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Troparul Nașterii Sfân-
tului Ioan Botezătorul

“Proorocule și Înainte-
mergătorule al venirii lui 

Hristos, după vrednicie 
a te lăuda pe tine nu ne 

pricepem noi, cei ce cu 
dragoste te cinstim; că 

nerodirea celeia ce te-a 
născut și amuţirea pă-

rintelui tău s-a dezlegat, 
întru slăvită și cinstită 

nașterea ta și Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu 

lumii se propovăduiește.”
Condacul Nașterii 

Sfântului Ioan 
Botezătorul

" Ceea ce mai înainte era 
stearpă, astăzi pe Înain-
temergătorul lui Hristos 

naște și el este plinirea 
a toată proorocia. Că 
pe Care proorocii mai 
înainte L-au propovă-

duit, pe Acesta în Iordan 
mâna punându-și, s-a 

arătat Cuvântului lui 
Dumnezeu, Prooroc Pro-
povăduitor, împreună și 

Înaintemergător."

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
Soarele cel neapus, Hristos, Mântuitorul nostru, vrând 

să răsară lumii, şi acum plecând cerurile şi pogorându-
Se în pântecele fecioresc cel mai curat decât cerurile, se 
cădea mai întâi să iasă luceafărul din cea stearpă, adică 
Sfântul Ioan Înaintemergătorul, ca să meargă înainte, 
ca un vestitor, propovăduind şi zicând: Vine Cel mai tare 
decât mine, în urma mea. Deci, împlinindu-se vremea 
Sfintei Elisabeta ca să nască, a născut fiu la bătrâneţile 
sale din pântece sterp, precum de demult Sara a născut 
pe Isaac. Mai înainte de a naşte Fecioara pe Hristos, a 
născut cea stearpă, în zilele sale pe Înaintemergătorul 
lui Hristos, ca acei ce vor vedea naşterea cea peste fire 
din cea îmbătrânită, să creadă naşterii celei mai presus 
de fire, care avea să fie din Fecioara cea nenuntită şi să 
zică în sine: „Puterea cea atotputernică a lui Dumnezeu, 
Care a dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este puternică 
ca şi pe Fecioara cea neîntinată să o facă maică".

Naşterea cea minunată a Sfântului Ioan a fost înain-
temergătoare Naşterii lui Hristos cea minunată. Minu-
nea se aştepta după minune; după maica cea stearpă, 
Maica cea pururea Fecioară; după naşterea cea minuna-
tă a Elisabetei, naşterea cea străină a Fecioarei, pentru 
că la amândouă maicile, rânduiala naşterii covârşea rân-
duielile firii, aşa voind Dumnezeu, Căruia toată firea îi 
este slujitoare ca unui Ziditor.

Iar după ce Elisabeta a născut, vecinii care locuiau 
împrejur au auzit de aceasta, asemenea rudeniile şi cu-
noscuţii şi toţi se bucurau împreună cu ea; căci Domnul a 
făcut milă cu dânsa, ridicând de la dânsa ocara nerodirii 
de copii. Astfel, s-au împlinit cuvintele Binevestitorului 
Gavriil, care a zis către Zaharia: Femeia ta va naşte fiu şi 
mulţi se vor bucura de naşterea lui! Deci pe de o parte se 
bucurau rudeniile, iar pe de alta, aceia care erau cuprinşi 
cu mare dorinţă pentru Mesia Cel aşteptat, deşi nu stiau 
că a sosit taina întrupării lui Hristos, însă în vremea naş-

terii Înaintemergătorului lui Hristos, duhul lor se pornea 
într-înşii spre bucurie, Sfântul Duh veselind inimile lor, 
ca şi cum le dădea o înştiinţare pentru câştigarea aştep-
tării lor.

Şi în ziua a opta au venit preoţii şi prietenii în casa 
lui Zaharia, ca să taie pruncul împrejur şi toţi voiau să-i 
pună numele tatălui său, Zaharia; dar maica lui nu se 
învoia, pentru că, fiind soţie de prooroc şi născătoare 
de prooroc, Sfânta Elisabeta era ea însăşi plină de darul 
proorociei. Deci ea prooroceşte a poruncit ca pruncul cel 
născut al lor să se numească cu acel nume pe care nu îl 
auzise de la bărbat, de vreme ce el s-a întors de la bise-
rică la casa sa avându-şi legată limba cu amuţire şi nu 
putea să spună soţiei sale cum a văzut pe îngerul care i-a 
binevestit zămislirea fiului său şi a zis: Vei pune nume-
le lui Ioan. Deci de Sfântul Duh fiind povăţuită maica, a 
numit pe prunc Ioan, ca o proorociţă, căci ea a cunoscut 
prooroceşte şi venirea la dânsa a Maicii lui Dumnezeu şi 
i-a zis: De unde-mi este mie aceasta, ca să vină Maica 
Domnului meu la mine? Iar cei ce voiau să taie împre-
jur pruncul făceau semne tatălui său, cum ar voi să-l 
numească. Iar el, cerând o tăbliţă, a scris: Ioan să-i fie 
numele lui! Şi îndată s-a deschis gura lui Zaharia şi limba 
lui s-a dezlegat din amuţire şi vorbea, binecuvântând pe 
Dumnezeu.

