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Troparele Învierii

Glasul 1
Piatra fiind pecetluită 
de iudei şi ostaşii stră-

juind preacurat Trupul 
Tău, înviat-ai a treia zi, 
Mântuitorule, dăruind 

lumii viaţă. Pentru 
aceasta, Puterile ceru-
rilor strigau Ţie, Dătă-
torule de viaţă: Slavă 

învierii Tale, Hristoase! 
Slavă împărăţiei Tale! 
Slavă iconomiei Tale, 

Unule Iubitorule de 
oameni!

Glasul 2
Când Te-ai pogorât la 

moarte, Cela ce eşti 
Viaţa cea fără-de-

moarte, atunci iadul 
l-ai omorât cu stră-

lucirea Dumnezeirii; 
şi când ai înviat pe 

cei morţi din cele de 
desubt, toate Puteri-

le cereşti au strigat: 
Dătătorule de viaţă, 

Hristoase, Dumnezeul 
nostru, slavă Ţie!
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Sfintele Paști, când prăznuim Învierea Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, este o sărbătoare solemnă. Bu-
curia ei este de altă natură decât cea pe care o simțim la 
Nașterea lui Iisus, când ne străduim să facem din inima 
noastră peștera spirituală în care pruncul Iisus se va 
naște. Acolo, la Crăciun, stăm uimiţi în faţa minunii prin 
care Dumnezeu cel neîncăput, cel fără de început, cel 
care a făcut lumea aceasta minunată și cerul, și pămân-
tul, se mărginește pe sine într-un prunc micuţ și fragil, 
culcat într-o iesle, încălzit numai de prezenţa animale-
lor și de dragostea Maicii Sale și a lui Iosif logodnicul.

Parcă la Crăciun încă nu L-am integrat înlăuntrul 
nostru pe Hristos, încă este Pruncul minunat venit din 
cer, avem un oarecare sentiment de exterioritate faţă 
de Dumnezeu Fiul. De Paști, prin postul de ispășire 
și prin faptul că L-am văzut pe Dumnezeu între noi, 
având chipul și statura noastră, suferind ca noi, sânge-
rând, chemându-și Tatăl din ceruri, rugându-se pentru 
cei ce-l chinuiau – virtual, am fost și noi printre aceia – 
bucuria noastră este mai interioară, Iisus ne-a integrat 
prin suferinţă și prin iertare.

Oamenii sunt mai liniștiţi de Învierea Domnului, 
mai interiorizaţi. Învierea aduce o bucurie mai liniștită, 
nu trebuie să alergăm așa cum încercăm de Crăciun să 
ajungem la Peștera Nașterii. Dumnezeu Omul este în 
noi, în suferinţa noastră, în pocăinţa noastră, în puri-
ficarea noastră prin post și prin reconvertire. Slujbele 
frecvente și mai lungi, durerea inimii noastre pentru 

păcatele săvârșite, deniile și privegherile ne înalţă 
treptat spre o apropiere de Dumnezeu. Și duhul nostru 
este mai râvnitor către pocăinţă și mai sârguincios spre 
rugăciune.

Când eram copil posteam cu osârdie, deși nu era 
ușor pentru noi copiii, dar îngerul nostru păzitor ne fe-
rea de ispita oalelor cu lapte din cămară și de smântâna 
atrăgătoare. Și chiar dacă mai greșeam, știam că părin-
tele ne va ierta la spovedanie, căci noi nu aveam nici o 
îndoială că intervenţia părintelui pe lângă Dumnezeu 
era fără greș. De altfel, părintele știa toate păcatele 
noastre încă înainte de a le mărturisi noi; legătura lui 
cu cerul și cu îngerii noștri păzitori era foarte strânsă 
și nimic din cele ascunse ale noastre nu-i erau necu-
noscute.

La înjumătăţirea postului, Miercuri, mama ne che-
ma pe cei mai mici – cei mari erau la lucrarea câmpului, 
a viei etc. și ne punea să numărăm ouăle. În anii buni, 
putinile erau pline cu ouă albe, de cele mai multe ori 
aveam peste trei sute de ouă; în anii mai slabi aveam 
peste 200. Cea mai tainică treabă pe care o făcea mama 
era în serile de Martie, când la lumina unei lumânări, 
cerceta ouăle alese de ea pentru a le pune la cloșcă. 
Ouăle cu bănuţ le punea de o parte. Din ele urma să 
iasă puii care vor face ouăle pentru Paștele anului ur-
mător. Ce taină a vieţii cunoștea mama, cu câtă con-
vingere făcea ea cruce peste ouăle care vor scoate pui. 
Tare mi se părea mie că treaba pe care o făcea mama 
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semăna, într-un fel pe care nu-l înţelegeam, cu Învierea.
Pe urmă erau spovedaniile. Părintele împărţise satul 

în trei grupe: copiii, care erau spovediţi mai la începutul 
postului, de obicei, mergeam pe rând cu toată clasa și cu 
învăţătorul, flăcăii și fetele care urmau la mijlocul postu-
lui și bătrânii care veneau la urmă. Așa cum am spus, nu 
era chip să ascunzi de părintele ceva. Dacă evitai să spui 
o ceartă sau un mic furtișag, părintele te și întreba: “Dar 
cearta cu cutare cum a fost?”

Mergerea la spovedanie avea un ritual specific satului 
nostru. Părintele ne anunţa în biserică: “Cei care veniţi la 
spovadă să știţi că asta înseamnă că aduceţi un dar pe al-
tarul unde se va săvârși jertfirea lui Iisus și acest dar este 
chiar sufletul vostru. Prin spovedanie vă curăţiţi de păca-
te. Să nu veniţi la altar cu un suflet mânjit de tot felul de 
necurăţenii și, mai ales, împăcaţi-vă cu vrăjmașii voștri. 
Știţi că eu cunosc certurile dintre voi și când vă voi spovedi 
și voi întreba dacă te-ai împăcat cu cutare, ce-mi vei răs-
punde? Ia ascultaţi ce zice Mântuitorul! Și părintele citea 
din Biblie mai frumos decât domnul învăţător: “Deci dacă 
îţi vei aduce darul tău la altar și acolo îţi vei aminti că fra-
tele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea 
altarului și mergi mai întâi de te împacă cu fratele tău și 
numai după aceea întoarce-te și adu-ţi darul tău".(Mt. 5; 
23-24). Copiii mei, să nu aduceţi la altarul Domnului un 
suflet împuţit de ură și de vrăjmășie, că vrăjmaș îi vei fi lui 
Hristos. Așa că, în zilele când ne venea rândul la spoveda-
nie, toţi, mari și mici, ne ceream iertare de la părinţi, de la 
bunici, între noi, de la vecini și de la vrăjmași, se înţelege. 
Că pe urmă venea rândul vrăjmașului și ne-ar fi spus că nu 
am venit să ne luăm “iertăciune” de la el.

Duminica împărtășirii însă era cea mai mișcătoare. 
Înainte de a pleca de acasă la biserică spălaţi, curat îm-
brăcaţi mergeam întâi la părinţi și la bunici, le sărutam 
mâna și ziceam cu inima sdrobită de părere de rău: “Iartă-
mă, Mamă!, Iartă-mă, tată, sau bunicule, bunică !” Ei răs-
pundeau: “Domnul să te ierte! Apoi noi: Și de-al doilea. 
Ei: Domnul să te ierte! Și iar noi: Și de-al treilea. Ei : Dom-
nul să te ierte. Ei ne sărutau pe creștetul capului și noi le 
sărutam mâna și apoi plecam la împărtășit. Pe drum, pe 
oricine întâlneam – copil, matur, bătrân, repetam acest 
înălţător ritual. Când intram în biserică, parcă pluteam în 
aer de bucurie ascunsă și de curăţenie sufletească.

Ne întorceam de la spovedanie mai ușori, pe de o 
parte, fiindcă părintele ne ușurase spovedania și, pe de 
alta, pentru că scăpasem de o spaimă, de spaima faptei 
săvârșite și nemărturisite. Asta era încă o minune care 
ţinea de Paști.

În Săptămâna Mare era denie în fiecare seară. Dar cele 
mai tulburătoare seri erau cea de Joi și cea de Vineri. Joi 
se citesc cele 12 Evanghelii. Înșiruirea patimilor Mântui-
torului, unele subliniate prin repetare, judecata la cei doi 
arhierei – Ana și Caiafa – judecata la Pilat, oare cine și-ar 

putea reţine lacrimile auzind chinurile Domnului? Copii 
fiind ne supăram pe Iudeii care strigau, la toate intrebări-
le lui Pilat: “Răstignește-L! Răstignește-L!” În noaptea de 
Joi, flăcăii aprindeau un foc în curtea bisericii, simboli-
zând focul la care se lepădase Apostolul Petru de Hristos.

Vinerea era prohodul Mântuitorului. Părintele și cu în-
văţătorul satului organizau pe cei care cântau la prohod, 
în trei grupe: prima era cea a copiilor de școală primară. 
Învăţătorul alegea cei mai buni coriști și timp de o lună de 
zile, după orele de clasă, făcea repetiţie cu noi. Numai în 
Săptămâna Mare făceam repetiţia în biserică, spre a ne 
mai ușura emoţia pe care toţi o avem în seara prohodului. 
A doua grupă era cea a fetelor mari, a treia, cea a flăcă-
ilor. În biserica noastră mai era o grupă: cea a Rușilor. În 
sat erau încă trei biserici creștine, în afară de cea româ-
nească, și o geamie. Era Biserica bespopoveţilor (rusă fără 
popă), cea a popoveţilor (cu popă) și cea a duhoborţilor, 
care nu credeau în Sfântul Duh și făceau cruce numai 
cu două degete. Rușii ortodocși nu aveau biserica lor de 
limbă rusă. Părintele îi poftea să vină la biserica noastră, 
să cânte la Prohod ca o echipă separată, în limba rusă și, 
în Noaptea Învierii, să cânte “Hristos a înviat din morţi. 
“Cu simţul lor muzical, rușii făceau o echipă foarte bună, 
spre invidia noastră. În special o tânără – Ștefana lui moș 
Lovin – avea o voce atât de frumoasă, încât nimeni nu 
o invidia: toţi o admiram. La ocolirea bisericii, mergeam 
toţi cu lumânările aprinse, solemni și liniștiţi, nimeni nu 
vorbea, toţi eram pătrunși de tragismul momentului în 
care Hristos era pus în mormânt.

În Noaptea Învierii, părinţii ne sculau din somn aproa-
pe de miezul nopţii. Deși de cu seara îi rugam pe părinţi să 
nu ne lase să dormim, ci să ne scoale cu zorul, deșteptarea 
ne era foarte grea. Dar cum ne sculam, ca să ne sperie 
somnul, mama avea lângă patul nostru un lighean și o 
cană mare de apă foarte rece, pe fundul căreia tremurau 
în undele apei două ouă: unul roșu și altul alb. Oul roșu 
simboliza sănătatea trupului și a sufletului, iar cel alb, 
curăţenia inimii. Ne primeneam, ne curăţam de gânduri 
rele și alergam, în cele din urmă, învioraţi, la biserică. 
Acolo, aceleași grupuri de cântăreţi de la prohod ședeam 
la locurile noastre, așteptând cu înfrigurare momentul în 
care toate candelele și lumânările vor fi stinse, iar biserica 
se va scufunda într-un întuneric adânc. Numai o lumini-
ţă mică, în altar, va străluci ca o promisiune de la mor-
mântul lui Iisus. Cu acea luminiţă, preotul va ieși pe ușile 
împărătești chemând cu glas mare: Veniţi de luaţi lumină! 
În biserică se făcea o învălmășală nesgomotoasă și echi-
pele de cântăreţi izbucneau într-un triumfator Hristos a 
Înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând și celor 
din mormânturi viaţă dăruindu-le!

Ieșeam afară, unde preotul citea sfânta Evanghelie a 
Învierii rostind stihurile tulburătoare: Precum se stinge 
fumul să se stingă, precum se topește ceara de para fo-

Troparele Învierii

Glasul 3
Să se veselească cele 

cereşti şi să se bucure 
cele pământeşti! Că 

a făcut biruinţă cu 
braţul Său Domnul, 

călcat-a cu moartea 
pe moarte, Cel Întâi-
născut din morţi S-a 
făcut; din pântecele 

iadului ne-a mântuit 
pe noi şi a dat lumii 

mare milă. 

Glasul 4
Propovăduirea Învierii 

cea luminată înţele-
gând-o de la înger 

uceniţele Domnului şi 
lepădând osândirea 

cea strămoşească, 
Apostolilor lăudându-

se au zis: Jefuitu-s-a 
moartea, sculatu-S-a 

Hristos Dumnezeu, 
dăruind lumii mare 

milă.

Glasul 5
Pe Cuvântul Cel împre-
ună fără de început cu 

Tatăl şi cu Duhul, Care-
le S-a născut din Fe-

cioara spre mântuirea 
noastră, să-L lăudăm, 

credincioşii, şi să I ne 
închinăm; că bine a 

voit a Se sui cu trupul 
pe Cruce şi moarte a 

răbda şi a scula pe cei 
morţi, întru slăvită 

Învierea Sa.
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Glasul 6
Puterile îngereşti la 
mormântul Tău şi 
străjerii au amorţit şi 
sta Maria la mormânt, 
căutând preacurat 
Trupul Tău. Prădat-ai 
iadul, nefiind ispitit de 
dânsul; întâmpinat-ai 
pe Fecioara, dăruind 
viaţă. Cela ce ai înviat 
din morţi, Doamne, 
slavă Ţie! 

Glasul 7
Stricat-ai cu Crucea Ta 
moartea, deschis-ai 
tâlharului raiul; plân-
gerea mironosiţelor o 
ai schimbat şi Aposto-
lilor a propovădui ai 
poruncit că ai înviat, 
Hristoase Dumnezeu-
le, dăruind lumii mare 
milă.

Glasul 8
Dintru înălţime Te-ai 
pogorât, Milostive; în-
gropare ai luat de trei 
zile, ca să ne slobozeşti 
pe noi din patimi. Cela 
ce eşti Viaţa şi Învierea 
noastră, Doamne, 
slavă Ţie! 

cului, așa să piară păcătoșii de la faţa Lui, iar drepţii să 
se veselească. Și după fiecare stih, noi cântam: Hristos a 
Înviat! și Hristos vascresi!

Oamenii aduceau cozonaci, ouă roșii, carne prăjită, 
slănină și pește prăjit în coșuri mari și se așezau pe două 
rânduri în jurul bisericii. Preotul venea cu busuiocul și 
crucea și o galeată cu apă sfinţită pe care o ducea crâs-
nicul și stropea ofrandele cu aghiazmă: rodul vinului, al 
grâului și al animalelor. În urma lui veneau doi flăcăi cu 
o cuvertură mare pe care o ţineau de cele patru colţuri 
și oamenii aruncau din coșul lor ceea ce pregătiseră pen-
tru preot: ouă roșii, cozonac, pește, carne, slănină. După 
terminarea tuturor acestor tradiţii, părintele împărţea din 
ofrande tuturor celor care lucraseră alături de el, cântăre-
ţului, crâsnicului, clopotarului, etc. Spre bucuria noastră, 
nu ne uita niciodată și pe noi copii de școală care cântam 
la prohod și la Înviere.

În toată Săptămâna Luminată, nimeni nu ieșea la lu-
crarea câmpului, nimeni nu muncea toţi duceam o viaţă 
curată, căutând să păstrăm în noi neîntinată bucuria În-
vierii.

De Duminica Tomei, ne încredinţam și noi cu Apos-
tolul Toma că Iisus înviase, iar Luni, de Paștele Blajinilor, 
ne duceam toţi la cimitir. Acolo mamele așterneau lângă 
mormintele adormiţilor familiei covoare românești fru-
mos colorate, pe care așezau ouă roșii, cozonac, pește (nu 
uitaţi că trăiam în Delta Dunării) și alte bunătăţi. Preotul 
venea ceva mai târziu să sfinţească ofrandele care erau 
pentru pomenirea morţilor. Rostea o ectenie la fiecare 
mormânt. Nu era însoţit decât de cântăreţ și de noi copiii 
de școală. Cea mai mare parte din ofrandele primite, pre-
otul ni le dădea nouă, copiilor spre marea noastră bucu-
rie. Fiecare familie îl primea pe preot cu cântarea Hristos a 

Înviat pentru morţi, cântat într-o tonalitate minoră.
Fără îndoială că știam cine sunt blajinii și de ce prăznu-

iam noi acest al doilea Paște pentru ei. Blajinii erau morţii 
noștri care locuiau pe lumea cealaltă. Dunărea, ca orice 
fluviu mare, nu se sfârșea la locul de vărsare. Am văzut și 
noi cu ochii noștri cum braţul Sfântul Gheorghe, pe ma-
lul căruia era așezat satul nostru, când ajungea în Marea 
Neagră, nu se risipea în apa sărată a mării, ci despica apa 
până departe, rămânând intactă și albă. Acolo, în mijlo-
cul mării, era o bulboană. Toţi pescarii de pe mare con-
firmau acest adevăr. Apa Dunării se repezea în bulboană 
dispărând în adâncul fără fund. Nu era nici un fund acolo, 
fiindcă Dunărea trecea ca printr-o poartă în cealaltă lume 
unde blajinii așteaptă cu înfrigurare, în fiecare primăva-
ră, o veste de la noi că Hristos a înviat. De aceea, cojile 
de ouă roșii mâncate în prima zi de Paști nu se aruncă, 
ci se strâng într-un șervet. Cu acest șervet, copiii merg la 
Dunăre și aruncă în apă cojile de ouă spunând: Mergeţi 
în ţara blajinilor și vestiţi-le că Hristos a Înviat! Cojile de 
ouă fac, până în ţara blajinilor, exact o săptămână și o zi. 
Astfel le făceam noi bucuria blajinilor noștri și, Luni, după 
Duminica Tomei, ne mai veseleam încă o dată cu ei de În-
vierea Domnului.

Frumoasele vremuri ale copilăriei! Tot satul, tineri, bă-
trâni și copii, aveam o inocenţă pe care nimic nu ne-o pu-
tea răpi: nici păcatele, nici neînţelegerile dintre oameni, 
nici răutatea vrăjmașului. O inocenţă pe care ne-o înno-
iam de două ori pe an: la Crăciun și la Paști. Biserica era 
pentru noi scăldătoarea din Vitesda, în care ne vindecam 
de fiecare dată când intram în ea, căci îngerii Domnului 
tulburau mereu apa vindecătoare și nu numai cel care in-
tra primul se vindeca, ci toţi ne vindecam și ne înnoiam 
sufletul, mintea și inima.

Postul Paștelui, fiind cel mai lung și cel mai aspru din 
posturile de durată întâlnite în Biserica Ortodoxă, este cu-
noscut și sub denumirea de Postul Mare. Ţinând seama că 
el amintește și de postul celor 40 de zile ţinut de Hristos 
înainte de începerea activităţii Sale mesianice (Luca IV, 
1-2), a primit și numele de Păresimi. În vechime, Postul 
Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregăti pe cei ce urmau 
să primească botezul în noaptea Învierii.

În primele secole, unele persoane posteau doar în Vi-
nerea Patimilor, altele două zile înainte de Paști, alţii o 
săptămână, în vreme ce unii posteau opt săptămâni.

La sfârșitul secolului al III lea, Postul Sfintelor Paști a 
fost împărţit în postul prepascal (Postul Păresimilor) care 
ţinea până la Duminica Floriilor, cu o durată variabilă și 
Postul Paștilor (postul pascal), care ţinea o săptămână, 
adică din Duminica Floriilor pană la cea a Învierii Dom-
nului. După Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325, 
Biserica de Răsărit a adoptat ca durata acestui post să fie 

de șapte săptămâni, durată prezentă și astăzi.
Liturghia, având un caracter de sărbătoare și bucurie, 

iar Postul Sfintelor Paști fiind un timp al înfrânării, Sfinţii 
Părinţi au rânduit ca în perioada acestui post să nu se 
săvârșească Sfanta Liturghie decât sâmbăta și duminica. 
În celelalte zile se poate oficia Liturghia Darurilor mai 
înainte sfinţite, cu excepţia zilelor aliturgice, când nu se 
oficiază nici o Liturghie. Liturghia Darurilor mai înainte 
sfinţite a luat fiinţă datorită dorinţei unor credincioși de a 
se împărtăși și în cursul săptămânii. Amintim că în cadrul 
acestei Liturghii, Sfintele Daruri sunt sfinţite la Liturghia 
oficiată duminica, sunt păstrate pe Sfânta Masă, iar în 
cursul săptămânii, atunci când se săvârșește Liturghia 
Darurilor, sunt oferite credincioșilor spre împărtășire. 
Potrivit rânduielii de postire a Bisericii, în zilele de rând 
din Postul Mare, se ajunează până la apusul soarelui,  iar 
împărtășirea se face seara, după Vecernie.

Despre Postul Paștelui
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Actualitatea Parohiei

„Pentru a realiza lucruri mari trebuie să și visăm, nu numai să facem; 
trebuie să și credem, nu numai să plănuim.”

Anatole France

Visul și credința, două constante ale sufletului românesc, ne-au 
animat eforturile, ne-au stârnit imaginația, ne-au dat putere când am 
fost osteniți și ne-au insuflat speranță când ne-am simțit copleșiți. Visul 
și credința continuă să ne inspire acum, când porțile lăcașului nostru 
de rugăciune și spațiul primitor al sălii sociale sunt deschise pentru 
o comunitate largă, unită în gând și simțire românească ortodoxă. 
Coordonatele strădaniei noastre s-au schimbat, poate, dar hărnicia și 
chibzuința pe care le-am deprins de la părinți și bunici și care ne-au ajutat 
să construim, la rândul nostru, un cămin sufletesc pe meleaguri străine 
nu sunt nicidecum uitate. Fie că, odată cu sosirea primăverii, spațiile verzi 

din jurul bisericii revin la viață și necesită din nou atenția noastră, fie că 
ne suflecăm mânecile și trecem la treabă în bucătării pentru o sărbătoare 
care reprezintă un prilej de bucurie dar ne ajută să strângem și fondurile 
mult necesare achitării împrumutului bancar, străduința zilnică a fiecăruia 
dintre noi rămâne foarte importantă pentru buna funcționare a bisericii. 
Este important să realizăm că obligațiile financiare curente au crescut atât 
datorită împrumutului bancar, cât și datorită cheltuielilor de întreținere 
mărite, totalul lor depășind $20,000/lună. În plus, până la momentul la 
care năzuim cu toții, sfințirea bisericii, mai avem de făcut împreună câțiva 
pași importanți, precum pictura interioară și finalizarea mobilierului din 
biserică. Iată de ce, în timp ce facem și plănuim toate cele necesare zi de 
zi, continuăm să visăm și să avem credința că vom stărui umăr la umăr, ca 
și până acum, pentru a desăvârși cât mai curând acest proiect minunat.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Stăruința, cheia succesului

 

FORMULAR DE DONAȚIE PENTRU MEMBRII SUSȚINĂTORI AI  
BISERICII SFINȚII TREI IERARHI ȘI AI CENTRULUI ROMÂNESC 

 

          Doresc ca donația mea să rămână anonimă 
 

NUME     _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESĂ   ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFON  ________________________________      E-MAIL  ________________________________________________________________ 
 
 

         Doresc să contribui lunar câte $ _____________. 
 

Doresc să achit anual suma de _____ x $1,000 pentru plata împrumutului pe luna 
___________________. 
 

         Doresc să donez acum suma de $ __________________. 
 
MODALITATEA DE PLATĂ 
 
          Cash sau cec personal scris către “Three Holy Hierarchs” 

 

          Prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate 
 
SEMNĂTURA  ______________________________________________________            DATA   ____________________________________ 
 
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. 
 

Vă mulțumim! 
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Situația Financiară la  15 martie 2016
$125,358 Heritage Bank checking account

$364,523 Bank of America checking account

$91,785 Bank of America charity account

$2,117,330 Heritage Bank mortgage loan balance

Donații importante 15 ianuarie - 15 martie 2016
$72,860 Slujbe, servicii religioase, Balul mărțișorului

$5,285 Caritate (MS matching included)

Plăţi importante 15 ianuarie - 15 martie 2016
Biserică = $100,829

$36,000 The Metalsmiths - HVAC work

$24,450 Heritage Bank - mortgage

$17,718 Dick's Restaurant - kitchen purchases

$9,460 Classic Foundry - wood work, plexi rail materials

$6,664 Miscellaneous building purchases/expenses

$3,527 PSE/PUD - gas/electricity bills

$1,809 Klepps Inc. - A/V/WiFi materials

$1,201 Ponderosa Pacific - site work

Caritate = $5,891
$4,391 Helping fund - Proiect fam. Cartera

$1,500 Helping fund - Proiect fam. Axintie

Diverse = $18,667
$11,550 ROEA - membership fees 2016

$2,056 My Publisher - THH albums

$1,825 St. John The Forerunner Monastery - candles

$1,372 Statefarm - monthly insurance

$861 ROEA - confertreat fees

$693 Revelion - cold cuts

$311 Prestige Copy - newsletter

Situaţia Financiară

28 februarie: Beatrice-Gabriela Popescu, fiica lui Bogdan & 
Adriana Popescu. Nași au fost Radu Simionescu & Alexandrina 
Măicăneanu.  Evelina Eremia, fiica lui Ivan & Olesea Eremia. 
Nași au fost George & Violeta Presură.  Evan-Michael Joe, fiul lui 
Michael Joe & Biatrice Ambrosa. Nași au fost Angelo & Ionela 
Vals, Răzvan & Viorica Popov.

12 martie: Lucas Bortă-Darie, fiul lui Cezar Bortă & Carmina 
Darie. Nași au fost Drăgutin Crep & Mihaela Duceag.

26 martie: Evelyne-Bianca Vasiloaia, fiica lui George & 
Cristina Vasiloaia. Nașă a fost Bianca Belini.

Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina 
Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

Botezuri

Balul Florilor de Mai

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)

Vineri 8 aprilie 9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Sâmbătă 9 aprilie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie și Pomenirea morților

Sâmbătă 9 aprilie 6:30 PM Vecernie

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

Duminică 10 aprilie 5:00 PM Vecernie (Pan Orthodox Vespers at St. Spiridon Church, 400 Yale Ave 
N, Seattle 98109)

Miercuri 13 aprilie 6:30 PM Denia Canonului cel Mare

Vineri 15 aprilie 6:30 PM Denia Acatistului Bunei Vestiri

Sâmbătă 16 aprilie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie și Pomenirea morților

Sâmbătă 16 aprilie 6:30 PM Vecernie

Duminică 17 aprilie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 17 aprilie 5:00 PM Vecernie (Pan Orthodox Vespers at Three Holy Hierarchs Romanian 
Orthodox Church)

Miercuri 20 aprilie 6:30 PM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Vineri 22 aprilie 9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Sâmbătă 23 aprilie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie și Pomenirea morților

Sâmbătă 23 aprilie 6:30 PM Vecernie

Duminică 24 aprilie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Duminica Floriilor)

Duminică 24 aprilie 6:30 PM Denie

Luni 25 aprilie 9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Luni 25 aprilie 6:30 PM Lunea Mare (Denie)

Marți 26 aprilie 9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

 Avem plăcerea să vă invităm să petrecem 
împreună o seară festivă, prilej de a celebra soarele 
mult dorit al primăverii.
 Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 
14 mai, începând de la 6:30 pm, în ambianța 
elegantă a sălii sociale de la biserica noastră (6402 
226th St. SW, Mountlake Terrace 98043). Daca ați 
mai venit până acum, veniți din nou, daca e prima 
dată, vă întâmpinăm cu bucurie să petreceți alături 
de familie și prieteni, într-o atmosferă veselă și 
primitoare, în compania îndrăgită a lui Valentin 
Butnaru și a ansamblului folcloric „Datina”. Toate 
donațiile făcute la acest eveniment se vor aduna la 
fondurile atât de necesare pentru plata împrumu-
tului bancar.

Vă așteptăm cu mare drag!



Tabăra Românească Ortodoxă pentru copii și adulți
Biserica Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi” din Seattle, WA, cu binecuvântarea Părintelui Ioan Cătană,
organizează a 9-a ediție a taberei de vară pentru copii și adulți.

Obiectivul taberei:
Să oferim copiilor o săptămână de recreere și veselie într-un cadru natural, învățând despre credința
ortodoxă străbună, despre tradiții și obiceiuri românești, întărind, totodată, legăturile în comunitatea
noastră. Copii, părinți, bunici sunt invitați deopotrivă. Un program zilnic variat, cu caracter spiritual,
educațional și distractiv:
-Ore de religie cu Părintele Ioan Cătană, participarea la Sfânta Liturghie, Utrenie și Vecernie
-Limba și literatura română, pregătirea unui spectacol la sfârșitul taberei
-Pictură, desen, ceramică, bricolaje
-Excursii, activități sportive

Durata și locul taberei:
Tabăra va avea loc în perioada 15 - 20 august 2016, la All Saints Camp, Gig Harbor, WA.

Cazarea:
În cabane de lemn, cu câte 10 paturi în cameră, toalete și dușuri. Toți participanții sunt distribuiți în
funcție de vârstă, cu unul sau mai mulți adulți în cabană.
Tabăra dispune de o sală mare de mese și conferințe și o bucătărie echipată profesional.
Parcul taberei are un vast teren amenajat pentru activități în aer liber (volei, baschet, fotbal).

Costul pentru un participant:
$ 300 – primul copil din familie $ 250 – al doilea copil din familie
$ 225 – al treilea copil din familie $ 150 – adult voluntar
Copiii sub 9 ani trebuie însoțiți de un părinte, iar cei sub 5 ani participă gratuit.

Înscrierile:
Înscrierile se fac până la data de 15 Iulie 2015.
Pachetul de înscriere/informații suplimentare:
Preot Ioan Cătană tel: 425-442-8296 Mariana Oltean email: tabara2012@ortodox.org

Important!
-Nu se mai primesc înscrieri după data de 15 Iulie 2016, întrucât organizatorii au nevoie de timp, în
vederea planificării activităților;
-Vor avea loc vecernii în fiecare seară și sfintele liturghii miercuri și vineri dimineața, unde sunt
bineveniți să participe și enoriași din afara taberei;
-Organizare și funcționarea taberei se bazează pe voluntari. Părinții/adulții care doresc să participe și să
ajute înainte și pe durata taberei sunt rugați să îi contacteze pe organizatori.

Vă așteptăm cu drag!
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COLTUL COPIILOR

Tu, floare, cu mine te-asemeni,
Și tu ai obraz de copil.
Pe genele ochilor-gemeni,
Te mângâie ziua de-april.

Și tu aparții primăverii
Cum și eu fac parte din ea.
Aduci frumusețe și soare,
Ca mine, prietena mea.

Cu drag te-am sădit în grădină,
Grădina cu flori ca-n povești.
Alături de mine să crești,
Pe plaiul scăldat în lumină!

Copilul și floarea  
de Elena Farago
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Donațiile în perioada 15 ianuarie - 15 martie 
2016 au totalizat $72,860. Mulțumim tuturor 
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$ 7,682  Donator nespecificat 
$ 3,405  Răutu Bogdan & Carmen
$ 2,100  Popescu Bogdan & Adriana
$ 1,500  Popița Ioan & Dorina
$ 1,300  Țîru Cătălin Mihai & Daniela
$ 1,200  Apostol Alexandru & Doina
$ 1,155  Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 1,150  Mart Iulian & Veronica
$ 1,065  Anonim
$ 1,000  Aluaș Mihai & Gabriela, Bulai Claudiu & 
Corina, Moldovanu Petru & Valentina, Negroiu 
Iulian & Manuela, Oprean Dorel & Lucia, Saven-
cu Gabriel & Doina
$   925  Crețu Ionel & Monica
$   700  Butnar Ioan & Elisabeta, Țigănuș Liviu 
& Maria
$   600  Allen Maria & Lyons Robert, Căruțașu 
Adrian & Diana, Moldoveanu Bogdan & Anca, 
Oltean Adrian & Mariana, Oprea Valentin & 
Maria, Petrovan Ioan & Plev Maria, Rață Sergiu 
& Nadejda, Siicu Cătălin & Gabriela, Vanica 
George & Alina
$   594  Pravăț Daniel & Claudia
$   593  Chița Adrian & Cristina
$   550  Moraru Valentin & Elena
$   500  Badea Constantin & Maria, Bot Barbara, 
Cristache Lucian & Nicoleta, Dominte Val & 
Elena, Evergreen Elderly Care, Fânaru Adrian 
& Elena, Ghizilă Gabriel & Teodora, Irimescu 
Gheorghiță & Liliana, Manole Cătălin & Irina, 
Marinescu Andrei & Gloria, Markowitz Steve 
& Nicoleta, Mureșan Nicu & Lucy, Olt Emanoil 
& Violeta, Oprea Constantin & Carmen, Pătruț 
Ștefan & Ioana, Pop Călin & Adriana, Popa Toni 
& Ramona, Stănescu Marian & Luana
$   451  Olariu Laurențiu & Eugenia
$   400  Albuț Gabriel & Lucia, Danciu Valentin 
& Ioana, Odagiu Silvian, Raus Victor & Focșan 
Raluca, Șipoș Cătălin & Brad Daniela, Vasiliu 
Viorel & Steluța
$   370  Anonim
$   350  Carabă Crina, Piticariu Toader & Virginia, 
Podar Marius & Monica 
$   333  Blidar Marius & Deac Crina
$   325  Bogdan Mircea & Claudia, Mureșan 
Vasile & Daniela
$   300  Anonim, Anonim, Crivăț Bogdan & Ște-
fania, Duciag Mihaela, Dumitru Viorel & Raluca, 
Dunca Grigore & Iliana, Feneșan Adrian & Cris-

tina, Ioana Bogdan & Cristina, Isac Constantin 
& Andreea, Morea Septimiu & Sanda, Presură 
George & Violeta, Rădăuceanu Teodor & Raluca, 
Simionescu Radu & Măicăneanu Alexandrina, 
Stafie Florentin Doru & Daniela, Tătar Monica, 
Tomiță Vladimir, Vals Angelo & Ionela
$   270  Perianu Aurel & Florentina
$   250  Anonim, Avram Dan & Teodora, Belea 
Alexandru & Varvas Semida, Milosav Slobodan 
& Letiția, Petrini Silviu, Pop Valer & Viorica, 
Salvan Cristian & Irina
$   240  Cheldiu Decebal & Anca
$   200  A&E Home Care, Anonim, Anonim, 
Badiu Bogdan & Mădălina, Bodea Nicolae & 
Mariana, Bojica Sorin & Daniela, Crăcuț Daniel 
& Corina, Dăian Nicolae & Livia, Dâmboianu 
Radu & Alina, Diaconu Claudiu & Laura, Drăgan 
Radu & Ruxandra-Irina, Furdui Dacian & 
Poptămaș Roxana, Gherle Adrian & Marilena, 
Ifrim Clement & Gabi, Iliescu Valentin & Alina, 
Lupșa Lucia & Viorel, Mihăescu Dorin & Florina, 
Mureșan Olga, Nalbantu Silvia, Pașca Traian & 
Maria, Peschek Mark & Mirela, Petru Gheorghe 
& Petrescu Cornelia, Pocora Nicolae, Pop Vasile 
& Anca, Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana, 
Puraveț Constantin & Tatiana, Radu Remus & 
Adela, Rață Grigore, Suciu Monica, Tîrtu Marius 
& Margareta, Tomici Maria, Ulea Vlad & Dinara, 
Valea Mircea & Maria, Vlad Constantin & Oana
$  175  Temereanca Andreea
$  150  1st Loving Place AFH, Anonim, Cira 
Adalbert & Gina, Lovin George, Nistor Ioan & 
Valeria, Pittini Renato, Popșoi Maria, Romanschi 
Mădălin & Laura, Sega Giorgio & Cristina, Varto-
lomeu Jenica-Georgeta, Zamfir Sergiu
$  125  Cunningham Daniel & Adriana
$  121  Popa Călin & Dana
$  120  Borza Marius & Cristina, Constantinescu 
Marius & Daniela, Daroczy Eugen & Corina, 
Lazăr Florin & Simona
$  110  Pop Flora
$  100  Ambrosa Biatrice, Anonim, Anonim, Ba-
lint Marius, Balog Julian & Adelina, Blendea Ni-
culina, Bot Cătălin & Stephanie, Branga Nicolae 
& Liliana, Buțiu Teodor, Carp Gabriel & Ancuța, 
Cazacu Viorel & Paula, Ciustea Iulian & Corina, 
Cocerhan Vasile & Maria, Cociorvă Petru & 
Violeta, Corcheș Lucian & Camelia, Dîrțu George 
& Laura, Dobrescu Iliuță & Rodica, Dumitru Va-
leriu & Ioana, Frig Tiberiu & Flavia Irina, Gașpar 
Lucian & Mărioara, Ghițescu Florentina, Horea 
Nicolae & Laura Monica, Ionescu Florentin & 

Dana, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Koller 
Eduard, Magdas Laura & Mihai, Marcu Claudia 
& Horațiu, Mihai Tudor & Marinela, Mischie 
Sorin, Oltean Eduard & Liliana, Ovadiuc Liliana, 
Pandrea Nicolae & Ancuța, Popescu Cosma Dan 
& Mihaela, Popescu Mihail & Bidivenciu Irina, 
Rădăuceanu Toader & Niculina, Sanders Shane 
& Mădălina, Sîrbu Gabriel & Rodica, Stan Luci-
an, Stănculescu Mihai, Szolosi Csaba & Nicoleta, 
Thesmann Achim & Patricia, Țolaș Cosmina & 
Ciprian, Vecerzan Vlad & Andreea, Zanidache 
Virgil & Doina  
$  80  Vladimir Felix & Alexandra
$  75  Dunca Dorin & Andreea, Marcu Carolina, 
Moraru Adrian & Delia
$  60  Let Valerian, Marton Vasile, Nistorică 
Gabriel, Tudorache Mihai & Silvia
$  50  Anderson Craig & Anca, Briseno Cristina, 
Buiuc Doina, Dimitrov Luben & Nadia, Gașpar 
Alexandra, Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena, 
Luican Ilie & Elena, Mefi Tulauta Thomas & Mari-
na Manuela, Nalubola Shridhar & Anca, Oana 
Ovidiu, Pascu Vitalie, Prodan Andrian, Șerban 
Mihaela, Tătar Lucian
$  40   Pala Maria, Pop Marius & Elena
$  30   Aștefanei Dan
$  10   Smith Mihaella

Donații caritate în această perioadă: $5,285
$ 3,843 Benevity Community Fund
$ 463  Ifrim Silviu & Cătălina
$ 250  Nica Doru & Oana
$ 175  Anonim
$ 135  Moldovanu Petru & Valentina
$ 100  Blendea Niculae & Mihaela, Piticariu 
Toader & Virginia, Popescu Mihail & Bidivenciu 
Irina
$  73  Ghizilă Gabriel & Teodora
$  31  Şipoș Cătălin & Brad Daniela
$  16  Gavrilă Robert

Donaţii 15 ianuarie - 15 martie  2016

NOTA
Din lista donatorilor publicată în bule-
tinul din luna februarie 2016, au fost 

omise, din greșeală, sumele donate de 
familia Crețu Ionel & Monica ($1,020) 
și familia Petrovan Ioan & Plev Maria 

($563). Ne cerem scuze și le mulțumim 
din suflet pentru donații!
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Suplimentul Buletinului

Ne puteţi contacta în scris la adresa: 
The “Three Holy Hierarchs” Church, P.O. BOX 53151

Bellevue, WA, 98015-3151

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

contact info

Și tu poți ajuta 
la desăvârșirea

proiectului 
Bisericii Ortodoxe 

și a 
Centrului Românesc 

din Mountlake Terrace

Puteţi citi Buletinul "Cuvântul" 
al Parohiei Creştin Ortodoxe Române din Seattle la:

www.ortodox.org
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Proprietăți de vânzare:
1. Renton - $549,000, 3,000 sq. ft., 8 dor-
mitoare, 3 băi, lot mare, venit de $13,000/
lună, 3 bătrâni, licențiată pentru 6 

2. Edmonds $675,000 - 10 dormitoare, 5 
băi 

Servicii oferite:
Clasa de CPR & First Aide

Traducere și notarizare de documente

Vă rugăm sunați pe Mariana Gligor (206-
778-5557), REMAX Eastside Brokers, 15 ani 
de experiență.

Anunțuri
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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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Programul slujbelor religioase

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

Bellevue, WA 98015-3151

(return service requested)

TO:

PRSRT STD
U.S.  POSTAGE PAID

SEAT TLE,  WA
PERMIT No. 1528

Marți 26 aprilie 6:30 PM Marțea Mare (Denie)

Miercuri 27 aprilie 9:30 AM Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Miercuri 27 aprilie 6:30 PM Miercurea Mare (Denie)

Joi 28 aprilie 9:30 AM Sfânta Liturghie

Joi 28 aprilie 6:30 PM Joia Mare (Denia celor 12 Evanghelii)

Vineri 29 aprilie 10:00 AM Ceasurile Împărătești

Vineri 29 aprilie 3:00 PM Vecernie

Vineri 29 aprilie 6:30 PM Vinerea Mare (Denia Prohodului Domnului)

Sâmbătă 30 aprilie 1:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 30 aprilie 11:30 PM Utrenia urmată de Slujba Învierii Domnului și Sfânta Liturghie

Duminică 1 mai 1:00 PM Vecernia Învierii (Prima zi de Paște)

Luni 2 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (A doua zi de Paște)

Marți 3 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (A treia zi de Paște)

Vineri 6 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Izvorul Tămăduirii)

Sâmbătă 7 mai 6:30 PM Vecernie

Duminică 8 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 14 mai 5:30 PM Vecernie

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

Vineri 20 mai 6:30 PM Vecernie

Sâmbăta 21 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sfinții Împărați Constantin și Elena)

Sâmbătă 21 mai 6:30 PM Vecernie

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

Sâmbătă 28 mai 6:30 PM Vecernie

Duminică 29 mai 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Ionică Crețu
Vicepreşedinţi: Ioana Danciu, Daniel Pravăț
Secretar: Adi Oltean
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori:  Toni Jumanca, Răzvan Munteanu, 
Eugenia Olariu, Tudor Toma
Epitropi: Emanoil Olt,  Teodor Piticariu, Cătălin Ţîru
Coordonator caritate: Sorin Angheluș
Coordonator strângere de fonduri: Ioana Danciu
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu, 
Eugenia Olariu, 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


