
 

 

Cuvântul Părintelui Ioan Cătană

 Ca instituţie divino-umană, Biserica a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos în chip 
tainic pe Sfânta Cruce (Faptele Apostolilor 20, 28), iar ca şi comunitate văzută la Rusalii (Faptele 
Apostolilor 2), atunci când trimiţând pe Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli, aceştia propovăduiesc cu 
îndrăzneală Evanghelia şi formează prima obşte creştină. Biserica este un aşezământ cu dublă 
dimensiune, cerească şi pământească, ea este viaţa nouă cu Hristos şi în Hristos, condusă de Duhul 
Sfânt care este: “stâlp şi temelie a adevărului.” 
 Vorbind despre Biserică, în suflet îţi pătrunde o sfântă sfială ca şi atunci când eşti nevoit să 
vorbeşti despre propria-ţi mamă, bineştiind că Eminescu a numit Biserica strămoşească, mama 
neamulul românesc. Încă de la cele dintâi licăriri de viaţă ale poporului, de atunci de când dârzenia 
dacă s-a îngemânat cu vigoarea latină aluatul care a dospit toata frământătura, a fost creştinismul. 
 Credinţa în Dumnezeu şi preocupările de natură religioasă s-au împletit în sufletul românului 
cu dragostea de ţară, dând naştere la ceea ce poporul va numi atât de sugestiv: legea strămoşească. 
În acest sens se exprimă şi poetul George Coşbuc: 

„O lege-avem străbună
Prin veacuri de furtună
Ea n-a putut s-apună

Strivită de păgâni.
Ne-a fost Cel-Sfânt tărie

Şi-n veci o să ne fie:
Sus inima, români!”

 De aceea cel mai vechi, cel mai sfânt şi cel mai de folos aşezământ al neamului nostru din 
toate vremurile, rămâne Biserica. Fiinţa noastră s-a ţesut în jurul sfintelor altare. 
Şi noi cei de astăzi, chiar dacă trăim aici în lumea nouă, departe de patria mamă, nu vom putea lăsa 
urmaşilor noştri o moştenire mai de preţ decât această lege strămoşească, pe care o mărturisim ca 
şi cei de dinaintea noastră. Pentru a ne manifesta credinţa, avem nevoie de acest “laborator al învie-
rii…” sau anticameră a Împărăţiei Cerurilor care este Biserica, căci orice Biserică ca spaţiu sacru al 
întâlnirii omului cu Dumnezeu este “Casa Domnului şi poarta a cerului” (Facere 28, 17). 
 Este o binecuvântare şi un privilegiu pentru fiecare care vrea să se implice în acest proiect. 
Este o mare binecuvântare să poţi să-L faci pe Dumnezeu dator, împrumutându-I o parte din ceea ce 
El ţi-a dat. Să ştii că în urma ta rămâne ceva, o Biserică, loc al prezenţei şi lucrării harului Preasfintei 
Treimi. Este un privilegiu a-ţi fi înscris numele pe pământ şi în cer între: “fericiţii şi pururea pomeniţi” 
ctitori. Aşa se va ruga Biserica la toate sfintele slujbe pentru cel ce participă la ridicarea unei Biserici. 
Numele lor împreună cu un Hrisov şi sfintele moaşte vor fi aşezate în piciorul Sfintei Mese a Sfântului 
Altar la momentul sfinţirii Bisericii. Şi aşa pomenirea lor va fi veşnică. 
 Având în minte pilda văduvei care a dat cei doi bănuţi la templu, act apreciat la justa lui valo-
are de către Mântuitorul Iisus Hristos, vă invităm să contribuiţi cu cât puteţi, vom primi fiecare bănuţ 
cu acelaşi respect şi consideraţie pentru donator, rugând pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească 
însutit.



 

 

O comunitate, un vis, un proiect!

 Visul pe care Parohia română ortodoxă “Sfinţii Trei Ierarhi” din Seattle îl nutreşte de 
mai bine de cincisprezece ani, şi anume de a construi o biserică şi un centru cultural, este pe 
cale să devină realitate.  Pentru prima oară în istoria comunităţii noastre, vom avea un lăcaş 
propriu atât pentru slujbă, rugăciune şi primenire sufletească, cât şi pentru organizarea unor 
manifestări cu caracter cultural românesc. Unindu-ne acum eforturile pentru a facilita reuşita 
acestui proiect vom întări identitatea comunităţii noastre din Seattle şi vom păstra intacte 
tradiţiile noastre româneşti pentru generaţiile viitoare.

