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Troparul Adormirii 
Maicii Domnului

“Întru naştere fecioria 
ai păzit, întru adormire 
lumea nu ai părăsit, de 

Dumnezeu Născătoare.
    Sculatu-te-ai la viaţă, 

fiind Maica Vieţii,
    şi cu rugăciunile tale, 

izbăveşti din moarte 
sufletele noastre.”

Condacul Adormirii 
Maicii Domnului

" Pe Născătoarea de 
Dumnezeu, cea întru 

rugăciuni neadormită şi 
întru folosinţe de nădejde 

neschimbată
mormântul şi moartea nu 

au ţinut-o.
Căci, ca pe Maica Vieţii, la 

viaţă a mutat-o
Cel ce S-a sălăşluit în 

pântecele ei cel pururea 
fecioresc."

Preafericitul Părinte DANIEL, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Iconografia bizantină – cadru normativ pentru pictura 
bisericească actuală

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Conferinței 
Naționale „Unitate dogmatică şi specific național în 
pictura bisericească” (ediţia a III-a), având ca tematică 
„Meşteri iconari şi zugravi de subţire (pictori de bise-
rici)”, organizată de Comisia de Pictură Bisericească a 
Patriarhiei Române, la sala de conferinţe a Centrului 
Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae 
din Bucureşti, luni, 04 mai 2015 (text revizuit de autor):

Patriarhia Română, în demersurile de formare şi 
perfecționare a specialiştilor bisericeşti, a inițiat seria de 
cursuri „Unitate dogmatică şi specific național în pictu-
ra bisericească”, ajunsă în acest an, 2015 (4-5 mai), la 
ediția a III-a şi având ca tematică distinctă activitatea 
meşterilor iconari şi a zugravilor „de subțire”, adică a pic-
torilor de biserici.

În tradiția ortodoxă, pictura bisericească reprezintă o 
componentă fundamentală a lăcaşului de cult, rolul său 
fiind statuat de Sinodul VII ecumenic de la Niceea (787) 
pe baza învățăturii Sfântului Ioan Damaschin (†749), 
care a formulat răspunsul ortodox: „Eu nu ador materia, 
ci pe Acela Care pentru mântuirea mea S-a făcut ma-
terie” şi confirmat de Sinodul de la Constantinopol din 
anul 843, care a întărit rolul sfintelor icoane ca expresii 
liturgice ale comuniunii harice a Bisericii cu Hristos şi cu 
Sfinţii Lui, prin rugăciune.

De atunci până în prezent, Biserica Ortodoxă a păs-
trat cu multă consecvență aceste fundamente dogmati-

ce, exprimându-le într-o formă elevată în tradiția pictu-
rii bizantine şi post-bizantine.

În acest context s-a înscris şi arta bisericească din 
Țările Române, unde s-au dezvoltat şcoli de pictură şi 
unde au activat importanți iconari şi pictori bisericeşti. 
Dacă stilul bizantin a fost cultivat în Țara Românească, 
Moldova şi Transilvania în secolele 14 şi 15, iar stilul 
post-bizantin în Țara Românească în secolele 15 şi 16, 
odată cu epoca lui Matei Basarab (1632-1654) în Țara 
Românească şi Vasile Lupu (1634-1653) în Moldova se 
poate vorbi de şcoli de pictură, care se dezvoltă şi capătă 
un specific național. Iar, începând cu şcoala brâncove-
nească din ultima parte a secolului 17 şi şcoala post-
brâncovenească din secolul 18, care reunesc influenţele 
exercitate de curentul cultural apusean, venit din Occi-
dent, cel „grecesc”, venit din sud-estul european ortodox 
şi cel românesc sau autohton,sunt scoase în relief mult 
mai pregnant trăsăturile cele mai importante ale spiri-
tului românesc: credința statornică, bogăția ideilor plas-
tice şi varietatea formelor de expresie stilistică în cadrul 
unității unui stil românesc.

