
Troparul  
"Slăvit urmaş al 

Apostolilor lui Hristos, 
trimis ai fost ca să 

ne izbăveşti pre noi, 
cei slabi în credință 

şi cu inima răcită. Cu 
harul şi nevoințele 

pustnicilor din vechi-
me înveşmîntîndu-te, 

întru aceasta de la 
Dumnezeu tainele cele 

cereşti ai primit. O, 
preabunule ocrotitor 

al orfanilor, care ai dat 
o nădejde acestei lumi 

decăzute! O, lumină-
torule al lui Hristos, în 

zorii înfricoşătoarei 
Judecăți aprins! 

Roagă-te pentru noi, 
Sfinte Ierarhe şi Părinte 
Ioane, ca să se aprindă 

şi inimile noastre de 
flacăra iubirii mîntu-
itoare pentru Hristos 

şi să se mîntuiască 
sufletele noastre în vre-

murile de apoi."

Sfântul Ioan Maximovici (1896 -1966) este consi-
derat de către creștinii ortodocși de pretutindeni, ca 
fiind unul dintre cei mai mari sfinţi al secolului XX. 
Manifestând diferite forme de sfințenie, el a fost în 
același timp un mare teolog inspirat de Dumnezeu și 
„nebun întru Hristos”, un zelos ierarh misionar și un 
aparator al săracilor, un ascet desăvârșit și un părinte 
iubitor pentru orfani. Asemeni lui Moise, el și-a scos 
turma din robie, conducând-o din China în lumea li-
beră. Urmaș al primilor apostoli, el a dobândit de la 
Dumnezeu puterea de a tămădui sufletele și trupurile 
suferinde. Străbătând valul timpului și spațiului, el 
cunoștea și răspundea gândurilor oamenilor, înainte 
ca aceștia să și le exprime. Fericitul Ioan răspândea o 
putere ce-i atrăgea pe oameni mai mult chiar decât 
nenumăratele sale minuni. Aceasta era puterea iu-
birii lui Hristos – marea taină inaccesibilă înțelegerii 
lumești.

Acum în Ceruri, el continuă să se roage și să-i vizite-
ze pe cei ce-l cheamă în ajutor, după cum mărturisesc 
minunile și tămăduirile înregistrate peste tot în lume. 
La 2 iulie, 1994, în America a avut loc proslăvirea ar-
hiepiscopului Ioan de San Francisco, ierarh al Bisericii 
Ortodoxe Ruse din diaspora.

Patria arhiepiscopului Ioan a fost înfloritoarea re-
giune Harkov, din sudul Rusiei. Aici, pe moșia Adamo-
vka, în ilustra familie de nobili Maximovici, în data de 
4 iunie 1896, părinților Boris și Glafira li s-a născut un 

fiu. La sfântul botez a primit numele de Mihail – în 
cinstea sfântului arhanghel al Domnului. Neamul 
Maximovici era renumit din vechime prin evlavia și 
patriotismul său.

Cel mai strălucit reprezentant al acestei familii de 
viță veche era sfântul ierarh Ioan, mitropolitul To-
bolskului, cunoscut scriitor și poet duhovnicesc, lumi-
nător al Siberiei, care a trimis prima misiune ortodoxă 
în China și a săvârșit numeroase minuni. El a fost ca-
nonizat în 1916, iar sfintele sale moaște se păstrează 
până în zilele noastre la Tobolsk. Cu toate că sfântul 
ierarh Ioan a murit la începutul secolului al XVlIl-lea, 
duhul acestuia a purces asupra urmașului său înde-
părtat, care mai târziu i-a purtat numele.

Mihail era un copil bolnăvicios, firav și blând. Nu-i 
plăceau jocurile zgomotoase și deseori era adâncit în 
gândurile sale. Iubea animalele, mai ales câinii. În 
copilărie se deosebea printr-o religiozitate profundă. 
Colecționa icoane, cărți duhovnicești și istorice. Cel 
mai mult ii plăcea să citească Viețile sfinților.

Moșia familiei Maximovici se afla în vecinătatea 
mănăstirii Sviatogorsk. Tânărul Mihail, „monah din 
copilărie”, își petrecea toată vara la mănăstire.

La vârsta de 11 ani a fost trimis la școala militară 
din Poltava. În acești ani l-a întâlnit pe episcopul Te-
ofan al Poltavei, vestitul ascet, care a rămas pentru el 
un model de sfințenie până la sfârșitul vieții.

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

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

Cuvân†ul

Viața Sfântului Ierarh Ioan Maximovici
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În 1914, Mihail a absolvit școala de cadeți și, urmând 
vocației sale intime, a hotărât să intre la Academia Du-
hovnicească de la Kiev. Părinţii însă au insistat să se în-
scrie la facultatea de drept și, din ascultare, el a renunțat 
la dorința sa. Anii de maturitate și terminarea studiilor 
au coincis cu începutul groaznicei revoluții, al cărei scop 
a fost sa conducă lumea către anticreștinism.

În 1921, în timpul războiului civil, emigrează la Bel-
grad împreună cu întreaga familie. În 1925 a absolvit 
facultatea de teologie. În 1926 a fost tuns în monahism 
și hirotonit ca ierodiacon în mănăstirea Milkovo, luând 
numele de Ioan. La sfârșitul aceluiași an, părintele Ioan 
a fost hirotonit ca ieromonah. Între anii 1929-1934 a 
fost profesor și diriginte la seminarul teologic „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Bitol. În anul 1934 s-a luat ho-
tărârea de a-l înainta la rangul de episcop. În ceea ce-l 
privește pe însăși părintele Ioan, nimic nu putea fi mai 
străin năzuințelor sale decât acest lucru. Cineva, care-l 
cunoștea, povestește cum l-a întâlnit în acea vreme la 
Belgrad. El i-a spus că se afla în oraș din greșeală, chemat 
în locul unui oarecare ieromonah Ioan, care urma sa fie 
făcut episcop. A doua zi, el i-a comunicat acelei persoane 
că s-a creat o situație și mai proastă decât crezuse el – 
anume că, pe el vor să-l facă episcop!

Hirotonirea sa ca episcop a avut loc la 28 mai, anul 
1934.

Vlădica s-a dovedit a fi ultimul dintre episcopii 
hirotoniți de mitropolitul Antonie (Hrapovitki). A fost tri-
mis în China, în eparhia Shanghaiului. Aici el desfășoară 
o activitate rodnică, în organizarea unor societăți filan-
tropice și de binefacere, aplanează conflicte religioase, 
ridică o catedrală.

Odată cu venirea comuniștilor la putere, colonia 
emigranților ruși din China a fost nevoită să se refugieze 
și de acolo, majoritatea prin insulele arhipelagului fili-
pinez.

În 1949, în insula Tubabao, în lagărul pentru refugiați 
locuiau aproximativ cinci mii de refugiați. Insula se afla în 
calea uraganelor sezoniere. Într-o convorbire cu localni-
cii, un rus a menționat teama sa de uragane, însa aceștia 
i-au spus că nu există motive de îngrijorare, întrucat 
„sfântul vostru binecuvântează lagărul în fiecare noapte 
din toate cele patru parți”. După ce lagărul a fost evacuat, 
un uragan devastator s-a năpustit asupra insulei.

În anul 1951, arhiepiscopul Ioan este trimis în Europa, 
mai întâi la Paris, apoi la Bruxelles.

În Europa Occidentală, Vlădica acordă un interes con-
stant nu numai diasporei ruse, pentru care trudea neo-
bosit, ca și la Shanghai, ci și populatiei locale. El primește 
sub jurisdictia sa Bisericile Ortodoxe din Olanda și Franța. 
Unicul preot ortodox al Misiunii de la Madrid a fost hiro-
tonit de el. În ceea ce privește America – aici activitatea 
sa de arhipastor s-a realizat cel mai deplin.

Vlădica Ioan poate fi considerat ocrotitorul adevăratei 
Ortodoxii în Lumea Nouă.

În anul 1962, la cererea unor numeroși credincioși, 
ce-l cunoșteau de la Shanghai, Vlădica a fost invitat la 
San Francisco, cea mai mare eparhie ortodoxă din Ame-
rica.

La San Francisco, Vlădica Ioan a găsit comunitatea 
scindată și construcția marii catedrale în cinstea Icoanei 
Maicii Domnului Bucuria tuturor scârbiților oprită. Vlă-
dica Ioan s-a adresat credincioșilor cu rugămintea de a 
face donații pentru continuarea lucrărilor. Acest apel a 
trezit un entuziasm neobișnuit in rândul ortodocșilor 
americani. Pacea a fost restabilită și construcția catedra-
lei dusă la bun sfârșit.

În 1963, cu blagoslovenia Vlădicăi a fost întemeia-
tă Frația preacuviosului Gherman din Alaska, devenită 
ulterior cel mai important centru misionar ortodox din 
California.

Arhiepiscopul Ioan Maximovici a rămas credincios 
până la sfârșit căii alese de el, de a sluji cu devotament 
Biserica. Cei ce l-au cunoscut în ultimii ani ar fi putut 
evidenția, probabil, două trăsături principale ale carac-
terului său. Înainte de toate – strictețea în tot ce se re-
ferea la Biserică și la Tradiție. Era un apărător consecvent 
al legii creștine. Interzicea clerului său să participe la 
slujbele comune „inter-creștine” din cauza canonicității 
îndoielnice a unora dintre participanți. Activitatea 
ecumeniștilor creștini i se părea la fel de îndoielnică.

Precum Părinţii din vechime, care s-au văzut siliți să 
acorde o atenție specială ereziilor triadologice și hristo-
logice, arhiepiscopul Ioan a opus o rezistență statornică 
celor mai „actuale” erezii ale contemporaneității – dena-
turării dogmei ortodoxe despre Fecioara Maria în cadrul 
sofiologiei. Actualitatea scrierilor ereziologice ale Vladi-
căi Ioan se aprofundează prin aceea că actualele mișcări 
„marianice” manifestă o afinitate spirituală evidentă cu 
religiozitatea paracreștină.

Cu toate acestea, Vlădica a rămas în memoria 

Sf. Ioan Maximovici

"Cu cât omul se află 
mai mult sub lucrarea 

harului sfintei îm-
părtăşanii şi cu cât se 

uneşte mai strîns cu 
Hristos, cu atît mai 

mult se va desfăta de 
părtăşia cu Hristos şi 
în împărăţia Lui, ce 

va să vină."
 

"Dacă cineva, ru-
gându-L îndelung pe 

Dumnezeu, să-i împli-
nească vreo rugăminte, 

nu primeşte răspuns, 
acela să ştie că Milos-

tivul Tată Ceresc nu se 
grăbeşte să-i împlinească 

rugămintea fie pentru 
că ceea ce a cerut nu îi 
este de folos, fie amână 
împlinirea rugăminții 

lui pentru a-l determina 
să se roage mai des şi a-l 

învăța cu răbdarea în 
vederea unei răsplătiri 

mai mari.”
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"Nimic mai bun nu 
putem face pentru cei 
adormiți decât rugân-
du-ne pentru ei. Ei au 
mare nevoie de acest 
lucru, mai ales în 
cele 40 de zile, când 
sufletul celui răposat 
urmează calea spre 
veşnicele locaşuri."

"Dacă vom conştienti-
za nimicnicia duhov-
nicească, păcătoşenia 
noastră, şi vom dori 
din tot sufletul să ne 
îndreptăm, suntem 
aproape de mântuire. 
Din adâncul sufletu-
lui vom striga către 
Domnul: „Miluieşte-
mă, Dumnezeule, mi-
luieşte-mă după mila 
Ta!", „Iartă-mă şi mă 
mântuieşte!", „Dă-mi 
să-mi văd greşelile 
mele şi să nu osândesc 
pe fratele meu!".

Sf. Ioan Maximovici

Sf. Ioan Maximovici

credincioșilor nu prin severitatea sa, ci, dimpotrivă, prin 
blândețea, veselia și chiar prin ceea ce se numește „ne-
bunie întru Hristos”.

Ultimii ani ai vieții arhiepiscopului Ioan au fost 
amărâți de atacurile și persecuțiile adversarilor săi, căro-
ra le răspundea totdeauna fără a se plânge sau a învinui 
pe cineva, cu un calm netulburat.

Împlinise abia șaptezeci de ani, când a murit, însin-
gurat, cum a și fost mereu, de când devenise arhiereu.

În 1966, după trecerea în 
veșnicie a arhiepiscopului Ioan, 
în presă au apărut numeroase 
materiale atestând sfințenia sa: 
tămăduirile miraculoase, exorci-
zarea demonilor, ascetismul ri-
guros al vieții sale, privegherea în 
timpul nopții, aparițiile sale după 
moarte, darul clarviziunii, pogo-
rârea vizibilă a flăcărilor în timpul 
Sfintei Liturghii, prigoana feroce 
la care a fost supus și, în sfârșit, 
ceea ce nu toți au fost capabili 
să prețuiască (poate din cauza 
că acest aspect al sfințeniei era 
practic incompatibil cu rangul de 
arhiepiscop) – nebunia lui pen-
tru Hristos. Vlădica își orânduia 
viața întemeindu-se pe Legea lui 
Dumnezeu, fără să se gândească 
cât de imprevizibile și chiar stra-
nii pot apărea faptele sale, celor 
ce se conduc după criterii pur 
omenești. De obicei mergea pe 
jos, adesea desculț, vizitând spita-
le, aziluri și ospicii. Slujea desculț și 
în biserică. Vlădica era cunoscut ca sfânt nu numai prin-
tre creștinii ortodocși, ci și în rândul credincioșilor de alte 
confesiuni. Așa, bunăoară, în una din bisericile catolice 
din Paris, preotul încerca să trezească interesul tinerilor 
față de credință prin următoarele cuvinte: „Afirmați că în 
prezent nu se mai întâmplă minuni, nu mai există sfinți. 

De ce să vă prezint dovezi teoretice, când astăzi pe stră-
zile Parisului umblă un sfânt – sfântul Jean cel Desculț!”

În toate spitalele europene se știa despre acest arhi-
ereu, care era în stare să se roage toată noaptea pentru 
un muribund. Era chemat la căpătâiul bolnavului – fie 
el catolic, protestant, ortodox, evreu sau oricare altul – 
pentru că atunci când el se ruga, Domnul era milostiv.

Era cunoscut și venerat în întreaga lume. La Paris, 
dispecerul căii ferate reținea plecarea trenului până la 

venirea „Arhiepisco-
pului rus”.

Î n s e m n ă t a t e a 
Sfântului Ioan Ma-
ximovici pentru ome-
nirea secolului XX nu 
poate fi estimată. El 
a fost denumit de în-
treaga lume ortodoxă 
– făcătorul de minuni 
al Shanghaiului, Eu-
ropei Occidentale și 
America de Nord.

În epoca Uni-
versalei secătuiri 
duhovnicești, a celor 
mai mari cataclisme 
sociale și a rătăcirii 
minților, el a crezut 
de cuviință să trăias-
că așa cum au trăit 
marii asceți ai Fivai-
dei și Palestinei, care, 
exprimându-ne prin 

cuvintele Sfântului Si-
luan Athonitul, iubin-

du-L pre Dumnezeu, L-au iubit până la urmă.
(Articol preluat din portalul ortodox "Doxologia")

Moaștele Sfântului Ioan Maximovici 
în catedrala din San Francisco
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Actualitatea Parohiei
Situația financiară la 15 iunie 2017

$83,654 Heritage Bank checking account

$509,506 BOA checking account

$9,413 BOA ladies aux

$61,566 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $1,986,682 

Donații 16 apr – 15 iun 2017
$100,713 Slujbe, servicii religioase, Paști, Bal 20 mai

$1,792 Caritate (matching included)

Plăți 16 apr – 15 iun 2017
Noua Biserică: $57,085

$44,451 Heritage Bank - mortgage payments

$5,901 Miscellaneous building expenses/supplies

$2,787 Theater Design Consultants - A/V improvements 

$2,239 Utility bills

$1,170 GuideOne insurance

$538 Painting project

Caritate = $6,000
$5,000 Helping Fund - Proiect GHERLAMAY17

$1,000 Helping Fund - Proiect AGAMAY17

Diverse: $18,337
$5,200 Clergy housing allowance

$5,150 Clergy salary

$2,625 Clergy 50% religious services

$2,170 Bal 20 mai

$1,008 Masa de Paști

$888 OCA - pension plan

$842 St. John the Forerunner Monastery candles

$454 Newsletter - printing and mailing

6 mai: Emma-Nicole Mărculescu, fiica lui Răzvan & Manuela Mărculescu 
având ca nași pe Dan & Eva Coroi.
6 mai: David-Alexander Caba, fiul lui Sorin & Ana-Maria Caba. Nași au fost 
Ovidiu & Laura Sidea.
7 mai: Gabriel-Odin Moiceanu, fiul lui Corneliu & Mărioara Moiceanu având 
ca nași pe Florentin & Dana Ionescu.
7 mai: Teodor Pușcaș, fiul lui Lilian & Cristina Pușcaș. Nași au fost Gheorghe 
& Stela Jugurt.
14 mai: Marcus-Teodor Vecerzan, fiul lui Vlad & Andreea Vecerzan având ca 
nași pe Nicolae & Laura Horea.
21 mai: Thomas-George Stoicescu, fiul lui Mihai & Elena Stoicescu. Nași au 
fost Robert & Claudia Vig.
21 mai: Teodora-Beatrice Cozianu, fiica lui Costin & Jennifer Cozianu având 
ca nași pe Cristian & Ana Ilac.
21 mai: Alex-Zane Racolta, fiul lui Mihai & Geanina Racolta. Nași au fost 
Gabriel & Eliza Şipoș.
21 mai: Paula Gonța Blumbu fiica lui Dumitru & Svitlana Blumbu, având ca 
nași pe Victor & Nadeja Cucu.
10 iunie: Cosmin Lungu, fiul lui Petru & Elena Lungu având ca nași pe 
Arcadie & Oxana Adam.
11 iunie: Matei-Theodor Isac, fiul lui Valentin & Andreea Isac. Nași au fost 
Cristian & Ioana Pop.
17 iunie: Evelyn-Rae Moldovan, fiica lui Ioan & Carmen Moldovan având ca 
nași pe Lucian & Ioana Surugiu.

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

Botezuri

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
Duminică 30 iulie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Programul slujbelor religioase 
(vedeți continuarea în pagina 8)



Vineri, 16 iunie, Biserica Sfinții Trei Ierarhi a avut onoarea de a găzdui primul 
popas pe continentul american al recitalului de sonete “Fluturele din fântână”, 
în interpretarea autorului Adrian Munteanu, la debutul unui turneu în Statele 
Unite și Canada. Personalitate artistică multilaterală, domnul Munteanu este 
deținătorul a numeroase premii naționale de creație literară, de interpretare 
teatrală și de regie.

În 2012, Adrian Munteanu a fost onorat și cu Premiul European de Poezie NUX, 
premiu ce se acordă, conform comunicatului dat de organizatori, “scriitorilor 

curajoși [...], care s-au distins în lumea artistică și au adus o contribuție cultu-
rală majoră pentru umanitate”.
 
Momentele petrecute în compania talentatului scriitor și interpret brașovean, 
de o trăire poetică profundă, împletită armonios cu un joc actoricesc inspirat, 
vor rămâne pentru mult timp în memoria participanților. Suntem fericiți să 
fi putut onora, prin această manifestare culturală de excepție, frumusețea și 
bogăția graiului românesc, precum și talentul unui artist care ne reprezintă cu 
cinste și modestie în lume. Vă mulțumim, domnule Adrian Munteanu, pentru 
frumosul dar de suflet pe care ni l-ați făcut!

Eveniment Cultural
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Ziua Internațională a Copilului a fost marcată anul acesta printr-o serie 
de manifestări menite să trezească atât interesul celor mici, cât și nostal-
gia părinților și bunicilor pentru această sărbătoare a copilăriei noastre. 
Activitățile, organizate în colaborare cu organizațiile locale American 
Romanian Cultural 
Society (ARCS) și Ro-
manian American 
Society of Washin-
gton State (RO-WA), 
s-au desfășurat în 
zilele de 3 și 4 iunie 
și au avut ca tematică 
îndrăgitul univers al 
poveștilor lui Ion Creangă. Prima zi a manifestării a inclus activități in-
teractive, cum ar fi ateliere de colorat și de lucru manual, reconstituirea 
poveștilor după ilustrații și teatru de păpuși cu umbre. Ele au fost urmate, 
pe 4 iunie, de o scenetă după „Pupăza din tei”, piesa de teatru de păpuși 
„Fata babei și fata moșneagului” și proiecția filmului de desene animate 
„Punguța cu doi bani”.
Pe parcursul celor două zile de activități, Biserica Sfinții Trei Ierarhi a 
mai găzduit expoziția „Ion Creangă și personajele sale. Ilustrații de Ary 
Murnu”, o colecție de mare valoare artistică, prezentată pentru prima 

oară pe continentul american cu 
concursul Muzeului Național al 
Literaturii Române din Iași și al 
organizației ARCS. La mai bine 
de 135 de la nașterea artistului 
de origine aromână Ary Murnu, 
lucrările sale continuă să încânte 
prin detaliul și prin liniile sigure 
cu care redau portul național 
românesc și satul poveștilor lui 
Creangă.
Mulțumim și pe această cale Muzeului Național al Literaturii Române 
din Iași, organizațiilor locale ARCS și RO-WA, Şcolii Duminicale a Bisericii 
Sfinții Trei Ierarhi, precum și numeroșilor participanți, mari și mici, care 
au făcut ca acest eveniment să fie un deplin succes.

Ziua Copiilor 2017



Spectacol folcloric extraordinar cu 
invitați din România!

Biserica “Sfinții Trei Ierarhi”, în colaborare cu organizația non-profit Ana-
cortes Sister Cities Association, vă invită la un eveniment cultural deosebit 
prezentat de Ansamblul de dansuri populare “Floricica”, împreună cu inter-
preta Silvia Bordeianu, formația Baradache și cântăreața Irina Mierliță. Nu 
pierdeți această ocazie specială de a participa la un spectacol extraordinar, 
care promovează folclorul autentic și tradițiile strămoșești. 
Vă așteptăm cu drag marți, 15 august, de la 6:30 pm, în sala socială a 
bisericii (6402 226th St. SW, Mountlake Terrace WA 98043). Biletele se pot 
procura online la http://bpt.me/3001194 sau la biserică.

Cuvântulpagina 6

COLTUL COPIILOR
Unde-s ochelarii?

de Otilia Cazimir

Bunicuţa-i supărată,
Că de-un ceas întreg tot cată:
Cată-ncolo, cată-ncoace,
Ochelarii nu-s şi pace!

I-a cătat pe sub saltele,
Şi-n papuci, şi-n ciuboţele,
Pe sub perne, pe sub oale,
Pân’ n-a mai putut de şale! 

A mai stat, a mai oftat,
Iar s-a pus pe căutat!

Stă şi-aprinde-o lumânare:
Unde să-i mai cate, oare?
Nu-s în raft, nu-s în cutie,
Poate-or fi-n bucătărie…
 
Răscoleşte pe sub scară
Şi pe poliţă-n cămară,
În cuptor, pe sobă sus,
Ochelarii nu-s şi nu-s!
Să nu fie cu bănat,
Cine, oare, i-a furat?
 

Când să-i cate şi prin tindă,
Dă cu ochii de oglindă,
Şi ce vede, ce nu vede,
Parcă nici nu-i vine a crede:
Ochelarii, poznă mare!
Îi stăteau pe nas călare…
 
Îi cătase-n cui, sub pat,
Dar pe nas nu i-a cătat.
Şi de nu-i vedea-n oglindă,
I-ar căta şi-acum prin tindă!
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Donațiile în perioada 16 aprilie - 15 iunie 2017 
au totalizat $100,713. Mulțumim tuturor 
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!

$21,437  Rață Sergiu & Nadia
$10,075  Ungureanașu Cezar & Cătălina
$4,129  Donator nespecificat
$3,000  Anonim
$2,120  Pr. Cătană Ioan & Floarea
$2,107  Isac Constantin & Andreea
$2,092  Răutu Bogdan & Carmen
$2,000  Rădulescu Vasile & Ibolya
$1,600  Apostol Alexandru & Doina
$1,500  Folta Florin & Teodorescu Roxana
$1,364  Ţigănuș Liviu & Maria
$1,300  Goncear Alexandru & Veronica
$1,275  Mihăescu Dorin & Florina
$1,200  Adult Family Home Council
$1,172  Danciu Valentin & Ioana Marina
$1,150  Ilac Cristian & Ana Maria
$1,134  Stoian Ionuț & Dana
$1,054  Smîntînă Ioan & Maria
$1,000  Anonim, Muntean Ioan & Angelica, 
Olteanu Dorina, Rădăuceanu Teodor & Raluca
$750  Vartolomeu Jenica-Georgeta
$650  Pop Cristian & Ioana
$634  Iliescu Valentin & Alina
$630  Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena
$600  Mureșan Olga, Stoicescu Mihai & Ilea-
na
$575  Petriuc Mihai & Elena
$554  Pop Călin Daniel & Adriana Ileana
$550  Ţîru Cătălin Mihai & Daniela
$523  Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$519  Crețu Ionel & Monica
$500  Nartea Rodica & Gelu, Popița Ioan & 
Dorina
$483  Olariu Laurențiu & Eugenia
$450  Olt Emanoil & Violeta
$404  Marcu Claudia & Horațiu
$400  Ardelean Cornel & Iuliana, Chița Adri-
an & Maria Cristina, Ene-Stroescu Daniel & Vale-
rica, Iftimie Sorin & Lucia, Mart Iulian & Veroni-
ca, Petrovan Ioan & Plev Maria, Presură George & 
Violeta, Siicu Cătălin & Gabriela
$380  Anonim, Nistor Costel & Corina
$375  Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca
$354  Ungureanu Iulian
$350  Dobre Gheorghe & Negru Ramona
$325  Piticariu Toader & Virginia
$300  Adam Arcadie & Oxana, Albuț Gabriel 
& Lucia, Bogdan Marcel & Liliana, Buluc Andrei 
& Ioana, Buză Iurie & Cristina, Ceobanu Vadim, 
Construction T.B., Coroi Dan & Şoancă Eva, Gher-
le Adrian & Marilena, Guțu Mihail & Victoria, 
Horea Nicolae & Laura Monica, Ionescu Florentin 

& Dana, Jugurt Gheorghe & Stela, Lungu Petru, 
Moldoveanu Bogdan & Anca, Odagiu Silvian 
& Snejana, Sidea Ovidiu, Şipoș Gabriel & Eliza, 
Stănculescu Mihai, Sturza Serghei & Liudmila, 
Swendt Cosmina, Tostogan Denis, Wisteria Lo-
dge LLC
$298  Lazăr Florin & Simona
$275  Ciocănaș Ioan & Eugenia
$250  Apreutesei Marius & Elena, Dunca Gri-
gore & Iliana, Lupu Corneliu & Angelica, Marcu 
Carolina, Tătar Monica
$225  Anonim, Mircea Iosif & Ildiko
$206  Arbune Marius & Ionela Carmen
$200  Anonim, Anonim, Anonim, Belea Ale-
xandru Dumitru & Vărvaș Semida, Bene Ioan & 
Maria, Cocerhan Vasile & Maria, Dănilă Valentin 
& Eugenia, Anonim, Drecin Gabriel & Laura, 
Ghițescu Florentina, LDL Motors, Muntianu Adri-
an & Alexandrina, Perianu Aurel & Florentina, 
Petrini Silviu, Popescu Bogdan & Adriana, Popșoi 
Maria, Simisnean Delia, Arbune Marius & Ionela 
Carmen, Suciu Monica, Ţîru Doinița, Tomici Dori-
na, Zanidache Virgil & Doina
$174  Mărciulescu Cristian & Adina
$170  Bogdan Mircea & Claudia, Nistor Ioan 
& Valeria
$161  Caba Sorin & Annamaria, Cervinschi 
Ion, Mischie Nicolae, Tomici Maria, Tușa Andreea
$154  Anonim
$150  Ciobotaru Severin & Malofi Rodica, 
Drăgan Remus & Voichița, Mirică Florin & Adina-
Oana, Oprea Constantin Sorin & Carmen, Tănase 
Răzvan & Sonia-Simona, Trocan Gabriel & Elena
$134  Ciustea Iulian & Corina, Cuc Iosif Fla-
vius & Aurica, Danciu Florin Ionuț & Ana Maria, 
Oană Ovidiu
$125  Anonim, Derbac Ruja, Lieuallen Brian 
& Smaranda
$122  Romanschi Mădălin & Laura
$114  Gheoca Radu & Doinița, Moraru Dănuț 
& Iancu Loredana
$110  Breban Ghiță & Floarea
$107  Şoldan Gabriela, Vlad Constantin-
Daniel & Iulia-Oana, Zaharia Nicolae-Cătălin & 
Ancuța
$100  Anonim, Balan Alexandru & Adina, 
Beșliu Paul, Bîlc Octavian & Florentina, Booth 
Daniel & Raluca, Borșan Antonel & Ana, But-
nar Ioan & Elisabeta, Căprar Viorica & Nicoleta, 
Şoldan Gabriela, Cupșa Petre & Crisanta, Dănilă 
Alexandru & Cristina, Drăgan Radu & Ruxandra-
Irina, Eremia Sergiu & Mariana, Grecu Elena, Let 
Valerian, Manole Vasile Cătălin & Irina, Moraru 
Adrian & Delia, Pașca Traian & Maria, Zaharia 
Nicolae-Cătălin & Ancuța, Petru Gheorghe & Pe-
trescu Cornelia, Podar Marius & Monica, Pravăț 

Daniel & Claudia, Predoi Mădălin & Dumitrela, 
Rădăuceanu Grigore, Anonim, Ştefănescu Te-
mistocle & Luminița, Vladimir Felix & Alexandra, 
Zlatov Anastasia
$81  Pop Vasile & Anca
$80  Nistreanu Cristina
$75  Beleuță Liviu, Camelot Park AFH, Ol-
tean Adrian Paul & Mariana, Sanders Shane & 
Mădălina, Zavedea Costel
$60  Briseno Cristina, Cotrutz Dana & Cristi-
an
$54  Calinov Iulian & Irina, Ţîrle Ioan & Ca-
rabă Crina, Dîrțu George & Laura, Popescu Cos-
ma Dan & Mihaela, Rădăuceanu Paul & Adriana
$50  Bâsete Cristinel & Elena, Blidar Ma-
rius & Deac Crina, Bondis Doina, Icleanu George 
& Consuela, Niculae Costică, Niculescu Marius 
& Nona, Oltean Eduard & Liliana, Pară Maria, 
Dîrțu George & Laura, Popa Mircea Călin & Dana, 
Stoița Vasile & Rodica
$40  Anonim, Radosav Codruța Otilia Flori
$27  Gruber Cristian, Tonu Mariana, Uță 
Maria
$25  Cotora Ion & Georgeta, Destram Mihai, 
Pop Flora, Ţarălungă Ilie, WA Translation Bureau
$20  Cristea P. Daniel, Stoichescu Nicolae
$10  Ambrosa Biatrice, Gruber Gheorghe 
Silviu & Carmen Cristina

Donații caritate 16 apr - 15 iun 2017 ($1,792)
$646 Microsoft Matching Helping Fund
$500 Vișan Sofia-Cristina 
$250  Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
$140 Moiceanu Cornel & Mărioara
$108 Moldovanu Petru & Valentina
$60 Nica Doru & Oana
$50  Ifrim Silviu & Cătălina
$25 Şipoș Cătălin & Brad Daniela
$13 Gavrilă Robert

Donaţii 16 aprilie 2017 - 15 iunie  2017
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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! 

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: 253-271-1388
русско-украинская линия: 206-618-0716

www.WaTransBureau.com • info@WaTransBureau.com
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Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Carmen Răutu, Florin Trofin
Secretar: Adrian Chița
Trezorier: Sergiu Rață
Controlori: Sorin Angheluș, 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 Țigănuș
Comunicare: Sorin Angheluș, Ioana Danciu, Claudia 
Pravăț, Carmen Răutu, Florin Trofin
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Floarea Cătană
Vicepreşedinte: Claudia Pravăţ, Doinița Țîru
Secretară: Diana Hawkins
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Delia Moraru, Semida Vărvaș
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)

Miercuri 2 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 4 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 5 august 7:00 PM Vecernie

Duminică 6 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față a 
Domnului)

Miercuri 9 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 11 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 12 august 7:00 PM Vecernie

Duminică 13 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Luni 14 august 7:00 PM Vecernie

Marți 15 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Dom-
nului)

Sâmbătă 19 august 7:00 PM Vecernie

Duminică 20 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 27 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Luni 28 august 7:00 PM Vecernie

Marți 29 august 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Tăierea Capului Sf. 
Prooroc Ioan Botezătorul)

Duminică 3 septembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Joi 7 septembrie 7:00 PM Vecernie

Vineri 8 septembrie 8:30 AM Utrenie și Sf. Liturghie (Nașterea Maicii Domnului)

Duminică 10 septembrie 8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie




