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Predică la praznicul Sfintei Cuvioase Paraschiva
Prăznuim astăzi pe una dintre cele mai mari Sfinte 

ale neamului nostru, pe Sfânta Parascheva. Zic neamul 
nostru dar nu mă refer neapărat la noi ca la români, ci 
mai mult ca la creştini. Aceasta o fac din două motive. 
Primul motiv este că Sfânta Cuvioasă Parascheva nu s-a 
născut în România, dar a ales să vină aici, în România 
la fel ca şi alţi mari sfinţi de pe teritoriul nostru româ-
nesc, sfinţi pe care poporul nostru îi cinsteşte cu multă 
evlavie, ca: Sf. Dimitrie Basarabov, Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceava, Sf. Grigorie Decapolitul, Sf. Muceniţă Filoftea, 
Sf. Tatiana şi alţii. Sfinţi care, deşi nu s-au născut aici, 
au ales să vină aici, pe teritoriul nostru. Al doilea motiv 
este că deşi noi astăzi prăznuim pomenirea unei Sfinte, 
a unei Cuvioase, totuşi, prin ea, prăznuim pe toţi sfinţii.

    Sfânta Parascheva s-a născut acum aproape 900 
de ani într-un sat din Tracia pe nume Epivata, pe ţărmul 
de nord al Mării Marmara, dintr-un neam ales, oameni 
cu multă vază dar şi binecredincioşi creştini. Sfânta 
Cuvioasă Parascheva fiind îndemnată şi de părinţi 
dar mai ales de cuvintele pe care le auzea la Biserică, 
a hotărât să se lepede de sine, să lase toate plăcerile 
lumii şi să plece, să urmeze pe Mântuitorul Hristos. Ast-
fel, ea s-a dus la Constantinopol unde a vieţuit într-o 
mănăstire până la vârsta de 25 de ani de unde prin de-
scoperire dumnezeiască a plecat, întorcându-se în satul 
său unde a mai trăit 2 ani, adormind apoi în Domnul.

    Descoperirea Sfintelor ei Moaşte s-a făcut într-
un mod minunat. Fiind atunci zona aceea bântuită de 
o molimă, mulţi oameni mureau. Şi trecând pe acolo o 
corabie, unul din corăbieri, fiind şi el cuprins de această 
boală şi murind, a fost aruncat în apă, iar apa l-a adus 
la ţărm. Trupul său urât mirositor a determinat în cele 
din urmă pe săteni să-l îngroape într-un loc apro-
piat, neştiind ei că în acel loc fusese înmormântată şi 
Sfânta Cuvioasă Parascheva cu mult timp înainte. Însă 

Sfânta Cuvioasă s-a arătat unui Cuvios din acea vreme, 
spunându-i că nu poate să suporte mirosul nesuferit al 
acelui corăbier şi să-l scoată de acolo. Aceasta o dată, 
de două ori, de trei ori, până când Sfântul s-a dus şi 
a anunţat sătenii, şi descoperind trupul Cuvioasei l-a 
aflat pe acesta neputrezit, împrăştiind miros de bună 
mireasmă.

   La doar 10 ani, inima Sfintei Cuvioasei Para-
scheva, copila de atunci, care dusă fiind de părinţii săi 
la Biserică, a fost mişcată de aceste cuvinte ale Mân-
tuitorului Hristos: “Dacă voieşte cineva să vină după 
mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-mi 
urmeze Mie”. Aceste cuvinte ale lui Hristos îndeamnă la 
cea mai deplină, la cea mai profundă jertfă: lepădarea 
de sine. Sunt cuvintele care ne responsabilizează poate 
în cel mai înalt grad, chemându-ne la asemănarea cu 
Hristos prin jertfă.

   Ce responsabilizare putem găsi noi la o fetiţă de 
numai 10 ani? Cum şi cât înţelege ea şi ce anume poate 
să înţeleagă un copil din jertfa pe cruce? Prea puţine, 
am spune. Însă nu este aşa. Aceste cuvinte le găsim la 
Sfântul Evanghelist Luca. Tot acolo găsim un alt verset 
care ar putea să ne lămurească: “Cine nu va primi”, 
spune Mântuitorul, “Împărăţia lui Dumnezeu ca un 
copil, acela nu va intra în ea”. Noi ne raportăm la sfinţi 
şi am ajuns să ne gândim la ei ca la nişte eroi, eroi ai 
duhului, şi aşa şi este. Ce i-a făcut pe ei aşa? Nevoinţa 
aspră? Foamea, frigul, setea? Dormitul pe jos, chinurile 
sau chiar lipsa somnului, rugăciunea neîncetată? Sunt 
aşa de multe nevoinţele lor şi aşa de grele, încât numai 
dacă le enumerăm sau dacă încercăm să le descriem, ne 
va cuprinde descurajarea, pierzându-ne nădejdea de a 
fi vreodată asemenea lor. Da, sfinţii au avut toate aces-
tea şi mai multe decât acestea. Au cucerit înălţimi ale 
virtuţilor la care dacă ne uităm, ameţim. Şi totuşi, nu 
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acestea au stat la baza desăvârşirii lor, la baza sfinţeniei 
lor. Acestea au venit abia pe urmă.

    Dar ce-a fost la început? Să ne întoarcem la copila 
de 10 ani. Ce-a înţeles ea, ce-a simţit ea auzind despre 
cruce? A înţeles ce doar un copil poate să înţeleagă, adică 
esenţialul: a înţeles de aici iubirea lui Dumnezeu. A primit 
Împărăţia ca un copil. Şi cum asta? Dacă îi dăm unui adult 
o ciocolată sau un dar oarecare, el îndată va pune între-
barea: “Dar de ce?” , “Şi ce-ar trebui să fac eu pentru asta?” 
Dar să-i dăm unui copil… Ce va face el? Se va bucura. 
Va înţelege că-l iubeşti, se va bucura de această ciocolată 
şi mai ales, mai ales, va mulţumi. Şi din mulţumirea lui 
vei înţelege şi tu că şi el te iubeşte. Aşa au făcut sfinţii: 
au mulţumit. Au înţeles că tot, dar absolut tot, este milă 
şi este iubire. Şi ce putem noi să facem? Cum putem noi 
să răspundem la iubirea lui Dumnezeu? Să facem ceva… 
Dar Sf. Apostol Pavel a zis: “Dumnezeu este Cel care lu-
crează în voi şi să voiţi şi să săvârşiţi”. Iată că ne întoarcem 
iarăşi la mila lui Dumnezeu.

   La iubirea Lui trebuie să ajungă şi iubirea noastră. 
Dar cum? Sfinţii au înţeles un lucru foarte important, la 
care vă rog să fiţi cu luare aminte şi să vă gândiţi la aceas-
ta: distanţa dintre mila lui Dumnezeu şi iubirea noastră 
poate fi parcursă doar de recunoştinţă. Sfântul Ioan Gură 
de Aur a spus: “Într-un singur fel putem să ne împlinim 
noi toată datoria faţă de Dumnezeu: să-I mulţumim”. Iar 
Sf. Nicolae Velimirovici a spus aşa: “Cu cât mai mulţumitor 
se arată a fi un om, cu atât mai aproape este de desăvâr-
şire.” Să mulţumim şi să învăţăm şi noi cum să primim. 
Au primit sfinţii iubirea lui Dumnezeu, şi-au deschis ini-
mile şi ele au fost inundate de mila Lui. Şi au început să 
se roage pentru oameni. Oameni fiind şi ei, trup având, ei 
se rugau pentru toţi oamenii, atât cât puteau, atât cât le 
era dat, atât cât le era îngăduit pe pământ, ei cuprindeau 
în dragostea lor pe toţi oamenii. Iar acum, în Împărăţia 
Cerurilor, unde piedică nu este, unde nimic nu mai este 
ascuns, ei văd totul mult mai limpede, privesc altfel la ne-

cazul nostru şi ei Îl roagă pe Hristos: “Doamne, uită-Te la 
ei, la bieţii oameni…” Ei îi spun Lui: “Uită-Te, suferă…”, 
îi spun Lui aşa cum odinioară David o făcea: “Vezi pentru 
că Tu priveşti la necazuri şi la durere ca să le iei în mâinile 
Tale, căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai 
fost ajutor.” “Ajută-l, Doamne. Ajut-o, Stăpâne. Dacă nouă 
ne este atât de milă cu cât mai mult Ţie, Doamne? Şi nu te 
vom lăsa până nu-i vei milui.” Iată cum, iată cât ne iubesc 
sfinţii lui Dumnezeu! Să nu lăsăm să le fi fost viaţa, nevo-
inţa în zadar. Să nu rămână rugăciunea lor fără ţintă. Să 
îndrăznim să cerem rugăciunile lor, să le cerem ajutorul. 
Şi aşa, vom primi cum se cuvine.

   Ce tristă şi ce seacă ar fi viaţa noastră fără sfinţi! Cât 
întuneric ar fi fără Maica Domnului! Sectarii, sărmanii de 
ei, nu cunosc bucuria deplină, ei care resping Crucea lui 
Hristos, pe Maica Sa, pe sfinţii aleşi ai Lui. Trăiesc în întu-
neric. Se spune că era un om oarecare, un om simplu, care 
în fiecare seară înainte de culcare se ruga la toţi sfinţii; 
lua calendarul la rând şi se ruga fiecărui sfânt în parte şi 
aşa se culca, asta era nevoinţa lui. Şi când a fost să moară, 
la despărţirea sufletului de trup, atunci când dracii vin şi 
ei să îngrozească sufletul, iată că aceştia n-au mai putut 
să intre, datorită mulţimii sfinţilor care veniseră toţi să ia 
acest suflet binecuvântat.

    Cu rugăciunile Sfintei Cuvioase, în atâta vreme s-au 
înălţat atâtea locaşuri sfinte şi mănăstiri pe acest pământ 
binecuvântat, atâtea cât nu găseşti în nici o altă parte. De 
ajutorul ei s-au bucurat atâţia şi atâţia oameni bolnavi, 
oropsiţi, întristaţi, necăjiţi. Toţi au primit alinare pentru 
rugăciunile ei. Se cuvine dar, să-i mulţumim. Se cuvine 
iarăşi, să primim dragostea ei, chemând-o mai des în 
ajutor. Iar celor care cu binecuvântarea şi cu ocrotirea Sf. 
Parascheva poartă numele ei le urăm să aibă o viaţă cu li-
nişte şi bucurie, iar pentru rugăciunile Sfintei Preacuvioa-
sei şi mult milostivei maicii noastre Parascheva, Milostive 
Doamne nu ne lăsa pe noi, Amin.”

