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

Troparul Sfântului
mare mucenic
Gheorghe
"Ca un apărător al
celor robiți și celor săraci folositor,
neputincioșilor doctor,
conducătorilor ajutător, Purtătorule de
biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe
Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele
noastre."

Sfântul mare mucenic
Gheorghe,
purtătorul de biruință
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În această lună, ziua a douăzeci şi treia, pomenirea
Sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință
Măritul acesta şi minunatul şi vestitul mare mucenic Gheorghe, a trăit în vremea împăratului Diocleţian,
trăgându-se din Capadochia, de neam strălucit şi luminat, din ceata ostaşilor ce se chemau tribuni; iar când
a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. Având împăratul gând să pornească război asupra
creştinilor, a dat poruncă să se învrednicească de cinstiri împărăteşti şi de daruri cei ce se vor lepăda şi vor
părăsi pe Hristos. Iar cei ce nu se vor supune poruncii,
să aibă pedeapsă moartea.
Atunci sfântul acesta fiind de faţă, a declarat că
este creştin, mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor, luând în râs pe cei ce credeau în ei. Neplecânduse nici cu amăgiri, nici cu făgăduinţele tiranului, care
făcea multe ca acestea, nici de îngroziri, ci se vedea
nebăgător de seamă de toate, pentru aceea întâi l-au
lovit în pântece cu o suliţă. Şi când i s-a înfipt suliţa
în trup, a curs sânge mult; iar vârful suliţei s-a întors
înapoi şi a rămas sfântul nevătămat. Apoi legându-l
de o roată ţintuită cu fiare ascuţite, care a fost pornită
din sus spre o vale, şi rupându-se trupul în mai multe
bucăţi, cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el
sănătos. Şi înfăţişându-se sfântul înaintea împăratului
şi a lui Magnenţiu, care şedeau alături de el şi aduceau
jertfă la idoli pentru sănătatea lor, sfântul a atras
pe mulţi spre credinţa în Hristos, cărora din porunca
împăratului li s-au tăiat capetele afară din cetate.
Şi venind la Hristos şi Alexandra împărăteasa, a
mărturisit pe Hristos Dumnezeu înaintea tiranului. Au
crezut şi alţii mulţi în Hristos, văzând că sfântul a ieşit
sănătos dintr-o varniţă în care fusese aruncat. După
aceasta i-au încălţat picioarele cu încălţăminte de fier

ce avea cuie şi l-au silit să alerge. Ci iarăşi au pus de
l-au bătut, fără de nici o milă, cu vine de bou uscate. Iar
Magnenţiu cerând semn ca să învieze pe un mort din
cei ce erau îngropaţi, din mormintele ce erau acolo, care
erau de multă vreme morţi, şi făcând sfântul rugăciune
deasupra mormântului, a înviat mortul şi s-a închinat
sfântului, şi a slăvit Dumnezeirea lui Hristos.
Şi întrebând împăratul pe mort cine este, şi când a
murit, a răspuns acesta că este din cei ce au trăit mai
înainte de venirea lui Hristos, adică mai înainte de
trei sute de ani şi mai mult şi cum că a ars în foc atâţia
ani din pricina rătăcirii idoleşti. Pentru care minune
crezând mulţi, şi înmulţindu-se spre credinţă, slăveau
cu un glas pe Dumnezeu, între care era şi Glicherie,
căruia îi murise boul, şi l-a sculat sfântul. Din care minune adeverind şi el credinţa în Hristos, a luat cununa
muceniciei, făcându-l păgânii multe bucăţi cu săbiile.
Deci venind mulţi la Hristos, pentru ceea ce vedeau, şi încă pentru că sfântul mucenic Gheorghe intrând în capiştea idolilor, a poruncit unui chip idolesc
cioplit, ca să spună dacă este el Dumnezeu, şi de i se
cuvine să i se închine lui oamenii. Iar demonul cel ce
era într-însul plângând a răspuns că unul este Dumnezeu adevărat: Hristos şi dintr-aceasta s-au tulburat
idolii toţi şi au căzut şi s-au sfărâmat. Ceea ce neputând
răbda cei ce credeau în idoli au prins pe sfântul şi l-au
dus la împăratul, şi-au cerut degrab răspuns de moarte asupra lui; iar împăratul a poruncit ca să taie pe
sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. Sfântului
Gheorghe i s-a tăiat capul, iar sfânta Alexandra făcând
rugăciune în temniţă, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.
Fragment de Sinaxar
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Între demnitatea umană și demnitatea creștină
Mircea Vulcănescu – cavalerul unei mari tăceri
“A existat în generaţia noastră un om care ne domina pe toţi: prin lecturile lui, prin fantezie, prin graţia intelectului,
prin conștiinţa morală. Se numea Mircea Vulcănescu” - Constantin Noica
“Nu știai ce să admiri mai întâi la el: nestăvilita lui curiozitate, cultura lui vastă, solidă, bine articulată sau inteligenţa
lui, generozitatea, umorul său, spontaneitatea cu care-și trăia credinţa și iscusinţa cu care și-o tălmăcea. Nu cred că am
întâlnit alt om mai înzestrat cu atâtea daruri și nici altul care să-l întreacă în modestie” - Mircea Eliade