Atunci toţi s-au minunat de acele mari minuni: cum a 
născut cea îmbătrânită, cum maica şi tatăl cel mut s-au 
unit la un nume, cu care să numească pe fiu şi cum, după 
scrierea numelui, mutul îndată a grăit şi, ce a scris cu 
mâna, aceea a grăit şi cu limba. Deci numele lui Ioan s-a 
făcut ca o cheie a gurilor părinţilor, deschizându-le spre 
slava lui Dumnezeu. Astfel a cuprins frica şi mirarea pe 
toţi cei ce vieţuiau împrejur, pentru că toţi cei ce auzeau 
acestea se minunau cu spaimă de acele preaslăvite mi-
nuni ale lui Dumnezeu şi se povesteau cuvintele acestea 

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu 
şi Dumnezeu era Cuvântul.”  (Ioan 1,1)
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Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul
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" Iubiților mei 
frați, dacă trebuie 

să cinstim pe Maica 
Domnului, care-i mai 

presus și decât Ioan 
Botezătorul, că L-a 
născut pe Hristos cu 
trup, apoi al doilea 
după dânsa trebuie 

să-l cinstim pe Sfân-
tul Ioan Botezătorul. 
Deci să nu fie casă de 

creștini unde să nu 
fie icoana Sfântului 
Ioan Botezătorul și 

unde să nu vă rugați 
acestui mare prooroc și 

înger în trup și îna-
intestătător al tuturor 
cetelor drepților, cum 
îl numește Biserica"

Părintele Cleopa 

în toată partea muntelui Iudeei, adică în hotarele Hebro-
nului, cetatea preoţilor, unde era casa lui Zaharia. Pentru 
că acea cetate, încă din zilele lui Isus Navi a fost hotărâtă 
sfinţitei seminţii a lui Aaron; iar de la Ierusalim şi până la 
dânsa era cale de opt ceasuri. Acea cetate era mai depar-
te de Betleem, la un loc mai înalt, şi se numea „cetatea 
muntelui", pentru munţii săi cei înalţi, iar hotarele ei se 
numeau „părţile muntelui", precum se scrie în Evanghelie 
despre Preacurata Născătoare de Dumnezeu: Sculându-se 
Maria din Nazaretul Galileei, s-a dus la munte degrabă în 
cetatea Iudeei - adică în Hebron - şi a intrat în casa lui 
Zaharia şi s-a închinat Elisabetei.

Deci, într-acea parte a muntelui, cei ce auzeau de mă-
ririle lui Dumnezeu, care se făceau în casa lui Zaharia, se 
minunau foarte mult şi grăiau între ei: Ce va să fie pruncul 
acesta? Că mâna Domnului era cu el şi Dumnezeu înmul-
ţea într-însul darul Său şi-l păzea de sabia lui Irod, căci 
despre minunata naştere a lui Ioan ajunsese vestea până 
la Irod, care se mira de aceea şi zicea: Ce va să fie pruncul 
acesta ? Iar când S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în 
Betleemul Iudeei şi au venit magii de la răsărit, întrebând 
de Împăratul cel de curând născut, atunci Irod, trimiţând 
ostaşi în Betleem să ucidă pe toţi pruncii de acolo, şi-a 
adus aminte de Ioan, fiul lui Zaharia, de care auzise ace-
le minuni, şi a zis în sine: „Oare acela are să fie împăratul 
Iudeei?" Şi, gândindu-se să-l ucidă, a trimis într-adins 
ucigaşi la Hebron în casa lui Zaharia. Dar trimişii n-au gă-
sit pe Sfântul Ioan, pentru că, începând din Betleem acea 
fără de Dumnezeu ucidere de prunci, s-a auzit în Hebron 
glas şi strigare, că nu era foarte departe, şi s-a ştiut prici-
na acelei strigări.

Şi îndată Sfânta Elisabeta a luat pe pruncul Ioan şi a 
fugit în muntele cel mai înalt al pustiului; iar Sfântul Za-
haria, precum se scrie în viaţa lui, era atunci în Ierusalim, 
slujind după obicei în biserică, în rânduiala săptămânii 
sale, care se întâmplase tocmai în acea vreme. Deci, as-
cunzându-se Sfânta Elisabeta în acel munte, se ruga lui 
Dumnezeu cu lacrimi, s-o apere împreună cu pruncul. Şi 
când a văzut de sus pe ostaşi cercetând cu de-amănuntul 

şi apropiindu-se, a strigat către un munte de piatră ce se 
afla acolo: „Munte al lui Dumnezeu, primeşte pe maica 
cu fiul său!" Atunci îndată s-a desfăcut muntele acela şi, 
primind-o pe maică înăuntrul său, s-a ascuns de ucigaşii 
care o căutau. Iar ostaşii, negăsind pe cel căutat, s-au în-
tors înapoi la cel ce-i trimisese.

Atunci Irod a trimis la Zaharia în biserică, zicând: „Dă-
mi mie pe fiul tău, Ioan". Iar Sfântul Zaharia a răspuns: 
„Acum slujesc Domnului Dumnezeului lui Israel, iar fiul 
meu nu ştiu unde este!" Iar Irod, mâniindu-se, a trimis 
la dânsul a doua oară şi a poruncit că, dacă nu-şi va da 
fiul, atunci să-l ucidă şi pe el. Deci s-au dus nişte ucigaşi 
sălbatici ca nişte fiare, sârguindu-se să-şi săvârşească 
porunca, şi au zis cu mânie către preotul lui Dumnezeu: 
„Unde ai ascuns pe fiul tău? Să ni-l dai nouă, că aşa a po-
runcit împăratul, iar dacă nu-l vei da, vei muri îndată!" 
Sfântul Zaharia a răspuns: „Voi îmi veţi ucide trupul, iar 
Domnul îmi va primi sufletul". Atunci ucigaşii, pornindu-
se, după porunca lui Irod, l-au ucis între biserică şi altar; 
iar sângele lui, care s-a vărsat pe marmură, s-a închegat 
şi s-a făcut tare ca piatra, spre mărturia lui Irod şi spre 
veşnica lui osândă. Iar Elisabeta, acoperindu-se de Dum-
nezeu împreună cu pruncul Ioan, petrecea în muntele ce 
se desfăcuse; pentru că, prin porunca dumnezeiască, li se 
făcuse lor acolo o peşteră. Tot acolo curgea şi un izvor de 
apă şi crescuse înaintea peşterii un finic plin de roade, iar 
când era vremea mâncării, acel pom se pleca şi-şi dădea 
roadele sale spre mâncare, apoi iar se ridica.

Apoi, după patruzeci de zile de la uciderea lui Zaharia, 
Sfânta Elisabeta, maica Mergătorului înainte, a murit în 
peştera aceea. Iar Sfântul Ioan, rămânând singur, a fost 
hrănit de înger până la creşterea lui şi păzit în pustietăţi, 
până în ziua arătării sale către Israel. Astfel păzea şi aco-
perea mâna Domnului pe Sfântul Ioan, ca el să meargă 
înaintea feţei Lui cu duhul şi cu puterea lui Ilie şi să gă-
tească cale Celui ce venea să mântuiască neamul ome-
nesc. Deci pentru toate acestea să se slăvească Hristos 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, împreună cu Tatăl şi cu 
Sfântul Duh în veci. Amin.

Icoana Sfântului 
Ioan Botezătorul și 
Înaintemergătorul

Despre deasa împărtășanie - Părintele Rafail Noica
Întrebare: Vă rugăm să ne vorbiți puțin despre Sfân-
ta Împărtăşanie, despre deasa Împărtăşanie. Poate 
cunoaşteți problema de la noi din țară, referitor la cei doi 
mari duhovnici ai Ortodoxiei, Părintele Ioan de la Recea 
şi Părintele Cleopa Ilie, care au păreri diferite. Ce legătură 
este între părerile lor?

Părintele Rafail Noica: Întâi aş vrea să îndemn pe toți 
frații să nu împărțim Biserica, să nu se “polarizeze” Biseri-
ca. Nu trebuie să gândim ca doi poli. Eu aş zice că cel mai 
drept ar fi să gândim ca şcoli diferite, pentru nevoi dife-
rite. Eu nu ştiu de ce este aşa şi las în mâinile Domnului, 
Care Singur ştie să mântuiască pe om; dar s-ar putea ca în 

jurul Părintelui Cleopa Ilie să se mântuiască un anumit fel 
de om, iar în jurul Părintelui Ioan de la Recea, un alt fel de 
om – într-adevăr, nevoi diferite!

Această viziune a întregimii Bisericii nu este numai 
un arbitrarism pentru a evita scandale, ci este o trăire mai 
adevărată, dacă o trăim în duhul şi în adevărul lui Hris-
tos. Deci aş vrea să îndemn pe toți frații şi surorile către 
această trăire, să ştiți întâi măcar teoretic; dar rugați-vă 
ca Dumnezeu să dezvăluie, şi nouă, şi Bisericii întregi, 
aceasta viziune – că mi-e teamă uneori de acest risc de 
polarizare. Şi acesta este primul lucru.

