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

Troparul
Adormirii Maicii
Domnului

“Întru naștere fecioria
ai păzit, întru adormire
lumea nu ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare.
Mutatu-te-ai la viaţă,
fiind Maica vieţii, și cu
rugăciunile tale izbăvești
din moarte sufletele
noastre”

Condacul

“Pe Născătoarea de
Dumnezeu, cea întru
rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea
neschimbată, mormântul și moartea nu o au
ţinut, căci ca pe Maica
Vieţii a mutat-o la viaţă
cel ce S-a sălășluit în
pântecele ei cel pururea
fecioresc"

Maica Domnului din
Vladimir
În acest număr:
Ava Petroniu Tănase despre
Maica Domnului
Părintele Rafail Noica despre
deasa împărtășanie
Actualitatea Parohiei
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Ava Petroniu Tănase despre Maica Domnului
După înălţarea la ceruri a Mântuitorului Hristos,
Maica Domnului era marea mângâiere a Sfinţilor Apostoli şi a celor ce crezuseră şi urmaseră dumnezeiescului
învăţător.
Inima Maicii Domnului ascundea multe taine şi negrăite bucurii. Văzuse atâtea lucruri minunate, auzise
atâtea cuvinte nemaiauzite, atâtea taine îi va fi încredinţat Fiul ei, Domnul Hristos, pe care ea le pusese în
inima sa. Multe din cele scrise în Sfintele Evanghelii,
sfinţii evanghelişti şi îndeosebi Sfântul Evanghelist
Ioan, le vor fi auzit din sfânta ei gură.
Sfânta Tradiţie ne spune că Maica Domnului a trăit
până la vârsta bătrâneţii în tăcută smerenie, împreună
cu ucenicul iubit Ioan, în Efes; dar ea mergea adeseori
la Sfintele Locuri din Ierusalim, locul atâtor mari şi sfinte amintiri şi unde şi-a încheiat şi viaţa pământească.
În Ghetsimani, mormântul Maicii Domnului este cinstit
şi astăzi cu adâncă evlavie de toată lumea creştină.
Ne spune iarăşi Sfânta Tradiţie, că nu mult după
sfânta ei Adormire, pe când Sfinţii Apostoli se adunau
la cina zilnică şi rosteau: „Mare este numele Prea Sfintei
Treimi, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă”, întruna din zile, li s-a arătat aievea Maica Domnului, înconjurată de îngeri luminaţi şi le-a zis: „Bucuraţi-vă că
eu sunt cu voi în toate zilele”! Atunci ucenicii, cu spaimă şi cu bucurie au strigat: „Prea Sfântă Născătoare de
Dumnezeu, ajută-ne nouă”! Si de atunci a rămas „Rânduiala Panaghiei”, care se săvârşeşte la sfintele Mănăstiri la masa de obşte, în zilele de Duminici şi sărbători
şi care ne aminteşte de făgăduinţa Maicii Domnului:
„Bucuraţi- vă că Eu sunt cu voi în toate zilele”!
Mare a fost atunci bucuria Sfinţilor Apostoli şi mare

este nădejdea tuturor creştinilor, ştiind noi de această
făgăduinţă a Maicii Domnului!
Cu adevărat, Maica Domnului ne-a făgăduit că este
cu noi în toate zilele, ea îşi ţine făgăduinţa şi noi o întâlnim pretutindeni în calea vieţii noastre pământeşti.
Este plină lumea creştină de bisericile închinate Maicii
Domnului şi nenumărate sunt icoanele ei făcătoare de
minuni, de la care necontenit ea revarsă cu îmbelşugare darurile sale cele bogate, peste credincioşii care
aleargă cu credinţă şi evlavie la Dânsa.
De aceea, drept prinos de recunoştinţă, cele mai
frumoase cuvinte rostite de limba omenească au fost
adresate Maicii Domnului: Împărăteasa cerului şi a
pământului, mai cinstită decât Heruvimii şi Serafimii,
Maica luminii, Maica rugăciunii, izvor de milă, grabnică
ajutătoare, zid nebiruit şi lumi scăpare.
Averea sa cea mai scumpă, viaţa duhovnicească,
Sfânta Ortodoxie a pus-o sub ocrotirea Maicii Domnului, căreia i-a hărăzit şi Grădină pământească, Sfântul
Munte Athos; grădină ciudată, pietroasă, arsă de soare
şi bătută de vânturi şi de valuri, dar în care cresc “Florile
Raiului cele cuvântătoare”, florile duhovniceşti ale celor
ce necontenit năzuiesc spre frumuseţile cele cereşti.
Pentru monahi, îndeosebi, Maica Domnului este
întruchiparea desăvârşită a celor mai înalte împliniri
duhovniceşti: Maică a curăţiei, a sfinţeniei, izvoditoare
de nesfârşită rugăciune. Un monah din vremea noastră
a şi alcătuit un preafrumos Acatist al Rugului Aprins al
Maicii Domnului, patroana rugăciunii celei necontenite.
Este vrednic de luare aminte faptul că deşi toate
ţările ortodoxe cinstesc deopotrivă pe Maica Domnu-
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Părintele Petroniu Tănase