Afișul unei conferințe
despre Mircea Vulcănescu
ţinută la Muzeul Țăranului
Român de Mihai Șora

" Punem acest ciclu
de conferinţe sub
numele și semnul lui
Mircea Vulcănescu,
pentru că îl considerăm figura paradigmatică a intelectualului român al secolului
XX. În tot ce a întreprins, a fost exemplar.
El concentrează în
sine tipul intelectualului implicat în viaţa
cetăţii și a poporului său. Reprezintă,
de asemenea, tipul
creștinului jertfelnic
în luptă cu demonia
veacului. Credem că
Mircea Vulcănescu
este omul deplin al
culturii române a
veacului XX: lasă
moștenire o gândire
mereu vie, fragmentară si darnică, centrată
pe problemele cruciale,
precum și viaţa oferită
ca jertfă aproapelui,
pană la sacrificiul final, prin exemplul său
de moarte martirică".
din pamfletul
Conferinței

Luna aceasta s-au împlinit 109 ani de la nașterea lui
Mircea Vulcănescu. Am urmărit această dată în calendar
căci am dorit să nu las evenimentul să treacă fără a încerca, cu umile puteri, să aduc în prim plan figura marelui
creștin, mărturisitor și mucenic al lui Hristos, și al neamului românesc.
Am parcurs în ultima vreme un noian de informaţie
legată de publicistica românească interbelică, de uriașii
culturii române, de cei ce au trasat jaloanele devenirii
neamului românesc pe coordonatele lui spirituale, în deceniile premergătoare celui de al doilea război mondial.
Dar am citit mai cu seamă și asta nu fără un motiv personal, cam tot ce mi-a căzut în mână de și despre Mircea
Vulcănescu. Într-unul din primele articole citite, după
câteva fraze, autorul lansa o întrebare retorică: “...dar cine
a fost Mircea Vulcănescu?”. Am încercat în sinea mea un
început de răspuns care însă într-un scurt timp a rămas
suspendat în aer. Știam că Mircea Vulcănescu a fost publicist interbelic, mai știam că a murit în închisoare o moarte
martirică, dar eram incapabil să trec de acest superficial
rezumat de școală elementară. Citisem în trecut câte ceva
din scrisul lui Mircea Vulcănescu, dar la momentul acela
acea informaţie se găsea într-un cine știe ce cotlon al memoriei mele și ca atare n-am fost în stare să reproduc nici
un titlu. Și atunci mi-am dat seama ca am comis o impietate, ca să folosesc un eufemism. Nu este acceptabil să nu
ne cunoaștem martirii, și mă refer aici nu la o cunoaștere
superficială, simplistă, didacticistă, ci o cunoaștere nuanţată, motivată de o dragoste adâncă pe care trebuie să o
avem faţă de aceștia care, mulţi dintre ei sunt și martiri ai
credinţei, căci au fost mărturisitori de Hristos.
Cuvintele mele însă sunt nedemne, de aceea nu voi încerca să expun idei personale (ce aș putea scrie eu despre
Mircea Vulcănescu?). Ne-am propus deci să adunam aici o
"samă de cuvinte" despre acest uriaș al culturii române,
cuvinte așternute pe hârtie de cei ce l-au cunoscut, și prin
scrisul lor să încercăm să reliefăm puţin personalitatea celui care a fost marele gânditor și om de stat, martir al neamului, și mărturisitor al lui Hristos, Mircea Vulcănescu.
Am sa încep cu un articol scris de Lucian Bădescu și
publicat în nr 1 al revistei “Ethos”, care apărea la Paris în
anul 1973: “A vorbi despre Mircea Vulcănescu este, în același timp, o datorie și o impietate. O impietate - datoria se
înţelege de la sine - pentru că pentru a restitui în limitele ei