Al doilea lucru pe care l-am văzut citind scrierile Părin-
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Părintele Rafail Noica

telui Cleopa (am citit puțin şi am auzit puțin din lucrurile 
nenumărate cu care ne îmbogățeşte Sfântul Părinte), dar 
văd că nu este aşa de definită poziția lui ca fiind împotriva 
desei Împărtăşanii. Din ce am citit eu, aş spune că lasă cel 
puțin uşa deschisă, dar are şi o anume poziție, şi proba-
bil că poziția aceasta este în legătură cu tipul de suflete 
pe care Dumnezeu vrea să le trimită la Părintele Cleopa.
Iar, între noi, eu zic aşa: Domnul să lumineze pe fiecare – 
dacă sufletul meu are nevoie de şcoala Părintelui Cleopa, 
apoi la şcoala Părintelui Cleopa să mă mântuiască Dum-
nezeu (nu zic neapărat că trebuie să ne ducem la acest 
Părinte; dar oricare Părinte o să dea blagoslovenie, mai 
rar pentru unul, şi mai des pentru altul). Iar dacă sufletul 
meu are nevoie de şcoala Părintelui Ioan de la Recea, apoi 
să am parte de şcolirea în felul Părintelui Ioan. Deci trebu-
ie să avem îngăduință, să lăsăm “uşi deschise” şi să dăm 
posibilitatea lui Dumnezeu să ne mântuiască pe fiecare 
cum ştie, fiindcă omul nu este un obiect al producției în 
masă ca în fabricile moderne.

Fiecare om este o altă mântuire, fiecare suflet este 
un alt aspect al chipului lui Dumnezeu, care nu a mai fost 
niciodată în istorie şi în toată creația, şi niciodată nu va 
mai fi. Şi asta are de-a face cu măreția fiecărui om. Şi deci 
fiecare este o cu totul altă cale decât oricare alt om, din-
tru neființă întru ființă. Se aseamănă căile, uneori sunt 
aproape paralele, dar niciodată identice: precum razele 
unui cerc, cum descrie Avva Dorothei al Gazei.

În creația lui Dumnezeu nu există repetiție; se pare că 
nici fulgii de zăpadă, câte miliarde de miliarde ar fi, nu 
sunt doi la fel: cu cât mai mult fiecare om are felul lui! 
Acuma, ce se întâmplă? (Eu totdeauna am avut tendința 
să gândesc între două extreme, să duc gândirea până la 
capăt, ba chiar adesea până la absurd) În Biserica Orto-
doxă este oprită împărtăşirea mai des de o dată pe zi. În 
Catolicism pot să facă până la şapte liturghii pe zi şi acel 
preot să se împărtăşească de şapte ori. În Biserica noas-
tră, nu. Aş face un pas mai înapoi, în începuturile facerilor 
lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu există repetiție, dar 
în nici un fel şi nicăieri. Dumnezeu face o dată pentru ve-
cinicie şi cuvântul lui Dumnezeu nu se repetă. Dacă Hris-
tos Şi-a dat Trupul şi Sângele ca să împărtăşească pe om, 
omul se împărtăşeşte o singură dată în toata vecinicia şi e 
destul. Părintele Sofronie mergea mult mai departe; spu-
nea că şi orice rugăciune, dacă o spunem o dată, şi nici 
măcar rugăciunea întreagă, doar cuvintele “Tatăl nostru,” 
în deplină conştiință duhovnicească, suntem mântuiți 
pentru vecinicie.

Adică, în gândirea lui Dumnezeu, în facerea lui 
Dumnezeu, mântuirea s-a făcut. Dar ce se întâmplă: Noi 
care trăim în timpul acesta al spiralei, al repetiției, al 
renaşterii, ş.a.m.d. – cicluri, ciclicitatea aceasta a vremii 
şi a materiei – ne trebuie ceva din timpul acesta pentru 
ca să ajungem la desăvârşirea oricărui lucru pe care vrem 
să-l desăvârşim. Nimica nu se întâmplă ca pentru Dum-

nezeu: “Să fie!” – şi iată a fost. Pentru om nu este aşa, el 
trebuie să muncească pentru aceasta cu sudoarea frunții. 
Aşa şi la mântuire. Ce se întâmplă? Ne împărtăşim; dar 
am cunoscut oare harul, în întregimea lui, fiindcă ne-am 
împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Sau am cunos-
cut doar o pregustare (sau nimic – Doamne fereşte! -cum 
de multe ori ne împărtăşim, cum spunem în Rugăciune, 
“nedesluşind Trupul şi Sângele Tău”). Şi atunci ce facem? 
Păi revenim şi revenim, până când repetiția – nu pentru 
Dumnezeu, ci pentru mine – ajunge la un obicei, la o acu-
mulare, la tot ce aduce repetiția.

Şi revin la Biserica Ortodoxă, nu mai des decât o dată 
pe zi, şi o dată numai într-un anume loc. De exemplu, 
nu se poate sluji Liturghia pe acelaşi altar de două ori în 
aceeaşi zi. Ce este acest înțeles al zilei? Pentru Dumnezeu 
este o dată, o dată pentru vecinicie. Vecinicia ce este? Nu 
este un “timp” care se desfăşoară la un infinit matema-
tic. “Vecinicia,” spunea tot Părintele Sofronie cu un zâm-
bet şiret, “este foarte scurtă este numai o clipă”, doar o 
clipă care nu sfârşeşte, nu are desfăşurare, este vecinicul 
prezent. Ce este prezentul pentru noi? Am zis prezent, 
dar acuma cuvântul meu este deja în trecut, iar ce am în 
gândul meu este în viitor; când îl spun, s-a şi dus în tre-
cut. În scurgerea aceasta a timpului nu există prezent. Din 
punct de vedere ştiințific, am putea zice că prezentul este 
o ficțiune. Dar noi nu zicem “ficțiune,” fiindcă nu-l facem 
mincinos pe Dumnezeu, pentru că prezentul îl trăim: dar 
prezentul este un fel de limită între trecut şi viitor, care tot 
curge, curge, curge.

Vecinicia este învecinicirea acestei limite, care nu are 
nici un pic de timp, cum nimeni, din cei ce nu au trăit ha-
rul veciniciei încă de pe pământ, nu poate să o conceapă 
măcar. Noi, în cel mai bun caz, putem înțelege vecinicia 
printr-o capacitate “filosofică,” la care mă refer eu acuma.
Deci vecinicia este o clipă, clipă scurtă, dar să nu ne închi-
puim prea mult, fiindcă nici nu putem în starea noastră 
– numai harul singur ne-o poate dezvălui prin trăire. Dar, 
pentru moment, să ne oprim mintea la aceasta: pentru 
om, somnul unei nopți închipuie moartea; iar ziua ce se 
încheie cu noaptea – chipul întregii vieți; iar întreaga 
viață este chipul veciniciei. Aşadar o zi este chipul întregii 
vecinicii, chipul “zilei celei neînserate”.

Limitați-vă gândurile la ziua de astăzi, e destul trezvia 
aceasta – “Astăzi de veți auzi glasul Domnului…”. Şi acel 
astăzi devine un fel de vecinicie; naşterea zilei, moartea 
zilei, o ciclicitate caracteristică experienței vieții noastre 
de la naştere până la moarte. Şi deci ziua reprezintă în 
viața pământească a omului un fel de “vecinicie.” Şi Bise-
rica spune: E un nonsens să te împărtăşeşti de două ori cu 
Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu ai nevoie să insişti nicioda-
tă: o dată – şi pe veci! Dar care veci? Ei uite, trăim un fel de 
“vecinicie” în douăzeci şi patru de ore.   Citiţi continuarea 
articolului la: http://acvila30.ro/pr-rafail-noica-nu-dea-
sa-impartasanie-ci-impartasania-des/#more-77696.

" Acum mi s-a lim-
pezit și un alt gând 
în legătură cu Sfânta 
Împărtășanie. Anume, 
că teologic ar fi poate 
mai drept să zicem 
“împărtășanie des” 
decât “împărtășanie 
deasă.” Pentru că 
“des” se referă la viața 
noastră practică, o 
viață compusă din 
ciclicități (zile și 
nopți, toamne și pri-
măveri etc); dar chiar 
această viață, cândva, 
se va trăi ca o singură 
“zi,” o singură clipă 
(de pildă, la Judecata 
de Apoi). În schimb 
împărtășania, ca tot 
actul dumnezeiesc, 
este prin însăși esența 
ei – o dată pentru 
totdeauna."

Părintele Rafail 
Noica
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Actualitatea 
Parohiei

Situaţia financiară la 15 mai 2016
$113,132 Heritage Bank checking account

$388,245 BOA checking account

$8,666 BOA ladies auxiliary

$85,268 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $2,113,045 

Donații 15 martie 2016 - 15 mai 2016
$100,115 Slujbe, servicii religioase, Paști, Balul florilor de mai

$1,938 Caritate (matching included)