" Drumul este unul
singur. Aparent greu,
dar e cel bun. Drumul
desăvârşirii către Împărăţia Cerurilor. Fiţi
sfinţi, fiţi desăvârşiţi.
Toţi sunt chemaţi să
meargă pe drumul
acesta. Nu este altă
cale. O singură cale
care ne duce la curăţirea de patimi şi
săvârşirea virtuţilor.
Monahii sunt mai
înainte, merg pe
drumul acela. Ei sunt
avantgarda şi oamenii credincioşi vin în
urmă. Iar măsura şi
măsurile oamenilor
sunt aşa de mici faţă
de darul lui Dumnezeu, încât nu se poate
face diferenţe în cazul
celor desăvârşiţi"
Părintele Petroniu

lui, fiecare din ele are preferinţă pentru un anumit nume,
cu care îi place să o numească şi i se adresează mai mult.
Astfel, grecii, în năzuinţa lor după desăvârşire, Kalokagathia, s-au minunat de sfinţenia Maicii Domnului şi
numele de Panaghia, Preasfânta este cel mai folosit de
ei. Pe slavi i-a impresionat mai ales Cinstea de care s-a
învrednicit Maica Domnului, de a fi Născătoare de Dumnezeu; de aceea Bogoroditsa, Născătoarea de Dumnezeu,
este numele cu care i se adresează mai mult. Românii,
în istoria lor milenară, bântuită de năvălirile barbare, au
năzuit mereu după adăpostul şi căldura inimii de mamă,
şi cine putea să le-o dea mai mult decât Maica Domnului.
De aceea Maica Domnului, Măicuţa Domnului, sunt numele pe care ei le folosesc cel mai mult.
În expresia Maica Domnului se unesc împreună iubirea de mamă şi atotputernicia dumnezeiască; de aceea şi
icoana cea mai răspândită a ei este aceasta, a Maicii cu
dumnezeiescul Prunc în braţe.
Alături de această icoană, de o deosebită atenţie se
bucură icoana Maicii Domnului Rugătoarea, în stare de

rugăciune, cu mâinile ridicate şi cerând de la Dumnezeu
milă pentru lume. O aflăm regulat sus, în mijlocul catapetesmei, unde Mântuitorul este înfăţişat ca împărat şi
Judecător al lumii, având de-a dreapta pe Sfânta Sa
Maică, iar de-a stânga pe marele Său prieten, Sfântul
Ioan Botezătorul. Maica Domnului are faţa smerită şi
mâinile întinse către Domnul. “Fiul meu, zice ea, priveşte
la aceste mâini, care Te-au purtat! Le întind către Tine
cu smerenie şi rugăciune: milostiveşte-Te spre necăjitul
neam omenesc”! Cine poate refuza o astfel de rugăciune!
De aceea de-a pururi rugătoare şi puternică ajutătoare a
neamului omenesc este Maica Domnului.
În vremea noastră, când lumea a mâniat pe Dreptul
Judecător cu mulţimea păcatelor sale şi cumplită mânie
este gata să se prăvălească asupra noastră, nu avem altă
scăpare, nici altă nădejde tare afară de sfintele şi preasfintele Mâini ale Maicii Domnului, de-a pururi întinse şi
niciodată obosite pentru noi păcătoşii. Toată nădejdea
noastră, spre Tine o punem Maica lui Dumnezeu!
(extras din Chemarea Sfintei Ortodoxii)