Deşi a fost întemeiată pe fondul autohton tradiţio-
nal, arta bisericească la români a fost uneori influenţată 
de curentele artistice care au străbătut Europa în dife-
rite perioade. Se poate, totodată, observa cum arta re-
ligioasă românească în general s-a dezvoltat în strânsă 
legătură cu arta popoarelor învecinate sau cu a comuni-
tăţilor etnice conlocuitoare. Acest contact va duce, pe de 
o parte,la receptarea unor elemente artistice arhitectu-
rale şi picturale precum cele romano-gotice, renascen-

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

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Maica Domnului
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tiste, baroce sau neoclasice, care se pot observa mai ales 
în spațiul transilvănean, iar, pe de altă parte, va transfor-
ma meşterii iconari şi zugravii în propagatori ai acestor 
elemente artistice chiar dincolo de hotarele Țărilor Ro-
mâne. Totuşi, dacă în secolul 19 în istoria artei religioase 
româneşti stilul neoclasic devine prevalent, la începutul 
secolului 20 se va simți nevoia revenirii la tradiția bizan-
tină, în cadrul stilului neobizantin. De fapt, începând cu 
anul 1872, stilul bizantin era impus ca normativ prin Le-
gea pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor eparhioţi 
şi pentru înfiinţarea consistoriului superior bisericesc, 
care preciza privind biserica: „pictura, arhitectura şi or-
namentaţiunea…. să fie conform stilului bizantin”. Iar, 
din acel an, Biserica Ortodoxă Română a susţinut în mod 
consecvent această linie, care, din punct de vedere istoric, 
este în consens cu tradiţia cea mai autentică de artă bise-
ricească ortodoxă pe pământ românesc, iar, din punct de 
vedere liturgic şi teologic, exprimă cu fidelitate credinţa 
ortodoxă privitoare la finalitatea creaţiei şi a istoriei, şi 
anume transfigurarea sau sfinţirea lor prin participare la 
lumina necreată şi neapusă din Împărăţia cerurilor.

Iconografia bizantină este conformă cu Liturghia or-
todoxă bizantină, fiind veşmântul pictural al conţinutului 
ei spiritual.

De pildă, o Liturghie ortodoxă săvârşită într-un locaş 
de cult cu pictură barocă nu are o deplină armonie cu 
veşmântul pictural al spațiului liturgic în care se săvârşeşte 
Liturghia. Deci, numai iconografia bizantină este confor-
mă cu Liturghia ortodoxă bizantină. Dacă se săvârşeşte 
Liturghia ortodoxă pe un câmp, iar mai mulți arhitecți 
sunt chemați să prezinte un proiect pentru învelişul ar-
hitectural al acestei Liturghii, vom ajunge la stilul bizan-
tin. Deci, pictura nu este o simplă podoabă. Ea nu este, 
în primul rând, un element didactic, ci este un element 
liturgic, participativ la celebrarea Sfintei Liturghii. Chiar 
atunci când, într-o biserică, nu se mai săvârşeşte timp de 
două zile Liturghie, ai impresia că Liturghia continuă prin 
pictura bizantină care este conformă cu întreg conținutul 
liturgic al Sfintei Liturghii şi, desigur, cu al celorlalte sluj-
be ale Bisericii.

Fiind conformă cu Liturghia ortodoxă, iconografia bi-
zantină este în acelaşi timp lumină a Crucii şi Învierii lui 
Hristos, asceză şi bucurie pascală, comemorare a istoriei 
mântuirii şi pregustare profetică a vieţii cereşti eterne.

Întrucât iconografia bizantină evidenţiază cu priori-
tate dinamica sfinţirii omului şi a naturii în relaţia lor cu 
Hristos-Dumnezeu Creatorul şi Mântuitorul lumii, ea nu 
prezintă natura şi istoria ca realităţi autosuficiente închise 
în spaţiul tridimensional, ci în dinamica mutaţiei lor pro-
fetice spre „cerul nou şi pământul nou”, spre „Ierusalimul 
ceresc” despre care vorbeşte cartea Apocalipsei în capito-
lul 21.

