
Troparul Adormirii 
Maicii Domnului

Întru naştere Fecioria 
ai păzit, întru Adormire 

lumea nu ai părăsit, 
de Dumnezeu Născă-
toare; mutatu-te-ai la 

Viaţă, fiind Maica Vieţii 
şi cu rugăciunile tale, 
izbăveşti din moarte 

sufletele noastre.

Condacul Adormirii 
Maicii Domnului 
Pe Născătoarea de 

Dumnezeu, Ceea 
ce este în rugăciuni 

Neadormită şi Folo-
sinţă, Nădejdea cea 
Neschimbată, mor-

mântul şi moartea nu 
au ţinut-o. Căci, ca pe 
Maica Vieţii, la viaţă a 
mutat-o Cel Ce S-a să-

lăşluit în pântecele ei 
cel pururea Fecioresc.

Iubiţi credincioşi,
Toate praznicele de peste an din Biserica lui Hristos 

cea dreptmăritoare, rânduite spre cinstirea sfinţilor, 
aduc mare bucurie duhovnicească binecredincioşilor 
creştini. Dar oricât de mare ar fi slavoslovia pe care o 
aducem sfinţilor, ea nu se poate asemăna cu aceea pe 
care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, Ziditorul sfin-
ţilor.

Astăzi nu este praznic de sfinţi, nici de îngeri. Astăzi 
Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuieşte 
şi sărbătoreşte pe Împărăteasa tuturor îngerilor şi a tu-
turor sfinţilor. Nu se poate asemăna cinstea robilor cu 
a împăraţilor. Astăzi este praznic împărătesc, pentru că 
Împărăteasa a toată făptura se mută astăzi de la noi.

Dar este bine să ştiţi cum s-au întâmplat lucrurile 
la Adormirea Maicii Domnului, cum s-a mutat Maica 
Vieţii de la noi la cer. Iată cum:

Mai înainte cu trei zile de Adormirea Maicii Domnu-
lui, Prea Sfântul şi Atotputernicul Dumnezeu şi Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos a trimis din cer pe Arhanghe-
lul Gavriil ca să binevestească Maicii Lui mutarea ei la 
cele fără de grijă. Acelaşi dumnezeiesc Arhanghel care 
fusese trimis de Dumnezeu când i-a binevestit ei că va 
naşte pe Hristos, Mântuitorul lumii, vine acum şi-i ves-
teşte mutarea din această viaţă pământească la odihna 
cea veşnică şi la slava şi cinstea cea negrăită pe care o 
are în cer (Prolog, luna august, în 15 zile).

Şi venind Arhanghelul Gavriil, a adus el Prea Curatei 
Fecioare Maria, ca semn, o ramură de finic, după cum 
la Buna Vestire îi adusese un crin. Prea Sfânta Maică a 

lui Dumnezeu, înţelegând de la Arhanghelul Gavriil că 
trebuie să părăsească lumea şi pământul acesta, s-a 
întors acasă cu multă bucurie şi şi-a gătit casa ei cu lu-
mânări şi cu tămâieri; şi rugându-se, a ieşit din casă şi 
s-a dus la muntele Măslinilor, unde avea adeseori obi-
ceiul să se roage Prea dulcelui Său Fiu şi Dumnezeului 
ei Iisus Hristos. Deci, ducându-se în Muntele Măslini-
lor şi rugându-se Prea Sfânta Maică a lui Dumnezeu, 
s-a făcut o minune mare şi prea slăvită: măslinii şi toţi 
copacii de pe muntele acela, şi toţi pomii roditori de 
acolo, când s-a închinat Ea, s-au închinat şi ei cu dânsa 
până la pământ. Şi de câte ori se închina ea, şi copacii 
se plecau până la pământ, în semn de cinste mare şi de 
închinăciune adusă Prea Sfintei Maicii lui Dumnezeu, 
Maica Vieţii. După aceasta, s-a întors acasă şi s-a făcut 
un cutremur mare, încât s-a cutremurat locul unde era 
casa ei. Şi ea a căzut la rugăciune şi a aprins iarăşi lu-
mânări şi tămâie, şi a chemat pe toate sfintele femei 
împreună vieţuitoare cu dânsa, pe sfintele mironosiţe 
şi pe prietenele ei, şi le-a spus: „Iată, vremea a sosit ca 
eu să vă las, să mă duc la Fiul meu şi Dumnezeul meu”. 
Şi s-au întristat foarte şi au plâns mult sfintele femei 
şi mironosiţele şi toate acele sfinte văduve şi fecioare 
care urmau Prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu şi învă-
ţăturilor ei.

Dar minunea aceasta a fost urmată de o altă minu-
ne. Deodată s-a făcut un vifor mare şi un vânt puternic, 
iar acesta aducea pe norii cerului pe cei doisprezece 
apostoli (care veneau de la marginile lumii, unde fu-
seseră trimişi la propovăduire) să ia parte la cinstirea şi 
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îngroparea Prea Sfintei Fecioare Maria. I-a adus pe apos-
toli, pe nori, Însuşi Dumnezeu Cuvântul, ca să dea mai 
multă cinste şi slavă Prea Sfintei Sale Maici.

Şi când au sosit aceia, ea le-a spus: "Sfinţii mei ucenici 
şi ai Fiului meu Apostoli şi ucenici, iată pentru care pricină 
v-au adus norii aici, la Ghetsimani. Eu trebuie să mă mut; 
am primit vestea de la Arhanghelul Gavriil să vă las, dar 
nu de tot, ci să trec la ceruri şi de acolo să vă ajut".

Şi au plâns toţi dumnezeieştii apostoli, iar mai la urmă 
a venit marele apostol Pavel, care a început a plânge, zi-
când: "O, Maică a Vieţii şi a lui Dumnezeu Cuvântul, eu pe 
Dumnezeul meu Iisus Hristos în trup nu L-am văzut, dar 
pe tine văzându-te în trup, mi se părea că El Însuşi pe-
trece pururea cu noi şi că-L văd chiar pe Dânsul. Şi multă 
mângâiere am avut noi, apostolii, avându-te pe tine cu 
noi. Dar acum te duci şi tu! Ai mare bucurie că te duci la 
bucuria veşnică. Dar noi ne şi bucurăm, ne şi întristăm. Ne 
bucurăm de bucuria ta, că te duci la acele preasfinte locuri 
şi la veselia cea fără de margini, dar ne şi întristăm că ră-
mânem aici pe pământ fără vederea şi fără blândeţea ta, 
şi fără sfintele tale povăţuiri şi sfintele tale rugăciuni cele 
prea puternice" (Prolog, luna lui august, în 15 zile).

Aşa au vorbit şi ceilalţi apostoli. Apoi Prea Sfânta Fe-
cioară Maria le-a ţinut ultimul cuvânt şi le-a spus: "Iată, 
eu mă voi culca pe patul meu şi voi aşeza trupul meu aşa 
cum îmi va fi voia, iar voi aşa să-l lăsaţi. Şi zicând aceasta, 
şi-a luat iertare de la toţi cei de faţă, de la dumnezeieştii 
apostoli şi de la sfintele femei, şi făcându-şi semnul Sfin-
tei Cruci, s-a culcat pe pat, a închis ochii, a pus mâinile pe 
piept şi şi-a dat duhul.

Şi o, minunile tale, Prea Sfântă Maică a lui Dumnezeu! 
Îndată ce Prea Sfânta Maică şi-a dat duhul ei preasfânt 
şi preacurat în mâinile Fiului Său, toţi orbii şi toţi ologii, 
şchiopii şi bolnavii care veniseră acolo, din oraş şi de pre-
tutindeni de dimprejur, s-au făcut sănătoşi! Muţii vor-
beau, surzii auzeau, leproşii s-au curăţit, şchiopii umblau, 
că aşa a binevoit Prea Sfântul Dumnezeu şi Mântuitorul 
Hristos, să cinstească Adormirea Prea Sfintei Sale Maici, 
cu minuni preaslăvite, ca să ştie toţi că nu a adormit o fe-
meie de rând, ci Maica Cuvântului, Maica lui Dumnezeu, 
a Dumnezeului minunilor (Prolog, luna lui august, în 15 
zile).

După aceasta, dumnezeieştii apostoli, îndată ce Mai-
ca Domnului şi-a dat preacuratul ei suflet, au început să 
audă mii şi milioane de cântări îngereşti în văzduh, care 
lăudau şi cântau cântări pentru ieşirea Maicii Prea Sfân-
tului Dumnezeu. Şi au început a cânta şi ei, ca şi îngerii în 
văzduh. Şi luând patul acela cu preacuratul şi preasfântul 
trup al Maicii lui Dumnezeu, au început să călătorească la 
Ghetsimani, ca să-l ducă acolo, să-l puie în mormânt. Şi 
erau însoţiţi de cântările îngereşti din văzduh, iar apos-
tolii şi mulţimea creştinilor şi toţi ucenicii lui Iisus Hristos 
cântau pe pământ. Şi era o cântare comună a turmei celei 
cuvântătoare a lui Iisus Hristos de pe pământ şi a celei 
înţelegătoare din cer, adică a îngerilor. Şi petreceau şi ce-

rul, şi pământul – adică şi oamenii, şi îngerii – pe Maica 
lui Dumnezeu la mormântul ei cel preasfânt. Mergând ei 
astfel şi auzindu-se cântările şi simţindu-se mireasma 
preasfântului trup umplând locurile pe unde treceau de 
bună-mireasmă, s-a trezit zavistia iudeilor; şi unii dintre 
ei s-a dus cu mare îndrăzneală să dea jos de pe umerii 
apostolilor patul acela preasfânt. Ba unul dintre ei a în-
drăznit chiar să se apropie şi să puie mâinile pe preasfân-
tul pat. Dar – o, minunile tale, Maica lui Dumnezeu! – toţi 
cei care voiau să dea jos năsălia de pe umerii celor care o 
duceau au orbit şi nu mai vedeau nici de unde au venit şi 
nici unde mergeau! Iar celui care a îndrăznit – un evreu 
numit Antonie – să se atingă de acea preacurată năsălie 
pe care se afla preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, 
i s-au tăiat lui deodată, cu mână îngerească nevăzută, 
amândouă braţele, rămânând lipite de năsălie, iar el a că-
zut jos leşinat şi aproape mort. Şi cerea iertare Maicii lui 
Dumnezeu şi cei orbiţi, şi cel căruia i se tăiaseră mâinile.

Şi atunci, dumnezeiescul apostol Petru, luând de pe 
pieptul Maicii Domnului, de pe năsălie, ramura de finic 
pe care i-o adusese Arhanghelul Gavriil, a pus-o pe ochii 
celor orbiţi şi deodată s-au făcut sănătoşi, şi atingând cu 
ea mâinile celui căruia i-au fost tăiate de îngerul nevăzut, 
s-au prins mâinile înapoi! Şi aşa s-au săvârşit minunile 
preaslăvite ale Maicii Domnului. Aceasta i-a făcut pe toţi 
să strige într-un glas: "Mare este Dumnezeu Iisus Hristos 
şi mare este Prea Curata Lui Maică, Prea Sfânta Fecioară 
Maria!".

Şi mergeau cu toţii împreună. Mergeau chiar şi cei ce 
zavistuiau mai înainte, cântând şi mărturisindu-şi pă-
catele lui Hristos Dumnezeu, şi căindu-se ei de greşeala 
cea mai dinainte, lăudau pe Maica milostivirii, pe Maica 
Domnului, care nu a ţinuse păcatul lor, ci îi iertase pe toţi 
şi le dăduse vindecare.

Şi ajungând la Ghetsimani, au pus preasfântul trup 
al Maicii lui Dumnezeu în mormânt de piatră nouă, care 
era întocmit de mai înainte, şi punând piatra pe uşa mor-
mântului, au auzit trei zile şi trei nopţi cântări îngereşti 
împrejurul mormântului Maicii Domnului.

Apoi s-a întâmplat alt lucru minunat. Apostolul Toma, 
care nu fusese nici la Învierea Domnului şi de aceea nu 
crezuse că S-a arătase Mântuitorul Cel Înviat celor zece 
ucenici, a întârziat şi acum, prin iconomie dumnezeias-
că. Şi nu a fost adus pe norii cerului o dată cu toţi ceilalţi, 
ci pe dânsul l-a adus un nor după înmormântarea Maicii 
Domnului. De aceea era trist şi mâhnit foarte, zicând: 
"Oare pentru care păcate ale mele nu m-am învrednicit 
să mai văd o dată în trup pe Maica lui Dumnezeu? Pentru 
care păcat am fost zăbavnic cu credinţa şi la înviere şi am 
întârziat şi acum, la adormirea Maicii lui Dumnezeu?” Şi 
atunci a sfătuit Dumnezeu pe apostoli ca, prin sfat de ob-
şte, să deschidă mormântul Maicii Domnului, ca să sărute 
şi Toma picioarele Prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, în 
sicriu, şi să ia mângâiere şi nădejde tare că este primită 
şi propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos de către el.

Părintele Arhimandrit 
Cleopa Ilie

Când a început să 
vorbească Părintele 

Cleopa, după câteva 
minute, icoana Maicii 

Domnului din perete 
a început a se legăna 
singură, scoţând un 

sunet ca de harpă. A 
fost un moment foarte 

emoţionant, nemai-
întâlnit până atunci, 
încât toţi s-au minu-

nat şi au dat laudă lui 
Dumnezeu şi Maicii 
Domnului, spunând 

cu lacrimi: "O mi-
nune! O minune a 

Maicii Domnului!", 
apoi ziceau: "Părinte 
Cleopa, roagă-te lui 

Dumnezeu pentru 
noi!".

Arhimandrit 
Ioanichie Bălan, 

Patericul românesc, 
Editura Mănăstirea 

Sihăstria, 
pp. 744-745
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Ea este Împărăteasa 
Heruvimilor, împără-
teasa a toată făptura; 
cămara întruparii lui 
Dumnezeu Cuvân-
tul ! Uşa Luminii, 
că lumina cea nea-
propiată gânditoare 
prin ea a venit în 
lume. Uşa vieţii, că 
Viaţa Hristos prin ea 
a intrat ! Poarta cea 
încuiată prin care n-a 
trecut nimeni decât 
Domnul, cum spune 
Proorocul Iezechiel

Părintele 
Cleopa

Şi deschizând mormântul şi sicriul Maicii Domnului 
– o, minunile tale, Maică a lui Dumnezeu! – nu au mai 
aflat acolo trupul Prea Sfintei Fecioare Maria, ci numai 
giulgiul singur, cum rămăsese şi la Mântuitorul Hristos 
în mormânt, după Înviere, căci Prea Sfântul Dumnezeu şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luat cu trup cu tot pe 
Maica Sa cea Prea Sfântă la ceruri şi a aşezat-o la locul 
unde El ştie.

Acesta este fapt adevărat, fraţilor, şi adevărul acesta 
s-a predat până azi pe temeiul celor întâmplate la Ador-
mirea Maicii lui Dumnezeu. Dar luaţi seama că şi la pati-
ma cea înfricoşată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la 
răstignirea şi la moartea Lui, s-au făcut minuni mari. Aco-
lo s-a făcut întuneric de la al şaselea până la al nouălea 
ceas peste tot pământul. Acolo s-a cutremurat pământul 
şi pietrele s-au despicat în două la Ierusalim. Acolo mor-
mintele s-au deschis şi morţii au înviat. Deci aşa cum la 
moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-au făcut 
preaslăvite şi măreţe minuni, aşa a binevoit Prea Sfântul 
ei Dumnezeu şi Fiu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să 
cinstească şi adormirea Prea Sfintei Sale Maici cu minuni 
preaslăvite. Acestea au fost: venirea Arhanghelului Gavri-
il, aplecarea pomilor care se închinau ei în muntele Măs-
linilor, venirea dumnezeieştilor apostoli pe nori, orbirea 
şi tăierea mâinilor celor îndrăzneţi şi vindecarea lor după 
ce s-au căit, cântările îngereşti care se auzeau în toate 
părţile în chip nevăzut, petrecând pe Maica Domnului 
la mormânt, şi apoi înălţarea ei cu trupul la cer şi lăsarea 
preasfântului ei giulgiu acolo, drept mângâiere celor de 
pe pământ.

Dar pentru ce s-au făcut atâtea minuni? Pentru ce, 
când şi-a dat duhul Maica lui Dumnezeu, s-au vindecat 
atâţia orbi şi surzi, şi leproşi, şi şchiopi, şi ciungi, şi ologi, 
şi tot felul de bolnavi? Pentru ce cu atâtea preaslăvite mi-
nuni a încununat Prea Sfântul Dumnezeu adormirea Prea 
Curatei Sale Maici? Iată pentru ce:

Pentru noi şi pentru credinţa noastră, ca să ştim până 
la sfârşitul lumii cine a fost Maica lui Dumnezeu pe pă-
mânt, cine s-a mutat atunci la cer. Cea care s-a mutat 
atunci la cer e fiica lui Dumnezeu – căci auzi ce zice Du-
hul Sfânt: „Ascultă, fiică, şi vezi, şi pleacă urechea ta, şi 
uită poporul…” şi celelalte – şi, în acelaşi timp, Maica 
Cuvântului după trup. Aceasta ne mai spune iarăşi Duhul 
Sfânt: că atunci s-a mutat la cer mireasa cea cu totul fără 
de prihană, palatul cel împărătesc al Prea Sfântului Duh, 
cămara Duhului cea preasfântă şi preacurată.

Iar de vom întreba pe sfinţi, pe prooroci şi pe câte unul 
în parte, vom auzi de la toţi: astăzi s-a mutat la cer po-
rumbiţa cea duhovnicească şi cuvântătoare, care a adus 
în lume semnul încetării potopului păcatului, ramura de 
măslin pe care o purta porumbiţa lui Noe, semnul milos-
tivirii lui Dumnezeu spre mântuirea neamului omenesc. 
Aceasta ne-o vor spune şi dumnezeieşti prooroci: astăzi 
s-a mutat la cer scara cea înţelegătoare, scara cea duhov-
nicească prin care firea omenească s-a mutat de jos până 

la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl prin 
trupul cel îndumnezeit al lui Iisus Hristos. Să întrebăm pe 
David, preafericitul ei strămoş şi părinte, tatăl lui Dum-
nezeu după trup, şi ne va spune şi el: astăzi s-a mutat la 
cer Împărăteasa care stă de-a dreapta Sfintei Treimi, cu 
haină aurită şi împodobită şi preaînfrumuseţată. Ieze-
chiel proorocul ne va spune: astăzi s-a mutat la cer uşa 
lui Dumnezeu cea încuiată, prin care nimenea n-a trecut, 
decât Domnul Dumnezeu, şi încuiată o a lăsat pe dânsa, 
nestricând peceţile fecioriei ei. De vom întreba pe prooro-
cul Isaia, ne va spune de asemenea: astăzi s-a mutat la cer 
Fecioara care a născut pe Emanoil, adică pe Hristos Dum-
nezeu, care pururea este şi va fi cu noi. De vom întreba pe 
Ghedeon, ne va spune şi el: astăzi lâna cea plină de rouă a 
Duhului Sfânt s-a mutat la ceruri. De vom întreba pe Ava-
cum proorocul, ne va spune la rându-i: astăzi muntele cel 
cu umbră deasă al lui Dumnezeu s-a mutat la cer. Şi iarăşi 
ne va spune David: astăzi s-a mutat la cer muntele în care 
a binevoit Dumnezeu să locuiască. De vom întreba pe toţi 
proorocii, toţi vor spune că astăzi Maica lui Dumnezeu Cu-
vântul, Maica Vieţii, Maica milei şi a milostivirii, s-a mutat 
de la noi la ceruri.

Aşa fraţilor, am avea atâtea de vorbit despre Maica 
Domnului, dar nu se pot spune în cadrul unei liturghii, că 
este prea scurt timpul şi nimeni nu poate să o laude pe 
dânsa după vrednicie. Dar să ştim că astăzi s-a mutat la 
cer Maica noastră, Maica milei şi a milostivirii. Toţi care 
avem pe Dumnezeu ca Tată, avem ca Maică duhovniceas-
că pe Maica Domnului, care pururea se roagă şi pururea 
mijloceşte pentru noi şi pentru mântuirea neamului ome-
nesc. De multă vreme ar fi pierdut Dumnezeu lumea, cum 
spun dumnezeeştii Părinţi, pentru multele păcate cu care 
oamenii mânie pe Dumnezeu; dar Maica Domnului, aşa 
cum L-a legat pe Iisus Hristos cu scutece şi L-a înfăşat pe 
El în iesle, tot aşa leagă ea şi acum mânia Domnului şi o 
opreşte, ca să nu piardă neamul omenesc. Căci nu voieşte 
Maica milei şi a milostivirii ca Dumnezeu să piardă sufle-
tele oamenilor, pentru că ştie că dacă s-ar aprinde mânia 
Domnului, ar pierde toată lumea, care s-a făcut sălaş al 
atâtor păcate şi răutăţi.

Prea Sfânta Fecioară Maria, care a slujit Tatălui ca fiică, 
lui Hristos ca Maică şi ca sfântă slujitoare a Sfântului Duh, 
care pururea rămâne slujitoarea şi roaba Domnului, cum 
s-a spus în Evanghelie, care pururea slujeşte Prea Sfintei 
Treimi în ceruri, împreună cu toţi sfinţii şi îngerii, după ce 
I-a slujit Lui neîncetat pe pământ până la ultima suflare, 
pururea mijloceşte şi pururea se roagă pentru noi şi pen-
tru mântuirea noastră.

Avem acolo, în cer, o Mamă bună şi milostivă. Să nu 
credeţi că dacă astăzi s-a mutat Maica Domnului la cer, 
a părăsit lumea. Nu! O dată ce s-a dus acolo având mai 
mare putere, cu mai multă putere ne ajută nouă.  

Citiți continuarea predicii la adresa:
https://doxologia.ro/viata-bisericii/predici/impara-

teasa-tuturor-ingerilor-sfintilor-s-mutat-la-fiul-ei

Icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul pe Tron
mozaic bizantin
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Actualitatea Parohiei
Situația financiară la 15 iulie 2018

$93,726 Heritage Bank checking account

$277,484 BOA checking account

$13,621 BOA ladies aux

$34,368 BOA charity account

Heritage Bank mortgage balance: $1,588,956 

Donații 16 aprilie - 15 iulie 2018

$115,271 Slujbe, servicii religioase, Balul florilor de mai, 
picnic 14 iulie

$4,196 Caritate (matching included)

Cheltuieli 16 aprilie - 15 iulie 2018

Noua Biserică: $239,357

$166,676 Heritage Bank mortgage loan payments

$60,152 Painting project

$7,401 Miscellaneous building expenses/supplies

$4,002 Utility bills

$1,126 GuideOne insurance

Caritate: $10,573

$5,000 Helping Fund - STANCUJUL18 project

$3,273 Helping Fund - GIRJOABAAPR18 project

$2,300 Helping Fund - COTEAPR18 project

Diverse: $34,193

$10,275 Clergy housing allowance
$8,490 Clergy salary

$5,010 Bal 12 mai, Ziua copilului

$2,261 Clergy 50% religious services

$2,112 St. John Monastery - candles

$2,196 OCA pension plan

$1,897 Picnic 14 iulie

$1,271 ROEA expenses

$297 Payroll/Accounting expenses

$290 Newsletter printing

$94 Festival website

13 mai: Alexandru Roşu, fiul lui Adrian & Lucia Roşu. Naşi au fost Seva Roşu 
& Doina Butnaru. 
19 mai: Arya Bumba, fiica lui Săndel & Iasmina Bumba. Naşi au fost Florin & 
Elena Potra.
2 iunie: Evelyn Vaganov, fiica lui Anatol & Maria Vaganov. Naşi au fost EIon & 
Alina, George & Rodica, Victor & Olga, Sergiu & Victoria, Cristian & Margareta, 
Ion & Ecaterina, Petru & Irina, Sava & Doina, Vlad & Sorina, Vasile . 
14 iunie: Phillip Roman, fiul lui Ovidiu & Adriana Roman. Naşi au fost Sergiu 
& Ludmila Nastasi. 

Botezuri

Ansamblul Folcloric Datina continuă seria manifestărilor culturale pe 
care le dedică aniversării a o sută de ani de la Marea Unire din 1918, cu un 
program artistic pe care îl va prezenta sâmbătă, 22 septembrie, 10 AM, la Fes-
tivalul Cultural Românesc organizat la Maryhill Museum of Art, din Golden-
dale.  Evenimentele omagiale vor culmina cu a cincea ediţie a spectacolului 
anual al Datinei care se va desfăşura, ca şi în anii trecuţi, la Performing Center 
for the Arts at Lake Washington High School şi va fi, de această dată, dedicat 
centenarului Marii Uniri. Datina vă invită să vă marcaţi calendarele pentru 17 
noiembrie şi să veniţi să sărbătoriţi împreună cu artiştii momentele care au 
marcat drumul românilor spre unitate. Intrarea este liberă.

Cununii
În data de 13 mai 2018, Adrian & Lucia Roşu şi-au unit viețile prin Sfânta 
Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de naşii lor Seva Roşu & Doina 
Butnaru. 
În data de 8 iulie 2018, Radu & Elena Bumbu şi-au unit viețile prin Sfânta 
Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de naşii lor Arcadie Adam & 
Oxana Moraru. 
În data de 15 iulie 2018, Vasile Cheltuitoru & Veronica Enachi şi-au unit viețile 
prin Sfânta Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de naşii lor Nicoale 
Banari & Doina Cernei. 
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace şi bunăstare. Naşilor le 
dorim multă sănătate şi fericire, iar bunul Dumnezeu să le ajute să fie un 
exemplu de viață creştină finilor lor.

DATINA - Spectacole omagiale dedicate 
centenarului Marii Uniri
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Vineri 3 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 4 august 7:00 PM Vecernie

Duminică 5 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie 

Duminică 5 august 7:00 PM Vecernie

Luni 6 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Schim-
barea la Față a Domnului)

Miercuri 8 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 10 august 7:00 PM Paraclisul Maicii Domnului

Programul slujbelor religioase 
(vedeţi continuarea în pagina 8)

FESTIVALUL ROMÂNESC 
"TASTE OF ROMANIA" 
29-30 septembrie 2018
Mountlake Terrace

Anunţuri ARCS

Vă anunțăm că s-a deschis sesiunea de aplicații pentru Premiul 
"Moştenirea Culturală Româno-Americană" ediția 2018.
Concursul se adresează elevilor de liceu din Statele Unite ale Americii 
care au conexiuni cu România. În eseurile lor de 500-750 de cuvinte, 
elevii vor prezenta efortul depus în comunitate. Astfel, contribuția lor 
va fi recunoscută de Ambasada Română în SUA, ceea ce reprezintă şansa 
de a face parte dintr-o categorie aparte față de colegii lor atunci când 
îşi vor prezenta realizările în formularele de admitere la universități.
Elevii pot să trimită aplicația şi eseul la www.romanianamericanheri-
tage.us până pe data de 25 august 2018. Aplicația este gratuită. 
Pentru informații suplimentare şi regulile concursului, vizitați www.
romanianamericanheritage.us.
Premiile vor fi anunțate pe Facebook la https://www.facebook.com/
RomanianAmericanHeritage.

În zilele de 29-30 septembrie 2018, Biserica Sfinții Trei Ierarhi va organiza 
primul festival românesc din zona Seattle, eveniment menit să reprezinte 
cu cinste tradițiile, obiceiurile şi mâncărurile de acasă! Intitulat “Taste of 
Romania”, festivalul se adresează nu numai comunității româneşti din 
Seattle, ci şi publicului larg american. Copii, tineri şi adulți, vă aşteptăm 

deopotrivă la o sărbătoare a muzicii, dansului, costumelor populare şi bu-
catelor gustoase tradiționale. Invitați-vă rudele, prietenii, colegii şi vecinii, 
în spiritul cunoscutei ospitalități româneşti. Pentru mai multe informații 
despre festival vă rugăm vizitați website-ul evenimentului:  www.seat-
tleromanianfestival.com. Dacă sunteți dornici să ajutați la organizare vă 
rugăm trimiteți email la festival-info@ortodox.org.

Vă aşteptăm cu drag!

Marcați-vă data în calendar!

American Romanian Cultural Society

Romanian American National 
Heritage Award 2018

După doi ani de succes, cu peste patruzeci de studenţi care au obținut 
credit pentru limba română pe transcriptul de liceu, "Româna la liceu " 
continuă în acest al treilea an într-un format care beneficiază de noile 
resurse ARCS pentru studenţii care sunt deja competenţi în română.
Echipa didactică, formată din instructorii Ileana Marin, Otilia Baraboi 
şi Mădălina Tonciu, vă doreşte un an de succes. Unic în SUA, programul 
"Româna la liceu", lansat cu mare succes în 2016, va continua în acest 
an cu două componente:
- un curs intensiv de 6 sesiuni programate din octombrie până în ia-
nuarie; 
- un curs standard de 14 sesiuni programate din septembrie până în 
aprilie.

Româna la liceu

Cursul se adresează elevilor de origine română care doresc să obțină cre-
dite şcolare şi certificatul de bilingvism care le conferă un prestigiu inte-
lectual comparativ cu colegii lor vorbitori ai unei singure limbi. Lecțiile 
vor combina metodele tradiţionale de înţelegere a textelor şi a gramaticii 
scrise, cu unele mai recente, cum ar fi programe integrate şi proiecte în 
echipă.
Vă invităm să confirmaţi până la 7 septembrie participarea dumneavoas-
tră la evaluarea nivelului de limba română de către instructorii noştri. 
Evaluarea va avea loc pe 15 septembrie, de la 9:30AM - 12:30PM în cam-
pusul Universității Washington din Seattle. Sala va fi anunțată la începu-
tul lunii septembrie.
Pentru înregistrare şi pentru plata taxei, vizitați pagina ARCS: http://
www.arcsproject.org/high-school.
MULŢUMIM, 
ECHIPA “ROMÂNA LA LICEU”



Doamne, tinde-Ți patrafirul 
peste faţa mea de lut,
sufletu-mi neghiob şi slut 
să-l albeşti cu tibisirul
când amurgu-şi toarce firul
peste-un pic de gând tăcut.

Să-Ţi vorbesc, ne-aud vecinii,
iar osânda e păcat;
eu stau pe un colţ plecat
şi să-mi scriu povara vinii,
pe când Tu, la vremea cinii,
să-mi şopteşti că m-ai iertat.

Aciuiaţi pe-o vatră nouă
vom purcede spre nou cânt;
eu, o mână de pământ,
Tu, lumina-n strop de rouă,
migăli-vom cartea-n două:
Tu, vreo trei, eu, un cuvânt.

Şi-ncălţându-Te-n sandale
să porneşti pe drum stelar,
într-ale slovelor chenar
eu opri-Te-voi din cale
şi-n minunea vrerii Tale
Te-oi sorbi dintr-un pahar.
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Confessio
COLTUL COPIILOR

de Bartolomeu 
Anania

Donaţii 16 aprilie 2018 - 15 iulie  2018
Donațiile în perioada 16 aprilie 2018- 15 iulie 
2018 au totalizat $115,271. Mulțumim tuturor 
donatorilor şi Dumnezeu să le răsplătească!

$8,282  Donator nespecificat
$8,171  Răutu Bogdan & Carmen
$3,050  Ionescu Florentin & Dana
$2,800  Kocharov Eduard & Angela
$2,720  Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$2,500  BLC Remodeling LLC, Hill Donald & 
Yvonne
$2,307  Pr. Cătană Ioan & Floarea
$2,300  Apostol Alexandru & Doina
$2,182  Anonim
$2,000  Bumba Săndel & Iasmina, Rață Sergiu 
& Nadia
$1,639  Ţigănuş Liviu & Maria
$1,560  Bulai Claudiu & Corina
$1,500  Bumbu Radu & Elena, Rădăuceanu 
Teodor & Raluca
$1,396  Gavrilescu Alexandru & Loredana
$1,375  Ţîru Cătălin Mihai & Daniela
$1,320  Morea Septimiu & Sanda
$1,200  Rădăuceanu Paul & Adriana
$1,100  Moldovanu Petru & Valentina
$1,090  Smîntînă Ioan & Maria
$1,060  Popița Ioan & Dorina
$1,000  Crăciun Daniel & Carmen, Moroga 
Serghei, Muntean Ioan & Angelica
$900   Ene-Stroescu Daniel & Valerica, Mart 
Iulian & Veronica, Oprea Constantin & Carmen, 
Savencu Gabriel-Ciprian & Doina

$874   Feneşan Adrian & Cristina
$860   Olt Emanoil & Violeta
$849   Obreja Angelo & Mihaela Alina
$820   Mihăescu Dorin & Florina
$800   Goie Ioan & Maria
$769   Anonim
$765   Wisteria Lodge LLC
$725   Raus Victor & Focşan Raluca
$724   Crețu Ionel & Monica
$693   Nistor Costel & Corina
$678   Anonim
$677   Danciu Valentin & Ioana Marina
$650   Fedorean Maria
$820   Mihăescu Dorin & Florina
$600   Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, 
Busuioc Ion, Construction T.B., Totka Micheva, 
Zanidache Virgil & Doina
$580   Cocerhan Vasile & Maria
$578   Siia Ovidiu & Gabriela
$575   Blidar Marius & Deac Crina
$565   Butnar Ioan & Elisabeta
$520   Onuțan Ionuț & Mocan Anamaria
$500   Andreiu Bogdan & Geanina, Arbune 
Marius & Carmen, Dociu Daniel & Flavia, Fânaru 
Adrian & Elena, Marcu Carolina, Mirea Valentin 
& Aurelia, Pine Lake Adult Family Home, 
Pogrebniak Helen, Pop Marin & Viorica, Pungan 
Marian & Ramona
$450   Anonim, Chița Adrian & Cristina
$446   Petrovan Ioan & Plev Maria
$435   Stănescu Marian & Luana
$430   Nalbantu Silvia

$425   Cheldiu Decebal & Anca
$403   Pravăț Daniel & Claudia
$400   Ifrim Clement & Gabi, Milosav Slobodan 
& Letiția, Pop Călin Daniel & Adriana Ileana, 
Tătar Monica
$396   Sitaru Mircea & Victoria
$376   Zlăvog Gabriel & Maricica
$365   Ghinea Ciprian & Ivan Elena
$360   Rockwell William & Karen, The Law Office 
of Ruxandra Irina Drăgan, Zaharia Cătălin & 
Ancuța
$350   Puraveț Constantin Petru & Tatiana, 
Tunduc Marius & Florentina
$342   Bene Ioan & Maria
$330   Derbac Ruja
$320   Anonim, Ciocănaş Ioan & Eugenia, 
Popescu Gheorghe & Nicolae Roxana
$300   Adam Arcadie & Oxana, Albu Daniel & 
Ruxandra, Avram Daniel & Teodora, Berfield 
Alan & Andreea, Corbajiu Andreea, Cujbă Petru, 
Gherman Valentin, Laura's Adult Family Home, 
Marcu Claudia & Horațiu, Muntianu Adrian & 
Alexandrina, Nastasi Sergiu & Ludmila, Niță 
Bogdan, Oprean Dorel & Lucia, Paraschiv Roman 
& Olga, Paşca Dorin Alin & Eugenia, Potra Florin, 
Radu Adrian & Alexandra, Radu Ramona, Roțu 
Adrian & Lucia, Sohidin Nicolae, Siicu Cătălin & 
Gabriela, Suciu Monica, Vaganov Anatol & Maria
$290   Nistor Ioan & Valeria
$280   Perianu Florentina
$260   Albuț Gabriel & Lucia, Cira Adalbert & 
Gina, Paşca Traian & Maria
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$255   Piticariu Toader & Virginia
$248   Şerban Lavinia
$240   Rădăuceanu Grigore, Vartolomeu Jenica-
Georgeta
$225   Moldovan Eugen & Laura
$224   Schreck Elisabeth
$220   Filipaş Gheorghe & Estera, Pop Flora
$210   Dunca Grigore & Iliana, Popşoi Maria
$209   Guzun Ecaterina
$200   Allen Maria & Lyons Robert, Anonim, 
Anonim, Balaş Cosmin, Bîlc Mariana, Clinciu 
Ciprian & Camelia, Crețu Doina, Dumitru Viorel 
& Raluca, Hillwood Senior Care AFH, Melnic 
Cristian & Elena Viorica, Nițulescu Cristian, 
Oarga David & Olimpia, Petrini Silviu, Podar 
Marius & Monica, Stoian Ionuț & Dana, Todean 
Vlad & Gavrea Maria, Toma Tudor & Aurora, 
Vanica George & Alina
$184   Olariu Laurențiu & Eugenia
$178   Nistor Gheorghe & Carmen
$160   Ciustea Iulian & Corina, Basarabă Ionel 
& Ioana, Breban Ghiță & Floarea, Mihai Ovidiu 
& Elena
$150   Belea Alexandru Dumitru & Vărvaş 
Semida, Buie Gheorghe & Mihaela, Corcheş 
Lucian & Camelia, Goncear Alexandru & 
Veronica, Lazăr Florin & Simona, Suniga Anca, 
Ţîrle Ioan & Carabă Crina, Ţurcanu Radu & Silvia
$145   Bogdan Mircea & Claudia
$140   Briseno Cristina
$131   Moraru Dănuț & Iancu Loredana
$127   Romanschi Mădălin & Laura
$120   Pop Elena

$117   Constantinescu Marius & Daniela
$113   Glavațscaia Liudmila, Stoicescu Mihai & 
Ileana
$110   Stuiber Victor
$100   Anonim, Anonim, Anonim, Albuț Gabriel 
& Lucia, Ardelean Cornel & Iuliana, Arsenie 
Ileana, Badea Constantin & Maria, Bot Cătălin & 
Stephanie, Burns Robert & Ana, Căprar Viorica 
& Nicoleta, Cătană Ionuț & Maria, Danciu 
Florin & Ana Maria, Ghinea Dan, Grecu Elena, 
Manole Cătălin & Irina, Marcu Cornel & Virginia, 
Milici Nicolae & Liubinca, Moiceanu Cornel & 
Mărioara, Nodit Luminița, Nystrom Roxana, 
Peschek Mark & Mirela, Pop Vasile & Anca, 
Popescu Bogdan & Adriana, Predoi Mădălin 
& Dumitrela, Radosav Codruța, Rădulescu 
Alexandru & Ionela, Sega Giorgio & Cristina, 
Stoița Vasile & Rodica, Tătar Lucian, Tegzes 
Claudiu, Timofte Octavian & Mariana, Tonu Igor 
& Mariana, Vlad Daniel & Oana, Vladimir Felix & 
Alexandra, Zaharia Valeriu & Dragomirela
$96    Gruber Cristian
$80    Bogdev Kantcho & Corina, Bujor Mihaela 
& Marinel, Caraman Vadim
$64    Dumitru Valeriu & Ioana, Newmann Elena, 
Pruteanu Svetlana
$60    Bârsete Cristinel & Elena, Ciobotaru 
Severin & Malofi Rodica, Popescu Cosma Dan & 
Mihaela
$50    Andrişan Adrian, Anonim, Anonim, 
Drăgan Remus & Voichița, Drecin Gabriel & 
Laura Nicoleta, Frățilă Bogdan & Pavel Daniela, 
Ignat Paul & Miclea Daniela, Let Valerian, 

Mocănița Radu Cătălin, Moraru Adrian & Delia, 
Oros Adina, Pară Maria, Popa Mircea Călin & 
Dana, Radu Remus & Adela, Ţîru Doinița
$40    Bătrînescu Ecaterina, Diaconu Vlad
$32    Pruteanu Cristina, Tonu Mariana
$30    Arma Mario, Leca Nicolae & Neagoe 
Gabriela, Mitroi Natalia, Momeo Angela, 
Pop Marius & Elena, Popescu Marius, Suman 
Alexandrina, Szabo Magdalena, Tonciu 
Mădălina, Tudor Daniel
$25    WA Translation Bureau, Warns Mark & 
Katerina
$20    Anonim, Choi Kevin, Hîrciială Constantin 
& Timotin Elena, Stanciu Florin, Turturică Ionuț 
& Somvillay Nancy
$10    Anonim
Donațiile la Caritate în această perioadă au 
totalizat $4,196. Mulțumim tuturor donatorilor 
şi Dumnezeu să le răsplătească!
$1,225  Zaharia Cătălin & Ancuța
$904  Microsoft Matching (Helping fund)
$793  Donator nespecificat
$300  Olariu Laurențiu & Eugenia
$210  Moiceanu Cornel & Mărioara
$200  Stănescu Marian & Luana
$162  Moldovanu Petru & Valentina
$100  Răutu Bogdan & Carmen, 
Ungureanaşu Cezar & Cătălina
$75  Ifrim Silviu & Cătălina
$50  Anonim
$38  Şipoş Cătălin & Brad Daniela
$20  Schrader Dan
$19  Gavrilă Robert & Camelia

Citiți Buletinul Parohial "on line" la:

www.ortodox.org

Vizitați pagina noastră Facebook:

www.facebook.com/Bi-
sericaOrtodoxaSeattle/

Informații și actualizări despre 
FESTIVALUL ROMANESC

"TASTE of ROMANIA":

www.seattleromanian-
festival.com.
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Programul slujbelor religioase (continuare din pagina 5)

Sâmbătă 11 august 7:00 PM Vecernie
Duminică 12 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Marți 14 august 7:00 PM Vecernie
Miercuri 15 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului)
Duminică 19 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Duminică 26 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Marți 28 august 7:00 PM Vecernie
Miercuri 29 august 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Tăierea Capului Sfântului Prooroc 

Ioan Botezătorul)
Duminică 2 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 8 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Naşterea Maicii Domnului)
Duminică 9 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Joi 13 septembrie 7:00 PM Vecernie
Vineri 14 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie (Înălțarea Sfintei Cruci)
Sâmbătă 15 septembrie 7:00 PM Vecernie
Duminică 16 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Sâmbătă 22 septembrie 7:00 PM Vecernie
Duminică 23 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie
Duminică 30 septembrie 8:30 AM Utrenie şi Sfânta Liturghie