Părintele Rafail Noica despre deasa împărtășanie
Întrebare: Vă rugăm să ne vorbiți puțin despre Sfânta Împărtășanie, despre deasa Împărtășanie. Poate
cunoașteți problema de la noi din țară, referitor la cei doi
mari duhovnici ai Ortodoxiei, Părintele Ioan de la Recea
și Părintele Cleopa Ilie, care au păreri diferite. Ce legătură
este între părerile lor?
Părintele Rafail Noica: Întâi aș vrea să îndemn pe toți
frații să nu împărțim Biserica, să nu se “polarizeze” Biserica. Nu trebuie să gândim ca doi poli. Eu aș zice că cel mai
drept ar fi să gândim ca școli diferite, pentru nevoi diferite. Eu nu știu de ce este așa, și las în mâinile Domnului,
Care Singur știe să mântuiască pe om; dar s-ar putea ca în
jurul Părintelui Cleopa Ilie să se mântuiască un anumit fel
de om, iar în jurul Părintelui Ioan de la Recea, un alt fel de
om – într-adevăr, nevoi diferite!
Această viziune a întregimii Bisericii nu este numai un
arbitrarism pentru a evita scandale, ci este o trăire mai
adevărată, dacă o trăim în duhul și în adevărul lui Hristos. Deci aș vrea să îndemn pe toți frații și surorile către
această trăire, să știți întâi măcar teoretic; dar rugați-vă
ca Dumnezeu să dezvăluie, și nouă, și Bisericii întregi,
această viziune – că mi-e teamă uneori de acest risc de
polarizare. Și acesta este primul lucru.
Al doilea lucru pe care l-am văzut citind scrierile
Părintelui Cleopa (am citit puțin și am auzit puțin din
lucrurile nenumărate cu care ne îmbogățește Sfântul
Părinte), dar văd că nu este așa de definită poziția lui ca
fiind împotriva desei Împărtășanii. Din ce am citit eu, aș
spune ca lasă cel puțin ușa deschisă, dar are și o anume
poziție, și probabil că poziția aceasta este în legătură cu
tipul de suflete pe care Dumnezeu vrea să le trimită la
Părintele Cleopa.

Iar, între noi, eu zic așa: Domnul să lumineze pe fiecare – dacă sufletul meu are nevoie de școala Părintelui
Cleopa, apoi la școala Părintelui Cleopa să mă mântuiască
Dumnezeu (nu zic neapărat că trebuie să ne ducem la
acest Părinte; dar oricare Părinte o să dea blagoslovenie,
mai rar pentru unul, și mai des pentru altul). Iar dacă
sufletul meu are nevoie de școala Părintelui Ioan de la Recea, apoi să am parte de școlirea în felul Părintelui Ioan.
Deci trebuie să avem îngăduință, să lăsăm “uși deschise”
și să dăm posibilitatea lui Dumnezeu să ne mântuiască
pe fiecare cum știe, fiindcă omul nu este un obiect al
producției în masă ca în fabricile moderne.
Fiecare om este o altă mântuire, fiecare suflet este un
alt aspect al chipului lui Dumnezeu, care nu a mai fost
niciodată în istorie și în toată creația, și niciodată nu va
mai fi. Și asta are de-a face cu măreția fiecărui om. Și deci
fiecare este o cu totul altă cale decât oricare alt om, dintru neființă întru ființă. Se aseamănă căile, uneori sunt
aproape paralele, dar niciodată identice: precum razele
unui cerc, cum descrie Avva Dorothei al Gazei.
În creația lui Dumnezeu nu există repetiție; se pare că
nici fulgii de zăpadă, câte miliarde de miliarde ar fi, nu
sunt doi la fel: cu cât mai mult fiecare om are felul lui!
Acuma, ce se întâmplă? (Eu totdeauna am avut tendința
să gândesc între două extreme, să duc gândirea până
la capăt, ba chiar adesea până la absurd) În Biserica
Ortodoxă este oprită împărtășirea mai des de o dată pe
zi. În Catolicism pot să facă până la șapte liturghii pe zi,
și acel preot să se împărtășească de șapte ori. În Biserica
noastră, nu.
Aș face un pas mai înapoi, în începuturile facerilor lui
Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu există repetiție, dar în
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nici un fel și nicăieri. Dumnezeu face o dată pentru vecinicie, și cuvântul lui Dumnezeu nu se repetă. Dacă Hristos
Și-a dat Trupul și Sângele ca să împărtășească pe om,
omul se împărtășește o singură dată în toata vecinicia
și e destul. Părintele Sofronie mergea mult mai departe;
spunea că și orice rugăciune, dacă o spunem o dată, și nici
măcar rugăciunea întreagă, doar cuvintele “Tatăl nostru,”
în deplină conștiință duhovnicească, suntem mântuiți
pentru vecinicie.
Adică, în gândirea lui Dumnezeu, în facerea lui Dumnezeu, mântuirea s-a făcut. Dar ce se întâmplă: noi
care trăim în timpul acesta al spiralei, al repetiției, al
renașterii, ș.a.m.d. – cicluri, ciclicitatea aceasta a vremii
și a materiei – ne trebuie ceva din timpul acesta pentru
ca să ajungem la desăvârșirea oricărui lucru pe care vrem
să-l desăvârșim. Nimica nu se întâmplă ca pentru Dumnezeu: “Să fie!” – și iată a fost. Pentru om nu este așa, el
trebuie să muncească pentru aceasta cu sudoarea frunții.
Așa și la mântuire. Ce se întâmplă? Ne împărtășim; dar
am cunoscut oare harul, în întregimea lui, fiindcă ne-am
împărtășit cu Trupul și Sângele lui Hristos. Sau am cunoscut doar o pregustare (sau nimic – Doamne ferește! -cum
de multe ori ne împărtășim, cum spunem în Rugăciune,
“nedeslușind Trupul și Sângele Tău”). Și atunci ce facem?
Păi revenim, și revenim, până când repetiția – nu pentru
Dumnezeu, ci pentru mine – ajunge la un obicei, la o acumulare, la tot ce aduce repetiția.
Și revin la Biserica Ortodoxă, nu mai des decât o dată
pe zi, și o dată numai într-un anume loc. De exemplu,
nu se poate sluji Liturghia pe același altar de două ori în
aceeași zi. Ce este acest înțeles al zilei? Pentru Dumnezeu
este o dată, o dată pentru vecinicie. Vecinicia ce este? Nu
este un “timp” care se desfășoară la un infinit matematic.
“Vecinicia,” spunea tot Părintele Sofronie cu un zâmbet șiret, “este foarte scurtă, este numai o clipă”, doar o
clipa care nu sfârșește, nu are desfășurare, este vecinicul
prezent.
Ce este prezentul pentru noi? Am zis prezent, dar
acuma cuvântul meu este deja în trecut, iar ce am în gândul meu este în viitor; când îl spun, s-a și dus în trecut.
În scurgerea aceasta a timpului nu există prezent. Din
punct de vedere științific am putea zice că prezentul este
o ficțiune. Dar noi nu zicem “ficțiune,” fiindcă nu-l facem
mincinos pe Dumnezeu, pentru că prezentul îl trăim: dar
prezentul este un fel de limită între trecut și viitor, care tot
curge, curge, curge.
Deci vecinicia este o clipă, clipă scurtă, dar să nu ne
închipuim prea mult, fiindcă nici nu putem în starea
noastră – numai harul singur ne-o poate dezvălui prin
trăire. Dar, pentru moment, să ne oprim mintea la aceasta: pentru om, somnul unei nopți închipuie moartea; iar
ziua ce se încheie cu noaptea – chipul întregii vieți; iar întreaga viață este chipul veciniciei. Așadar o zi este chipul
întregii vecinicii, chipul “zilei celei neînserate”.

Limitați-vă gândurile la ziua de astăzi, e destul trezvia
aceasta – “Astăzi de veți auzi glasul Domnului…”. Și acel
astăzi devine un fel de vecinicie; nașterea zilei, moartea
zilei, o ciclicitate caracteristică experienței vieții noastre
de la naștere până la moarte. Și deci ziua reprezintă în
viața pământească a omului un fel de “vecinicie.” Și Biserica spune: E un nonsens să te împărtășești de două
ori cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu ai nevoie să insiști
niciodată: o dată – și pe veci! Dar care veci? Ei uite, trăim
un fel de “vecinicie” în douăzeci și patru de ore.
Dar acuma merg mai departe. Dacă “nu mai des de
o dată pe zi,” înseamnă că împărtășania se poate primi
în fiecare zi. Și Sfântul Vasile, dar și alți mulți sfinți spuneau că creștinii ar vrea să se împărtășească zilnic, ca să
începem fiecare zi cu Dumnezeu, fiecare “vecinicie” s-o
sfințim cu Dumnezeu.
Împărtășindu-ne cu Dumnezeu, avem acum puterea
de a continua, de a trăi poate chiar ceea ce cerem în
Liturghie, “ziua întreagă, desăvârșită, sfântă, fără de
păcat.” Fără Dumnezeu nimic nu se poate face; că și Mântuitorul a spus: “Rămâneți în Mine, ca altoiul în viță, că
fără de Mine nu puteți face nimic” – ca și cum ai tăia o
cracă dintr-un trunchi, și se veștejește. Și aș zice că, într-o
anume măsură, o zi fără împărtășanie este o zi în care ne
vestejim duhovnicește.
Dar povestea noastră nu s-a oprit aicea. Experiența
Bisericii este că nu toți au intensitatea și râvna Apostolilor care au cunoscut pe Hristos; și atuncea a intervenit,
prin înțelepciunea, prin înțelepțirea omului dată de către
Duhul Sfânt, și practica aceasta a abținerii. De exemplu:
“Cu cine ești, omule, cu Dumnezeu sau cu satana? Dacă
nu cu Dumnezeu, atunci rămâi fără Dumnezeu și gustă
și vezi. Iți place? Vrei asta? Că Dumnezeu nu forțează
nimica. Și aicea intervine noțiunea adevărat creștină de
pedeapsă. Pedeapsa înseamnă “educare de copii” (pes în
grecește înseamnă “copil). Dumnezeu prin pedeapsă ne
învață. Cum ne învață? Dacă noi ne tragem de la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne trage către El, ci zice: “Bine, încearcă,
gustă.” L-a oprit oare Dumnezeu pe Adam să mănânce
din pomul acela? Fructul nu a fost oprit. Noi când zicem
“oprit,” să băgăm de seamă ce zicem, să înțelegem ce zicem prin “rodul oprit.” Pericolul este că nu era “oprit,” nu
l-a oprit Dumnezeu, ci a zis numai: “Adame..,” și asa mai
departe. Acuma, vrei sau nu vrei? Dacă Adam “nu a vrut,”
Dumnezeu i-a dat voie, dar mai târziu l-a cercetat; în
cuvintele lui Dumnezeu, “Adame, unde ești?”, este un fel
de a zice: “Te bucuri de asta? Nu ți-am spus Eu ca o să fie
moarte dacă o să mănânci din asta? Ți s-au deschis ochii,
cum ți-a spus șarpele? Asta era ce voiai să vezi? Să te vezi
gol și să te rușinezi? Te rușinai tu înainte să mănânci din
rodul acesta?
Ascultaţi această conferinţă la adresa: https://rafailnoica.wordpress.com/2009/01/13/parintele-rafail-noica-despre-sfanta-impartasanie/