reale o personalitate atât de bogată în limpezimea ei enigmatică, ar trebui o putere de evocare, de reînsufleţire la care
nu poate pretinde autorul acestor rânduri. Și poate nimeni”
“Mircea Vulcănescu este cunoscut în istoria filosofiei
românești prin două contribuţii importante: un proiect filosofic autohtonist și o serie de teoretizări ce ţin de filosofia religiei. Ca și proiectul autohtonist, care era rodul unui
profund patriotism, preocuparea pentru filosofia religiei
izvora dintr-o credinţă autentică (după mărturiile celor ce
l-au cunoscut îndeaproape), chiar dacă viaţa sa a fost o
desfășurare tumultuoasă în zona laicului, s-ar putea spune
astăzi, când viaţa și opera sa au devenit cunoscute. A fost
însă, chiar și din această zonă, un activist creștin încă din
tinereţe, când face parte din Asociaţia Studenţilor Creștini
din România, dar și mai târziu, intervenind public cu numeroase conferinţe și articole prin care încerca să determine
modul de a fi creștin. Nu mai e un secret că era o strădanie
în care excela (Constantin Noica nota că "avea vocaţie de
teolog în același timp augustinian, tomist și bizantin”), fapt
ce nici nu ar fi putut fi altfel, de vreme ce orice domeniu ce
îi trezea interesul devenea pentru el un ţinut aproape fără
mistere. Scrierile sale de filosofia religiei sunt și astăzi demne de studiat, deși el nu le-a reunit sistematic într-o lucrare
mai amplă și deși nu redau în toată amploarea gândirea
sa filosofico-creștină, de care au beneficiat contemporanii
săi, dar mai ales prietenii și partenerii de discuţii din școala
lui Nae Ionescu. Acest din urmă aspect voia Noica să-l evidenţieze când spunea la finalul unui articol comemorativ:
“Nimic din ce a rămas nu-i dă măsura”. (Marius Dobre, Elemente de istoria religiilor la Mircea Vulcănescu, Revista
de filosofie nr 1-2, 2005 )
“Scrierile lui despre religie își trag valabilitatea din chiar
felul tragic în care acest om a ales să-și încheie viaţa. Și astfel, citindu-le în lumina jertfei lui Vulcănescu din închisoare, textele lui interbelice îţi inspiră o încredere fără reticenţe.
Sunt pagini uimitoare în care, din loc în loc, trăiești cu convingerea că ai de-a face cu gânduri premonitorii, vestind
ceea ce urma să se întâmple. Și numai așa înţelegi că, în tot
ce a scris despre religie sau credinţă, Vulcănescu nu mințea,
nu făcea teorie, ci mărturisea ce trăia el însuși, se mărturisea pe sine. Vulcănescu este un caz unic de intelectual al
cărui adevăr creștin s-a dezvăluit o dată cu moartea lui. De
aici și importanța textelor lui religioase”. (din prefața la Bunul Dumnezeu Cotidian, editura Humanitas, 2007)
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“Întrebarea fără răspuns e următoarea: de ce atâtea
daruri au rămas neutilizate? Vulcănescu a scris puţin, întâmplător. Toate explicaţiile date de cei care l-au cunoscut
îndeaproape nu par satisfăcătoare. Scria ocazional ca Goethe, mi se pare că ar fi spus-o, probabil în glumă, el însuși.
Apropierea e seducătoare. În aparenţă numai. Goethe a
scris nu mai știu câte zeci de volume și Faust, care le încoronează, nu e chiar o operă ocazională. Multiplicitatea darurilor ar fi mai semnificativă și mai convingătoare. Simplă
similitudine care nu lămurește nimic și care în orice caz nu
răspunde întrebării noastre. Vulcănescu scria, cât scria,
despre orice și de fiecare dată, cu o autoritate de specialist.”
(Lucian Dobre, în revista Ethos, Paris, 1973)
Mircea Vulcănescu a fost considerat de conducerea
penitenciarului Aiud drept unul din stâlpii rezistenţei din
închisoare și prin urmare i-au aplicat cele mai grele torturi și dese izolări la crunta Zarca. Aceasta era o celulă de
exterminare, de 1/4 m, din beton, fără nici un mobilier,
deţinuţii fiind nevoiţi să doarmă direct pe beton. Într-un
frig cumplit, fără mâncare și apă, îmbrăcaţi doar într-o
zeghe ponosită și dormind direct pe beton, supravieţuirea ţinea de ordinul miracolului. Au fost deţinuti care au
rezistat în această stare și timp de trei săptămâni. Într-o
astfel de izolare la Zarca a lui Mircea Vulcănescu, un tânăr
deţinut nu a mai rezistat și s-a prăbușit din picioare. Asistenţa medicală i-a fost refuzată. Încă o noapte de dormit
direct pe ciment i-ar fi adus cu siguranţă moartea. Atunci
Mircea Vulcănescu a făcut o faptă demnă de Pateric. Filozoful s-a așezat pe ciment și l-a culcat pe deţinutul bolnav
peste el. Acesta avea să-și revină, dar Mircea Vulcănescu
se va îmbolnăvi grav de plămâni, decedând pe 28 octombrie 1952. Avea 48 de ani și a lăsat un testament simplu,
dar care arată întreaga concepţie creștină de viaţă a lui
Vulcănescu: “Să nu ne răzbunaţi!”.
Ion Constantinescu-Mărăcineanu, își aduce aminte în
articolul “Ultimele clipe ale lui Mircea Vulcănescu” publicat în revista Memoria: “Rostul meu în viaţă s-a terminat.
Am început o operă, dar n-am fost în stare s-o duc până la
capăt. Am predat la o catedră pe care am părăsit-o tocmai
în clipele în care trebuia să fiu prezent. M-am despărţit de
studenţii pe care-i iubeam tocmai în cele mai dureroase
momente ale istoriei. Am crezut că mi-am făcut datoria ca
cetăţean faţă de această ţară hăituită și jefuită cu nerușinare, faţă de acest neam însângerat. M-am înșelat. N-am
fost decât un vanitos. Am ţinut să vin aici lângă cei în suferinţă, cei care au visat libertatea și au sângerat pentru ea.
Studenţii mei nu mai pot aștepta nimic de la mine, o biată
epavă ce se târăște pentru ultima picătură de viaţă.
Strădaniile mele la altarul culturii s-au dovedit a fi zadarnice. Potentaţii vremii n-au nevoie de cultură. Pseudocultura și-a întins tentaculele ca o caracatiţă. Nu știu ale cui
păcate îndură acest neam ospitalier. Boala mi-a măcinat și
ultima fărâmă de vlagă. Sunt la capătul puterilor".

