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

Troparul Cincizecimii
(glasul 8)
"Bine ești cuvântat,
Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai
arătat, trimiţându-le lor
Duhul Sfânt și printr-înșii
lumea ai vânat; Iubitorule de oameni, mărire Ţie"

Condacul (glasul 8)
"Când Cel Preaînalt, coborându-se, a amestecat
limbile, atunci a despărţit neamurile; iar când a
împărţit limbile cele de
foc, atunci a chemat pe
toţi la o unire; și cu toţi,
ca într-un glas, slăvim pe
Duhul cel Preasfânt"

Icoana Pogorârii
Sfântului Duh
În acest număr:
Duminica tuturor sfinților - o
predică a părintelui Sofian
Sfinții mucenici de la
Prevlaka - un mesaj de la
monahul Filoteu
Cronica ridicării noii biserici
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Raportul Donaţiilor

1
2
4
5
7

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

În această lună, ziua a treizecea prăznuim
Duminica Tuturor Sfinților - o predică a părintelui Sofian
Sărbătorim astăzi, împreună cu toată creștinătatea
ortodoxă, Duminica Tuturor Sfinților. Cinstim acum,
laolaltă și după cuviință, pe cei mai vrednici fii ai neamului omenesc. Cinstim pe toți acei care, de la începuturile lumii și până acum, în toate timpurile și în toate
locurile pe unde au trăit, s-au străduit să păstreze demnitatea lor de oameni, închinându-și toată viața lor în
slujba binelui și a dreptății, în slujba lui Dumnezeu.
În acest uriaș sobor al tuturor sfinților, pe care îi
cinstim acum la această sărbătoare, sunt toți strămoșii
neamului omenesc, toți patriarhii și sfinții prooroci ai
Vechiului Testament, împreună cu toți drepții dinainte de întruparea Mântuitorului, răscumpărați de El
prin jertfa Sa pe Cruce. Ei sunt acei despre care marele
Apostol Pavel scrie așa în Epistola către Evrei, despre
acești sfinți pătimitori pentru dreapta credință și pentru Hristos, pentru Dumnezeu : Au fost chinuiți, au suferit batjocuri și bice, ba chiar lanțuri și închisoare; au
fost puși la cazane, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit
uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de
capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea
nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți, și în
peșteri, și în crăpăturile pământului (Evrei 11, 36-38 ).
Tot acum, laolaltă cu ei, cinstim cu evlavie pe toți prietenii lui Dumnezeu din Legea harului, adică cinstim fericitele cete ale apostolilor, ale mucenicilor, ale sfinților
ierarhi, ale cuvioșilor părinți, bărbați și femei, și ale tuturor plăcuților lui Dumnezeu din toate timpurile și din
toate straturile vieții sociale: pescari ca Sfinții Apostoli,
grădinari, vameși, negustori, ciobani, cizmari, ostași,
împărați, mineri, fierari, bucătari, avocați, doctori sau
filosofi, care în mijlocul societății și în cadrul vieții de
familie, în munca lor de toate zilele, s-au îngrijit și de

sufletele lor, păstrând legatura cu Dumnezeu prin rugăciune și viață cinstită, împlinind poruncile lui Dumnezeu, și aspru și-au sfințit viața și li s-au scris numele
lor în cartea vieții, în Împărăția lui Dumnezeu.
Sfințenia nu este un cerc închis, ea poate fi dobândită de oricine. Mântuitorul spune pe Muntele Fericirilor:
Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârșit este! (Matei 5, 48). Nu erau nici călugari
atunci, nici niște oameni speciali care ascultau aceste
cuvinte. Era de fața o mulțime foarte variată și El la toți
le poruncea să fie sfinți. Așa încât sfințenia este deschisă pentru oricine. De aceea am amintit toate aceste
categorii sociale. Toți au intrat în sfințenie. Și aflăm din
Viețile Sfinților cum au petrecut și și-au săvârșit viețile
lor. Așa încât cinstea sfințeniei s-a dat pentru fiecare
dintre noi, care uneori ne plictisim de rugăciune, de tot
ceea ce ne oferă Dumnezeu pentru sfințenia noastră.
Noi îi cinstim pe toți sfinții pentru viața lor pilduitoare, pentru statornicia lor în credință, pentru caracterul lor hotărât pe calea binelui și a dreptății, pentru
bunătatea inimii lor și pentru sfințenia vieții lor. Îi cinstim pentru că au devenit cetățenii casei lui Dumnezeu,
prietenii și iubiții lui Durmezeu și pentru că acolo unde
sunt acum, în împărăția lui Dumnezeu, ascultă rugăciunile noastre, ne văd cum trăim, cunosc trebuințele
noastre și necazurile noastre, se bucură de întoarcerea
noastră către Dumnezeu și se roagă și mijlocesc pentru
noi atunci când le cerem ajutorul; iar rugăciunile și mijlocirile lor sunt ascultate și bineprimite de Dumnezeu.
Cinstind pe Maica Domnului și pe sfinți, cinstim pe
Stăpânul lor, Care este Dumnezeul părinților noștri și
Dumnezeul nostru al tuturor. Noi toți suntem chemați
și îndemnați să ne împrietenim cu Dumnezeu și cu

Cuvântul
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Parintele Sofian Boghiu
(1912 - 2002)