Plăți importante 15 martie 2016 - 15 mai 2016
Noua Biserica = $76,764

$24,450 Heritage Bank - mortgage

$7,816 Meta Marble - travertine

$6,570 Emil Marble & Granite - services Apr 2016 

$6,570 EM Tile & Marble - services Apr 2016

$6,166 Landscaping purchases

$6,057 Miscellaneous building purchases/expenses

$5,480 Classic Foundry - doors

$3,798 Ponderosa - CO sep. 2015

$3,201 Daltile - kitchen tiles

$2,587 StateFarm - property insurance

$2,162 Offices furniture

$1,908 PSE/PUD - gas/electricity bills

Caritate = $8,415
$5,067 Helping fund - Proiect Sonia Conovaru

$2,748 Helping fund - Proiect fam. Cartera

$600 Helping fund - Proiect copii Aiton

Diverse = $8,221
$2,067 Bal 14 mai

$1,537 Istok - altar boys clothes

$1,060 ROEA - pocket calendars

$773 Bal 5 martie

$500 Church flowers

$486 Newsletter (printing + mailing)

$484 QB Online annual fee

$480 St. John the Forerunner - candles

$450 Liturgical vestments

$384 GoDaddy - website hosting

16 aprilie: Bianca-Teodora Badiu, fiica lui Bogdan & Mădălina Badiu. Naşi au 
fost Adrian & Cristina Chița. Marta Moura, fiica lui Alexandre & Ioana Moura. 
Naşi au fost Bogdan & Mihaela Butoi.   
8 mai: Lucas Postu, fiul lui Tudor & Livia Postu. Naşi au fost Andrei & Daniela 
Boboc, Tudor & Elena Popescu. Damian Țurcan, fiul lui Stelian & Natalia 
Țurcan. Naşi au fost Aurel & Elisaveta Gatman.
22 mai: Emma-Jocelyn Călin, fiica lui Mircea & Simona Călin. Naşi au fost 
Cătălin & Carmen Boboc.
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca lumina Sfântului Duh 
să le călăuzească paşii în viață.

Botezuri

Sâmbătă 4 iunie 6:30 PM Vecernie

Duminică 5 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Miercuri 8 iunie 6:30 PM Vecernie

Joi 9 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie 
(Înălțarea Domnului)

Sâmbătă 11 iunie 6:30 PM Vecernie

Duminică 12 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 18 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie şi 
Pomenirea morților (Moşii de vară)

Sâmbătă 18 iunie 6:30 PM Vecernie

Duminică 19 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie 
(Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile)

Luni 20 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Lunea 
Sfântului Duh)

Joi 23 iunie 6:30 PM Vecernie

Vineri 24 iunie 8:00 AM "Sfânta Liturghie (Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul) la St. John The 
Forerunner Greek Monastery (5 Timmer 
Ln, Goldendale, WA 98620)"

Sâmbătă 25 iunie 6:30 PM Vecernie

Duminică 26 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Marți 28 iunie 6:30 PM Vecernie

Miercuri 29 iunie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sfinții 
Apostoli Petru şi Pavel)

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)
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PICNIC 2016
Biserica S�nții Trei Ierarhi vă invită la picnic!

Sâmbătă, 9 iulie între orele 13:00 - 19:00
Biserica Sârbă Sf. Sava

14999 239th Pl SE, Issaquah, WA 98027

Meniu variat și delicios care include tradiționalii mititei!
Voie bună, muzică, sport și activități pentru copii!

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





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
Eu nu sunt destul de mare
Ca să pot să-nvăţ măcar,
De pe carte, o urare,
Şi nu sunt destul de mare
Ca să-ţi dau un dar.

Dar îţi dau o sărutare,
Ici, pe obrăjor,
Şi pe mâna asta care
Mă-ngrijeşte- n fiecare
Zi, cu-atâta dor!

Zile lungi şi voie bună
Îţi doresc eu mult,
Şi mă rog de flori să-ţi spună
Să mă ierţi, mămică bună,
Că nu ştiu mai mult!

