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

Troparul Înălțării
Sfintei Cruci
Domnului
Mântuiește, Doamne,
poporul Tău și binecuvintează moștenirea
Ta; biruință
binecredincioșilor
creștini asupra celui
potrivnic dăruiește și
cu Crucea Ta păzește
pe poporul Tău.

Condacul Înălțării
Sfintei Cruci
Cel ce Te-ai înălțat pe
Cruce de bunăvoie,
poporului Tău celui
nou, numit cu numele
Tău, îndurările Tale
dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule;
veselește cu puterea
Ta pe binecredincioșii
creștini, dăruindu-le
lor biruință asupra
potrivnicului, având
ajutorul Tău armă
de pace, nebiruită
biruință.

Icoana Înălțării
Sfintei Cruci

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle
Crucea este semnul schimbului de iubire între Dumnezeu și noi
Părintele Constantin Galeriu
Părintele Profesor Constantin Galeriu a slujit în București, la Biserica „Sfântul Silvestru“, care, a devenit cu
timpul una dintre cele mai căutate lăcașe de cult din
București.
Cei care i-au ascultat predicile, povestesc că Părintele Constantin Galeriu avea un incontestabilul dar
oratoric; preacucernicia sa era exhaustiv și prin aceasta
fascinant, unic. „Sfinţia sa dezvolta cuvintele, cuvintele
cheie. Rămânea pe ele, le punea în faţa ta cu toată tăria
și gravitatea lor; ţi le imprima în suflet.
Gestica sa și inflexiunile glasului său erau dătătoare
de sens și de forţă dumnezeiască, de trăire sfântă, în
fiinţa ta, a ascultătorului.
Prezentăm astăzi o nouă predică a sa, preluată de
pe site-ul Creștin Ortodox.
Jertfa și altar de jertfa, crucea este în același timp
"semnul lui Hristos" și al creștinismului. Este, după
Sfânta Scriptură : "Semnul Fiului Omului". "Atunci se va
arăta pe cer semnul Fiului Omului" spune Mântuitorul
însuși (Matei XXIV, 30).
Biserica a văzut în acest semn crucea Domnului.
Către această înțelegere ne conduc mărturisirile Sfintei Scripturi. Așa de pildă, "semnele săvârșite de Moise
prin toiagul lui (Ieșire IV, 8-18), care e o preînchipuire a
crucii. Sau semnul din viziunea lui Iezechil, când proorocul aude : "...Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim,
și însemnează cu semnul tău - adică al crucii (litera
"itau" în alfabetul vechi grec avea exact forma crucii),
pe frunte, pe oamenii care gem și care plâng din cauza
multor ticăloșii care se săvârșesc în mijlocul lor" (Iez.
IX, 4).
În Noul Testament de asemenea, dreptul Simeon
întâmpinând pe Iisus în templu rostește către Maica

Lui, Prea Sfânta Fecioară : "Acesta este ca un semn care
va stârni împotrivire" (Luca II, 34). "Semn de împotrivire", adică ceea ce va numi Sfântul Pavel : "sminteala crucii". Către același înțeles ne conduc și cuvintele
Domnului rostite în sinagoga din Capernaum. La întrebarea mulțimii: "Ce semne arăți ca să credem în Tine?
Părinții noștri au mâncat mană în pustie..." Iisus le răspunde: "Eu sunt pâinea vieții. Cel ce mănâncă trupul
Meu și bea sângele Meu are viața veșnică..." (Ioan VI,
30, 31, 54). Hrana Lui era deci viața Lui, viața de jertfă,
de cruce împărtășită și nouă prin trupul și sângele Său"
în Sfânta Euharistie. În sfârșit, tot atât de evident aste
"semnul lui Iona". Cum istorisește Sfântul Evanghelist
Luca; în drum spre Ierusalim, Iisus se adresează celor
de față și zice : "Neamul acesta cere semn , dar semn nu
i se va da, decât semnul proorocului Iona. Căci precum
a fost Iona semn Ninivitenilor, așa va fi și Fiul Omului
semn acestui neam" (Luoa XI, 29-30). Trimiterea, încercarea prin care trecuse proorocul și propovăduirea lui
erau un "semn" pentru Niniviteni, pentru pocăința lor.
Cu atât mai mult Fiul Omului, prin tot ceea ce este și
înfăptuiește El, este pentru noi "semn", și ființă a semnului; sursă a tuturor semnelor care au călăuzit spre
mântuire și care toate duc ca și către o culme a lor, la
cruce și înviere. Căci mai zice Domnul: "Precum a fost
Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, așa va
fi și Fiul Omului în inima pământului, trei zile și trei
nopți" (Matei XII, 40).
Astfel această luminoasă unitate a mărturisirilor
Sfintei Scripturi arată crucea drept "Semnul Fiului
Omului", semnul vieții, al iubirii, al slujirii Lui, a strălucirii și puterii Lui creatoare, căci "în puterea crucii", a
jertfei, stă tăria creației și a înnoirii ei.
Tâlcuind împreună cuvintele profetice ale Domnu-
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Biserica Sfântul Silvestru

Dacă intrai în biserică să-l asculţi, vocea
sa te ţintuia în loc.
Era gravă, amplă,
cuprinzătoare, cu profunzimi de nebănuit.
Te puteai adăposti
în sunetele ei. Ţi le
puteai face rugăciune.
Avea în ea deschiderea
notelor de orgă și
puterea tunetului de
dinainte de furtună.
În timpul predicilor,
vocea aceasta, maiestuoasă și grea, se
înălţa dinspre altar,
plutea deasupra capetelor tuturor și ieșea
apoi, năpraznic, prin
porţile bisericii, direct
în uliţă, pierzându-se
printre casele vechi
de pe strada Sfântul Silvestru. Aici îi
alina pe bătrânii care
stăteau pentru o clipă
să o asculte, le aţinea
drumul spre piaţă
precupeţelor guralive,
îi îmbăta pe studenţii
care veneau să o soarbă ca pe un elixir al
tinereţii veșnice ...
Cristian Curte Revista Formuia As

lui: "Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina
ei, iar stelele vor cădea. Și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului" (Matei XXIV, 29-30), Sfântul Ioan Gură
de Aur observă cu adâncă pătrundere : "Vezi cât de mare
este puterea semnului crucii? Crucea este mai strălucitoare și decât soarele și decât luna... Și să nu te minunezi că
Domnul vine purtând crucea ! După cum a făcut cu Toma
arătându-i semnul cuielor și rănile... tot astfel și atunci
va arăta rănile și crucea, ca să arate că Acesta a fost Cel
răstignit".
Semn al "Fiului Omului", crucea este desigur și semn
al creștinului. Ea descoperind iubirea lui Hristos trebuie
să reveleze și iubirea noastră ca chemare și răspuns. Este
semnul schimbului de iubire între Dumnezeu și noi. Hristos nu se rușinează de crucea Sa, pentru că ne-a mântuit
prin ea, ne-a iertat păcatele, ne-a arătat astfel cea mai
înaltă iubire a Sa față de noi, dar prin aceasta ne-a și
câștigat-o pe a noastră. De aceea în Sfintele Evanghelii,
se vorbește deopotrivă de "Crucea lui Iisus" și de crucea
celui ce-L urmează pe Iisus. Crucea este semnul și locul în
care ne întâlnim cu Iisus.
Purtând și numele lui Hristos, creștinul se însemnează
cu semnul crucii ca și cu o pecete a lui Hristos, care arată
că face parte din trupul Lui, din Biserică. Și pecetluirea cu
acest semn în Biserică începe încă din pruncie. La a opta zi
după naștere, când în legea veche se făcea taierea împrejur, acum preotul merge și binecuvintează pruncul în chipul crucii, rostind asupra lui : "Să se însemneze Doamne
lumina feței Tale peste robul Tău acesta... și să se însemneze crucea Unuia-Născut Fiului Tău în inima și în cugetul
lui". La Botez și îndeosebi la ungerea cu Sfântul Mir se
însemnează toate simțurile și încheieturile, rostindu-se:
"Pecetea darului Sfântului Duh"; a Sfântului Duh care-L
pecetluiește pe Hristos în noi, viața, crucea și învierea Sa.
"Pune-mă ca o pecete pe inimă" învocă sufletul în Cântarea Cântărilor (VIII, 6). Împărtășirea însăși cu trupul și
sângele Domnului este tot o mărturisire a crucii, a jertfei.
Și apoi de-a-lungul întregii vieți, creștinul dreptmăritor
se însemnează cu acest semn dumnezeiesc: când începe
rugăciunea, în timpul ei, și când o termină; la ieșirea din
casă, la plecarea în călătorie, ca și la întoarcere, la începutul ca și la sfârșitul lucrului; înainte de culcare, pentru a
ne încredința grijii lui Dumnezeu, și la trezirea din somn,
spre a ne agonisi binecuvântarea Lui, în toată ziua, când
ne așezăm și ne ridicăm de la masă; la vreme de mâhnire,
primejdie sau gânduri rele. Și în atâtea împrejurări așa
cum făceau cei dintâi creștini, după cum ne dă mărturie
scriitorul bisericesc Tertulian (160-240) care spune: "înainte și în timpul treburilor, intrând și ieșind, îmbrăcândune, înainte de somn, în toate lucrările noastre, la fiecare
pas și la fiecare faptă, noi ne însemnăm cu semnul sfintei
cruci" (P.L. II, col. 99).
În chipul crucii preotul binecuvintează credincioșii; cu
aceasta începe săvârșirea Sfintelor Taine, sfințește darurile aduse la Altar, ca și apa, holdele, zidirea toată. Și tot

