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

Troparul Sfântului
sfințit mucenic
Policarp,
Episcopul Smirnei
"Îmbelșugând rodirea
Smirnei prin rugul cel
mucenicesc, nemistuită
mlădiță în vapaie te-ai
arătat. Cortul tău s-a
adus jerfă, dospind către
Dumnezeu, neamurilor
hrană sfințită, Ierarhe
Policarp. Slavă milostivirii lui Hristos, celei arătate în tine cu lucrarea de
mari minuni căreia ne
învrednicește a fi părtași
prin rugăciunea ta."

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

În această lună, ziua a douăzeci şi treia pomenirea sfântului sfinţitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei, "roditor în toate
cele bune" (Col. 1:10), s-a născut în sec. I și a trăit în
Smirna - Asia Mica. A rămas orfan la o vârstă fragedă
și a fost crescut de credincioasa văduvă Calista, sfătuită de un înger. După moartea mamei sale adoptive,
Policarp a renunţat la toate bunurile sale și a început
o viaţă castă, îngrijind bolnavii și infirmii. El deveni
ucenicul Sfântului Ioan Teologul care propovăduia pe
atunci Vestea cea Bună (Evanghelia) prin părțile Asiei,
însoțit de Sfântul Vucol (6 februarie) și de Sfântul Ignatie Teoforul (20 decembrie). Însușindu-și desăvârșit
învățătura și tot ce putea să amintească de viața Domnului, Policarp împărtășea cu dragoste toate necazurile
celui mai iubit Apostol, până la exilul acestuia în Patmos. Atunci, Sfântul Ioan hirotoni pe Vucol episcop al
Sfântul sfințit mucenic
întinsei și cunoscutei cetăți Smirna și i-l încredință pe
Policarp,
Policarp ca însoțitor și ajutor în toate treburile.
Episcopul Smirnei
El se simţea sufletește foarte aproape de Sf. Vucol,
care
l-a făcut mai întâi diacon, încredinţându-i proÎn acest număr:
povăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în biserică, apoi
hirotonindu-l în sfânta preoţie.
Sfântul sfințit mucenic
1
Cu puţin înainte de a muri, Sf. Vucol și-a exprimat
Policarp episcopul Smirnei
dorinţa ca Policarp să fie următorul episcop al Smirnei.
Sfântul Casian Romanul:
Când Sf. Policarp a fost sfinţit episcop, i s-a arătat Dom2
Despre darul deosebirii
nul Iisus Hristos.
Sfântul Ioan Gură de Aur:
Sf. Policarp și-a condus turma cu râvnă apostolică și
Priveliștea nedreptăților 3
a fost foarte iubit de cler. Sf. Ignatie al Antiohiei Teoforul "Purtătorul de Dumnezeu" (prăznuit în 20 decemlumii acesteia...
brie) îi poartă multă dragoste și mult respect sfântuCronica Construcției 4
lui Policarp. În timp ce se îndrepta spre Roma unde îl
Actualitatea Parohiei 5
aștepta execuţia, Sf. Ignatie i-a scris Sfântului Policarp
Raportul Donaţiilor 7
următoarele: "Aceste vremuri au nevoie de tine pentru

a-L găsi pe Dumnezeu, așa cum piloţii au nevoie de
vânt și marinarii în furtună caută un port."
Între anii 161-180 împăratul Romei Marcus Aurelius
a început o cruntă persecuţie împotriva creștinilor iar
păgânii au cerut judecătorului să fie căutat Sf. Policarp,
"tatăl tuturor creștinilor" și "ademenitorul întregii Asii".
În acest timp, la rugăminţile credincioșilor săi, sfântul
s-a retras într-un sat mic nu departe de Smirna. Când
soldaţii au venit să-l ia, el i-a întâmpinat și i-a poftit la
masă, după care le-a cerut răgaz pentru rugăciune ca
să se pregătească pentru martiriu.
Suferinţele și moartea sa sunt prezentate în "Epistola Creștinilor Bisericii din Smirna către celelalte Biserici", una dintre cele mai vechi mărturii ale literaturii
creștine.
La judecată, Sf. Policarp și-a mărturisit cu hotărâre
credinţa în Hristos și a fost condamnat să fie ars de viu.
Călăii ar fi vrut să-l fixeze în cuie de un stâlp dar sfântul
a spus că Domnul îi va da putere să îndure flăcările, așa
că îl pot lega doar cu niște sfori. Flăcările l-au înconjurat dar nu l-au atins, ridicându-se deasupra capului său
în formă de boltă. Văzând că flăcările nu-și fac efectul,
păgânii l-au înjunghiat cu un pumnal iar sângele i-a
curs atât de mult din rană încât a stins flăcările. Corpul
martirului Policarp a fost incinerat. Creștinii din Smirna
au luat cu evlavie ce a mai rămas din corpul sfântului,
sărbătorind în fiecare an ziua martiriului său.
Sfântul Irineu din Lyon (prăznuit la 23 august), un
discipol al Sf. Policarp, a păstrat o relatare despre sfânt,
pe care o citează și Eusebiu în a sa ISTORIE ECLESIASTICĂ (V, 20): "Am fost foarte tânăr când te-am văzut la
Policarp, în Asia Mica", îi scria Sf. Irineu prietenului său
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Florinus, "dar tot îmi amintesc locul unde Binecuvântatul
Policarp a șezut și a vorbit, cum a pășit, cum a gândit în
viaţă, cum era înfăţișarea lui, vorba lui, cum se plimba
cu Ioan și cum povestea el însuși ceea ce auzea de la alţi
mărturisitori ai Domnului despre viaţa, învăţăturile și minunile Sale".
"Prin mila Domnului am ascultat apoi cu atenţie cuvintele lui Policarp, scriindu-le nu pe table ci în adâncul
inimii mele. De aceea, pot mărturisi în faţa lui Dumnezeu,
că dacă acest sfânt și binecuvântat părinte ar auzi ceva
asemănător cu erezia ta, s-ar opri imediat și și-ar exprima
indignarea prin expresia lui consacrată: "Bunule Dumnezeu, cum m-ai lăsat să trăiesc aceste vremuri!"
Sfântul sfințit
mucenic Irineu,
episcop de Lyon

" ...îmi amintesc
locul unde Binecuvântatul Policarp a
șezut și a vorbit, cum
a pășit, cum a gândit în viaţă, cum era
înfăţișarea lui, vorba
lui, cum se plimba cu
Ioan și cum povestea
el însuși ceea ce auzea
de la alţi mărturisitori
ai Domnului despre
viaţa, învăţăturile și
minunile Sale".
Sfântul Irineu

În timpul vieţii, sfântul episcop a scris mai multe epistole către obștea sa și către alţi oameni, dintre care singura care a supravieţuit până azi este Epistola către Filipeni,
care, după mărturia Sf. Ieronim, a fost citită în bisericile
din Asia Mică la sfintele slujbe. Această epistolă a fost
scrisă de sfânt ca răspuns la dorinţa Filipenilor de a primi
niște scrisori despre martirul Ignatie (prăznuit în 20 dec)
care erau în posesia Sf. Policarp.
Sfântul Policarp, după spusele lui Eusebiu este al doisprezecelea dintre cei care au primit mucenicia la Smirna,
dar desigur, dintre toți, "el este cel mai mult pomenit căci
și păgânii de pretutindeni vorbesc despre el."
Fragment de Sinaxar

Sfântul Casian Romanul: "Despre darul deosebirii"
(din Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii vol.1)
Mi-aduc aminte că odată, în vremea tinereţii, aflându-mă în părţile Thebaidei, unde petrecea fericitul
Antonie, s'au adunat la el niște bătrâni, ca să cerceteze
împreună cu el care este desăvârșirea în virtute; care
adică dintre toate virtuţile e cea mai mare și poate păzi
pe monah nevătămat de mrejile și amăgirile diavolului?
Deci fiecare își da părerea, după priceperea minţii sale.
Unii ziceau că postul și privegherea, căci prin acestea curăţindu-se și agerindu-se cugetarea, se poate apropia mai
ușor de Dumnezeu; alţii ziceau că este mai mare sărăcia și
dispreţuirea propriilor tale lucruri, căci prin acestea scapă
cugetarea din funiile mult împletite ale grijilor lumești și
se poate apropia mai ușor de Dumnezeu. Iar alţii puneau
mai sus virtutea milosteniei, fiindcă Domnul a zis în Evanghelie: "Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu, de moșteniţi împărăţia cea gătită vouă dela întemeierea lumii, că
am flămânzit și mi-aţi dat să mănânc", și celelalte.
După ce, în felul acesta, fiecare și-a spus părerea sa,
prin cari virtuţi s'ar putea omul apropia mai bine de Dumnezeu, și trecuse aproape toată noaptea cu această cercetare, la urma tuturor a răspuns fericitul Antonie: "Toate
acestea care le-aţi spus sunt de trebuinţă și de folos celor
ce caută pe Dumnezeu și doresc să vină la El. Dar nu putem da cinstea întâietăţii virtuţilor acestora, din următoarea pricină: Știu pe mulţi cari și-au topit trupul cu postul
și priveghierea și au petrecut prin pustietăţi, iar cu sărăcia
atâta s'au nevoit, încât nici hrana cea de toate zilele nu-și
mai lăsau pe seama lor; și la atâta milostenie s'au dedat,
încât nu le-ar fi ajuns toate câte sunt pe lume, ca să le împartă. Dar după toate acestea au căzut din virtute și s'au
rostogolit în păcat.
Deci ce i-a făcut pe aceștia să rătăcească dela calea cea
dreaptă? Nimic altceva, după înţelegerea și părerea mea,
decât că n'au avut darul deosebirii. Căci acesta învaţă pe
om să se păzească de ceea ce întrece măsura în amândouă părţile și să meargă pe calea împărătească. El nu lasă

pe monah să fie furat, prin înfrânarea peste măsură, de
cele de-a dreapta, dar nici să fie tras, prin nepăsare și moleșire, de cele de-a stânga. Darul acesta de discernământ
este un fel de ochiu și de luminător al sufletului, după cuvântul Evangheliei, care zice: „Luminătorul trupului este
ochiul. Deci dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va
fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi întunecat, tot trupul
tău va fi întunecat". Și așa este. Căci acesta cercetând
toate gândurile și faptele omului, deosebește și dă la o
parte tot lucrul rău, neplăcut lui Dumnezeu, alungând
rătăcirea departe de om. Aceasta o putem alia și din istorisirile dumnezeeștilor Scripturi. Astfel Saul, căruia i s'a
încredinţat pentru întâiași dată împărăţia lui Israil, fiindcă
n'a avut ochiul acesta al dreptei socoteli, fiind întunecat
la minte, n'a știut să judece că mai plăcut este înaintea
lui Dumnezeu să asculte de porunca Proorocului Samuil,
decât să aducă jertfă lui Dumnezeu. Și așa, ceea ce credea
el că îndreptează înaintea lui Dumnezeu, aceea l-a făcut
să se poticnească și să fie înlăturat dela împărăţie. N'ar fi
pătimit aceasta, dacă ar fi avut în el lumina dreptei socoteli. Pe aceasta o numește Apostolul "soare", zicând:
"Soarele să nu apună întru mânia voastră". Dar i se mai
zice și cârmă a vieţii, precum este scris: „Aceia întru cari nu
este cârmuire cad ca frunzele". Scriptura o mai numește
și "sfat" și ne învaţă că fără de el să nu săvârșim nimic.
Astfel nici chiar vinul cel duhovnicesc, care înveselește
inima omului, nu ne este îngăduit să-l bem fără dreaptă
socoteală. Căci zice cuvântul: "Cu sfat bea vinul". Și iarăși
zice: "Ca o cetate surpată și fără de ziduri, așa este omul
care nu face toate cu sfat".
În dreapta socoteală este înţelepciunea, în ea înţelegerea și simţirea, fără de cari nu se poate clădi nici casa
noastră cea mai dinlăuntru și nu se poate aduna nici bogăţia duhovnicească, după cuvântul : "Cu înţelepciune se
zidește casa și cu mintea se reînoiește și cu prevederea
se umplu cămările de bogăţie". Ea se numește și hrană
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tare, dat fiind că numai aceia, cari în urma obișnuinţei
și-au deprins simţirile să deosebească binele de rău, sunt
capabili de ea.
Din toate acestea se arată lămurit că nici o virtute nu
se naște și nu rămâne neclintită până la urmă, fără dreapta socoteală. Ea este maica și păzitoarea tuturor virtuţilor". Aceasta a fost socotinţa și părerea Sfântului Antonie,
la care s'au alăturat și ceilalţi Părinţi.[..] După acestea a
zis Gherman: "Ni s'a arătat în deajuns, cu pilde noi și prin
cuvintele Părinţilor din vechime, că dreapta socoteală
este izvorul, rădăcina, capul și legătura tuturor virtuţilor.
Dar dorim să aflăm în ce fel am putea-o câștiga? Și cum să
cunoaștem adevărata dreaptă socoteală, cea dela Dumnezeu, spre deosebire de cea mincinoasă, amăgitoare și
dela diavolul"?
A răspuns atunci Avva Moise: "Adevărata dreaptă socoteală nu se dobândește decât prin adevărata smerenie,
care ne face să arătăm Părinţilor nu numai faptele, ci și
gândurile noastre și să nu ne încredem în părerea noastră
nicidecum, ci întru toate să urmăm povăţuirile bătrânilor
și să credem că aceea este bun ce vor socoti ei ca atare.
Aceasta nu numai că face pe monach să rămână neabătut
dela calea cea dreaptă prin discernământul adevărat, ci
îl păzește și nevătămat de toate cursele diavolului. Căci
este cu neputinţă să cadă în înșelăciunea dracilor cel ce
își tocmește vieaţa sa după judecata și părerea celor înaintaţi, într'adevăr, chiar până nu s'a învrednicit cineva de
darul dreptei socoteli, prin însuși faptul că-și arată Părinţilor gândurile rele ale sale, le vestejește pe acestea și le
face mai slăbite. Căci precum șarpele, scos din ascunziș
la lumină, se silește să fugă și să se ascundă, tot astfel și

gândurile cele rele, date pe faţă prin mărturisire desăvârșită, se grăbesc să fugă dela om.[..] Suntem datori deci să
dobândim cu toată puterea și cu toată sârguinta noastră
darul deosebirii, care ne va putea păzi nevătămaţi de întinderea peste măsură spre amândouă părţile. Căci despre amândouă zic Părinţii că sunt la fel de vătămătoare:
atât întinderea peste măsură a postului, cât și saturarea
pântecelui; atât priveghierea peste măsură, cât și saturarea de somn; și la fel toate trecerile peste măsură.
Am cunoscut pe unii cari n'au fost biruiţi de îmbuibarea pântecelui, dar au fost doborâţi de postirea cea peste
măsură și s'au rostogolit spre aceeași patimă a îmbuibării
pântecelui, din slăbirea ce le-a venit de pe urma postirii
fără măsură. Îmi aduc aminte că și eu am pătimit una ca
aceasta. Așa de mult mă înfrânam, încât uitam de trebuinţa hranei până și două și trei zile și nicidecum n'aș fi
dorit hrană de nu m'ar fi îndemnat alţii să mănânc. Și iarăși, din uneltirea diavolului așa fugise somnul dela ochii
mei, încât foarte multe nopţi de-a rândul rămâneam neadormit și rugam pe Dumnezeu să-mi facă parte și mie
de puţin somn. Mai greu m'am primejduit din pricina
nemâncării și a priveghierii fără măsură, decât din pricina
îmbuibării pântecelui și a somnului mult".
Cu așa de minunate învăţături ne-a înveselit inima
Sfântul Moise, încât noi, folosindu-ne, nu știam cum să
preamărim pe Domnul, care dă atâta înţelepciune celor
ce se tem de Dânsul. Lui I se cuvine stăpânirea și cinstea,
în veci, Amin.
(Sfântul Casian Romanul - Cuvânt de mult folos,
despre Sfinţii Părinţi din pustia sketică
și despre darul deosebirii)

Sfântul Cuvios Ioan
Casian Romanul

"Din toate acestea se
arată lămurit că nici
o virtute nu se naşte şi
nu rămâne neclintită
până la urmă, fără
dreapta socoteală.
Ea este maica şi
păzitoarea tuturor
virtuţilor"
Sfântul Ioan Casian
Romanul

Sfântul Ioan Gură de Aur: "Priveliștea nedreptăților lumii
acesteia nu trebuie să ne descurajeze"
Când auziti zicându-se că biserica aceea “a apus”, că o
alta este în “derivă” ca una este pradă relelor fără leac, că
aceasta are păstor nevrednic, cealaltă drept conducător
un om îndoielnic, mâhniți-vă…
Căci nu se pot suferi asemenea lucruri fără îndurerare.
Mâhniți-vă, dar puneți întristării liman, în împrejurările
când noi înșine ne aflăm în greșeală – și avem socoteli
de dat, nu-i nici de trebuință și nici înțelept, ci foarte
stricător, să ne mâhnim, cu o tulburare prea mare. Cu atât
mai mult, să ne lăsăm descurajați și doborâți din pricina
greșelilor săvârșite de alții.
Ca să întemeiez împotrivirea la această tristețe
ticăloasă și nepotrivită, iată ce vă sfătuiesc să mai faceți.
Când auziți vorbindu-se despre mizeriile zilei,
depărtați-vă repede de aceste gânduri, cât mai degrabă,
la gândul zilei groaznice a judecății, închipuiți-vă în voi
înșivă tribunalul cel grozav, judecătorul cel ce nu poate
fi cumpărat, prăpastia pedepselor, întunericul în care nu

răzbate nici o lumină, întunecimea din afară, viermele
otrăvit, lanțurile ce nu se pot sfărâma, scrâșnirea dinților,
gemetele neîntrerupte…
Judecătorul care va judeca atunci n-are trebuință
nici de învinuitori, nici de martori, nici de arătări, nici de
dovezi; el aduce la lumină, sub privirea păcătoșilor, toate
lucrurile, așa cum au fost săvârșite. Atunci nu va fi nimeni
care să apere pe cel învinuit și să-l smulgă de la pedeapsă,
nici tată, nici fiu, nici fiică, nici mamă, nici rudă, nici vecin,
nici prieten, nici apărător.
Netrebnice darurile de bani, atotputernicia bogăției,
slava puterii. Totul va fi împrăștiat ca pulberea scuturată
de pe talpă. Singur, judecat potrivit faptelor, omul va
aștepta hotărârea de iertare sau de osândire.
Nimeni atunci nu va fi judecat pentru păcatele altuia,
ci fiecare pentru ale sale. Adunați toate aceste priveliști,
stârniți în voi temerea de judecată, faceți din ea un zăgaz
împotriva mâhnirilor diavolești care-s ruina sufletului.