Părintele Hrisostom de la Putna

Sfânta Cuvioasă 
Parascheva

" Preacuvioasei 
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milostivei Parasche-
va, prinos de umi-
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al Mântuitorului 
nostru, și să-i cân-

tăm: Bucură-te, 
Paraschevo, mult 

folositoare!"
Condacul 1 al 

Acatistului

Câteva cuvinte despre "Ecumenism"
"Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii 

prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai pu-
tregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi 
de mir, călugări sau mireni, înapoi la Sfânta Tradiţie, la 
Dogmele și Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor șapte So-
boare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească 
Dumnezeu!" (Părintele Arsenie Boca)

Ecumenismul s-a născut în sânul Protestantismului la 
începutului secolului al XX-lea, ca un efort de redobân-
dire a unității pentru o lume protestantă împărțită în 
nenumărate grupări şi ramificații. Ecumenismul nu are 
absolut nici o legătură cu ecumenicitatea şi catolicitatea 
Bisericii, care este pe deplin păstrată, atât geografic, cât şi 
ecleziologic, în Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească 
Biserică, adică Biserica Ortodoxă, care continuă să creadă 

ceea ce a fost crezut "întotdeauna, pretutindeni şi de 
către toți." Existența ereziilor nu neagă nici unitatea, 
nici ecumenicitatea şi nici catolicitatea Bisericii. Biserica 
continuă să fie una şi universală. Erezii şi schisme ca "bi-
sericile" "catolice" şi protestante ale Apusului sau cele 
anti-calcedoniene ale Răsăritului nu sunt bisericile locale 
autentice şi legitime ale acelor ținuturi; aceste biserici 
redobândesc unitatea şi catolicitatea, devin adevărate 
biserici, doar atunci când sunt reintegrate în credința şi 
viața Bisericii Ortodoxe Soborniceşti (Catolice), care nu 
este doar adevărata Biserică, ci şi singura Biserică.

Ecumenismul nu are nici o bază în tradiția şi istoria Bi-
sericii Ortodoxe: nici un sfânt ortodox nu a fost vreodată 
ecumenist, nu a participat la întâlniri cu ereticii ca să facă 
schimb de experiență, nu s-a rugat împreună cu ereticii. 
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Sfântul Iustin Popovici

"Cu Dumnezeu-
Omul Domnul Hris-
tos drept cap al său, 
Biserica s-a făcut cea 
mai desăvârșită și cea 
mai vrednică fiinţă 
din toate lumile. Tot 
ce esteDumnezeu-
omenesc s-a făcut al 
ei: toate puterile Lui 
Dumnezeiești s-au 
făcut ale ei și toate 
puterile Lui de învie-
re, și de schimbare la 
faţă, și de îndumne-
zeire, și de în-dum-
nezeu-omenire, și de 
în-creștinare și de 
în-treimificare s-au 
făcut ale ei pentru ve-
cie. Și - ceea ce e mai 
însemnat decît tot ce 
este mai însemnat, și 
mai minunat decît tot 
ce este mai minunat 
și mai cutremurător 
decît tot ce este mai 
cutremurător - Însuși 
Ipostasul Dumne-
zeu-Cuvântului, din 
nemăsurata Sa iubire 
de oameni, S-a făcut 
veșnicul Ipostas al 
Bisericii"

Sfântul Iustin 
Popovici

Ba din contră, falsele "uniri" care s-au realizat în isto-
ria Ortodoxiei au fost anatemizate şi cei care s-au opus 
trădării au fost trecuți în rândul sfinților şi cinstiți de 
poporul drept-credincios.

Semnificativ este faptul că promotorii acestei erezii nu 
au ales pentru denumirea mişcării termenul de "univer-
salism" (de la latinescul universum - univers), ci analogul 
grecesc, oecumenicos care aparține exclusiv Bisericii 
Ortodoxe. Scopul vădit al acestei substituiri a fost cel de 
a masca intențiile acestei mişcări sub un termen clasic 
pentru Ortodoxie - acela al ecumenicității, universalității 
Sfintei Biserici Ortodoxe - existând pericolul de a identi-
fica cândva Sinoadele Ecumenice cu "Consiliul Mondial 
al Bisericilor". De altfel, chiar una din Bisericile Ortodoxe, 
cea Rusă, s-a exprimat semnificativ în acest sens, trăgând 
un semnal de alarmă, încă din anii trecuți, după lucrările 
Adunării a V-a a CMB de la Nairobi: „Un alt pericol care 
amenință grav unitatea creştină şi viitorul mişcării ecu-
menice {...} este iluzia, nutrită de unii participanți la 
mişcarea ecumenică, precum că C.M.B. ar putea asigura 
un asemenea grad al apropierii ecumenice al bisericilor 
membre ale ei, încât una din viitoarele sale adunări 
generale se va transforma în sinod creştin ecumenic".

            Aşadar, încă dintru început, autodenumirea acestei 
mişcări drept ecumenică ridică grave semne de întrebare 
asupra a ceea ce urmăreşte ea. Noi ortodocşii aparținem 
de acel ecumenism, vechi şi pururi nou, adică de univer-
salitatea Sfintei Biserici Ortodoxe întemeiate de Domnul 
nostru Iisus Hristos în scopul răspândirii adevărului divin 
revelat propovăduit de Hristos şi înfăptuirii mântuirii 
făgăduite de El.

Dar iată şi câteva cuvinte ale unui părinte al bisericii, 
Sfântul Iustin Popovici, despre această pan-erezie a tim-
purilor din urmă:

"Ecumenismul este o mişcare ce naşte o mulțime 
de întrebări: şi toate întrebările acestea, în întemeierea 
lor, izvorăsc dintr-o singură dorință şi se varsă într-o 
singură dorință – şi aceasta dorință vrea un singur lucru: 
adevărata Biserică a lui Hristos. Iar adevărata Biserică a lui 
Hristos poartă – şi trebuie să poarte – răspunsuri la toate 
întrebările şi sub-întrebările pe care le pune Ecumenis-
mul; căci, dacă Biserica lui Hristos nu dezleagă veşnicele 
întrebări ale duhului omenesc, atunci ea nu e de nici un 
folos. Iar vatra duhului omenesc arde pururea în veşnicele 
întrebări chinuitoare. Şi orice om arde în ele, cu ştiință sau 
fără ştiință, de voie sau fără de voie: îi arde inima, îi arde 
mintea, îi arde conştiința, îi arde sufletul, îi arde întreaga 
ființă. “Şi nu este pace întru oasele lor”. Între planete, pla-
neta noastră este cetatea de scaun a tuturor veşnicelor 
probleme chinuitoare: ale vieții şi ale morții, ale binelui 
şi ale răului, ale faptei bune şi ale păcatului, ale lumii şi 
ale omului, ale nemuririi şi ale veşniciei, ale raiului şi ale 
iadului, ale lui Dumnezeu şi ale diavolului. Între toate 
ființele, omul este cea mai complicată şi mai enigmatică; 

şi, mai presus de toate, cea mai chinuită. Tocmai pen-
tru aceasta S-a pogorât Dumnezeu pe pământ, pentru 
aceasta s-a făcut om pentru noi ca Dumnezeu-Om: ca 
să răspundă la toate chinuitoarele, veşnicele noastre 
întrebări. Din această pricină a şi rămas întreg pe pământ, 
în Biserica Lui, căreia El îi este cap, iar ea este trupul Lui. 
Ea e adevărata Biserică a lui Hristos, Biserica Ortodoxă, şi 
în ea este întreg Dumnezeu-Omul, cu toate bine-vestirile 
Sale şi cu toate desăvârşirile Sale.

Urmând pe Sfinții Apostoli, Părinții şi Dascălii Biseri-
cii mărturisesc cu dumnezeiască înțelepciune serafimică 
şi râvnă heruvimică unitatea şi unicitatea Bisericii Orto-
doxe. Ca atare, este de înțeles râvna înflăcărată a Sfinților 
Părinți ai Bisericii față de orice despărțire de Biserică şi 
cădere din Biserică şi atitudinea lor aspră față de erezii şi 
schisme. În această privință, de excepțională însemnătate 
divino-umană sunt sfintele Sinoade Ecumenice şi Locale. 
Potrivit duhului şi poziției lor de christică înțelepciune, Bi-
serica Ortodoxă este nu numai una, ci şi unică. Dat fiind că 
Domnul Hristos nu poate avea mai multe trupuri, în El nu 
pot fi mai multe Biserici. Din punct de vedere ontologic, 
despărțirea sau împărțirea Bisericii este cu neputință. Ca 
atare, niciodată nu a existat vreo împărțire a Bisericii, 
ci au existat şi vor exista despărțiri de Biserică, aşa cum 
vițele care de bună voie rămân sterpe şi cad uscate din 
Via divino-umană cea veşnic vie (Ioan 15, 1-6). Din Bi-
serica cea una, unică şi de nedespărțit a lui Hristos s-au 
despărțit şi au căzut în felurite vremuri ereticii şi schis-
maticii, şi prin aceasta au încetat a mai fi mădulare ale 
Bisericii şi de un trup cu trupul ei divino-uman. Astfel au 
căzut mai întâi gnosticii, apoi arienii, pneumatomahii, 
monofiziții, iconomahii, romano-catolicii, protestanții, 
uniații, precum şi toți ceilalți care alcătuiesc legiunea 
eretico-schismatică.”