crucea stă pe Altar, ea însăși fiind Altar, precum și deasupra Sfintelor locașuri, cele mai multe fiind zidite în forma
ei. Crucea se zugrăvește pe sfintele vase, pe odăjdii, pe
cărțile de cult; se vede ridicată la unele răspântii de drumuri, se așează la căpătâiul celor adormiți întru nădejdea
învierii și a vieții de veci. Cuprinde astfel întreg orizontul
vieții noastre, este semnul prin definiție al creștinului
drept-credincios și aceasta pentru că esențial e semnul
iubirii.
Spun însă oarecare dintre credincioși că totuși, nu ar
fi cuviincios să ne închinam Domnului făcând acest semn
al crucii, întrucât Mântuitorul a zis către femeia samarineancă: "Vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, ca și Tatăl
astfel îi dorește pe cei ce I se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și
în adevăr" (Ioan IV, 23-24).
Iar Apostolul învață că: "Dumnezeu... nu este slujit de
mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând
tuturor viață și suflare și toate..." (Fapte XVII, 25).
Aceste cuvinte ale Sfintelor Scripturi nu opresc însă, în
nici un chip semnul crucii. Când Mântuitorul spune : "Cei
ce se închină lui Dumnezeu trebuie să I se închine în duh
și în adevăr, ne învață că rugăciunea, închinarea, întreg
cultul și întreaga noastra slujire trebuie să purceadă din
adânc, din inima ființei noastre, din "duh". În vorbirea cu
samarineanca, Domnul îi avea în vedere, îndeosebi pe
acei credincioși din Vechiul Testament a căror închinare se
transformase în forme goale, uscate, fără viață; smochinul
uscat le era o pilda (Matei XXI, 19). Încă și Profetul spusese : "Milă voiesc, iar nu jertfă și cunoașterea lui Dumnezeu
mai mult decât arderile de tot" (Osea VI, 6). Prin Hristos se
încheie însă un Nou Testament de care vorbește Sfântul
Pavel când zice : "Acesta este Testamentul pe care îl voi
întocmi casei lui Israel: pune-voi legile Mele în cugetul lor
și în inima lor le voi scrie..." (Evrei VIII, 10). Cuvintele legii vechi fuseseră scrise pe piatră și pecetluite cu sângele
animalelor; legea Noului Testament pecetluită cu sângele
lui Hristos trebuie să se înscrie în inima, în duhul nostru.
Rugăciunea, închinarea, nu au sens și putere dacă nu trec
în interiorul conștiinței, în minte, în inimă. Nu exista cult
adevărat, ziditor, acolo unde conștiința e moartă. Prin duhul comunicăm cu Dumnezeu care este "duh"; el, duhul
ne deschide circulației iubirii, harului.
Mântuitorul mai atrage de asemenea atenția femeii samarinence că această închinare adevărată nu mai
este legată de un anumit loc (templu) sau localitate, nici
numai de un anume neam (iudei sau samariaieni). Dumnezeu este pretutindeni, fiind "duh", și deci, închinarea,
slujirea Lui nu poate fi mărginită de nimic. Este al tuturor
și cu egală iubire se deschide tuturor.
Cât privește învățătura Sfântului Pavel că "Dumnezeu... nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea
nevoie de ceva", apare evident că aceste cuvinte nu au nici
o legătură cu facerea semnului crucii. Înțelesul lor corect
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este acela că noi nu-I putem oferi lui Dumnezeu ceva,
"lucru al mâinilor noastre, care să-I împlinească cumva
"lipsa", întrucât El este plinătatea, e Absolutul.
Închinarea, cultul extern și intern, sunt însă cu totul
altceva; țin de condiția noastră de făptură și Mântuitorul
însuși S-a rugat. Iar această închinare trebuie să fie integrală, să cuprindă făptura noastră în totalitatea ei, cum
o arată Sfăntul Pavel: "Duh, suflet și trup" (I Tes. V, 23),
încât așa cum îndeamnă același Apostol: "Să înfățișăm
trupurile noastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută
lui Dumnezeu, ca închinarea noastra cea duhovnicească"
(Rom. XII, 1). Deci întreaga noastră ființă trebuie să participe la actul de adorare.
Pentru a pătrunde încă și mai profund acest înțeles,
să observăm că Mântuitorul, în cuvintele rostite către
femeia samarineancă, nu cere simplu închinarea în duh,
ci "în duh și în adevăr". Dar adevărul viu este Hristos,
este Cuvântul care s-a făcut trup. Și astfel adevărul ni se
descoperă a fi unitatea deplină între cuvânt și trup, între
duh și viață, între credință și faptă, între actele, gesturile, semnele pe care le facem și semnificația, înțelesul lor.
Suntem suflet și trup, nu duhuri fără trup. "Preamăriți dar
pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, ca unele care
sunt ale lui Dumnezeu", învață Apostolul (I Cor. VI, 20);
pentru că toate trebuie să se sfințească. De aceea nu e
de conceput cultul intern al inimii, al "duhului" fără cel
extern, al întregii noastre făpturi. De altfel, ne stau pildă
a unei astfel de închinări și slujiri, Mântuitorul, profeții,
apostolii. Mântuitorul a binecuvântat cu mâinile Sale pe
copii. "...Și luându-i în brațe i-a binecuvântat, punându-și
mâinile peste ei" (Marcu X, 16). Și de asemenea pe Sfinții
Apostoli: "...I-a dus afară până spre Betania și, ridicânduși mâinile, i-a binecuvântat" (Luca,XIV,50).
În Vechiul Testament, patriarhul Iacob a binecuvântat
cu mâinile încrucișate pe fiii lui Iosif, așa cum citim : "Și a
întins Israel (Iacob) mâna sa cea dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, deși acesta era mai mic, iar stânga și-a puso pe capul lui Manase. Înadins și-a încrucișat mâinile, deși
Manase era întâiul-născut. Și i-a binecuvântat...".(Fac. XLVIII, 14-15). Credincioșii de atunci se rugau și ei cu mâinile
ridicate, cum zice psalmistul: "Să se îndrepteze rugăcinea
mea, ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele jertfă
de seară..." (Ps. CXL, 2).
În Noul Testament, Sfinții Apostoli au ridicat diaconi,
preoți, episcopi, prin punerea mâinilor, deodată cu rugăciunea (Fapte VI, 6; XIV,23; I Tim. IV, 14). Împărtășirea
Sfântului Duh celor botezați se făcea de asemenea prin
punerea mâinilor: "Atunci își puneau mâinile peste ei și
luau Duh Sfânt" (Fapte VIII, 17 ; XIX, 5-6). Iar pe credincioși
Sfântul Pavel îi învăța: "Vreau, așadar, ca bărbații să se
roage în tot locul, ridicând mâini curate, fără de mânie și
fără de gâlceavă" (I Tim. II, 8). Iată dar, din Sfânta Scriptură, câteva mărturii ale unei adevărate și depline închinări.
Semnul Sfintei Cruci
Dar, în sfârșit, să amintim acum puțin și despre semnul

însuși al crucii și despre mărturia pe care o dă creștinul
prin ea.
Știm că semnul sfintei cruci se face astfel: împreunăm
primele trei degete ale mâinii drepte, iar celelalte două le
lipim de podul palmei; și așa, cu vârful celor trei degete
unite ne însemnăm la frunte, la piept, pe umărul drept și
pe cel stâng, rostind deodată cu el: în numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh, amin; și anume: când zicem "în
numele Tatălui", ne însemnăm la frunte; când zicem "și al
Fiului", ne însemnăm la piept; când zicem "și al Sfântului
Duh", ne însemnăm umărul drept și apoi cel stâng, încheind cu "Amin".
Săvârșit astfel, se poate spune că semnul crucii concentrează în el cum s-a spus, esența credinței noastre,
"este oarecum o învățătură pe scurt a legii creștine".
"Facându-mi dimineața semnul sfintei cruci, spunea un
credincios preotului lui, simt că îmi mărturisesc ceea ce
este fundamental în credința noastră ortodoxă și mă simt
"prins în Hristos, în Biserica Lui ca mlădița în viță".
Aceasta o simte orice creștin dreptmăritor, fie
facându-și semnul crucii, fie când se închină în fața chipului ei. Simte legătura lui cu Hristos; simte că prin Duhul
Sfânt se împărtășește din viața, din lumina și din iubirea
lui Dumnezeu Care în marea-I iubire de lume ne-a dăruit
pe Unul-Născut Fiul Său... (Ioan III, 16); simte surparea
distanței, a despărțirii de Dumnezeu provocată de păcat
și împăcarea prin Cei ce "ne-a împăcat prin cruce" (Efes.
II, 16); simte credinciosul cu o nădejde vie că în el însuși,
începând de la botez, de la "nașterea lui cea din apă și din
duh" și prin voia statornică de a crucifica păcatul, egocentrismul, acesta se biruie. "Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus
și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele"
(Gal. V, 24); și se simte totdeauna întărit, păzit de cel rău
prin acest semn, după cum și cântă Biserica: "Doamne,
armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă"; se simte
tot mai mult părtaș Duhului crucii lui Hristos, înnoirii prin
ea ca o arvună a învierii, și îndemnat să iubească și el cu
iubirea lui Hristos, în chipul Lui: și înălțindu-se către Dumnezeu și dăruindu-se îmbrățișând pe semeni, lumea, așa
cum îmbrățișează brațele crucii.
Și toate aceste daruri și puteri le simte venind din
partea Crucii lui Hristos care o sfințește pe a noastră, așa
cum se și roagă Biserica la sfințirea chipului crucii : "Caută
cu milostivire Doamne spre acest semn al crucii pe care
credincioșii robii Tăi, din osârdie și din credința cea tare
și dragostea cea către Tine, au făcut-o spre însemnarea
biruinței Fiului Tău... Binecuvinteaz-o și, o sfințește pe ea,
și o umple de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia,
pe care a fost pironit prea Sfântul Trup al Domnului nostru Iisus Hristos, Unul-Născut Fiul Tău, prin care puterea
diavolului s-a călcat, și noi pământenii slobozenie am dobândit și vieții ne-am învrednicit".
Articol preluat de la:
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/inaltareasfintei-cruci/inaltarea-sfintei-cruci-69812.html

Părintele Constantin Galeriu

"Iar atunci, la judecata obștească, vom
răspunde atât pentru
faptele săvârșite în
viață, cât și pentru urmările 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 și să-i prăvale
în șuvoiul patimilor.
Și pentru toți aceștia
să-ți spui: „Vezi, eu
sunt vinovat, eu sunt
cel care am pus piatra
în mișcare”
Părintele Constantin
Galeriu

Cuvântul

pagina 4

Actualitatea Parohiei
Botezuri
1 iulie: Lya-Isabelle Balacșiev, fiica lui Igor & Bianca Balacșiev. Nași au fost
Săndel & Iasmina Bumba.
2 iulie: Damian-Christian Borza, fiul lui Marius & Cristina Borza. Nași au fost
Cătălin & Dana Bot.
8 iulie: Beatrice Eni, fiica lui Marcel & Fidelia Eni. Nași au fost Dorin & Livia
Pavelescu.
9 iulie: Alexander-Gabriel Ţigănuș, fiul lui Liviu & Maria Ţigănuș. Nași au fost
Ciprian & Camelia Clinciu.
15 iulie: Anastasios-George Onuțan, fiul lui Ionuț & Anamaria Onuțan. Nași
au fost Michael & Maria Dunway.
22 iulie: Daniel Popița, fiul lui Cosmin & Lilia Popița. Nași au fost Marius &
Andrada Popița, Sergiu Repeșco, Victoria Lefter.
23 iulie: Oliver Papana, fiul lui Ștefan Papana & Stela Vîntu. Nași au fost
Iaroslava Pegeta, Andrei Vîntu, Alexandru Fonariuc, Tatiana Olaru, Dumitru &
Galina Papana, Oleg Sofiiciuc, Fiodor & Doina Mistreț.
29 iulie: Alexandra Costin, fiica lui Sergiu & Lucia Costin. Nașă a fost Marcela
Garanin.
30 iulie: Lucas Lebu, fiul lui Daniel & Valentina Lebu. Nași au fost Cristian &
Raluca Petruța.
20 august: David Banari, fiul lui Nicolae Banari & Doina Cernei. Nași au fost
Ivan & Olesea Eremia.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să
le călăuzească pașii în viață.

Cununie
În data de 9 iulie 2017, Bogdan Stoica & Elena Lemnaru și-au unit viețile
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Ionuț
& Anamaria Onuțan. 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.

Programul slujbelor religioase
(vedeţi continuarea în pagina 8)
Joi 7 septembrie

7:00 PM Vecernie

Vineri 8 septembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Nașterea
Maicii Domnului)

Duminică 10 septembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Miercuri 13 septembrie

7:00 PM Vecernie

Joi 14 septembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie (Înălțarea
Sfintei Cruci)

Duminică 17 septembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 24 septembrie

8:30 AM Utrenie și Sfânta Liturghie

Situația financiară la 15 august 2017
$138,204 Heritage Bank checking account
$436,990 BOA checking account
$9,575 BOA ladies aux
$58,369 BOA charity account
Heritage Bank mortgage balance: $1,957,329
Donații 16 iunie – 15 august 2017
$57,806 Slujbe, servicii religioase, picnic 8 iulie
$1,340 Caritate (matching included)
Plăți 16 iunie – 15 august 2017
Noua Biserică: $53,330
$44,451 Heritage Bank mortgage payments
$3,649 Painting project
$2,575 Miscellaneous building expenses/supplies
$1,725 Utility bills
$930 GuideOne insurance
Caritate: $4,488
$3,488 Helping Fund Project CARTERAJUL17
$1,000 Helping Fund Project COTEFOJUN17
Diverse: $17,586
$5,200 Clergy housing allowance
$5,150 Clergy salary
$2,024 Picnic 8 iulie
$1,575 Clergy 50% religious services
$1,524 OCA pension plan
$1,007 FR event
$683 ROEA conference
$423 Newsletter printing and mailing
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“România suflet, gând, fapt”
11 noiembrie 2017
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– Mamă, coase-mi paltonaşul!
– Mamă, mi s-a rupt rochiţa…
– Prinde-mi, mamă, guleraşul!
S-alinta mereu fetiţa.
Coase mama, ce să facă?
Mama n-are bucurii,
Necăjită şi săracă
Şi c-o droaie de copii.

Şi de treburi câte are,
Nici să doarmă n-are când.
– De mi-ar creşte fata mare,
Să m-ajute mai curând!…
Vine fata alintată:
– Mamă, coase-mi ciorăpiorul!
Dar măicuţa, supărată,
A luat-o mai cu zorul:
Uite ac şi uite aţă.
Nu mai eşti fetiţă mică,
Ia, împunge – şi te-nvaţă
Să mai coşi şi singurică!

Tabăra Ortodoxă românească - 2017
La o oră și jumătate depărtare de confortul camerei de acasă, după câteva autostrăzi
aglomerate și obositoare, poposim la malul
unui golf al Pacificului, pe Raft Island, unde,
deși venim de zece ani încoace, n-am știut până
acum că suprafața nu e niciodată aceeași, ci,
depinzând de flux și reflux, face ca insula să
fie când mai mare, când mai mică. Singurul lucru care nu se schimbă timp de o săptămână,
cât stăm aici, este veselia și bucuria care pun
stăpânire pe fiecare centimetru pătrat.
Pe pajiștea întinsă și arsă de soare, prin
livada de meri cu fructe acrișoare (și ce bun e
ștrudelul cu aceste mere!), pe cărările dupăamiezelor de vară, peste tot zburdă o bucurie
simplă și la ea acasă, pe care copiii o răspândesc
prin fiecare respirație, învățându-ne și pe noi,
cei mai mari, să ne regăsim copilăria uitată.

Când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult
- spunea Constantin Brâncuși, care își face loc
printre lecțiile de istorie românească prezentate copiilor, alături de minunata sa coloană a
infinitului.
Orele de limbă română aduc un plus de
cunoștinte despre autori pe care și noi, părinții,
i-am studiat la vremea noastră, iar piesele de
teatru de la serbarea de sfârșit aduc râsete și
aplauze bine meritate.
Părintele Ioan, alături de noi în toate cele
șapte zile ale taberei, zâmbește cald când
primește complimente sincere de la copii: “I
love your dress, este foarte aurită!” și răspunde
cu răbdare la cele mai serioase, dar și la cele
mai năstrușnice întrebări.“Astăzi avem biserică
lungă?” (=Sfânta Liturghie) “sau biserică
scurtă?” (=Utrenie sau Vecernie).

Prieteniile se formează sfios, la început,
sau se reiau de unde au rămas anii trecuți.
Mulți dintre copii au cântat primul “Doamne
miluiește” și “Preasfantă Născătoare de Dumnezeu” în capela umbrită a taberei și sămânța
rugăciunii și a cântului bisericesc a rodit de-a
lungul anilor. Aici s-au încurcat la Tatăl Nostru,
aici și-au împreunat mâinile mulțumind după
fiecare masă, au ascultat toaca în amurg și au
învățat cele zece porunci.
Fiecare zi este încântare și surâs, oboseală
și mulțumire, descoperiri și amintiri. Timpul se
măsoară în zâmbete, sărituri în apă, rotocoale
de leagăn agățat de copacul bătrân al poieniței
- de aceea pare că trece foarte repede, mult mai
repede decât ne-am fi dorit.

15 august 2017 - Sărbătoare românească, cu oaspeți din România
La mijlocul lunii august, o zi frumoasă de
săptămână s-a transformat într-o sărbătoare
autentic românească pentru cei care s-au încumetat să înfrunte traficul și oboseala zilei,
să vină să îi întâmpine, la Centrul Românesc al
bisericii Sfinții Trei Ierarhi, pe oaspeții veniți din
România, nerăbdători să ne cunoască.
Ansamblul de dansuri Floricica, împreună
cu formația Baradache din Comarnic și solista
Silvia Bordeianu din Bacău, s-au pornit la drum,
îndrumați de doamna Angela Năsulea, leader
al grupului, invitați și sprijiniți de oameni
inimoși din orașul american înfrățit cu Comarn-

ic, Anacortes, și prin efortul Anamariei Dulamă
Lovrić, apprentice și instructor de dans al grupului Floricica în trecutul nu foarte îndepărtat
și, în prezent, partener coreograf la îndrăgitul
grup local Datina. După multe spectacole pentru prietenii americani, artiștilor le-a săltat
inima de bucurie, după cum ne-au destăinuit,
să ajungă să împărtășească din dragostea și respectul pentru muzica, dansul și portul popular
românesc și cu români de-ai lor. Au venit meticulos pregătiți cu muzică și dansuri din toate
zonele țării, și cu entuziasm cât pentru zile întregi de sărbătoare. Ne-am unit și noi în horă

cu ei și ne-am bucurat împreună de frumusețea
tradițiilor românești, unii poate cu nostalgia
sărbătorilor petrecute în satele bunicilor sau
orașele natale din România. I-am răsplătit cu
ropot de aplauze, iar grupul local Datina le-a
prezentat dansul Călușul, ca o mărturie locală a
continuității tradițiilor strămoșești și în comunitatea românească de aici, la mii de kilometri
depărtare de țara mamă.
Mai bogați sufletește, ne-am despărțit cu
emoție și speranța că ne vom revedea.
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Donaţii 16 iunie - 15 august 2017
Donațiile în perioada 16 iunie - 15 august
2017 au totalizat $57,806. Mulțumim tuturor
donatorilor și Dumnezeu să le răsplătească!
$5,226 Donator nespecificat
$4,000 The Law Office of Ruxandra Irina Drăgan
$2,000 Iorga Daniel & Ligia, Snoqualmie Valley
Elder Care Inc
$1,667 Răutu Bogdan & Carmen
$1,500 Balacșiev Igor & Tescar Bianca, Ciudin
Dumitru & Lungu Olga, Popița Ioan & Dorina
$1,400 Apostol Alexandru & Doina
$1,150 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,054 Anonim
$1,000 Borza Cătălin & Marilena, Feneșan Adrian & Cristina, Lupu Corneliu & Angelica Liliana,
Mihăescu Dorin & Florina, Onu Dan & Monica,
Stănescu Marian & Luana
$800 Onuțan Ionuț & Mocan Anamaria, Stoica
Bogdan & Elena
$695 Wisteria Lodge LLC
$600 Cocerhan Vasile & Maria, Moldovanu Petru
& Valentina
$550 Mart Iulian & Veronica
$531 Anonim
$500 Anonim, Anonim, Popescu Tudor & Doina,
Sinea Viorel & Corina
$459 Olariu Laurențiu & Eugenia
$450 Pop Călin Daniel & Adriana Ileana
$400 Blidar Marius & Deac Crina, Ţîru Cătălin
Mihai & Daniela
$372 Danciu Valentin & Ioana Marina
$350 Bar Florin & Cornelia, Isac Constantin &
Andreea, Raus Victor & Focșan Cosmina Raluca,
Siicu Cătălin & Gabriela
$300 Abounding Grace AFH, Bot Cătălin Radu &
Stephanie, Braga Vitalie, Bumba Săndel & Iasmina, Butnar Ioan & Elisabeta, Ene-Stroescu Daniel
& Valerica, Eni Marcel & Fidelia, Moldoveanu
Bogdan & Anca, Nalbantu Silvia, Papana Ștefan
& Vîntu Stela, Petruța Cristian & Raluca, Surugiu

Sebastian & Ioana, Zanidache Virgil & Doina
$286 Petrovan Ioan & Plev Maria
$250 Andreiu Bogdan & Geanina, Construction
T.B., Drecin Gabriel & Laura Nicoleta, Filipaș Gheorghe & Estera, Golescu Adi & Maria, Văraru Doru
& Adriana
$240 Morea Septimiu & Sanda
$235 Nistor Ioan & Valeria
$230 Crețu Ionel & Monica
$200 Albuț Gabriel & Lucia, Aldea Mihai & Marinov Iuliana, Anonim, Bene Ioan & Maria, Bogdan
Mircea & Claudia, Cojocaru Alexei & Mariana,
Dănilă Valentin & Eugenia, Dumitru Ion Viorel
& Raluca, Gașpar Lucian & Mărioara, Pană Ion
& Natalia, Plîngău Ghenadie & Gavrilita Diana,
Popescu Mihail & Bidivenciu Irina, Ţîru Doinița,
Toma Tudor & Aurora, Tomici Maria, Ţurcanu
Radu Adrian & Silvia
$175 Grecu Elena
$170 Lazăr Florin & Simona, Costin Sergiu
$150 Badea Constantin & Maria, Călin Mircea
& Simona, Chița Adrian & Maria Cristina, Clinciu Ciprian & Camelia, Dumitru Valeriu & Ioana,
Frățilă Bogdan Paul & Pavel Daniela, Frîntu Mihai & Monica Mihaela, Howard Sharon, Iliescu
Valentin & Alina, Mureșan Olga, Olt Emanoil &
Violeta, Peschek Mark & Mirela, Podar Marius &
Monica, Popița Marius & Andrada, Puraveț Constantin Petru & Tatiana, Șandru Mihai & Maria,
Stănculescu Mihai, Vartolomeu Jenica-Georgeta
$145 Ungureanașu Cezar & Cătălina
$140 Belea Alexandru Dumitru & Vărvaș Semida
$130 Dobre Gheorghe & Negru Ramona, Oltean
Eduard & Liliana
$125 Dunca Victor, Lovric Florence
$100 Anonim, Anonim, Anonim, Breban Ghiță &
Floarea, Brock David, Buie Gheorghe & Mihaela,
Buie Maria, Burns Robert & Ana, Cătană Andrei
& Maria, Cira Adalbert & Gina, Cociorva Petru &
Oprea Violeta, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Dobrea
Traian & Ioana, Dunca Grigore & Iliana, Gașpar

Alexandra, Gherle Adrian & Marilena, Harabagiu
Florin, Lieuallen Brian & Smaranda, Marcu Cornel & Virginia, Mija Iolanda, Mirea Valentin & Aurelia, Moiceanu Cornel & Mărioara, Moșu Tudor,
Nalubola Shridhar & Anca, Pandrea Nicolae &
Ancuța, Piticariu Toader & Virginia, Pop Vasile &
Anca, Rădăuceanu Toader & Niculina, Sega Giorgio & Cristina, Smîntînă Ioan & Maria, Ţîrle Ioan
& Carabă Crina, Valea Doina, Vrînceanu Sofia
$85 Stoicescu Mihai & Ileana
$80 Ionescu Adrian
$75 Drăgan Remus & Voichița, Lovric John & Dulamă Anamaria, Marcu Carolina, Pop Flora
$60 Bondis Doina, Clark Duane, Marton Vasile
$53 Boss Jacqueline, Smart Barbara
$50 Adamovici Veronica, Anonim, Caba Sorin
& Annamaria, Common Sense Solutions LLC,
Davidson Rick, Derbac Ruja, Gruber Cristian, Leca
Nicolae & Neagoe Gabriela, Let Valerian, Pocora
Nicolae, Pop Cristian & Ioana, Popescu Gheorghe
& Nicolae Roxana, Sima Diana, Tătar Monica
$40 Calsyn Martin, Danciu Florin Ionuț & Ana
Maria, Nistorică Gabriel, Petrescu Adrian
$35 Ghinea Ciprian-George & Ivan Elena
$30 Buckley Susan
$25 Pop Marius & Elena, WA Translation Bureau
$20 Anonim, Briseno Cristina, Ciustea Iulian &
Corina, Margea Andrei, Solea Puiu
$15 Stratulat Nastasia
$11 Anonim
Donatii caritate: $1340
$645 Microsoft Matching (Helping Fund)
$175 Moiceanu Cornel & Mărioara
$150 Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
$135 Moldovanu Petru & Valentina
$75 Nica Doru & Oana
$63 Ifrim Silviu & Cătălina
$50 Tirifon Jimmi
$31 Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$16 Gavrilă Robert

BALUL TOAMNEI
Vă invităm și anul acesta să sărbătorim venirea toamnei,
prilej de a fi din nou împreună pentru o seară frumoasă de la
care nu vor lipsi bucatele alese, mustul, muzica antrenantă
și voia bună. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 octombrie, în sala bisericii noastre. Mai multe detalii vor fi anunțate
în perioada ce urmează. Vă așteptăm cu mare drag!
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Suplimentul Buletinului
contact
Ne puteţi contacta în scris la adresa:
The “Three Holy Hierarchs” Church, 6402 226th St. SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

info
Părintele Ioan Cătană poate fi contactat pentru orice
serviciu religios la: 425-442-8296 (celular);
425-825-8296 (acasă)

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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6402 226th St. SW,
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(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase (continuare din pagina 4)
Duminică 1 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 8 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Vineri 13 octombrie

7:00 PM

Vecernie

Sâmbătă 14 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfânta Cuvioasă Parascheva)

Sâmbătă 14 octombrie

7:00 PM

Vecernie

Duminică 15 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Duminică 22 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Miercuri 25 octombrie

7:00 PM

Vecernie

Joi 26 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Mare Mucenic Dimitrie)

Duminică 29 octombrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 4 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Pomenirea morților, Moșii de toamnă)

Sâmbătă 4 noiembrie

7:00 PM

Vecernie

Duminică 5 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Marți 7 noiembrie

7:00 PM

Vecernie

Miercuri 8 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi
Gavriil)

Joi 9 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Sfântul Nectarie Taumaturgul)

Duminică 12 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Sâmbătă 18 noiembrie

7:00 PM

Vecernie

Duminică 19 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie

Luni 20 noiembrie

7:00 PM

Vecernie

Marți 21 noiembrie

8:30 AM

Utrenie și Sfânta Liturghie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului)

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

