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

Troparul Sfântului
Dimitrie Basarabov

“Întru tine, Părinte, cu
osârdie s-a mântuit cel
după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos
și lucrând ai învăţat să
nu se uite la trup, căci
este trecător, ci să poarte
grijă de suflet, de lucru cel
nemuritor. Pentru aceasta
și cu îngerii împreună se
bucură, Prea Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.”

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle
Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor

Preacuviosul Părintele nostru Dimitrie cel Nou de la
Condacul Sfântului București, numit și „Basarabov", s-a născut în timpul îmDimitrie Basarabov păraţilor româno-bulgari Petru și Ioniţă Asan (secolele
" Apărător al său nebiruit XII-XIII), la câţiva kilometri de orașul Rusciuc, într-un sat
și neînfrânat, ca unul care locuit de vlahi, anume Basarabov, pe valea râului Lomul,
prin tine din nevoi s-a din părinţi ortodocși și iubitori de Hristos.
Mai întâi a fost păstor de vite în satul natal. Apoi,
mântuit, te pune înainte
iubind
liniștea și nevoinţa monahală, s-a făcut călugăr
orașul tău, Sfinte Preacuvioase Dimitrie. Ci, ca cel la o mănăstire de pe valea Lomului, nu departe de Bace ai îndrăzneală către sarabov.
În obştea mănăstirii de pe valea Lomului, fericitul
Dumnezeu, apără-ne
Dimitrie
întrecea pe toţi cu rugăciunea curată a inimii şi
de toate nevoile, ca să
cu
darul
lacrimilor.
Căci nu era altul mai iubitor de Dumstrigăm ţie: bucură-te, fănezeu şi de nevoinţă duhovnicească decât el în această
cătorule de minuni, Sfinte
sihăstrie. Mânca o dată la două sau trei zile, dormea
Dimitrie!."
noaptea foarte puţin; nu avea nici un fel de avere pământească, decât trupul obosit de post şi metanii, două
haine vechi călugăreşti şi Psaltirea. Pentru o nevoinţă
aspră ca aceasta, toţi se foloseau de viaţa lui şi se sileau
să-i urmeze exemplul.
Temându-se de prăpastia slavei deşarte şi dorind să
urmeze marilor sihastri din pustie, Cuviosul Dimitrie,
luând binecuvântare de la egumen, a ieşit noaptea din
obşte şi s-a tăinuit pe valea stâncoasă a râului Lomul,
într-o peşteră mică şi umedă. Acolo s-a nevoit fericitul
mulţi ani în neştiute osteneli pustniceşti, în foame, în
lipsuri, în sete şi chin, răbdând grele ispite de la diavoli.
Apoi, simţindu-şi sfârşitul aproape, s-a retras între două
pietre mari şi acolo rugându-se, s-a mutat cu pace la
cereştile lăcaşuri, numărându-se în ceata Cuvioşilor Părinţi. După mulţi ani, râul Lomul venind mare a risipit
cele două pietre în apă împreună cu moaștele întregi ale
Sfântul Dimitrie
Sfântului Dimitrie cel Nou.
Mai târziu, descoperindu-se sfintele lui moaște prin
Basarabov
pronia lui Dumnezeu, au fost duse la biserica satului Ba-

sarabov.
Auzind de minunile ce se făceau aici, domnii Ţării
Românești doreau să-i aducă moaștele la Târgoviște,
spre mângâierea credincioșilor. Însă Sfântul Dimitrie,
nevrând să-și părăsească satul, domnii munteni au zidit
o biserică nouă în Basarabov, unde i-au fost adăpostite
moaștele mai mult de două secole.
În timpul războiului ruso-turc din Balcani (17691774), generalul rus Petru Salticov a luat sfintele moaște
să le ducă în Rusia. Dar la stăruinţa unui bun creștin român, Hagi Dimitrie, moaștele Sfântului Dimitrie au fost
dăruite Ţării Românești și așezate cu mare cinste în Catedrala mitropolitană din București, unde se află și astăzi.
În timpul ocupaţiei germane din primul război mondial, câţiva bulgari cu o maşină au furat moaştele Sfântului Dimitrie din Catedrala Mitropoliei din Bucureşti, cu
scopul să le ducă peste Dunăre, în ţara lor. Dar sfântul
n-a voit să părăsească România. De aceea, toată noaptea bulgarii, prin minune, au înconjurat străzile capitalei, dar n-au nimerit şoseaua care duce la Giurgiu, ca
să treacă Dunărea. Dimineaţă au fost prinşi, iar sfintele
moaşte au fost aduse în catedrală.
În vreme de secetă, la cererea credincioşilor, în România interbelică se scoteau moaştele cuviosului, se
făcea un popas de o zi-două în fiecare sat, se săvârşea
Sfântul Maslu pe câmp, sărutau cu toţii sfânta raclă, se
rostea predica, mâncau cu toţii pe iarbă şi porneau în
procesiune spre satele vecine. După terminarea slujbei
de ploaie, alteori în timpul ei, cu voia lui Dumnezeu, venea ploaie puternică şi adăpa brazdele pământului lovit
de secetă pentru păcatele noastre.
Sfântul Dimitrie cel Nou se prăznuieşte la data de 27
octombrie.
Sfinte Preacuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi!
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7 cuvinte către tineri ale Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa
"Ce ştii tu, tinere, despre Hristos?" (cuvântul 1)
A venit acum vremea, tinere, să auzi un glas care te
cheamă. Un glas pe care nu l-ai mai auzit; sau poate da,
dar pe care nu l-ai înţeles şi nu l-ai ascultat. Este glasul
lui Iisus! Nu tresări, nu te mira, nu zâmbi neîncrezător,
tânărul meu prieten! Glasul care te cheamă nu este al
unui mort, ci al unui înviat. El nu te strigă din istorie, ci
din adâncul propriei tale fiinţe.
Cuvintele acestea, rostite şi scrise aici, sunt din străfundurile tale, pe care nu ţi le cunoşti. Ţi-a fost poate ruşine sau teamă să cobori în adâncul tău şi să le descoperi.
Ai crezut că în tine zace o fiară, un mormânt al instinctelor
din care se ridică strigoii înspăimântători ai patimilor, şi
nu ţi-ai văzut faţa de înger, căci tu înger eşti.
Dacă nu ţi-a spus-o nimeni până acum, ţi-o spune
Iisus, şi mărturia lui este adevărată, căci nimeni nu L-a
Părintele Gheorghe Calciu
dovedit vreodată de minciună. Ce ştii tu, tinere, despre
Dumitreasa
Hristos? Dacă tot ceea ce ştii ai învăţat la şcoală, la orele
de ateism, ai fost frustrat cu rea-credinţă de un adevăr
– de singurul Adevăr care te poate face liber. Ce ştii tu
despre Biserica lui Hristos? Dacă tot ceea ce ştii se reduce
la Giordano Bruno, despre care ţi s-a vorbit la educaţia
aşa-zis „ateist-științifică”, ai fost privat în mod neomenos
de lumina adevăratei culturi, de strălucirea spiritualităţii,
care este garanţia libertăţii tale de om.
Unde ai auzit, prietene, cuvintele acestea: „Iubiţi pe
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă bleastămă,
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
vatămă şi vă prigonesc”? Dacă nu le-ai auzit niciodată,
cine şi cu ce drept ţi le-a interzis? Cine ţi-a interzis să ştii
că există o cale mai bună, mai dreaptă şi mai simplă decât
Mânăstirea Cozia. Pictură cea pe care rătăceşti orbecăind acum? Cine ţi-a pus valul
interioară restaurată în1985 peste ochi, ca să nu poţi vedea lumina cea minunată a
dragostei propovăduite şi trăite de Iisus până la ultimele
ei consecinţe?
Te văd pe stradă, prietene, tânăr şi frumos, şi deodată, totul se schimbă în tine, fața ta se schimonoseşte,
instinctele îţi răbufnesc în afară, răvăşindu-ţi fiinţa ca o
Suferinţa ca binecuvântare dezlănţuire de stihii, şi devii violent... De unde ai învăţat
violența, tinere? De la cine? Ţi-am văzut mama blândă şi
Editura Cathisma,
cu ochii în lacrimi, ţi-am văzut tatăl cu faţa împietrită de
București, 2008
durere – şi am ştiut că nu de la ei ai învăţat-o... Atunci,
de unde? Pleacă-ţi urechea şi ascultă chemarea lui Iisus,
chemarea Bisericii Lui.
Afară, pentru violenţa ta nesăbuită, te aşteaptă tribunalele şi închisoarea, unde sufletul tău poate fi iremediabil ucis. Te-am văzut cu durere înaintea tribunalelor, unde
faptele tale căpătau dimensiuni de oroare. Te-am văzut
speriat, sau cinic, sau bravând – şi toate aceste atitudini
ale tale îmi arătau cât de aproape de marginea prăpastiei
te aflai; şi m-am întrebat, încă o dată, cine este vinovat