Dacă ne uităm bine la pictura bizantină, ea nu este 
o copie a realității, ci este o interpretare duhovnicească 

profetică,în lumina Împărăției cerurilor, a „veacului ce va 
să fie”. De aceea, însăşi natura sau creaţia materială (cres-
tele munţilor) este impregnată de lumina harului. Mai 
mult, în pictura bizantină, pliurile aurii de la veşmintele 
sfinţilor ne arată că totul este pătruns de lumina cea ne-
creată, nevăzută cu ochii trupeşti, dar simțită sufleteşte 
prin credință. De asemenea, putem observa în pictura 
bizantină că proporțiile din natură nu sunt respectate, 
pentru că toate sunt subordonate unui scop: acela al 
transfigurării. De pildă, niciodată muntele, copacul sau 
câmpul nu trebuie să treacă deasupra nivelului la care 
sunt ilustrați genunchii unui sfânt, pentru ca să se arate 
că el este detaşat de cele materiale; că nu este prizoni-
erul teluricului, ci că el, încă din lumea aceasta, trăieşte 
libertatea harică a fiilor lui Dumnezeu. De asemenea, 
dacă un sfânt avea un trup cu gât scurt, în pictură el nu 
mai apare astfel, ci gâtul pare ca o coloană înaltă pe care 
stă capul ca un templu. Deci, pictura bizantină nu este o 
copie a realității, deoarece pune în evidență transfigura-
rea spirituală a elementelor materiale. Iarăşi, dacă cineva 
avea urechile mari, în pictură nu are voie să mai apară cu 
urechile mari, ci mai mici, pentru că ele au interiorizat cu-
vântul duhovnicesc. Dacă privim ochii sfântului ilustrat, 
ei sunt în general de trei-patru ori mai mari decât în rea-
litate, pentru că ei reprezintă ferestrele prin care sufletul 
priveşte în Împărăția cerurilor. Prin urmare, pictura bizan-
tină nu este o copie naturistă a realității istorice, ci este 
o prezentare transfigurată a realităţii istorice, a mutației 
profetice a acesteia, din lumea prezentă „spre cerul nou 
şi pământul nou” din cartea Apocalipsei (21, 1). Atunci 
când comparăm o pictură bizantină cu una renascentis-
tă, imediat se observă aceste diferențe. Aşadar, pictura 
bizantină nu este o pictură între altele, ci este arta „sui 
generis” a Bisericii; ea este Artă Sacră (liturgică), nu sim-
plu artă religioasă. Tablourile lui Rembrandt de inspirație 
religioasă sunt tablouri de artă religioasă, dar ele nu sunt 
artă bisericească sacră. Aşadar, iconografia bizantină nu 
este simplă artă religioasă, artă de inspirație religioasă, 
ca un tablou renascentist, ci este creația Bisericii şi arta ei 
proprie, limbajul vizual care exprimă conținutul spiritual 
nevăzut, dar trăit prin credința Bisericii.

(Nu intrăm prea mult în detalii, ci aşteptăm Îndrumă-
torul pentru pictura bisericească, iar aceste elemente, pe 
care le-am enunțat acum, trebuie să fie cuprinse acolo ca 
să înțelegem de ce iconografia bizantină este cadrul nor-
mativ pentru pictura bisericească ortodoxă.)

Datorită acestei perspective a transfigurării profetice 
din iconografia bizantină, biserica ortodoxă pictată în 
care se săvârşeşte Sfânta Liturghie a fost numită „cerul 
pe pământ” (Sfântul Gherman al Constantinopolului), 
având ca scop principal înălţarea spirituală sau mistică a 
pământenilor în Împărăţia cerurilor.

Toată Ortodoxia este mistică, iar, dacă nu mai este 
mistică, ea este secularizată, adică şi-a pierdut simțul 

Gabriel Toma Chituc, 
Soborul Sfinților Români. 

Icoană lucrată pentru 
Mănăstirea Stavropoleos

Mânăstirea Dragomirna. 
Pictură interioară datând 
din sec XVI restaurată în 

2010

Mânăstirea Cozia. Pictură 
interioară restaurată în1985
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misterului, al întâlnirii tainice, dar reale cu Dumnezeu 
cel nevăzut şi netrecător. Sfântul Apostol Pavel spune că 
tot ce este văzut este trecător. Numai realitățile nevăzu-
te sunt netrecătoare (cf 2 Corinteni 4, 18). Deci, numai 
Dumnezeu este netrecător şi harul Lui divin necreat, iar 
credinţa noastră este tocmai legătură sau relaţie cu Dum-
nezeu cel nevăzut şi netrecător, prin harul Lui necreat şi 
netrecător. Aici este esența picturii bizantine sau a picturii 
bisericeşti ortodoxe.

