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Anul acesta s-au împlinit 31 de ani de când s-a mu-
tat la Domnul cel ce a fost  în această lume cuviosul 
părintele nostru Serafi m Rose de la Platina. Ieromo-
nahul de la Platina nu a intrat ofi cial în calendarul 
ortodox dar dreptmăritorii creștini de pretutindeni îl 
pomenesc cu mare evlavie în ziua de 2 septembrie.  
Pentru că buletinul nostru nu a aparut în luna septem-
brie, nu am avut ocazia să fi m punctuali în pomenirea 
noastră, dar credem că este totuși nevoie să stăruim și 
noi asupra acestui eveniment din viața ortodocșilor de 
pretutindeni, cu atât mai mult cu cât suntem trăitori pe 
pământ nord american. Cei ce doresc să afl e amănunte 
despre viața părintelui Serafi m Rose, o pot face citind 
cartea editată de chiar editura fondată de către sfi nția 
sa, Saint Herman Press, prin îngrijirea părinților de la 
mânăstirea Saint Herman din California, și intitulată, 
”Father Serafi m Rose, his life and works”. Cartea a 
apărut în anul 2005 și în limba română, fi ind editată de 
Editura Sophia, sub titlul ”Viața și lucrările părintelui 
Serafi m Rose”. Părintele Damascene unul dintre mo-
nahii împreună ostenitori cu el pentru o perioada de 
mai mulți ani spunea despre cuviosul părinte Serafi m: 
"Părintele Serafi m a fost omul care a știut cum să 
sufere. El a cunoscut măsura suferinței mântuitoare, a 
văzut-o lucrând în mucenicii și duhovnicii creștini din 
vremea sa, și a primit-o din voia sa - nu numai pe din 
afară, prin greutățile vieții sale călugărești din pustie, 
ci și lăuntric, în durerea inimii, care caracterizează dra-
gostea creștină adevărată"

Noi dorim să marcăm acest eveniment și să evocăm 
viața și lucrarea sa, prin alcătuirea și darea spre citire 
a unui colaj de texte pe care le-am găsit a fi  sugestive 
pentru cel ce a fost și este unul dintre cele mai impor-

tante condeie ortodoxe ale veacului pe care îl trăim. 
Dumnezeu îi vădește pe sfi nții săi printr-o iconomie 

doar de El știută. De aceea ortodocșii de pretutindeni 
nu se îndoiesc că deși momentan îl găsesc pe părintele 
Serafi m doar în biblioteci și în sufl etele lor, în curând 
îl vor regăsi în sinaxar și calendare. Părinte Serafi m 
roagă-te lui Dumnezeu pentru sufl etele noastre.

Înainte de a începe conferința, vă voi spune un cu-
vânt sau două despre cât de important este să avem 
o perspectivă ortodoxă asupra lumii și de ce este mai 
difi cil de elaborat una astăzi decât în secolele trecute.

În secolele trecute – de exemplu, în Rusia secolu-
lui al 19-lea – perspectiva ortodoxă asupra lumii era 
o parte fundamentală a vieții ortodoxe și era susținută 
de viața dimprejur. Nici măcar nu era necesar să se 
vorbească de ea ca fi ind ceva separat – trăiai Ortodoxia 
în armonie cu societatea ortodoxă ce te înconjura, și 
aveai o perspectivă ortodoxă asupra lumii asigurată 
de Biserică și de societate. În multe țări, chiar guver-
nul mărturisea Ortodoxia, care se găsea în centrul 
funcțiunilor publice, iar regele sau conducătorul însuși 
era, din punct de vedere istoric, primul laic ortodox, 
având responsabilitatea de a oferi un exemplu creștin 
tuturor supușilor săi. Fiecare oraș avea biserici orto-
doxe, și în multe din ele se țineau slujbe în fi ecare 
zi, dimineața și seara. Erau mânăstiri în toate marile 
localități, în orașe și la țară, în pustiuri și în sălbăticie. 
În Rusia existau peste 1000 de mânăstiri organizate 
ofi cial, pe lângă multe alte grupari neofi ciale. Mo-
nahismul era o parte acceptată a vieții. Multe familii 
chiar aveau în rândul lor o soră sau un frate, unchi, 
naș, văr sau pe cineva care era călugăr sau călugăriță, 
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" Când stăteam 
lângă coșciugul Pă-
rintelui Serafim, în 

biserica simplă a
mânăstirii sale, 

văzând chipul strălu-
citor, ceresc al feţei sale 

adormite, am vărsat 
lacrimi de recunoștin-
ţă, mulţumindu-i „că 
îmi dăduse Adevărul” 
– piatra de mare preţ 
pentru care merită să 

vinzi toate cele din 
lumea aceasta.

Scriind aceste rân-
duri după zece ani, în 
ajunul celei de a zecea 

pomeniri de la
adormirea sa, văd 

toate lucrurile cele mi-
nunate pe care le-a să-
vârșit în viaţa sa prea 

scurtă de 48 de ani. 
Viaţa mea este numai 
una dintre milioanele 

de vieţi pe  care le-a 
mișcat adânc"

Părintele 
Damascene 
Christensen

Father Serafin Rose. 
His life and works

adăugându-se celorlalte feluri de viața ortodoxă: oameni 
care peregrinau din mânăstire în mânăstire, și nebuni 
pentru Hristos. Întregul mod de viață cuprindea genurile 
ortodoxe de oameni, dintre care, desigur, monahismul 
este cel principal. Obiceiurile ortodoxe făceau parte din 
viața cotidiană. Majoritatea cărților celor mai citite erau 
ortodoxe. Viața de zi cu zi era difi cilă pentru majoritatea 
oamenilor: ei trebuiau să muncească din greu pentru a 
supraviețui, speranța de viață nu era mare, moartea era o 
realitate întâlnită des – toate acestea întărind învățătura 
Bisericii asupra realitații și vecinătății celeilalte lumi. 
Trăirea unei vieți ortodoxe în astfel de condiții era de 
fapt același lucru cu a avea o perspectivă ortodoxă asu-
pra lumii, și nu era mare nevoie să se discute un astfel de 
subiect.

Astăzi, pe de alta parte, toate acestea s-au schimbat. 
Ortodoxia noastra este o insuliță în mijlocul unei lumi care 
operează după principii complet diferite – și cu fi ecare zi 
aceste principii se schimbă în mai rău, înstrăinandu-ne tot 
mai mult de ea. Mulți oameni sunt ispitiți să își împartă 
viețile în două categorii distincte: viața cotidiană pe care o 
ducem la servici, cu prietenii lumești, în afacerea noastră 
lumească, și ortodoxia, pe care o traim Duminicile și în 
alte zile ale săptămânii, când avem timp pentru ea. Dar 
perspectiva unei asemenea persoane asupra lumii, dacă 
o urmăriți îndeaproape, este adesea un amestec ciudat de 
valori creștine și valori lumești, care în realitate nu pot sta 
laolaltă. Scopul acestei conferințe este să vedem cum pot 
începe oamenii din ziua de azi să își elaboreze și  să aibă o 
perspectivă în totalitate Ortodoxă asupra lumii. 

Ortodoxia este viața. Dacă nu trăim ortodoxia, pur și 
simplu nu suntem ortodocși, indiferent de ce convingeri 
formale am avea.

Viața în lumea noastră contemporană a devenit 
extrem de artifi cială, de nesigură, de năucitoare. Orto-
doxia, este adevărat, are o viață proprie, dar se afl ă și 
în legătură cu viața lumii dimprejurul ei, și astfel viața 
creștinului ortodox, chiar și atunci când este cu adevărat 
ortodox, nu poate să nu refl ecte lumea în vreun fel. Un 
soi de nesiguranță și confuzie a intrat, de asemenea, în 
viața ortodoxă a vremilor noastre. În această conferință 
vom încerca să analizăm viața contemporană, iar apoi cea 
ortodoxă, pentru a vedea cum ne putem împlini cât mai 
bine obligațiile noastre creștine de a duce viața celeilalte 
lumi, chiar și în aceste vremuri teribile, și de a avea o vizi-
une creștină ortodoxă a întregii vieți care ne va permite să 
supraviețuim acestor vremuri, cu credința neschimbată.

 Viața cotidiană a devenit nefi rească
Oricine privește viața noastră contemporană din per-

spectiva vieții normale duse de oamenii vremilor de mai 
dinainte – să zicem din Rusia, din America, sau din ori-
care altă țară a Europei Occidentale din secolul al 19-lea 
– nu poate să nu fi e izbit de cât de anormală a devenit 

viața din ziua de astăzi. Întregul concept al autorității și al 
ascultării, al decenței și al politeței, al comportării publice 
și private – toate s-au schimbat dramatic, s-au întors cu 
susul în jos, în afara unor grupulețe izolate de oameni – 
de obicei creștini de vreun fel – care încearcă să păstreze 
un mod de viața așa-zis de "modă veche".

Viața noastră anormală de astăzi poate fi  caracterizată 
ca fi ind răsfățată, ghiftuită. Din fragedă pruncie, copilul 
de azi este tratat, ca o regulă generală, drept un mic zeu 
sau o zeiță în familie: toanele îi sunt ascultate, dorințele 
împlinite; este înconjurat de jucării, distracții, plăceri; nu 
este educat și crescut conform principiilor stricte ale com-
portamentului creștin, ci lăsat să se dezvolte așa cum tind 
dorințele sale. Este sufi cient ca el să spună "Vreau asta!" 
sau "Nu fac asta!", pentru ca părinții săi îndatoritori să i se 
plece în fața-i și să îl lase să facă precum dorește. Poate 
aceasta nu se întamplă tot timpul în fi ecare familie, dar se 
petrece sufi cient de des pentru a fi  regula educației con-
temporane a copiilor, și chiar și cei mai bine intenționați 
părinți nu scapă pe deplin acestei infl uențe. Chiar dacă 
părinții încearcă să își crească copiii cu strictețe, cei din 
jurul lor încearcă să facă altceva. Trebuie ca ei să ia în 
considerație acest lucru, atunci cand își educă copilul.

Când un astfel de copil devine adult, se înconjoară, 
în mod natural, cu aceleași lucruri cu care a fost obișnuit 
din copilarie: plăceri, distracții și jucării pentru cei mari. 
Viața lui devine o căutare continuă după "distracție" care, 
apropo, este un cuvânt complet necunoscut în orice alt 
vocabular; în Rusia secolului al 19-lea sau în orice altă 
civilizație serioasă nu s-ar fi  înțeles ce înseamna acest cu-
vânt. Viața este o căutare constantă după "distracție" care 
este atât de goală de orice înțeles serios, încât un vizitator 
din orice țară a secolului al 19-lea, privind la programele 
noastre populare de televiziune, la parcurile de distracții, 
la reclame, fi lme, muzică – la aproape orice aspect al 
culturii noastre de masă – ar crede că a nimerit într-un 
ținut de imbecili care și-au pierdut orice contact cu reali-
tatea. Este un lucru pe care noi nu prea îl luăm adesea în 
considerație, deoarece trăim în societatea aceasta, luând-
o așa cum este.

Unii observatori recenți ai vieții noastre contempo-
rane au numit tineretul de astăzi "generația eu" și vremu-
rile noastre "evul narcisismului", caracterizat de venerația 
și fascinația pentru sine care împiedică dezvoltarea unei 
vieți normale. Alții au vorbit de un univers de "plastic" 
sau de o lume de vis, în care atât de mulți oameni trăiesc 
astăzi, incapabili să înfrunte ori să înțeleagă realitatea 
lumii ce îi înconjoară sau a problemelor din lăuntrul lor.

Când "generația eu" se întoarce către religie – ceea 
ce s-a întâmplat extrem de des în ultimele decenii – o 
face de obicei către o forma de religie de "plastic" sau 
fantastică: o religie a "dezvoltarii de sine" (în care sinele 
rămâne obiectul venerării), a spălării creierului și a con-
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"Cine era acest om 
care, deși era cunoscut 
numai unei mici părţi 
a oamenilor
din apusul bogat și 
foarte felurit, a făcut o 
impresie atât de uimi-
toare asupra ţărilor
ortodoxe răsăritene 
în suferinţă? Cine era 
acest filosof duhovni-
cesc pătrunzător care
părea să fi ieșit din 
vreun Pateric vechi? 
Cine era acest călugăr 
„sălășluitor al pustiei” 
al cărui nume este 
acum în Rusia împre-
surat de legende despre 
viaţa sa retrasă din 
pustie?
Răspunsul este acela că 
acest om, care a fost să 
se numească Părintele 
Serafi m Rose, era în 
esenţă un american 
obişnuit, bun, şi mai 
presus de toate drept."

Părintele 
Damascene 
Christensen

trolului minții, a unor guru și swami zeifi cați, a unor stări 
și simțiri spirituale anormale. 

Este important să realizăm, încercând să ducem astăzi 
o viața creștină, că lumea care a fost zămislită de vremu-
rile noastre îndestulate, ridică cerințe asupra sufl etului, 
fi e în religie ori în viața lumească, pe care trebuie să le 
numim totalitare. Fapt ușor de văzut la sectele deforma-
toare ale minții care au avut parte de atât de multă pub-
licitate în ultimii ani, și care reclamă supunere deplină 
către un "om sfânt" auto-creat; dar este la fel de vădit în 
viața lumească, unde o persoană se confruntă nu numai 
cu o ispită individuală într-un loc sau altul, ci cu o stare 
constantă de ispitire care atacă, fi e în muzica de fundal 
ce se aude peste tot prin magazine și fi rme, fi e în muzica 
rock care ajunge până și în taberele și potecile din pădure, 
fi e în semnele publice și panourile de afi șaj de pe străzi, 
și în înseși căminele, unde televiziunea devine adesea 
stăpânul ascuns al gospodăriei, dictând valori, opinii și 
gusturi moderne. Dacă aveți copii mici, știți cât este de 
adevărat; când aceștia au vazut ceva la televizor, cât de 
difi cilă este lupta împotriva acestei păreri noi, instituită cu 
autoritatea televiziunii. Mesajul acestei ispite universale 
care îi atacă astăzi pe oameni – destul de fățis în formele 
ei lumești, dar de obicei mult mai ascuns în formele re-
ligioase – este: trăiește pentru prezent, distrează-te, 
relaxează-te, simte-te comfortabil. În spatele acestui 
mesaj se afl ă un alt glas în surdină, mult mai sinistru, 
care este exprimat deschis numai în țările ofi cial atee, ce 
se gasesc, în această privință, cu un pas înaintea lumii li-
bere. De fapt, ar trebui să realizăm că ceea ce se întâmplă 
în lumea de astăzi, fi e că se petrece în spatele Cortinei de 
Fier sau în lumea liberă, este ceva asemănător. Sunt difer-
ite variațiuni ale aceluiași lucru, un atac ce are scopul de 
a ne dobândi sufl etul. În țările comuniste, cu o doctrină 
ofi cială a ateismului, ți se spune pe față că trebuie să: uiți 
de Dumnezeu și de orice altă viață în afara celei actuale; 
să îndepărtezi din viața ta frica de Dumnezeu și respectul 
pentru lucrurile sfi nte; să îi privești pe cei ce încă mai cred 
în Dumnezeu, de „modă veche”, ca pe niște dușmani ce 
trebuie eliminați [...] 

Două abordări greșite ale vieții duhovnicești
Dar, ar putea întreba cineva, ce au de a face toate aces-

tea cu noi, care încercăm să ducem, pe cât de bine putem, 
o viață trează de creștini ortodocși? Au de a face mult cu 
noi. Trebuie să conștientizăm că viața ce ne înconjoară 
este locul în care ne începem viața creștină. Indiferent ce 
facem cu viața noastră, indiferent cât de mult conținut 
creștin îi dăm, tot mai păstrează asupra ei ceva din am-
prenta "generației eu", și trebuie să fi m îndeajuns de 
smeriți pentru a observa aceasta. De aici trebuie început.

Există două abordări greșite ale vieții ce ne înconjoară, 
pe care mulți le urmează astăzi, gândindu-se că, cumva, 
aceasta este ceea ce ar trebui să facă creștinii ortodocși. O 

abordare – cea mai des întâlnită – este pur și simplu să 
mergi în pas cu vremurile: să te adaptezi la muzica rock, 
la obiceiurile și gusturile moderne, la întregul ritm al zgo-
motoasei noastre vieți moderne. Deseori părinții mai de 
modă veche vor avea puține legături cu această viață și 
își vor trăi propriile vieți mai mult sau mai puțin în izolare, 
dar vor zâmbi văzându-și copiii urmând ultimelor mode 
nebunești gândindu-se că este ceva inofensiv.

Această cale este un dezastru total pentru viața 
creștină; este moartea sufl etului. Unii mai pot duce o viață 
exterioară respectabilă fără să lupte împotriva duhului 
vremilor, dar lăuntric ei sunt morți sau muribunzi; și – cel 
mai trist lucru dintre toate – copiii lor vor plăti prețul, prin 
diferite tulburări și boli psihice și spirituale, care devin din 
ce în ce mai obișnuite. Unul din membrii conducători ai 
sectei sinucigase care a sfârșit-o atât de spectaculos acum 
patru ani în Jonestown era tânăra fi ică a unui preot orto-
dox grec […] majoritatea membrilor templului satanei 
din San Francisco, potrivit unui studiu sociologic recent 
– sunt baieți ortodocși. Acestea sunt numai câteva din 
cazurile cele mai izbitoare; cei mai mulți dintre tinerii 
ortodocși nu merg atât de departe – ei doar se amestecă 
cu lumea anti-creștină din jurul lor și încetează să mai fi e 
exemple ale vreunui fel de creștinătate pentru cei din jur.

Abordarea greșită ce se afl ă la extrema opusă este una 
care ar putea fi  numită falsa spiritualitate. Pe măsură ce 
traducerile cărților ortodoxe despre viața duhovnicească 
devin tot mai disponibile, și un vocabular ortodox de 
luptă duhovnicească plutește tot mai mult în atmosferă, 
apare un număr crescând de oameni ce vorbesc despre 
isihasm, Rugăciunea lui Iisus, viața ascetică, stări înalte 
de rugăciune și de cei mai înălțați Sfi nți Părinți ca Sf. 
Simeon Noul Teolog, Sf. Grigorie Palama și Sf. Grigorie 
Sinaitul. Este foarte bine să fi m conștienți de această 
parte cu adevărat înaltă a vieții duhovnicești ortodoxe și 
să îi venerăm pe marii sfi nți care chiar au trăit-o; dar dacă 
nu avem o conștiință foarte realistă și foarte smerită a cât 
de departe suntem de viața isihastă noi, toți cei de astăzi, 
și cât de puțin pregătiți suntem chiar și să ne apropiem 
de ea, interesul în ea va fi  doar încă una din exprimările 
universului nostru de plastic, centrat asupra sinelui. 
"Generația-eu devine isihasta!" – este ceea ce încearcă 
unii să facă astăzi; dar în realitate adaugă doar un joc nou 
numit "isihasm" atracțiilor Disneyland-ului [...]

Genul acesta de lucruri înalte este folosit de către oa-
meni care nu au habar despre ce este vorba. Pentru unii 
este doar un obicei sau o joacă; pentru alții, care îl iau în 
serios, poate fi  o mare dramă. Ei cred că duc un fel de viață 
înălțată, dar în realitate nu conștientizează problemele ce 
se găsesc în lăuntrul lor [...]

Puteti citi textul integral al conferintei la adresa: 
http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/perspec-
tiva_ortodoxa.htm
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20 de ani de la trecerea 
la Domnul a Parintelui 

Serafim Rose
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Parohia NoastrăParohia Noastră

De la ultima noastră actualizare în buletinul din august, cu ajutorul lui 
Dumnezeu am făcut progrese majore și am reușit să fi nalizăm lucrările de 
tâmplărie. Cei care ați fost pe șantier în luna septembrie ați putut vedea 
în realitate, nu doar în machete virtuale, clădirea bisericii și a centrului 
românesc. Am așteptat mult momentul acesta și ne dă o mare bucurie 
și căldură sufl etească să pășim înăuntrul bisericii, să-i admirăm liniile 
zvelte și frumoase, să ne imaginăm în mijlocul Sfi ntei Liturghii în biserica 
plină de oameni. Am așteptat mult și iată că așteptarea noastră se apropie 
de sfârșit. Desigur, mai este mult de muncă, dar “lumina de la capătul 
tunelului” nu doar se întrezărește, ci ne învăluie treptat.

După cum am menționat în numărul trecut, comitetul de construcție 
s-a ocupat de fi nalizarea planurilor mecanice și de obținerea permisului 
pentru instalația de încălzire și aer condiționat. Acest permis ne era 
absolut necesar pentru a putea instala ramele de susținere a unităților 
de aer condiționat pe acoperișul centrului românesc, înainte de a pune 
membrana de PVC. După cum vedeți din pozele alăturate, s-a lucrat intens 
la ambele acoperișuri, cel al centrului românesc fi ind mult mai complicat, 
datorită unităților de aerisire. De asemenea, am acoperit pereții laterali 
cu un material special care să reziste la umezeală și am pus un acoperiș 
improvizat cu prelată peste deschiderea turlei.
Lipsa fondurilor necesare este acum principalul obstacol pentru 
continuarea lucrărilor. 

Avem nevoie urgentă de bani pentru a putea cumpăra și monta 
geamurile, ușile și turla bisericii. De aceea, Consiliul parohial și comitetul 
de construcție au luat în considerare posibilitatea obținerii unui împrumut 
bancar care să ne permită să terminăm lucrările în anul următor. Pe baza 
informațiilor obținute, vom pune în discuție o propunere într-o adunare 
generală specială a membrilor parohiei, care va avea loc în data de 20 
octombrie. Vă invităm să participați la această întâlnire foarte importantă 
pentru comunitatea noastră, ca să putem discuta toate opțiunile și să 
luăm o hotărâre împreună. 

Vă mulțumim pentru efortul și implicarea dumneavoastră de până 
acum și rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să terminăm cu bine 
această lucrare.

Comitetul de construcție și Consiliul Parohial

Cronica ridicării noii Biserici

Total incurred costs

Retaining walls, site work, foundation, concrete work $915,000 

Framing, roofi ng, steel work $656,500 

Design, permits, surveying, testing, engineering $351,000 

Utilities, insurance, rentals, maintenance $128,000 

Management, superintendent, legal $80,000 

Total $2,130,500

Total projected costs

Doors, windows, skylights, HVAC, insulation $475,795 

Site work (curbs, pavement, landscaping, stairs, etc.) $292,000 

Mechanical, electrical work $261,000 

Interior fi nishes $277,000 

Exterior fi nishes $235,000 

Management, architect, superintendent $80,000 

Total $1,620,795 

Total with tax (9.5%) $1,774,771 



No. 208 pagina 5

Romanian Orthodox Episcopate
"THREE HOLY HIERARCHS"                  
Romanian Orthodox Church

     C O N V O C A R E     

Suma Cont Bancar
$221,078 Bank of America non-charity accounts

$500 Fidelity

$221,578 Total non-charity accounts

$70,162 Bank of  America charity account

Donații importante 15 iulie - 15 septembrie 2013
$74,200 Slujbe, servicii religioase, picnic 24 august

$4,274 Caritate (donații personale + matching)

Plăți importante 15 iulie - 15 septembrie 2013
Construcție

$38,018 ProBuild - framing material

$32,775 Dorosh Homes - framing labor Jul 2013

$21,126 Chinook Lumber - framing material

$13,406 Interlock industries - contract deposit

$6,848 H&E - framing rentals

$6,219 Richard Hines – superintendent services Jun-Jul 

$2,160 Eli Balach - management services Jul 2013 

$2,059 Bowman Morton - custom brackets

$1,900 Kosnik - engineering services

$1,625 Impact Law - lawyer services

$1,541 Future Home - Manor HW reimbursements

$1,407 ACI Apeland - bracing rentals

$1,199 Aurora rents

$878 James Bryant - management services Jul 2013

Caritate
$4,000 Milostenie si Nadejde - Delia si Iuliana Nechita

Diverse
$1,300 Renton Senior Community Center - Nov event

$943 Prestige print - FR invitations, newsletter 

$700 St. Sava church - rental picnic Aug 24

$700 St. Spiridon church - monthly rentals

$400 USPS - bulk mail account

Situaţia Financiară

28 iulie: Eusebius-Ioan Lazăr, fi ul lui Ioan & Annee Lazăr. Nașa a 
fost Ayad Eunka.  
17 august: Nicole-Gabriela Aldea, fi ica lui Mihai Aldea & Iuliana 
Marinov. Nași au fost Cătălin & Anca Zaharia.  Roland-Gabriel Cuc, 
fi ul lui Flavius & Aurica Cuc. Nași au fost Florin & Cornelia Bar, 
Florin & Ioana Mocan.
7 septembrie: Mina Nalubola, fi ul lui Sridhar & Anca Nalubola. 
Nași au fost Adrian & Mariana Oltean.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fi e ca lumina 
Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Tabăra ortodoxă

În conformitate cu regulamentul Episcopiei Române Ortodoxe din America, 
se convoacă Adunarea Generală specială a membrilor parohiei “Sfi nții Trei 
Ierarhi” în ziua de duminică 20 octombrie2013, ora 2:30 PM, cu următoarea 
ordine de zi:
1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
4. Prezentarea ordinei de zi.  Supunere spre aprobare.
5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului Parohial.
6. Prezentarea situației fondurilor destinate construcției și supunerea spre 
aprobare a  împrumutului bancar.
7. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.

Este dimineață, mult prea dimineață pentru ochișorii obosiți care abia 
întrezăresc lumina ce intră prin ferestre. Căprioarele și-au făcut deja apariția 
prin curte, acum se retrag sfi oase spre pădurice, lăsând locul câtorva veverițe 
vesele să se mai alerge printre copaci. Și, auzi, bate toaca, iaaar bate toaaaaca, 
din ce e făcut Părintele nostru de parcă niciodată nu obosește, de ce nu ne 
mai lasă să dormiiiim? Cabanele încep să se întredeschidă în zâmbete sfi oase, 
lăsând să iasă câțiva copilași ciufuliți și purtând urmele unui somn prea scurt, 
dar cum să dormi când s-au întâmplat atâtea de acum un an, când  e așa de 
mică vacanța mare și nici măcar nu ne e somn?

Formăm, timp de o săptămână binecuvântată, o mare și armonioasă 
familie, cu copii, părinți, bunici octogenari și prunci care mai au încă de mers 
de-a bușilea spre primul anișor de viață. Este o săptămână plină de activități 
și informație, literatură, religie și istorie, teatru de păpuși, cântece, jocuri, 
drumeții, olărit, pictură, ba chiar și o lecție de bucătărie, pentru ca poveștile la 
foc de tabără să încheie atât de frumos apusurile zilelor.

Diminețile și serile ne strângem în capela alăturată, unde ascultăm 
utreniile și vecerniile de peste zi, iar miercurea și vinerea – Sfi ntele Liturghii, 
când Părintele ne explică iarăși cum se coboară Fiul în fi ecare jertfă, pentru a 
ne împăca cu Tatăl. Primim și învățăm să dăruim, punem întrebări și găsim 
răspunsuri, legăm prietenii care vor dăinui și dincolo de săptămâna aceasta din 
august. Ca semn al dăruirii creștine și al grijei pentru celălalt, copiii pregătesc 
pachete de rechizite pentru un grup de elevi de la orfelinatul din Gherla, cu 
care sperăm să stabilim o legătură de sufl et.

Sfârșitul taberei îl petrecem pe scenă, într-o încercare de a da viață unei 
epoci importante din istoria poporului român, cea a lui Ștefan cel Mare. Chipeși 
domni și mândre domnițe recreează atmosfera de acum mai bine de cinci 
sute de ani, într-un teatru de păpuși la care vor fi  lucrat toată săptămâna, de 
multe ori până după apusul soarelui. Vremea însorită s-a pliat perfect pe buna 
dispoziție și veselia copiilor și nădăjduim să reușim să păstrăm în inima noastră 
cât mai multă frumusețe adunată în palmele căuș, să culeagă cât mai mult din 
darurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut în această săptămână.

Botezuri
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După multă așteptare, zorii zilei de 28 
septembrie și ai celui de-al cincilea dineu 
festiv organizat în benefi ciul proiectului 
de construcție sosiseră în sfârșit, aducând 
însă cu ei rafale de ploaie și vânturi 
înfricoșătoare. Ca voluntari care trudisem 
luni de zile pentru organizarea acestui 
eveniment, ne uitam neputincioși pe 
ferestre la potopul care se năpustise 
asupra noastră la cel mai nepotrivit 
moment cu putință. Situația părea cu 
atât mai critică cu cât dineul urma să se 
desfășoare în largul Seattle-ului, pe vasul 
de croazieră Royal Argosy.  Pregătirile de 
ultimă oră erau însă prea importante ca 
să ne mai lase răgaz pentru îngrijorare. 
Și așa, după câteva ore care au părut să 
treacă cu viteza vântului de afară, ne-am 
pomenit că a sosit ora 18 și, odată cu ea, 
primii oaspeți la bordul vasului.  Și nu 
mici ne-au fost mirarea și ușurarea când, 
în mod miraculos, vijelia de afară s-a oprit 
ca la comandă chiar în preajma începerii 
evenimentului și ne-a cruțat pentru 
toată perioada în care ne-am afl at pe 

apă.  Cu o priveliște minunată a Seattle-
ului vizibilă pe ferestre și mângâiați de 
cuvintele calde ale Părintelui Ioan, care 
a asemuit corabia pe care ne afl am cu 
biserica pe care o construim, ea însăși 
în formă de corabie, ne-am simțit în 
siguranță, protejați și încrezători în 
șansele de succes ale proiectului pentru 
care ne unisem forțele.  Iar rezultatele 
s-au dovedit pe măsură când, la sfârșitul 
unei seri extraordinare, am reușit să 
strângem peste $115,000, sumă de care 
aveam o foarte mare nevoie pentru a 
pregăti construcția pentru iarnă.  

Gândurile noastre de recunoștintă se 
îndreaptă acum, ca întotdeauna în astfel 
de momente, către donatorii și sponsorii 
care au făcut posibilă această realizare 
deosebită și cărora le mulțumim din 
sufl et pentru efortul și sacrifi ciile făcute. 

Domnul să binecuvânteze în 
continuare această lucrare și să ne ajute 
să o ducem la bun sfârșit!

Comitetul de strângere de fonduri și 
Consiliul Parohial

Dineul de gală - o tradiție de succes în comunitatea noastră

Dragi români, 
În țară se duce o bătălie 

grea. În munții Apuseni se afl a 
mult aur, argint, și alte metale 
prețioase, într-unul din cele 
mai mari depozite rămase în 
lume. Compania canadiană 
Gabriel Resources se luptă de 
14 ani să pună mâna pe aceste 
zăcăminte.  

Această exploatare, care ar 
dura 16 ani, ar fi  un dezastru total: 
 - Pentru mediu – în urmă ar rămâne un crater adânc de 400m și cu 
diametrul de 8km și un lac de cianură și metale grele de 215 milioane 
metri cubi (comparabil cu lacul Vidraru). Bazinul hidrografi c poate fi  fo-
arte ușor contaminat prin infi ltrarea apei în pământ, iar pericolul ruperii 
barajului ar fi  iminent. 
 - Pentru economie – statul român ar benefi cia de numai 6% din valo-
area aurului și argintului; întreaga zonă ar fi  condamnată la sărăcie, 
agricultura, turismul și alte activităti fi ind compromise.
 - Pentru cultură – Roșia Montană există de 1882 de ani și include 
multe obiective culturale și de patrimoniu ce ar fi  distruse.

Guvernul român a înaintat o propunere de lege, fundamental 
neconstituțională ce ar da drepturi speciale companiei RMGC (Roșia 
Montana Gold Corporation). Corupția este evidentă atât la nivel politic, 
cât și la nivelul mass-mediei, care ascunde adevărul despre proiect. Zeci 
de mii de oameni ies in stradă în fi ecare duminică începând de la 1 sep-
tembrie, protestând în mod pașnic și civilizat. Foarte multe organizații 
sunt de asemenea împotriva proiectului: Biserica Ortodoxă Română, 
Academia Română, Casa Regală, Asociația Alburnus Maior, Universita-
tea Babeș-Bolyai, Academia de Științe Economice și alte instituții sau 
organizații neguvernamentale. Este cea mai mare mișcare civică de la 
1989 încoace. Românii încep să fi e uniți și să se facă auziți. 

Haideți să arătăm solidaritate cu românii din țară! Uniți 
salvăm Roșia Montană!

Ce puteți face?
1.  Informați-vă. Citiți noutățile de pe www.rosiamontana.org. 
Discutați-le cu familia și cu prietenii de aici și din România.
2.  Donați pentru ziarul Apusenii Liberi (www.apusenii-liberi.ro) pentru 
ca românii care nu au acces la internet să fi e informați.
3.  Scrieți-ne la seattle@saverosiamontana.net și vă vom ține la curent 
cu acțiunile pe care le puteți întreprinde pentru a ajuta la salvarea 
Roșiei Montane.

APEL
Salvați Roșia Montană
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Donațiile în perioada 15 iulie - 15 septembrie 
2013 au totalizat $74,200. Mulțumim tuturor 
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!

$6,884   Donator nespecifi cat
$3,670   Popa Toni & Ramona Valeria
$3,585   Anonim
$1,790   Oltean Adrian Paul & Mariana
$1,670   Pravăț Daniel & Claudia
$1,641   Răutu Bogdan & Carmen
$1,600   Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$1,410   Crețu Ionel & Monica
$1,395   Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,360   Anonim
$1,310   Costea Mihai & Dana
$1,250   Dănilă Gheorghe
$1,200   Kraus Corina & Jason, Lupșa Lucia & 
Viorel, Rădăuceanu Teodor & Raluca
$1,046   Danciu Valentin & Ioana Marina
$1,000   Buie Gheorghe, Grecu Elena, Hera Ga-
briel & Raluca, Nartea Rodica & Gelu, Popescu 
Tudor & Doina, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$   962   Petrovan Ioan & Plev Maria
$   800   Apostol Alexandru & Doina, Obreja 
Angelo & Mihaela
$   670   Olt Emanoil & Violeta, Pașca Dorin Alin 
& Eugenia
$   600   Bar Florin & Cornelia, Mija Cornel & 
Maria, Petruța Cristian & Raluca
$   595   Susan Irinel & Mihaela
$   570   Frățilă Liviu & Maria
$   510   Olariu Laurențiu & Eugenia, Popa 
Mircea Călin & Dana
$   500   Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, 
Băcioiu Radu & Ana, Căruțașu Adrian & Diana, 
Druță Dan & Alina, Koller Eduard & Ileana, 
Mirea Valentin & Aurelia, Moraru Adrian & 
Delia, Mureșan Nicu & Lucy, Onu Dan & Monica, 
Stănescu Marian & Luana
$   411   Moldoveanu Bogdan & Anca
$   400   Anonim, Marcu Cornel & Virginia, Mart 
Iulian & Veronica
$   370   Fedorean Maria, Munteanu Marian 
Răzvan & Elena
$   350   Ionescu Florentin & Dana, Zaharia 
Nicolae-Cătălin & Ancuța
$ 340   Romanschi Mădălin & Laura
$ 335   Stanciu Constantin & Alina
$ 310   Ambrosa Biatrice 
$ 300   Blidar Marius & Deac Crina, Dobre 
Codrin Constantin & Mihaela, Frig Tiberiu & 

Flavia Irina, Furca Lorena & Răzvan, Goie Ioan & 
Maria, Grădinaru Ionuț Ciprian & Monica, Iliescu 
Valentin & Alina, Melnic Elena Viorica & Cristian, 
Moraru Valentin & Elena, Oprean Dorel & Lucia, 
Popița Ioan & Dorina, Siicu Cătălin & Gabriela, 
Țîru Doinița
$ 292   Nistor Ioan & Valeria
$ 270   Aluaș Mihai & Gabriela, Cira Adalbert & 
Gina, Popșoi Maria
$ 260   Corcheș Lucian & Camelia, Rădulescu 
Lucia, Tânjală Rodica
$ 250   Aldea Mihai & Marinov Iuliana, Anonim, 
Podar Marius & Monica, Pop Călin & Adriana
$ 226   Momeo Angela
$ 210   Jumanca Antonie & Maria
$ 200   Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Ardelean 
Cornel & Iuliana, Bădăluță Ioan & Viorica, Badea 
Constantin & Maria, Buțiu Teodor & Odeta, 
Focșan Cosmina & Raus Victor, Golescu Adi & 
Maria, Iftimie Sorin & Lucia, Mihali Petru & Da-
niela, Muntianu Adrian & Alexandrina, Poloțanu 
Florin, Prisecaru Liviu & Cristina, Tegzeș Claudiu, 
Teodorescu Cătălin, Tuță Grigore, Vasiliu Viorel 
& Steluța
$ 173   Anonim
$ 170   Anonim, Ciocănaș Ioan, Drossu Radu, 
Dumitru Ion Viorel & Raluca, Farkaș Iulius & 
Marcu Adriana, Gavrilescu Alexandru & Lore-
dana, Geageac Nicoleta, Horea Nicolae & Laura 
Monica, Ifrim Silviu & Cătălina, Manole Vasile 
Cătălin & Irina, Mircea Iosif & Ildiko, Petrini 
Silviu, Pop Aurel & Marcela, Pungan Marian 
& Ramona, Pupăză Călin & Irina, Savencu 
Gabriel-Ciprian & Doina, Strava Cristian & Sirbu 
Gabriela, Ungureanașu Cezar & Cătălina
$ 150   Constantinescu Marius & Daniela, Dreve 
Sorin & Delia, Gașpar Lucian & Mărioara, Leca 
Nicolae & Neagoe Gabriela
$ 135   Dimitriu Mihaela
$ 125   Farkaș Marius & Radoslava
$ 120   Cheldiu Decebal
$ 100   Anonim, Baez Crina & Noe, Burete Ionuț 
& Daniela, Carabă Crina, Clinciu Ciprian & Came-
lia, Cojocaru Alexei & Mariana, Cuc Iosif Flavius 
& Aurica, Dobrescu Iliuță & Rodica, Filipaș 
Gheorghe & Estera, Firulescu Lucrețiu & Lidia, 
Florescu Dănuț, Lazăr Florin & Simona, Marcu 
Claudia & Horațiu, Marton-Popovici Monica & 
Elena, Moldovan Eugen & Laura, Motpan Sorin 
& Rodica, Pandrea Nicolae & Ancuța, Pellett 
Cristina, Puraveț Constantin Petru & Tatiana, 

Rădăuceanu Paul & Lup Adriana, Radu Remus & 
Adela, Ruja Iasmina, Rus Iuliu & Oana, Anonim, 
Sinea Viorel & Corina, Standolariu Dorel & 
Manuela, Tătar Monica, Toma Adrian, Țurcanu 
Radu Adrian & Silvia
$  85   Lupu Corneliu & Angelica Liliana, Nistor 
Costel & Corina, Onuțan Ionuț & Mocan Anama-
ria, Temereanca Andreea
$  75   Tunduc Marius & Florentina
$  60   Bujor Mihaela & Marinel, Stana Vasile
$  50   Basarabă Luminița Monica, Belea Du-
mitru & Varvas Semida, Let Valerian, Livadariu 
Mircea, Mihalcea Bogdan & Adriana, Mureșan 
Paulina, Nicoară Alexandru & Minodora Maria, 
Pașca Traian & Maria, Poinaru Marian & Diana, 
Romanica Translations, Tătar Lucian, Vilnoiu 
DanLucia, Marcu Claudia & Horațiu, Marin 
Ileana, Nica Doru & Oana, Sinea Viorel & Corina, 
Tătar Lucian
$  40   Dobra Adrian & Mădălina, Tudor Eliza
$  20    Nalubola Sridhar, Nițescu Ionică
$  10    Perianu Maria

Donaţiile la caritate în această perioadă au 
totalizat $4,274
$ 3,225   Microsoft giving Campain Matching 
Funds
$ 234   Nica Doru & Oana
$ 162   Moldovanu Petru & Valentina
$ 150   Ifrim Silviu & Cătălina
$ 126   Craioveanu Cristian
$ 100   Dumitrescu Eugen Florin
$ 100   Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$   88   Ghizilă Gabriel & Teodora
$   75   Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$   15   Anonim

Donaţii 15 iulie - 15 septembrie  2013

Bilanț picnic 24 august
Sâmbătă, 24 august 2013, a avut loc al 

doilea picnic organizat anul acesta în comu-

nitatea noastră.  Ca de obicei, ne-am delectat 

cu muzică, jocuri sportive,  bucate gustoase 

și nelipsiții mititei. Cu această ocazie, s-au 

strâns și peste $28,000 pentru proiectul de 

construcție! 

Mulțumim din inimă tuturor celor care 

au făcut posibil acest succes și vă așteptăm 

cu drag și la următoarele evenimente.
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Suplimentul BuletinuluiSuplimentul Buletinului

Dragi prieteni,

A venit din nou vremea să vă invităm la Sărbătoarea Toamnei, care va 

avea loc sâmbătă  2  noiembrie, între orele  6:30 și 11:00  PM la

                                  Renton Senior Activity Center, 

211 Burnett Ave N, Renton, WA 98057. 

Delicioasele mâncăruri tradiționale românești, complementate de 

dulciuri, sucuri, vin, bere și apă minerală vor fi sponsorizate, ca și cu 

alte ocazii, de către membrii comunității noastre. Toate donațiile 

strânse la acest eveniment vor intra în fondurile destinate 

construcției noii biserici. Aduceți-vă familia și prietenii și haideți să 

petrecem împreună într-o atmosferă deosebită, cu muzică, dans și 

voie bună!

Vă așteptăm cu plăcere!

Revelion 2014
 Vă invităm să petrecem împreună la cumpăna dintre ani, 

bucurându-ne de toate realizările din 2013 și întâmpinând cu bucurie 

și speranță 2014! Acest eveniment festiv se va desfășura în 

încăpătoarea sală de la Vasa Park Ballroom (3560 W Lake Sammamish 

Pkwy SE, Bellevue, 98008), cu multă voie bună și bucate alese,  în dis-

tinsa companie a membrilor comunității noastre. Mai multe detalii 

despre acest eveniment vor apărea în buletinul următor.

Vă așteptăm cu mare drag!
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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,  fi e la epitropi, fi e 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):

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:

  - să aibă cel puțin optsprezece ani;

  - să participe, cel puțin o dată pe an, la tainele spovedaniei și împărtășirii, de obicei în parohia de care aparține;

  - să fi  făcut parte și să fi  frecventat parohia cel puțin șase luni;

  - să fi  acceptat și să fi  aderat la Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din America;

  - să îndeplinească obligațiile fi nanciare stabilite de către Congresul Episcopiei și Parohie.

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.

Noii membri înregistrați pot exercita dreptul de vot în Adunările parohiei și pot fi  aleși în diferite funcții ale parohiei:

  - dacă și-au achitat obligațiile fi nanciare stabilite;

  - dacă au fost înregistrați ca atare pentru o perioadă de mai mult de șase luni înainte de ținerea Adunării.

Nici o persoană nu poate fi  membru votant în două parohii.

Vă mulțumim!

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: ____________________________ ________ 
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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 ofer : 
 

Servicii de traduceri legalizate; 
Servicii notariale; 
Servicii de revizie i editare traduceri; 
Pre uri competitive; 
Calitate excep ional  i acurate e. 

 
Traducerile sunt întotdeauna înso ite de legalizarea traducerii i de 
tampila Notarului Public.    

Membru ATA (American Translators Association) i NOTIS 
(Northwest Translators and Interpreters Society). 
 
V  mul umim i a tept m s  ne contacta i! 

Ionela Popescu 
Diplom  de licen  (bachelor’s degree) în francez  i englez  i diplom  de master (master’s degree) în francez  

Owner – Romanica Translations (român , englez , francez , spaniol , italian  i portughez ) 
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 



Programul slujbelor religioase

The “Three Holy Hierarchs” Church

P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)

TO:

PRSRT STD

U.S.  POSTAGE PAID

SEAT TLE,  WA

PERMIT No. 1528

Duminică 6 octombrie 9:30 AM Sfânta Liturghie (împreună cu gazdele noastre)

Duminică 13 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Luni 14 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Sf. Cuvioasă Paraschiva)

Duminică 20 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 26 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Sf. Mare Mc. Dimitrie)

Duminică 27 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 3 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Vineri 8 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Soborul Sfi nților Arhangheli Mihail şi Gavriil)

Duminică 10 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 17 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 21 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului)

Duminică 24 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 30 noiembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul 
României)

Duminică 1 decembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Vineri 6 decembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie (Sf. Ierarh Nicolae)

Duminică 8 decembrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofi n
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 fi nanciar: 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 Trofi n
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 aceasta perioada se vor desfășura 
în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon (400 
Yale Avenue N. Seattle, WA 98109).

Citiți Buletinul Cuvântul și pe web la www.ortodox.org