pentru căderea ta.
Vino la Biserica lui Hristos! Numai aici vei găsi consolare pentru fiinţa ta răvăşită, numai în ea vei afla certitudinea; fiindcă numai în Biserică vei auzi glasul lui Iisus
spunându-ţi cu blândeţe: „Fiule, iertate îşi sunt ţie greşelile tale, pentru că mult ai suferit. Iată, te-ai făcut sănătos;
de acum să nu mai greşeşti”... Nimeni nu ţi-a scris vreodată cuvintele acestea, dar acum le auzi. Ţi s-a vorbit de ură
de clasă, de ură politica, de ură şi mereu de ură.
Cuvântul „iubire” ţi-a sunat străin, dar acum Biserica
lui Hristos îţi arată o cale mai bună, o cale a dragostei.
Ai fost până acum sclavul instinctelor tale, trupul tău a
fost un simplu instrument prin care ele s-au exteriorizat.
Şi acum poţi să auzi acest glas al lui Iisus, Care grăieşte
prin gura Apostolului Său: „Au nu ştii că tu eşti templul lui
Dumnezeu, că în tine locuieşte Duhul lui Dumnezeu?”. Ţi
s-a spus că descinzi din maimuţă, că eşti o fiară care trebuie dresată, iar acum afli un lucru uluitor: tu eşti templul
lui Dumnezeu, în tine sălăşluieşte Duhul lui Dumnezeu!
Eşti rechemat, tinere, la demnitatea ta de om metafizic;
eşti ridicat de acolo de unde educaţia greşită te-a coborât
din sacrul oficiu, de a fi temple în care să locuiască Dumnezeu. Noi te chemăm la puritate.
Dacă nu ai uitat cuvântul „inocență”, dacă au mai rămas zone de copilărie neîntinată în tine, nu vei rezista
acestei chemări. Vino în Biserica lui Hristos! Vino să înveţi
ce este inocența şi puritatea, ce este blândeţea şi ce este
iubirea. Vei afla care este rostul tău în lume, care este scopul existenţei noastre. Spre stupoarea ta, vei afla că viaţa
noastră nu sfârşeşte în moarte, ci în înviere; că existenţa noastră este spre Hristos şi că lumea nu este doar un
moment gol, în care să stăpânească neantul. Vei avea o
nădejde și nădejdea te va face tare. Vei avea o credinţă şi
credinţa te va mântui.
Vei avea o dragoste şi dragostea te va face bun. Aceasta este, tânărul meu prieten, cel dintâi cuvânt pe care Iisus
ţi-l adresează prin tumultul lumii, prin desişul patimilor
cu care nimeni niciodată nu te-a învăţat să te lupţi, prin
transparența viselor tale de inocență, care te mai bântuie
din când în când. Iisus te caută, Iisus te-a aflat!
(Cuvânt rostit în Biserica Radu-Vodă, în miercurea din
”Săptămâna brânzei”, la 8 martie 1978)
"Să zidim biserici din inimile noastre fierbinţi,
în care străfulgeră soarele cel luminos al dreptăţii,
Hristos" (cuvântul 2)
Îţi aduci aminte, tinere, când ţi-am spus că un glas
nou te cheamă şi că este glasul lui Iisus? Dar unde şi la ce
te cheamă? Ce făgăduinţă ademenitoare pentru setea ta
de cunoaştere şi de adevăr îţi face Mântuitorul?
Glasul lui Iisus te cheamă la Biserica Lui. Trăieşti într-o

pagina 3

No. 226
familie, într-o societate, într-o lume. Te leagă de familia
ta acel inefabil glas al sângelui, pe care nu-l poţi renega
şi care se răzbună prin suferinţa ta, atunci când îl trădezi.
Trăieşti în mijlocul neamului tău, pe care îl simţi ca pe o
entitate metafizică; nu ca pe o grupare de indivizi izolaţi,
ci ca pe un suflet imens şi unic, în care tu eşti totul şi totul
trăieşte prin tine.
Exişti într-o lume cu bucuriile şi durerile ei şi vibrezi
la aceste bucurii şi dureri fiindcă este ceva în tine care te
leagă şi te unifică inextricabil cu toţi semenii tăi. Unde
este atunci Biserica lui Hristos, la care eşti chemat? Ea este
peste tot. Ea cuprinde în sine toate fiinţele omeneşti, ba
mai mult: şi toate fiinţele cereşti, căci Biserica nu cunoaşte istorie: istoria ei este prezentul spiritual.
Familia, societatea poartă în ele destinul tragic al limitării lor prin circumscriere în istorie. Istoria este, prin
definiţie, cronologia nefericirii şi drumul spre salvare. Dar
tu, tânărul meu prieten, eşti chemat la Biserica lui Hristos,
care a fost gândită din veşnicie în Dumnezeu şi care poartă în ea desăvârşirea, aşa cum lumea îşi poartă în ea propria esenţă. Societatea te socoteşte un simplu element
constitutiv, o cărămidă între celelalte cărămizi; libertatea
ta este de a fi o cărămidă odată pentru totdeauna fixată.
Libertatea aceasta este libertatea constrângerii şi
aici începe drama ta, fiindcă libertatea este în tine, dar
tu nu ştii s-o descoperi în sensurile ei adevărate, nici s-o
foloseşti atunci când, în sfârşit, vei fi descoperit-o. Ţi s-a
spus că tu nu ai libertate, că libertatea ta este înţelegerea
necesităţii, iar necesitatea îţi este impusă de un element
cu totul exterior ţie, ca într-o construcţie moartă. Biserica
lui Hristos este vie şi liberă. În ea ne mişcăm şi trăim prin
Hristos, Care este cap al Bisericii, având libertate deplină,
căci în ea cunoaştem Adevărul, iar Adevărul ne face liberi
(Ioan 8:32).
Când surâzi unui întristat; când ajuţi unui bătrân să
păşească mai uşor; când dai pomană săracului şi-l vizitezi
pe bolnav; când rosteşti: „Doamne, ajută-mă!” – eşti în
Biserica lui Hristos. Când eşti bun şi îngăduitor; când nu
te superi pe fratele tău, chiar dacă acesta ţi-a rănit sensibilitatea; când zici: „Doamne, iartă-l!” – eşti în Biserica
lui Hristos.
Când munceşti cinstit acolo unde te afli şi când seara
te întorci ostenit, dar cu zâmbetul pe buze la ai tăi, aducând cu tine o lumină caldă şi plină de omenie; când răscumperi răul prin iubire – eşti în Biserica lui Hristos. Vezi
dar, tânărul meu prieten, cât de aproape eşti de Biserica
lui Hristos? Tu eşti Petru şi Dumnezeu îşi zideşte Biserica Sa pe tine. Tu eşti „piatra” Bisericii Lui, pe care nimeni
şi nimic nu o va clinti, pentru că eşti o „piatră” liberă, un
suflet care se realizează pe sine în această Biserică, nu un
condamnat la încremenire.
Să zidim biserici, prietene al meu! Să zidim biserici
din inimile noastre fierbinţi, în care străfulgeră soarele