Părintele Rafail Noica

"Pentru zilele care
vin, omul este din ce
în ce mai singur și
nu știu până unde va
merge singurătatea
asta. Dar dacă rămâi
singur în toată lumea,
să nu uiți că și Hristos
a fost singur în toată
lumea, ocărât de toți,
iar cei care Îl iubeau
erau departe de El.
Și rămânând și tu
singur și neputincios
și aparent părăsit de
toți, te-ai asemănat cu
Hristos"
Părintele Rafail
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici



Dragi enoriași,
Întreaga atenție și energie a comitetului de
contrucție și a voluntarilor din comunitatea românească
se îndreaptă în aceste zile către definitivarea ultimelor
etape necesare pentru obținerea permisului de folosință.
În acest sens, în timpul care a trecut de la ultima noastră
comunicare, au fost înregistrate următoarele progrese:
- au fost turnate scările de beton din fața și din
spatele complexului
- a continuat plantatul arbuștilor și al copacilor
și a fost actualizat planul pentru spațiul verde în
concordanță cu situația de pe teren
- au fost turnate postamentele de beton ale stâlpilor
de iluminat din parcare
- a fost instalată pardoseala de marmură din altar
- a fost turnat un ciment special pentru nivelarea
podelei din sala comunitară
- au fost instalate grilele pentru instalația de
încălzire și de aer condiționat din biserică
- a fost conectat la gaz echipamentul de încălzire
- a fost selectată firma care să instaleze tavanele
suspendate din sala comunitară
Dintre pașii pe care ne vom concentra în continuare
menționăm:
- instalarea la începutul lunii august a candelabrelor

din biserică
- instalarea iconostasului temporar
- instalarea ușilor de interior
- finisarea podelei din biserică
- terminarea finisajelor de ipsos
- terminarea instalației de încălzire și de aer
condiționat
- finalizarea instalării luminilor interioare
- finisarea băilor
- instalarea stâlpilor de iluminat din parcare
- turnarea ultimelor porțiuni de asfalt din exteriorul
complexului
Vă invităm să urmăriți în continuare fie direct, pe
șantier, fie în buletinul parohial și pe pagina de Facebook
a bisericii derularea ultimelor lucrări care ne mai
despart de inaugurarea mult-așteptată a acestui lăcaș
de suflet. Mulțumim și cu această ocazie voluntarilor
care și-au consumat cu generozitate puținul timp liber
pentru a răspunde chemărilor noastre de a ajuta la
diverse acțiuni de pe șantier. Vă așteptăm cu mare drag
și recunoștință și în săptămânile care urmează, fiecare
minut astfel petrecut aducându-ne mai aproape de
finalizarea acestui proiect minunat.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Comitetul de construcție

Formular de donație pentru construcția
Bisericii Sfinții Trei Ierarhi și a Centrului Românesc

Doresc să donez suma de $ ___________________

Doresc ca donația mea să rămână anonimă

Nume ______________________________________________ Adresă ______________________________________________________
Telefon ____________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Modalitatea de plată:
Cash sau cec către Three Holy Hierarchs Church, P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015-3151
Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate

Vă mulțumim!
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profit în statul Washington. Donațiile către Biserică sunt tax-deductible în
măsura permisă de lege. La sfârșitul fiecărui an, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru
donațiile făcute. Dacă aveți întrebări legate de donații, vă rugăm să trimiteți email la adresa treasurer@ortodox.org.
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Situaţia financiară curentă

Vizită Arhierească
Vă reamintim că în ultimul weekend din luna septembrie (25-27) vom avea
bucuria de a primi vizita arhierească a Înalt Prea Sfinţitului Părinte Arhiepiscop
Nathaniel, care împreună cu Prea Sfinţitul Episcop Irineu va săvârși o slujbă la
noua biserică. Detaliile programului vizitei sunt în curs de finalizare și vor fi
făcute publice în viitorul apropiat.

Botezuri

6 iunie: Patrick-Daniel Dunca, fiul lui Dorin & Andreea Dunca. Nași au fost Adrian
& Delia Moraru.
7 iunie: Roman Tofan, fiul lui Roman & Elena Tofan. Nași au fost Denis & Inga
Russu. Robert Anghel, fiul lui Florin & Liliana Anghel. Nașă a fost Ioana Boancă.
Lucas-Andrei Marcu, fiul lui Horațiu & Claudia Marcu. Nași au fost Liviu & Maria
Frățilă. Natalia-Maya Dediu, fiica lui Marius & Iuliana Dediu. Nași au fost Maria
Cătană, Geoff and Patty Dean.
14 iunie: Mihaela-Elva Mărgineanu, fiica lui Dragoș & Karina Mărgineanu. Nași au
fost Radu & Alina-Elena Șerbănescu.
12 iulie: Alexandru-Ioan Grigoriu, fiul lui Florin & Daria Grigoriu. Nașă a fost
Dorina-Maria Tomici.
26 iulie: Elisa-Jane Moldovan, fiica lui Nelu Moldovan & Carmen Surduc. Nași au
fost Sebastian & Ioana Surugiu.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Fonduri existente la 15 iulie 2015
$11,534 Heritage Bank checking account
$308,849 Bank of America checking accounts
$64,846 Bank of America charity account
Heritage Bank construction loan balance: 1,458,566
Donații 15 mai - 15 iulie 2015
$154,878 Slujbe, servicii religioase, picnic
$7,584 Caritate (matching included)
Plăți importante 15 mai - 15 iulie 2015
Construcție: $187,799
$44,686 Stoneway - electrical materials
$27,972 Miscellaneous construction expenses
$24,000 Columbia Fire - sprinklers work
$13,688 Classic Foundry - main church door
$13,220 The Metalsmiths - kitchen hood
$12,000 E & H Drywall - isolation/drywall work
$11,254 Rios - landscaping work
$10,045 Landscaping - plants, soil

Cununii

$9,258 Janes Gypsum Floors - gypcrete work
$6.750 AFI - marble

În data de 12 iulie 2015, Constantin și Oliga Filimon și-au unit viețile prin Sfânta
Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor, Roman & Olga Paraschiv.
În data de 25 iulie 2015, George-Răzvan & Sonia-Simona Tănase și-au unit
viețile prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor, Florin
& Adina-Oana Mirică.
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.

Aniversări
August:
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Adrian
13 Drăghici Seline Teodora
14 Bot Mariana, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basarabă Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru
19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria, Mărgărint Sofia
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia

$5,652 Heritage Bank - construction loan interest
$4,248 Steeler Construction Supply - Drywall materials
$1,750 Mejia & co. - church painting work
$1,210 Integrity Electric - HVAC units wiring work
$964 PUD - energy bill
$720 James Bryant - management services
$563 Klepps Inc. - security system work
Caritate: $6,450
$3,000 Helping Fund - IOCC
$2,000 Milostenie și nădejde - Proiect Alexandru Sandu
$1,450 Milostenie și nădejde - Proiect fam Drecin
Diverse: $3,494
$1,294 Statefarm - insurance
$800 St. John the Forerunner Monastery - candles
$700 St. Spiridon church - monthly rentals
$700 St. Sava Serbian Church - picnic rental

25
26
27
28
29
30
31

Mureșan David, Groșan Nicolae, Schnauffer Hailey Daniela
Zlibuț Dorel
Gulie Rodica
Kerper Alexander Michael
Iriminescu Eren
Grigoraș Adrian
Adamovici Elisabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Cuvântul
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THE LINE YOU CAN TRU ST
COMERCIAL & RESIDENTIAL
PLUMBING

 NEW
CONSTRUCTION

 REMODELING
 RADIANT HEAT
 24 H SERVICE
 RE-PIPING
 ADDITION

TOP LINE PLUMBING SYSTEM INC.
P.O.BOX 1172 | BOTHELL, WA 98041 |cell. 425 698 9612
toplineplumbing.inc@gmail.com
License: WA ~ TOPLILP852B3
 BONDED
 INSURED

• Servicii de traduceri legalizate;
• Servicii notariale;
• Servicii de revizie şi editare traduceri;
• Preţuri competitive;
• Calitate excepţională şi acurateţe.

Romanica Translations vă oferă

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)
Tel: 425-773-8751
E-mails: info@romanica-translations.com, usionelapopescu@yahoo.com
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087
Website : www.romanica-translations.com
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Donaţii 15 mai - 15 iulie 2015

Donațiile în perioada 15 mai - 15 iulie
2015 au totalizat $154,878. Mulțumim tuturor
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$26,000 Ifrim Clement & Gabi
$25,000 Smîntînă Ioan & Maria
$15,000 Ivan Maria
$10,020 Pravăț Daniel & Claudia
$4,000 Fânaru Adrian & Elena
$3,354 Donator nespecificat
$3,200 Ardelean Cornel & Iuliana
$3,100 Chița Adrian & Maria
$3,000 Ilac Cristian & Ana Maria, Petculescu
Cristian, Pop Cristian & Ioana, Stănescu Marian
& Luana
$2,900 Anonim
$2,400 Nartea Rodica & Gelu
$2,000 Munteanu Răzvan & Elena, Onu Dan &
Monica, Răutu Bogdan & Carmen
$1,700 Miclea Remus & Anca
$1,562 Anonim
$1,500 Paraschiv Vasile & Valentina
$1,400 Boboc Ciprian & Georgiana
$1,300 Allen Maria & Lyons Robert
$1,200 Apostol Alexandru & Doina, Moiceanu
Cornel & Mărioara, Pop Călin & Adriana
$1,050 Visloguzov Emil & Ramona
$1,035 Nistor Ioan & Valeria
$1,000 Anonim, Lupu Corneliu & Angelica Liliana, Moldovanu Petru & Valentina, Popa Marius
& Alina
$ 900 Piticariu Toader & Virginia
$ 800 Moraru Adrian & Delia
$ 725 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 700 Cojocaru Alexei & Mariana, Ungureanașu
Cezar & Cătălina
$ 650 Lazăr Florin & Simona
$ 600 Țigănuș Liviu & Maria
$ 513 Mureșan Nicu & Lucy
$ 500 Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, But-

nar Ioan & Elisabeta, Feneșan Adrian & Cristina,
Mirea Valentin & Aurelia, Popa Toni & Ramona
Valeria, Popița Ioan & Dorina
$ 450 Anonim, Cocerhan Vasile & Maria
$ 420 Perianu Aurel & Florentina
$ 400 Moraru Valentin & Elena
$ 350 Danciu Valentin & Ioana Marina, Nalubola Shridhar & Anca
$ 300 Aluaș Mihai & Gabriela, Boancă Ioana, Ionescu Florentin & Dana, Manu Mitică & Daniela
Cristina, Negroiu Iulian & Manuela, Petrini Silviu,
Podar Marius & Monica, Pope Robert & Moțiu
Doina, Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca,
Serbănescu Radu & Alina-Elena, Țîru Doinița,
Toma Tudor & Aurora
$ 275 Marcu Claudia & Horațiu, Romanschi Mădălin & Laura
$ 250 Folta Florin & Teodorescu Roxana, Tomici
Maria, Vladimir Felix & Alexandra
$ 220 Pop Flora
$ 200 Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Anonim,
Avram Dan & Teodora, Blidar Marius & Deac Crina, Bujor Mihaela & Marinel, Dobre Codrin & Mihaela, Filipaș Gheorghe & Estera, Lupșa Lucia &
Viorel, Mart Iulian & Veronica, Morea Septimiu &
Sanda, Mureșan Olga, Olariu Laurențiu & Eugenia, Oprea Constantin & Carmen, Petrovan Ioan
& Plev Maria, Popescu Mihail & Bidivenciu Irina,
Siicu Cătălin & Gabriela, Șipoș Cătălin & Brad Daniela, Vasiliu Viorel & Steluța
$ 160 Dumitru Valeriu & Ioana
$ 150 Frățilă Liviu & Maria, Gheorghescu Marius, Let Valerian, Peschek Mark & Mirela, Russu
Denis & Inga, Tătar Monica
$ 140 Iordache Mihaela
$ 120 Siia Ovidiu & Gabriela
$ 100 Balint Petre & Daciana, Bot Cătălin Radu
& Stephanie, Chiriţă Marian & Andreea, Cristea Ioan & Carabă Crina, Dîrțu George & Laura,

Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Frîntu Mihai &
Monica Mihaela, Geageac Nicoleta, Goia Dragoș,
Marcu Carolina, Moraru Dănuț, Onuțan Ionuț &
Mocan Anamaria, Pandrea Nicolae & Ancuța,
Pașca Traian & Maria, Pintea Cornelia & Toader
Tudor, Puraveț Constantin & Tatiana, Rădăuceanu Toader & Niculina, Sega Giorgio & Cristina,
Șerban Lavinia & Ovidiu, Singereanu Adrian &
Alina, Standolariu Dorel & Manuela, Vintilă Alin
& Ioana Iuliana
$ 99 Anonim
$ 80 Popa Mircea Călin & Dana
$ 75 Briseno Cristina, Corcheș Lucian & Camelia,
Cuc Iosif Flavius & Aurica
$ 70 Ciustea Iulian & Corina
$ 60 Thesmann Achim & Patricia
$ 50 Breban Ghiță & Floarea, Constantin Ionuț &
Ioana, Costea Mihai & Dana, Cristea Liviu Daniel,
Daroczy Eugen & Corina, Horea Nicolae & Laura
Monica, Marton Vasile, Prisecaru Liviu & Cristina,
Tătar Lucian
$ 45 Drecin Gabriel
$ 40 Cozma Aurica
$ 30 Crețu Ionel & Monica, Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena
$ 20 Nistor Costel & Corina, Pop Marius & Elena,
Stănescu Maria
$ 10 Cotora Ion & Georgeta
Donaţiile la caritate în această perioadă au totalizat $7,584
$5,594 MS Giving Campaign Matching Funds
$ 525 Ifrim Silviu & Cătălina
$ 496 Nica Doru & Oana
$ 350 Moiceanu Cornel & Mărioara
$ 271 Moldovanu Petru & Valentina
$ 146 Ghizilă Gabriel & Teodora
$ 97 Lebu Daniel
$ 75 Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$ 31 Anonim

Va invitam din nou la picnic
Al doilea picnic de anul acesta, organizat și sponsorizat de membrii parohiei noastre în beneficiul proiectului de
construcție, va avea loc sâmbătă, 22 august, între 1 pm și 7 pm la Biserica Sârbă Sf. Sava (14916 239th Pl SE, Issaquah, WA
98027). Veniți cu mic, cu mare să petrecem o după amiază cu voie bună, mititei la grătar, muzică și activități sportive.
Vă rugăm să conduceți cu atenție atunci când ajungeți în preajma zonei de picnic, pentru a nu deranja vecinii și pentru a
răsplăti generozitatea gazdelor noastre. Mulțumim anticipat pentru înțelegere și vă așteptăm cu mare drag!

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

TO:

Programul slujbelor religioase
Joi 6 august

12:30 PM Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a Domnului)

Duminică 9 august

12:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 15 august

12:30 PM Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)

Duminică 16 august

12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 23 august

12:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 29 august

12:30 PM Sfânta Liturghie (Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul)

Duminică 30 august

8:00 AM Sfânta Liturghie

Marți 8 septembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Nașterea Maicii Domnului)

Duminică 13 septembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Luni 14 septembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Înălțarea Sfintei Cruci)

Duminică 20 septembrie

12:30 PM Sfânta Liturghie

Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon
(400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109).
Citiți Buletinul Cuvântul și pe web la adresa
www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Ioana Danciu, Tudor Toma
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihai Costea, Ionică Crețu, Mihai Frîntu,
Toni Jumanca, Răzvan Munteanu
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Teodor Piticariu,
Victor Raus
Coordonator caritate: Mihai Costea
Coordonatori strângere de fonduri: Ioana Danciu,
Tudor Toma
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu,
Eugenia Olariu, Laura Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Arhivă: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedintă: Gabriela Neagoe
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Elena Munteanu, Aurelia Mirea
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