Sfântul Ioan
Gură de Aur

Cuvântul
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Dragi enoriași,
Așa cum vă spuneam în ultima noastră
comunicare, lucrările de framing au fost sistate
temporar pe perioada lunilor de iarnă și vor
fi reluate la sfârșitul lunii februarie. Între
timp, s-a continuat lucrul la actualizarea și
completarea desenelor de construcție. Această
activitate a necesitat multă coordonare între
arhitect, inginerul civil și cel de structură în
vederea integrării tuturor acestor desene pentru
alcătuirea unui pachet complet pentru City. În
plus, s-a finalizat planul de site care reflectă
acum și amplasamentul zidului de susținere
din partea de est a proprietății, astfel încât să
putem obține permisul pentru construirea lui.
Anticipăm că pachetul complet va fi depus la
City în următoarele zile. Tot la capitolul desene,
s-au făcut progrese în completarea planurilor
arhitecturale de detaliu, care, deși nu trebuie
trimise la City, sunt importante pentru etapa de

framing.
O altă realizare din ultima perioadă a fost
punerea în fabricație a profilurilor de oțel
pentru structura clădirii. Fabricantul s-a dovedit
a avea multe lucrări programate pentru luna
decembrie, motiv pentru care a durat mai mult
decât ne așteptam până când profilurile noastre
au intrat în producție. Conform ultimelor
informații primite, profilurile vor fi livrate și
gata de instalare la mijlocul lunii februarie.
Alte realizări în perioada care a trecut
- În urma analizei ofertelor primite pentru
landscaping și irigație, a fost selectată o
companie care să se ocupe de design în
conformitate cu cerințele de la City.
- A fost completată prima variantă a
planurilor de încălzire și aer condiționat, care a
trecut printr-o verificare generală. În paralel,
s-a alcătuit un caiet de cerințe pentru obținerea

de oferte de preț de la companiile interesate.
- A fost instalată galeria de infiltrare din
parcarea de nord a proprietății, care va colecta
apa de pe acoperiș și de pe suprafața carosabilă.
- Au fost completate specificațiile pentru
ușile și ferestrele exterioare.
Pașii următori
- Depunerea la City a planurilor actualizate
- Instalarea profilurilor de oțel pentru
structură
- Reluarea activității de framing
- Construirea zidului din partea de est a
proprietății
- Finalizarea desenelor de detaliu
- Solicitarea de oferte de preț pentru
instalația de încălzire și aer condiționat, precum
și pentru uși și ferestre.
Comitetul de Construcție

Balul Mărțișorului 2013
Vă invităm să celebrăm împreună sosirea primăverii și tradiționala sărbătoare românească a
mărțisorului. Evenimentul va avea loc sâmbătă 2 martie, între orele 18:00 și 23:30,
la Vasa Park Ballroom 3560 W Lake Sammamish Pkwy SE, Bellevue, 98008,
o sală încăpătoare, cu o frumoasă priveliște a lacului Sammamish.
Grație generozității membrilor comunității, vă vom oferi un meniu gustos si variat, de la aperitive,
friptură și garnituri, până la fructe și dulciuri asortate. Nu vor lipsi nici vinul, berea, sucurile și cafeaua.
Ca de obicei, vom avea muzică antrenantă și diversă, pentru toate gusturile. Toate donațiile făcute cu
ocazia acestui eveniment vor intra în fondurile de construcție a noii biserici.
Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o seară de neuitat!
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Actualitatea Parohiei
Aniversări
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 Maria-Daniela
12 Hîrșovescu Cleopatra, Manciu
Adrian, Mihăiță Dina-Livia, Oprea
Miruna
13 Damian Florențiu, Drăghici Ioan
14 Vlasie Constantin
15 Manole Irina, Milici Liubinca,
Tomici Nicolae
16 Radu Ilie
17 Rădulescu 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,
Târnu 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 Sârbulescu-Plev Monica, Allen
Mark
28 Milascon Julian
Martie:
1 Hăpăianu Vasile, Tarță MihailGavril, Torres Ileana, Vasiliu Viorel
2 Săndulescu Mioara
3 Ionescu Petronela, Petrovan Ioan,
Popescu Tudor
4 Poiană Dorina, Zanidache Doina,
Stamate Veronica, Sâmbotin Larissa
5 Enache Paul

