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Nașterea Ta
Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii Lumina cunoștinței;
că întru dânsa,
cei ce slujeau
stelelor, de la stea
s-au învățat să se
închine Ție, Soarelui dreptății, și să
Te cunoască pe
Tine, Răsăritul cel
de sus,
Doamne slavă Ție.

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

CUV�N†UL

Hristos se Naște, Slăviți-L
Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Predică la Nașterea Domnului a Sfântului Ioan Gură de Aur
Ceea ce patriarhii cu mare dor au
aşteptat, proorocii au prezis, drepţii
au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua
de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în
trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să
ne veselim, iubiţilor!
Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria
la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu
cât mai mult noi, astăzi, văzând nu
pe Maria, ci pe Însuşi Mântuitorul
nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm
şi să ne uimim de Taina cea mare a
întrupării lui Hristos, care covârşeşte
toată priceperea omenească.
Socoteşte numai ce minune ar fi
când dintr-o dată soarele s-ar pogorî din cer şi s-ar mişca pe pământ
şi de aici şi-ar împrăştia razele sale.
Deci, dacă aceasta s-ar întâmpla
măcar numai cu o stea a pământului, ar trebui să pună în cea mai
mare uimire pe toţi cei ce ar vedea.
Gândeşte şi cumpăneşte apoi cât de
minunat este a vedea pe Soarele
dreptăţii cum răspândeşte razele
Sale din Trupul Său şi luminează sufletele noastre. De mult doream eu
să privesc această zi şi într-o adunare aşa de mare.
Eu doream ca în această sărbătoare să văd biserica plină de fraţi,

precum este, şi dorinţa mea s-a
îndeplinit. Nu sunt nici zece ani de
când această zi s-a făcut cunoscută,
şi iată că ea străluceşte prin râvna
noastră, ca şi când ni s-ar fi predat
din veac şi de mulţi ani, aşa că poate
să o numească cineva cu dreptate
sărbătoare nouă şi veche. Nouă,
pentru că ea de curând ni s-a făcut
cunoscută; veche, pentru că ea îndată s-a făcut asemenea cu sărbătorile cele mai vechi şi, aşa zicând, a
ajuns aceeaşi măsură a vechimii cu
acestea.
Precum plantele cele nobile,
când se pun în pământ, îndată şi repede cresc la înălţime, la fel această
sărbătoare, care la apuseni era
demult cunoscută, iar la noi, abia
acum, de câţiva ani s-a adus, aşa
de repede a crescut şi aşa de multe
roade a adus, precum şi voi vedeţi,
că biserica este plină de mulţimea
credincioşilor.
Această râvnă a voastră este
vrednică de răsplată şi aceasta să
o aşteptaţi de la Cel ce S-a născut
astăzi, de la Hristos. El vă va răsplăti
deplin, căci dragostea către această
zi este cel mai mare semn de dragoste către Cel ce S-a născut astăzi.
Deci, ca un părinte al vostru întru
slujire, voi încerca a vorbi spre folosul vostru, pe cât îmi stă în puterile

mele şi cât darul lui Dumnezeu îmi
va da.
Deci, ce doriţi voi să auziţi întru această zi? Ce altceva decât să
vorbim despre această zi. Eu ştiu
că mulţi, încă şi acum, nu sunt
lămuriţi întru sine despre această
sărbătoare. Unii sunt pentru, alţii
împotrivă, şi în toate locurile se
vorbeşte despre ea. Unii aduc împotriva ei că este nouă şi abia de
curând sărbătorită, alţii întăresc că
este străveche, căci încă şi proorocii
au prevestit Naşterea lui Hristos, şi
că ea este cunoscută şi stimată din
timpurile cele vechi de către toţi
apusenii, de la Tracia până la Cadix.
Ei bine, despre această zi vom
vorbi noi! Căci această zi, măcar că
nu se ştiu prea multe despre dânsa,
se află la noi în aşa de mare cinste.
Este lucru dovedit că ea, când va
fi mai mult cunoscută, se va bucura de o râvnă mult mai mare. O
pătrundere mai mare ce veţi dobândi despre ea, prin vorba mea, va
mări şi mai mult dragostea voastră
către această sărbătoare.
Eu am trei dovezi din care noi
cunoaştem că acesta este timpul în
care S-a născut Domnul nostru Iisus
Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu.
Cea dintâi din aceste trei dovezi
este repejunea cu care această ����
săr-

Cuvântul
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Sfântul Ioan Gură de Aur