"În măsura în care
ai inima înfrântă și
smerită, devii tot mai
liber interior și atunci
Dumnezeu coboară
în tine. Rostul nostru
pe pământ este să ne
umplem de Dumnezeu. Și nu ne putem
umple de Dumnezeu
decât prin smerenie.
Smerenia trebuie
să fie fundamentul
vieții noastre. Nu ne
realizăm prin trufii
ieftine, ci numai prin
smerenie."
Părintele Sofian

sfinții Săi încă din viața aceasta, și să-i chemăm în rugăciunile noastre, să le ascultăm povețele și să le urmăm
credința și faptele lor, să ne însușim modelul vieții lor și
scopul sau idealul vieții lor. Scopul ultim al vieții lor a fost
desăvârșirea sau sfințenia, iar viețile lor au strălucit ca
niște făclii luminoase pe cărările întortocheate ale acestei
lumi. Ei au ascultat și au împlinit slăvita poruncă dată de
Dumnezeu către toata lumea când a zis : Fiți sfinți, căci
Sfânt sunt Eu ( I Petru 1, 16 )
Această poruncă este dată pentru prima data lui Moise, pe care o găsim în cartea Levitic, capitolul 11. Deci,
încă din vremea Vechiului Testament ni se poruncea să
fim sfinți. Iar astăzi este de batjocură acest cuvant : "Vrei
să fii sfânt ? Vrei să faci pe sfântul ?" Ca și cum sfințenia
ar fi ceva interzis. Ar trebui să spunem: " Doamne ajutămi să fiu sfânt !" Să fim sfinți cu toții. Acesta este idealul
nostru ! Este poruncă să fim sfinți; poruncă de la Dumnezeu. Și o altă poruncă, asemănătoare cu aceasta, rostită
de Mântuitorul pe Muntele Fericirilor, când a poruncit
tuturor ascultătorilor Săi de atunci și din totdeauna : Fiți
desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit
este ( Matei 5, 48).
Când citim sau când auzim din Sfintele Scripturi aceste porunci dumnezeiești: " Fiți sfinți sau fiți desăvârșiți ",
care este în fond același lucru, le primim cu greutate la
prima auzire, ni se pare că e cu neputință de înfăptuit
sfințenia cu propria noastră viață ! Dacă privim însă la
viețile sfinților, despre care știm că au fost și ei oameni pământeni ca și noi, și vedem că ei au putut împlini această
poruncă a sfințeniei, a desăvârșirii, prindem și noi curaj și
smerită îndrăzneală. Mai ales că sfințenia și desăvârșirea
nu înseamnă numai semne și miununi; puțini sfinți au
făcut minuni în viața lor pământească.
Minunile sunt daruri speciale, în plus, și nu totdeauna
sunt însușirile sfințeniei. În privința aceasta, Mântuitorul
ne-a spus niște cuvinte care pe mulți trebuie să ne pună
pe gânduri. El a zis printre altele: În ziua aceea a judecății
mulți Îmi vor zice : Doamne, Doamne ! Oare nu în numele
Tău am proorocit, și nu în numele Tau am scos demoni și
n-am făcut noi atâtea minuni în numele Tău? Se vor apăra
oamenii. Și atunci voi zice lor, spune Mântuitorul Hristos:
Niciodată nu v-am cunoscut pe voi! - cumplit răspuns!
Depărtați-vă de la Mine, voi, cei ce lucrați fărădelegea
(Matei 7, 22-23).
Sfințenia sau desăvârșirea nu presupun numaidecât
semne și minuni, așa cum suntem obișnuiți să credem
uneori. Minuni, ce pot să uimească pe oameni, ajung să
facă și vrajitorii și scamatorii și fachirii, ajutați de puterile întunericului. Dar sfințenia nu pot să o dobândească
decât cei blânzi și smeriți cu inima, cei plini de dragoste
pentru Dumnezeu și pentru aproapele lor. Sfințenia cea
bineplăcută lui Dumnezeu trebuie să aibă măcar aceste
trei însușiri.