Aș vrea să închei acest colaj de texte cu un extras
dintr-un articol apărut în revista Rost sub semnătura lui
Mircea Platon, care, dintre toate articolele pe care le-am
citit despre Mircea Vulcănescu mi s-a părut cel mai emoţionant: “Mircea Eliade și Emil Cioran au plecat, Mircea
Vulcănescu a rămas. Eliade și Cioran au făcut carieră în
Apus, Vulcănescu a făcut pușcărie în ţară. Eliade și Cioran
și-au petrecut viaţa în scris, Vulcănescu și-a petrecut-o în
moarte […] Amintirea unora stăruie în biblioteci, a altora în calendar. Mulţi dintre cei care sunt în calendar sunt și
în biblioteci; câţiva dintre cei care sunt doar în biblioteci ar
merita să intre-n calendar. România, ţara lui Eliade? România, ţara lui Vulcănescu? Dar ce e România? În cel mai bun
caz, ţara lui Eliade și Vulcănescu. Poate că România mai
există doar pentru că Eliade a plecat și Vulcănescu a rămas.
Poate că România există în ciuda faptului că Eliade a plecat
și Vulcănescu a rămas […] Cei mai mulţi oameni judecă
succesul unei biografii după ecoul pe care îl are. După zarva
produsă. Dar mai sunt și traiectorii care produc tăcere. Nu
tăcerea penibilă sau ironică, ci tăcerea rotundă a descătușării. O tăcere cu miez de imn. […] Dar dacă te reculegi
într-o tăcere atât de adâncă și grea încât în jurul tău istoria
se face liniște? Tăcerea nu se știrbește, nu trebuie tradusă,
nu-i trebuie note de subsol și nici ediţie critică. Doar un
autor onest […] Mircea Vulcănescu - scriitorul a patru volume de opere? Da. Un om care și-a făcut datoria? Desigur.
Dar, mai presus de toate, cavalerul unei mari tăceri”.
Motivul pentru care am alcătuit acest colaj de texte nu
este cel de a oferi o imagine completă a personalităţii lui
Mircea Vulcănescu. Este mai degrabă încercarea noastră
de a pune în sufletul cititorului dorinţa de a se apleca
asupra marelui gânditor, publicist și patriot, cu sporită
atenţie și îndoită motivaţie în a cunoaște mai îndeaproape, mai nuanţat nu numai opera lui dar și persoana și personalitatea lui. Este timpul ca noi românii să ne regăsim
modelele, și să ne reajustăm idealurile.
Alcătuire postată cu
binecuvântarea părintelui Ioan.
În loc de Post Scriptum:
"Arheologii de la Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România au identificat zona în care se
află mormântul marelui filosof Mircea Vulcănescu. Este
vorba de o parcelă situată în zona numită Râpa Robilor,
din apropierea Penitenciarului Aiud. Arheologii Gheorghe
Petrov și Paul Scrobotă, voluntari în cadrul Centrului, care
funcţionează sub forma unui ONG condus de istoricul Marius Oprea, au desfășurat o cercetare pe teren, împreună cu
foști gardieni ai Penitenciarului Aiud. Aceștia le-au arătat
parcela aparte din Râpa Robilor unde erau înmormântaţi
deţinuţii politici, precum și zona din această parcelă unde
se află, potrivit mărturiilor, mormântul lui Mircea Vulcănescu" (România Liberă, 1 aprilie 2011).

"Dar aici e diferența
pe care o face Sf.
Pavel între Lege și har.
Sf. Augustin zicea:
Iubește pe Dumnezeu
și… fă ce vrei. Dar
accentul trebuie pus pe
prima propoziție. Fă
ce vrei, da. Dar când
ai ajuns să iubești pe
Dumnezeu nu mai
poți să vrei unele
lucruri. Ceea ce se realizează aici e împăcarea perfectă a faptelor
omului cu gândul
lui, trăirea în deplină
armonie sufletească
fără violentarea sufletului propriu. Dar
asta nu stă în puterea
omului fără harul lui
Dumnezeu și Ajutorul
Lui."
Mircea Vulcănescu
din arhiva păstrată
de doamna Măriuca
Vulcănescu
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Dragi enoriași,
Perioada care a trecut a fost marcată de câteva
realizări foarte importante pentru progresul
construcției. Astfel, pe data de 29 ianuarie au
fost depuse la City planurile actualizate pentru
clădire și site. Apoi, așa cum anticipam în ultima
noastră comunicare, au fost finalizate profilurile
speciale de oțel, care au fost aduse pe site la data
de 25 februarie. Compania Ironman a trecut
imediat la instalarea lor, astfel încât zece zile mai
târziu structura de oțel era ridicată în întregime
și trecuse cu succes inspecția de la City. Odată cu
ridicarea acestei structuri, putem vedea pentru
prima oară elementele care definesc forma
bisericii și a întregii construcții. Vă încurajăm să
treceți, dacă aveți ocazia, pe la șantier și să vă
bucurați de această priveliște emoționantă.
Anul acesta, data de 1 martie a marcat
pentru noi nu numai sosirea primăverii, ci și
o altă reușită importantă și anume obținerea
aprobărilor pentru building permit. În felul
acesta, se deschide cale liberă construirii întregii

clădiri - moment de mândrie, speranță și
mulțumire pentru fiecare dintre noi!
Alte realizări în perioada care a trecut
- S-a continuat munca de finalizare a
planurilor de încălzire și aer condiționat, precum
și a caietului de sarcini pentru solicitarea de
oferte de preț. Au fost contactate tentativ
câteva companii de specialitate, cărora li s-a
cerut completarea unui survey care ne va ajuta
să facem o selecție inițială pentru bid.
- A fost angajat un arborist care a făcut
două vizite pe site și a alcătuit un raport pentru
a arăta în ce condiții putem păstra brazii din
stânga drumului de acces și a parcării din
est. În plus, am primit un răspuns de la City în
privința planului de site care fusese integrat
cu planul civil si depus pe 29 ianuarie. Pe baza
acestui răspuns și a raportului de la arborist vom
putea finaliza planul de site din est și trece la
construirea zidului de protecție
- Ne-am întâlnit cu arhitectul de landscaping
ca să discutăm criteriile de design care vor pune

cel mai bine în evidență biserica și întregul site.
În urma acestor discuții, arhitectul a finalizat
planurile de landscaping și irigație, care au fost
apoi depuse la City pe 19 februarie în vederea
obținerii permisului de landscaping.
Pașii următori
Prioritatea principală în perioada imediat
următoare este reluarea lucrărilor de framing
pentru întreaga clădire. Pentru a menține
costurile de framing căt mai scăzute cu putință,
în condițiile creșterii prețurilor la materiale
din ultimele luni, comitetul de construcție a
decis să contractăm doar manopera și să ne
ocupăm noi de procurarea materialelor. Pentru
aceasta, a fost modificat pachetul de bid, astfel
încât să includă numai manopera. În prezent,
avem deja câteva companii care au primit acest
pachet și urmează să ne trimită oferte. Planul
curent este să finalizăm procesul de selecție în
martie, astfel încât să putem relua lucrările în
luna aprilie.
Comitetul de Construcție
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Actualitatea Parohiei
Botezuri
26 ianuarie: Bianca-Elena Guea, fiica lui Silviu & Veronica Guea. Nași au fost
Ioana & Cristian Diaconu.
9 februarie: Alexander-Eduard Lup, fiul lui Adrian & Emilia Lup. Nași au fost Ionel
& Cătălina Indre. Ioana Onuţan, fiica lui Ionuţ & Anamaria Onuţan. Nașă a fost
Maica Stareţă Eupraxia.
16 februarie: Olivia Surpăţanu, fiica lui Nicolae & Mădălina Surpăţanu. Nași
au fost Attila & Ștefana Hunyady. Lucas Popescu, fiul lui Gheorghe & Roxana
Popescu. Nașă a fost Andra-Diana Popescu.
3 martie: Daniel-Memet Buzar, fiul lui Camelia Buzar. Nași au fost Gavril &
Claudia Rusnac. David Mihai, fiul lui Tudor & Marilena Mihai. Nași au fost Neculai
& Mihaela Blendea.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să
le călăuzească pașii în viață.