De ziua mamei – de Elena Farago

2016

-Organizarea
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Donațiile în această perioadă au totalizat 
$100,115. Mulțumim tuturor donatorilor şi 
Dumnezeu să îi răsplătească!
$13,354   Donator nespecificat
$3,000   Hagiu Costin & Croitoru Mihaela
$2,615   Olt Emanoil & Violeta
$2,584   Răutu Bogdan & Carmen
$2,545   Țigănuş Liviu & Maria
$2,100   Folta Florin & Teodorescu Roxana
$2,000  Pr. Cătană Ioan & Floarea, Gavrilescu 
Alexandru & Loredana, Smîntînă Ioan & Maria, 
Stănescu Marian & Luana 
$1,925   Pocora Nicolae
$1,800   Anonim
$1,537   Ene-Stroescu Daniel & Valerica 
$1,500   Popița Ioan & Dorina
$1,300   Apostol Alexandru & Doina
$1,100   Țîru Cătălin Mihai & Daniela
$1,000   Bulai Claudiu & Corina, Mirea Valentin & 
Aurelia, Onu Dan & Monica, Pop Călin & Adriana, 
Savencu Gabriel & Doina, Ungureanaşu Cezar & 
Cătălina
$ 900   Oprea Constantin & Carmen
$ 838   Chița Adrian & Cristina
$ 800   Arbune Marius & Carmen, Mihăescu Dorin 
& Florina
$ 770   Blidar Marius & Deac Crina
$ 700   Feneşan Adrian & Cristina, Toma Tudor & 
Aurora
$ 650   Popescu Tudor & Doina
$ 605   Crețu Ionel & Monica 
$ 600  Moldoveanu Bogdan & Anca, Raus Victor 
& Focşan Raluca
$ 550   Morea Septimiu & Sanda, Podar Marius & 
Monica, Tomici Maria
$ 520   Danciu Valentin & Ioana, Dîrțu George & 
Laura
$ 500   Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, 
Aluaş Mihai & Gabriela, Andreiu Bogdan & Gea-
nina, Anonim, Bene Ioan & Maria, Druță Dan & 
Alina, Grigore L. Marius & Cellini Nora, Mart Iuli-
an & Veronica, Mija Iolanda, Milosav Slobodan & 
Letiția, Oprean Dorel & Lucia, Mija Iolanda, Mi-
losav Slobodan & Letiția, Oprean Dorel & Lucia, 
Suciu Monica
$ 470   Nistor Ioan & Valeria
$ 450   Rus Daniel & Carmen, Stănculescu Mihai
$ 436   Olariu Laurențiu & Eugenia
$ 425  Moraru Adrian & Delia
$ 400   Anonim, Ardelean Cornel & Iuliana, But-
nar Ioan & Elisabeta, Căruțaşu Adrian & Diana, 
Cocerhan Vasile & Maria, Corbu Maria, Ghizilă 
Gabriel & Teodora, Goie Ioan & Maria, Moraru Va-

lentin & Elena, Petrini Silviu, Rădăuceanu Toader 
& Niculina, Siicu Cătălin & Gabriela, Şipoş Cătălin 
& Brad Daniela
$ 375   Belea Dumitru & Varvas Semida
$ 365   Anonim, Neagu Ion
$ 300   Bădăluță Ioan & Viorica, Belini Bianca, 
Buie Maria, Butoi-Teodorescu Bogdan & Miha-
ela, Dominte Val & Elena, Drăgan Radu & Ru-
xandra-Irina, Dunca Grigore & Iliana, Puraveț 
Constantin & Tatiana, Rădulescu Ionela & Ale-
xandru, Tătar Monica, Țurcan Stelian & Natalia, 
Zanidache Virgil & Doina
$ 270   Anonim, Pop Flora, Romanschi Mădălin 
& Laura
$ 250   Datina Folk Ensemble, Marcu Claudia & 
Horațiu, Popescu Mihail & Bidivenciu Irina 
$ 249   Radosav Codruța
$ 240   Buie Gheorghe & Mihaela
$ 235   Munteanu Răzvan & Elena
$ 225   Isac Constantin & Andreea, Mureşan Olga
$ 218   Trufinescu Tudor & Adina
$ 216   Popa Toni & Ramona 
$ 215  Oancea George
$ 200   Allen Maria & Lyons Robert, Anonim, 
Anonim, Badiu Bogdan & Mădălina, Banu Ma-
rius & Claudia, Brzac Claudiu & Silvana, Cătană 
Ionuț, Ciocănaş Ioan & Eugenia, Cira Adalbert 
& Gina, Clinciu Ciprian & Camelia, Crețu Doina, 
Frățilă Liviu & Maria, Furdui Dacian & Poptămaş 
Roxana, Gherle Adrian & Marilena, Ghițescu Flo-
rentina, Golescu Adi & Maria, Iftimie Sorin & Lu-
cia, Lupşa Lucia & Viorel, Manole Cătălin & Irina, 
Mircea Iosif & Ildiko, Moldovan Eugen & Laura, 
Mureşan Nicu & Lucy, Mureşan Vasile & Daniela, 
Nalbantu Silvia, Oltean Adrian & Mariana, Petru 
Gheorghe & Petrescu Cornelia, Preda George & 
Maria, Prinyi Sigismund & Andreea, Sinea Viorel 
& Corina, Tătar Lucian, Valea Mircea & Maria
$ 190   Bondis Doina
$ 182   Pravăț Daniel & Claudia
$ 180   Hawkins Ryan & Diana
$ 160   Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana
$ 150   Anonim, Anonim, Anonim, Balint Petru & 
Daciana, Basarabă Ionel & Ioana, Boboc Andrei 
& Daniela, Călin Mugurel & Veronica, Carabă Cri-
na, Dăian Nicolae & Livia, Lazăr Florin & Simona, 
Magda Marius & Ionela, Mărciulescu Cristian & 
Adina, Marcotte Marc & Moraru Alina, Mihăluță 
Petru & Aliona, Mondoca Sergiu, Nistor Gheor-
ghe & Carmen, Popescu Gheorghe & Nicolae 
Roxana, Oltean Eduard & Liliana, Paşca Traian & 
Maria, Peschek Mark & Mirela, Sitaru Mircea & 
Victoria, Tegăneanu Aldrin & Diana, Trocan Ga-

briel & Elena, Tuța Grigore
$ 125   Bogdan Mircea & Claudia, Gruber Silviu 
& Carmen
$ 120   Chiriac Gheorghe & Tiscenco Rodica, Dră-
gan Remus & Voichița, Moraru Dănuț, Țolaş Cos-
mina & Ciprian
$ 105   Pop Marius & Elena
$ 100   Adamovici Veronica, Albuț Gabriel & Lucia, 
Anonim, Anonim, Avădanei Dragoş & Elena, Bo-
oth Daniel & Raluca, Burian Aura, Căprar Viorica & 
Nicoleta, Ciobanu Olga, Cojocaru Alexei & Maria-
na, Cuc Iosif & Aurica, Dănilă Valentin & Eugenia, 
Dreve Sorin & Delia, Dulan Dan & Lica, Firulescu 
Lucrețiu & Lidia, Gaşpar Lucian & Mărioara, Iliescu 
Adrian & Elizabeta, Lieuallen Brian & Smaranda, 
Marcu Cornel & Virginia, Marton Vasile, Mînăscur-
tă Ion & Marcela, Mocanu Rodica, Motpan Sorin 
& Rodica, Nartea Alexandru & Eugenia, Nowik 
Dorothy, Perianu Aurel & Florentina, Ruja Nico-
lae & Anda, Rusnac Gabriel & Claudia, Siia Ovidiu 
& Gabriela, Soneriu Iulian, Standolariu Dorel & 
Manuela, Stephens Douglas & Oana, Teodorescu 
Nora, Thesmann Achim & Patricia, Todean Vlad 
& Gavrea Maria, Tola Julian & Cristinela, Ulmanu 
Ionuț & Şandru Florica, Vasilescu Bogdan & Mădă-
lina, Vlăduțu Maria
$ 80   Bramsche Teodora
$ 60   Briseno Cristina, Dobrea Traian & Ioana, Let 
Valerian, Nistorică Gabriel
$ 50   Berecz Ladislau & Sofica, Bursuc Mariana, 
Gaşpar Alexandra, Gaşpar Raluca, Markowitz 
Steve & Nicoleta, Stransky Gerald & Cristina, 
Szolosi Csaba & Nicoleta
$ 40   Bodiuț Ionuț, Ghinea Ciprian & Ivan Elena, 
Popa Călin & Dana
$ 35   Cristea Daniel
$ 30   Dobra Adrian & Mădălina, Revnic Cosmina
$ 25   Daroczy Eugen & Corina, Gligor Mariana, 
Leca Nicolae & Neagoe Gabriela, Sanders Shane 
& Mădălina
$ 20   Dodi Rodica, Skenderova Valentina
$ 10   Lovric John & Dulamă Anamaria
Donaţii Caritate
$ 594   Microsoft Matching (Helping Fund)
$ 250   Moraru Adrian & Delia, T-Mobile Matching 
(Helping Fund), Țigănuş Liviu & Maria
$ 200   Nica Doru & Oana
$ 140   Anonim
$ 108   Moldovanu Petru & Valentina
$   58   Ghizilă Gabriel & Teodora
$   50   Ifrim Silviu & Cătălina
$   25   Şipoş Cătălin & Brad Daniela
$   13   Gavrilă Robert

Donaţii 15 martie 2016 - 15 mai  2016
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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
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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  



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: 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 Angheluş
Coordonator strângere de fonduri: Ioana Danciu
Grup financiar: Camelia Clinciu, Claudia Marcu, 
Eugenia Olariu, 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
(continuare din pagina 4)

Sâmbătă 2 iulie 6:30 PM Vecernie

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

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

Sâmbătă 16 iulie 6:30 PM Vecernie

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

Marți 19 iulie 6:30 PM Vecernie

Miercuri 20 iulie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie 
Tesviteanul)

Sâmbătă 23 iulie 6:30 PM Vecernie

Duminică 24 iulie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 30 iulie 6:30 PM Vecernie

Duminică 31 iulie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Vineri 5 august 6:30 PM Vecernie

Sâmbătă 6 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a 
Domnului)

Sâmbătă 6 august 6:30 PM Vecernie

Duminică 7 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie


