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Troparul Nașterii 
Domnului

“Nașterea Ta, Hristoa-
se, 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 dreptăţii, 
și să Te cunoască pe 

Tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă Ție.”
Condacul Nașterii 

Domnului
"Fecioara astăzi pre Cel 

mai presus de fiinţă 
naște, iar pământul 

peștera Celui neapropiat 
aduce. Îngerii cu păstorii 

slavoslovesc, iar magii 
cu steaua călătoresc. 

Că pentru noi s-a 
născut prunc tânăr, 

Dumnezeu   cel   mai   
înainte   de  veci."
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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 pri-
ceperea 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 tre-
bui să pună în cea mai mare uimire pe toţi cei ce ar ve-
dea. 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 îndepli-
nit. 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 aseme-
nea cu sărbătorile cele mai vechi şi, aşa zicând, a ajuns 
aceeaşi măsură a vechimii cu acestea.

Precum plantele cele nobile, când se pun în pă-
mânt, 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 ve-
deţi, 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 încer-
ca 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 altce-
va 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 Naş-
terea 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 aceas-
tă 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 Hris-
tos, Cuvântul lui Dumnezeu.

Cea dintâi din aceste trei dovezi este repejunea cu 
care această sărbătoare s-a făcut cunoscută pretutin-
deni şi a ajuns la aşa înălţime şi înflorire. Pe ceea ce 
Gamaliil a zis în privinţa propovăduirii Evangheliei: „De 

Hristos se 
naște,
SlĂviţi-l !

Cuvân†ul
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"Odată cu intra-
rea lumii în cel de-al 
treilea mileniu de la 

Hristos, Părintele Ioa-
nichie împlinea peste 

50 de ani de viaţă 
monahală. Se rugase, 

se nevoise în toţi acești 
ani, dar, nu avusese 

momente de tihnă, de 
îndepărtare de lume și 

de problemele aceste-
ia. Mereu întâlniri 
cu oamenii, mereu 

preocupări misionare 
sau nevoi organizato-
rice care îi acaparau 
fiecare clipă. Totuși, 

Dumnezeu a rânduit 
ca ultimii ani de viaţă 
ai părintelui să-i adu-
că însingurarea nece-
sară pregătirii pentru 

plecarea din această 
lume, dându-i posibi-
litatea să-și curăţească 
mai mult sufletul prin 

suferinţe și boli, să se 
înalţe prin rugăciu-
ne pe culmi neatinse 

înainte"
Arhimandrit 
Petru Bălan

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 ace-
ea 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 Ga-
maliil, 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 fă-
cut întâi pe când Quirinius cârmuia Siria. Şi se duceau toţi 
să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Ga-
lileea, 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).

De aici se vede că El S-a născut în timpul celui dintâi 
recensământ. Deci, cel ce ar putea vedea actele cele vechi 
ce se află la Roma, va afla exact timpul acestui recensă-
mânt. Dar tu zici: „Ce ne trebuie nouă acestea, noi nu am 
fost la Roma şi nici nu ne vom duce”, însă ascultă şi crede 
că noi am aflat ziua de la cei care cunosc bine aceste lu-
cruri şi care locuiesc în cetatea aceea. Cei ce locuiesc acolo 
încă de mult prăznuiesc această zi şi, potrivit cu o veche 

tradiţie, acum ne-au împărtăşit şi nouă despre aceasta. 
Evanghelistul nu ne-a însemnat numai îndeobşte, ci ne 
face cunoscut şi ne arată lămurit şi ziua întrupării lui Hris-
tos. Cezarul August n-a dat acea poruncă din propria iniţi-
ativă, ci pentru că sufletul lui a fost mişcat de Dumnezeu, 
pentru ca el, fără să vrea, să slujească venirii pe lume a 
Celui Unuia-Născut.

Dar va zice cineva: „Ce, a fost naşterea lui Hristos la 
porunca Cezarului?”. Nu puţin, iubitule, ci foarte mult, şi 
acea poruncă era dintre lucrurile cele mai neapărate pen-
tru săvârşirea scopurilor lui Dumnezeu. Cum aşa? Galileea 
este o provincie din Palestina şi Nazaretul este o cetate 
din Galileea. Şi mai departe încă, şi Iudeea este o pro-
vincie din Palestina, numită aşa după locuitorii ei cei din 
seminţia lui Iuda, iar Betleemul era o cetate din Iudeea. 
Deci, toţi proorocii au propovăduit că Hristos va veni din 
Betleem, nu din Nazaret, căci este scris: „Şi tu Betleeme, 
deşi eşti mai mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi stă-
pânitor peste Israel” (Miheia 5, 1).

Şi când odinioară iudeii au fost întrebaţi de Irod unde 
Se va naşte Hristos, i-au adus această mărturie (Matei 2, 
6). De aceea, şi Natanael, când i-a zis Filip; „Aflat-am pe 
Iisus cel din Nazaret”, a răspuns: „Din Nazaret poate fi ceva 
bun?” (Ioan 1, 45). Şi Hristos a zis despre el: „Iată cu ade-
vărat israelit în care nu este vicleşug”. Dar pentru ce l-a 
lăudat pe el? Pentru că el, prin vorba lui Filip, nu s-a lăsat 
ademenit îndată, ci ştia bine şi întocmai că Hristos nu Se 
va naşte nici în Nazaret, nici în Galileea, ci în Iudeea şi în 
Betleem, cum s-a şi întâmplat. Deci, fiindcă Filip nu ştia 
aceasta, Natanael, cel cunoscător de lege, a dat răspunsul 
cel potrivit cu proorociile cele vechi; ştiind bine că Hristos 
nu vine din Nazaret, pentru aceea a zis Hristos: „Iată cu 
adevărat israelit în care nu este vicleşug”.