Aniversări
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
Mai
1 Mureșan George
2 Bulacu Mihai, Soneriu Iulian

3 Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4 Popp Adriana, Predescu Simona
5 Chirică Alexandru, Groșan Gheorghe,
Vlad Silvia
6 Minescu Florentin
8 Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveț
Petru Constantin
9 Bărluț Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan
Floarea
10 Breban Florica, Cotuțiu Alexandru
11 Maria Tescar
12 Oltean Adi Paul, Pațilea Mihaela,
Pintilie Cornelia
13 Dreve Diana
14 Doagă Diana, Dominic Suciu,
Popescu Mihaela
15 Moraru Valentin, Oltean Isabella
17 Potolea Maria, Ștefu Carmen
18 Ovadiuc Liliana
19 Folta Roxana, Tătar Lucian
20 Avădanei Dragoș, Mihalcea
Alexander Robert
22 Hăpăianu Sofia
23 Hagiu Costin
24 Trofin Izabella, Jalobeanu Mara
Helen
25 Bucșe Olga, Teodoru Călin
26 Andrei Mădălina
27 Popescu Cristian
29 Aniței Cecilia, Gavrilovici Iosif,
Militaru Adrian, Niculescu Ofelia
30 Dunca Grigore
31 Malkasian Magdalena, Oprean
Dorel, Radu Paul, Rusu Dorel

Situaţia Financiară
Suma Cont Bancar
$262,140
$245,348
$135,496
$642,984
$600,085
$66,784

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

Donații importante 1 ianuarie - 28 februarie 2013
$48,747 Slujbe, servicii religioase
$75 Caritate

Plăți importante 1 ianuarie - 28 februarie 2013
Construcție
$3,308
$2,912
$2,040
$2,025
$1,460
$1,000

Fr. Ilija Balach - construction management services
2812 Architecture - architectural services
William Brown - landscape services
Ovidiu Marcu - architectural services
Omega Engineering - structural services
Delta Land Surveyors - surveying services

Diverse
$9,540
$1,200
$700
$650
$640

ROEA - membership, other fees
Vasa Home Park - rental Balul Mărţișorului
St. Spiridon Church - rentals Jan, Feb
St. Sava Church - Christmas rental
St. John the Forerunner Church - candles

Caritate
$5,000
$3,300
$2,524
$1,000

Proiect CT - Maria Mîndru
Proiect CT - Mălina Tatu
Proiect Cristian Ivan
Milostenie și Nădejde - familia Savu

Anunţ
Ileana Marin, lector la UW catedra de Literatură Comparată,
se oferă să ajute pe tinerii români care aplică la universități în
Statele Unite cu sugestii privind redactarea și editarea eseurilor.
Consultațiile sunt gratuite. Cu experiență în predarea cursurilor
de redactare și compoziție (writing composition) și în predarea
literaturii comparate, Ileana îi poate ajuta pe cei care au nevoie
de un sfat sau o părere despre aplicațiile lor. Ileana Marin poate
fi contactată via email: solonmarin@hotmail.com.

Cuvântul
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BALUL FLORILOR DE MAI
Avem plăcerea să vă invităm la o seară festivă, prilej de a celebra
împreună soarele mult așteptat al primăverii.
Evenimentul se va desfășura pe data de
18 mai, între orele 6:30 pm și 11:30 pm,
în ambianța elegantă a sălii Metropolitan Banquet Hall
16420 SE 128th Street, Renton, WA 98059
Prin generozitatea unui grup de familii inimoase din
comunitatea noastră, ne vom delecta nu numai cu tradiționale
bucate românești, ci și cu muzică live antrenantă.
Toate donațiile făcute cu ocazia acestui eveniment vor
intra în fondurile de construcție a noii biserici.
Vă așteptăm cu drag!

