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Părintele Galeriu despre Nașterea Domnului
Sensul înnoitor al Crăciunului
Trăim Nașterea Domnului, și din plinătatea acestui
Dar lumea – istoria – primește necontenit sens înnoitor. Ascultăm inspiratul Imn al sărbătorii cu aceeași
emoţie genuină, sfântă: “Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naște, și pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu
steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci”.
Este fapt cardinal, unic: Dumnezeu, din veșnicia
și pretutindenitatea Lui, vine la noi, în acest “Astăzi”
al timpului nostru și într-un “loc” al pământului nostru, în Betleem. Adânc înţelegem că Dumnezeu Tatăl,
Părintele nostru ceresc, din veci născând pe Fiul Său,
cum spune Psalmistul: “Zis-a Domnul Domnului meu:
Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Psamul 2, 7),
Îl trimite acum pe Fiul Său în timp, la plinirea vremii:
“Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, și vor
chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14), adică, așa
cum s-a și tâlcuit prin Evanghelie, “Dumnezeu este cu
noi” (Matei 1, 23). “Fiul lui Dumnezeu fiu Fecioarei Se
face”. Pentru noi s-a născut “prunc tânăr, Dumnezeu Cel
mai înainte de veci”. Și așa, născându-se printre noi Fiul
Părintelui ceresc, Dumnezeu și Om, în El se întrupează,
se revelează iubirea, în viul vieţii noastre.
Lumea însăși a fost creată din veșnica iubire a Tatălui
prin Fiul în Duhul Sfânt. Iubirea divină e creatoare:
“Toate prin Dumnezeu-Cuvântul s-au făcut” (Ioan 1, 3).
Iar Iubirea în care Tatăl din veci naște pe Fiul e aceeași
în care creează și lumea Iubirii Lui, în care creează pe
tot omul “nou născut ce vine în lume”; orice prunc e
o noutate, un ce unic, inedit, irepetabil, după icoana
Unicului Său Fiu divin. E o taină a creaţiei dumnezeiești

ca un “astăzi” fără de sfârșit, după cum cântă poporul
nostru: “Pe Fiul Cel din vecie/ Mi L-a trimis Domnul
Mie,/ Să se nască și să crească,/ Să ne mântuiască”. Să
ne mântuiască pe noi pururea, cu fiece copil și om venit
în lume. Mântuitorul, Fiul iubirii părintești, zice: “Tatăl
Meu până acum lucrează și Eu lucrez” (Ioan 5, 17).
Cugetăm sârguitor în duhul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii: numai din pizmuire, din invidie pentru Fiul
Părintelui ceresc s-a născut ispita demonului și a insuflat omului gând “ucigător de oameni” (Ioan 8, 44),
semănând în lume neiubire, vrajbă, stricăciune, sânge,
teroare și moarte. Cum a “sărbătorit” Irod evenimentul
Nașterii Fiului lui Dumnezeu? “Oferindu-I” drept prinos
malefic uciderea acelor prunci, congeneri cu Iisus Hristos, Domnul nostru (Matei 2, 16). Câţi, “după chipul și
asemănarea” lui Irod, n-au înmulţit adesea, chiar “festiv”, atâtea atribute ale răului, ale morţii în lume?! Dar
numai în Iubirea revelată de la Tatăl în Fiul, numai în ea
este Viaţa, Principiul vieţii cu adevărat: “Dumnezeu așa
a iubit lumea încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat,
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică”
(Ioan 3, 16). Așa se descoperă, se învaţă, se trăiește Iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu, a Părintelui ceresc:
prin darul Fiului Său pentru lume.
Pe Dumnezeu Îl invocă orice religie și chiar Îl
numește “Tată”. “Rugăciunea cea mai veche și cea
mai răspândită se adresează Părintelui ceresc”, arată
Mircea Eliade. Dar este oare în orice religie cunoscut
și preamărit Dumnezeu ca Tată al Iubirii celei veșnice
și mântuitoare? Chiar noi, creștinii, care mărturisim în
Crezul nostru pe “Unul-Născut – Fiul iubirii – Carele din
Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, pentru noi,

Cuvântul

pagina 2

Father Serafin Rose.
His life and works

Părintele Constantin
Galeriu

"Înainte de a-ţi da
crucea pe care o duci,
Dumnezeu a privit-o
cu ochii Săi cei preafrumoși, a examinat-o cu raţiunea Sa
cea dumnezeiască, a
verificat-o cu dreptatea Sa cea neajunsă, a
încălzit-o în inima Sa
cea plină de iubire, a
cântărit-o în mâinile
Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie
mai grea decât o poţi
duce. Și, după ce a
măsurat curajul tău, a
binecuvântat-o și ţi-a
pus-o pe umeri.
Deci, o poţi duce!
Ţine-o bine și urcă pe
Golgota spre
Înviere!"
Părintele Galeriu