"O, iubiţilor, viaţa
noastră este scurtă; să
fim treji şi să veghem!
Să ne pregătim bine,
să arătăm râvnă către
toţi şi să fim băgători de
seamă întru toate"
Sfântul Ioan Gură
de Aur

bătoare s-a făcut cunoscută pretutindeni şi a ajuns la aşa înălţime şi
înflorire. Pe ceea ce Gamaliil a zis în
privinţa propovăduirii Evangheliei:
„De este lucrul acesta de la oameni,
se va risipi, iar de este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-l risipiţi” (Fapte
5, 38-39), tocmai pe aceasta mă bizuiesc eu când vă vorbesc despre sărbătoarea de astăzi. Fiindcă Cuvântul lui
Dumnezeu, Care S-a născut în această zi, este din Dumnezeu, de aceea
această sărbătoare nu numai că nu a
încetat, ci din an în an s-a făcut mai
mare şi mai slăvită. De asemenea,
şi acea propovăduire a Evangheliei
despre care grăieşte Gamaliil, în puţini ani s-a răspândit în toată lumea,
măcar că peste tot era condusă de făcătorii de corturi, de pescari şi de oameni neînvăţaţi. Micimea slujitorilor
nu vătăma cu nimic, căci puterea Acelui care Se propovăduia biruia toate
mai dinainte, depărta toate piedicile
şi descoperea propria putere.
Iar dacă cineva nu este lămurit
de cele zise de mine, eu pot să aduc
o a doua dovadă. Care? Ea se află în
spusele Evangheliei: „în zilele acelea
a ieşit poruncă de la Cezarul August
să se înscrie toată lumea. Această

înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius cârmuia Siria. Şi se duceau toţi
să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi
s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui
David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul
lui David, ca să se înscrie împreună
cu Maria, cea logodită cu el, care era
însărcinată. Dar pe când erau ei acolo,
s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi
a născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut
şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci
nu mai era loc de găzduire pentru ei”
(Luca 2, 1-7) [...]
Aşadar, să ne apropiem plini de o
spaimă sfântă şi plini de mulţumire să
cădem mărturisind păcatele noastre,
plângând de întristare pentru relele
ce am făcut, întinzând mâinile la rugăciune către Dumnezeu. Astfel curăţindu-ne, să ne apropiem cu toată
liniştea şi rânduiala către împăratul
cerului. Ca o sărutare duhovnicească
să primim Jertfa cea curată şi sfântă,
să ne aţintim ochii noştri cu râvnă
spre dânsa şi să ne înflăcărăm inimile
noastre, ca să nu ne adunăm aici spre
osândire, ci spre înfrânarea sufletului,
spre dragoste, spre fapta bună, spre
împăcarea cu Dumnezeu, spre o pace

adâncă, spre câştigarea nenumăratelor bunătăţi, pentru ca noi înşine să
ne sfinţim şi să zidim pe aproapele
nostru.
O, iubiţilor, viaţa noastră este
scurtă; să fim treji şi să veghem! Să ne
pregătim bine, să arătăm râvnă către
toţi şi să fim băgători de seamă întru
toate.
Desigur, este cea mai mare dispreţuire pentru Dumnezeu când cineva
se apropie aici fiind întinat de păcat.
Ascultă ce zice despre aceasta Apostolul: „De va pângări cineva casa lui
Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe
el” (I Corinteni 3, 17). Noi nu vrem ca
în loc să-L împăcăm pe Dumnezeu,
să-L întărâtăm împotriva noastră;
mai vârtos să ne apropiem cu toată
grija, toată curăţia şi liniştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă,
ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului nostru Iisus Hristos şi
să ne facem părtaşi bunătăţilor făgăduite, prin darul şi prin iubirea de oameni ale Aceluiaşi Domn Iisus Hristos,
Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul
Duh se cuvine cinstea, în vecii vecilor.
Amin. (Citiţi întreaga predică la
http://www.ioanguradeaur.ro/492/
cuvant-la-nasterea-domnului/)

2 decembrie 2014 - 17 ani de la moartea Părintelui Cleopa
Duminică, 29 noiembrie, părintele
Cleopa dădea sfaturi și binecuvânta
pe cei ce veneau la el. De la ora
16.00 nu a mai răspuns la nici o întrebare și a stat nemișcat pe scaunul
său de spovedanie, ca într-o răpire,
mai mult de 11 ore. S-a deșteptat
luni dimineaţa la ora 3.30. Miercuri
dimineaţa, la ora 2.20, ucenicul său
a anunţat că părintele Cleopa a trecut
la cele veșnice. Trupul neînsufleţit al
părintelui Cleopa a fost coborât din
chilie în sunetul clopotelor și așezat în
Una dintre cele mai cunos- biserica veche a mânăstirii. Aici a fost
cute și îndrăgite fotografii privegheat permanent de monahi,
ale părintelui Cleopa,
preoţi și numeroși credincioși. Slujba
păstorul oilor și viitor stareţ înmormântării sale a fost săvârșită pe
de mânăstire
5 decembrie. Părintele Cleopa a fost
așezat în mijlocul cimitirului, alături
de iubitul său duhovnic, ieroschimo-

nahul Paisie Olaru.
Viaţa părintelui este o pildă de
vieţuire ortodoxă și este cunoscută
celor ce l-au iubit și căutat la locul retragerii sale la Mănăstirea Sihăstria.
Mai puţin cunoscut este faptul că,
din iconomia lui Dumnezeu, părintele
s-a retras în pustnicie de trei ori în
perioada prigoanei comuniste împotriva cinului monahal.
Ceea ce avea să îl aducă pe părintele
Cleopa în vizorul autorităților a
fost o predică pe care a rostit-o la
sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, spunând: "Să dea
Dumnezeu ca și conducătorii noștri
de acum să fie ca Sfinții Împărați, ca
să-i pomenească Biserica în veac!" și
lăudând râvna marilor împărați, care
au dat libertate creștinilor și au con-

struit numeroase biserici. Cineva din
cei prezenți l-a denunțat, astfel că a
fost arestat și anchetat pentru cinci
zile la Târgu Neamț. A fost eliberat la
fel de repede cum fusese și arestat.
Cei din jurul său, conștientizând
că va mai avea de furcă cu autoritățile
comuniste, l-au sfătuit să se ascundă
pentru un timp în munți. Părintele
Cleopa și-a făcut atunci un bordei
din lemn, în pământ, la 6 km de
mânăstire, în adâncul pădurii. Monahii din mânăstire îi mai duceau din
când în când câte ceva de mâncare.
Părintele se ruga acolo neîncetat, ziua
și noaptea, cerând ajutorul și mila lui
Dumnezeu și a Maicii Domnului, către
care avea multă evlavie. După șase
luni de retragere în munți, Arhimandritul Cleopa a fost readus ca stareț în
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obștea Mănăstirii Sihăstria, spre bucuria tuturor, atât a călugărilor, cât și
a credincioșilor.
În anul 1949, la 30 august, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit
stareț al Mănăstirii Slatina - Suceava
și se transferă acolo împreună cu 30
de călugări din obștea Mănăstirii
Sihăstria, în urma deciziei Patriarhului Justinian. În locul său este numit
stareț la Sihăstria Protosinghelul Ioil
Gheorghiu.
La Mănăstirea Slatina întemeiază
o obște care avea să ajungă la peste
80 de viețuitori.
Arhimandritul Cleopa a fost
rânduit de Mitropolia Moldovei
să supravegheze și să îndrume
viața duhovnicească a mai multor
mănăstiri din împrejurimi: Putna,
M�����������������������������������
oldovița, Râșca, Sihăstria și schiturile Sihla și Rarău, după modelul
Mănăstirii Slatina.
Până în primăvara anului 1952,
Mănăstirea Slatina a înflorit, ajungând să se numere printre cele mai
bine organizate mănăstiri din țara
noastră.
Potrivnicul însă, care nu doarme niciodată, nu putea răbda buna
nevoință și armonia monahilor din
Mănăstirea Slatina. De aceea, a îndemnat Securitatea de atunci să
facă o anchetă amănunțită în obștea
acestei mănăstiri. Sosind noaptea,
organele de securitate l-au cercetat
și amenințat pe stareț și pe cei mai
de seamă din mănăstire. Până la
urmă i-au reținut pe câțiva dintre ei,
în frunte cu Părintele Cleopa, tânărul
Ieromonah Arsenie Papacioc și fratele Constantin Dumitrescu.
Ducându-i la Fălticeni, i-au anchetat toată noaptea. La sfârșit
i-au spus părintelui să nu mai facă
"propagandă religioasă" și i-au dat
drumul. Atunci Părintele Cleopa s-a
retras în taină, împreună cu Ieromonahul Arsenie Papacioc, în Munții
Stânișoarei, până s-au liniștit tulburările de la Slatina. Părinții au înfruntat cu stoicism vremea friguroasă,
foamea, setea, lipsurile, rugându-se
ziua și noaptea și întărindu-se unul

pe altul.
Părinții Cleopa și Arsenie s-au
nevoit în Munții Stânișoarei până
în vara anului 1954, când Patriarhul Justinian a obținut aprobarea
ca cei doi nevoitori să se reîntoarcă
la mănăstire sau să vină la Patriarhie. Părinții Cleopa și Arsenie s-au
reîntors la Mănăstirea Slatina, spre
bucuria călugărilor și a credincioșilor
din partea locului.
În primăvara anului 1955, s-a
organizat o acțiune de lămurire și
combatere a stilismului. Se încerca repararea schismei unora din
credincioșii ortodocși care, insistând
asupra respectării calendarului iulian neîndreptat în Biserică, se rupseseră de comuniunea cu Patriarhia
Română. La această încercare de
readucere a credincioșilor stiliști în
sânul Bisericii Ortodoxe a participat
și părintele Cleopa, făcând misionarism prin satele stiliste ale Moldovei.
În toamna anului 1956, Părintele Cleopa a revenit la Mânăstirea
Sihăstria. De acum, viața duhovnicească de la Sihăstria s-a întărit și
mai mult. Părintele Cleopa spovedea
și povățuia pe credincioși și monahi
la chilia sa din deal.
Persecuțiile dintre anii 1959 și
1964 au fost cea mai dificilă perioadă prin care a trecut monahismul
românesc în secolul XX.
Spre sfârșitul anului 1959, s-a
votat de către guvernul ateu din
București, un decret special (Decretul 410/1959) prin care erau excluși
din mănăstiri toți călugării mai tineri
de 55 de ani și maicile de până în 50
de ani. Decretul a fost aplicat cu severitate, sub controlul Securității, cu
ajutorul Miliției și sub supravegherea Departamentului Cultelor.
Până în primăvara anului 1960,
au fost excluși din mănăstiri peste
4000 de monahi și monahii. Mai întâi
au fost excluși din monahism pentru
toată viața stareții și duhovnicii care
aveau o activitate duhovnicească
mai intensă și, din toate mănăstirile
din țară, întregul tineret, adică frații
și rasoforii, iar primirea de noi tineri

în mănăstiri era interzisă și supravegheată de Securitate.
Părintele Cleopa a fost și el vizat, dispoziția autorităților fiind să
fie dezbrăcat de haina monahală și
să aibă domiciliu forțat în satul său
natal. Ca mulți alți călugări, a refuzat
să părăsească haina monahală și să
părăsească mănăstirea.
Văzând această situație grea,
știind că este mereu supravegheat
de organele politice, Părintele Cleopa, îndemnat de Duhul Sfânt, s-a
retras din nou - pentru a treia oară în Munții Moldovei, la mult iubita sa
liniște. Întâi s-a dus în pădurile din
jurul comunei Hangu. Apoi și-a făcut
un mic bordei din lemn, nu departe
de culmea Muntelui Petru Vodă.
Aici s-a nevoit cinci ani, îndurând
aceleași greutăți ca și mai înainte.
S-a îndeletnicit cu postul, privegherea, rugăciunea și cu scrierea. Iată titlurile câtorva din scrierile sale alcătuite în vremea când stătea în munți:
Predici pentru monahi, numită și
Urcuș spre înviere; Spovedania arhiereilor, Spovedania stareților, Spovedania duhovnicilor, Spovedania
preoților de mir, Spovedania monahilor, Despre vise și vedenii, precum
și Minunile lui Dumnezeu din zidiri.
În toamna anului 1964, când
tulburările și prigonirile Bisericii
s-au mai liniștit, părintele revine în
Mănăstirea Sihăstria, ca duhovnic al
întregii obști, și povățuiește fără întrerupere atât călugări, cât și mireni,
timp de 34 de ani.
Cuvântul său ajungea în toată
țara și peste hotare, numele său fiind vestit, cunoscut și iubit de toți.
Era căutat de zeci de oameni zilnic,
pentru sfat, povață, îndrumare.
El îi primea pe toți cu dragoste,
învățându-i cele de trebuință ale
credinței și petrecându-i cu dragoste. A rămas celebră vorba sa, care îi
este reprezentativă: "Mânca-v-ar
Raiul să vă mănânce". Așa de mare
era dragostea sa "că dacă aș avea un
sac mare, v-aș băga pe toți în el, și
v-aș duce în Rai!".

Mormântul Părintelui
Cleopa de la mânăstirea
Sihăstria

"Când omul care
vorbește despre adevăr
și despre fapta bună
face și el după putere
din ceea ce vorbește,
atunci omul acela se
face icoană a toată
filosofia. Că el atunci
vorbește și prin trăire
și prin cuvânt. Iar
dacă omul numai
vorbește și nu face
deloc apoi ajunge
făţarnic... Vai vouă,
legiuitori și farisei
făţarnici, puneţi
sarcini grele pe umerii
poporului, și voi nici
cu vârful degetelor nu
vă atingeţi de ele"
Părintele Cleopa
Ilie

Cuvântul
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
Progresul construcției și bilanț de an
Doar puțin timp ne mai desparte de sezonul sărbătorilor și e un
moment bun să ne uităm în urmă la realizările legate de construcție din
anul acesta.
După semnarea actelor de împrumut la sfârșitul anului 2013, ne-am
lansat cu mai mult curaj și am căutat să accelerăm pe cât am putut lucrările
de construcție. Astfel, în primele luni ale anului, au fost obținute oferte de
preț și semnate contractele pentru instalația de încălzire/răcire, instalația
de stingere a incendiilor, instalarea ușilor, geamurilor și skylight-urilor
clădirii, construcția turlei bisericii și a fațadei exterioare.
Mare bucurie a fost în sufletele noastre în luna aprilie când, cu multă
emoție, am asistat la instalarea turlei pe biserică. Abia atunci am văzut-o
cu adevărat înaintea ochilor, întreagă, așa cum am visat-o. În mod firesc,
au urmat lucrările de finalizare a fațadei și a detaliilor exterioare în
tencuială, care au completat aspectul ei exterior. În interior a continuat
lucrul la instalațiile sanitare și la sistemul de încălzire/răcire, care a fost
terminat în proporție de 80%. Sistemul de stingere a incendiilor a fost și
el instalat aproape în totalitate.
Lunile de vară au impus temporar un ritm mai lent decât ne-am fi
dorit, parțial și datorită vacanțelor. În paralel cu finalizarea planurilor și
obținerea permisului pentru instalația electrică, s-a lucrat la design-ul
pentru bolțile interioare ale bisericii și a fost selectată o companie pentru

instalarea lor.
Odată cu venirea toamnei, am terminat cu lucrările de tencuială
exterioară și ne-am concentrat pe instalația electrică de interior și pe
instalarea scheletului metalic pentru bolți în biserică, o lucrare complexă,
care a necesitat multă atenție și coordonare și care a fost terminată de
curând. Lucrările la instalația electrică vor mai dura până la mijlocul lunii
ianuarie, fapt care ne-a întârziat cu celelalte lucrări de interior, cum ar fi
punerea izolației și a drywall-ului, care depind de ele. După mai multe
amânări din partea companiei responsabile cu amenajarea site-ului, am
decis să angajăm un alt contractor pentru a finaliza turnarea bordurilor,
a scărilor și trotuarelor într-un timp cât mai scurt. În luna noiembrie am
semnat contractul pentru finisajele de beton exterioare, iar lucrările au
demarat deja.
În bilanț, cu ajutorul Domnului, am avut un an productiv, cu realizări
semnificative. Bineînțeles, mai este încă destul de lucru la finisajele
interioare și va trebui să muncim intens pentru a ne atinge țelul de a
termina lucrările până la Sfintele Paști în 2015, dar nădăjduim că vom
izbândi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea activă a fiecărui
membru al parohiei.
Doamne ajută!
Comitetul de construcție
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Romanian Orthodox Episcopate
"THREE HOLY HIERARCHS"
Romanian Orthodox Church

CONVOCARE
În conformitate cu Statutul și Regulamentul Episcopiei Române Ortodoxe din America (Articolul IX. sectiunea 25), prin prezenta convocăm:
Adunarea Generală a Parohiei “Sfinții Trei Ierarhi”
Duminică 8 februarie 2015, ora 2:30 PM
Având 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 2015. Supunere spre aprobare.
15. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2015.
16. Alegerea celor doi delegați titulari și a celor doi înlocuitori pentru Congresul Episcopiei (2015-2017).
17. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
18. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.
Ioan Cătană		
Florin Trofin		
Daniel Pravăț
Preot Paroh		Președinte		Secretar

Botezuri
6 octombrie: Skyler Sofia Ignat, fiica lui Paul & Daniela Ignat. Nași au fost Daniel
& Georgiana Ignat.
12 octombrie: Matteo Gonzalez-Hangan, fiul lui Jesus Gonzalez & Loredana
Hangan. Nași au fost Sebastian & Claudia Secan.
19 octombrie: Ana Maria Vararu, fiica lui Alfred & Adriana Vararu. Nași au fost
Cristian & Ana Grigorescu.
8 noiembrie: Kenzie Elisabeth Alinen, fiica lui Joel & Andreea Alinen. Nași au
fost Tinel & Luminiţa Ştefănescu. Tudor Ciprian Cozianu, fiul lui Costin & Jennifer
Cozianu. Nași au fost Cristian & Anca Ilac. Cristian John Niculiţă, fiul lui Bogdan &
Olga Niculiţă. Nași au fost Alexandru & Eugenia Nartea.
16 noiembrie: Noah Ştefan Gabriel Dobrescu, fiul lui Iliuţă & Rodica Dobrescu.
Nași au fost Gabriel & Anca Carp.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Situaţia financiară la data de
15 noiembrie 2014
Fonduri existente 15 noiembrie 2014
$18,101 Heritage Bank checking account
$363,990 Bank of America checking account
$62,727 Bank of America charity account

Donații 15 septembrie - 15 noiembrie 2014
$210,432 Slujbe, servicii religioase, Balul Toamnei, Fundraising
$4,837 Caritate

Plăți importante 15 septembrie - 15 noiembrie 2014
Construcție: $165,220
$41,922 Steeler Construction Supply - barrel vaults material
$39,257 Interlock - church roofing final balance
$23,408 Dorosh Homes - barrel vaults installation
$22,236 King Architectural Metal - fences material
$13,677 The Metalsmiths - HVAC work
$9,000 George Barlet - superintendent services
$7,255 Heritage Bank - construction loan interest
$3,840 Miscellaneous construction expenses
$2,588 James Bryant - management services
$774 Laborworks industrial - construction site workers
$680 WBLA Landscaping – plans review
$300 Case Engineering - electrical plans review
$284 Republic Services - garbage

Caritate: $10,612
$5,000 Helping Fund CT - Proiect Călin Monor
$2,100 Milostenie și nădejde - Proiect fam. Iosub
$1,810 Milostenie și nădejde - Proiect E. Dumitrescu
$1,702 Milostenie și nădejde - Proiect Alex Balea

Diverse: $20,522
$16,756 Space Needle - FR event
$1,772 Adalbert and Nagy - produse carne Balul Toamnei
$1,294 Statefarm - insurance

$700 St. Spiridon church - monthly rentals

Cununie
În data de 25 octombrie 2014, Iurie și Cristina Buză și-au unit
viețile prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar
de nașii lor, Igor & Veronica Conic.
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.

Cuvântul
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Eveniment de strângere de fonduri - Space Needle, 1 nov, 2014
Evenimentul de strângere de fonduri de anul acesta, care s-a
desfășurat Sâmbătă, 1 Noiembrie, a fost o provocare la generozitate și, ca
orice chemare de până acum, și-a găsit un puternic ecou în inimile celor
care au răspuns, fie că au fost sau nu alături de noi în restaurantul de la
Space Needle; pentru că donațiile nu se numără, de cele mai multe ori,
doar în bani, ci și în sentimentul de susținere și apreciere, umărul pe care
să te sprijini atunci când ai nevoie.
Ceea ce reușește fiecare eveniment de acest gen este, pe lângă strângerea fondurilor necesare terminării construcției începute cu ceva timp
în urmă, strângerea oamenilor, a prietenilor, a inimilor, a dorințelor care
împreună schimbă adesea cursul unui vis, trecându-l în lumea realității.