6 Bucur Ioan, Petriuc Elena
8 Crivăț Irinel, Farcaș Adriana,
Ifrim Silviu, Râpan Monica, Șandru
Gheorghe
9 Vasiliu Steluța, Golescu Maria
10 Bădăluță Viorica, Irimescu
Cristian, Săndulescu Tiberiu,
Teodoru Anca-Ioan
11 Armănașu Mihaela
12 Dobre Gheorghe, Dobre
Mariana, Costache Ștefania, Gerea
Maria, Brujban Radu, Țîru Maria
13 Butnar Robert, Pungan Cristian,
Smîntînă Ioan, Ana-Maria Mot,
Mirea Valentin
14 Bot Dorel
15 Ionescu Nicole, Stoica Teodora,
Țepordei Bogdan
16 Mircea Iosif, Ovadiuc Cosma
18 Ardelean Cornel, Ovadiuc
Cristian, Poiană Gabriel
19 Zanidache Eduard
20 Andreiu Bogdan, Sâmbotin
Dragoș, Smărăndoiu Adrian, Tătar
George
21 Grădinaru Ryan Daniel
23 Urs Constantin
24 Cocerhan Maria, Chicaroș Peter,
Hurst Claudia, Iacoban Dorina,
Stephens Oana
25 Ganea Valerian, Moore Maria
26 Ungureanașu Cezar
27 Dumbravă Gheorghe, Popescu
Marin
28 Farkaș Stela, Forcoș Ionel,
Sâmbotin Liliana
29 Gavrilescu Alexandru, Lazăr
Sorin, Popa Elena, Smîntînă Radu
30 Șerban Florentina
31 Dixon Gabriela, Malkasian Gary,
Oprean Dorel
Aprilie:
1 Dănilă Gheorghe
2 Albuţ Gabriel
3 Ghiţă Constantin, Șandru Elvira
4 Roșca Miron, Ulmanu Flori
5 Fânaru Elena, Târnu Vasile
6 Crețu George, Lloyd Dan, Pleșa
Lucian, Vlăsceanu Cristian
7 Cârjaliu Alexandra
9 Farkaș Tiberiu, Ganea Maria,

Pașca Eugenia
11 Hîrșovescu George, Popescu
Mihai
12 Barbură Claudiu, Hoadrea
Jimmy
14 Cruceanu Corina, Perianu
Florentina
17 Ștefu Carmen
18 Petru George
20 Ion Gabriela, Mija Iolanda
21 Sandu Susana
22 Botoșanu Irina, Negară Jessica

Antonia
23 Munteanu Ion, Nalbantu Alex
24 Albuţ Cristian, Dhaliwal
Surkhab Tudor Singh
26 Bot Cătălin, Tudorache Mihai
27 Gavrilescu Loredana, Ghimpu
Anthony
28 Cozmei Cătălin, Ionescu Niscov
Louisa, Mirea Aurelia, Dhaliwal
Monica Kaur
29 Marinescu Nicolae

Botezuri
23 decembrie: Edrik-Ylan Furcă, fiul lui Răzvan & Lorena Furcă. Nași
au fost Bogdan & Adriana Popescu împreună cu Marius Bondoc &
Alexandra Epuran.
26 decembrie: Laura Balan, fiica lui Sabin Răzvan & Mihaela Roșca.
Nași au fost Radu & Anca Ursu. Bianca-Elena Guea, fiica lui Silviu &
Veronica Guea. Nași au fost Ioana & Cristian Diaconu
29 decembrie: Christian-Alexandru Munteanu, fiul lui Bogdan & Ashley
Munteanu. Nași au fost Iulică & Monica Zană.
30 decembrie: Philip-Gabriel Moldovanu, fiul lui Petru & Valentina
Moldovanu. Nași au fost Sorin & Gabriela Ionescu împreună cu
Constantin & Alina Stanciu
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina
Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Situaţia Financiară
Suma Cont Bancar
$219,324
$245,268
$135,493
$600,085
$585,110
$78,667

Bank of America non-charity accounts
US Bank
Fidelity
Total 31 decembrie 2012
Referință 30 noiembrie 2012
Bank of America charity account

Donații importante 1 - 31 decembrie 2012
$58,127 Biserica (slujbe, servicii religioase)
$3,459 Caritate

Plăți importante luna decembrie 2012
$4,950
$1,901
$1,130
$539

Kosnik Engineering
Fr. Ilija Balach - construction management services
ROEA Calendars 2013
ACT Theater - balance FR event
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Alexandra Cristescu, DDS
175 NE Gilman Blvd. Suite 101
Issaquah, WA 98027
Phone: 425-391-9200
Fax: 425-427-9710
Servicii oferite:
x Profilaxie dentară
x Tratamente de
paradontoză
x Tratamente complete
pentru copii
x Cosmetică dentară
x Proteze fixe şi mobile
x Tratamente de canal
x Chirurgie dentară
x Implanturi

Dr. Alexandra Cristescu oferă servicii stomatologice
pentru întreaga familie la cabinetul ei din
Issaquah, WA. Primim pacienți noi! Nu amânați,
problemele dentare se pot agrava fără tratament
prompt şi adecvat. Vă aşteptăm într-o ambianță
placută pentru a trata cu profesionalism si grija fiecare
problemă dentară cu care vă confruntați. Pentru
informații suplimentare sau programări vă rugăm
să apelați cu încredere la 425-391-9200.
Dr. Cristescu vorbeşte Româneşte!
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Donaţii 15 noiembrie - 31 decembrie 2012
Donațiile în perioada 15 noiembrie - 31
decembrie 2012 au totalizat $64,105.
Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să
le răsplătească!
$6,345 Donator nespecificat
$3,000 Trufinescu Tudor & Adina
$2,000 Jianu Sorin & Constanţa
$1,600 Suciu Monica
$1,500 Paraschiv Vasile & Valentina
$1,210 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,200 Marcu Cornel & Virginia
$1,000 Andreiu Bogdan & Geanina, Anonim,
Farkaș Marius & Radoslava, Folta Florin &
Teodorescu Roxana, Mirea Valentin & Aurelia,
Muntean Ioan & Angelica, Obreja Angelo &
Mihaela, Popescu Tudor & Doina, Stănescu
Marian & Luana
$ 994 Oltean Adrian Paul & Mariana
$ 950 Dunca Grigore & Iliana, Ene-Stroescu
Daniel & Valerica
$ 800 Apostol Alexandru & Doina
$ 750 Albuţ Gabriel & Lucia, Anonim
$ 711 Răutu Bogdan & Carmen
$ 700 Goie Ioan & Maria
$ 685 Creţu Ionel & Monica
$ 650 Cojocaru Florin
$ 620 Ambrosa Biatrice
$ 600 Moraru Valentin & Elena, Olt Emanoil &
Violeta
$ 550 Oprea Constantin & Carmen
$ 500 Frig Tiberiu & Flavia Irina, Hagiu Costin
& Croitoru Mihaela, Nine Maria, Șipoș Cătălin &
Brad Daniela
$ 485 Perianu Aurel & Florentina
$ 460 Dănilă Gheorghe
$ 450 Anonim, Mănescu Cornel
$ 400 Negroiu Iulian & Manuela
$ 400 Cocerhan Vasile & Maria, Mînăscurtă Ion
& Marcela, Raus Victor & Focșan Cosmina
$ 375 Butnar Ioan & Elisabeta
$ 350 Anonim
$ 300 Anonim, Blidar Marius & Deac Crina,
Florea Radu, Mihăescu Dorin & Florina, Mija
Iolanda, Mureșan Nicu & Lucy, Pașca Dorin Alin
& Eugenia, Polt Bogdan & Popescu Adriana,
Popiţa Ioan & Dorina, Țîru Doiniţa, Ursu Radu,
Zana Iulică & Monica
$ 285 Nistor Ioan & Valeria
$ 250 Căprar Viorica & Nicoleta, Frăţilă Liviu

& Maria, Furdui Dacian & Roxana Poptămaș,
Moiceanu Cornel & Mărioara
$ 240 Gocan Paul & Monica
$ 225 Bar Florin, Cristescu Alexandra, Goia
Ramona & Bogdan, Puraveţ Constantin Petru &
Tatiana
$ 200 Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian,
Allen Maria & Lyons Robert, Aluaș Mihai &
Gabriela, Fedorean Maria, Firulescu Lucreţiu &
Lidia, Golescu Adi & Maria, Iftimie Sorin & Lucia,
Lupșa Lucia & Viorel, Melnic Viorica, Piticariu
Toader & Virginia, Pop Adrian, Rădăuceanu
Toader & Niculina, Tătar Monica
$ 160 Costea Mihai & Dana
$ 150 Aniţei Cristian & Cecilia Vasilica, Basarabă Ionel, Bogoi Elena & Michael, Călin Remus &
Andreia, Chelan Narcis & Irinel, Cheldiu Decebal,
Ciustea Iulian & Corina, Cojocaru Alexei & Mariana, Constantin Bucur, Constantinescu Marius &
Daniela, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Cunningham
Daniel, Dăian Nicolae & Livia, Dănilă Valentin &
Eugenia, Daroczy Eugen & Corina, Dreve Sorin &
Delia, Dumitru Ion Viorel & Raluca, Gheoca Radu
& Doiniţa, Gherle Adrian & Hadudel Marilena,
Gușu Ionuţ, Horea Nicolae & Laura Monica,
Iliescu Valentin & Alina, Indre Ionel & Cătălina,
Ioana Bogdan & Cristina, Magda Marius Anton
& Veronica Ionela, Manole Vasile Cătălin & Irina,
Marcotte Marc Wayne, Mărgineanu Corina &
Leininger Sean, Milici Nicolae & Liubinca, MiliciTomici Simona, Milosav Slobodan & Letiţia,
Mixich Ludovic & Alina, Moraru Dănuţ, Nechifor
Gică & Veronica, Nistor Gheorghe & Carmen,
Onuţan Ionuţ & Mocan Anamaria, Peschek Mark
& Mirela, Pop Aurel & Marcela, Pop Valentin,
Pop Vasile & Anca, Popa Mircea Călin & Dana,
Pravăţ Daniel & Claudia, Racolta Mihai &
Geanina, Romanschi Mădălin & Laura, Surugiu
Sebastian & Ioana, Tătar Lucian, Trif Adrian,
Tudor Iulian, Turcan Radu, Ungureanu Iulian,
Zlăvog Gabriel & Maricica
$ 125 Ionescu Florentin & Dana
$ 120 Melincianu Cătălin & Laura, Stana Vasile
$ 110 Cira Adalbert & Gina
$ 100 Adalbert Maria & Zoltan, Ardelean Cornel, Badiu Bogdan & Mădălina, Ciocănaș Ioan,
Constantin Ionuţ & Ioana, Cruceanu Gabriel &
Corina, Dobre Codrin Constantin & Mihaela,
Gașpar Lucian & Mărioara, Anonim, Laura
Adult Family Home, Marcu Claudia & Horațiu,

Mureșan Vasile Brian & Daniela, Nicula Florin
& Lăcrămioara, Petrovan Ioan & Plev Maria,
Pop Călin & Adriana, Predoi Mădălin, Rădăuceanu Teodor & Raluca, Siia Ovidiu & Gabriela,
Standolariu Dorel & Manuela, Țibelea Nicolae &
Mărioara, Toma Tudor & Aurora, Vlăduţu Maria
$ 75 Anonim, Apostol Gheorghe, Aștileanu
Pavel & Velicu-Aștileanu Tudora, Bădăluţă Malison, Bleoţu Tudor, Ciobanu Simona, Ciurdash
Beni, Cristea Onu, Dobrescu Marius, Dumitru
Bogdan, Gruber Gheorghe & Carmen Cristina,
Moldovan Eugen & Laura, Mole Lucian, Păpușoi
Maria, Rădulescu Ionela Floris & Alexandru,
Szabo Magdalena, Temereanca Andreea, Tonciu
Mădălina, Uţa Maria
$ 50 Banu Marius & Claudia, Belea Dumitru &
Varvas Semida, Breban Ghiţa & Floarea, Buckner
Nicoleta & Jason, Corcheș Lucian & Camelia,
Dinca Ana, Pașca Traian & Maria, Pop Flora
$ 40 Mehling Cristina
$ 25 Let Valerian
$ 20 Briseno Cristina
Donațiile de caritate au totalizat în această
perioadă $3,459
$1,000 Lazarciuc Ioan
$ 400 Apreutesei Marius & Elena
$ 250 Manu Mitică & Daniela Cristina, Ungureanașu Cezar & Cătălina
$ 193 Nica Doru & Oana
$ 175 Ifrim Silviu & Cătălina
$ 150 Dumitrescu Eugen
$ 126 Craioveanu Cristian
$ 100 Csibi Andrei, Gociman Ciprian & Paula,
Moldoveanu Bogdan & Anca, Pop Cristian &
Ioana, Preda Caius
$ 88 Ghizilă Gabriel & Teodora
$ 75 Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$ 50 Căruţașu Adrian & Diana, Firulescu
Lucreţiu & Lidia
$ 40 Anonim

Cu Mulțumiri
Aș dori să mulțumesc pentru vizitele și
telefoanele pe care le-am primit în cea mai
dificilă perioadă din viața mea de la Părintele
Ioan Cătană, de la Florica și Ghiță Breban,
precum și de la Geta și Ghiță Dumbravă.
Dumnezeu să îi ajute!
Maria Cocerhan
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Romanica Translations oferă:
• Servicii de traduceri legalizate;
• Servicii notariale;
• Servicii de revizie şi editare traduceri;
• 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 așteptăm să ne contactaţi!

Ionela Popescu
Diplomă de licenţă (bachelor’s degree) în franceză şi engleză şi diplomă de master
(master’s degree) în franceză
Owner – Romanica Translations (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi portugheză)
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

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

PRSRT STD
U.S. POSTAGE PAID
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PERMIT No. 1528

(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
Sâmbătă 2 februarie
Duminică 3 februarie
Duminică 10 februarie

12:30 Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 17 februarie

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 24 februarie
Duminică 3 martie
Sâmbătă 9 martie

12:30 Sfânta Liturghie (Începutul Triodului)
12:30 Sfânta Liturghie
12:00 Sfânta Liturghie (Sfinții 40 de mucenici,
Pomenirea Morţilor - Moșii de iarnă)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Lăsata secului pentru Postul
cel Mare)
12:30 Sfânta Liturghie (Pomenirea Morţilor)
12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 10 martie
Duminică 17 martie
Sâmbătă 23 martie
Duminică 24 martie

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 Crăciun, Dana Popa, Izabela
Trofin
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