Citiţi întregul articol la: http://www.ioanguradeaur.
ro/492/cuvant-la-nasterea-domnului/

Părintele Ioanichie Bălan 
de la Sihăstria

Părintele Ioanichie Bălan (†2007) de la Sihăstria
"Dor de pocăință"

Merg încet pe drum spre Sihăstria. Pe munţi bate un 
vânt puternic. Un vânt uscat şi monoton. Brazii cântă 
acelaşi cântec trist şi solitar ce îmi trezeşte în suflet un dor 
de linişte, de singurătate. Aş vrea să fiu singur, să nu mai 
vorbesc cu nimeni, să nu mai văd pe nimeni, să nu mai 
aud zgomot, să nu mai am griji, să nu mă mai  ştie nime-
ni, să fiu singur, mereu singur. Mi-e dor de munţi! Aş vrea 
să stau sus pe creste de munţi, să-mi bată vântul mereu în 
faţă, să-mi cânte brazii mereu în urechi, iar pâraiele să-mi 
şoptească în murmur aceeaşi tainică rugăciune.

Mi-e dor de rai! Mi-e dor de ceruri! Mi-e dor de  veşnicie! 
Privesc spre cer. Văd nori negri, plumburii, alergând spre 
răsărit; pe deasupra munţilor pustii pluteşte o ceaţă 
deasă. Aş vrea să zbor sus, sus de tot, acolo undeva, unde 

nu mai sunt oameni, nici griji, nici tulburări. Caut cu ochii 
în sus şi vreau să răzbat cu privirea printre nori spre cerul 
cel senin şi albastru al păcii lui Iisus. Mi-e dor de Iisus. 
Mi-e dor de Fiul Fecioarei. Mi-e dor de Cel ce a pătimit 
atâta pentru mine. Mi-e dor de Cel ce a murit pe cruce 
pentru păcatele mele. Mi-e dor de Cel ce s-a înălţat pe 
nori la Ceruri pentru a noastră mântuire. Mi-e dor de Iisus 
cel răstignit. Mi-e dor de Iisus cel flămând şi însetat pen-
tru mântuirea mea.

Simt în inima mea un gol puternic. Simt o lipsă mare 
ce mă apasă pe inimă. Mă doare inima. Şi nu ştiu pentru 
ce. Sunt sătul şi totuşi mi-e foame de ceva. Sunt adăpat şi 
totuşi o sete cumplită mă chinuie. Sunt odihnit şi  totuşi 
o osteneală lăuntrică mă doboară. Sunt bine îmbrăcat şi 
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Arhimandrit Ioanichie 
Bălan, Patericul Româ-
nesc, Editura Mănăstirea 
Sihăstria, 2011

Cu mai mulți ani în urmă, în luna martie 1994, a fost 
scris şi trimis membrilor comunității ortodoxe româneşti 
din zona Seattle articolul “A venit timpul”, prin care se 
anunța dorința lor de a avea o biserică ortodoxă pe aceste 
meleaguri. O lună mai târziu, în aprilie 1994, a fost editat 
primul număr al buletinului “Cuvântul”, o modalitate de 
informare despre viața şi activitățile parohiei, programul 
slujbelor şi, nu în ultimul rând, despre diverse teme reli-
gioase.

La douăzeci şi unu de ani distanță şi mii de clipe de 
aşteptare, a venit, iată, timpul să trăim această mare 
bucurie. Sâmbătă, 31 octombrie, la Vecernie şi apoi du-
minică dimineața, împărtăşind aceeaşi trăire cu noi, Înalt 
Preasfințitul Arhiepiscop Nathaniel a săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească, alături de Părintele Daniel Hoarste,   
Preot Vicar de Canada şi de alți oaspeți din Oregon, Cana-
da şi împrejurimi.

“Trecători pe meleagurile acestea, oamenii îşi vor 

găsi odihnă, alinare şi mângâiere în biserica noastră” - 
spunea Părintele Ioan în seara primei vecernii şi liniştea 
ni s-a aşternut, cuminte şi caldă, în suflete. Stropiți de 
picurii aghiazmei proaspete, miruiți cu mirul binefăcător 
al Sfântului Ioan Maximovici, ne-am risipit spre casele 
noastre, înțelegând, acum mai bine ca oricând, cum e să 
fii acasă.

Inaugurarea noii biserici din Mountlake Terrace și vizita 
IPS Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit și al 
Episcopiei Ortodoxe Române din America

totuşi un vânt nevăzut bate fără milă peste sufletul meu. 
O lipsă mare, un gol puternic, o foame şi o sete ce le simt, 
sunt toate pentru că nu-L am în mine  încă pe Iisus. Oste-
neala, vântul, frigul, durerea inimii sunt pentru că trăiesc 
în păcate de atâţia ani.

De-atâţia ani păcătuiesc, de-atâţia ani bolesc şi sufăr 
fără a mă lecui. Deşi am şi doctori iscusiţi şi leacuri potri-
vite, totuşi zac bolnav şi strig mereu că nu are cine mă 
vindeca. Iisus îmi este doctor, pocăinţa îmi este leac, dar 
eu nu voiesc să mă vindec. Stau legat în lanţurile cele ne-
dezlegate ale obiceiurilor rele şi patimilor şi iată că mor 
nelecuit. De aceea sunt pustiu la suflet, de aceea sunt 
mereu mâhnit şi nemângâiat. De aceea simt în inima mea 
un gol cumplit care cu nimic nu se mai poate umple; o 
lipsă mare pe care cu nimic nu o mai pot completa.

Păcatul. Blestematul păcat mă biruieşte. El mă 
stăpâneşte. El mă conduce. Iar Iisus, blândul Iisus, stă 
departe, departe de mine. Iar obiceiurile rele groapă 
adâncă mi s-au făcut, care mă despart de tot de Iisus. De 
aceea eu Îl caut şi nu-L mai pot ajunge, Îl strig şi nu mă 
mai aude. Îl chem şi nu-mi răspunde. Îl rog plângând şi 
nu mă mângâie. Mă apasă o mână nevăzută. Simt o lipsă 
tainică în inimă şi nu ştiu cu ce să o îndepărtez. Am greşit 
înaintea lui Iisus, am păcătuit neîncetat şi acuma iată am 
îmbătrânit şi am ostenit de truda vieţii. Dar mă tem de 
moarte, mă tem de judecata lui Dumnezeu, mă tem de 
munci pentru că sunt păcătos. De aceea, zic, mi-e dor de 
linişte, ca să mă reculeg puţin. Să mă rog lui Dumnezeu şi 
să-mi plâng păcatele mele.

Bate vânt puternic, codrul sună a pustiu. Aş vrea să 

mă retrag măcar o clipă din valurile şi grijile vieţii, să stau 
singur la rădăcina unui brad, unde măcar puţin, câtuşi 
de puţin să plâng, rugându-mă Domnului Iisus. Simt că 
sunt păcătos, recunosc că am greşit, mărturisesc că sunt 
vrednic de pedeapsă, ştiu că numai prin pocăinţă am 
iertare. Totuşi văd că sunt atât de pătimaş, încât nu am 
nici o putere să mă lupt cu patimile din mine. Şi trupul, şi 
simţurile mele, şi lumea, şi diavolul, toate m-au biruit. Iar 
eu zac lovit de moarte pe calea vieţii mele şi n-are cine se 
milostivi spre mine. Nu are cine să-mi pună untdelemn pe 
rănile mele şi cine să mă ducă la o casă de oaspeţi. Sunt 
doborât de patimi şi nu are cine mă ridica din legăturile 
lor amare!

De aceea, văzând că sunt atât de păcătos şi nesimţit la 
inimă, zic şi cred că numai singur plânsul, plânsul inimii 
mele, numai el mă va putea apropia de Domnul Iisus Hris-
tos pe Care atâta L-am supărat.

Aş vrea să plâng singur, undeva departe de lume, 
departe de oameni, departe de părinţi şi fraţi, departe 
de  grijile vieţii, undeva departe, departe de patimi, de-
parte de păcate. Acolo, numai acolo, în ţara pocăinţei, în 
pământul faptelor bune, acolo nu vor mai bate vânturi 
reci şi pustii, nu va mai fi durere, nici boală, nici frică, nici 
moarte, ci veşnică bucurie, plâns de veselie, murmur de 
rugăciune, cântec de preamărire, dor de veşnicie... Acolo, 
în ţara aceea frumoasă, dar atât de îndepărtată, acolo aş 
vrea eu să ajung, acolo să trăiesc, acolo aş vrea să mor, 
departe, la umbra crucii lui Iisus. Amin”.

Din "Mi-e dor de cer, Viaţa Părintelui Ioanichie Bălan, 
Ediţie îngrijită de Arhim. Petru Bălan, Ed. Măn. Sihăstria

Părintele Makarios Si-
monopetritul în dialog cu 
Părintele Ioanichie Bălan, 
Popor ortodox, tu eşti 
purtătorul vieţii, Editura 
Doxologia, 2015
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Parohia Noastră

Situaţia financiară la 14 nov 2015
$26,626 Heritage Bank checking account

$413,046 Bank of America checking account
$63,301 Bank of America charity account

Heritage Bank mortgage balance: $1,985,142 

Donații 15 sep - 14 nov 2015
$235,181 Slujbe, servicii religioase, FR event

$1,126 Caritate (MS matching)

Plăți importante 15 sep - 14 nov 2015
Construcție = $335,145

$66,109 Miscellaneous construction purchases
$36,715 E & H Drywall - drywall work
$28,803 Emil NW Granite - tiles installation
$25,873 Curt Houck - ceiling work
$25,385 Dorosh Homes - framing work balance
$22,400 Flooring materials (carpet, rugs, tiles, etc.)
$18,709 Heritage Bank - mortgage  
$17,484 Dick's restaurant - kitchen equipment
$17,393 Peltola - concrete work
$10,950 Emil Marble & Granite - services Sep/Oct
$10,498 Power Equipment - generator

$9,740 Klepps Inc. - security system
$9,325 Ponderosa Pacific - site entrance work
$5,600 City of MLT - landscaping bond
$4,900 Harm's Paving - asphalt work
$4,500 Virgil Stoicescu - tiles installation
$4,380 Gutter King - gutters installation
$3,362 Antonio Castro - carpet installation
$2,691 Innovac Vacuum - storm drainage clean up
$2,687 Paylon - kitchen door
$1,663 AFI - church stone
$1,600 Sergio Mejia - painting work
$1,485 Kosnik Eng. - structural plans review
$1,305 Delta Land Surveyors - site entrance survey

$900 James Bryant - management services
$688 Hultz Bhu eng. - HVAC review

Actualitatea Parohiei

Romanian Orthodox Episcopate
"THREE HOLY HIERARCHS"                  
Romanian Orthodox Church

     C O N V O C A R E     

În conformitate cu regulamentul Episcopiei Române Ortodoxe din 
America (ARTICOLUL IX, SECȚIUNEA 25), se convoacă Adunarea Generală 
a membrilor parohiei “Sfinții Trei Ierarhi” în ziua de duminică 24 ianuarie 
2016, ora 11:30 AM, cu următoarea ordine de zi:
1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh.
2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie.
3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal.
4. Prezentarea ordinei de zi.  Supunere spre aprobare.
5. Citirea procesului verbal de la ultima ședință a Consiliului parohial.
6. Raportul preotului paroh.
7. Raportul președintelui Consiliului parohial.
8. Raportul privind activitatea de construcție a bisericii.
9. Raportul președintei Reuniunii de doamne.
10. Raportul privind activitatea de strângere de fonduri.
11. Raportul privind activitatea de caritate.
12. Raportul privind activitatea financiară.
13. Raportul controlorilor financiari.
14. Prezentarea bugetului pe 2016. Supunere spre aprobare.
15. Alegerea noului Consiliu parohial pentru anul 2016.
16. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei.
17. Rugăciunea de mulțumire și încheiere a adunării.

Ioan Cătană  Florin Trofin  Daniel Pravăț
Preot Paroh  Președinte  Secretar

Caritate = $1,400
$620 Helping fund - Proiect Dănălache George
$425 Helping fund - Proiect Chirică Ionela
$355 Helping fund - Proiect Mihalache-Ioneasa Mariana

Diverse = $21,186
$12,852 FR event - miscellaneous purchases/rentals

$5,283 FR event - catering 50% deposit
$1,372 Statefarm - insurance

$700 St. Spiridon Church - rentals
$500 USPS - bulk mail
$480 St. John the Forerunner - candles
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$10,300   Smîntînă Ioan & Maria
$10,250   Ifrim Clement & Gabi
$10,000   Palanca Radu Rareş & Fu Isabella
$8,250   Stănescu Marian & Luana
$8,000   Gavrilescu Alexandru & Loredana
$6,169   Răutu Bogdan & Carmen
$5,575   Toma Tudor & Aurora
$5,225   Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$5,175   Lupu Corneliu & Angelica
$4,981   Danciu Valentin & Ioana 
$4,175   Jumanca Antonie & Maria
$3,700   Chița Adrian & Maria
$3,225   Folta Florin & Teodorescu Roxana
$3,215   Olt Emanoil & Violeta
$3,000   Moldovanu Petru & Valentina
$2,750   Fânaru Adrian & Elena
$2,450   Druță Dan & Alina
$2,328   Olariu Laurențiu & Eugenia
$2,300   Apreutesei Marius & Elena
$2,240   Țigănuş Liviu & Maria
$2,200   Frîntu Mihai & Monica 
$2,175 Donator nespecificat, Farkaş Marius & 
Radoslava, Hera Gabriel & Raluca
$2,150   Pop Cristian & Ioana, Stoian Ionuț & Dana
$2,100   Oltean Adrian & Mariana
$2,000   Allen Maria & Lyons Robert
$1,800   Popița Ioan & Dorina
$1,750   Ilac Cristian & Ana Maria
$1,725   Ifrim Silviu & Cătălina
$1,600   Avram Gigel & Marilena 
$1,300   Aluaş Mihai & Gabriela
$1,475   Apostol Alexandru & Doina
$1,450   Mureşan Nicu & Lucy
$1,400   Andreiu Bogdan & Geanina, Petrovan 
Ioan & Plev Maria
$1,375   Feneşan Adrian & Cristina, Podar Marius 
& Monica
$1,355   Crețu Ionel & Monica
$1,325   Căruțaşu Adrian & Diana, Ghizilă Gabriel 
& Teodora
$1,300   Frig Tiberiu & Flavia Irina, Mihăescu Do-
rin & Florina
$1,275   Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$1,260   Automobile Inc.
$1,250   Manole Cătălin & Irina
$1,200   Pop Călin & Adriana
$1,175   Mart Iulian & Veronica, Țîru Cătălin Mi-
hai & Daniela
$1,165   Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,150  Adamovici Elisabeta & Zlibuţ Florian, 
Gavrea Maria, Paşca Dorin Alin & Eugenia, Popa 
Toni & Ramona Valeria, Simionescu Radu & Măi-
căneanu Alexandrina

$1,090   Nistor Ioan & Valeria
$1,000   Blendea Niculae & Mihaela, Călin Mircea 
& Simona, Dominte Val & Elena, Florea Ananie 
& Leontina, Koller Eduard & Ileana, Milosav Slo-
bodan & Letiția, Moldoveanu Bogdan & Anca, 
Muntean Ioan & Angelica, Nistor Costel & Corina, 
Săftoiu Ioan & Elena, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$ 925   Dumitru Ion Viorel & Raluca
$ 900   Moraru Valentin & Elena
$ 875   Anonim
$ 800   Morea Septimiu & Sanda, Oprean Dorel & 
Lucia, Tunduc Marius & Florentina
$ 775   Rădăuceanu Teodor & Raluca
$ 750   Avram Dan & Teodora, Oprea Constantin 
& Carmen, Paşca Traian & Maria, Zaharia Cătălin 
& Ancuța
$ 700   Goie Ioan & Maria, Salvan Cristian & Irina
$ 675   Mirea Valentin & Aurelia
$ 650   Anonim, Cira Adalbert & Gina, Drăgan Radu 
& Ruxandra, Pop Aurel & Marcela, Raus Victor & 
Focşan Raluca, Sinea Viorel & Corina, Țepordei 
Bogdan & Mihaela, Voicu Nicolae & Monica
$ 550   Preda George & Maria
$ 525   Cardwell Laura
$ 500   Aluaş Mihai & Gabriela, Barbura Claudiu 
& Liana, Blidar Marius & Deac Crina, Buie Ghe-
orghe & Mihaela, Bulai Claudiu & Corina, Corbu 
Maria & Victoria, Dejeu Damian & Valeria, Duican 
Ion & Gabriela, Ghițescu Florentina, Mija Iolan-
da, Nalbantu Silvia, Negru Negoiță & Stoiana, 
Owen Radford & Ştefănescu Ramona, Perianu 
Aurel & Florentina, Petrini Silviu, Popescu Bog-
dan & Adriana, Rădăuceanu Toader & Niculina, 
Sâmbotin Dragoş & Liliana, Tomici Maria, Trocan 
Gabriel & Elena, Vlad Constantin & Oana
$ 475   Aldea Mihai & Marinov Iuliana, Anonim, 
Ionescu Florentin & Dana, Urs Constantin & Gabriela
$ 452  Association ROCADE
$ 450   Bujor Mihaela & Marinel, Ciocănaş Ioan & 
Eugenia, Costea Mihai & Dana, Dunca Grigore & 
Iliana, Onuțan Ionuț & Anamaria, Pellett William 
& Cristina, Popescu Tudor & Doina, Romanschi 
Mădălin & Laura
$ 425   Dănilă Alexandru & Cristina, Farkaş Iulius 
& Marcu Adriana, Nica Doru & Oana, Piticariu To-
ader & Virginia, Pungan Marian & Ramona
$ 400   Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Gheor-
ghescu Marius & Gianina, MyDentist Dental Cen-
ter PLLC, Siicu Cătălin & Gabriela, Şipoş Cătălin & 
Brad Daniela, Valea Mircea & Maria
$ 375   Bodea Nicolae & Mariana, Cunningham 
Daniel & Adriana, Farcaş Mitică & Bădet Miha-
ela, Gruber Silviu & Carmen , Lieuallen Brian & 

Smaranda
$ 350   Anonim, Badiu Bogdan & Mădălina, Be-
lea Dumitru & Varvas Semida, Cocerhan Vasile & 
Maria, Corbean Florin & Camelia, Crăcuț Daniel & 
Corina, Tătar Monica, Țurcanu Radu & Silvia
$ 325   Guşu Ionuț & Gabriela
$ 315   Pop Flora
$ 300   Boboc Andrei, Buie Maria, Butnar Ioan & 
Elisabeta, ER Elite Remodelling, Gaşpar Lucian & 
Mărioara, Georgescu Tiberiu & Olga, Gherle Adri-
an & Marilena, Grecu Elena, Horea Nicolae & La-
ura Monica, Momeo Angela, Nartea Alexandru & 
Eugenia, Popescu Nicu, Royal AFH Care, Sandu 
Iuliu & Susana, Suciu Monica, Toma Diana
$ 295   Marcu Claudia & Horațiu
$ 290   Bojică Sorin & Daniela
$ 275   Diplan Pompiliu
$ 150   Anghel Florin & Liliana
$ 250  Avădanei Dragoş & Elena, Cupşa Petre & 
Crisanta, Golescu Adi & Maria, Mircea Iosif & Il-
diko, Petriuc Mihai & Elena, Pravăț Daniel & Cla-
udia, Stransky Gerald & Cristina
$  240   Breban Ghiță & Floarea
$  225   Buțiu Odeta, Gavrilescu Alexandru & Lo-
redana, Graber David
$  210   Ambrosa Biatrice
$  200   Bogdan Mircea & Claudia, Borsan An-
tonel, Calinov Iulian & Irina, Dănilă Valentin 
& Eugenia, Dulan Dan & Lica, Excellent Senior 
Care, Inc, Iftimie Sorin & Lucia, Iliescu Valentin & 
Alina, Let Valerian, Lupşa Lucia & Viorel, Muntia-
nu Adrian & Alexandrina, Mureşan Olga, Oltean 
Dorina, Prinyi Sigismund & Andreea, Puraveț 
Constantin & Tatiana, Rus Daniel & Carmen, Sîr-
bu Gabriel & Rodica, Vladimir Felix & Alexandra
$  180   Popa Mircea Călin & Dana 
$  175   Dîrțu George & Laura, Grigorescu Cristian 
& Ana Maria, Moraru Dănuț & Loredana
$  150   Anonim, Balint Petre & Daciana, Baraş 
Adrian & Teodora, Briseno Jerry, Carp Gabriel & 
Ancuța, Gaşpar Alexandra, Gaşpar Raluca, Ghe-
oca Radu & Doinița, Ioana Bogdan & Cristina, 
Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Moiceanu Cornel 
& Mărioara, Oancea George, Popescu Mihail & 
Bidivenciu Irina, Sega Giorgio & Cristina, Susan 
Irinel & Mihaela, Tudorie Toader & Alexandra
$  145   Şerban Lavinia
$  123   Anonim
$  110   Marcu Carolina
$  100   Albuț Gabriel & Lucia, Bălan Alexandru 
& Adina, Balog Julian & Adelina, Basarabă Ionel 
& Ioana, Berinde Gigel & Anita, Clinciu Ciprian & 
Camelia, Dinu Eugen, Dreve Sorin & Delia, Glijin 

Donaţii 15 septembrie - 14 noiembrie  2015



Cuvântulpagina 6

Veceaslav, Ivan Tudorița-Maria, Khalaj Cătălina, 
Lazăr Florin & Simona, Lovin Bobi & Simona, 
Magdas Laura & Mihai, Marcu Cornel & Virginia, 
Milici Nicolae & Liubinca, Mînăscurtă Ion & Mar-
cela, Moldovan Eugen & Laura, Moldoveanu De-
lia, Nartea Rodica & Gelu, Nicula Florin & Lăcră-
mioara, Oltean Eduard & Liliana, Oprea Valentin 
& Maria, Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana, 

Rado Iosif & Aneta, Ruja Nicolae & Anda, Stăncu-
lescu Mihai, Standolariu Dorel & Manuela, West 
Coast Trucking Inc, Zanidache Virgil & Doina
$  75   Adamovici Veronica, Par Maria
$  50   Anonim, Aştileanu Pavel & Velicu-Aştileanu 
Tudora, Căprar Viorica & Nicoleta, Daroczy Eugen 
& Corina, Poinaru Marian & Diana, Rădulescu Io-
nela Floris & Alexandru

$  30   Chiriac Gheorghe & Tiscenco Rodica, Ghi-
nea George & Ivan Elena, Kraus Jason & Corina
$  25   Găbunea Roxana, Munteanu Răzvan & 
Elena, Pudroschi Zamfira, Radosav Codruța , WA 
Translation Bureau
$  20   Pop Marius & Elena

Donaţii 15 septembrie - 14 noiembrie  2015 (continuare)

Recunoaștere donatori - 14 noiembrie  2015 
Nivelul CTITOR (peste 50,000)
Pr. Cătană Ioan & Floarea, Anonim, Anonim, 
Danciu Valentin & Ioana Marina, Dănilă Gheor-
ghe & Maria, Dominte Val & Elena, Gavrilescu 
Alexandru & Loredana, Ifrim Clement & Gabi,
Ivan Tudoriţa-Maria, Lupu Corneliu & Angeli-
ca Liliana, Mureşan Nicu & Lucy, Olt Emanoil & 
Violeta, Palanca Radu Rareş & Fu Isabella, Pra-
văţ Daniel & Claudia, Răutu Bogdan & Carmen, 
Smîntînă Ioan & Maria, Stănescu Marian & Luana
Toma Tudor & Aurora, Ungureanaşu Cezar & Că-
tălina
Nivelul DIAMOND (20,000 - 49,999)
Albuţ Gabriel & Lucia, Anonim, Andreiu Bogdan 
& Geanina, Apostol Alexandru & Doina, Avram 
Gigel & Marilena, Bulai Claudiu & Corina Doina
Butnar Ioan & Elisabeta, Costea Mihai & Dana
Creţu Ionel & Monica, Druţă Dan & Alina, Dumi-
trescu Cătălin & Daian Anca, Ene-Stroescu Daniel 
& Valerica, Fânaru Adrian & Elena, Farkaş Marius 
& Radoslava, Fedorean Maria, Folta Florin & Te-
odorescu Roxana, Frăţilă Liviu & Maria, Frîntu 
Mihai & Monica Mihaela, Gavrilă Daniel & Alina
Geageac Nicoleta, Florica & Ion, Gheorghiu Iuli-
an & Virginia, Hera Gabriel & Raluca, Ifrim Silviu 
& Cătălina, Ilac Cristian & Ana Maria, Jumanca 
Antonie & Maria, Malkasian Gary & Magdalena
Marcu Cornel & Virginia, Moldovanu Petru & Va-
lentina, Moraru Valentin & Elena, Muntean Ioan 
& Angelica, Munteanu Marian Răzvan & Elena
Mureşan Emanoil & Rodica, Mureşan Vasile Brian 
& Daniela, Nica Doru & Oana, Nistor Ioan & Vale-
ria, Oltean Adrian Paul & Mariana, Paşca Dorin 
Alin & Eugenia, Petriuc Mihai & Elena, Petrovan 
Ioan & Plev Maria, Podar Marius & Monica, Pop 
Cristian & Ioana, Popa Toni & Ramona Valeria, 
Popiţă Ioan & Dorina, Raus Victor & Focşan Cos-
mina Raluca, Tigănuş Liviu & Maria, Tîrtu Marius 
& Margareta, Zanidache Virgil & Doina
Nivelul PLATINUM (10,000 - 19,999)
Aluaş Mihai & Gabriela, Anonim, Apreutesei Ma-
rius & Elena, Barbură Claudiu & Liana, Bobaru 

Adelin & Elena, Brujban Radu & Ana-Maria, Buie 
Gheorghe & Mihaela, Căruţaşu Adrian & Diana
Cira Adalbert & Gina, Clinciu Ciprian & Camelia
Cocerhan Vasile & Maria, Dănilă Valentin & Euge-
nia, Diaconu Cristian & Ioana, Duican Ion & Ga-
briela, Dumitraşcu Adrian & Aura, Feneşan Adri-
an & Cristina, Filipaş Gheorghe & Estera, Ghizilă 
Gabriel & Teodora, Goie Ioan & Maria, Irimescu 
Gheorghiţă & Liliana, Ispas Valentin & Nicoleta
Jianu Sorin & Constanţa, Koller Eduard & Ileana,
Lieuallen Brian & Smaranda, Manole Vasile Cătă-
lin & Irina, Marcu Claudia & Horaţiu, Mart Iulian 
& Veronica, Mija Cornel & Maria, Mirea Valentin, 
Aurelia & Anastasia, Mîrza Oleg & Viorica, Mol-
doveanu Bogdan & Anca, Momeo Angela, Mora-
ru Adrian & Delia, Morea Septimiu & Sanda, Nis-
tor Costel & Corina, Olariu Laurenţiu & Eugenia
Onu Dan & Monica, Onuţan Ionuţ & Mocan Ana-
maria, Oprean Dorel & Lucia, Paraschiv Vasile & 
Valentina, Paşca Traian & Maria, Perianu Aurel 
& Florentina, Pintilie Dumitru & Elena, Piticariu 
Toader & Virginia, Pop Aurel & Marcela, Pop Călin 
& Adriana, Popa Mircea Călin & Dana, Popescu 
Marin & Natalia, Pungan Marian & Ramona, Pu-
raveţ Constantin Petru & Tatiana, Rees Mariana 
& Randy, Sipoş Cătălin & Brad Daniela, Stana Va-
sile, Standolariu Dorel & Manuela, Suciu Monica, 
Tătar Monica, Ţîru Cătălin Mihai & Daniela, Ţîru 
Doiniţa, Trufinescu Tudor & Adina, Vartolomeu 
Jenica-Georgeta
Nivelul GOLD (5,000 - 9,999)
Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, Allen Maria 
& Lyons Robert, Anonim, Ardelean Cornel & Iu-
liana, Armănaşu Alex & Mihaela, Bădăluţă Ioan 
& Viorica, Badea Constantin & Maria, Bar Florin 
& Cornelia, Bârsan Corneliu & Laura, Bene Ioan 
& Maria, Blaşiu Mihai Bujor, Blendea Niculae & 
Mihaela, Blidar Marius & Deac Crina, Boboc Ci-
prian & Georgiana, Bogdan Mircea & Claudia, 
Breban Ghiţă & Floarea, Bucur Ioan & Sorina, 
Chiţa Adrian & Maria, Cojocaru Alexei & Mariana, 
Cotora Ion & Georgeta, Cruceanu Gabriel & Cori-

na, Dănilă Alexandru & Cristina, Dănilă Cătălina, 
Dreve Sorin & Delia, Dumitru Ion Viorel & Raluca, 
Dunca Grigore & Iliana, Fărcăşanu Bogdan Ioan,
Florea Ananie & Leontina, Frig Tiberiu & Flavia 
Irina, Goie Cristian, Golescu Adi & Maria, Grecu 
Elena, Grigore L. Marius & Cellini Nora, Hagiu 
Costin & Croitoru Mihaela, Horea Nicolae & Laura 
Monica, Iancu Leopoldina, Iftimie Sorin & Lucia,
Iliescu Valentin & Alina, Ionescu Florentin & 
Dana, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Kraus 
Jason & Corina, Leca Nicolae & Neagoe Gabrie-
la, Lugoşan Marcel & Antoanela, Lupşa Lucia & 
Viorel, Marinescu Andrei & Gloria, Marton Gabor 
& Rozalia, Miclea Remus & Anca, Miclea Stefan & 
Mihaela, Mihăescu Dorin & Florina, Mija Iolanda,
Militaru Adrian & Paula, Mînăscurtă Ion & Mar-
cela, Muntianu Adrian & Alexandrina, Mureşan 
Paulina, Nalbantu Alex & Silvia, Nartea Rodica 
& Gelu, Niculescu Dumitru, Nine Maria, Obreja 
Angelo & Mihaela, Oltean Dorina, Oltean Ioan & 
Beatrice, Oprea Constantin & Carmen, Oros Adi-
na, Ovadiuc Liliana, Petrini Silviu, Popa Marius & 
Alina, Popescu Cristian, Popescu Tudor & Doina
Prisecaru Liviu & Cristina, Rădăuceanu Teodor & 
Raluca, Rădăuceanu Toader & Niculina, Rădules-
cu Ionela Floris & Alexandru, Rockwell William & 
Karen, Romanschi Mădălin & Laura, Salvan Cris-
tian & Irina, Sâmbotin Dragoş & Liliana, Simio-
nescu Radu & Măicăneanu Alexandrina, Stanciu 
Constantin & Alina, Tătar Lucian, Țepordei Bog-
dan & Mihaela,Țîru Mihai, Trocan Gabriel & Elena
Tunduc Marius & Florentina, Vasiliu Viorel & Ste-
luţa, Zaharia Nicolae-Cătălin & Ancuţa
Nivelul SILVER (3,000 - 4,999)
Alexianu Mihai & Daniela, Ambrosa Biatrice, 
Anonim, Badiu Bogdan & Mădălina, Basarabă 
Ionel & Ioana, Boris Bill & Monica, Bot Cătălin 
Radu & Stephanie, Buie Maria, Bulău Marius & 
Adina, Căprar Viorica & Nicoleta, Ciocănaş Ioan & 
Eugenia, Corbean Florin & Camelia, Cotuţiu Ale-
xandru & Ileana, Cristina's Adult Family Home by 
Maria Chiţă, Crivăţ Bogdan & Ştefania, Cuc Iosif 
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Flavius & Aurica, Dumbravă Gheorghe & Geor-
geta, Duvall AFH, Furdui Dacian & Poptamas 
Roxana, Gaşpar Lucian & Marioara, Geageac Ion, 
Ghimpu Dorin & Crina, Ghinea Ciprian-George 
& Ivan Elena, Ghiţă Constantin & Elena, Hoa-
drea Petru, Ioana Bogdan & Cristina, Ion Mihai 
& Gabriela, Lazăr Florin & Simona, Mihai Tudor 

& Marinela, Milosav Slobodan & Letiţia, Moi-
ceanu Cornel & Marioara, Moraru Dănuţ, Oancea 
George, Palanca Radu & Mariana, Păscuţ George, 
Peschek Mark & Mirela, Petculescu Cristian, Pop 
Flora, Preda George & Maria, Prinyi Sigismund & 
Andreea, Rotar Sorin & Maria, Sandu Iuliu & Su-
sana, Siia Ovidiu & Gabriela, Siicu Cătălin & Ga-

briela, Sinea Viorel & Corina, Stoian Ionuţ & Dana
Surugiu Sebastian & Ioana, Tănăsescu Alexandru
Tegzes Claudiu, Temereanca Andreea, Tibelea Ni-
colae & Mărioara, Tomici Nicolae, Voicu Nicolae & 
Monica, Zlăvog Gabriel & Maricica
Lista completă a donatorilor se poate consulta 
pe website-ul bisericii (www.ortodox.org)

Revelion 2016
Vă invităm să fiți alături de noi la cumpăna dintre ani, să petrecem 

împreună la primul Revelion organizat şi găzduit la noi acasă! Acest eveni-
ment festiv se va desfăşura între orele 7:00 PM şi 1:30 AM la sediul bisericii 
noastre, 6402 226th St. SW, Mountlake Terrace, WA 98043. Ca şi în anii 
trecuți, meniul variat va include gustoasele aperitive, salate, preparate de 
peşte şi carne, garnituri, precum şi delicioasele prăjituri, fructe şi cafea. 
Vom avea de asemenea sucuri, apa minerală, vin, bere şi tradiţionala 
şampanie de la miezul nopţii. Muzica pentru toate gusturile şi din toate 
zonele României, precum şi obiceiurile populare româneşti de Anul Nou 
vor completa programul acestei seri deosebite.  

Intrarea anul acesta este de $125 pentru adulți şi $50 pentru copiii 
sub 12 ani şi persoanele în vârstă (peste 65 de ani). Rezervările şi plata se 
pot face online, la adresa:

http://rev2016.brownpapertickets.com 
sau direct la biserică, la epitropi. 
Dorim de asemenea să vă comunicăm că numai cei care se înscriu şi 

plătesc înainte vor avea acces la eveniment, capacitatea sălii fiind limitată 
la 400 de locuri.

Vă aşteptăm cu mare drag să întâmpinăm cu bucurie şi speranță anul 
2016 !

Toamna, simbol al belşugului şi al muncii împlinite, a sosit anul aces-
ta încărcată cu semnificații şi succese deosebite pentru parohia noastră. 
La 10 ani de la sfințirea unei cruci modeste de lemn care să marcheze 
locul unde urma să ridicăm noua noastră biserică, acest colț binecuvân-
tat de spiritualitate ortodoxă şi trăire românească şi-a deschis în sfârşit 
porțile, primind cu caldură şi bucurie sute de membri ai comunității. 
Printre emoționantele evenimente care au avut loc de la inaugurarea 
acestui lăcaş, rodul şi încununarea a numeroase eforturi şi sacrificii făcute 
de-a lungul anilor, se numără şi evenimentul festiv anual de strângere 
de fonduri, primul de acest gen desfăşurat în ambianța plăcută şi îmbi-
etoare a centrului nostru comunitar.

Astfel, pe 7 noiembrie, aproape 450 de participanți, îmbrăcați în 
haine de sărbătoare şi nedescurajați de ploaia şi vântul care parcă au 
complotat să îi țină acasă, ne-au trecut pragul cu mic, cu mare, pentru a fi 
întâmpinați ca într-o casă părintească, cu brațele deschise, cu masa pusă 
şi cu o mândrețe de colac tradițional românesc. Clipele ce au urmat vor 
ramâne întipărite pentru totdeauna în memoria participanților, fie că ele 
au fost cuvintele pătrunse de emoția momentului rostite de Părintele Ioan 

şi de vicepreşedintele Consiliului parohial, Tudor Toma, bucuria revederii 
cu îndrăgitul Gyuri Pascu şi cu binecunoscutul său umor sau voia bună şi 
dorul de casă trezite de către vocea şi cântecele minunatei Mariana An-
ghel. La fel de importantă ca sentimentele de unitate şi de apartenență 
simțite de către toți cei prezenți, a fost şi reuşita extraordinară înregistrată 
în ceea ce priveşte strângerea de fonduri. Cu această ocazie, au fost colec-
tate donații de $150,000, încă o dovadă a sprijinului extraordinar de care 
Biserica noastră continuă să se bucure. Aceste contribuții ne vor ajuta ca 
să plătim împrumutul făcut, care totalizează suma de 2,1 milioane de 
dolari şi, de asemenea, să ne ocupăm de decorarea şi utilarea bisericii şi 
a centrului comunitar.

Gândurile noastre cele mai sincere de bucurie şi de recunoştință se 
indreaptă către dumneavoastră, toți cei care ați făcut posibilă această 
seară înscrisă pentru totdeauna în istoria comunității româneşti din Se-
attle. Vă mulțumim din adâncul sufletului şi vă aşteptăm cu drag să mai 
organizăm şi să trăim împreună multe astfel de momente în sânul acestei 
familii extinse care s-a format şi întărit în jurul Bisericii. Aşa să ne ajute 
Dumnezeu!

Fundraiser 2015
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Părintele Ioan Cătană poate fi  contactat pentru orice 
serviciu religios la: 425-442-8296 (celular); 
425-825-8296 (acasă)

contact info

Suplimentul BuletinuluiSuplimentul Buletinului
Ne puteţi contacta în scris la adresa: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

DR. ANTONELA POLOTANU 
DENTISTRY 

 

We have two locations to serve you,  
RENTON and LYNNWOOD 

(425) 277-7592 or (425) 277-7593 
MYDENTISTSEATTLE.COM 

 
■ Both locations offer general dentistry treatments and oral 

health maintenance such as periodontal treatments, white 
fillings, veneers, crowns and bridges, root canal treatments, 
dental implants and cosmetic dentistry. 

■ Our office is a preferred provider for most major dental 
insurances.       

■ We offer discounts up to 30% for the uninsured patients or 
services not covered by your dental insurance. Please call 
our office for all ongoing smile saving discounts.  

■ We accept DSHS/Medicare for children and young adults to 
19 years of age. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENTON: Easy access to I-405 or I-5 
and in close proximity to The Landing in 
Renton. 
 

 
 
LYNNWOOD: Close to the junction of 
196 St. S.W. and Highway 99 and next 
to Edmonds Community College  
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Proprietăți de vânzare:
1. $455,000  Kent - 3,500 sq ft, 5 dormitoare, 3 băi, 2 garaje, pentru 4    

  bătrâni, venit $10,000 

2. $425,000  Milton - 3,000 sq ft, 5 dormitoare, 3 băi, 2 garaje, pentru 5  

  bătrâni, venit $11,000

3. $575,000 Edmonds - 11 dormitoare, 2 bucătării, 2 nivele, 5 băi - fostă  

  pentru bătrâni

4. $139,000 Kirkland apartament - 2 dormitoare, 1 baie remodelată

5. $200,000 Fixer-Upper Eastside  

Servicii oferite:
Clasa de CPR & First Aide

Traducere și notarizare de documente

Vă rugăm sunați pe Mariana Gligor (206-778-5557), REMAX Eastside Bro-

kers, 5 stars Zillow Broker, activând din 2000 . Înainte de a lucra în real estate, 

Mariana a activat ca și profesoară în Timișoara, Renton, Seattle și Mercer Is-

land (deține titlul de profesoară emerita, MA Ed in Teaching & Education).

Do You Need a Professional 
Translator or Interpreter?

CALL US!
Certifi ed Legal & Medical

All Languages of the Former 
Soviet Union and Eastern Europe

Over 15 Years Experience

Phone/Fax: 425-432-8797
 206-618-0716



The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)
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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

Programul slujbelor religioase
Duminică 6 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sf. Ierarh Nicolae)

Duminică 13 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 19 decembrie 5:00 PM Parastas (ultima pomenire a morţilor până după Bobotează)

Sâmbătă 19 decembrie 5:30 PM Vecernie

Duminică 20 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Joi 24 decembrie 4:00 PM Vecernie

Vineri 25 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Crăciunul - Naşterea Domnului)

Sâmbătă 26 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Soborul Maicii Domnului)

Sâmbătă 26 decembrie 5:30 PM Vecernie

Duminică 27 decembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sf. Arhidiacon Ştefan)

Vineri 1 ianuarie 10:00 AM Sfânta Liturghie (Sf. Vasile cel Mare)

Sâmbătă 2 ianuarie 5:30 PM Vecernie

Duminică 3 ianuarie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Marti 5 ianuarie 5:30 PM Vecernie

Miercuri 6 ianuarie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Botezul Domnului)

Miercuri 6 ianuarie 5:30 PM Vecernie

Joi 7 ianuarie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sf. Ioan Botezătorul)

Sâmbătă 9 ianuarie 5:30 PM Vecernie

Duminică 10 ianuarie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura la noua biserică 
(6402 226th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043)