În această direcție se vor afirma în întreg spațiul 
românesc o serie importantă de pictori, unii mai bine 
cunoscuți, alții mai puțin, (astăzi, cei mai cunoscuți sunt 
membrii Comisiei de pictură bisericească) care vor reuşi 
să prezinte, prin aprofundarea conţinutului spiritual al 
credinţei ortodoxe şi prin creativitatea artistică a forme-
lor de exprimare, universul spiritual autentic al spaţiului 
românesc ortodox.

Astăzi, în România, avem o mulțime de biserici de 
o frumusețe rară, pictate în stilul neobizantin. Aici, în 
Bucureşti, în ultimii şapte ani, au apărut unele biserici 
de o frumusețe deosebită care arată un progres al artei 
bizantine la noi, mai ales de la Revoluție încoace (după 
1990), ca urmare a însuşirii acestui specific. În acelaşi 
timp, se vede că pictura românească este o pictură neo-
bizantină cu preferințe pentru anumite nuanţe de culori, 
având o cumințenie, un echilibru. Considerăm că cele 
mai frumoase biserici pictate trebuie, cândva, scoase în 
evidență şi prin albume care pot să fie la îndemâna pic-
torilor mai tineri. Se învață foarte mult din exemple, mai 
ales când este vorba de artele vizuale, care nu se bazează 
pe memorare intelectuală, ci pe memorie vizuală. 

Ar trebui să premiem în fiecare an cele mai frumoa-
se biserici pictate în anii precedenți, adică să scoatem 
în evidență deosebirea între ce a fost o biserică înainte 
de pictarea ei în stilul neobizantin şi ce este astăzi. (Vă 
aduceți aminte ce a fost biserica Sfântul Gheorghe Nou 
înainte de a fi pictată. E o mare deosebire. Anul trecut 
(2014), a venit un preot rus aici, în Bucureşti, şi a văzut 
mai multe biserici, dar a zis despre această biserică: „asta 
îmi place cel mai mult, pentru că noi nu avem astfel de 
biserici, am pierdut pictura bizantină”.) La ora actuală, 
Biserica Ortodoxă Română este singura din lume care 
păstrează arta picturii bizantine în frescă. În alte țări se 
pictează pe pânză, care este lipită, apoi, pe pereții bise-
ricii. Aceasta ține o vreme, 50 de ani, nu trei-patru sute 
de ani, ca în cazul picturii bizantine în frescă. Noi trebuie 
să continuăm cu fidelitate această tradiție, chiar dacă, 
uneori, câlții de cânepă se găsesc mai greu, din anumi-
te motive artificiale (că ar fi pericol de a cultiva canabis). 
Deci, această pictură în frescă poartă în ea parfumul 
veşniciei. Durabilitatea în timp a picturii unei biserici ara-
tă înveşnicirea artei sacre. Este foarte important să desco-
perim legătura care există între o frumusețe permanentă 
şi un suport al ei rezistent în timp.

Prima lucrare de amploare despre viața şi activitatea 
pictorilor bisericeşti din secolele 16-19 o găsim la Preotul 
Ștefan Meteş, lucrare intitulată "Din istoria artei religi-
oase române. I Zugravii bisericilor române" (1929), care 
a fost premiată de Academia Română. Aceasta este ur-
mată de studii separate sau monografii. Ediția din acest 
an a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică şi specific 
național în pictura bisericească” readuce în atenție acest 
subiect şi, pe baza cercetărilor şi publicațiilor ulterioare, 
promovează dezbateri şi subliniază importanța mesajului 
picturii bisericeşti şi al artei religioase în lumea contem-
porană.

Pictorii bisericeşti trebuie să cunoască bine tradiția 
învățăturii bisericeşti ortodoxe, iconografia bizantină 
şi istoria picturii religioase pentru a avea capacitatea 
de a selecta cele mai importante elemente artistice ale 
înaintaşilor care, corelate cu noțiunile corecte de credință, 
să transmită mesajul artistic al credinţei ca lumină pentru 
viaţa Bisericii şi a poporului credincios.

