
Troparul Înălțării 
Domnului 

"Înălțatu-Te-ai întru 
slavă, Hristoase Dum-
nezeul nostru, bucurie 

făcând ucenicilor 
Tăi, cu făgăduința 

Sfântului Duh; 
încredințându-se ei 

prin binecuvântare că 
Tu ești Fiul lui 

Dumnezeu, 
Mântuitorul lumii."

Condacul Înălțării 
Domnului

"Plinind rânduiala cea 
pentru noi și cele de pe 

pământ împreunân-
du-le cu cele cerești, 

Te-ai înălțat întru 
slavă, Hristoase, Dum-

nezeul nostru, nicide-
cum despărțindu-Te, ci 
rămânând nedeșertat 

și strigând celor ce Te 
iubesc pe Tine: Eu sunt 
cu voi și nimeni împo-

triva voastră."

Mă întorc acum la întâmplarea mea de Paşti. Mă 
pregăteam pentru sărbătoare. Îmi purificam sufletul 
pe cât puteam, eram surd la insulte, insensibil la lovi-
turi, blindat împotriva foamei, încălzit de o rugăciune 
interioară. In noaptea în care ştiam că este noaptea de 
Paşti, la ora 12 noaptea, am auzit clopotele din Aiud 
bătând. Vuietul lor pătrundea foarte… spiritual. Adică 
nu era un vuiet ca şi când ai fi lângă el, ci pătrundea 
prin ziduri. Era ca un mesaj pe care lumea de afară îl 
trimitea, lumea aceea care sărbătorea Învierea Dom-
nului.

Şi am cântat „Hristos a înviat!“. La început în gând, 
pe urmă am simţit nevoia să-l cânt nu cu voce tare, dar 
să mă aud eu însumi. Era o linişte mormântală şi orice 
mişcare din celule era reflectată în afară, pe culoar şi, 
sigur, gardianul m-a auzit cântând şi a venit la mine şi 
m-a insultat. Şi am hotărât să încetez să mai cânt ca să 
nu tulbur noaptea aceea Sfântă a Învierii. Mi-am adus 
aminte de tot ceea ce se întâmpla în copilăria mea… 
Cele mai dragi amintiri în perioada aceasta de izolare 
au fost relaţia mea cu elevii de la Seminarul Teologic şi 
amintirile copilăriei. Era vorba de inocenţă – inocenţa 
copilariei şi inocenţa acelor tineri care mă susţinuseră 
în timpul predicilor mele.

A doua zi dimineaţa garda se schimba la ora 7. Pe 
secţie la noi – era o secţie specială de sancţiuni, de 
pedepse -, erau şase gardieni (era o secţie mult mai 
mare). Ei veneau înşiruiţi unul după altul. Gardianul 

care era de serviciu intra în rândul celorlalţi şi cel care 
rămânea pe secţie deschidea uşa. Noi trebuia să stăm 
cu faţa la perete. El intra şi se uita să vadă dacă totul 
este în ordine. Şi n-aveam voie să ne întoarcem cu faţa 
din nou la uşă decât în momentul în care auzeam uşa 
încuindu-se.

În dimineaţa aceea de Paşti, nu m-am întors, n-am 
stat cu faţa la perete. Era un gardian… Dacă dumnea-
voastră aţi văzut un drac frumos, omul acesta era într-
adevăr un drac frumos. Sigur că era un tânăr de ţară, un 
băiat subţirel, înalt, cu ochi albaştri, absolut angelici, 
cu o figură foarte frumoasă, totdeauna îmbrăcat ele-
gant, cu costumul pe el. Ceilalţi veneau mai murdari. 
Era totdeauna foarte curat, foarte elegant. Însă avea o 
cruzime de neexplicat. Este greu de înţeles cum poate 
cineva care are o frumuseţe aşa de angelică să fie aşa 
de crud? Daca omul acesta nu bătea 5-6 deţinuţi în ser-
viciul lui, probabil nu se simţea bine. Şi în general, în 
închisoare, sub teroare, sub spaime, este mai uşor să 
suporţi propria ta tortură decât să auzi pe altul tortu-
rat. Când auzeai strigătele…

Majoritatea celor bătuţi erau deţinuţi de drept co-
mun, pentru că erau puţini deţinuţi politici. Oamenii 
aceştia strigau când îi băteau. Noi tăceam, niciodată 
nu strigam. Dar ei strigau şi imaginaţia ta începea să 
lucreze. Şi-ţi închipuiai lucruri oribile. Era o strângere 
sufletească aşa de mare, încât ai fi preferat să vină să te 
bată pe tine, numai să nu mai auzi strigătele celuilalt. 

Icoana Înălțării 
Domnului
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Şi acesta era unul din oamenii care găsea o plăcere din a-i 
tortura pe ceilalţi. În dimineaţa aceea când a deschis el 
uşa, eu mă rugasem toată noaptea la Dumnezeu. Poate 
am spus de sute, de mii de ori „Hristos a Înviat din morţi 
cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi 
viaţă dăruindu-le“. De mii de ori poate. Ca să intre în min-
tea şi în inima mea adânc adevărul Învierii. Am stat cu 
faţa spre uşă când a intrat el, i-am spus „Hristos a înviat!“. 
Gardianul s-a uitat la mine, a întors capul şi s-a uitat la 
cei care erau în spatele lui. S-a întors din nou la mine şi-a 
spus „Adevărat a Înviat!“.