Mişcarea Ecumenică se bazează pe teologia 
modernistă promovată în spatiul eterodox în zorii veacu-
lui XX, care susține întâi de toate existența Sfintelor Taine 
mântuitoare şi sfințitoare şi în afara granițelor Bisericii 
Ortodoxe. Această concepție care consideră grupările 
eretice şi schismatice ca nefiind complet rupte de trupul 
Bisericii celei Una, îi face pe teologii modernişti să afirme 
că în tainele (Botez, Mirungere, Hirotonie, s.a.) săvârşite 
de eterodocşi lucrează acelaşi har mântuitor şi sfințitor 
al Sfântului Duh, chiar dacă nu în plinătatea lui, ca în Bi-
serica Ortodoxă. Încă din 1982, comisia Credință şi orga-
nizare de la Lima a adoptat documentul B.E.M. care con-
stituie efectiv baza dogmatică şi liturgică minimă a unirii 
creştinilor-Botez, Euharistie, Slujire (preoție). Faptul că în 
B.E.M. nu sunt menționate patru Taine bisericeşti: Mirun-
gerea, Spovedania, Căsătoria şi Sfântul Maslu, denotă că 
acest document nu le recunoaşte drept taine. 

(Texte preluate din următoarele surse: http://biserica.
org/Publicatii/2000/NoVII/05_index.html; http://www.
credo.ro/ecumenism.php).
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Parohia Noastră

Dragi enoriaşi,
În lunile august şi septembrie 

am făcut progrese majore către 
finalizarea lucrărilor pe şantier. 
În biserică au fost instalate 
candelabrele şi conectate la rețeaua 
electrică, a început instalarea 
podelei de marmură, precum 
şi a iconostasului temporar. În 
Fellowship Hall a fost instalat 
tavanul suspendat la nivelul de jos şi 
montate luminile. Gresia şi partițiile 
interioare au fost deja instalate 
în băi şi se lucrează la montarea 
instalațiilor sanitare. Uşile interioare 
au fost comandate şi a început 
deja instalarea lor. De asemenea, 
a fost selecționată şi comandată 
mocheta pentru birouri şi sălile de 
clase, urmând să fie instalată în 
următoarele săptămâni.

Exteriorul s-a schimbat şi el 
complet în ultimele două luni: a 
fost turnat asfaltul în parcări, au 
fost montați şi conectați stâlpii de 
lumină, intrarea în proprietate a 

fost nivelată şi a fost turnat betonul 
pentru trotuarul care se conectează 
cu strada. După căteva luni de 
muncă intensă, gardul de fier forjat 
din jurul bisericii a fost finalizat şi 
arată minunat lângă biserică. Uşile 
de intrare în biserică, din lemn 
de stejar alb şi din bronz, au fost 
terminate şi s-a început instalarea 
lor.

În următoarele săptămâni, 
prioritatea noastră va fi să terminăm 
lucrările menționate mai sus, astfel 
ca la sfârşitul lunii octombrie să 
ne mutăm în noua noastră casă. 
De asemenea, începând cu 1 
octombrie, vom plăti ratele întregi 
pentru împrumutul de construcție, 
de aceea contăm mai mult decât 
oricând pe sprijinul dumneavoastră 
financiar. Aşteptăm cu nerăbdare 
momentul primei slujbe în noua 
biserică!

Doamne ajută.
Comitetul de construcție

   Cronica ridicării noii Biserici

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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Fonduri existente la 15 septembrie 2015

$14,511 Heritage Bank checking account

$204,313 Bank of America checking accounts

$63,301 Bank of  America charity account

Heritage Bank construction loan balance: 1,878,953

Donații 15 iulie - 15 septembrie 2015

$85,574 Slujbe, servicii religioase, picnic

Plăți importante 15 iulie - 15 septembrie 2015

Construcție: $333,175

$69,580 Harm's Asphalt - pavement work

$52,498 Classic Foundry - custom fences, railings, doors

$38,000 E & H Drywall - drywall work

$33,449 Miscellaneous construction purchases

$26,131 Curt Houck - ceiling work

$14,745 Consolidated Supplies- bathrooms fixtures

$11,542 CDF - interior doors

$11,252 Heritage Bank - mortgage

$10,950 Emil Marble & Granite - services Jul, Aug

$10,863 Staples - chairs

$7,829 Peltola - concrete work

$7,000 Dick's restaurant - kitchen appliances

$5,500 Delta Corp. - fans

$5,380 Theater Design - A/V materials

$4,867 Nik Plastering - stucco work

$4,657 Becklers - carpet

$4,214 Uncut Mountain Supply - icons

$3,938 AllPartitions - bathrooms partitions

$3,500 Radius Track - barrel vaults design

$3,440 Costco - chandeliers bulbs

$2,160 James Bryant - management services

$1,015 Shine Marble & Granite - granite, sinks

$665 William Brown - landscaping plan updates

Caritate: $1,500

$1,500 Helping Fund - Pro Vita Giurgiu

Diverse: $3,633

$1,332 Statefarm - insurance

$901 Fundraiser Event

$700 St. Spiridon Church - monthly rentals

$700 St. Sava Serbian Church - picnic rental

Situaţia financiară curentă

23 august: Ezra-George Baraboi, fiul lui Tudor & Otilia Baraboi. Naşi au fost Andrei 
& Nicoleta Zlati.  Alice Buză, fiica lui Iurie & Cristina Buză. Naşi au fost Liviu & Anca 
Patalău.
13 septembrie: Dan Cecan, fiul lui Sandu Cecan & Anastasia Caus. Naşi au fost Radu 
& Mariana, Miroslav & Alla, Radion & Nika, Igor & Doina, Alexandru & Elizaveta, 
Andrei.
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca lumina Sfântului Duh să le 
călăuzească paşii în viață.

Botezuri

Vizită Arhierească
La sfârşitul lunii octombrie vom avea bucuria să primim vizita pastorală a 

Înalt Prea Sfinţitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel, cu ocazia primei slujbe la 
noua biserică din Mountlake Terrace. Astfel, Înalt Prea Sfinția Sa va participa la 
Vecernia de sâmbătă, 31 octombrie, începând cu orele 6:00 PM. Duminică, 1 noi-
embrie, de la 8:30 AM, se va săvârşi Utrenia, fiind urmată la 9:30 AM de Sfânta 
Liturghie Arhierească.

Doamne ajută!

Când vine vremea să-ți iei la revedere de la un grup vesel de copii, îți dai seama 
ce repede trece timpul atunci când e petrecut frumos, într-o atmosferă însorită şi 
caldă, ca sufletele lor minunate. O săptămână alături de copii te umple de tinerețe 
şi energie, de bucurie şi amintiri care rămân.

Cele 6 zile de la jumătatea lui august, petrecute pe Raft Island, în Gig Harbor, 
la a opta ediție a taberei româneşti, au fost un răgaz în care ne-am tras sufletul, 
odihnindu-ne de toată graba vieții oraşului, schimbând televizorul şi calculatorul 
pe întâmplări adevărate, conversații față în față, mesaje pe bilețele scrise cu 
creionul şi trecute prin uşile cabanelor.

Nici un pic de trafic nu e pe insulă, claxoanele nu se aud, doar zgomotul rațelor 
şi al  căprioarelor, căutând febril prin iarbă hrana pentru ziua în curs. O lume de 
poveste, atât de potrivită cu vârsta lor, o experiență deopotrivă educativă şi 
recreativă, cu jocuri multe, reprize înfocate de fotbal, înot şi drumeții, dar şi pagini 
de istorie şi limbă română, nedumeriri şi întrebări care îşi găseau răspuns în ore de 
discuții libere în capela răcoroasă a taberei.

Aventura de pe insulă a luat sfârşit mult prea repede, dar prieteniile legate 
acolo şi amintirile care le poartă peste ani ne vor aduce mereu cu gândul înapoi, 
pentru că am învățat, de la copiii frumoşi ai taberei, să găsim o lume care ne 
aşteaptă, răbdătoare, să redescoperim bucuria.

Tabăra Românească

Pentru unii copii, toamna vine cu mai mult televizor, jocuri pe calculator sau 
sms-uri schimbate cu prietenii întorşi din vacanță. Pentru prichindeii de la Datina, 
toamna vine cu muzică şi mişcare, interacțiune cu alți copii şi vorbit româneşte. 
Aşteptăm cu drag să ni se alăture toți cei cărora le-ar plăcea să danseze Căiuții 
şi Ursul, să învețe Ghimpele şi Fedeleşul, sau cei care vor să descopere, alături de 
tovarăşii de repetiție, obiceiurile uitate ale străbunilor lor. 

Întâlnirile DATINEI JUNIOR s-au reluat pe 4 SEPTEMBRIE! 
Aşteptăm să revedem prieteni vechi şi suntem nerăbdători să îi întâmpinăm 

pe cei care ni se vor alătura pentru prima oară! Vă rugăm să ne scrieți la info@
datina.net, pentru mai multe detalii. 

"Datina" junior

DATINA JUNIOR ENSEMBLE rehearsals resumed on SEPTEMBER 
4TH! We are looking forward to seeing old friends and making 
new ones! For details, please write to nfo@datina.net.
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Do You Need a Professional 
Translator or Interpreter?

CALL US!
Certifi ed Legal & Medical

Forms • Documents • Notary Service
All Languages of the Former 

Soviet Union and Eastern Europe
(Other Languages Available. Call for Info) 

Reliable, High Quality, Quick Delivery
Over 15 Years Experience

Phone/Fax: 425-432-8797
русско-украинская линия: 206-618-0716

www.WaTransBureau.com • info@WaTransBureau.com

South Everett Family Dentistry
FREE

Electronic Toothbrush
FREE Bleaching
-or- $50 OFF

Any recomended service
New patients only, upon completion of full 

X-ray, cleaning and exam. Call office for details. 
Not valid with other offer. Expires 11/30/15Mun Shin, D.M.D.

- Root Canal, Extractions and Partials
- Digital X-ray (Minimized Radiation)
- Implants, Crowns & Bridges
- Sealants, Bleaching

Now Accepting New Patients
Most Insurances Welcome

WE HAVE ROMANIAN SPEAKING STAFF

Check our website for monthly specials: www.southeverettfamilydentistry.com
927 128th Street SW, Suite A, Everett |    (425) 290-6967Hours: M-Th, 7:30am to 5:30pm. Friday by Appointment

Un dovleac portocaliu
A crescut fără să ştiu
În grădină, pe un strat;
E grăsun şi îndesat
Şi fiindcă a răsărit
Fără să fi fost sădit,
Stă ascuns, cuprins de frică,
Dup-o varză mai pitică.
Însă eu, cum l-am văzut,
Iute l-am şi luat din scurt:
- Ce dovleac needucat!
Ai crescut nesemănat
Chiar pe stratul cel mai bun;
Ce să fac cu tine-acum?!
Drept răspuns, dovleacul mic
S-a făcut şi mai pitic
Şi din roz-portocaliu
S-a făcut de-un roşu viu.
Însă nu m-a-nduioşat
Şi iar l-am apostrofat:
- Nici nu ştiu la ce eşti bun...
Poate-n ciorbă să te pun
Sau să te prăjesc în post...
Dar nu, n-are niciun rost!
Eşti aşa urât şi mic,
Nu eşti bun de mai nimic!
Dovlecelul vinovat
Nici măcar nu s-a mişcat
Ci, spăşit, şedea-n picioare.
Ca să-l pun la încercare
I-am mai zis răutăcios:
- Totuşi, poţi fi de folos:

Am în curte un purcel,
Poate te mănâncă el,
Deşi aşa sec cum eşti,
S-ar putea să nu-i prieşti!
Şi după acest cuvânt
Dovlecelul cel mărunt
A rămas netulburat.
Şi atunci am cugetat
Să-l încerc şi în alt fel:
- Ia ascultă, dovlecel,
Dacă te privesc mai mult,
Nu eşti chiar aşa urât,
Ba chiar cred că eşti gustos,
Dulce şi cu miez zemos;
Cred c-am să te folosesc
La plăcinta ce-o gătesc
Sâmbătă, de ziua mea!
Dar dovleacul mâlc tăcea.                  
                   *
De atunci mă tot gândesc:
Oare eu, când mai greşesc
Şi primesc câte-o mustrare,
Rabd fără de tulburare?
Sau când alţii mă jignesc,
Oare tac şi mă smeresc?
Iar când toţi de bine zic
Şi mă laudă un pic,
Tac sau ţin nasul pe sus?
Cred că ştiţi ce am răspuns...

Ce concluzie să trag?
Nu fac nici cât un dovleac!!!

                    *
Şi Ioan Scărarul spune,
Cu multă înţelepciune,
Că blând este-acela care
Şade fără tulburare
Şi-n laudă, şi-n ocară:
Ca dovleacul, bunăoară...!

COLTUL COPIILORUn dovleac portocaliu

(din cartea Poezii cu iz de Filocalii - ediţie îngrijită de Mănăstirea Diaconeşti)

,
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Donațiile în perioada 15 iulie - 15 septembrie 
2015 au totalizat $85,574. Mulțumim tuturor 
donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$10,075  Pravăț Daniel & Claudia
$7,000  Petriuc Mihai & Elena
$6,422  Răutu Bogdan & Carmen
$2,500  Stănescu Marian & Luana
$2,406  Donator nespecificat
$2,040  Popa Călin & Dana
$2,027  Petrovan Ioan & Plev Maria
$1,518  Bene Ioan & Maria 
$1,500   Andreiu Bogdan & Geanina
$1,300   Apostol Alexandru & Doina
$1,200   Nartea Rodica & Gelu
$1,100   Marcu Cornel & Virginia
$1,075   Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,000  Apreutesei Marius & Elena, Druță Dan 
& Alina, Fedorean Maria, Florea Ananie & Le-
ontina, Koller Eduard & Ileana, Lupu Corneliu & 
Angelica , Popița Ioan & Dorina, Pungan Marian 
& Ramona, Smîntînă Ioan & Maria, Ţîru Cătălin 
Mihai & Daniela
$  919   Danciu Valentin & Ioana Marina
$  807   Filipaş Gheorghe & Estera
$  700   Chița Adrian & Maria, Ene-Stroescu Da-
niel & Valerica
$  650   Mart Iulian & Veronica
$  610   Pop Flora
$  600   Blidar Marius & Deac Crina
$  524   Olt Emanoil & Violeta
$  500  Anonim, Badea Constantin & Maria, Dră-
gan Radu & Ruxandra, Ifrim Clement & Gabi, Ivan 
Tudorița-Maria, Mirea Valentin & Aurelia, Obreja 
Angelo & Mihaela, Oprean Dorel & Lucia, Paris 
George & Drăghici Cătălina, Popa Toni & Ramo-
na, Popescu Bogdan & Adriana, Popescu Tudor 
& Doina, Ţigănuş Liviu & Maria, Ungureanaşu 
Cezar & Cătălina, Pop Aurel & Marcela
$  450   Anonim, Cocerhan Vasile & Maria
$  450   Pop Aurel & Marcela
$  449   Anonim
$  400   Căprar Viorica & Nicoleta, Şipos Cătălin & 
Brad Daniela
$  350   Popița Marius
$  330   Tunduc Marius & Florentina 
$  325  Prinyi Sigismund & Andreea 
$  300  Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, Al-
len Maria & Lyons Robert, Butnar Ioan & Elisa-
beta, Buză Iurie & Cristina, Cecan Sandu & Caus 
Anastasia, Cojocaru Florin, Lupşa Lucia & Viorel, 