cel luminos al dreptăţii, Hristos, Cel ce ne-a spus că prin
credinţă suntem liberi de păcat. Să zidim bisericile credinţei noastre, pe care nici o putere omenească nu le poate
zdruncina, fiindcă temelia ultimă a Bisericii este însuşi
Hristos. Să-l simţi pe semenul tău alături de tine, mereu prezent, şi să nu te întrebi niciodată: „Cine este omul
aceasta? “, ci să-ţi spui: „Nu este un străin. Este fratele
meu. Este Biserica lui Hristos, ca şi mine “.
Priveşte înapoi, prietene, şi te cutremură! Priveşte
înainte şi te bucură! Istoria este un şir de evenimente osificate din care se ridică, din când în când, mărturiile vii ale
credinţei voievodale, întruchipate în biserici şi mănăstiri.
Tezaur al sufletului românesc şi creştin, ele reprezintă duhul ce dă viaţă tradiţiei noastre naţionale. Tot ce cade în
afara acestei spiritualităţi este sortit pieirii. S-au prăbuşit
munţi, au ars păduri, au pierit popoare. Dar bisericile au
rămas vii, iar mănăstirile sunt căţuia din care urcă încontinuu spre cer fumul rugăciunilor.
Nu putem afirma continuitatea unei spiritualităţi
româneşti, nu putem susţine că am preluat nealterate
tradiţia şi sufletul neamului, dacă vom dărâma bisericile
care le-au exprimat plenar. Nu putem vorbi de voievozii
români dărâmându-le ctitoriile; nu putem vorbi de Mihai
Viteazul făcând să dispară într-o singură noapte Biserica
Enei! Nici o cramă, nici o cârciumă „Dunărea”, nouă sau veche, nu poate echivala măcar o singură piatră din temelia
Bisericii Enei. Nici o doctrină ateistă, nici un argument
aşa-zis „ştiinţific” nu te poate opri, tinere prieten, de la
interogaţia despre existenţă şi sensul ei, despre Dumnezeu şi mântuire. Această interogaţie este dovada libertăţii
tale faţă de orice constrângere, faţă de materia însăşi;
este drumul tău spre Biserică şi poarta prin care pătrunzi
în ea. Nu ezita în prag, prietene! Intră! De atâţia ani stai pe
pragul Bisericii, fără să ştii.
De atâţia ani auzi glasul Iui Iisus spunându-ţi „Pe cel
ce vine la Mine nu-l voi da afară “. Lumea te alungă, te
oprimă, te alienează. Iisus te primeşte, te mângâie şi te
redă ţie însuţi. Vino să construieşti biserici alături de noi!
Să reconstruim în suflet o Biserică a Enei, hristică şi voievodală, vie şi nemuritoare, până ce o vom vedea ridicată şi
aievea, pe locul ei – mărturie straşnică a credinţei noastre
creştine şi a afirmării noastre naţionale!
Fără biserici, fără mănăstiri, suntem [ca nişte] venetici. Cine dărâmă biserici dărâmă însuşi argumentul
dăinuirii noastre materiale şi spirituale pe acest pământ
hărăzit nouă de Dumnezeu.
Tinere prieten, nu mai eşti singur. Eşti în Biserica lui
Hristos.
(Cuvânt rostit în Biserica Radu-Vodă, în prima miercuri
din Postul Mare, la 15 martie 1978)
Texte preluate din cartea: Preot Gheorghe Calciu - 7
cuvinte către tineri, ediție îngrijită de Răzvan Codrescu,
Editura Anastasia, București, 1996, pp. 21-30.

Filmul documentar
7 Words, The Story of a
Conquerer.

Câteva cuvinte extrase din postfaţa în
limba engleză:
A unique documentary about the extraordinary life and
legacy of Fr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, a journey from
soul-destroying pain
to a Love stronger
than death itself.

7 Cuvinte către tineri,
Editura Anastasia,
București , 1996
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Actualitatea Parohiei

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)
Joi 13 octombrie

6:30 PM Vecernie

Vineri 14 octombrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfânta
Cuvioasă Parascheva de la Iași)

Sâmbătă 15 octombrie

6:30 PM Vecernie

Duminică 16 octombrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 22 octombrie

6:30 PM Vecernie

Duminică 23 octombrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Marți 25 octombrie

6:30 PM Vecernie

Miercuri 26 octombrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie)

Duminică 30 octombrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 5 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea
morților, Moșii de toamnă)

Sâmbătă 5 noiembrie

6:30 PM Vecernie

Duminică 6 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Luni 7 noiembrie

5:30 PM Vecernie

Marți 8 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Soborul
Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil)

Miercuri 9 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Nectarie Taumaturgul)

Duminică 13 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Vineri 18 noiembrie

7:00 PM Slujba Sfântului Maslu

Botezuri

10 septembrie: Nicole-Anny Covtun, fiica lui Oleg & Karina Covtun. Nași au
fost Tudor & Elena Popescu.
11 septembrie: Milan-Leontie Tiron, fiul lui Vasile & Sorina Tiron. Nași au
fost Tatiana, Natalia, Polina, Nadejda, Daniel, Ana, Veaceslav, Iana, Vladimir,
Inesa, Oxana, Doina.
1 octombrie: Corina Iațco, fiica lui Dan Iațco & Tatiana Buga. Nași au fost
Sergiu & Natașa Pruteanu, Alexei & Natașa Bordan, Silvian & Snejana Odagiu.
Matei-Ioan Volosciuc, fiul lui Ioan & Sofia Volosciuc. Nași au fost Oleg & Karina
Covtun. Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului
Duh să le călăuzească pașii în viață.

Cununie

În data de 9 octombrie 2016, Andrian Burlacu & Liudmila Borcea și-au unit
viețile prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor
Ion Lisu & Valeriana Cătană. Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire,
pace și bunăstare. Nașilor le dorim multă sănătate și fericire, iar bunul
Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.

Situaţia financiară la 30 septembrie 2016
$51,457 Heritage Bank checking account
$419,681 BOA checking account
$8,159 BOA ladies aux
$71,185 BOA charity account
Heritage Bank mortgage balance: $2,092,421
Donații 16 iulie 2016 - 30 septembrie 2016
$56,199 Slujbe, servicii religioase
$15,728 Picnic 20 august
$24,285 Balul toamnei
$4,082 Caritate (matching included)
Plăți 16 iulie 2016 - 30 septembrie 2016
Noua Biserică = $58,463
$36,951 Heritage Bank - mortgage
$5,299 Klepps - doors sensors
$4,790 Classic Foundry - axioniță
$3,277 Jerry’s Plumbing - final balance
$3,175 Landscaping - fabric, bark
$2,208 Utilities bills
$1,746 Insurance
$1,017 Miscellaneous building expenses
Caritate = $11,500
$5,000 Helping fund - Asociația "Glasul Vieții"
$4,000 Helping fund - Proiect Vasile Stoichici
$2,500 Helping fund - Proiect Doinița Ţîru
Diverse = $23,689
$7,500 Clergy salary
$1,650 Commission (50% religious services)
$7,800 Clergy housing allowance
$2,616 Balul toamnei
$1,287 Miscellaneous FR event
$1,061 ROEA annual congress
$700 Picnic 20 august
$640 St. John the Forerunner Monastery - candles
$435 Newsletter - printing and mailing
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Tabăra ortodoxă românească 2016
Fiecare dimineață începe la fel, 7:30, 45, 50, depinde de stingerea din
seara precedentă, de glumele și râsetele din cabană, de poveștile care
trebuie spuse atunci, că până dimineață se uită. Urmează rugăciunea
de dimineață, în capela de la marginea poieniței, micul dejun, iar apoi
trecem la lucruri mai serioase, orele de limba română, istorie și geografie, religie, lucru manual, teatru, pentru ca între toate acestea să se
strecoare, nevăzută dar invitată de toți, mari și mici, zâna Copilărie.
Cât e ziua de lungă și lumina ei prietenoasă, poienița se înveselește de
râsete și jocuri, drumeții, v-aţi ascunselea, leagăne, povești, cântece,
foc de tabără, dansuri, amintiri, dialoguri, pastă de dinți pe clanța ușii,
flori-fete-sau-băieți, telefonul-fără-fir, ce mică-i vacanța mare… și a
fost doar prima zi. Într-o săptămână întreagă, de zeci de ori mai multe
bucurii, zâmbete și baloane cu apă, de zeci de ori mai multe întrebări
și nedumeriri, întâlniri cu binele și răul, fie în poveste, fie în pagini de
istorie adevărată.
Am crescut, în nouă ani de tabără, cât alții într-o viață, pentru că hrana
noastră, timp de o săptămână, este bucuria și frumusețea și pentru că
ne străduim să lăsăm în urmă, precum Hansel și Gretel, firimituri de
amintiri care să ne arate, în fiecare an, drumul înapoi.
La revedere până anul viitor!

Gala anuală de strângere de fonduri – 29 octombrie 2016

Gala anuală de strângere de fonduri - 29 octombrie 2016
Pregătirile pentru a opta gală festivă de strângere de fonduri, organizată în sprijinul proiectului de pictură "Cerul
pe pământ", sunt în plină desfășurare. Dacă nu ați făcut-o deja, vă invităm să vă înscrieți la acest eveniment până
pe data de 20 octombrie, fie online la fundraiser2016.ortodox.org, fie direct la biserică. Vă așteptăm cu drag să
petrecem împreună o seară elegantă pentru a sprijni acest nou proiect de suflet!
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Cuvântul

Îngeraşul
E trimis de Dumnezeu,
E ocrotitorul tău.
Totdeauna ți-e aproape
În zi și în miez de noapte.
Te va însoți mereu
Și la bine și la greu.


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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Donaţii 16 iulie 2016 - 30 septembrie 2016

$8,676 Donator nespecificat
$5,054 Pop Cristian & Ioana
$2,840 Răutu Bogdan & Carmen
$2,581 Anonim
$2,550 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$2,500 Hera Gabriel & Raluca
$1,900 Apostol Alexandru & Doina
$1,752 Olt Emanoil & Violeta
$1,500 Moldovanu Petru & Valentina, Popa Toni
& Ramona
$1,439 Bene Ioan & Maria
$1,343 Anonim
$1,281 Feneșan Adrian & Cristina
$1,188 Şoldan Gabriela
$1,100 Chița Adrian & Maria Cristina
$1,075 Țîru Cătălin Mihai & Daniela
$1,062 Petrovan Ioan & Plev Maria
$1,054 Folta Florin & Teodorescu Roxana
$1,025 Rață Sergiu
$1,000 Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Ignat
Paul & Daniela, Pîslari Andrei & Diana, Popița
Ioan & Dorina, Stafie Florentin & Daniela
$ 950 Anonim
$ 931 Crețu Ionel & Monica
$ 925 Buie Gheorghe & Mihaela, Onu Dan &
Monica, Stănescu Marian & Luana
$ 875 Olariu Laurențiu & Eugenia
$ 856 Mart Iulian & Veronica
$ 800 Stoian Ionuț & Dana
$ 757 Toma Tudor & Aurora
$ 750 Oltean Adrian & Mariana
$ 725 Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca
$ 700 Hungarian American Association
$ 681 Tunduc Marius & Florentina
$ 674 Danciu Valentin & Ioana
$ 661 Podar Marius & Monica
$ 650 Butnar Ioan & Elisabeta
$ 626 Nistor Ioan & Valeria
$ 600 Cocerhan Vasile & Maria, Goie Ioan & Maria, Jumanca Antonie & Maria
$ 599 Țigănuș Liviu & Maria
$ 571 Ungureanașu Cezar & Cătălina
$ 550 Ifrim Clement & Gabi, Lupu Corneliu &
Angelica
$ 500 Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian,
Anonim, Badiu Bogdan & Mădălina, Frig Tiberiu
& Flavia Irina, Mînăscurtă Ion & Marcela, Mirea
Valentin & Aurelia, Moldoveanu Bogdan & Anca,
Oprea Constantin & Carmen, Savencu Gabriel-Ciprian & Doina, Smîntînă Ioan & Maria, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$ 495 Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$ 470 Marcu Claudia & Horațiu
$ 425 Munteanu Răzvan & Elena
$ 415 Blendea Niculina

$ 400 Căruțașu Adrian & Diana, Drecin Gabriel
& Laura Nicoleta, Morea Septimiu & Sanda
$ 381 Dumitru Viorel & Raluca
$ 375 Belea Dumitru & Vărvaș Semida
$ 350 Cheldiu Decebal & Anca, Presură George
& Violeta, Puraveț Constantin & Tatiana, Radu
Adrian
$ 334 Iliescu Valentin & Alina, Vlad ConstantinDaniel & Iulia-Oana
$ 332 Constantinescu Constantin Marius & Daniela
$ 325 Piticariu Toader & Virginia
$ 300 Albuț Gabriel & Lucia, Armănașu Alex
& Mihaela, Artiom Salamatin & Tatiana, Badea
Constantin & Maria, Balint Petru & Daciana, Blidar Marius & Deac Crina, Eremia Ivan & Smochină Olesea, Golescu Adi & Maria, Gorog Jozef &
Standolariu-Gorog Gabriela, Isac Constantin &
Andreea, Marcu Cornel & Virginia, Nalbantu Silvia, Oprean Dorel & Lucia, Petrini Silviu, Popescu
Tudor & Doina, Siicu Cătălin & Gabriela, Stadnicenco Vadim & Natalia, Stănculescu Mihai, Sturza Serghei & Cantemir Luiza, Teodorescu Cătălin
& Elena, Tomici Maria, Zubatii Doina
$ 254 Todean Vlad & Gavrea Maria
$ 250 Cunningham Daniel & Adriana, Frîntu
Mihai & Monica, Lungu Doina, Mureșan Vasile &
Daniela
$ 231 Bogdan Mircea & Claudia
$ 225 Anonim, Pop Vasile & Anca, Şerban Lavinia
$ 205 Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena
$ 204 Dăian Nicolae & Livia, Zlăvog Gabriel &
Maricica
$ 202 Lazăr Florin & Simona
$ 201 Sitaru Mircea & Victoria
$ 200 Filipaș Gheorghe & Estera, Lieuallen Brian
& Smaranda, Lupșa Lucia & Viorel, Mureșan Nicu
& Lucy, Pașca Traian & Maria, Pop Călin Daniel &
Adriana Ileana, Răzvan Marius & Daniela, Rus
Iuliu & Oana, Suciu Monica, Tătar Monica, Țurcan
Stelian & Cărăuș Natalia, Vanica George & Alina,
Vasiliu Viorel & Steluța, Zanidache Virgil & Doina
$ 199 Romanschi Mădălin & Laura
$ 181 Gherle Adrian & Marilena, Mureșan Rafael & Otilia
$ 175 Bot Cătălin Radu & Stephanie
$ 161 Muntean Ioan & Angelica
$ 154 Anonim, Cira Adalbert & Gina, Dreve Sorin & Delia, Suciu Dan & Adina
$ 150 Bot Barbara, Căprar Viorica & Nicoleta,
Carabă Crina, Glijin Veceaslav, Platon Ovidiu &
Oana
$ 144 Nistorică Gabriel
$ 125 Apostul Elena, Pravăț Daniel & Claudia

$ 107 Arbune Marius & Carmen, Carabat Mircea
& Adina, Ciustea Iulian & Corina, Cuc Iosif Flavius
& Aurica
$ 104 Nistor Gheorghe & Carmen
$ 100 Ardelean Cornel & Iuliana, Betnona
Samuel, Breban Ghiță & Floarea, Buie Maria,
Chiriță Marian & Andreea, Cojocaru Alexei & Mariana, Crivăț Bogdan & Ştefania, Dîrțu George &
Laura, Gașpar Lucian & Mărioara, Grecu Elena,
Iftimie Sorin & Lucia, Manole Cătălin & Irina, Mihăescu Dorin & Florina, Mr. Fix It LLC, Mureșan
Olga, Nicoară Alexandru & Maria, Obreja Angelo
& Mihaela Alina, Oprea Maria, Ovadiuc Liliana,
Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana, Rus Felician & Nicoleta, Siia Ovidiu & Gabriela, Sumandan
Eugen, Tegzes Claudiu, Wilson Brian & Lupșa
Wilson Anca
$ 81 Cristea Ioan & Carabă Crina, Dobrea Traian & Ioana, Perianu Aurel & Florentina, Peschek
Mark & Mirela
$ 80 Anonim
$ 75 Bondis Doina, Corcheș Lucian & Camelia,
Eremia Sergiu & Mariana
$ 62 Rădulescu Alexandru & Ionela Floris
$ 60 Bujor Mihaela & Marinel, Danici Nadia, Let
Valerian
$ 55 Hawkins Ryan & Diana
$ 54 Căinărean Viorel, Danciu Florin Ionuț & Ana
Maria, Jurjescu Vasile, Trocan Gabriel & Elena
$ 50 Anonim, Bageac Alexandru & Ellen, Bârsete Cristinel, Belea Alexandru, Cotuțiu Alexandru
& Ileana, Gașpar Alexandra, Gașpar Raluca, Pop
Marius & Elena, Tola Julian & Cristinela
$ 40 Mocanu Rodica, Popa Mircea Călin & Dana
$ 35 Daroczy Eugen & Corina, Onuțan Ionuț &
Mocan Anamaria
$ 30 Nalubola Shridhar & Anca
$ 27 Ştefănescu Temistocle & Luminița
$ 26 Bortă Cristina
$ 25 Briseno Cristina, Ionescu Florentin & Dana,
Lloyd Dan, Pară Maria, Pocora Nicolae, Tătar Lucian, Verdeș Victoria, Vișan Carmen
$ 20 Hîrciială Constantin, Perianu Maria
Donaţii Caritate
$ 1,341 Microsoft Matching
$ 1,300 Pop Cristian & Ioana
$ 350 Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
$ 300 Nica Doru & Oana
$ 210 Anonim
$ 162 Moldovanu Petru & Valentina
$ 100 Isac Constantin & Andreea, Lazarciuc Ioan
$ 87 Ghizilă Gabriel & Teodora
$ 75 Ifrim Silviu & Cătălina
$ 38 Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$ 19 Gavrilă Robert
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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
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(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
(continuare din pagina 4)
Sâmbătă 19 noiembrie

5:30 PM Vecernie

Duminică 20 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 20 noiembrie

5:30 PM Vecernie

Luni 21 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului)

Sâmbătă 26 noiembrie

5:30 PM Vecernie

Duminică 27 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Marți 29 noiembrie

5:30 PM Vecernie

Miercuri 30 noiembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Apostol Andrei cel întâi
chemat, ocrotitorul României)

Sâmbătă 3 decembrie

5:30 PM Vecernie

Duminică 4 decembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Luni 5 decembrie

5:30 PM Vecernie

Marți 6 decembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Ierarh Nicolae)

Sâmbătă 10 decembrie

5:30 PM Vecernie

Duminică 11 decembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 17 decembrie

5:30 PM Vecernie

Duminică 18 decembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Preot paroh: Ioan Cătană
Președinte: Ionică Crețu
Vicepreședinţi: 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 Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Arhivă: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Președintă: Claudia Pravăţ
Vicepreședintă: 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