Într-adevăr, pictura bisericească este o lumină pentru 
viața Bisericii şi pentru viața poporului credincios, deoare-
ce iconografia are ca scop principal apelul sau invitația la 
rugăciune. Este foarte important să înțelegem că în viaţa 
liturgică icoana nu este un obiect care, mai întâi, trebuie 
privit îndelung, ci este un obiect liturgic care susține în-
tâlnirea noastră cu Hristos. De aceea, de îndată ce vedem 
icoana, sărutăm chipul persoanei pictat pe icoană, iar an-
samblul frescelor înseamnă şi ele un îndemn la rugăciune 
şi comuniune cu sfinții. Astfel, chiar dacă s-ar afla, la un 
moment dat, numai un singur om în biserică, acela nu ar 
fi singur, ci împreună cu sfinții din ceruri care se roagă ne-
contenit şi îl cheamă la rugăciune.

Ediția a III-a a Conferinței Naționale „Unitate dogmati-
că şi specific național în pictura bisericească”, prin subiec-
tele ce vor fi prezentate, acoperă ca tematică întreg terito-
riul românesc, cuprinzând din punct de vedere cronologic 
epoca medie, modernă şi contemporană şi se constituie 
ca un omagiu adus meşterilor iconari, zugravi, pietrari 
sau cunoscători de alte arte precum broderia, sculptura, 
argintăria şi decorarea manuscriselor. Toate acestea ara-
tă dinamica spirituală, simțul artistic, finețea, precizia 
execuției şi pot constitui un izvor de inspiraţie pentru arta 
bisericească din timpul nostru.

Felicităm şi binecuvântăm pe organizatorii, oratorii şi 
pe toţi participanții la această conferinţă naţională, expri-
mându-ne speranţa că lucrările acesteia vor fi un prilej de 
o cunoaştere mai profundă a tradiției picturii bisericeşti 
şi a artei religioase în general pe teritoriul ţării noastre.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(text preluat de la http://basilica.ro/iconografia-
bizantina-cadru-normativ-pentru-pictura-bisericeasca-

actuala/

Mânăstirea Lainici  (sus) şi 
Mânăstirea Râmeţ. Pictura 

interioară executată de 
Grigore Popescu

Chilia Sf Ipatie, Muntele 
Athos. Pictura interioară 
executată de Ioan Popa
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Actualitatea 
Parohiei

Situaţia financiară la 15 iulie 2016
$88,407 Heritage Bank checking account

$377,848 BOA checking account

$7,572 BOA ladies aux

$78,752 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $2,105,212 

Donații 15 martie 2016 - 15 mai 2016
$45,053 Slujbe, servicii religioase, picnic

$1,563 Caritate (matching included)

Plăți importante 16 mai 2016 - 15 iulie 2016
Noua Biserica = $61,486

$24,500 Heritage Bank - mortgage

$9,409 Classic Foundry - plexi glass rail

$8,362 Emil Marble & Granite - services May - Jun 2016 

$8,362 EM Tile & Marble - services May - Jun 2016 

$4,869 Miscell. building expenses

$2,503 Landscaping - plants, hydroseeding

$2,431 Statefarm - insurance

$1,050 PSE/PUD - gas/electricity bills

Caritate = $8,000
$3,000 Helping fund - Proiect Andreea Roman

$2,500 Helping fund - Seattle Union Gospel

$2,500 Helping fund - Asociația "Glasul Vieții"

Diverse = $11,115
$2,396 FR event deposit

$2,079 Picnic 9 iulie

$1,997 Diverse - mese Vecernie, Florii, Paști

$1,379 Istok - veșminte copii altar

$1,280 St. John the Forerunner Monastery - candles

$665 Liturgical vestments

$478 Abbey Party Rents - bal 14 mai

$441 Newsletter (printing+ mailing)