 În perioada care a urmat achiziţionării terenului din Mountlake Terrace am făcut paşi 
importanţi în direcţia construirii Bisericii “Sfinţii Trei Ierarhi” şi a Centrului Cultural Românesc. 
Impulsionaţi de încrederea şi  sprijinul arătate de către comunitate, Consiliul Parohial, 
împreună cu echipa de arhitecţi, au conceput proiectul arhitectural. Deşi construit în jurul 
Bisericii, proiectul este mai mult decât un lăcaş religios, este un adevărat centru de 
convergenţă a activităţilor comunităţii noastre din Seattle. La sfârşitul a câţiva ani de negocieri, 
în 2009 am obţinut aprobarea de utilizare a proprietăţii pentru construcţie, în momentul de faţă 
planurile fiind depuse la City of Mountlake Terrace, pentru aprobarea permisului de construcţie. 
Estimăm ca în vara 2010 să începem lucrările efective.

 Prin munca susţinută, seriozitate şi credinţă în reuşită, visul nostru va deveni realitate.  
Eforturile depuse până acum pentru acest proiect s-au concretizat într-un design deosebit, care 
reflectă identitatea noastră naţională şi care reprezintă zestrea pe care o vom lăsa generaţiilor 
viitoare. Datorită generozităţii membrilor comunităţii noastre suntem acum foarte aproape de a 
vedea acest vis împlinit. Am dori să vă mulţumim din inimă pentru contribuţiile făcute de-a 
lungul anilor, contribuţii care ne-au permis să ajungem în faza de începere a construcţiei. Mai 
avem de parcurs un ultim pas, hotărâtor, şi sperăm ca dumneavoastră, alături de toţi membrii 
comunităţii, să ne acordaţi în continuare sprijinul şi încrederea.

Acum depinde doar de noi să ne vedem visul înfăptuit!
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 Achiziţionarea proprietăţii din Mountlake Terrace

 Prima campanie de strângere de fonduri 

 Sfinţirea pietrei de temelie 

 Finalizarea schiţelor arhitecturale de către arhitecţii Ovidiu Marcu şi Adam Clark  

 Finalizarea site planului conform cerinţelor exprimate de City of Mountlake Terrace

 Depunerea aplicaţiei pentru Conditional Use Permit

 Aprobarea Conditional Use Permit

 Crearea comitetului de construcţie şi semnarea contractului cu firma 2812 Architecture

 Semnarea contractelor pentru planurile de structură, geodezice şi interioare

 Depunerea planurilor pentru obţinerea permisului de construcţie

            Lansarea celei de a doua campanii de strângere de fonduri

 Începerea construcţiei

 Inaugurarea Bisericii şi a Centrului Cultural Românesc

Datele semnificative ale acestui proiect



 

 

Descrierea proiectului
   

 
Adresa: 6402 226Th St SW
               Mountlake Terrace, WA 98043

       
Date tehnice: 
- Total suprafaţă lot:                3.07 acri 
- Total suprafaţă construită:               18,104 sf 
- Suprafaţă Biserică:                4,169 sf 
- Suprafaţă Centru Cultural Românesc:              13,935 sf 
- Locuri parcare:                           102 locuri 
- Capacitate Biserică:               400 persoane 
- Capacitate sală de mese:              250 persoane
 

Design: 
Design Artistic: arh. Ovidiu Marcu
Planuri Tehnice: arh. Adam Clark, 2812 Architecture

     Biserica: 
     Inspirată din arhitectura a două biserici reprezentative pentru cultura şi istoria românească: 
        • Biserica Mânăstirii Putna, ctitorie şi vatră de veci a lui Ștefan cel Mare
        • Biserica Mânăstirii Sâmbăta de lângă Făgăraş, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu
     Formă de cruce, cu un nartex, un naos, două abside laterale şi un altar spaţios
     Scaunul episcopesc în dreapta altarului
     Două rânduri de strane, de o parte şi de alta a naosului
     Balcon mare pentru cor, situat deasupra intrării

     Centrul Cultural Românesc:
     Foaier care îmbină armonios cele două clădiri, creând un spaţiu românesc autentic şi unitar
     Sală de evenimente - în formă de evantai cu deschideri ample, destinată organizării meselor
     duminicale şi a diverselor activităţi culturale
     Două săli de clasă pentru Școala de duminică
     Birou Preot şi două săli de conferinţă 
     Bucătărie spaţioasă cu acces din parcare

Acest proiect a fost revizuit şi aprobat de către Episcopia Ortodoxă Română din America şi Canada 
“Vatra Românească”, cu sediul în Detroit, Michigan.

 



 

 

Echipa proiectului 

Consiliul Parohial: 
Preot Paroh - Ioan Cătană
Preşedinte - Tudor Toma
Vicepreşedinţi - Val Dominte, Clement Ifrim
Secretar - Andi Gavrilescu
Trezorier - Carmen Răutu
Contabilitate - Iulian Gheorghiu, Gina Gheorghiu (voluntar), Maria Ţigănuş (voluntar)
Controlori  - Gigel Avram, Gabi Hera, Daniel Pravăţ, Ionuţ Smîntînă
Epitropi - Victor Raus, Brian Mureşan, Emil Olt, Gheorghe Dănilă
Comunicaţie - Dan Druţă, Florin Trofin, Claudia Barbolovici
Buletinul “Cuvântul” - Florin Trofin, Carmen Răutu, Maria Dănilă (voluntar)
Administrator proprietate - Doina Zanidache, Virgil Zanidache (voluntar)
Organizaţie caritate - Clement Ifrim
Arhiva - Adi Oltean
Membri - Mihail Frântu, Ionică Creţu

Comitetul de construcţie: 
Responsabilităţi:
   • Definirea rolului de general contractor - se vor desemna membri din comitetul de  
 construcţie pentru a îndeplini acest rol, cu simţ de răspundere faţă de proiect şi economii
 în buget    
   • Garantarea selecţiei contractorilor din cel puţin 3 biduri pentru fiecare lucrare se va alege,
 prin vot în Consiliul Parohial, contractorul cu cea mai bună valoare pentru proiect  
   • Contractarea de lucrări cu membri din comunitate -  se vor contracta lucrările cu prioritate la   
      specialişti din comunitatea noastră, păstrând aceleaşi standarde de calitate a execuţiei     
   • Transparenţa completă privind desfăşurarea proiectului - se vor publica rapoarte lunare
 privind progresul construcţiei, incluzând biduri, contracte semnate, cât şi cheltuielile efectuate
Membri: 
Pr. Ioan Cătană, Val Dominte, Tudor Toma, Clement Ifrim, Ionuţ Smîntînă, Ionică Creţu, Mihail Frântu, 
Daniel Pravăţ, Carmen Răutu, Nic Mureşan, Andi Gavrilescu, Gabriel Hera, Florin Trofin, Gigel Avram  

Comitetul de strângere de fonduri: 
Responsabilităţi:
   • Organizarea de evenimente şi întâlniri de prezentare a proiectului
   • Coordonarea campaniei de strângere de fonduri
   • Publicarea periodică a situaţiilor cu donaţii
Membri:
Pr. Ioan Cătană, Clement Ifrim, Tudor Toma, Claudia Barbolovici, Mihai Petriuc, Corina Pintea, 
Hajni Sauciuc, Camelia Clinciu, Carmen Răutu, Gabriel Hera, Gigel Avram, Nic Mureşan, Dan Druţă, 
Ioana Danciu, Daniel Pravăţ



Faza 1 - Demolare clădire           $35,000        $150,000     Pregătirea terenului pentru           2010
existentă                                                                         construcţie                          

 

 
 

 

 

 

 

 

Taxa permise de construcție      $115,000        $115,000     Verificare planuri, inspecție          2010 
                                                                                                     construcție 

Faza 2 - Amenajare site şi         $450,000        $600,000     Finalizare site: drum de     2010  
zid de susținere                                                                           acces parcare
Faza 3 - Fundaţie          $300,000        $900,000     Finalizare componente din           2010
                                                                                                    beton 

Faza 5 - Sistem mecanic şi       $300,000     $2,000,000     Inaugurarea  Bisericii şi a  2011     
electric                                                                                        Centrului Cultural

Faza 4 - Construcţie: pereţi,     $800,000     $1,700,000    Închiderea clădirii                   2011
acoperiş, uşi, geamuri, izolare                                                    ("Warm Shell")  

Situaţia financiară a Parohiei ”Sfinţii Trei Ierarhi” din Seattle

 Cumpărarea în 2004 a terenului din Mountlake Terrace a reprezentat un impuls pentru mulţi 
membri ai comunităţii şi s-a materializat într-o creştere semnificativă a donaţiilor. Prima campanie de 
strângere de fonduri desfăşurată între 2006 - 2009 a fost un succes deplin, rezultând în angaja-
mente de donaţie şi contribuţii totale de peste $500,000. Astfel, la data de 1 mai 2010 fondurile 
bancare ale Parohiei noastre erau de $772,400.
 Acum este momentul unui pas decisiv şi ne propunem să strângem, prin angajamente de 
donaţii pe următorii 3 ani (2010 – 2012) suma de $1,500,000 pentru finalizarea construcţiei efective 
a Bisericii “Sfinţii Trei Ierarhi” şi a Centrului Cultural Românesc.

 

 

Execuţia proiectului
 
 Procesul  de execuţie a proiectului se bazează pe planurile de construcţie depuse pentru 
aprobare la City of Mountlake Terrace şi pe estimările pe care le-am primit până acum de la contrac-
tori pentru fiecare lucrare de construcţie. 

Faza 6 - Finisare interioară şi    $300,000      $2,300,000    Finalizarea construcției    2012
exterioară                                                                                    conform planului 

Cost
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Apel către Comunitatea Românească

 din zona Seattle

 Construcţia Bisericii “Sfinţii Trei Ierarhi” şi a Centrului Cultural Românesc este un simbol 
al identităţii noastre naţionale şi al apartenenţei la un tărâm pe care l-am adus cu noi şi îl purtăm 
cu sfinţenie în suflet. Când vorbim de construcţie, ne referim mai ales la semnificaţia profundă şi 
impactul spiritual pe care aceasta îl va aduce urmaşilor nostri. Mulţi dintre noi avem copii care, 
deşi s-au născut aici şi se consideră a fi americani, se prezintă cu mândrie şi drept români. 
Această realitate este rodul educaţiei pe care o primesc, cât şi a dorinţei lor de a-şi întregi identi-
tatea personală. Avem acum o şansă unică de a investi în viitorul cultural al copiilor noştri!
Venim aici din toate colţurile ţării, aducând cu noi experienţe şi obiceiuri diferite, dar rămânând 
uniţi de aceleaşi nevoi culturale şi spirituale. Aceste constante sufleteşti ne fac să fim cu adevărat 
o Comunitate. Comunitatea din care facem parte are ACUM nevoie de ajutorul nostru! Deşi nu ne 
îndoim că acest proiect va fi finalizat, marcăm acum un moment critic în viaţa comunitaţii şi vă 
invităm să luaţi parte la acest efort comun. 
 Acum este un moment prielnic de a obţine servicii şi materiale la preţuri foarte competitive, 
care vor reduce substanţial costurile de construcţie. Am muncit din greu pentru a ajunge aici. Ceea 
ce s-a strâns, bănuţ cu bănuţ, a fost cheltuit cumpătat şi drămuit cu grijă, astfel încât acum putem  
spune cu măndrie că avem $772,400 în conturile Bisericii. Pentru mulţi e o sumă mare, pentru alţii 
e rodul efortului pe care l-au făcut pâna acum. 

Pentru ajutorul de până acum, vă mulţumim din suflet.

 Ceea ce a pornit ca o viziune, s-a conturat într-un proiect, apoi s-a împotmolit în birocraţia 
specifică autorităţilor locale. Acum, după ce am înlăturat această ultimă barieră, nimic nu ne mai 
poate opri în materializarea şi finalizarea acestui vis. Rezultatele se văd deja în progresul făcut în 
lupta cu birocraţia, permisul condiţional de construcţie, în finalizarea şi predarea proiectului pentru 
obţinerea aprobării finale şi pentru începerea construcţiei. A fost un drum lung şi anevoios, însă 
pentru prima oară putem declara că ceea ce până acum depindea de alţii, acum depinde doar de 
NOI! Cu un angajament mediu de $5,000 din partea fiecărui membru al acestei comunităţi vom 
putea duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus! Suma de $5,000 împărţită pe o perioadă de 2 ani 
reprezintă $48/săptămână ($35 după taxe), $7/zi. Aceasta s-ar traduce, dacă tot suntem în zona 
Starbucks-ului, în 2 latte pe zi. Suportul dumneavoastră, atât moral cât şi financiar, va fi răsplătit 
nu doar prin diverse forme oficiale de recunoaştere, dar şi prin mulţumirea sufletească că aţi făcut 
un lucru bun! 

 



Deschidem campania de strângere de fonduri

 Cu această ocazie vă punem la dispoziţie toate informaţiile detaliate legate de situaţia 

financiară, planul proiectului, planul de execuţie, precum şi modalităţile prin care puteţi ajuta. 

Ne prezentăm în faţa dumneavoastră precum o carte deschisă şi sperăm ca integritatea, 

tenacitatea şi entuziasmul Consiliului şi a tuturor celor care şi-au sacrificat timpul preţios 

pentru a face posibil acest progres vă vor ajuta să înţelegeţi, să judecaţi şi să actionaţi. 

Începem această campanie cu un apel, dar şi cu o promisiune, şi anume că vom continua să 

muncim din greu şi să investim cu chibzuinţă şi judecată nepărtinită donaţiile şi încrederea 

dumneavoastră. 

 În anticiparea participării dumneavoastră şi cu convingerea că veţi fi alături de noi, vă 

invităm să deschidem împreună poarta viitorului comunităţii noastre. Primii paşi au fost făcuţi!. 

 Haideţi să construim ÎMPREUNĂ, ACUM acest loc de identitate, credinţă si 
tradiţie românească, unde să ne putem ruga, întâlni si regăsi întru fiinţă si neam pentru 
mulţi ani.

Avem nevoie de dumneavoastră!

  



$1 la $2,999  Membr i Fondatori  

$3,000 la $4,999  Membr i Fondatori – Silver 

$5,000 la $9,999  Membr i Fondatori – Gold  

$10,000 la $19,999  Membr i Fondatori – Platinum 

$20,000 la $49,999  Membr i Fondatori – Diamond  

$50,000 şi  peste Ctitori  

 

Informaţii despre Donaţie

 Angajamentele de donaţii pentru construirea Bisericii “Sfinţii Trei Ierarhi” şi a Centrului 
Cultural Românesc vin din sufletul fiecărui membru al comunităţii noastre. Sperăm ca fiecare 
persoană sau familie să contribuie după posibilităţi, orice sumă fiind necesară şi binevenită. În 
măsura în care este posibil, ne-ar fi de mare ajutor ca o parte substanţială din angajament să fie 
plătită anul acesta, reuşind astfel să progresăm cu lucrările de construcţie. Ne dăm seama că pentru 
mulţi angajamentul pentru donaţie reprezintă un efort financiar deosebit,  dar numai unindu-ne forţele 
vom reuşi să avem locul propriu de primenire sufletească, de păstrare şi continuare a tradiţiilor 
româneşti. 

Nivele de donaţie
Orice persoană sau familie care donează pentru construcţie, indiferent de sumă, va primi titlul de 
Membru Fondator. Aceste donaţii vor putea fi deduse la taxe, Biserica fiind o organizaţie non-profit. 
La inaugurarea aşezământului, pe baza sumei totale donate pentru construcţie până la momentul 
respectiv, donatorii vor fi încadraţi într-una din următoarele categorii:

Recunoaşterea donatorilor
Lista de donatori, împreună cu valoarea angajamentelor şi a donaţiilor efective se vor publica în 
cadrul buletinului “Cuvântul” precum şi pe website-ul bisericii la www.ortodox.org. La terminarea 
construcţiei, pe baza sumei totale donate, se va face o recunoaştere a celor care au contribuit, care 
va dăinui în timp prin:
•   acordarea unei insigne fiecărui donator, ca semn distinctiv pentru fiecare nivel de donaţie
•   afişarea numelui tuturor membrilor fondatori într-un loc public în cadrul Centrului Cultural 
    Românesc
•   în plus, inscripţionarea numelui donatorilor de nivel Gold pe dalele din piaţeta din faţa şi de pe
    aleea din jurul Bisericii
•   în plus, inscripţionarea numelui donatorilor de nivel Platinum pe dalele din pridvorul Bisericii
•   în plus, inscripţionarea numelui donatorilor de nivel Diamond pe stranele din Biserică
•   în plus, inscripţionarea numelui ctitorilor la intrarea în Biserică (în pisanie)

 



 In order to support the construction of the “Three Holy Hierarchs” Romanian Orthodox Church and 
Romanian Cultural Center, I pledge a total amount of $______________________to be paid between June 
2010 and June 2012.

Name:  _______________________________________________________________________________

Address: ______________________________________________________________________________

Phone ( ____ ) _______-_________        Email:________________________________________

       I want this donation to be anonymous

I will donate now $_________________ and the rest of the pledge will be paid in equal installments:

       Monthly                           Semiannually                              Annually

Methods of payment (please check  your option(s)):

  Personal check or cash

  Shares transfer

             Online donation via PayPal at: http://www.ortodox.org/donate

             Credit card:                           Visa                                  MasterCard                            AMEX

Name on credit card:   ___________________________________________________

Credit card number:  ____________________________________________________

Expiration date:  __________________________________________

             I would like to use this credit card for all my installments 

  Other form of donation (please give details): 

             _______________________________________________
 

Signature: _____________________________________  Date: ______________________

This information is confidential and will not be shared with any other recipients.

Thank you very much for your pledge! 

Pledge Form
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