Mirică Florin & Adina, Moraru Valentin & Elena, 
MyDentist Dental Center PLLC, Podar Marius & 
Monica, Pop Călin & Adriana, Pop Marin Valer 
& Viorica Elena, Puraveț Constantin & Tatiana, 
Raus Victor & Focşan Cosmina, Surugiu Sebasti-
an & Ioana, Trocan Gabriel & Elena, Zlati Andrei 
& Nicoleta
$  250   Anonim, Constantin Alin & Flavia, Oltean 
Adrian & Mariana
$  220   Moldoveanu Bogdan & Anca
$  208   Zaharia Cătălin & Ancuța
$  200  Albuț Gabriel & Lucia, Baraboi Tudor & 
Otilia, Bogdan Mircea & Claudia, Cocerhan Vasile 
& Maria, Corbu Maria & Victoria, Dîrțu George & 
Laura, Furcă Lorena & Răzvan, Iliescu Valentin 
& Alina, Ionescu Florentin & Dana, Nistor Ghe-
orghe & Carmen, Oarga David, Paraschiv Roman 
& Olga, Temereanca Andreea, Vasiliu Viorel & 
Steluța, Zlăvog Gabriel & Maricica
$  190  Nistor Ioan & Valeria
$  175  Dumitru Viorel & Raluca
$  150  Anonim, Ardelean Cornel & Iuliana, Boia 
Dragoş & Adriana, Frintu Mihai & Monica Miha-
ela, Mînăscurtă Ion & Marcela, Moiceanu Cornel 
& Mărioara, Moldovan Eugen & Laura, Piticariu 
Toader & Virginia, Platon Ovidiu & Oana, Stăncu-
lescu Mihai
$ 114  Achilles Ana
$  105  Crețu Ionel & Monica
$ 100  Aluaş Mihai & Gabriela, Anonim, Anonim, 
Balint Marius, Baraş Adrian & Teodora, Bodea Ni-
colae & Mariana, Breban Ghiță & Floarea, Bucur 
Ioan & Sorina, Chiriac Gheorghe & Tiscenco Ro-
dica, Cira Adalbert & Gina, Codrea Cosmina, Cuc 
Iosif & Aurica, Dobrescu Iliuță & Rodica, Drăgan 
Remus & Voichița, Drăghici Sorin, Dunca Grigore 
& Iliana, Frățilă Liviu & Maria, Geageac Nicoleta, 
Gherle Adrian & Marilena, Horea Nicolae & Lau-
ra, Iftimie Sorin & Lucia, Ionescu Niscov Stefano 
& Luisa, Iordache Mihaela, Let Valerian, Lieuallen 
Brian & Smaranda, Moraru Adrian & Delia, Muc-
si-Barna Mihai, Mureşan Nicu & Lucy, Mureşan 
Olga, Oancea George, Odagiu Silvian, Oltean 
Eduard & Liliana, Oprea Maria, Oprea Valentin & 
Maria, Pandrea Nicolae & Ancuța, Perianu Aurel 
& Florentina, Şandru Mihai & Maria, Siia Ovidiu 
& Gabriela, Tătar Lucian, Tătar Monica, Tegzeş 
Claudiu, Tuța Ioan, Vlăduțu Maria, Zanidache 
Virgil & Doina
$  80   Bujor Mihaela & Marinel
$  75   Straton Marcel

$  70   Cotora Ion & Georgeta
$  69   Olariu Laurențiu & Eugenia
$  68   Anonim
$  60  Coman Valeriu, Diplan Pompiliu, Ghinea 
Ciprian & Ivan Elena, Pantel Dominic & Corina, 
Pop Marius & Elena
$  50  Avram Dan & Teodora, Costea Mihai & 
Dana, Dreve Sorin & Delia, Dunca Dorin & An-
dreea, Lovin Bobi & Simona, Mihăluță Petru & 
Aliona, Oselschi Victoria, Popescu Gheorghe & 
Nicolae Roxana, Şerban Lavinia & Ovidiu
$  40  Ruja Iasmina, Tudor Eliza, Vanek Ales & 
Vankova Zsuzsanna
$  25  WA Translation Bureau
$  20  Benedict Dan & Simona, Buducea Răzvan, 
Leahu Ben

Donaţii 15 iulie - 15 septembrie  2015

Câteva imagini virtuale ale noii biserici din 
Mountlake Terrace
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Duminică 11 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

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

Duminică 18 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie

Duminică 25 octombrie 12:30 PM Sfânta Liturghie 

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

Sâmbătă 31 octombrie 6:00 PM Vecernie

Duminică 1 noiembrie 8:30 AM Utrenie 

Duminică 1 noiembrie 9:30 AM Sfânta Liturghie Arhierească

Sâmbătă 7 noiembrie 9:30 AM Sfânta Liturghie (Sâmbăta morților)

Sâmbătă 7 noiembrie 5:00 PM Vecernie

Duminică 8 noiembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil)

Sâmbătă 14 noiembrie 5:30 PM Vecernie

Duminică 15 noiembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Vineri 20 noiembrie 5:30 PM Vecernie și Sfântul Maslu

Sâmbătă 21 noiembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului)

Sâmbătă 21 noiembrie 5:30 PM Vecernie

Duminică 22 noiembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 28 noiembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 28 noiembrie 5:30 PM Vecernie

Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon 
(400 Yale Avenue N. Seattle, WA 98109). Începând cu 31 octombrie, slujbele se vor săvârşi la noua 

biserica (6402 226th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043).

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 Țigănuş
Comunicare: Sorin Angheluş, 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 Guşu
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