Balul Mărțișorului 2013
Cu ajutorul lui Dumnezeu și datorită căldurii cu care ați răspuns
invitației noastre, am petrecut împreună o seară a cărei frumusețe ne va
însoți mult timp de acum înainte. Mulțumim cu această ocazie și tuturor
sponsorilor, organizatorilor și voluntarilor pentru efortul făcut astfel
încât această întâlnire să aducă primăvara în sufletele celor peste 275 de

participanți și să contribuie la strângerea a peste $18,000 pentru proiectul
de construcție. Suntem astfel cu un pas și o speranță mai aproape de
îndeplinirea visului nostru. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag și la
evenimentele viitoare!
Comitetul de strângere de fonduri
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Donaţii 1 ianuarie - 28 februarie 2013
Donațiile în perioada 1 ianuarie - 28 februarie Adalbert & Gina, Dhaliwal Nahar Singh & Kaur
2013 au totalizat $48,747. Mulțumim tuturor Monica, Diaconu Cristian & Ioana, Ene-Stroescu
Daniel & Valerica, Goie Ioan & Maria, Hunyady
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
Attila & Ștefana, Șipoș Cătălin & Brad Daniela,
Țîru Cătălin & Daniela
$10,000 Palanca Radu Rareș
$ 250 Andreiu Bogdan & Geanina, Danciu Va$5,416 Donator nespecificat
lentin & Ioana Marina, Răutu Bogdan & Carmen
$3,000 Druță Dan & Alina
$ 210 Dominte Val & Elena
$2,500 Gavrilă Daniel & Alina
$ 200 Anonim, Bădăluță Ioan & Viorica, Badea
$1,205 Pr. Cătană Ioan & Floarea
Constantin & Maria, Burlacu Rodica, Cardwell
$1,050 Anonim
Laura, Farkaș Marius & Radoslava, Fedorean
$1,000 Oltean Dorina
Maria, Koller Eduard & Ileana, Petrovan Ioan &
$ 987 Pravăț Daniel & Claudia
Plev Maria, Radu Remus & Adela, Raus Victor &
$ 880 Dănilă Gheorghe
Focșan Cosmina, Salvan Cristian & Irina, Suciu
$ 878 Anonim
Monica, Surpățanu Nicolae & Mădălina, Surugiu
$ 800 Apostol Alexandru & Doina
Sebastian & Ioana, Țîru Doinița
$ 500 Bulai Claudiu & Corina, Irimescu
$ 190 Stan Vasile
Gheorghiță & Liliana, Kraus Corina & Jason,
$ 150 Corbean Florin & Camelia, Dănilă
Mart Iulian & Veronica, Moraru Valentin &
Alexandru & Cristina, Dănilă Cătălina, Diaconu
Elena, Nistor Costel & Corina, Oprean Dorel &
Lucia, Popița Ioan & Dorina, Stanciu Constantin Claudiu & Laura, Filipaș Gheorghe & Estera,
Indre Ionel & Cătălina, Lazăr Florin & Simona,
& Alina, Vartolomeu Jenica-Georgeta
Mot Milan, Neagoevici-Negoescu Mircea & Bușe
$ 480 St. Spiridon Cathedral
Daciana, Onuțan Ionuț & Mocan Anamaria,
$ 450 Cristescu Alexandra, Popa Toni &
Rădăuceanu Toader & Niculina, Toma Tudor &
Ramona Valeria
Aurora
$ 400 Ghizilă Gabriel & Teodora
$ 120 Borza Marius & Cristina, Nistor Ioan &
$ 380 Popescu Gheorghe
Valeria
$ 375 Ionescu Florentin & Dana
$ 110 Crețu Ionel & Monica
$ 310 Costea Mihai & Dana
$ 101 Olteanu Adrian
$ 300 Armănașu Alex & Mihaela, Cira

$ 100 Albuț Gabriel & Lucia, Aluaș Mihai &
Gabriela, Cocerhan Vasile & Maria, Csibi Andrei
& Roxana, Dumitru Ion Viorel & Raluca, Gașpar
Lucian & Mărioara, Ifrim Clement & Gabi Ana,
Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Lieuallen Brian
& Smaranda, Lupșa Lucia & Viorel, Lyons Maria
& Robert, Marcu Cornel & Virginia, Mînăscurtă
Ion & Marcela, Mirea Valentin & Aurelia, Moldovan Eugen & Laura, Oprea Constantin & Carmen,
Piticariu Toader & Virginia, Poinaru Marian &
Diana, Pop Călin & Adriana, Popa Mircea Călin &
Dana, Popescu Gabriel & Diana, Popescu-Cosma
Dan Aurel & Mihaela Antonia, Popița Cosmin,
Sega Giorgio & Cristina, Standolariu Dorel &
Manuela, Szolosi Csaba, Wolf Radu
$ 75 Briseno Cristina, Corcheș Lucian &
Camelia, Nine Maria
$ 60 Cotuțiu Alexandru & Ileana
$ 50 Anonim, Bogdan Mircea & Claudia,
Gașpar Raluca, Geageac Florica, Ghinea GeorgeCiprian & Ivan Elena-Cristina, Iftimie Sorin &
Lucia, Marcu Claudia & Horațiu, Marin Ileana,
Nica Doru & Oana, Sinea Viorel & Corina, Tătar
Lucian
$ 40 Stransky Gerald & Cristina
$ 20 Anonim, Daroczy Eugen & Corina,
Dimond Sean & Anne, Mihăiță Dina Livia
$ 10 Gruber Gheorghe & Carmen Cristina,
Magdas Laura & Mihai, Pop Marius

Slujba Sfintei Învieri a Domnului - Sfintele Paști
Anul acesta deniile din Săptămâna Mare și Slujba Învierii se
vor desfășura la biserica St. Jude din Redmond (10526 166th
Ave NE, Redmond WA 98052). Cei ce doresc să se spovedească
o pot face până în Joia Mare (2 mai).
Joi 2 mai

19:00 Joia Mare - Denia celor 12
Evanghelii

Vineri 3 mai

19:00 Vinerea Mare - Denia
Prohodului Domnului

Sâmbătă 4 mai 23:30 Învierea Domnului
Sfintele Paşti

RUGĂMINTE DIN PARTEA
CONSILIULUI PAROHIAL
Ca și în trecut, rugămintea Consiliului Parohial este să avem
o ținută exemplară ca să răsplătim generozitatea gazdelor noastre. În acest spirit, rugăm pe toți participanții la Slujba de Paște
să păstreze liniștea în jurul bisericii St. Jude și în vecinătatea ei
și să nu fumeze în incinta proprietății. Vă mulțumim anticipat
pentru înțelegere!
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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)

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!

Cuvântul
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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

Daciana Buşe DDS, MSD
Den st de familie şi cosme că dentară.
Servicii oferite: implante, obturaţii de canal, cosme că dentară,
Invisalign, extracţii, tratamente parodontale.
Tratăm cu plăcere copii şi asigurăm o ambianţă plăcută şi
relaxată, care diminuează stresul procedurilor stomatologice.
Preferred provider pentru asigurările Microso Premera şi WDS.
Adresa:
NW Family Dental
15955 NE 85th St. Suite 101
Redmond, WA 98052
Telefon: (425)883-2933
www.nwfamilydental.net

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

TO:

Programul slujbelor religioase
Duminică 24 martie 12:30 PM Sfânta Liturghie
Luni 25 martie
12:30 PM Sfânta Liturghie (Buna Vestire)
Sâmbătă 30 martie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Duminică 31 martie 12:30 PM Sfânta Liturghie
Sâmbătă 6 aprilie
Duminică 7 aprilie
Sâmbătă 13 aprilie
Duminică 14 aprilie
Miercuri 17 aprilie
Vineri 19 aprilie
Sâmbătă 20 aprilie
Duminică 21 aprilie
Marţi 23 aprilie
Sâmbătă 27 aprilie
Duminică 28 aprilie
Joi 2 mai
Joi 2 mai
Vineri 3 mai
Sâmbătă 4 mai
Duminică 5 mai

12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
11:30 PM
12:30 PM

Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie
Denia Canonului cel Mare
Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sfântul Mare Mc. Gheorghe)
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie (Intrarea Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor)
Sfânta Liturghie (Sfințirea Paștilor)
Joia Mare (Denia celor 12 Evanghelii)
Vinerea Mare (Denia Prohodului Domnului)
Sfânta Liturghie a Învierii Domnului (Sfintele Paști)
Sfânta Liturghie (A doua Înviere, prima zi de Paște)

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Tudor Toma, Mihai Frîntu
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Ioana Danciu, Toni Jumanca, Cornel Marcu, Adi
Oltean, Sorin Angheluș
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Răzvan Munteanu,
Gheorghe Dănilă
Coordonator caritate: Adi Oltean
Coordonator strângere de fonduri: Claudia Marcu
Grup financiar: Anca Chester, Claudia Marcu, Angela
Momeo, Laura Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Ioana Danciu, Claudia Marcu, Adrian
Moraru, Claudia Pravăț, Carmen Răutu, Sorin Angheluș
Arhiva: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedinte: Gabriela Neagoe, Izabella Trofin
Secretară: Ana Omușoru
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Ela Munteanu, Aurora Toma
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
Important!
Slujbele Deniilor din 17 și 19 aprilie vor avea loc la Washington Cathedral (12300 Woodinville-Redmond Rd. NE, Redmond, WA 98052). Slujbele Deniilor și Slujba Învierii Domnului (2, 3 și 4 mai) vor avea loc la St. Jude Church (10526
166th Avenue NE, Redmond, WA 98052). Toate celelalte
slujbe se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul
Spiridon (400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109).