A fost pentru mine ca o lovitură în creştetul capului. Şi 
am înţeles atunci că nu el mi-a spus „Adevărat a Înviat!“, ci 
că a fost îngerul Domnului. Acela, care stând la mormânt, 
a spus femeilor mironosiţe: „Pentru ce căutaţi pe cel viu 
între cei morţi? Iată a înviat. Veniţi să vedeţi locul unde-l 
puseseră“. Prin gura lui îngerul mi-a confirmat Învierea, 
pentru că aveam nevoie de această confirmare şi pentru 
că Dumnezeu a vrut să-mi confirme prin gura vrăjmaşului 
meu adevărul acestei Învieri. Celula mea s-a umplut de 
lumină. Şi bucuria mea a fost aşa de mare, încât cele 5-6 
ore până la prânz, când venea mâncarea, au fost în lumi-
nă şi bucurie spirituală.

Eram încredinţat unui colonel politic al închisorii care 
dădea ordine speciale pentru mine, în sensul rău al cu-
vântului, nu în sensul bun. Colonelul nu era un om rău 
atunci când era beat. Atunci când era treaz era foarte rău. 
Spre norocul nostru, al meu mai mult, era mai mult beat 
decât treaz. Aşa că l-am auzit venind la ora 12 pe culoar. 
Culoarele aveau o rezonanţă extraordinară. Auzeam paşii 
de pe culoar şi ştiam, îi recunoşteam pasul, pentru că ure-
chea se ascute şi spiritul urmăreşte fiecare mişcare, aşa 
încât ştiai cine vine şi ştiai cu ce intenţii vine.

Şi m-am gândit ca într-o piesă de teatru. Am să stau 
cu spatele la perete. Am să întorc faţa spre el, am să-l 
privesc în ochi şi am să-i spun “Hristos a Înviat!“. Nu mai 
era ce fusese prima dată. Nu mai era un impuls interior. 
Era ca într-o piesa de teatru. Adică eu ştiam ce-o să-mi 

spună el, el ştia ce o să-i spun eu, ne cunoşteam reciproc. 
El ştia încăpățânarea mea, eu ştiam capacitatea lui, puţi-
na lui imaginație în care trebuia să reacţionezi exact aşa 
cum îl ştiam. E destul. Şi i-am spus “Hristos a Înviat!”. El 
s-a uitat la mine şi a spus: “L-ai văzut tu?”. Zic: “Domnule 
colonel, eu nu L-am văzut când a înviat, dar cred în adevă-
rul Învierii pentru autoritatea celor care l-au văzut, pentru 
apostoli, pentru ucenici, pentru martiri, pentru milioane 
de creştini care au murit slăvind pe Hristos fie prin chi-
nuri, fie prin moarte naturală, dar care constituie garanţia 
că Hristos a înviat. Dumneavoastră, ştiţi, aţi văzut Polul 
Nord? Dar credeţi în el pentru autoritatea atâtor oameni 
de ştiinţă. Nici pe Stalin sau pe Marx nu i-aţi văzut decât 
în poză, dar credeţi în ei pentru autoritatea comuniştilor 
care vorbesc de ei”.

Cu cât vorbeam, cu cât argumentam logic, cu atât 
inima mea se întrista. Cu atât lumina din celulă dispărea. 
Pentru că încercam să argumentez logic, cu logică umană, 
un adevăr care nu trebuie argumentat. Simpla pronunţa-
re a lui “Hristos a Înviat!” era suficient ca să-l convingă pe 
el sau să-l piardă. Şi am înțeles că am făcut un păcat şi 
Dumnezeu m-a părăsit. Îngerul care spusese “Adevărat a 
Înviat“, care adusese lumina în celulă plecase…

Vă mai spun câteva lucruri. În perioada instalării 
comunismului în Rusia începuse activitatea brigazilor 
ştiinţifice. Au ajuns într-un sat, au adunat sătenii şi le-
au vorbit despre imposibilitatea învierii lui Hristos. Şi la 
sfârşit au întrebat: “Are cineva de spus ceva?” Şi s-a ridicat 
un preot de acolo, un rus. Era ca un ţăran. Şi a spus: “Dom-
nilor, eu aş avea ceva de spus”. “Poftim la masa aceasta 
roşie”. “Eu sunt un om prost, ca şi un ţăran. Nu ştiu prea 
multe lucruri Dumneavoastră sunteţi oameni deştepti (la 
masă era chiar şi un filozof). Dar un lucru tot am să spun 
oamenilor aceştia care sunt în sală. S-a sprijinit în masa 
roşie şi a strigat “Hristos a Înviat!” şi toată sala a răspuns 
“Adevărat a Înviat!“. Aceasta este cea mai mare demon-
straţie privind învierea lui Hristos. Şi eu lovisem în ade-
vărul credinţei”.

Părintele Gheorghe Calciu 
Dumitreasa

Răul de atunci era 
că încercau să facă o 

prăpastie între vechea 
generaţie şi noua gene-

raţie, între generaţia 
de dinainte de insta-
larea comunismului 
şi generaţia de după 

continuarea comunis-
mului. Această pauză, 
această prăpastie eram 
noi, generaţia tânără, 

studenţii, încât făcând 
această prăpastie şi 
lipsind orice punte 

de comunicare între 
vechea şi noua gene-

raţie, aceştia trebuiau 
să devină fără nicio 

opoziţie constructorii 
comunismului. 

