
se spune: "Omule, dacă te numești următor al lui Hristos,
nu se poate să nu mergi pe calea Lui, căci altfel nu te poţi
mântui". Hristos ne-a arătat calea împărătească ce duce
la cer prin suferinţă, căci fără cruce nu este mântuire. Fără
minte este cel ce crede că se poate mântui fără suferinţă,
fără răbdare și fără bărbăţie mare de cuget în toate împrejurările vieţii.
Cei căsătoriţi au crucea lor de a naște și crește copii,
de a munci și a se osteni, de a asculta de Sfânta Biserică,
de a face milostenie, de a câștiga cu trudă și osteneală
existenţa lor și a copiilor lor. Cei feciorelnici și monahii au
altă cruce mai frumoasă decât a celor căsătoriţi, cum ne
învaţă Sfântul Apostol Pavel la întâia epistolă către Corinteni, capitolul 7. Cei necăsătoriţi duc o cruce mai grea,
căci duc război cu firea. Că ce este monahul? "Este sila necontenită a firii și tăierea voiei până la moarte". Monahul
este om de jertfă. El se jertfește pururea pentru dragostea
lui Iisus Hristos, renunţând la toate plăcerile lumii și ale
trupului. Neîncetat se smerește, postește, priveghează, se
ostenește și plânge. Mintea lui nu poate să fie niciodată
fără de grijă pe acest pământ, căci se luptă cu duhurile răutăţii. Deci, monahul are o cruce, într-o anumită privinţă
mai grea, pentru că mai cinstită este fecioria decât nunta,
după cum a înţeles Apostolul Pavel, care zice: Cel ce își
mărită fecioara bine face; dar cel ce n-o mărită și mai bine
face! (I Corinteni 7, 38), arătând astfel că mai bună este
curăţenia și fecioria cea desăvârșită a trupului și a sufletului (I Corinteni 7, 25-40). Deci, crucea celor din feciorie
este mai grea, dar mai mare plată vor avea în ceruri.
Grea este și crucea celor bolnavi. Bolnavului i se pare
noaptea un an; nici mâncarea nu-i mâncare și nici bucuria
vieţii nu o simte. Fericit este cel ce poate răbda boala ca
Iov, căci acela va lua mare plată. Crucea celui din boală
îl smerește pe el, atât cu sufletul cât și cu trupul. De la
cel bolnav nu cere Dumnezeu nici post, nici metanii, ci
numai două lucruri îi cere, așa cum spune Sfântul Efrem
Sirul: "De la omul bolnav două lucruri cere Dumnezeu: rugăciunea și mulţumirea, adică să se roage lui Dumnezeu
necontenit până la ultima suflare și să-I mulţumească lui
Dumnezeu până la sfârșitul vieţii pentru boala sau crucea
care i-a dat-o, și va avea cunună de mucenic". Căci așa au
răbdat sfinţii martiri, sfinţii pustnici, creștinii cei buni, ca
și cei bolnavi, care au avut credinţă tare în Hristos Dumnezeul nostru.
Să știţi, iubiţi fraţi, că pe pământ nimeni din cei botezaţi în numele Preasfintei Treimi, nu se poate mântui
fără cruce. Se spune în Urmarea lui Hristos: "Omule, dacă

vrei să lepezi o cruce, nenumărate alte cruci vor veni asupra ta!" Cine își duce crucea cu mulţumire și cu dragoste
pentru Mântuitorul și este mulţumit când este certat de
Dumnezeu cu pagube, cu necazuri și ocară, cu foamete și
sete, cu boală și întristare, acela este următor al lui Hristos. Fiecare să-și ducă cu bucurie crucea sa, aducându-și
aminte că Crucea lui Hristos a fost de mii de ori mai mare
și mai grea decât a lui, fiindcă El a răbdat pentru toată
lumea, fiind cu totul fără de păcat.
Iubiţi credincioși, încheiem predica de astăzi cu câteva sfaturi: Când faceţi cruce, să o faceţi drept pe feţele voastre, ca să nu râdă vrăjmașul de noi, ci să fugă de
semnul care simbolizează Sfânta Treime. Duceţi degetele
împreunate mai întâi la frunte, în numele Tatălui; apoi la
piept, în numele Fiului, Care S-a coborât din cer pentru
mântuirea noastră; apoi la umărul drept și cel stâng, prin
care se leagă dragostea lui Dumnezeu de om și de mântuirea noastră. Căci prin Duhul Sfânt ţinem legătura cu
Dumnezeu, Părintele, cu Fiul și Duhul Sfânt. Acestea ne
învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul "Despre Sfânta Cruce". Apoi sunteţi datori să aveţi toţi Sfânta Cruce în
casele voastre, iar când plecaţi la drum și când vă întoarceţi acasă însemnaţi-vă cu semnul Sfintei Cruci cu evlavie,
rostind această scurtă rugăciune: Crucii Tale ne închinam
Hristoase, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim! Toate
să le începem cu rugaciune și cu Sfânta Cruce. Nu uitaţi să
împodobiţi crucile și mormintele celor răposaţi ai noștri
din cimitire. Păcat de moarte săvârșesc cei ce necinstesc
Crucea lui Hristos și mai ales o înjură.
Deci toţi care vrem să ne mântuim, trebuie să ducem
cu dragoste și cu bucurie crucea noastră, dată de Dumnezeu spre mântuire. Apoi să fim adevăraţi închinători ai
Crucii lui Hristos, atât a celei văzute, cât și a celei nevăzute, pentru că omul și Crucea au două sensuri. Deci, crucea
spirituală înseamnă să răbdăm toate necazurile pentru
împărăţia cerurilor, iar crucea materială este aceea pe
care o facem noi din aur, din argint, din lemn, din vopsele
și din orice materie. Dar să nu uităm ce zice Sfântul Ioan
Damaschin în Dogmatica sa: "Măcar din aur sau din pietre
scumpe de ar fi făcută crucea, după chipul ei, anatema celui ce s-ar închina la acea materie". Deci, trebuie să știţi că
noi nu ne închinăm materiei din care este făcută crucea, ci
ne închinăm semnului Fiului Omului pe care-l reprezintă.
Domnul Dumnezeu și Preacurata Lui Maică și puterea
Sfintei Cruci să ne ajute nouă păcătoșilor să ne ducem cu
dragoste crucea, fie la piept, fie în mâinile noastre și în
toate faptele noastre și să ne închinăm Crucii lui Hristos
cu evlavie, căci este semn și armă de apărare și steag de
la Dumnezeu lăsat pentru creștini pe pământ. Iar crucea
spirituală să o avem pururea în minte și în inimă, adică
să fim gata a suferi toate necazurile și încercările acestei
vieţi trecătoare pentru mântuirea sufletelor noastre, ca
să fim adevăraţi următori ai lui Hristos și moștenitori ai
împărăţiei cerurilor. Amin.

Părintele Cleopa,
duhovnicul Moldovei
de la a cărui naștere
s-au împlinit anul
acesta 100 de ani

"Să ştiţi, iubiţi fraţi, că
pe pământ nimeni din
cei botezaţi în numele
Preasfintei Treimi, nu se
poate mântui fără cruce.
Se spune în Urmarea lui
Hristos: "Omule, dacă
vrei să lepezi o cruce,
nenumărate alte cruci
vor veni asupra ta!"
Cine îşi duce crucea cu
mulţumire şi cu dragoste
pentru Mântuitorul şi
este mulţumit când este
certat de Dumnezeu cu
pagube, cu necazuri şi
ocară, cu foamete şi sete,
cu boală şi întristare,
acela este următor al lui
Hristos. Fiecare să-şi
ducă cu bucurie crucea
sa, aducându-şi aminte
că Crucea lui Hristos
a fost de mii de ori mai
mare şi mai grea decât a
lui, fiindcă El a răbdat
pentru toată lumea, fiind
cu totul fără de păcat".
Parintele Cleopa
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Parohia
Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Dragii noștri enoriași,
Cu ajutorul Domnului joi, 16 august 2012, am
terminat de turnat ultima parte din fundație, mai
precis planșeul bisericii! În aceeași săptămână,
am semnat și contractul de framing și sperăm
să putem începe lucrările chiar luna aceasta, în
funcție de disponibilitatea echipei de lucru. În
plus, comitetul de construcție a lucrat susținut
pentru a finaliza și aproba desenele arhitecturale
necesare atât lucrului la structura de lemn, cât și
pentru fabricarea profilele de oțel.

Procesul de fabricație și instalare a profilelor
de oțel se va desfășura în paralel cu lucrul la
structura de lemn și anticipăm că va dura, de la
desene și până la instalare, aproximativ o lună și
jumătate sau două luni.
Alte realizări din această perioadă
- A fost instalat contorul de apă și s-a făcut
conexiunea cu conducta principală, astfel încât
avem acum apă pe proprietate
- Cu ajutorul voluntarilor din comunitate, a fost
instalat un gard de protecție pe terasa din vest

Pașii următori
- Turnarea betonului terasei de est, din spatele
altarului
- Nivelarea terenului (rough-grading)
- Obținerea unor oferte de preț pentru lucrările
la acoperiș
- Finalizarea design-ului de HVAC și selectarea
unei companii care să instaleze acest sistem
- Finalizarea planurilor electrice
Comitetul de Construcție

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
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Actualitatea Parohiei
Botezuri
28 iulie: Sofia-Elena Cociorva, fiica lui Petru Cociorva și Violeta Oprea.
Nași au fost Daniel și Oana Cociorva. Elisabeth-Maria Radu,fiica lui Ilie
și Maria Radu. Nași au fost Ioan și Maria Bene
29 iulie: Iris-Marie Sipos, fiica lui Gabriel și Eliza Maria Sipos. Nași au
fost Joe Michael și Biatrice Ambrosa. Ethan-Alexander Leonard, fiul lui
Eric și Lorena Leonard. Nași au fost Mark și Michelle Myreth
4 august: Viggo-Solomon Henderson, fiul lui Tracy Henderson și
Cosmina Nistor. Nașă a fost Claudia Nistor. Carla-Elena Mititean, fiica lui
Claudiu și Mihaela Mititean. Nași au fost Marin și Viorica Pop.
8 august: Madleine-Klara Watt, fiul lui Jason Ablett și Elena Geamănu.
Naș a fost Vasile Munteanu.
19 august: Novac Constantin Moraru, fiul lui Viorel Adrian și Delia Maria
Moraru. Nași au fost Remus Gabriel și Adela Cornelia Radu.
2 septembrie: David-Gilbert Swendt, fiul lui Gilbert și Cosmina Swendt.
Nasi au fost Călin și Antonina Poraicu. Gwyneth-Ana Zick, fiica lui Eric și
Mihaela Zick. Nași au fost Andrei și Roberta Mânzat.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina
Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Aniversari
Septembrie
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu
12 Marcu Cornel, Trif Simion, Morea Sanda
13 Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura
16 Dumbravă Andrei, Avram Gigel, Ghizilă Teodora
18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mihai
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Milițescu Michael, Nistor Claudia, Țibelea
Mărioara
24 Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Stamate Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion
29 Olt Emanoil

Octombrie
1 Vrânceanu Elena
3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru

Situaţia Financiară
Suma Cont Bancar
$165,481
$122,343
$245,021
$132,807
$665,672
$691,255
$71,955

Bank of America non-charity accounts
Wells Fargo
US Bank
Fidelity
Total 31 iulie 2012
Referinta 39 iunie 2012
Bank of America charity account

Donații importante 1 - 31 iulie 2012
$26,825 Biserica (slujbe, picnic, servicii religioase)
$500 Caritate

Plăți importante 1 - 31 iulie 2012
$23,104
$8,898
$6,503
$5,380
$1000

ACI Concrete Construction - footings
PUD - service, amp fee, transformer
Fr. Ilija Balach - construction management services
North Coast - Siemens supplies
Deposit FR event

Eduard, Vrânceanu Petre
4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Muresan Brian Vasile
5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nalbantu Silvia
6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul
7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița
8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile
10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura
11 Scutaru Carmen
12 Bălan Daniel, Stoica Livia
13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta, Țurlea
Adriana
14 Tudor Toma
15 Predescu Adrian, Ursu Maria
16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor
17 Gruescu Georgeta
18 Anania Tina
19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț
20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen
21 Dominic Irina, Suciu Irina
22 Druță Alina, Septimiu Morea
23 Nazîru Grigoleta Liana, Tudor Daniela
24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu
25 Marinakis George
26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R. Monica
27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana
29 Mirea Victoria
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor
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Comunitate, dăruire, lăcaș Românesc
Pe toți ne încearcă un sentiment de nerăbdare cu gândul la primul
pas pe care îl vom face în curtea lăcașului românesc, construit de
noi pentru noi, comunitatea românească. Dăruirea de care ați dat
și dați dovadă în continuare este de nepretuiț. Cât ne mai desparte
de realizarea visului comunității noastre? Împlinirea lui depinde de
fiecare din noi. Lucrările programate pentru terminarea exteriorului
sunt estimate la $604,000 (detalii în tabelul de mai jos). Cheltuielile
curente lunare precum și diverse alte plăți legate de construcție
(arhitect, inginer de structură etc.) se estimează la $87,000 până
la sfârșitul anului. De asemenea, bazându-ne pe datele din anii
trecuți, estimăm că donațiile de la biserică până la sfârșitul anului
vor totaliza $90,000. Având în vedere fondurile existente (de
aproximativ $500,000), precum și datele prezentate mai sus, avem
nevoie ca la evenimentul din 6 octombrie să adunăm aproximativ
$100,000. O donație de $500, $1,000, $2,000 ne-ar aduce pe toți
mai aproape de momentul în care visul nostru va deveni realitate.
Haideți să dovedim încă o dată ca împreună vom reuși!
Categorii cheltuieli Suma
Metal work $72,000
Framing $350,000
Roofing $120,000
Amenajare site $62,000
Total $604,000

Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a ne asigura că
evenimentul de strângere de fonduri din 6 octombrie va fi un succes.
Pentru prima oară la un astfel de eveniment în comunitatea noastră,
în plus față de donațiile directe vom avea ocazia să contribuim și
prin licitarea pentru obiecte și servicii oferite în stil silent auction.
Sumele strânse la silent auction vor suplimenta donațiile directe
și ne vor ajuta să atingem nivelul necesar pentru a putea finaliza
exteriorul bisericii. De aceea, este foarte important ca, dacă puteți
dona ceva pentru silent auction, să ne scrieți până la 20 septembrie
2012 la fundraising@ortodox.org cu descrierea și donația minimă
solicitată pentru obiectul sau serviciul oferit. Exemple ar fi:
- lecții de tenis, pian sau înot
- bilete la evenimente sportive, spectacole sau muzee
- time share la stațiuni
- produse software
- servicii de transport cu limuzina
- vinuri vechi, torturi sau catering pentru un eveniment privat
- babysitting
- servicii de construcție, curățenie sau landscaping
- sesiuni foto pentru ocazii speciale
- obiecte de artă sau antichități
Așadar, posibilitățile sunt foarte numeroase și variate. Nu ezitați
să ne contactați cu idei și propuneri pentru silent auction.
Vă mulțumim anticipat!
Comitetul de Fundraising

Reguli de participare la Silent Auction
• În seara evenimentului, fiecare obiect
sau serviciu va fi însoțit de un formular de
licitație care va indica numărul obiectului
sau serviciului respectiv, precum și prețul
minim de deschidere.
• Pentru a licita pentru un obiect sau serviciu, trebuie să vă scrieți pe formularul de
licitație numele, numărul de telefon/adresa
de e-mail și suma oferită.
• O ofertă mai mică decât prețul de deschidere nu va fi considerată valabilă.
• În momentul închiderii licitației, oferta
cea mai mare înscrisă pe formular și
care respectă condițiile de mai sus va fi
considerată căștigătoare.
• Lista câștigătorilor va fi afișată după

21:30, care este ora de închidere a licitației.
• Pentru a intra în posesia obiectului sau serviciului câștigat, vă rugăm să vă prezentați
la masa de donații, unde casierul licitației
vă va cere un act de identitate, numărul
obiectului sau serviciului câștigat și plata
sub formă de cash sau cec a sumei oferite.
• Toate tranzacțiile sunt considerate
donații către Biserica Sfinții Trei Ierarhi și
nu tranzacții de cumpărare de obiecte sau
servicii.
• Obiectele câștigate trebuie revendicate de
către câștigători în seara evenimentului.
Vă așteptăm cu drag,
Comitetul de Fundraising
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Donaţii 1 - 31 iulie 2012
Donațiile în luna iulie 2012 au totalizat $26,825. Douglas & Oana
Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le $ 260 Mart Iulian & Veronica
$ 240 Rădulescu Lucia
răsplătească!
$ 200 Anonim, Blașiu Mihai Bujor, Bogdan
Mircea & Claudia, Briseno Cristina, Farkaș
$2,560 Donator nespecificat
Marius & Radoslava, Ifrim Clement & Gabi Ana,
$1,300 Petriuc Mihai & Elena
$1,000 Bulai Claudiu & Corina, Lupu Corneliu & Koller Eduard & Ileana, Lazăr Dragoș & Daniela,
Angelica Liliana, Onu Dan & Monica, Stănescu Moraru Adrian & Delia, Munteanu Marian
Răzvan & Elena, Perianu Aurel & Florentina, Pop
Marian & Luana
Aurel & Marcela, Popescu Mihail & Bidivenciu
$ 700 Geageac Nicoleta
Irina, Raus Victor & Focșan Cosmina, Zaharia
$ 615 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 500 Anonim, Cociorvă Petru & Oprea Violeta, Nicolae-Cătălin & Ancuța
$ 180 Crețu Ionel & Monica
Frățilă Liviu & Maria, Lieuallen Brian & Sma$ 150 Kraus Corina & Jason, Potra Adrian &
randa, Toma Tudor & Aurora
Cristina, Țigănuș Liviu & Maria
$ 440 Dominte Val & Elena
$ 125 Omușoru Marius & Ana
$ 400 Petrovan Ioan & Plev Maria
$ 120 Costea Mihai & Dana
$ 350 Moiceanu Cornel & Mărioara
$ 100 Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Ardelean
$ 340 Dănilă Gheorghe
Cornel, Asandului Cristian, Bădăluță Ioan &
$ 325 Răutu Bogdan & Carmen
$ 300 Aniței Cristian & Cecilia Vasilica, Apostol Viorica, Bot Cătălin Radu & Stephanie, Burlacu
Alexandru & Doina, Armănașu Alex & Mihaela, Rodica, Cheldiu Decebal, Cira Adalbert & Gina,
Bene Ioan & Maria, Catrinescu Cosmin & Elena, Clinciu Ciprian & Camelia, Constantinescu
Danciu Valentin & Ioana Marina, Ene-Stroescu Marius & Daniela, Dunca Grigore & Iliana,
Daniel & Valerica, Eni Marcel & Cotorcea Fidelia, Fedorean Maria, Gheorghescu Marius, Horea
Nicolae & Laura Monica, Lazăr Florin & Simona,
Leonard Lorena & Eric, Olariu Laurențiu &
Lupșa Lucia & Viorel, Mănescu Cornel, Manole
Eugenia, Popa Toni & Ramona Valeria, Priny
Bobi, Standolariu Dorel & Manuela, Stephens Vasile Cătălin & Irina, Marcu Claudia & Horațiu,

Mija Cornel & Maria, Moldovan Cristina,
Moldovan Eugen & Laura, Mureșan Nicu & Lucy,
Peicu Mihai Silviu, Piticariu Toader & Virginia,
Popescu Bogdan & Adriana, Rădăuceanu Toader
& Niculina, Sega Giorgio & Cristina, Siia Ovidiu
& Gabriela, Tătar Monica, Tegzeș Claudiu, Țîru
Doinița, Ursache Liviu, Uță Maria
$ 95 Nistor Ioan & Valeria
$ 80 Moldovan Maria
$ 75 Romanschi Mădălin & Laura
$ 60 Corcheș Lucian & Camelia
$ 50 Anonim, Belea Dumitru & Varvas
Semida, Constantin Ionuț & Ioana, Crăciun Alex
& Denise, Gîrjoabă Otilia, Mureșan Olga, Nistor
Gheorghe & Carmen, Pașca Traian & Maria,
Podar Marius & Monica, Rădulescu Ionela Floris
& Alexandru, Tătar Lucian, Vlăduțu Maria
$ 40 Anonim, Fatzinger Claudia, Tudor Eliza
$ 30 Petty Ruxandra, Purcell Claudia
$ 20 Bobaru Adelin & Elena, Dănilă Alexandru
& Cristina, Dănilă Cătălina, Dănilă Valentin &
Eugenia, Jipa Ana, Stana Vasile
$ 10 Ursei John
Donații caritate
$ 250 Munteanu Marian Răzvan & Elena, Popa
Mircea Călin & Dana

Adult Family Home in the Bellevue area
is looking for two full time employees.
Adult Family Home experience is preferred.

Please call Adina at

(425) 444-5752
or email resume at
bellevueseniorcare@gmail.com

Minimum requirements:
-

Ability to write and speak clearly in English
NAR or CNA Certification
Fundamentals of Caregiving Certification
Nurse delegation
Ability to pass a nationwide background check
Negative TB skin testing or recent chest X-Ray
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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
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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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

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

•
•
•
•
•

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.

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

TO:

Programul slujbelor religioase
Sfânta Liturghie (Înălţarea Sfintei Cruci)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

Vineri 14 septembrie
Duminică 16 septembrie
Duminică 23 septembrie
Duminică 30 septembrie

12:30
12:30
12:30
12:30

Duminică 7 octombrie

9:30 Sfânta Liturghie (Împreună cu gazdele
noastre)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfinţii Arhangheli Mihail
și Gavriil)
12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 14 octombrie
Duminică 21 octombrie
Vineri 26 octombrie
Duminică 28 octombrie
Duminică 4 noiembrie
Joi 8 noiembrie
Duminică 11 noiembrie

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