$400 USPS - bulk mail

12 iunie: Alexandru-Iulian Pojar, fiul lui Igor Pojar & Alla Cebotărean. Naşi au 
fost Iulian & Veronica Mart.    
25 iunie: David Mogoreanu, fiul lui Nicolae & Xenia Mogoreanu. Naşi au fost 
Iurie & Aurelia Vizitiu, Andrei & Daniela Boboc. Beatrice Ungur, fiica lui Victor 
& Valeria Ungur. Naşi au fost Ion & Constantina Ungur. Glicheria-Eugenia 
Oguzertem, fiica lui Joe Racek & Yosemin Alptelan. Naşă a fost Anca Mițolai-
Hate.
16 iulie: Kiana-Maria Tonu, fiica lui Alexandru & Andrada Tonu. Naşi au fost 
Tiberiu & Irina Frig. Adela Pîslari fiica lui Andrei & Diana Pîslari. Naşi au fost 
Zamsa & Tatiana Ruslan.
31 iulie: Bianca-Emily Ghiondea fiica lui Alexandru & Maria Ghiondea. Naşi 
au fost Valentin & Andreea Isac.
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca lumina Sfântului Duh să 
le călăuzească paşii în viață.

Botezuri

În data de 16 iulie 2016, Alexandru & Andrada Tonu şi-au unit viețile 
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de naşii lor 
Tiberiu & Irina Frig. Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, 
pace şi bunăstare. Naşilor le dorim multă sănătate şi fericire, iar bunul 
Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață creştină finilor lor.

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

Miercuri 10 august 6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 12 august 6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 13 august 6:30 PM Vecernie

Duminică 14 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 14 august 6:30 PM Vecernie

Luni 15 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie 
(Adormirea Maicii Domnului)

Duminică 21 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 28 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Duminică 28 august 6:30 PM Vecernie

Luni 29 august 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie 
(Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul)

Duminică 4 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Miercuri 7 septembrie 6:30 PM Vecernie

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)

Cununie
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Sâmbătă, 20 august 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!P

IC
N

IC
2016

Marcați-vă data în calendare!

A opta ediție a Galei Festive de Strângere de Fonduri
va avea loc sâmbătă, 29 octombrie la

Newcastle Golf Club.

Mai multe informații despre eveniment și înscriere
vor sosi prin poștă în luna septembrie.
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COLTUL COPIILOR

Un călător s-a oprit la marginea unui drum și 
s-a așezat la umbra unui stejar să se odihnească. 
Privind în jurul său, s-a întrebat:
– De ce ai făcut, Doamne, plantele așa de ciu-
dat: cum e cu putință ca vrejul acela pipernicit, 
ce abia se târăște pe la marginea câmpului, să 
facă ditamai bostanul, iar stejarul ăsta falnic 
niște ghinde mici, că de abia le ții în palmă?

Și întrebându-se el așa, a ațipit la răcoarea 
umbrei. Dar la un moment dat l-a trezit o ghindă 
ce căzuse din copac drept în capul lui.
– Doamne, a mai zis călătorul, bine le-ai făcut 
Tu pe toate! Păi dacă îmi cădea acum în cap 
ditamai dovleacul, aici rămâneam lat. Așa …e 
numai bine!

Și a plecat mai departe, văzându-și de drum 

cu mulțumire și cu zâmbetul pe buze.
Nu înțelegem totdeauna lucrurile, dar toate 

au cu siguranță rostul lor și menirea fiecăruia.

(din revista “Lumea Credinţei pentru Copii”, anul 
I, nr. 2 aprilie/mai 2005)

Ghinda si Dovleacul

 

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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Donațiile în această perioadă au totalizat 
$45,053. Mulțumim tuturor donatorilor şi 
Dumnezeu să îi răsplătească!
$6,612   Donator nespecificat
$2,000   Sturza Serghei & Cantemir Luiza
$1,700   Rață Sergiu
$1,349   Răutu Bogdan & Carmen
$1,225   Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,100   Apostol Alexandru & Doina
$1,000  AFH Nurses Association, Iliescu Valentin 
& Alina, Olteanu Dorina, Popița Ioan & Dorina 
$  919   Ifrim Clement & Gabi
$ 800   Oltean Adrian & Mariana, Prinyi Sigis-
mund & Andreea
$  734   Crețu Ionel & Monica 
$  696   Ţigănuş Liviu & Maria
$  650   Mart Iulian & Veronica
$  600   Avram Gigel & Marilena, Ţîru Cătălin Mi-
hai & Daniela
$  529   Olariu Laurențiu & Eugenia
$  411   Pravăț Daniel & Claudia
$ 400  Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, 
Feneşan Adrian & Cristina
$  350  Podar Marius & Monica
$  300  Anonim, Boboc Cătălin & Carmen, Drăgan 
Radu & Ruxandra, Hîrciială Constantin, Moraru 
Adrian & Delia, Munteanu Aurel, Pilipciuc Iurie, 
Siicu Cătălin & Gabriela, Toma Tudor & Aurora, 
Ungur Ion & Constantina, Ungur Victor, Vizitiu 
Andrei, Vrînceanu Sofia
$  271  Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$ 266   Danciu Valentin & Ioana
$ 250   Aldea Mihai & Marinov Iuliana, Piticariu 

Toader & Virginia 
$ 238   Bulai Claudiu & Corina
$ 220   Blidar Marius & Deac Crina
$ 219   Folta Florin & Teodorescu Roxana
$ 200   Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Ardelean 
Cornel & Iuliana, Butnar Ioan & Elisabeta, Chița 
Adrian & Cristina, Gruber Cristian, Hangan Lo-
redana & Gonzalez Jesus, Ionescu Florentin & 
Dana, Marcu Cornel & Virginia, Muntianu Adrian 
& Alexandrina, Mureşan Nicu & Lucy, Mureşan 
Vasile & Daniela, Nalbantu Silvia, Onuțan Ionuț 
& Mocan Anamaria, Șipos Cătălin & Brad Dani-
ela, Stănculescu Mihai, Suciu Monica, Surugiu 
Sebastian & Ioana, Tegzeş Claudiu, Top Medical
$ 180   Products LLC
$ 177   Petrovan Ioan & Plev Maria
$ 155   Nistor Ioan & Valeria
$ 150   Carabă Crina, Cătană Ionuț, Gherle Adrian 
& Marilena, Ilac Cristian & Ana Maria, Magdas 
Laura & Mihai, Petru Gheorghe & Petrescu Cor-
nelia
$ 149   Olt Emanoil & Violeta
$ 130   Cuc Iosif Flavius & Aurica
$ 120   Filipaş Gheorghe & Estera, Siia Ovidiu & 
Gabriela, Sitaru Mircea & Victoria
$ 100   Anonim, Anonim, Badiu Bogdan & Mădă-
lina, Belea Dumitru & Varvas Semida, Bot Cătălin 
Radu & Stephanie, Breban Ghiță & Floarea, Bujor 
Mihaela & Marinel, Caba Sorin, Cojocaru Alexei 
& Mariana, Corcheş Lucian & Camelia, Cotuțiu 
Alexandru & Ileana, Cozianu Costin & Jennifer, 
Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Gaşpar Lucian & 
Mărioara, Grecu Elena, Ignat Paul,Iliescu Adrian 

& Elizabeta, Ionescu Niscov Stefano & Luisa, Mija 
Cornel & Maria, Mureşan Olga, Pandrea Nicolae 
& Ancuța, Paşca Traian & Maria, Popşoi Maria, 
Rădăuceanu Teodor & Raluca, Rădăuceanu To-
ader & Niculina, Vartolomeu Jenica-Georgeta, 
Veaceslav Serghienco, Vladimir Felix & Alexan-
dra, Zanidache Virgil & Doina
$ 80   Graber Maria, Pop Marius & Elena 
$ 75   Marcu Carolina, Romanschi Mădălin & La-
ura, Onu Dan & Monica
$ 60   Let Valerian
$ 55   Apreutesei Marius & Elena
$ 50   Burian Aura, Copaciu Hristu, Dimitriu Mi-
haela, Gruber Silviu & Carmen , Markowitz Steve 
& Nicoleta, Pop Flora, Prodan Andrian, Rădules-
cu Ionela & Alexandru
$ 45   Bageac Alexandru
$ 40   Briseno Cristina, Burns Robert & Ana, Fe-
dorean Daniel, Moise Cosmin, Noditi Angela
$ 25   Schreck Elisabeth
$ 22   Năstase Viorel & Claudia
$ 20   Daroczy Eugen & Corina, Ghinea George & 
Ivan Elena
Donaţii Caritate
$ 844  Microsoft Matching (Helping Fund)
$ 200   Nica Doru & Oana
$ 140   Anonim
$ 125   Gavrilescu Alexandru & Loredana
$ 108   Moldovanu Petru & Valentina
$   58   Ghizilă Gabriel & Teodora
$   50   Ifrim Silviu & Cătălina
$   25   Șipoş Cătălin & Brad Daniela
$   13   Gavrilă Robert