oamenii, și pentru a noastră mântuire”, oare trăim noi
viu, real, iubirea lui Dumnezeu ca Tată al Fiului Său și al
nostru? Chinul conștiinţei noastre și suferinţa lumii nu se
vindecă dacă Dumnezeu nu este cunoscut, mărturisit și
trăit de toţi oamenii de pretutindeni, ca iubire, ca Tată din
veci al Fiului Iubirii Sale, ci doar ca un singuratic, ca un
solitar metafizic, ca un pustnic ceresc, fără să fie contemplat împreună cu Fiul Său cel veșnic și împreună cu fraţii
Fiului Său, fiii Săi în suferinţă irodiană, toţi “fii ai Celui
Preaînalt” (Psalmul 81, 6).
Cum să simt dragostea Lui, îmbrăţișarea Lui, altfel decât în braţele Iubirii Lui, “braţele părintești”: Fiul
și Duhul Sfânt? “Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit”
(Psalmul 118, 73). […] Iar Cel ce ne-a zidit, Acela ne și
mântuiește. Nu un simplu om, oricare ar fi, născut asemenea nouă, în păcat (Psalmul 50, 6), și deci supus trecerii,
schimbării, spaimei, și sfârșind în moarte, nu unul ca acesta ne poate salva, ne poate mântui. Numai Pruncul divin,
născut în ieslea Betleemului și sfârșind nu în moarte, ci în
Înviere și Viaţă, poate salva, mântui lumea. Numai prin Iisus Hristos vedem în toţi oamenii Chipul lui Dumnezeu. El
este izbăvirea noastră. De aceea un convertit ca Newman
putea spune: “Crăciunul înseamnă moartea deznădejdilor
noastre”, moartea morţii prin iubire divină.
Negrăit de luminos învaţă dumnezeiescul Grigorie Sinaitul: “Definiţia dreptei credinţe este a vedea și a
cunoaște întru curăţie cele două dogme ale credinţei,
adică Treimea și doimea. Treimea a o privi și a o cunoaște
în chip neamestecat și netăiat, în unitate, iar doimea
firilor lui Hristos, într-un ipostas, adică a mărturisi și a ști
pe un singur Fiu, și înainte de întrupare, și după întrupare,
dar după întrupare slăvit în chip neamestecat în două firi
și în două voinţe, dumnezeiască și omenească”. Așa ni se
descoperă și așa trăim iubirea dumnezeiască.
O trăim deodată în Taina Sfintei Treimi: Dumnezeu

este iubire pentru că este Treime. Iubirea, adevărata iubire, înseamnă extaz, “ieșire din sine”. A iubi înseamnă
a trăi viaţa celuilalt. Atunci, precum s-a cugetat adânc,
din descoperire dumnezeiască: unul, conceput ca singuratic din veșnicie, s-ar iubi doar pe sine. În doi este iubirea
pereche, fiecare prin celălalt se gustă tot pe sine. Iubirea
desăvârșită, extatică, jertfelnică, iradiantă, deschisă, fără
restricţii, fecundă, nu apare decât în trei.
Totodată în Taina, în lumina Treimii ni se revelează și
viaţa Iubirii: părintească, filială, duhovnicească. Și ni se
descoperă Iubirea în lume, în întruparea și nașterea Fiului
lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, Dumnezeu și Om. Așa e cu
putinţă să înţelegem iubirea dumnezeiască, adevărată,
întipărită adânc în faptul zidirii și mântuirii noastre.
Prăznuim, toţi creștinii, coborârea lui Dumnezeu la
noi, în Lumina Iubirii. Sf. Grigorie Teologul, “cântăreţul
iubirii întru Treime”, proclamă: “Hristos se naște, slăviţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă!”. Dumnezeu coboară la noi pentru ca noi să
ne înălţăm. Cum? Prin iubirea și smerenia peșterii Betleemului. Iisus Hristos ne spune: “Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine” (Ioan 14, 6). Urcăm la Tatăl, din lumea
stricăciunii și a morţii, în lumea mântuitoare a Iubirii,
prin Fiul Iubirii Părintești, având în conștiinţele noastre
Chipul Pruncului din ieslea Betleemului, chipul fiecărui
copil al Iubirii Lui și a noastre. “Mulţumim cu bucurie
Tatălui – rostește dumnezeiescul Pavel – că ne-a scos de
sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăţia
Fiului iubirii Sale” (Coloseni 1, 12-13).
În adâncul conștiinţei și inimii noastre, să ne ridicăm
din spaimele căderii în care ne aflăm, să ne înnoim în Lumina Iubirii! Hristos se naște! Iubirea se naște! Să simţim
cum se naște Iubirea, prin puterea harului, și în noi – Iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenului, a fratelui de lângă
mine, în care Îl văd pururea pe Iisus Hristos! Amin.

28 Noiembrie 2013 - 24 de ani de la moartea
părintelui Arsenie Boca
O zi de pelerinaj la mânăstirea Prislop din inima Țării
Hațegului adună la sfârșit de noiembrie zeci de mii de
pelerini. Dar mai cu seama în ziua de 28 noiembrie toate
drumurile Hațegului duc grăbite către Prislop, care se umple de o mare nesfârșită de oameni și flori. Este supranumit sfântul Ardealului, dar daca este sa te iei după diversitatea celor veniți în pelerinaj, probabil că supranumele
său ar trebui să se extindă la întreagă România. Numerele
de înmatriculare ale mașinilor parcate de-a lungul șoselei
înguste ce duce la Prislop, în orice zi a anului, căci parcarea din fața mânăstirii este de cele mai multe ori neîncăpătoare, stau mărturie acestui fapt. Și dacă pleci urechea
la cele ce povestesc oamenii, rămâi surprins să vezi cât
de viu este în memoria acestui popor chipul luminos al

părintelui, pe care unii l-au cunoscut sau văzut personal,
iar alții doar din auzite sau din scrierile sale. Și mai spun
pelerinii că la sfârșit de noiembrie, de ziua părintelui, la
Prislop se petrec lucruri minunate, pe care din nou, unii
le-au văzut iar alții doar au auzit de ele, dar nu se îndoiesc
nicidecum de adevărul celor auzite.
Am fost și eu la Prislop și vreau să dau mărturie asupra
acestui loc poate unic în spațiul ortodox românesc. Poate
unic prin intensitatea lui, începând de la peisajul de legendă care te întâmpină de cum părăsești șoseaua principală și iei drumul Prislopului, poate unic prin liniștea
de tărâm uitat de timp al mânăstirii chiar și atunci când
locul foiește de mulțimea pelerinilor, poate unic prin
consistența și îndârjirea celor ce vin zi de zi să se închine
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la mormântul Părintelui Arsenie, cel supranumit Sfântul
Ardealului.
Fiecare dintre cei ce trec poarta mânăstirii duc cu ei o
poveste adevărată legată de acest loc, și nu se sfiesc să
o împărtășească cu cei asemenea lor, iar cei ca și mine,
probabil puțini la număr, care nu au o istorie a lor proprie, își însușesc istoriile celorlalți, astfel că până la urmă
cu toții plecăm întăriți duhovnicește, căci ce poate fi mai
reconfortant decât să vezi mulțimea celor ce sunt într-un
gând cu tine.
"Ceea ce vă spun acum s-a întâmplat la mormânt în
seara zilei de 27 noiembrie și în noaptea ce a urmat. Preoţii
le spuneau oamenilor ce-și aduceau ei aminte dar spuneau și ce simt acum la mormântul Părintelui. Adică în jurul mormântului există duhul acesta de liniște și, mai ales,
un duh care îndeamnă la pocăinţă. Credincioșii, la rândul
lor, vorbeau despre minunile care s-au făcut prin rugăciunile Părintelui Arsenie Boca. Un om zicea: "Uite părinte,
mie Părintele Arsenie, prin rugăciunile sale, mi-a vindecat
copilul de o anumită boală". Altul spunea: "Vai! Copilul
meu era să moară, era să se întâmple un necaz, un accident și cred că numai rugăciunea Părintelui Arsenie ne-a
izbăvit și ne-a scăpat copilul de la o moarte năpraznică sau
de la alte necazuri." Erau și oameni mai vârstnici care l-au
cunoscut pe Părintele când erau tineri. Ei povesteau că Părintele chiar le-a spus: "Tu te faci preot, tu te faci inginer",
altora le spunea:"Tu te căsătorești cu cutare". Ceea ce le-a
spus Părintele acestor oameni nu era ceva întâmplător, era
voia lui Dumnezeu. Părintele a prevăzut că va veni o mare
prigoană asupra bisericii și peste adevăraţii creștini și, prin
ceea ce el a spus, prin cuvintele sale, a întărit neamul acesta" (crestinortodox.ro).
"Într-o zi, oamenii i s-au plâns: «Părinte, nu mai avem
nisip de construcţie, ce ne facem? Numa' dacă s-ar abate
râul ăsta din loc, am mai putea găsi ceva nisip...». Părintele s-a dus în deal, pe apă, la vreo douăzeci de metri, și
s-a lăsat în genunchi. A făcut rugăciunea câteva ore. Și, vă
pot spune, asta am văzut-o cu ochii mei, spre seară, apa a
intrat în pământ și a ieșit puţin mai încolo, lăsând la suprafaţă un nisip fin, strălucitor ca argintul. Muncitorii s-au închinat cu toţii, speriaţi, nevenindu-le să-și creadă ochilor.
«Rugaţi-vă, postiţi și veţi putea și voi!», le-a spus tuturor“
(Adevărul, www.adevarul.ro/cultura/spiritualitate).
"Când eram copil locuiam în Lisa, nu departe de Mânăstirea Brâncoveanu. Eram 10 fraţi (5 băieţi și 5 fete).
Numele de fată îl aveam Andreiaș. Aveam 13 ani când sora
mea cea mare, Elena, de 23 de ani, era bolnavă de ochi (o
dureau ochii, îi curgeau lacrimile și îi scădea vederea). Se
gândea să meargă la București pentru operaţie.
Dar într-o duminică, fiind la mânăstire, a ieșit Părintele
Arsenie din biserică și a strigat (era multă lume): “Leana
din Lisa, vino-ncoace”. Când s-a apropiat i-a spus: “Tu ești
bolnavă cu ochii. Să nu te duci la medic la București să faci

operaţie”. I-a adus apă sfinţită: “Cu ea să te speli pe ochi”.
Așa a făcut și boala i-a trecut imediat.
De atunci a mers tot timpul la mânăstire și ne-a luat
și pe noi, surorile. Așa am ajuns să merg și eu în fiecare
duminică" (din blogul lui Mihai Rapcea, www.rapcea.ro).
"Mai întâi ar trebui să vă spun că m-am născut infirmă
de ambele picioare. Nu puteam umbla. Când m-a născut
mama, femeile din sat i-au spus: "Nu-i da să mănânce!
Las-o să moară!". Dar mama a zis: "Dacă Dumnezeu așa
mi-a dat-o, eu îi dau să mănânce. Și-apoi, să facă Dumnezeu ce-o vrea cu ea!" [...] Prin 1949, a venit o verișoară
a mamei, care lucra aici, în Brașov, și a zis: "Am găsit la
mânăstire la Sâmbăta un mare proroc: părintele Arsenie.
Mergeţi să vedeţi - ce vă spune el e adevăr! [...] Prin septembrie, a venit verișoara mamei și a zis: "Dă-mi-o pe Lenuţa să o duc la părintele Arsenie!" [...] Stând la rând acolo, apare părintele... parcă-l văd și acum... Mi-e pururea în
ochi... Înalt, cu o reverendă albă, cu centură neagră, cu un
păr negru, până la umeri, și cu niște ochi albaștri-albaștri!
Ochii aceia te mutau în ceruri, nu știu cum să vă spun... nu
vă pot descrie ce-am simţit în ochii dânsului... Și părintele
a întins mâna să mă binecuvânteze. Am întins și eu mâna,
cu pacheţelul. Eram timidă, de la ţară, rușinoasă, n-am zis
cu voce tare, am zis doar în gând: "Părinte, ajută-mă să
pot umbla!". Dânsul și-a lăsat mâna în jos, s-a dat înapoi
un pas, m-a măsurat din cap până-n picioare și din picioare-n cap, și-a zis: "Bine, mă! Fie!" Mi-a luat pacheţelul din
mână, eu am început să plâng și am ieșit afară din rând,
iar părintele a trecut mai departe. Au venit niște credincioși
lângă mine: "Ce-ai cerut?" Nu le-am spus ce-am cerut, că
era durerea mea. Nu le-am spus! Dar atunci când mi-a dat
binecuvântarea pe cap, am simţit un fior prin șira spinării.
Părintele Arsenie mi-a întărit picioarele de-am putut călca
și-am putut umbla, chiar acolo în mânăstire la Prislop".
(www.formula-as.ro)
"La Prislop, în dimineaţa zilei de 28 noiembrie, la ora
7.00, a început Taina Sfântului Maslu, s-a făcut sfinţirea
apei (agheasma) și la rugăciunile care se spun acolo la
Sfântul Maslu erau preoţi care, pe lângă rugăciunile canonice și care existau în Molitfelnic, adăugau și o rugăciune
zicând: "Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi". Și când preoţii spuneau rugăciunea
aceasta adresată Părintelui Arsenie Boca, lumea devenea
în secunda următoare foarte atentă, foarte concentrată,
lumea aștepta... De fapt, poporul așteapta ca și din partea
clerului să se dea un semnal. La Sfânta Liturghie din data
de 28 noiembrie s-au adunat peste 5000 de credincioși
și au slujit 100 de preoţi. Încă de dimineaţă de la Sfântul
Maslu și în continuare la Sfânta Liturghie oamenii așteptau
să audă ce vor spune ierarhii, să vadă cum se manifestă ei
faţă de Părintele Arsenie. Oamenii așteaptă să vadă și ce
credem noi preoţii. Că poporul a dovedit și de data aceasta
ce crede" (crestinortodox.ro).

Părintele Arsenie Boca

"Cine se leapădă de
sine măcar de atâtea
ori cât vin prilejurile
pe zi, în chip sincer și
cu convingere, capătă
nu numai sporire a
puterilor sufletești, ci
însușirile lui sufletești
încep să semene cu ale
lui Iisus. Nu mai umblă cu candela stinsă.
Noi să ne îmbogăţim
în Dumnezeu, cugetându-L, iubindu-L,
împărtășindu-ne cu
El, silindu-ne a gândi
și a iubi ca El, în toate împrejurările vieţii.
Iată adevărată bogăţie
care nu se va lua de la
noi."
Părintele
Arsenie Boca
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Dragi enoriaşi,
Luna aceasta avem noutăți importante de raportat în ceea ce priveşte mersul
proiectului de construcție. Aşa cum ştiți din ultimul număr al buletinului parohial, pe
data de 20 octombrie a avut loc o adunare generală specială a membrilor parohiei care
a avut ca scop punerea în discuție a unui împrumut bancar pentru finanțarea etapelor
de construcție rămase. La această întâlnire, la care au participat numeroşi membri ai
comunității noastre, au luat parte şi doi reprezentanți de la Whidbey Island Bank, o
bancă cu care reprezentanți ai Consiliului Parohial purtaseră negocieri prealabile şi
care au răspuns cu această ocazie întrebărilor enoriaşilor. În urma discuțiilor purtate,
adunarea generală specială a aprobat cu o singură abținere şi nici o împotrivire finanțarea
construcției printr-un împrumut de la WIB. Consiliul Parohial a obținut apoi şi aprobarea
Episcopiei astfel încât să putem demara formalitățile de obținere a împrumutului. Vă
raportăm cu bucurie că pe data de 23 noiembrie au fost semnate actele pentru un
împrumut bancar în valoare de $2.1 mil, sumă care include şi $382k pentru refinanțarea
împrumutului pe care îl aveam deja pentru proprietate.
Obținerea acestui împrumut ne va permite să demarăm câteva lucrări foarte
importante pentru bunul mers al construcției. Pe primul loc printre acestea se află
etapele necesare finalizării aşa-numitului warm shell. Stadiul unde ne aflăm cu aceste
etape este după cum urmează:
- Geamurile şi uşile: au fost obținute oferte de preț şi urmează să fie selectată o

companie pentru execuție şi instalare
- Skylights: a fost selectată o companie care să se ocupe de instalare şi suntem in
procesul de finalizare a contractului
- Turla: terminarea acoperişului ne permite acum instalarea turlei; astfel, a fost terminat
design-ul şi s-au primit oferte de preț pentru execuție
Instalația de încălzire şi de aer condiționat: s-a finalizat proiectul, s-au obținut oferte de
preț şi au loc interviuri cu reprezentanți ai companiilor respective
- Fire sprinklers: a fost selectată compania care să le instaleze.
Alte etape pentru care se duce muncă de pregătire sunt:
- Siding: au fost obținute oferte de preț
- Instalația electrică: a fost semnat contractul cu compania care să se ocupe de design
- Plumbing: avem oferte de preț şi rămâne să alegem o companie.
Aşa după cum vedeți, urmează o perioadă foarte aglomerată şi complexă în ceea
ce priveşte construcția şi vom continua să vă informăm regulat cu privire la progresele
înregistrate. Vă mulțumim şi cu această ocazie pentru sprijinul constant pe care ni-l
acordați, dorindu-vă un Crăciun binecuvântat şi un an nou cu bucurii, sănătate şi cât mai
multe realizări. Să ne ajute Dumnezeu să ducem construcția la bun sfârşit în anul care
vine şi să sărbătorim împlinirea a 20 ani de la înființarea misiunii noastre ortodoxe la
noi acasă!
Comitetul de construcție

Momente ale anului 2013 în imagini
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Situaţia Financiară
Romanian Orthodox Episcopate
"THREE HOLY HIERARCHS"
Romanian Orthodox Church

În conformitate cu regulamentul Episcopiei Române Ortodoxe din
America, se convoacă Adunarea Generală specială a membrilor parohiei
“Sfinții Trei Ierarhi” în ziua de duminică 26 ianuarie 2014, 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. Raportul Preotului paroh.
7. Raportul președintelui Consiliului Parohial.
8. Raportul privind activitatea de construcție a bisericii.
9. Raportul președintei Reuniunii de Doamne.
10. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
11. Raportul privind activitatea de caritate.
12. Raportul privind activitatea financiară.
13. Raportul controlorilor financiari.
14. Prezentarea bugetului pe 2014. Supunere spre aprobare.
15. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2014.
16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.
Florin Trofin
Președinte

$365,336 BOA non-charity
$59,162 BOA charity

Donații importante 15 sep - 15 nov 2013

CONVOCARE

Ioan Cătană
Preot Paroh

Suma Cont Bancar

Daniel Pravăț
Secretar

Botezuri
26 octombrie: Aidan-Nicholas & Justin-Alex Niţă, fiii lui Bogdan & Cosmina Niţă.
Nași au fost Marius & Claudia Banu, George & Adina Blendea.
9 noiembrie: Kierstin-Clarissa Velicea, fiica lui Ionuţ Velicea & Amanda
Hernandez. Nași au fost Claudiu & Silviana Brzac.
10 noiembrie: Rodna-Maya Livadariu, fiica lui Mircea & Sabina Livadariu. Nași
au fost Mihai & Ileana Stoicescu.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Cununie
În data de 28 septembrie 2013, Sebastian Roșca și Liliana-Niculina și-au unit viețile
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Paul Rădăuceanu
& Adriana Lup, Iuliu & Gabriela-Emilia Caranfil. Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă
fericire, pace și bunăstare. Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare, iar
bunul Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.

$287,088 Slujbe, servicii religioase, FR event,
Balul toamnei
$97 Charity - MS Matching

Plăți importante 15 sep - 15 nov 2013
Construcție = $142,043
$31,735
$24,359
$15,679
$11,910
$11,129
$8,246
$7,000
$6,957
$4,900
$4,556
$4,654
$3,800
$2,408
$2,053
$993
$612
$452
$400
$200

Dorosh Homes - framing labor Aug 2013
Interlock - church roofing
H&E - framing rentals
The Metalsmiths - HVAC curbs
Atlas metal - bronze material for crosses
Richard Hines - services Aug-Sep 2013
Hultz Bhu - HVAC design
Chinook Lumber - framing material
WIB appraisal fee
ProBuild - framing material
Miscellaneous construction purchases
City of MLT - HVAC permit
James Bryant - management services Aug-Sep
2013
Impact Law - lawyer services
State Farm - monthly insurance
Republic services - containers rental/services
Modular + Honey Bucket rentals Aug-Sep 2013
Mayes - testing services
Krazan - testing services

Caritate = $11,007
$7,500 Bursa Cohal project
$3,000 Milostenie și nădejde - fam. Miroslav
$507 Milostenie și nădejde - Cristina Briseno

Diverse = $11,685
$9,050
$960
$700
$600
$257
$118

Royal Argosy - FR event
St. John the Forerunner - candles
St. Spiridon church – rentals Sep-Oct 2013
Prestige copy – newsletter, printouts
Costco/Total Wine - FR event wine
USPS - mailbox annual fee

Cuvântul
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Balul Toamnei - 2 noiembrie 2013
Pentru că toamna se străduise să ne
arate că e stăpână, de câteva zile, pe
aceste meleaguri, într-o seară capricioasă
de început de noiembrie, când vântul
reușise să alunge aproape toate frunzele
din copaci, iar străzile purtau urmele unei
furtuni matinale, ne-am croit drum din
nou către întâlnirea cu ea și cu cei care
doreau să se bucure împreună, sărbătorind
măreția acestui anotimp.
Strădaniile
organizatorilor
au
fost răsplatite pe măsura dăruirii lor,
sala devenind, în foarte scurt timp,
neîncăpătoare. Revederea vechilor prieteni,
muzica bună, mâncarea delicioasă, sârbele
și horele pline de însuflețire – toate acestea
au fost ingredientele unei seri reușite și
calde, de care ne vom aminti cu plăcere
mult timp de acum înainte.
Ceea ce a adus nou această sărbătoare

a fost vocea încântătoare a lui Valentin
Butnaru, proaspăt venit în mijlocul
comunității românești din Seattle, care
a picurat bucuria muzicii în sufletele
celor prezenți. Cu el am fredonat refrene
minunate și am dansat până spre miezul
nopții. Și tot această seară și-a deschis
cortina și pentru Ansamblul Datina, în care
și-au dat mâna fete și băieți din diferite
zone ale țării, dar cu aceeași dorință de a
renaște, departe de țara-mamă, emoțiile
dansului popular românesc.
Nici cei mici n-au stat pe margine, ci
s-au prins și ei în jocul Alunelului și așa,
cu îndemnuri de hai la joc, veselie și voie
bună, seara a trecut mult prea repede, dar
încărcată de frumusețe și amintiri plăcute.
Comitetul de strângere de fonduri și
Consiliul Parohial

Revelion 2014
Sărbătorirea Anului Nou 2014
Comitetul de Doamne, împreună cu Consiliul Parohial, vă invită să
petrecem împreună la cumpăna dintre ani, sărbătorind extraordinarele
realizări din 2013 și întâmpinând cu bucurie și speranță anul 2014!
Acest eveniment festiv se va desfășura între orele 7:00 PM şi 1:30 AM,
în încăpătoarea sală de la Vasa Park Ballroom (3560 W Lake Sammamish
Pkwy SE, Bellevue, 98008). Intrarea anul acesta va fi de $100 de adult,
copiii şi persoanele în vârstă având acces gratuit.
Meniul bogat al serii va include gustoase aperitive, salate, garnituri,
preparate de peşte şi carne, delicioase prăjituri de casă, fructe şi cafea.

Vor fi servite de asemenea sucuri, apă minerală, vin, bere, precum şi
tradiţionala şampanie de la miezul nopţii. Din program nu vor lipsi
tradițiile românești de Anul Nou precum şi muzica live, pentru toate gusturile şi din toate zonele României. Aduceţi-vă familia şi prietenii şi haideţi
să ne bucurăm împreună în distinsa companie a membrilor comunității
noastre.
Rezervările şi plata se pot face online, la adresa:
http://revelion2014.ortodox.org.
Vă aşteptăm cu mare drag!
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Slujba de Crãciun
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Slujba va începe la ora 9:00 AM cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie la
ora 10:00 AM.
După încheierea Sfintei Liturghii, Comitetul de Doamne vă invită să
participaţi la tradiţionala masă de Crăciun, cu delicioase preparate culinare
româneşti.

Issaquah
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14999 239th Place SE Issaquah, WA 98027. O hartă sumară a zonei este
atașată alăturat pentru cei ce vin pentru prima dată în acest loc.

S

Squack
Mountain

Anul acesta slujba Naşterii Domnului (Crăciunul) se va săvârşi la St. Sava
Serbian Orthodox Church în Issaquah. Adresa bisericii este:
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Donaţii 15 septembrie - 15 noiembrie 2013
Donațiile în perioada 15 sep - 15 nov 2013
au totalizat $287,088. Mulțumim tuturor
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$100,000 Palanca Radu Rareș
$8,240 Anonim
$8,000 Anonim
$7,750 Olt Emanoil & Violeta
$6,000 Munteanu Marian Răzvan & Elena
$5,935 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$5,745 Frîntu Mihai & Monica Mihaela
$5,743 Danciu Valentin & Ioana Marina
$5,300 Toma Tudor & Aurora
$5,250 Pravăţ Daniel & Claudia
$5,170 Geageac Nicoleta
$5,000 Gavrilescu Alexandru & Loredana
$4,893 Donator nespecificat
$4,000 Lupu Corneliu & Angelica Liliana
$3,300 Popa Toni & Ramona Valeria
$3,237 Răutu Bogdan & Carmen
$3,230 Costea Mihai & Dana
$2,295 Nistor Costel & Corina
$2,170 Muntean Ioan & Angelica
$2,130 Jumanca Antonie & Maria
$2,120 Stănescu Marian & Luana
$2,000 Columbia Fire, Farkaș Marius & Radoslava, Folta Florin & Teodorescu Roxana, Pașca
Dorin Alin & Eugenia, Ungureanașu Cezar &
Cătălina
$1,877 Oltean Adrian Paul & Mariana
$1,670 Ifrim Silviu & Cătălina
$1,600 Drossu Radu
$1,513 Creţu Ionel & Monica
$1,510 Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$1,500 Popiţa Ioan & Dorina
$1,370 Frăţilă Liviu & Maria
$1,305 Onu Dan & Monica
$1,300 Aluaș Mihai & Gabriela
$1,245 Nistor Ioan & Valeria
$1,220 Apreutesei Marius & Elena
$1,200 Apostol Alexandru & Doina
$1,175 Moldoveanu Bogdan & Anca
$1,170 Ifrim Clement & Gabi Ana, Koller Eduard & Ileana, Ţigănuș Liviu & Maria
$1,100 Dănilă Gheorghe
$1,050 Pungan Marian & Ramona
$1,040 Popa Mircea Călin & Dana
$1,035 Olariu Laurenţiu & Eugenia
$1,030 Anonim
$1,020 Smîntînă Ioan & Maria
$1,000 Anonim, Bârsan Corneliu & Laura,
Boboc Ciprian & Georgiana, Druţă Dan & Alina,

Dumitrașcu Adrian & Aura, Hera Gabriel & Raluca, Mînăscurtă Ion & Marcela, Moldovanu Petru
& Valentina, Nica Doru & Oana, Suciu Monica
$ 970 Dumitru Ion Viorel & Raluca
$ 900 Focșan Cosmina & Raus Victor, Ionescu
Florentin & Dana
$ 885 Onuţan Ionuţ & Mocan Anamaria
$ 850 Podar Marius & Monica
$ 845 Strava Cristian & Sîrbu Gabriela
$ 750 Blidar Marius & Deac Crina, Schmieder
Wilhelm Robert & Nadia
$ 735 Cira Adalbert & Gina
$ 700 Bar Florin & Cornelia
$ 665 Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$ 650 Butnar Ioan & Elisabeta
$ 635 Stanciu Constantin & Alina
$ 600 Pupăză Călin & Irina
$ 550 Buie Gheorghe, Momeo Angela
$ 520 Cocerhan Vasile & Maria, Farkaș Iulius &
Marcu Adriana
$ 500 Anonim, Badea Constantin & Maria,
Buţiu Teodor & Odeta, Căruţașu Adrian & Diana,
Goie Ioan & Maria, Jianu Sorin & Constanța,
Manole Vasile Cătălin & Irina, Mija Iolanda,
Mureșan Nicu & Lucy, Nalubola Shridhar &
Anca, Pop Călin & Adriana, Pop Cristian & Ioana,
Ţîru Cătălin Mihai & Daniela, Ţîru Doiniţa
$ 470 Marcu Claudia & Horaţiu
$ 405 Kalian Michael & Pamela
$ 400 Albuţ Gabriel & Lucia, Bogdan Mircea &
Claudia, Fedorean Maria, Marinescu Andrei &
Gloria, Mart Iulian & Veronica, Petrini Silviu
$ 370 Marcu Cornel & Virginia, Sinea Viorel &
Corina
$ 320 Valea Maria
$ 300 Grecu Elena, Ioana Bogdan & Cristina,
Melnic Elena Viorica & Cristian, Milosav Slobodan & Letiţia, Moraru Valentin & Elena, Mureșan
Vasile Brian & Daniela, Negară Dan & Gabriele,
Paris George & Drăghici Cătălina, Piticariu Toader & Virginia, Pop Marin Valer & Viorica Elena,
Sandu Iuliu & Susana, Todoran Ovidiu & Ionela,
Trocan Gabriel & Elena
$ 275 Susan Irinel & Mihaela
$ 270 Anonim, Cotlarciuc Răzvan & Andreea
$ 250 Rădăuceanu Paul & Lup Adriana, WA
State Patrol Troopers Association, Zlăvog Gabriel
& Maricica
$ 220 Perianu Aurel & Florentina, Puraveţ
Constantin Petru & Tatiana
$ 210 Măricuţu Marian & Ramona

$ 200 Ardelean Cornel & Iuliana, Badiu Bogdan
& Mădălina, Boris Bill & Monica, Buie Maria,
Burlacu Ovidiu & Daniela, Chelan Narcis & Irinel,
Costeţchi S Ion, Dunca Grigore & Iliana, Furdui
Dacian & Poptămaș Roxana, Gașpar Lucian &
Mărioara, Golescu Adi & Maria, Kobersy Jacques
& Dencef Irina, Moiceanu Cornel & Mărioara,
Petrovan Ioan & Plev Maria, Plev Monica, Pop
Aurel & Marcela, Popescu Gheorghe, Popșoi
Maria, Preda George & Maria, Savencu GabrielCiprian & Doina, Șipoș Cătălin & Brad Daniela,
Tătar Monica
$ 186 Rădulescu Ionela Floris & Alexandru
$ 185 Temereanca Andreea
$ 180 Romanschi Mădălin & Laura
$ 170 Negriţoiu Ștefan & Niţu Felicia, Vanek
Ales & Vankova Zsuzsanna
$ 150 Breban Ghiţă & Floarea, Caranfil Iuliu
& Gabriela-Emilia, Cojocaru Alexei & Mariana,
Luican Ilie & Elena, Mureșan Olga, Prinyi Sigismund & Andreea, Romanica Translations
$ 100 Blendea Niculae & Mihaela, Briseno
Jerry, Burns Ana, Ciocănaș Ioan & Eugenia,
Ciocănaș Maria & Alexandra, Corbean Florin
& Camelia, Drăgan Remus & Voichita, Dreve
Sorin & Delia, Enciu, Ghinea George-Ciprian &
Ivan Elena-Cristina, Gigică Dan & Rariţa, Horea
Nicolae & Laura Monica, Ignat Paul, Lazăr Florin
& Simona, Leininger Sean & Mărgineanu Corina,
Lupșa Lucia & Viorel, Magda Marius Anton &
Veronica Ionela, Marcotte Marc Wayne, Morea
Septimiu & Sanda, Oana Ovidiu, Pandrea Nicolae & Ancuţa, Pellett Cristina, Standolariu Dorel
& Manuela, Tegzeș Claudiu, Valeriu Ioana &
Dumitru, Vasiliu Viorel & Steluţa, Vlăduţu Maria
$ 85 Balașu Mitchell & Anca
$ 75 Cuc Iosif Flavius & Aurica, Garcia Anca
$ 60 Ciustea Iulian & Corina, Ieleanu George,
Ruja Iasmina
$ 50 Căprar Viorica & Nicoleta, Cotora Ion &
Georgeta, Gașpar Raluca, Marton Vasile, Mihalcea Bogdan & Adriana, Nine Cristian & Alina,
Surugiu Loredana, Tătar Lucian
$ 40 Destro Mihai, Ivanov Angela, Stana Vasile
$ 20 Colţulescu Gheorghe, Lloyd Dan, Moldovan Eugen & Laura, Tot Victoria
$ 18 Mereuţă Dănilă
$ 10 Pop Marius & Elena
Donaţiile la caritate în această perioadă au
totalizat $97
$ 97 Microsoft Giving Camp. Matching Funds
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Suplimentul Buletinului
ANUNŢ IMPORTANT
Aplicații pentru Consiliul Parohial 2014
Conform regulamentului de
funcționare al episcopiei de care
aparținem, în fiecare an se alege un
comitet de numire al noului Consiliu
Parohial. Acest comitet propune spre
aprobarea Adunării Generale lista cu
membrii Consiliului Parohial pentru
anul următor.
În pregătirea Adunării Generale,
care va avea loc duminică, 26 ianuarie 2014, comitetul de numire a nou-

lui consiliu invită pe cei care doresc
să facă nominalizări să trimită email
la applications@ortodox.org.
Înscrierea se poate face și online,
la următoarea adresă:
http://www.ortodox.org/formular_comitet.
Data limită pentru aplicații este
12 ianuarie 2014.
Consiliul Parohial

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:
x
x
x
x
x

Servicii de traduceri legalizate;
Servicii notariale;
Servicii de revizie úi editare traduceri;
PreĠuri competitive;
Calitate excepĠională úi acurateĠe.

Traducerile sunt întotdeauna însoĠite de legalizarea traducerii úi de
útampila Notarului Public.
Membru ATA (American Translators Association) úi NOTIS
(Northwest Translators and Interpreters Society).
Vă mulĠumim úi aúteptăm să ne contactaĠi!

Ionela Popescu
Diplomă de licenĠă (bachelor’s degree) în franceză úi engleză úi diplomă de master (master’s degree) în franceză
Owner – Romanica Translations (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană úi 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
Duminică 1 decembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Vineri 6 decembrie
Duminică 8 decembrie

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

Duminică 15 decembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 22 decembrie
Miercuri 25 decembrie
Joi 26 decembrie
Vineri 27 decembrie
Duminică 29 decembrie
Miercuri 1 ianuarie
Duminică 5 ianuarie
Marţi 6 ianuarie
Miercuri 7 ianuarie
Duminică 12 ianuarie
Duminică 19 ianuarie
Duminică 26 ianuarie

12:30 PM
9:00 AM
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

Joi 30 ianuarie

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Crăciunul - Naşterea Domnului)
Sfânta Liturghie (Soborul Maicii Domnului)
Sfânta Liturghie (Sf. Arhidiacon Ştefan)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sf. Vasile cel Mare)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Botezul Domnului)
Sfânta Liturghie (Sf. Ioan Botezătorul)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie

9:30 AM Sfânta Liturghie (Sfinţii Trei Ierarhi)

Duminică 2 februarie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)

Duminică 9 februarie

12:30 PM Sfânta Liturghie

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, mai puțin cea de
Crăciun se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul
Spiridon (400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109). Slujba de
Crăciun se va desfăşura la St. Sava Serbian Orthodox Church
în Issaquah (14999 239th Place SE Issaquah, WA 98027).