Părintele Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa 

Părintele Constantin Galeriu - Iubire și Înviere
Iubirea e dumnezeiască. "Dumnezeu este iubire" (Ioan 

IV, 8). Exis tența în iubire, Dumnezeu este totodată viață, 
iubirea fiind principiul vieții; orice viață se naşte din iu-
bire. Dar, Dumnezeu este iubire pentru că este Treime. 
În Treime stă posibilitatea iubirii şi bogăția vieții. În mo-
nolog, în vorbirea doar cu sine nu se poate naşte decât 
iubirea de sine. În doi, cum s-a observat (Hugues de Saint 
Victor, Pr. Prof. D. Staniloae), fiecare se gustă pe sine din 
iubirea celuilalt şi egoismul nu e deplin depăşit. Numai 
când iubirea fiecăruia din cei doi se revarsă într-un altul, 
se dezvăluie iubirea şi viața în plenitudinea ei, ne-egois-
tă, reală lepădare şi uitare de sine, pentru instituirea vieţii 
altuia. În Dumnezeu, iubirea este viața Tatălui care se re-
varsă în Fiul, "Chipul" Slavei Sale (Ef. I, 17; Col. I, 15); şi, în 
Duhul Sfânt, Care este "Sânul" iubirii Sale (Ioan I, 18); în 

Treime este astfel plenitudinea iu birii şi a vieţii.
În această plenitudine stă obârşia creației, pentru că 

"binele se re varsă", cum spun Părinţii; se revarsă haric. 
Duhul Sfânt care este "Sâ nul Tatalui", în care odihneşte 
din veci Fiul, este şi sânul de viaţă dă tător al făpturilor 
(Fac. I, 2); este şi sânul, care se face una cu sânul Fe cioarei 
Maria "cea plină de har", Preacurata Maică, din care Fiul 
se naşte din iubire pentru noi; si este sânul harnic al Bi-
sericii în care de la Cincizecime, Tatăl ne renaşte pe noi 
toţi pentru a fi "strămutaţi în îm părăţia Fiului iubirii Sale" 
(Col. I, 13). - "Ca o roadă a trupului, prin Duhul, fii se fac 
Ţie Hristoase, ca şi Tatălui, sfinţii pururea", preamă reşte 
Biserica. Zidiţi "după chipul lui Dumnezeu" şi spre o infi-
nită "asemănare" cu El, avem rădăcina şi icoana noastră 
veşnică în iubirea şi viaţa divină a Treimii. Ce altceva a 
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"Iar atunci, la jude-
cata obştească, vom 
răspunde atât pentru 
faptele săvârşite în 
viață, cât şi pentru ur-
mările lor după noi în 
istorie. Cel mai greu 
chin în infern este 
să vezi ce consecințe 
au putut avea unele 
gânduri, cuvinte, 
fapte ale tale; cum 
ele au putut pe alții 
să-i smulgă din albia 
binelui şi să-i prăvale 
în şuvoiul patimilor. 
Și pentru toți aceştia 
să-ți spui: „Vezi, eu 
sunt vinovat, eu sunt 
cel care am pus piatra 
în mişcare”

Părintele Constantin 
Galeriu

însemnat şi înseamnă raiul, dacă nu viaţa oglin dind "fru-
museţea Treimii", cum psalmodiază Biserica (Canon Sfân-
ta Treime). Şi ce altceva a însemnat căderea lui Adam, 
dacă nu o cădere din iubire ? Despărţire şi îndepărtare de 
Protochipul, de Izvorul iubirii şi al vieţii divine. O gustare 
din dulceaţa de sine, devenită întemeiere în sine, ego-
centrism, patimă; gustare ambiguă de sine, amestec de 
bine şi rău (Fac. III, 5), sfârşind în crima lui Cain. Folosire 
a lumii acesteia, concepută doar ca posesie, ca sumă de 
obiecte, de satisfacere, nu numai a nevoilor, ci şi a plăce-
rilor tot mai deşarte, care o prihănesc, o po lueaza grav şi 
o ameninţă chiar cu distrugerea. Nu gustare din ea ca o 
"euharistie", cu mulţumire, cu uimire în faţa bunătăţii şi a 
frumuseții creaţiei, ca împărtăşire spre "bucurie şi viaţă", 
din darul iubirii şi vieţii Dumnezeului Celui viu. - Iar răul, 
păcatul devine atunci un zid, un stăvilar, "o despărţire" 
cum spune Proorocul (Is. 59, 2), care împiedică viaţa divi-
nă să se mai reverse în noi. De aici: "plata păcatului este 
moartea" (Rom. VI, 23).

În Iisus Hristos se reface chipul nostru dumnezeiesc. 
Fiul lui Dum nezeu descoperă, de la obârşie, în întrupa-
re, chipul nostru divin-uman. În El, în Cel fără de păcat, 
viaţa divină se revarsă neîncetat, fără stăvilare. Divinul şi 
umanul comunică aici firesc, umanul revelează neîn cetat 
divinul, iar divinul comunică, lucrează prin firea umană, 
împăr tăşind în iubire viaţa adevărată, deplină. "Viaţa de 
veci care era la Tatăl şi s-a arătat", cum zice Apostolul (I 
Ioan I, 2), se revarsă din Hristos în Duhul Sfânt şi lucrea-
ză: vindecă vieţi mutilate de boli şi suferinţe; hră neşte 
mulţimi flămânde înmulţind mâinile, El Care este "plinea 
vieţii" (Ioan VI, 55) ; izgoneşte prin iubire puterea răului, 
adică a neiubirii, care desfigurează chipul vieţii noastre 
divine; izgoneşte însăşi moartea; în iubire, în iubirea divi-
nă nu există moarte. Iar, "Slava lui Dumnezeu este omul 
viu" (Sfântul Irineu).