Seara de sâmbătă ne-a oferit din plin vizualizarea acestei realități,
din ce în ce mai apropiată de momentul finalizării, și ne-a invitat în casa
aproape terminată a bisericii noastre.
Sunt multe lucruri pe care le poți învăța într-o seară petrecută cu comunitatea din care faci parte, cu care împarți aceleași cuvinte, aceleași
amintiri, dar cel care a impresionat cel mai mult prin simplitate și puritate a fost prezența numeroasă a copiilor la acest eveniment. Privind
vaporașele întârziate la acea oră prin apele întunecate din jurul orașului,
nu puteai să nu te gândești ce vânt iubitor și proaspăt suflă toți acești
părinți în pânzele copiilor lor, învățându-i adevărata frumusețe a
călătoriei.

Revelion 2015
Comitetul de Doamne şi Consiliul Parohial vă invită să petrecem din
nou la cumpăna dintre ani, sărbătorind împreună deosebitele realizări
din 2014 și întâmpinând cu mare speranță anul 2015! Acest eveniment
festiv se va desfășura între orele 7:00 PM şi 1:30 AM la Vasa Park Ballroom, 3560 W Lake Sammamish Pkwy SE, Bellevue, 98008.
Meniul variat va include gustoasele aperitive, salate, garnituri, preparate de peşte şi carne, delicioasele prăjituri de casă, fructe şi cafea.
Vor fi servite de asemenea sucuri, apa minerală, vin, bere, precum şi
tradiţionala şampanie de la miezul nopţii.

Slujba de Crăciun
Slujba Naşterii Domnului (Crăciunul) din 25 decembrie 2014 se va
săvârşi la St. Sava Serbian Orthodox Church, 14999 239th Place SE Issaquah, WA 98027. Slujba va începe la ora 9:00 AM cu Utrenia, urmată
de Sfânta Liturghie la ora 10:00 AM. Conform tradiţiei, după încheierea
Sfintei Liturghii, Comitetul de Doamne vă invită să participaţi la masa de
Crăciun, cu delicioase preparate culinare româneşti.

Do You Need a Professional
Translator or Interpreter?

CALL US!

Certified Legal & Medical

Forms • Documents • Notary Service
(Other Languages Available. Call for Info)
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Nu vor lipsi obiceiurile populare românești de Anul Nou, precum şi
muzica live, pentru toate gusturile şi din toate zonele României.
Intrarea anul acesta este $100 pentru adulți şi $25 pentru copii sau
persoane în vârstă. Rezervările şi plata se pot face online, la adresa
http://revelion2015.ortodox.org sau la biserică, la epitropi.
Dorim să vă comunicăm că numai cei care se înscriu şi plătesc
înainte de eveniment vor avea loc garantat în sală.
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Phone/Fax: 425-432-8797

русско-украинская линия: 206-618-0716
www.WaTransBureau.com • info@WaTransBureau.com
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Donaţii 15 septembrie - 15 noiembrie 2014
Donațiile în perioada 15 sep - 15 nov 2014
au totalizat $210,432. Mulțumim tuturor
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$11,964 Anonim
$10,240 Pravăţ Daniel & Claudia
$10,237 Danciu Valentin & Ioana
$10,000 Palanca Radu Rareş
$ 5,680 Olt Emanoil & Violeta
$ 5,544 Răutu Bogdan & Carmen
$ 5,390 Jianu Sorin & Constanţa
$ 5,240 Stănescu Marian & Luana
$ 5,180 Pop Cristian & Ioana, Toma Tudor &
Aurora
$ 4,360 Munteanu Răzvan & Elena
$ 4,300 Druţă Dan & Alina
$ 3,755 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 3,633 Donator nespecificat
$ 3,180 Frîntu Mihail & Monica, Lupu Corneliu
& Angelica
$ 3,138 Anonim
$ 3,000 Jumanca Antonie & Maria
$ 2,910 Oltean Adrian & Mariana
$ 2,680 Gavrilescu Alexandru & Loredana,
Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$ 2,330 Moldovanu Petru & Valentina
$ 2,210 Farkaş Marius & Radoslava
$ 2,180 Onu Dan & Monica, Popa Călin & Dana
$ 2,000 Hera Gabriel & Raluca
$ 1,800 Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$ 1,590 Ţîru Cătălin Mihai & Daniela
$ 1,500 Aluaş Mihai & Gabriela, Andreiu
Bogdan & Geanina, Ifrim Silviu & Cătălina, Mart
Iulian & Veronica
$ 1,490 Rădulescu Ionela & Alexandru
$ 1,430 Ifrim Clement & Gabi
$ 1,300 Nistor Costel & Corina
$ 1,291 Anonim
$ 1,280 Ţigănuş Liviu & Maria
$ 1,255 Nistor Ioan & Valeria
$ 1,200 Apostol Alexandru & Doina, Peicu
Mihai & Popescu Elena
$ 1,180 Cannon Malcolm & Christine, Duican
Ion & Gabriela, Ghizilă Gabriel & Teodora, Koller
Eduard & Ileana, Moldoveanu Bogdan & Anca,
Smîntînă Ioan & Maria
$ 1,090 Cătană Maria
$ 1,040 Dănilă Gheorghe
$ 1,019 Petrovan Ioan & Plev Maria
$ 1,000 Boboc Ciprian & Georgiana, Dumitraşcu Adrian & Aura, Muntean Ioan & Angelica,
Olariu Laurenţiu & Eugenia, Oltean Dorina, Popiţa Ioan & Dorina, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$ 930 Dumitru Viorel & Raluca
$ 900 Grigorescu Cristian & Ana Maria
$ 880 Focşan Raluca & Raus Victor

$ 860 Creţu Ionel & Monica
$ 800 Bar Florin & Cornelia, Classic Foundry
$ 750 Oprea Constantin & Carmen
$ 700 Cira Adalbert & Gina, Mureşan Nicu &
Lucy, Podar Marius & Monica
$ 685 Ionescu Florentin & Dana
$ 680 Avram Gigel & Marilena, Manole Cătălin
& Irina, Salvan Cristian & Irina, Voicu Nick &
Monica
$ 630 Pintea Dragoş & Dona
$ 600 Fânaru Adrian & Elena, Marcu Claudia &
Horaţiu, Marcu Cornel & Virginia, Morrow Maria
$ 590 Drossu Radu
$ 580 Tătar Monica
$ 505 Romanschi Mădălin & Laura
$ 500 Buie Gheorghe, Mînăscurtă Ion &
Marcela, Nartea Alexandru & Eugenia, Oprean
Dorel & Lucia, Pop Călin & Adriana, Pop Marin
Valer & Viorica Elena, Popa Toni & Ramona ,
Pungan Marian & Ramona, Sâmbotin Dragoş &
Liliana, Schmieder Robert & Nadia, Stoian Ionuţ
& Dana, Surugiu Sebastian & Ioana, Todoran
Ovidiu & Ionela
$ 480 Blidar Marius & Deac Crina, Moldovan
Eugen & Laura, Petriuc Mihai & Elena, Preda
George & Maria
$ 440 Cunningham Daniel & Adriana
$ 430 Moiceanu Cornel & Mărioara
$ 400 Allen Maria & Lyons Robert, Anonim,
Călin Mircea & Simona, Căruţaşu Adrian &
Diana, Ignat Paul, Moraru Valentin & Elena, Rădăuceanu Paul & Lup Adriana, Trandafir Marian
& Daniela, Trocan Gabriel & Elena
$ 385 Ghinea George & Ivan Elena
$ 380 Furdui Dacian & Poptămaş Roxana,
Lieuallen Brian & Smaranda
$ 360 Buză Iurie & Cristina
$ 330 Piticariu Toader & Virginia
$ 300 Buie Maria, Cardwell Laura, Eric
Leonard & Lorena, Goie Ioan & Maria, Iliescu
Valentin & Alina, Lupşa Lucia & Viorel, Mihăescu Dorin & Florina, Petrini Silviu, Pop Aurel &
Marcela, Rădăuceanu Teodor & Raluca, Secan
Sebastian & Claudia, Ştefănescu Temistocle &
Luminiţa, Susan Irinel & Mihaela, Ţîru Doiniţa
$ 290 Barbura Claudiu & Liana
$ 270 Costea Mihai & Dana, Strava Cristian &
Sîrbu Gabriela
$ 260 Marin Ileana
$ 250 Anonim, Butnar Ioan & Elisabeta, Cozianu Costin & Jennifer, Isac Constantin & Andreea,
Popescu Mihail & Bidivenciu Irina, Teodorescu
Cătălin & Elena, Vlad Daniel & Oana
$ 242 Anonim
$ 225 Bogdan Mircea & Claudia

$ 200 Achilles Ana, Bojica Sorin & Daniela,
Ciocănaş Ioan & Eugenia, Cocerhan Maria, Dăian
Nicolae & Livia, Ilac Cristian & Ana Maria, Mazilu
Maria, Mihali Petru & Daniela, Mirea Valentin &
Aurelia, Muntianu Adrian & Alexandrina, Mureşan Olga, Oprea Valentin & Maria, Preoteasa
Cristian, Ţurcanu Radu & Silvia, Zlăvog Gabriel
& Maricica
$ 190 Momeo Angela, Mureşan Adina
$ 180 Bălaşa Adrian & Irina, Călinov Iulian
& Irina, Dănilă Alexandru & Cristina, Dănilă
Cătălina, Onuţan Ionuţ & Anamaria, Pintilie
Dumitru & Elena
$ 150 Anonim, Cheldiu Decebal, Constantinescu Marius & Daniela, Gherle Adrian &
Hadudel Marilena, Mihai Tudor & Marinela,
Simionoiu Adrian & Marton-Popovici Monica
$ 125 Vasiliu Viorel & Steluţa
$ 120 Clinciu Ciprian & Camelia
$ 105 Hawkins Ryan & Diana
$ 100 Alaci Cătălin & Dinu Mirela, Albuţ
Gabriel & Lucia, Anonim, Asan Isac, Badiu
Bogdan & Mădălina, Bănică Mihai, Burns Ana,
CGR Express LLC, Ciocănaş Maria & Alexandra,
Cuc Iosif F& Aurica, Delhez Christian & Ajtay
Melinda, Dobrea Traian & Ioana, Dobrescu Iliuţă
& Rodica, Dreve Sorin & Delia, Fildan Felix &
Moise Carmen, Gaşpar Alexandra, Gaşpar Lucian
& Mărioara, Horea Nicolae & Laura, Iftimie Sorin
& Lucia, Ilaş Ciprian, Lazăr Florin & Simona,
Luican Ilie & Elena, Mihalcea Bogdan & Adriana,
Mischie Nicolae, Mititean Claudiu, Motpan Sorin
& Rodica, Nine Cristian & Alina, Oana Ovidiu,
Oberschi Mariana, Popşoi Maria, Radosav
Codruţa, Sandu Cătălin & Stoian Cristina, Sitaru
Mircea & Victoria, Tătar Lucian, Tegzeş Claudiu,
Temereanca Andreea, Ţîrle Ioan, Vararu Doru &
Adriana, Vlăduţu Maria
$ 75 Let Valerian
$ 70 Ciustea Iulian & Corina
$ 60 Hangan Loredana & Gonzalez Jesus, Igor
Anastasia, Ijac Mihaela, Marcu Carolina, Moraru
Dănuţ, Thesmann Achim & Patricia, Vanek Ales
& Vankova Zsuzsanna
$ 20 - 50 Adamovici Veronica, Anonim,
Basarabă Monica, Bobora Dorel, Borza Marius &
Cristina, Farkaş Tiberiu, Gheoca Radu & Doiniţa,
Icleanu George & Consuela, Popescu Gheorghe
& Nicolae Roxana, Romanica Translations, Sega
Giorgio & Cristina, Dacianschi Corneluţa, Oancea
George, Pop Flora, Tudor Eliza, Popa Marius &
Alina, Ades Camelia, Briseno Cristina, Movileanu Constantin, WA Translation Bureau, Codrea
Adrian, Vintilă Alin & Ioana
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Suplimentul Buletinului

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 aşteptăm 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
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Cuvântul

În data de 31 ianuarie 2015 sunteți asteptați, cu mic, cu mare, la un spectacol
românesc cu îndrăgiții artiști Carmen Şerban, Trupa Autentic, Uni-k și Ionuț Dulgheriu.
Prețul biletului este $75 pentru adulți și $35 pentru copiii sub 16 ani. Prețul biletului
include mâncarea, băutura și desertul. Vă așteptăm cu drag!
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National board-certiﬁed Family Practitioner oﬀering a
holistic, integrative approach to your healthcare needs
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Camelia Ades, ARNP,
MSN, MPH
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3  w wE w  


La cumpăna de ani familia Albuț vă urează Sărbători
fericite și Un An Nou cu sănătate și împliniri!
Mulțumesc celor care m-au susținut în activitatea mea
de Real Estate.
Felicitări noilor proprietari și succes tuturor ce ṭin făclia
speranței încă vie.
Gabriel Albuț
(206)484-9410
gabrielal@johnlscott.com
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Vă așteptăm în data de 14 februarie 2015 la un super spectacol cu îndrăgiții artiști
Irina Loghin, Maria Dragomiroiu, Nicu Paleru, Gheorghe Gheorghiu, Paul Stângă și
George Târgovișteanu. Pentru bilete vă rugăm să sunați la numărul (425)301-5736.
Mai multe detalii vă vom aduce la cunoștință în săptămânile următoare.

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151

PRSRT STD
U.S. POSTAGE PAID
SEAT TLE, WA
PERMIT No. 1528

(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
Sâmbătă 6 decembrie

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

Duminică 7 decembrie
Duminică 14 decembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie
12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 21 decembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Joi 25 decembrie
Vineri 26 decembrie
Sâmbătă 27 decembrie
Duminică 28 decembrie
Joi 1 ianuarie
Duminică 4 ianuarie
Marţi 6 ianuarie
Miercuri 7 ianuarie
Duminică 11 ianuarie
Duminică 18 ianuarie
Duminică 25 ianuarie
Vineri 30 ianuarie
Duminică 1 februarie
Luni 2 februarie
Duminică 8 februarie

10:00 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
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM

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
Sfânta Liturghie (Sfinţii Trei Ierarhi)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)
Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Mihail Frîntu, Tudor Toma
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Ionică Crețu, Ioana Danciu, Toni Jumanca,
Valentin Mirea, Mădălin Romanschi
Epitropi: Gheorghe Dănilă, Răzvan Munteanu, Emanoil
Olt, Ionuț Onuțan, Teodor Piticariu
Coordonatori caritate: Sorin Angheluș, Adi Oltean
Coordonator strângere de fonduri: Tudor Toma
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu, Angela
Momeo, Laura Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia
Marcu, Adrian Moraru, Claudia Pravăț, Carmen Răutu
Arhivă: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedinte: Gabriela Neagoe, Izabella Trofin
Secretară: Ana Omușoru
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Elena 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, mai puţin cea din ziua de Crăciun, vor
avea loc 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 (14999
239th Place SE Issaquah, WA 98027).