Donaţii 16 mai 2016 - 15 iulie  2016

„Cerul pe pământ” – proiect de realizare a sfintelor icoane 
și a picturii bisericești interioare

Iată că a sosit timpul să ne concentrăm pe un proiect de o importanță 
covârşitoare, un pas esențial în lucrarea de desăvârşire a minunatului 
lăcaş de cult ortodox pe care l-am ridicat pe aceste meleaguri—sfintele 
icoane şi pictura interioară. Articolul de fond din acest număr al bule-
tinului parohial, Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, la deschiderea Conferinței Naționale „Unitate 
dogmatică şi specific național în pictura bisericească”, către care am dori 
să vă îndreptăm în mod deosebit atenția, explică în mod emoționant şi 
elocvent, pe de o parte, efectul pe care pictura bisericească, ca element 
liturgic, îl are asupra credincioşilor prezenți în biserică şi, pe de altă par-
te, importanța păstrării stilului bizantin, expresie a celei mai autentice 
tradiții de artă bisericească ortodoxă pe pământ românesc.

Pentru a duce la bun sfârşit această lucrare de suflet, Consiliul Parohi-
al se va concentra în perioada următoare pe cele două aspecte principale 
ale proiectului, şi anume selectarea celui mai potrivit pictor, precum şi 
strângerea fondurilor necesare pentru efectuarea lucrării. Astfel, sub în-

drumarea Părintelui Ioan, Consiliul a discutat deja un număr de 14 oferte 
primite şi le-a selectat pe acelea care au întrunit cel mai bine condițiile 
impuse. Procesul de selecție continuă şi sperăm ca în următoarele 
săptămâni să îi putem intervieva pe cei mai buni doi artişti de pe listă.

În paralel, Consiliul se va ocupa şi de activitatea de strângere a fondu-
rilor atât de necesare acestei lucrări. În acest scop, evenimentele ce se vor 
desfăşura în perioada rămasă din acest an, cum ar fi picnicul din august, 
Balul Toamnei, precum şi gala anuală anunțată pentru 29 octombrie 
vor avea ca obiectiv colectarea de donații pentru desăvârşirea sfintelor 
icoane şi a picturii interioare.  Aşa cum ne aminteşte Preafericitul Părinte 
Daniel, “biserica ortodoxă pictată în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie a 
fost numită „cerul pe pământ” (Sfântul Gherman al Constantinopolului), 
având ca scop principal înălţarea spirituală sau mistică a pământenilor 
în Împărăţia cerurilor”. Cu jertfă şi cu râvnă duhovnicească vom împlini 
acest proiect şi vom trăi împreună ziua mult aşteptată a sfințirii Bisericii 
Sfinții Trei Ierarhi.  Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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Suplimentul Buletinului

Ne puteţi contacta în scris la adresa: 
The “Three Holy Hierarchs” Church, 6402 226th St. SW, 

Mountlake Terrace, WA 98043

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
6402 226th St. SW, 

Mountlake Terrace, WA 98043

(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: Eugen Moldovan, Adi Oltean
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)

Joi 8 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Naşterea Maicii Domnului)

Sâmbătă 10 septembrie 6:30 PM Vecernie

Duminică 11 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Marți 13 septembrie 6:30 PM Vecernie

Miercuri 14 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Înălțarea Sfintei Cruci)

Sâmbătă 17 septembrie 6:30 PM Vecernie

Duminică 18 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 24 septembrie 6:30 PM Vecernie

Duminică 25 septembrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 1 octombrie 6:30 PM Vecernie

Duminică 2 octombrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Sâmbătă 8 octombrie 6:30 PM Vecernie

Duminică 9 octombrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie

Joi 13 octombrie 6:30 PM Vecernie

Vineri 14 octombrie 8:30 AM Utrenie urmată de Sfânta Liturghie (Sfânta Cuvioasă Para-
scheva de la Iaşi)

Sâmbătă 15 octombrie 6:30 PM Vecernie