Înstrăinarea omului de răutăți și de patimi. Noi suntem numiți vase de lut și aceste vase trebuie curățite ca să
poată intra și să poată rămâne în ele harul Sfântului Duh,
adică sfințenia. În Împărăția lui Dumnezeu nimic necurat
nu intră spune Sfântul Apostol Pavel. Așa încât trebuie să
ne curățim trupul nostru de patimi și de răutați.
A doua condiție: Păstrarea și mărturisirea dreptei
credințe în Dumnezeu. Cei care fac false minuni, sunt
niște șarlatani. Există minuni făcute de sfinți, fără îndoială, dar acestea sunt mai rare.
Și a treia condiție : Împlinirea poruncilor dumnezeiești.
În Filocalie, volumul întâi, se spune între altele și acest
lucru: Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale. Întrucât
împlinești porunca Evangheliei, Dumnezeu este de față
și ți se arată. Îl vezi. Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8 ), spune "Fericirea" a
șasea. De obicei, credința cea adevărată față de Dumnezeu se cere dovedită prin fapte de dragoste sinceră față
de aproapele nostru : Căci de va zice cineva că iubește pe
Dumnezeu iar pe fratele său îl urăște, este un mincinos,
spune Sfântul Evanghelist Ioan în Epistola întâia dintre
scrierile sale. Căci cel ce nu iubește pe fratele său pe care
îl vede, cum poate să-L iubească pe Dumnezeu pe Care
nu-L vede? (I Ioan 5, 20 ). Tot Sfântul Ioan Evanghelistul
spune că nimeni nu poate cunoaște pe Dumnezeu, nu
poate crede în El și nu-L poate iubi cu adevărat, dacă mai
întâi nu-și scoate răutatea din propria sa inimă și dacă nu
dovedește prin faptă dragostea curată față de semenii
săi. Cine face așa, se află pe calea sfințeniei, adică este pe
calea pe care au mers sfinții în drumul lor spre împărăția
lui Dumnezeu. Și aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi: să
vrem, să dăruim, să ne ostenim, să mergem pe calea Lui,
să fim de partea Lui.
Ca să intrăm pe această cale a sfințeniei și să sporim
în ea, avem la îndemană ajutorul lui Dumnezeu, numit
harul Sfântului Duh, care este puterea darului ce izvorăște
din Duhul Sfânt, prin care lucrează Dumnezeu în lume și
în noi. Harul îl dobândim și îl menținem prin Sfintele Taine, prin rugăciunea personală, prin rugăciunile și binecuvântarile Sfintei Biserici.
Mântuitorul ne invită cu iubire pe calea Lui și ne
cheamă la El, zicând: Veniți la Mine toți cei osteniți și
împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Rămâneți întru
Mine, spune Iisus Hristos, și Eu voi rămâne întru voi. Căci
precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă
nu rămâne în viță; așa nici voi, dacă nu rămâneți întru
Mine. Eu sunt vița, voi mlădițele (Ioan 15, 4). Vedeți ce
raport strâns este între noi și Dumnezeu? Cine rămâne în
Mine și Eu rămân în el, acela aduce roadă multă. Fără de
Mine nu puteți face nimic ! (Ioan 15, 5).
Cu alt prilej Mântuitorul se roagă Tatălui ceresc, zicând:
Sfințește-i, Doamne, cu adevărul Tău, ca și ei să fie sfințiți
în adevăr (Ioan 17, 17). Sfântul Apostol Pavel spune : Voia
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lui Dumnezeu este sfințirea noastră, iar Sfântul Apostol
Petru îndemna pe calea sfințeniei pe credincioșii din
vremea sa și ne îndeamnă și pe noi, pe cei de astăzi prin
aceste cuvinte : Fiți sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Că scris este : Fiți sfinți că Sfânt sunt Eu, zice Domnul
Dumnezeu (I Petru 1, 15-16). Și continuă : Dacă chemați
Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, petreceți în frica vremelniciei. Curățați-vă sufletele prin ascultarea de adevăr
și nefățarnică iubire de frați și iubiți-vă unul pe altul din
toată inima, cu toată stăruința, lepădând toata răutatea
și tot vicleșugul și fățărniciile și pizmele și toate clevetirile; ca să deveniți prin Duhul Sfânt seminție aleasă, preoție
împărătească și neam sfânt, popor ales al lui Dumnezeu.
Când ne vom afla pe o asemenea cale vom urâ fărădelegea și păcatul și vom simți nevoia lăuntrică de a face
cât mai mult bine în jurul nostru. Atunci ne vom însufleți
ușor pentru tot ce este frumos, nobil și de folos oamenilor
și vom simți din plin bucuria și dulceața faptei bune, păstrând mereu în noi duhul smerit și blând. Aceasta este calea sfințeniei. Pe o asemenea cale au mers și sfinții pe care
îi sărbătorim astăzi. Din viețile lor învățăm să fim cinstiți,
harnici, modești, blânzi, pașnici, curați la suflet și la trup,
generoși, plini de bunătate și de omenie. Toate aceste

virtuți își au puterea și izvorul în Dumnezeu, pe Care L-au
descoperit în măsura în care au trăit după sfaturile și după
sfintele Sale porunci. În El au crezut, pe El L-au mărturisit,
pe El L-au iubit și către El s-au dus, în împărăția Lui și în
slava Lui, cum spune Psalmistul: Adânc pe adânc cheama.
Societatea noastră omenească și romanească are nevoie de oameni cinstiți, de oameni înțelepți, modești,
cumpătați, de oameni pașnici, plini de omenie. Să nu pretindem altora să fie așa; să ne străduim noi înșine, fiecare,
în sectorul său de activitate, să fie mai bun, mai sincer,
mai curat, mai cinstit, mai omenos, mai credincios, după
chipul vieții acelora pe care îi prăznuim astăzi.
Încheind aceste gânduri despre sfinții pe care îi prăznuim astăzi să ne rugăm lui Dumnezeu cu umilință, zicând așa : Dă-ne, Doamne, duhul sfințeniei, bărbăția și
statornicia sfinților Tăi pe calea binelui ! Dă-ne, Doamne,
tăria lor în credința, râvna dragostei lor, duhul smereniei
și al virtuților creștinești pe care le-au avut ei ! Ajută-ne,
Doamne, ca tot ce gândim, ce vorbim și tot ce înfăptuim să fie spre slava Ta și spre binele aproapelui nostru, ca
împreună să Te cinstim cu credință pe Tine, Dumnezeul
părinților noștri, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi.
Amin

Sfinţii Mucenici de la Prevlaka

(un mesaj de la monahul Filoteu)

Nu cu multe luni în urmă am fost în Muntenegru, unde
am ajuns la o mânăstire, Prevlaka (în traducere: bine mirositor), aflată în apropierea orașului medieval Budvar de
pe coasta Adriaticii. Mânăstirea este pe o insuliţă în mijlocul unui lac fostă lagună litorală, și este înconjurată de
chiparoși și multe ruine. Cândva se trecea prin apă până
acolo, dar azi este drum asfaltat. Obștea are doar câţiva
monahi și vreo doi fraţi. Povestea mânăstirii spune că în
secolul 15, mânăstirea a tocmit un meșter papistaș să îi
toarne un clopot. Meșterul a cerut o sumă cum nu se cuvenea de mare, dar monahii, pentru ca nu aveau de unde
să cumpere un alt clopot, au acceptat. Meșterul s-a gândit: dacă ei au atâţia bani, înseamnă că au cu mult mai
mulţi; deci ce-ar fi să-i las fără bani, și-a zis el. Călugării
au strâns banii, iar în ziua stabilită s-au dus cu carul la
acel meșter să ia clopotul și să-i dea plata. Au venit, au
încărcat clopotul, iar meșterul le-a umplut monahilor carul cu bucate, rugându-i să se roage pentru el. Monahii
au luat toate, bucuroși că aduc mânăstirii un asemenea
odor, dar neștiind că bucatele erau otrăvite. Au ajuns la
mânăstire, stareţul și obștea i-au primit cu bucurie, căci,
iată, după atâtea griji și rugăciuni și nevoinţe pentru a-și
dobândi clopotul în sfârșit l-au căpătat, și au făcut un ospăt obștii pentru acest prilej. Au murit otrăviţi toti cei o
suta de călugari. Niște mireni binecredincioși i-au găsit
mai apoi și i-au îngropat, la cei cunoscuţi punându-le sub
cap câte o cărămidă cu numele lor. Mânăstirea a rămas
pustie, a fost distrusă de turci, mai apoi s-a facut acolo un

fort austriac, apoi a fost părăsită cu totul. Pe la anul 1890
niște binecredincioși, cuprinși de evlavie pentru acest loc
sfânt, au rezidit bisericuţa mânăstirii pe vechea temelie.
Localnicii au pus întotdeauna buna mireasmă a locului
pe seama mulţimii de flori de pe insuliţă. Iată, însă, că
pe la 1950 comuniștii au vrut să facă pe insuliţă un soi
de staţiune de odihnă pentru ofi ţerii armatei iugoslave
(locul este cu adevărat minunat). Și săpând la temeliile
caselor și vilelor ce urmau a fi construite au dat peste
mulţimea de oase care au confirmat legenda ce există în
zonă despre cei 100 de monahi otrăviţi. Unii aveau sub
cap o cărămidă pe care le fusuese scrijelite numele. Alţii
nu. Ceea ce contează este că în clipa dezgropării moaștelor monahilor, locul s-a umplut o dată mai mult de buna
mireasmă și atunci au înţeles cu toţii de unde venea, de
sute de ani, buna mireasmă de pe insulă: nu de la flori,
ci de la Sfintele Moaște. O parte din moaște se află întrun cufăr în bisericuţa de pe insulă. M-am învrednicit și eu
să mă închin Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Mihailo, Maxim,
Ruvim, Vasilie si Dimitrie, închipuiţi pe icoana ce am atașat-o acestui mesaj. Dau mărturie ca nicăieri pe la Sfintele
Moaște pe unde m-am mai închinat până acum nu am
mai simţit o bună mireasmă atât de puternică. Pur și simplu te îmbătai de buna mireasmă din biserică. Am nădejde că și acești aleși și plăcuţi ai lui Dumnezeu, dimpreună
cu contemporanul lor, Sfântul Efrem de la Nea Makri, au
mare îndrăzneală înaintea Domnului pentru a-i izbăvi de
otravă pe cei ce li se vor ruga.

"Scopul ultim
al vieții lor a fost
desăvârșirea sau
sfințenia, iar viețile
lor au strălucit ca
niște făclii luminoase
pe cărările întortocheate ale acestei
lumi. Ei au ascultat
și au împlinit slăvita poruncă dată de
Dumnezeu către toata lumea când a zis :
Fiți sfinți, căci Sfânt
sunt Eu ( I Petru 1,
16 )"
Părintele Sofian

Icoana Mucenicilor de la
Prevlaka

Cuvântul
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Dragi enoriași,
După o pauză de câteva luni, la începutul
lunii mai lucrările de framing au fost reluate,
acestea progresând semnificativ pe parcursul
săptămânilor ce au urmat. Echipa de framing
a început lucrul cu nivelul de jos, cel al
viitorului centru comunitar. Astfel, la acest
nivel au fost finalizați pereții exteriori, cei
despărțitori, precum și plafonul. S-a trecut
apoi la nivelul următor, mai precis la ridicarea

pereților bisericii. Până acum, au fost ridicați
pereții de nord și de sud și se lucrează la
pereții transepturilor. În paralel, comitetul
de construcție pregătește un pachet de bid
în vederea selectării materialului din care
va fi construit acoperișul și a obținerii unor
oferte de preț pentru această următoare etapă
importantă.
Așa cum puteți vedea din fotografiile
alăturate, silueta bisericii se conturează din ce

în ce mai clar și urmărim cu bucurie și emoție în
suflet progresul care se înregistrează cu fiecare
zi ce trece. În măsura în care vom dispune de
sprijinul comunității pentru a aduna fondurile
necesare, suntem determinați să continuăm în
ritm susținut în direcția finalizării așa-numitului
warm shell, de preferat până la sfârșitul anului.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Comitetul de Construcție

pagina 5

No. 206

Actualitatea Parohiei
Botezuri

Cununie

11 mai: Luiza Olaru, fiica lui Liviu & Alina Olaru. Nași au fost Ciprian & Paula
Gociman. Maria-Smaranda Balan, fiica lui Alexandru & Adina Balan. Nași au
fost Alexandru & Loredana Gavrilescu. Daniel-Nicholas Burete, fiul lui Ionuț &
Daniela Burete. Nași au fost Nicolae & Monica Voicu.
15 mai: Max-Jaiden Borza, fiul lui Marius & Cristina Borza. Nași au fost Cătălin &
Dana Bot.
18 mai: Luca Melincianu, fiul lui Cătălin & Laura Melincianu. Nași au fost Ionuț &
Gabriela Gușu.
9 iunie: John-Darius Dediu, fiul lui Marius & Iuliana Dediu. Nași au fost Adrian &
Carmen Ciocan și Larisa Bedean.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Au venit în fața Sfântului Altar pentru a-și uni viețile și a primi
binecuvântarea Domnului :
Sâmbătă 1 iunie 2013: tinerii Igor Balacsiev și Bianca Tescar
având ca nași familiile Nicolae & Mariana Bodea și Săndel &
Iasmina Bumba.
Duminică 9 iunie 2013: tinerii Marius Dediu și Iuliana Dediu
având ca nași famila Adrian & Carmen Ciocan
Dumnezeu să le dăruiască o viață plină de bucurii, sănătate și
bună înțelegere.

It’s picnic time

Situaţia Financiară
Suma Cont Bancar
$277,375
$95,418
$115,499
$642,984
$488,292
$70,475

Bank of America non-charity accounts
US Bank
Fidelity
Total non-charity accounts
Fonduri existente 31 mai 2013 non-charity
Bank of America charity account

Donații 1 aprilie - 31 mai 2013
$91,074 Slujbe, servicii religioase, Paşte, Balul florilor de mai
$145 Caritate

Vă invităm
să participați la primul picnic de anul acesta organizat de membrii parohiei noastre în beneficiul
proiectului de construcție a noii biserici. Meniul
variat va cuprinde aperitive, salate, deserturi
precum și tradiționalii mititei. Picnicul se va
desfășura la proprietatea Bisericii Sârbe Sf. Sava
Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o
după amiază relaxantă, cu voie bună, muzică,
sport și activități pentru copii!
Adresa:14916 239th PL SE, Issaquah WA 98027
Pentru direcĠii:
http://stsavachurch-nw.org/directions.htm

Plăți importante 1 aprilie - 31 mai 2013
Construcție
$53,381
$25,050
$8,327
$8,224
$4,747
$1,520
$1,200
$425

Pro Built - framing materials
Ponderosa Pacific
Eli Balach - management/architectural services
RGH Construction - site superintendent services
Dorosh Homes - framing rentals
Delta Land Surveyors - surveying services
Ovidiu Marcu - architectural servoces
Mayes Testing Engineers

Diverse
$5,250
$2,140
$1,100
$1,280
$700

Royal Argosy - deposit FR event
Metropolotan Banquet Hall - Balul florilor de mai
St. Jude Church - Easter rentals
St. John the Forerunner Church - candles
St. Spiridon Church - April/May rentals

Caritate
$1,700 Proiect CT - Maria Mîndru
$1,141 Proiect CT - Mălina Tatu
$1,000 Milostenie și Nădejde - familia Miroslav

Cuvântul
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"Comunitate, dăruire, lăcaș românesc"- campania de ridicare a noii biserici.

Ce s-a realizat: s-a ridicat structura metalică,
s-au continuat lucrările de amenajare a terenului,
s-au completat planurile de detaliu și se lucrează
la structura de lemn.
Ce urmează: construirea acoperișului, instalarea
sistemului de încâlzire și aer condiționat, precum și
montarea geamurilor și a ușilor.
Ce ne propunem: să strângem $200,000 până în
toamnă, astfel încât să nu întrerupem construcția
odată cu epuizarea fondurilor existente.

Marcați-vă data în calendare!
În tradiţia unității ce ne-a susținut și în trecut, vă
invităm să luați parte la urmatoarele evenimente
organizate în beneficiul proiectului de construcție:
- picnicurile din 13 iulie și 24 august
- dineul festiv din 28 septembrie
- Balul toamnei din luna noiembrie



Am străbătut o cale lungă și ocolită de la începuturile timide ale proiectului de construcție
a Bisericii Sfinții Trei Ierarhi, prima biserică română ortodoxă din Seattle. Unde am fi fost astăzi
fără dăruirea celor care au sosit pe meleaguri străine cu mâinile goale, dar cu sufletul plin de
amintiri și tradiții românești, pe care s-au străduit să le perpetueze în noua lor casă? Sunt printre
noi aceia care își amintesc primele picnicuri organizate în sprijinul proaspăt-formatei misiuni
ortodoxe. Fie mângâiați de razele soarelui, fie înfrigurați de ploaie, osteniți de pregătiri dar
susținuți de un optimism nezdruncinat, o mână de participanți reușeau să adune cu trudă o mie
sau două de dolari, abia suficienți pentru a continua organizarea de slujbe în limba română și
pentru a menține visul că într-o bună zi vom ajunge să ne rugăm în propria noastră biserică. Am
străbătut o cale lungă și ocolită, spuneam, dar, încetul cu încetul, s-au îngroșat rândurile în jurul
acelor oameni inimoși. Noi familii și noi generații, noi amintiri și noi speranțe au dat naștere
unei comunități vibrante și diverse, unită în jurul bisericii și devotată acestui vis de a construi o
oază de credință ortodoxă care să ne reprezinte și să ne definească. Treptat, biserica imaginației
noastre a căpătat contur, la început pe planșetă, iar apoi pe șantier. Este greu de exprimat în
cuvinte preaplinul sufletesc pe care îl simțim astăzi la vederea siluetei îndrăznețe a viitoarei
cupole sau a conturului liniștitor al pereților transepturilor, realizări care au fost posibile numai
prin sacrificiul de timp, bani și energie făcut de întreaga noastră comunitate.
Se profilează acum în fața noastră posibilitatea ca până la sfârșitul anului să putem
finaliza acoperișul și să instalăm ușile și ferestrele viitorului nostru lăcaș. De aceea, suntem
încrezători în puterea și dorința comunității de a acționa la unison pentru atingerea obiectivului
pe care ni l-am propus până în toamnă și anume de a strânge suma de $200,000. Lunile de
vară vor fi o ocazie nu numai de a participa la mult-îndrăgitele picnicuri, dar și de a suplimenta
donațiile pentru proiectul de construcție, astfel încât să putem menține un ritm susținut de
lucru pe șantier. Ca rezultat al inițiativei unor generoși sponsori din comunitate, avem bucuria
să vă anunțăm că orice familie care va contribui cu o sumă de cel puțin $1,000 de acum și
până la sfârșitul lunii august va avea numele inclus într-o tragere la sorți pentru o vacanță cu
o valoare de până la $1,500. Tragerea la sorți va avea loc cu ocazia picnicului din 24 august.
Ca întotdeauna, vă așteptăm cu drag la următoarele evenimente și nutrim speranța că vom
străbate calea rămasă împreună, cu încredere și curaj. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Comitetul de strângere de fonduri

FORMULAR DE DONAȚIE PENTRU BISERICA SFINȚII TREI IERARHI

Doresc să donez suma de $ _______________________________________

Doresc ca donația mea să rămână anonimă

NUME______________________________________________ ADRESĂ __________________________________________________________________________
TELEFON(opțional) _________________________________ EMAIL (opțional) __________________________________________________________
MODALITATEA DE PLATĂ
Cash sau cec către Three Holy Hierarchs Church, P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151
Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate

Vă mulțumim!
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profit în statul Washington. Donațiile către biserică sunt tax-deductible în măsura permisă de lege
La sfârșitul anului, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru donațiile făcute. Informațiile dumneavoastră de contac
sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite, vândute sau transferate niciunei părți externe. Dacă aveți întrebări legate de donații, vă rugăm să trimiteți email la
adresa treasurer@ortodox.org.
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Donaţii 1 aprilie - 31 mai 2013
Donațiile în perioada 1 aprilie - 31 mai 2013
au totalizat $91,074. Mulțumim tuturor
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$11,048 Donator nespecificat
$10,000 Anonim
$3,900 Anonim
$2,600 Muntean Ioan & Angelica
$2,000 Folta Florin & Teodorescu Roxana,
Jumanca Antonie & Maria
$1,500 Gavrilescu Alexandru & Loredana
$1,300 Dănilă Gheorghe, Ene-Stroescu Daniel
& Valerica, Petrovan Ioan & Plev Maria
$1,260 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,100 Marcu Cornel & Virginia, Mirea Valentin
& Aurelia
$1,060 Mureșan Nicu & Lucy
$1,000 Alexianu Mihai & Daniela, Barbură
Claudiu & Liana, Hera Gabriel & Raluca, Olt
Emanoil & Violeta, Popița Ioan & Dorina, Stănescu Marian & Luana, Țigănuș Liviu & Maria
$ 900 Apostol Alexandru & Doina
$ 775 Danciu Valentin & Ioana Marina
$ 750 Trocan Gabriel & Elena
$ 735 Răutu Bogdan & Carmen
$ 700 Voicu Nick & Monica
$ 650 Fedorean Maria
$ 625 Crețu Ionel & Monica
$ 600 Aluaș Mihai & Gabriela, Avram Gigel &
Marilena, Pop Aurel & Marcela, Toma Tudor &
Aurora
$ 550 Marcu Claudia & Horațiu
$ 500 Andreiu Bogdan & Geanina, Badea Constantin & Maria, Bar Florin, Căruțașu Adrian &
Diana, Frățilă Liviu & Maria, Goie Ioan & Maria,
Grecu Elena, Irimescu Gheorghiță & Liliana, Isac
Constantin & Andreea, Leca Nicolae & Neagoe
Gabriela, Momeo Angela, Munteanu Marian
Răzvan & Elena, Oprean Dorel & Lucia, Pașca
Dorin Alin & Eugenia, Perianu Aurel & Florentina, Smîntînă Ioan & Maria, Ungureanașu Cezar
& Cătălina
$ 450 Cira Adalbert & Gina, Gușu Ionuț &
Gabriela
$ 400 Allen Maria & Lyons Robert, Anonim,
Balan Adina & Alexandru, Buie Maria, Focșan
Cosmina & Raus Victor, Mija Cornel & Maria,
Moraru Valentin & Elena, Rădăuceanu Teodor &
Raluca
$ 350 Tătar Lucian

$ 310 Oltean Adrian Paul & Mariana
$ 300 Albuț Gabriel & Lucia, Bădăluță Ioan
& Viorica, Barlow Mihaela, Bogdan Mircea &
Claudia, Bot Cătălin Radu & Stephanie, Ciocănaș
Ioan, Cocerhan Vasile & Maria, Gociman Ciprian
& Paula, Mihăescu Dorin & Florina, Mureșan
Rafael & Otilia, Nistor Costel & Corina, Onuțan
Ionuț & Mocan Anamaria, Pungan Marian &
Ramona, Puraveț Constantin Petru & Tatiana,
Tătar Monica, Țîru Doinița
$ 290 Costea Mihai & Dana, Nistor Ioan &
Valeria
$ 265 Manole Vasile Cătălin & Irina
$ 250 Breban Ghiță & Floarea, Gașpar Lucian
& Mărioara, Moraru Adrian & Delia, Petrini
Silviu, Pop Călin & Adriana, Tânjală Rodica, Tuța
Grigore, Țurcanu Radu & Silvia, Zlăvog Gabriel &
Maricica
$ 230 Pop Flora
$ 210 Anonim
$ 200 Anonim, Ardelean Cornel, Badiu Bogdan & Mădălina, Buie Gheorghe, Cazacu Viorel
& Paula, Dâmboianu Radu & Alina, Duican Ion
& Gabriela, Dumitru Ion Viorel & Raluca, Ghizilă
Gabriel & Teodora, Iftimie Sorin & Lucia, Iliescu
Valentin & Alina, Ioana Bogdan & Cristina, Iordache Natalie, Kobersy Jacques & Dencef Irina,
Lupșa Lucia & Viorel, Marcu Ovidiu, Moldovan
Eugen & Laura, Muntianu Adrian & Alexandrina,
Olariu Laurențiu & Eugenia, Rădăuceanu Paul &
Lup Adriana, Stoica Livia & Emilian
$ 175 Trandafir Marian & Daniela
$ 160 Petreush Victor
$ 150 Basarabă Monica, Burlacu Rodica,
Butnar Ioan & Elisabeta, Carabă Crina, Cojocaru Alexei & Mariana, Ionescu Florentin &
Dana, Mart Iulian & Veronica, Piticariu Toader
& Virginia, Popescu Mihail & Irina Bidivenciu,
Rădulescu Ionela Floris & Alexandru
$ 145 Romanschi Mădălin & Laura
$ 120 Marin Ileana, Stana Vasile, Ulmanu
Ionuț & Șandru Florica
$ 105 Garcia Anca
$ 100 Anonim, Baez Crina, Balint Petre &
Daciana, Banu Marius & Claudia, Blidar Marius
& Deac Crina, Bodea Mariana, Briseno Cristina, Căprar Viorica & Nicoleta, Ciocănaș Maria
& Alexandra, Corbu Maria, Cuc Iosif Flavius
& Aurica, Dobrescu Iliuță & Rodica, Drăghici
Adelina, Drăghici Sorin, Dumbravă Gheorghe

& Georgeta, Fildan Felix & Moise Carmen,
Filipaș Gheorghe & Estera, Firulescu Lucrețiu &
Lidia, Geageac Florica, Gheoca Radu & Doinița,
Grigorescu Cristian & Ana Maria, Horea Nicolae
& Laura Monica, Ionescu Niscov Ștefano & Luisa,
Leininger Sean & Mărgineanu Corina, Luican
Ilie & Elena, Mocănița Călin, Mocanu Dănuț,
Moiceanu Cornel & Mărioara, Morea Septimiu
& Sanda, Mureșan Olga, NBC Transport LLC,
Nicoară Alexandru & Minodora Maria, Oancea
George, Predoi Mădălin, Rădăuceanu Toader &
Niculina, Rado Iosif & Aneta, Romanica Translations, Ruja Nicolae & Anda, Standolariu Dorel &
Manuela, Temereanca Andreea, Țibelea Nicolae
& Mărioara, Țolaș Cosmina & Ciprian, Tunduc
Marius & Florentina, Uța Maria, Valea Maria
$ 86 Pravăț Daniel & Claudia
$ 85 Gruber Gheorghe Silviu & Carmen
Cristina
$ 80 Popa Mircea Călin & Dana
$ 60 Farkaș Tiberiu, Toma Adrian
$ 55 Daroczy Eugen & Corina
$ 50 Adamovici Eugen & Veronica, Bogdan
Ștefan, Burns Ana, Corcheș Lucian & Camelia,
Lazăr Florin & Simona, Let Valerian, Milici
Nicolae & Liubinca, Nine Maria, Pașca Traian &
Maria, Podar Marius & Monica, Sîrbu Gabriel
& Rodica, Stransky Gerald & Cristina, Vamcova
Susana
$ 40 Destro Mihai
$ 25 Gașpar Raluca
$ 20 Bobaru Adelin & Elena, Gruber Silvia,
Sustac Costel, Ursei John
$ 10 Chiorean Elena Gabriela
Donații caritate:
$ 145 Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
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Suplimentul Buletinului
Balul Florilor de Mai
În această perioadă, în care viitoarea biserică se înalță sub ochii noștri,
umplându-ne sufletele de bucurie, comunitatea noastră a răspuns ca de
obicei cu căldură invitației de a participa la un nou eveniment organizat
în beneficiul proiectului de construcție. Desfășurat într-o atmosferă
de voie bună și muzică antrenantă, balul florilor de mai s-a bucurat de
participarea a mai mult de 250 de persoane și a contribuit la strângerea
a peste $20,000 pentru biserică. Cei prezenți au avut ocazia să asculte un
cuvânt emoționant rostit de Părintele Ioan și să admire imagini recente

ale progresului înregistrat pe șantier. Bineînțeles, nu au lipsit nici bucatele
delicioase cu care gospodinele noastre ne răsfață în astfel de ocazii,
alături de senzația culinară a serii, un purcel la rotisor. Ca întotdeauna,
mulțumim din inimă tuturor sponsorilor, organizatorilor și, bineînțeles,
dumneavoastră, donatorilor, pentru o seară minunată și pentru sprijinul
constant acordat proiectului de construcție. Vă așteptăm cu mult drag și
la evenimentele programate pentru lunile viitoare
Comitetul de strângere de fonduri

Formularul de Membrie
Din dorinţa de a avea o evidenţă corectă şi documentată a membrilor cu drept de vot ai parohiei noastre, includem în prezentul număr al
buletinului formularul actualizat de membrie. Rugămintea noastră este ca membrii existenţi, precum şi cei care doresc să devină membri cu drept
de vot, să returneze formularul completat, împreună cu taxa de membrie de $150 de persoană, fie la epitropi, fie prin poştă la adresa: Three Holy
Hierarchs Romanian Church, PO Box 53151, Bellevue WA 98015. Cei care au scris deja un cec anul acesta în care au precizat ca scop plata membriei
vor trebui să trimită doar formularul completat. Vă prezentăm de asemenea un extras din Constituția Episcopiei Ortodoxe Române din America
privind drepturile și îndatoririle membrilor (Art. IX, secțiunea 14):
a. Pentru a deveni sau a fi membru cu drept de vot al unei parohii, o persoană creștină ortodoxă, botezată și/sau miruită, bărbat sau femeie,
trebuie:
i să aibă cel puțin optsprezece ani;
ii să participe, cel puțin o dată pe an, la tainele spovedaniei și împărtășirii, de obicei în parohia de care aparține;
iii să fi făcut parte și să fi frecventat parohia cel puțin șase luni;
iv să fi acceptat și să fi aderat la Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America;
v să îndeplinească obligațile financiare stabilite de către Congresul Episcopiei și Parohie.
b. O asemenea persoană poate cere formal preotului paroh să devină membru cu drept de vot al parohiei. Cu aprobarea preotului, și după
consultarea Consiliului Parohial, persoana este înregistrată în lista membrilor cu drept de vot a parohiei.
c.
Noii membri înregistrați pot exercita dreptul de vot în Adunările parohiei și pot fi aleși în diferite funcții ale parohiei:
i dacă și-au achitat obligațiile financiare stabilite;
ii dacă au fost înregistrați ca atare pentru o perioadă de mai mult de șase luni înainte de ținerea Adunării.
d. Nici o persoană nu poate fi membru votant în două parohii.
Vă mulțumim!
Consiliul Parohial
Găsiți formularul de membrie în pagina S3 a Suplimentului

Cuvântul
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Tabără ortodoxă românească
pentru copii şi adulţi
activităţi în aer liber (volei, baschet, fotbal).

Vă anunţăm
că Biserica Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” din Seattle WA, cu binecuvântarea
părintelui Ioan Cătană, organizează a 6-a ediţie a taberei de vară pentru copii
şi adulţi.

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

Costul pentru un participant:
$ 280 – primul copil din familie
$ 250 – al doilea copil din familie
$ 175 – al treilea copil din familie
$ 150 – adult voluntar
Copiii sub 9 ani trebuie însoțiți de un părinte, iar cei sub 5 ani participă gratuit.

Înscrierile:
Înscrierile se fac până la data de 15 Iulie 2013.
Pachetul de înscriere/înformaţii suplimentare se găseşte la organizatorii
taberei:
Preot Ioan Cătană
tel: 425-442-8296
Mariana Oltean
tel: 425-558-7591
e-mail: tabara2012@ortodox.org

Important!!!

Durata şi locul taberei:
Tabăra va avea loc în perioada 18 - 24 august 2013, la All Saints Camp, 205
Camp Rd NW, Gig Harbor, WA 98335 .

Cazarea:
În cabane de lemn, cu câte 10 paturi în cameră, toalete şi duşuri. Toţi
participanţii sunt distribuiţi în funcţie de vârstă, cu unul sau mai mulţi adulţi
în cabană.
Tabăra dispune de o sală mare de mese şi conferinţe şi o bucătarie echipată
profesional. De asemenea parcul taberei are un vast teren amenajat pentru

- Nu se mai primesc înscrieri după data de 15 Iulie 2013, întrucât organizatorii au nevoie de timp, în vederea planificării activităţilor;
- Vor avea loc vecernii în fiecare seară și sfintele liturghii miercuri și vineri
dimineața, unde sunt bineveniți să participe și enoriași din afara taberei.
- Întreaga organizare şi funcţionare a taberei se bazează pe voluntari.
Părinţii/adulţii care doresc să participe şi să ajute cu organizarea înainte de
tabără şi pe durata ei sunt rugaţi să îi contacteze pe organizatori.

Vă aşteptăm cu drag!

Vizită la noua Biserică
În fiecare sâmbătă!
Va invităm să vizitaţi șantierul noii Biserici pentru a vedea stadiul actual al construcţiei
și progresul deosebit din ultimele luni. Vă așteptăm în fiecare sâmbătă dimineaţa între orele 10
și 12. Membrii din Comitetului de Construcţie vă vor întâmpina pe șantier ca să vă arate situaţia
lucrărilor efectuate, să vă prezinte planul pentru terminarea Bisericii și să răspundă la întrebările
dumneavoastră.
Vă așteptăm cu drag în fiecare sâmbătă dimineaţa la site-ul noii Biserici, situat la adresa:
6402 226Th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043.
Consiliul Parohial
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APPLICATION FOR PARISH MEMBERSHIP
First Name: ___________________________________

Last Name: _______________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________________________________
City: _______________________________________________ State: _________________ Zip code: ________________________
Phone: _________________________________ Email: _______________________________________________________________
Date and place of birth (optional): ________________________________________________________________________
If baptized Orthodox:
Date: _____________________ Baptized by Rev. Fr. ___________________________________________________
Parish Church: _______________________________________________________________________________________
City: ______________________________________________________________State: ______________________________
If converted to Orthodoxy:
Date: _____________________ Previous religious affiliation: ______________________________________
Parish Church: _______________________________________________________________________________________
City: ______________________________________________________________State: ______________________________
Ritual of acceptance:

[ ] Baptism

[ ] Christening

[ ] Declaration of faith

If transferring from another Orthodox Parish:
Name of Parish: _____________________________________________________________________________________
Diocese: ______________________________________________________________________________________________
City: ______________________________________________________________State: ______________________________

Signature: ______________________________________________________

Date: ____________________________ ________

Cuvântul
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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

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

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

TO:

Programul slujbelor religioase
Sâmbătă 22 iunie
Duminică 23 iunie
Luni 24 iunie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Pomenirea morților - Moșii de vară)
12:30 PM Sfânta Liturghie (Rusaliile)
12:30 PM Sfânta Liturghie (Nașterea Sf. Ioan Botezătorul)

Sâmbătă 29 iunie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Sfinții Apostoli Petru si Pavel)

Duminică 30 iunie
Duminică 7 iulie
Duminică 14 iulie
Sâmbătă 20 iulie
Duminică 21 iulie
Duminică 28 iulie
Duminică 4 august
Marți 6 august
Duminică 11 august
Joi 15 august
Duminică 18 august
Duminică 25 august
Joi 29 august

12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a Domnului)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul)

Citiți buletinul parohial Cuvântul și pe net la: www.ortodox.org

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!
Toate slujbele din această perioadă a anului
se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă
Sfântul Spiridon la adresa:
400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109.