Totuşi Hristos îndură şi moartea, dar pentru noi. El nu 
are nimic comun cu moartea, cu puterile care o produc. 
În El nu este păcat, virus al morţii; nu este nici un com-
promis cu moartea. Nu există negaţie în El. Hristos este 
numai Da; "Amin" în cel mai adânc şi deplin sens (II Cor. I, 
20). De asemenea El n-a cugetat şi n-a săvârşit în nici un 
chip vreun atentat la adresa vieţii, a nimicirii ei. N-a gân-
dit moartea nimănui, n-a îndemnat, n-a uneltit asupra 
cuiva acest act grav, negativ. N-a osândit nici pe păcătoşi. 
El iubeşte pe cei drepţi şi miruieşte pe păcătoşi. Îi vaietă, 
deplânge pe "cărturarii şi fariseii făţarnici..." (Matei XXIII, 
13-30), şi pe bogaţi (Marcu X, 23-25); se roagă pentru 
răstignitori, pentru iertarea şi mântuirea lor. El există din 
veci şi de-apururi numai pentru iubire şi viaţă.

Dar El a gustat moartea. - Apare un paradox: Cel care 
este iu bire şi viaţa, prin "Care toate s-au făcut" (Ioan I, 3) 
şi Care a venit să rezidească făptura, gustă moartea, care 
e negaţie a iubirii, a vieţii, a oricărei activităţi. Primeşte 
moartea, care e ruptură în existenţă, Cel ce coboară din 
unitatea şi armonia sublimă a Treimii. Dar tocmai pentru 

aceasta coboară: pentru a arunca din nou peste prăpastia 
separării puntea iubirii. Pentru a lega cele două tărâmuri, 
al divinului şi al uma nului, al vieţii infinite cu cel al vieţii 
"căzute" în "latura şi umbra mor ţii" (Matei IV, 16): cu lan-
ţul iubirii, care "e mai tare ca moartea", pen tru că poate 
naşte etern viaţa.

Tocmai în adâncul nemărginit al acestei iubiri se dez-
leagă, mai ales taina pătimirii ca şi a morţii Mântuito-
rului, pe care şi-o mărturiseşte însuşi prin gravul cuvânt 
rostit de pe cruce: "Dumnezeul Meu, Dum nezeul Meu 
pentru ce M-ai părăsit ?" (Matei XXVII, 46). - Moartea 
apare astfel ca evidenţă ultimă a "părăsirii" lui Dumne-
zeu, pentru că "Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se 
bucură de pieirea celor vii" (Intel. Solomon I, 13). Bucuria 
Lui este bucuria vieţii.

Dar, acceptând moartea, Fiul lui Dumnezeu devenit şi 
Om - în care e posibilă moartea - arată iubirea divină a 
Treimii pentru om "Iubind pe ai Săi cei din lume, până 
la sfârşit i-a iubit" (Ioan XIII, 1), adică până la capăt. Iar, 
"mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca su-
fletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi" (Ioan XV, 13). 
Or, Domnul îşi pune sufletul său pentru noi, pentru a fi şi 
în moarte cu noi ; pentru a nu fi niciodată singuri, fără El, 
"părăsiţi" de El. Cum am fi altfel mântuiţi, când tocmai 
în moarte am fi părăsiţi ? Iar, atunci când pe cruce Iisus 
striga: "...Dumnezeul Meu pentru ce M-ai părăsit?", El 
descoperă iu birea pentru noi. Atunci, omul, în moartea 
lui poate, în schimb, să ex clame: Te preamăresc Doam-
ne că "părăsit" fiind Tu de Tatăl, în păti mirea şi moartea 
mea, nu mai sunt eu părăsit de Tine. Nu mai mor sin gur, 
fiind cu Tine, "prin asemănarea morţii Tale" (Rom. VI, 6). 
Ai pri mit "părăsirea" Tatălui pentru a nu mă părăsi pe 
mine în moarte, Tu Cel ce eşti Viaţa.

Astfel, Hristos a primit "părăsirea" Tatălui pentru noi. 
Dar şi pen tru Tatăl, împlinind porunca Lui. "Căci Dumne-
zeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Sau Cel Unul Născut 
L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică" (Ioan III, 16). Atunci El trăieşte această părăsire 
din iubire pentru Tatăl, din iubire pentru noi, ca şi din iu-
birea Tatălui pentru noi. Şi totul se petrece deodată, fără 
intervale, plinind "sfatul cel veşnic" al Sfintei Treimi. Hris-
tos dezvăluie astfel absolu tul şi plinătatea iubirii pentru 
Tatăl şi pentru noi, în Acelaşi Unic Duh Sfânt. "Părăsirea" 
Lui de Tatăl poartă, descoperă în adâncul ei însăşi esenţa 
şi puterea fără margini a iubirii. A iubi înseamnă tocmai a 
te "părăsi", a renunţa la tine, a te uita pe tine pentru altul, 
pentru salva rea lui. Acesta este înţelesul adânc al cuvân-
tului Sfântului Apostol Pavel când zice despre Domnul: 
"S-a golit pe Sine, chip de rob luând. S-a smerit pe Sine, 
ascultător făcându-Se până la moarte." (Fii. II, 7-8). Mân-
tuitorul pe cruce se uită pe Sine, Se "leapădă de Sine" şi 
primeşte părăsirea Tatălui pentru noi, pentru a noastră 
mântuire. Citiți mai departe la: http://www.crestinorto-
dox.ro/sfaturi-duhovnicesti/parintele-constantin-galeriu-
iubire-inviere-68469.html

Părintele Constantin Galeriu
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Actualitatea Parohiei
Situația financiară la 15 aprilie 2017

$128,105 Heritage Bank checking account

$442,908 BOA checking account

$8,544 BOA ladies aux

$66,341 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $2,015,809 

Donații 1 feb – 15 apr 2017
$139,844 Slujbe, servicii religioase, Bal 18 feb

$4,935 Caritate (matching included)

Plăți 1 feb – 15 apr 2017
Noua Biserică: $123,847

$69,625 Painting project

$44,451 Heritage Bank - mortgage payments

$3,466 Utility bills

$2,846 Miscellaneous building expenses/supplies

$2,529 Theater Design Consultants - A/V improvements 

$930 GuideOne insurance

Diverse: $19,094
$5,200 Clergy housing allowance

$5,150 Clergy salary

$3,040 St. John the Forerunner Monastery - candles

$2,552 Bal 18 februarie

$750 Clergy 50% religious services

$486 QuickBooks - annual fee

$474 OCA - pension plan

$400 USPS - bulk mail

$382 Newsletter - printing and mailing

$360 Apex Law Group - consultant services

$300 WOCA - annual financial support

22 aprilie: Emma-Gabriela Oancea, fiica lui George & Cristina Oancea. Naşi au 
fost Marcel & Liliana Bogdan. Nicolas-Florin Tănase, fiul lui Răzvan & Sonia 
Tănase. Naşi au fost Florin & Oana Mirică. Ivanka-Maria Guțu, fiica lui Mihail 
& Victoria Guțu. Naşi au fost Leontie & Domnica Zubatîi.
23 aprilie: Lavinia-Lexor, fiica lui Liviu & Mariana Caba. Naşi au fost Serghei 
& Liudmila Sturza. 
Tuturor copiilor le dorim sănătate şi împliniri şi fie ca lumina Sfântului Duh să 
le călăuzească paşii în viață.

Botezuri

Parohia noastră va organiza şi anul acesta două picnic-uri, pe 8 iulie 
şi 26 august. În tradiţia unității ce ne-a susținut de fiecare dată, vă 
aşteptăm cu drag să participați la aceste evenimente, găzduite ca şi 
în trecut de parohia Bisericii Sârbe Sf. Sava (14916 239th Pl. SE, Is-
saquah, WA 98027). 

Marcaţi-vă datele în calendar

Duminică 30 aprilie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Duminică 7 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Sâmbătă 13 mai 7:00 PM Vecernie

Duminică 14 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Duminică 21 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Sfinții Împărați 
Constantin şi Elena)

Miercuri 24 mai 7:00 PM Vecernie

Joi 25 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Înălțarea Dom-
nului)

Sâmbătă 27 mai 7:00 PM Vecernie

Duminică 28 mai 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie

Sâmbătă 3 iunie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Pomenirea 
morților - Moşii de vară)

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)

Hristos a Înviat!
Minunea Învierii Domnului este o taină de necuprins, un izvor nesecat de 
viață şi pace care ne-a umplut şi anul acesta sufletele de bucurie, încre-
dere şi nădejde. Pentru prima oară, nu numai enoriaşii, dar şi însăşi biserica 
noastră au întâmpinat chemarea “Veniți de luați lumină!” îmbrăcați în strai 
de sărbătoare. Sfinții pictați atât de frumos în înaltul altarului şi al turlei au 
vegheat cu priviri mângăietoare asupra credincioşilor ce îşi aprindeau făcliile 
de la lumina adusă din Sfântul Altar, simbol al biruinței vieții asupra morții şi 
al luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.
Fie ca adevărul Învierii Domnului să ne îndrume viețile în continuare, iar 
minunatul proiect de pictură “Cerul pe pământ”, simbol al legăturii noastre 
cu Hristos Cel înviat şi al dorinței noastre de a trăi în lumina învățăturii Sale, 
să fie reluat cu har şi spor în lunile ce vor veni. Dacă doriți să contribuiți la 
desăvârşirea acestei sfinte lucrări, vă rugăm să vizitați planurile iconografice 
din altar, turlă şi abside şi să ne scrieți la fundraising@ortodox.org.
Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă răsplătească înzecit eforturile şi dragostea 
pentru lăcaşul Său!

Proiectul "Cerul pe Pământ"
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BALUL FLORILOR DE MAI
sâmbătă, 20 mai

începând de la ora 18:30,
la sala socială a bisericii, în compania

Ansamblului Folcloric “Datina”
și a lui

Valentin Butnaru!

Biserica S�nții Trei Ierarhi
vă invită la

Sâmbătă, 27 Mai, 2017
11 AM - 1 PM
Sala 'Charlotte Martin Theater' a Teatrului de Copii
201 Thomas Street Seattle, WA 98109 

Dacă vă este dor de un colț de plai românesc, Datina vă 
invită la spectacolul de dansuri, muzică şi obiceiuri de 
vară, culese din întreaga Românie, pe care îl va aduce, 
cu aceeaşi dăruire şi apreciere a tradițiilor strămoşeşti, 
ca şi până acum, pe scena festivalului internațional 
Northwest Folklife, de la Seattle Center. Anul acesta 
se marchează a patra apariție a ansamblului, pe scena 
prestigioasei platforme culturale locale. Spectacolul va 
fi găzduit în sala elegantă şi încăpătoare, ‘Charlotte The-
ater’, a Teatrului de Copii, de la Seattle Center şi va fi un 
periplu artistic care ne va reaminti despre frumusețea şi 
bogăția culturii populare româneşti. Intrarea este
gratuită. Vă aşteptăm cu drag! Mai multe informații, în 
curând, pe pagina de facebook, a Datinei 
https://www.facebook.com/datinaseattle/

Datina, Datina Junior și invitații săi, 
la Northwest Folklife Festival, Seatle



Orice copil are un nume,
Orice copil are o zi,
Lumina lui aprinsă-n lume
De noapte ne-ar putea păzi.

Orice copil are o ţară,
Orice copil are părinţi,
Descoperind din vară-n vară
Alt joc al paşilor cuminţi.

Orice copil are o cale,
Orice copil are un gând,
Călătorind pe cer la vale
Şi printre spini din când în când.

Orice copil are un leagăn,
Orice copil crede-n poveşti,
Adăpostind o lume-ntreagă-n
Curaţii ochi copilăreşti.

Orice copil are o mare
Pe care-şi poartă barca lui,
Dar nu se-aşteaptă să coboare
La ţărmul mării nimănui.

Orice copil culege fluturi,
De dorul unei mângâieri,
Şi-ntoarce vremea la-nceputuri
Cu teama de-al rosti pe „ieri”.

Orice copil se poate face
Şi floare şi păun şi cerb,
Silabisind cuvântul pace
Pe limba fiecărui herb.

Orice copil are sub gene
Şi stropi de rouă şi gheţari,
Hrăniţi din legile viclene
Din jocul unor oameni mari.

Orice copil reface-n minte
Destinul primului cuvânt,
Putând să strângă în cuvinte
Lumina-ntregului pământ.

Orice copil e o minune
Irepetabilă precum
Ivirea zilei din genune
Şi focul soarelui din scrum.

Cuvântulpagina 6

COLTUL COPIILOR
Orice copil

de George Ţărnea

împreună cu 

Din program: 

Teatru de Păpuși: ‘Fata Moșului 
și Fata Babei’ 
Ateliere de creaţie  populară și 
lucru manual 
Proiecţie de Film 
Lectură  
Scenete  

Manifestările cultural-educative, pentru toate vârstele, se 
vor desfășura în cadrul Centrului Românesc  

al Bisericii SÞnţii Trei Ierarhi 

Sâmbătă și Duminică, 3 - 4 Iunie, 2017 
cu participarea:  

¥ Clubului Piticot  
¥ Ansamblului Datina Junior 

¥ Școlii Duminicale a Bisericii SÞnţii Trei Ierarhi 

!Centrul Românesc al Bisericii SÞnţii Trei Ierarhi din Seattle, în colaborare cu 
!American Romanian Cultural Society (ARCS) și cu sprijinul  

!Muzeului Naţional al Literaturii Române, Iași 

organizează, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului 

GraÞca lui Ary Murnu 
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Donațiile în perioada 1 februarie - 15 aprilie 
2017 au totalizat $139,844. Mulțumim tuturor 
donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$16,220  Donator nespecificat
$6,819  Răutu Bogdan & Carmen
$5,750  Anonim
$3,550  Suciu Monica
$2,800  Ţigănuş Liviu & Maria
$2,700  Olt Emanoil & Violeta
$2,475  Ţîru Cătălin Mihai & Daniela
$2,450  Chița Adrian & Maria Cristina
$2,311  Muntean Ioan & Angelica
$2,300  Apostol Alexandru & Doina
$2,000  Williams Kimberly
$1,950  Oprea Constantin Sorin & Carmen
$1,850  Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$1,665  Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,612  Oltean Adrian Paul & Mariana
$1,600  Clinciu Ciprian & Camelia
$1,550  Mihăescu Dorin & Florina
$1,500  Boboc Ciprian & Georgiana, Moldova-
nu Petru & Valentina, Oancea George & Cristina, 
Smîntînă Ioan & Maria
$1,450  Podar Marius & Monica
$1,432  Siicu Cătălin & Gabriela
$1,400  Mart Iulian & Veronica
$1,300  Mirea Valentin & Aurelia, Stănescu 
Marian & Luana
$1,250  Piticariu Toader & Virginia
$1,200  Anonim, Dumitru Ion Viorel & Raluca
$1,173  Rață Sergiu & Nadejda
$1,125  Peschek Mark & Mirela
$1,100  Ionescu Florentin & Dana
$1,090  Raus Victor & Focşan Cosmina Raluca
$1,000  Andreiu Bogdan & Geanina, Armănaşu 
Alex & Mihaela, Blendea Niculae & Mihaela, Cu-
richeru Carolina, Edwards Paul & Ramona, Folta 
Florin & Teodorescu Roxana, Gavrilescu Alexan-
dru & Loredana, Hera Gabriel & Raluca, Kraus 
Jason & Corina, Mija Iolanda, Moiceanu Cornel 
& Mărioara, Popița Ioan & Dorina, Toma Tudor & 
Aurora
$928    Bene Ioan & Maria
$800    Ghizilă Gabriel & Teodora, Golescu Adi & 
Maria
$743    Petrovan Ioan & Plev Maria
$700    Construction T.B., Pop Călin Daniel & Adri-
ana Ileana
$662    Anonim
$658    Dominte Val & Elena
$650    Butnar Ioan & Elisabeta
$625    Popa Toni & Ramona Valeria
$620    Nistor Ioan & Valeria, Lazăr Florin & Si-
mona
$610    Moraru Adrian & Delia
$560    Wisteria Lodge LLC
$550    Stănculescu Mihai, Tătar Monica

$549    Danciu Valentin & Ioana Marina
$538    Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$500    Anonim, Buie Maria, Codrea Arsenie & 
Rodica, Codrea Teodora, Dobre Codrin Constantin 
& Mihaela, Duican Ion & Gabriela, Farkaş Marius 
& Radoslava, Goie Ioan & Maria, Manole Vasile 
Cătălin & Irina, Marcu Cornel & Virginia, Negroiu 
Iulian & Manuela, Oprean Dorel & Lucia, Paşca 
Dorin Alin & Eugenia, Petriuc Mihai & Elena, Pop 
Aurel & Marcela, Radu Adrian & Alexandra, Ţur-
can Stelian & Cărăuş Natalia, Vişan Sofia-Cristina
$475    Dobre Gheorghe & Ramona
$450    Buie Gheorghe & Mihaela, Perianu Aurel 
& Florentina
$430    Crețu Ionel & Monica
$405    Ioana Bogdan & Cristina
$400    Căprar Viorica & Nicoleta, Căruțaşu Adri-
an & Diana, Gaşpar Lucian & Mărioara, Mureşan 
Nicu & Lucy
$390    Anonim
$385    Olariu Laurențiu & Eugenia
$370    Drăgan Remus & Voichița, Obreja Angelo 
& Mihaela Alina
$361    Pop Cristian & Ioana
$350    Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena, Ţîru 
Doinița
$325    Tătar Lucian
$321    Anonim
$308    Nalbantu Silvia
$305    Cira Adalbert & Gina
$300  Adam Arcadie, Aluaş Mihai & Gabriela, 
Anonim, Chin Gregory & Corina, Florea Ananie & 
Leontina, Gaşpar Alexandra, Gheorghiu Cristina, 
Grindean Oana, Morea Septimiu & Sanda, Mun-
tianu Adrian & Alexandrina, Popescu Cosma Dan 
& Mihaela, Răzvan Cornel Marius, Zanidache Vir-
gil & Doina, Zubatii Leontie & Doina
$274    Romanschi Mădălin & Laura
$250    AFH Nurses Association, Popescu Mihail & 
Bidivenciu Irina, Radu Remus & Adela
$225    Belea Alexandru Dumitru & Vărvaş Semi-
da, Nine Cristian & Alina
$220    Totka Mikeva
$212    Şoldan Gabriela
$211    Gheoca Radu & Doinița, Ungureanu Ghe-
orghe
$205    Mircea Iosif & Ildiko, Puraveț Constantin 
Petru & Tatiana, Siia Ovidiu & Gabriela
$200    Albuț Gabriel & Lucia, Anonim, Blidar 
Marius & Deac Crina, Borşan Antonel & Ana, 
Cocerhan Vasile & Maria, Crăcuț Daniel & Corina, 
Drecin Gabriel & Laura Nicoleta, Dunca Grigore & 
Iliana, La Luna Rhythmic Gymnastics Academy, 
Petru Gheorghe & Petrescu Cornelia, Popa Mir-
cea Călin & Dana, Rădăuceanu Toader & Niculina, 
Sârbulescu Sorin & Veronica, Tomici Dorina
$180    Mureşan Adolfina
$175    Rădulescu Alexandru & Ionela Floris

$170    Pop Flora
$160    Braga Vitalie
$159    Anonim
$158    Sitaru Mircea & Victoria, Vlad Constantin-
Daniel & Iulia-Oana
$150    Corbean Florin & Camelia, Derbac Ruja
$132    Cuc Iosif Flavius & Aurica, Iliescu Valentin 
& Alina, Mărciulescu Cristian & Adina, Rădăucea-
nu Paul & Adriana, Ţîrle Ioan & Carabă Crina
$130    Hawkins Ryan & Diana
$120    Bogdan Mircea & Claudia, Borza Marius 
& Cristina, Briseno Cristina, Popescu Gheorghe & 
Nicolae Roxana
$105   Anonim, Basarabă Ionel & Ioana, Cupşa 
Petre & Crisanta, Dăian Nicolae & Livia, Enache 
Cătălina, Gruber Cristian, Nistorică Gabriel, Valea 
Mircea & Maria, Zlăvog Gabriel & Maricica
$100 Anonim, Anonim, Anonim, Ardelean 
Cornel & Iuliana, Balint Petru & Daciana, Bur-
lacu Luminița, Ciocănaş Ioan & Eugenia, Ciucă 
Gabriel, Clep Sorin Daniel & Natalia, Cojocaru 
Alexei & Mariana, Dîrțu George & Laura, Dreve 
Sorin & Delia, Feneşan Adrian & Cristina, Gruber 
Gheorghe Silviu & Carmen Cristina, Jianu Sorin 
& Constanța, Marcu Claudia & Horațiu, Mar-
ton Vasile, Mînăscurtă Ion & Marcela, Mureşan 
Olga, Niculescu Marius & Nona, Oros Adina, Sega 
Giorgio & Cristina, Sinea Viorel & Corina, Sîrbu 
Gabriel & Rodica, Standolariu Dorel & Manuela, 
Stoița Vasile & Rodica, Szolosi Csaba & Nicoleta, 
Tegăneanu Aldrin & Diana, Trocan Gabriel & Ele-
na, Ungur Ion & Constantina
$95    Cotora Ion & Georgeta
$80    Soneriu Iulian
$60    Marcu Carolina, Pravăț Daniel & Claudia
$50   Anonim, Arbune Marius & Ionela Carmen, 
Bondis Doina, Cotuțiu Alexandru & Ileana, Furtu-
nă Alina, Gaşpar Raluca, Let Valerian, Lieuallen 
Brian & Smaranda, Pară Maria, Radosav Codruța 
Otilia Flori, Suman Alexandrina
$40    Codrea Cosmin, Lovin George
$30    Anonim
$27    Oltean Eduard & Liliana
$25    Ades Camelia, Stoian Ionuț & Dana
$20    Geamănu Elena, Magdas Laura & Mihai
$15    Pop Marius & Elena

Donații caritate 1 februarie - 15 aprilie 2017
$4,038 Microsoft Matching (Helping Fund)
$300 Zaharia Nicolae-Cătălin & Ancuța
$200 Olariu Laurențiu & Eugenia
$105 Moiceanu Cornel & Mărioara
$100 Stănescu Marian & Luana
$81 Moldovanu Petru & Valentina
$45 Nica Doru & Oana
$38 Ifrim Silviu & Cătălina
$19 Şipoş Cătălin & Brad Daniela
$9 Gavrilă Robert

Donaţii 1 februarie 2017 - 15 aprilie  2017



The “Three Holy Hierarchs” Church
6402 226th St. SW, 

Mountlake Terrace, WA 98043
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Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Carmen Răutu, Florin Trofin
Secretar: Adrian Chița
Trezorier: Sergiu Rață
Controlori: Sorin Angheluş, Ioan Bene, Ionel Crețu, 
Eugen Moldovan, Ionuț Onuțan
Epitropi: Emanoil Olt, Ioan Petrovan, Teodor Piticariu
Coordonator caritate: Eugen Moldovan
Coordonator strângere de fonduri: Carmen Răutu
Grup financiar: Camelia Clinciu, Eugenia Olariu, 
Maria Țigănuş
Comunicare: Sorin Angheluş, Ioana Danciu, Claudia 
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Floarea Cătană
Vicepreşedinte: Claudia Pravăţ, Doinița Țîru
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Guşu
Controloare: Delia Moraru, Semida Vărvaş
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 3 iunie 7:00 PM Vecernie

Duminică 4 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile)

Luni 5 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Lunea Sfântului Duh)

Duminică 11 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 17 iunie 7:00 PM Vecernie

Duminică 18 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 24 iunie 8:30 AM Nașterea Sf. Ioan Botezătorul - Pelerinaj la Sf. Mânăstire din 
Goldendale

Duminică 25 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Miercuri 28 iunie 7:00 PM Vecernie

Joi 29 iunie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfinții Apostoli Petru și Pavel)

Sâmbătă 1 iulie 7:00 PM Vecernie

Duminică 2 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 9 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 15 iulie 7:00 PM Vecernie

Duminică 16 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Miercuri 19 iulie 7:00 PM Vecernie

Joi 20 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul)

Sâmbătă 22 iulie 7:00 PM Vecernie

Duminică 23 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 29 iulie 7:00 PM Vecernie

Duminică 30 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie
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Suplimentul Buletinului
Ne puteţi contacta în scris la adresa: 

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

CABINET DE PSIHIATRIE ÎN EDMONDS! 

Dr. CĂTĂLINA DRĂGHICI, MD 

PENTRU PROGRAMARE 

ENGLEZĂ: Lori 206-200-4365 sau lorigaffneyrr@gmail.com 

ROMÂNĂ: 425-563-9166 sau edmondspsych@gmail.com 

CONTACT 

www.edmondspsychiatry.net 

edmondspsych@gmail.com 

În curs de atestare cu Medicare și cu companiile majore de 
asigurări! 

Vă așteptăm cu drag! 
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Tabăra Românească Ortodoxă pentru copii și adulți
Biserica Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi” din Seattle, WA, cu binecuvântarea Părintelui Ioan
Cătană, organizează a 10-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 20 - 26 august 2017, 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:
$325 – primul copil din familie $275 – al doilea copil din familie
$250 – al treilea copil din familie $200 – 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 2017. 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 2017, 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;
- Organizarea 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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Do You Need a Professional 
Translator or Interpreter?

CALL US!
Certifi ed Legal & Medical

Forms • Documents • Notary Service
All Languages of the Former 

Soviet Union and Eastern Europe
(Other Languages Available. Call for Info) 

Reliable, High Quality, Quick Delivery
Over 15 Years Experience

Phone/Fax: 425-432-8797
русско-украинская линия: 206-618-0716

www.WaTransBureau.com • info@WaTransBureau.com

Mai:
2 Soneriu Iulian
3 Ionescu Lucian, Rusan Aurica
4 Pop Adriana, Predescu Simona
5 Chirică Alexandru, Groșan Gheorghe, Vlad 
Silvia
6 Minescu Florentin
8 Butnar Ioan, Denache Petre, Puraveț Petru 
Constantin
9 Bărluț Ioan, Croitoru Mihaela, Râpan Floarea
10 Breban Florica, Cotuțiu Alexandru
11 Tescar Maria 
12 Oltean Adrian-Paul, Pațilea Mihaela, Pintilie 
Cornelia
13 Dreve Diana
14 Doagă Diana, Suciu Dominic, Popescu 
Mihaela
15 Moraru Valentin, Oltean Isabella
17 Potolea Maria, Ștefu Carmen
18 Ovadiuc Liliana
19 Folta Roxana, Tătar Lucian
20 Avădanei Dragoș, Mihalcea Alexander 

Robert
22 Hăpăianu Sofia
23 Hagiu Costin
24 Trofin Izabella, Jalobeanu Mara-Helen 
25 Bucșe Olga, Teodoru Călin
26 Andrei Mădălina
27 Popescu Cristian
29 Aniței Cecilia, Gavrilovici Iosif, Militaru 
Adrian, Niculescu Ofelia
30 Dunca Grigore
31 Malkasian Magdalena, Oprean Dorel, Radu 
Paul, Rusu Dorel
Iunie:
1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca 
Radu-Rareș, Radu Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora
6 Cira Gina, Grecu Iosif, Țibănescu Daniel
7 Doagă Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu Ștefan 
Niscov

8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs 
Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt 
Violeta, Roșca Dorina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela 
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Roșca Sebastian
27 Moraru Elena, Motoc Viorel, Podar Marius
28 Crețu Paul-Ștefan, Chirică Florentina
29 Farcaș Mitică, Frîntu Mihail
30 Buluc Mariana

Aniversări  Mai - Iunie 


