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

Cuvân†ul
Buletinul Misiunii Ortodoxe Române “Sfinții Trei Ierarhi” Seattle-nr. (147) martie 2007
Troparul
“Astăzi este începătura
mântuirii noastre și
arătarea tainei celei din
veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face
și Gavriil harul bine-l
vestește. Pentru aceasta și
noi, împreună cu dândul,
Născătoarei de Dumnezeu
să-i strigăm: Bucură-te, cea
plină de har, Domnul este
cu tine!”
Condacul
“Apărătoare Doamnă,
pentru biruință mulțumiri,
izbăvindu-ne din nevoi,
aducem ție, Născătoare de
Dumnezeu noi robii tăi
și ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, slobozește-ne pe
noi din toate nevoile, ca să
strigăm ție: Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară!“

Bunavestire
(25 martie)

Părintele Galeriu - Creația în viziunea pascală
În acest post al Paștelui am considerat a învins-o Hristos. Hristos a primit moartea
potrivit să prezentăm un fragment dintr- pentru noi. În El nu era moartea. Ceea ce e
o conferință ținută de părintele Galeriu în nou pentru Hristos, ceea ce e nefiresc, ceea
orașul său natal, Bacău, conferință intitulată ce e o minune - dacă vreți, pentru Hristos,
“Creația în viziunea pascală”. Conferința poate a fost moartea, nu învierea. Dumnezeul cel
fi găsită în format audio pe Internet, sau dacă Viu, nu poate să aibă moarte. De asemeni, El
nu aveți acces, v-o putem pune la dispoziție e fără păcat. Iar moartea e plata păcatului. Dar
dacă ne contactați prin email (vedeți căsuța cu în trupul Lui nu era moarte, nu era sămânța
informații de contact din ultima pagină).
morții, că El e fără de păcat. Atunci, El pentru
E o taină a tainelor aceasta:
noi a gustat moartea. Se unește
că moartea începe în suflet și
Hristos cu noi, cei care prin
sfârșește în trup. Învierea, tot la
păcat am adus moartea. Și dacă
fel, începe în suflet și sfârșește
nu s-ar fi unit El cu moartea, ca
cu învierea trupurilor în ziua
și în moarte să fie cu noi, cum
cea de apoi. Ce spun sfinții cu
s-ar fi învins moartea noastră?
privire la această taină? Sfântul
Acesta este înțelesul: și-a luat
Macarie spune: “moartea
moartea ca s-o învingă “cu
adevărată e ascunsă înlăuntru,
moartea pre moarte călcând”.
în taina inimii și prin aceea omul
Atunci înțelegem taina Învierii,
de dinafară a murit de viu”.
taina crucii și a mormântului.
Iar Sfântul Grigorie Palama
Zice Sf. Maxim Mărturisitorul:
zice: “Domnul numește morți
cel ce a înțeles taina crucii și a
pe cei ce trăiesc în deșertăciunea “Ceea ce e nou pentru mormântului, înțelege tainele
ceea ce e nefiresc,
acestei lumi, pe cei ce trăiesc doar Hristos,
ceea ce e o minune - dacă tuturor lucrurilor. Că toate
trupește”. Despărțirea sufletului vreți, pentru Hristos, a fost trec prin cruce. Iar cel ce
de trup este moartea trupului. moartea, nu învierea.”
merge mai departe și înțelege
Despărțirea sufletului de
taina Învierii, acela înțelege
Dumnezeu este moartea sufletului. Adevărata drumul și țelul către care merg toate, că
moarte este deci aceea a sufletului. Despre drumul este spre înviere, nu spre moarte. Și
această moarte a vorbit Dumnezeu lui Adam Mântuitorul, prin cruce, ne-a dăruit Învierea,
când i-a spus în Rai: “În ziua în care vei pentru care noi așa zicem în noaptea pascală:
mânca din pomul cunoștinței binelui și răului “Ziua învierii să ne luminăm popoare. Paștile
vei muri negreșit!” În momentul neascultării Domnului Paștile! Că din moarte la viață și de
de Dumnezeu, sufletul lui Adam, despărțit pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut
de Dumnezeu, a murit, deși Adam a mai trăit pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință”. [...]
trupește pâna la vârsta de nouă sute treizeci de
Iubiților, repet: Hristos pentru noi a murit
ani. Mare taină și mare adevăr!
și a înviat. Și atunci noi trebuie să gustăm
Atunci a îngăduit Dumnezeu moartea, ca învierea. Învierea o trăim ca un astăzi neîncetat
să moară răul în noi. Și atunci au murit Adam și iubiților. Numele timpului lui Dumnezeu
Eva iar trupește mai târziu. Moartea, îngăduită este “astăzi”. “Astăzi s-a făcuit mântuire casei
de Dumnezeu ca prin ea să se distrugă răul, acesteia” - i-a spus lui Zaheu. “Astăzi vei fi cu
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Mine în Rai” a auzit tâlharul care s-a căit. Numele timpului testamentul lui cu zeci de ani în urmă dar mi s-a întipărit în
nostru este “ieri, azi, mâine”. Numele timpului diavolului este memorie. Venise la el un ucenic, care era un om învățat, cu mai
multe doctorate și îl întreba pe bătrân, duhovnicul lui, cum să
“mâine” (el spune să amânăm mereu pe mâine).
Deci, când noi ne întâlnim cu Dumnezeu, când noi citim simtă învierea, să-l simtă pe Dumnezeu. Că citise el la Sf Ioan
cuvântul Lui, când noi ne împărtășim, când noi prăznuim Scărarul: “nesimțirea este moartea sufletului înaintea de moartea
Învierea și credem în Înviere, noi trăim în timpul lui Dumnezeu, trupului”. Dorea acest tânar să-l simtă pe Dumnezeu, să nu
în timpul lui “astăzi”. Acesta este timpul creștinului cu adevărat. ajungă la acestă nesimțire care este moartea sufletului. Și atunci
duhovnicul, bătrânul, s-a adunat în duhul lui și a scris aceasta
[...]
Așa cum spuneam mai devreme, învierea începe în suflet, ca un testament al lui, ca o mărturie a lui. Și când s-a săvârșit
acum și aici și negreșit aici trebuie să înceapă învierea. Iar cea a bătrânul din viață, au găsit sub căpătâiul lui această scrisoaretrupurilor, atunci la înviere. Dacă Mântuitorul a dat ucenicilor testament care începea așa:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,
o pregustare a învierii când s-a schimbat la față
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru
înaintea lor pe muntele Tabor, fiecărui suflet
miluiește-ne pe noi! Prea iubitorule de Dumnezeu
botezat îi dă o pregustare a învierii, de aici, înainte
taică. Să încep de la iubirea lui Dumnezeu. Poate,
de moarte și înainte de învierea trupurilor.[...]
după știința frăției tale, după cunoștințele multe
Gândiți-vă la cuvântul pe care îl spune
pe care le-ai adunat, după înțelepciunea și râvna
Mântuitorul (Ioan 5:24-30): “Adevăr, adevăr
frăției tale, poate știi mult mai multe decât eu
spun vouă, cel ce ascultă cuvintele Mele, și crede
sărăcăciosul. Și totuși fratele meu, dacă tu ai fi
în Cel ce M-a trimis, are viață veșnică” (observați
simțit pe Dumnezeu, dacă ai fi simțit iubirea lui
“are” - la prezent nu la viitor) “și la judecată nu va
Dumnezeu, atunci acea iubire a lui Dumnezeu
veni ci a și trecut din moarte la viață. Căci adevăr
te-ar fi luminat, te-ar fi încălzit, te-ar fi însuflețit,
spun vouă, vine vremea și acum este” (iarăși
te-ar fi înaripat cu toată ființa dumitale încât ai
prezent, nu viitor) “când morții vor auzi glasul
fi simțit cu adevărat învierea Dumnezeului celui
Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia”.
“Învierea
începe
în
suflet,
viu în dumneata încă de aici. Iartă-mă - zice el
Despre ce morți este vorba? Veți vedea ca
acum și aici și negreșit
- să nu socotești că te judec în vre-un fel prin
nu este vorba despre cei din cimitir, căci adaugă
aici trebuie să înceapă
aceste cuvinte - Doamne păzește, dar aș vrea
“precum Tatăl are viață întru Sine, așa a dat și învierea.”
să-ți spun ceea ce eu insumi am căutat o viață
Fiului să aibă viață în Sine și stăpânire a dat Lui
întreagă. Iată, timp de treizeci de ani și ceva msă facă și judecata pentru că este Fiul Omului” (El
ca Fiu al Omului face judecata că a trăit toate ale noastre). Și am luptat, am căutat, am dorit și m-am rugat lui Dumnezeu săadaugă “căci adevăr spun vouă: vine vremea când toți cei din mi dăruiască această iubire, această simțire a Lui. M-am ostenit
morminte vor ieși” (e vorba de învierea obștească- toți) “cei ce negrăit, m-am rugat, am postit, am împărțit tot ce-am avut,
au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut rele spre adeseori mă culcam jos pe pământul gol, așa cum Mântuitorul a
învierea judecății, a osândei”. Nu observăm noi aici ca e vorba stat în grădina Getsimani. “Doamne, de la Tine, îndură-Te spre
despre două morți și două învieri? O moarte și o înviere a mine numai puțin să simt eu ceva din darul Tău, din lumina
sufletului aici și o moarte și o înviere a trupului la ziua de apoi ta Hristoase, aceea cu care tu străluceai între ucenicii Tăi, prin
care ei se simțeau lângă Dumnezeul cel viu, așa cum s-au simțit
a judecății.
Sunt trei judecăți: e judecata pe care o trăiesc eu în taina pe Tabor. Dă-mi și mie măcar o clipă din aceea, măcar pentru
mărturisirii mele în fața lui Dumnezeu când prin preot supun puțin să simt ceva din Tine, din Dumnezeirea Ta și apoi poți
judecății faptele mele, a doua, cea particulară, imediat după ce să te retragi Doamne. Eu din amintirea acestui fapt voi ști să
am murit, și a treia, cea obștească. Pe noi, cea dintâi trebuie mă hrănesc, să sorb din această clipă a îndumnezeirii și cu ea să
să ne preocupe, adică judecata de acum, în care să simt că am plec în veșnicie”. Toate acestea le simțeam, le doream și treceau
răstignit ceea ce e muritor în mine. Când eu prin post, prin anii și nu reușeam și mai mult strigam: Doamne, îndură-Te,
rugăciune, prin spovedanie și împărtășanie, primesc trupul ajută-mă, fii milostiv mie păcătosului! Și așa au trecut ani și zeci
incoruptibil al lui Hristos în trupul meu corupt și păcătos și de ani. Dar Dumnezeu a îngăduit ca eu să mă îmbolnăvesc. Mmă împărtășesc de incoruptibilitatea Lui precum sfinții, simt am îmbolnăvit și simțirea lui Dumnezeu încă nu am dobânditcuvântul Lui că e viu și simt că rugaciunea îmi umple toată o. Și mai mult mă chinuiam și strigam: Doamne, iată-mă
făptura de dumnezeire, de căință, de lumină, de adevăr, de îmbolnăvit și mor, fără să fi dobândit arvuna învierii. (Vedeți cât
înțelepciune, de putere, și parcă vibrează toată făptura mea de mult a dorit el de aici s-o simtă, de aici s-o dobândească. Tot
chinul lui de peste treizeci de ani acesta era). M-am îmbolnăvit,
numai în lumina învierii.[...]
Îngăduiți să închei cu mărturia unui om duhovnicesc. plângeam, suspinam, i-am rugat să mă împărtășească. Și m-au
Iată fraților, era undeva un om duhovnicesc. Eu am citit împărtășit. După ce m-am împărtășit, deodată am simțit, viu
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de tot, aproape pentru prima oară, cum în mine, răul, păcatul
s-au mistuit. Am simțit o libertate desăvârșită a ființei mele.
Și mai mult: deodată, parcă tot ce se petrecea în jurul meu era
altceva: aerul pe care-l respiram, apa pe care o beam, bucățica
de pâine pe care o mâncam - mai ales împărtășania, patul pe
care dormeam, zdrențele pe care le aveam pe mine, toate parcă
erau înduhovnicite, îndumnezeite. Și mormântul în care mă
pregăteam să cobor și acolo Îl simțeam pe Dumnezeu cu mine.
Fiecare cuvânt al Mântuitorului din Evanghelie simțeam că
era rostit mie, pentru mine. Și mă însuflețea fiecare cuvânt și-l
trăiam. Și puterea Lui așa lucra în mine încât dobândeam aripi,
nu mai simțeam dureri, nici pomeneală de boală. Doream să
rămân așa, bolnav, pe veșnicie, dar numai cu Dumnezeu, în
comuniunea aceasta sfântă a harului îndumnezeirii Lui.

Și încheie scrisoarea: O, fiul meu și fratele meu! Îți doresc și
ție să dobândești această simțire dumnezeiască și unde mă voi
afla, mă voi ruga pururea pentru tine.”
Iar pentru noi, cei ce am găsit scrisoarea în cartea aceea, nu
simțim noi aici, real, arvuna învierii acestui suflet, a prezenței
dumnezeirii în el? Aceasta ne-o dăruiește Dumnezeu! Avem
toate la îndemână iubiților: și Evanghelie și Taine Sfinte, post și
rugăciune, căință și învățăturile sfinților. De noi depinde ca să
trăim învierea, nu doar cea a trupurilor atunci, ci aici și acum
să simțim taina vieții, bucuria vieții și biruirea a tot răul din
lume. În orice stare s-ar afla: de tânăr, de bătrân, în floarea
vârstei, pentru oricine, Dumnezeu are răspuns la marea taină a
vieții și a biruirii morții și a răului din lume.
2

Orthodox Christian Preparatory Academy
Updates from the school’s website:
1 Applications for the 2007-2008 school year are available and due by March 15th.
1 Sponsor a scholarship to Orthodox Prep!

Orthodox Prep is currently inviting parishioners to establish scholarships for children to attend the new Orthodox school in Seattle. Scholarships can be established
in memory of a loved one, in the honor of a favorite saint, or to be awarded to a
particular type of student. Parishioners are also welcome to contribute to our general
scholarship fund to be awarded annually starting this March.

1 Teachers Needed

Orthodox Prep is currently accepting resumes for Lower School teachers. At the
Lower School level (grades K-5) state teaching credentials are required. All faculty
must be committed Orthodox Christians in good standing in their local parishes and recommended by
their priest/spiritual father. Faculty members must demonstrate a passion for children, teaching and the
Church. Salaries and benefits are competitive. Volunteer teachers and part-time teachers in specialty areas
are encouraged to present themselves as well. Resumes can be sent to Orthodox Prep, PO Box 33667,
Seattle, WA 98133 or contact us at info@orthodoxprep.org
http://www.orthodoxprep.org/index.html
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Reuniunea de doamne 2007

Consiliul Parohial 2007

În data de 25 februarie 2007 a avut loc adunarea Reuniunii de doamne care a aprobat următoarea componență
pentru anul în curs:

În adunarea generală din februarie 2007 a fost aprobată
următoarea componență a Consiliului Parohial:

Floarea Cătană
Gina Dănilă
Paulina Mureșan
Maria Nine
Mimi Tîrtu
Gabriela Duican
Elena Bobaru
Izabella Trofin

Elena Dominte
Lucy Mureșan
Florica Gușu
Vetuța Butnar
Aurora Toma
Gina Gheorghiu
Monica Podar

Ana Omușoru, Ioana Danciu și Camelia Clinciu s-au
oferit ca voluntare să ajute Reuniunea de doamne.
Mulțumim doamnelor pentru efortul deosebit depus
până acum și le dorim un sincer “LA MULȚI ANI” cu
ocazia venirii primăverii și a mărțisorului!

Adrian Oltean
Alexandru Gavrilescu
Ciprian Clinciu
Clement Ifrim
Cornel Lupu
Cornel Marcu
Dan Druță
Emanoil Olt
Gheorghe Dănilă

Gigel Avram
Ioan Goie
Ioan Smântână
Ionel Crețu
Nic Mureșan
Nicolae Ovadiuc
Tudor Toma
Vasile Dominte
Virgil Zanidache

Dorim noului Consiliu sănătate și putere de lucru ca să
vedem împlinit cât mai curând visul nostru de a avea
propria noastră biserică. Doamne ajută!

Botezuri

Contabil licenţiat (CPA), prepar
formularele de impozit pe venitul anual (federal
income taxes) pentru persoane fizice. Ofer de
asemenea şi servicii de contabilitate pentru
firma dumneavoastră: întocmirea bilanţurilor
financiar-contabile (financial statements),
contabilitate
(bookkeeping),
impozitare
(quarterly tax reports and annual company
tax return), consultanţă financiară (financial
consulting) şi alte servicii financiare.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-l pe
SORIN GUSU la (206) 623-3200 sau e-mail
sorin@hanlinmoss.com.

Sâmbătă 20 ianuarie 2007 a fost botezat în numele Sfintei Treimi copilul Raymond Andrei Petrișor, fiul lui Raul
și Elena Petrișor. Nași au fost familiile Leonard și Roxana
Lupu și Cristian și Ionela Tegean.
Duminică 21 ianuarie 2007 a primit baia curățitoare a
Sfântului Botez fetița Tiana-Elis Dumitrescu, fiica lui
Alin și Sabina Dumitrescu. Nași au fost familia Fabian și
Cristina Toader.
Sâmbătă 3 februarie a fost botezată fetița Maia Nicole
Moreno, fiica lui Leo și Anca Moreno având ca nași pe
Sorin și Daniela Bojica.
Sâmbătă 17 februarie 2007 a fost botezată în numele
Sfintei Treimi fetița Sabrina Elena Baez, fiica lui Noe și
Crina Baez, având ca nași pe Rafael și Otilia Mureșan.
Duminică 18 februarie 2007 s-a săvârșit Taina Sfântului
Botez pentru copilul Alex Feieș, fiul lui Daniel și Mihaela Feieș, onoarea de naș aparținând lui Cristian Petruță.
Dumnezeu să le îndrume pașii pe calea adevăratei
credințe, să le dea sănătate, pace și dragoste în familie iar
nașilor să le dea sănătate și înțelepciune și putere pentru
a fi un exemplu de viață creștină finilor lor.
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Bucuresti - 3.9¢; Romania - 5.9¢; Cell – 19.9¢..
Globax din Romania in USA - 6.8¢..
- Servicii telefonice pentru abonati privati si institutii. Acelas tarif 24 de ore pe zi.
- Telefonati direct de acasa sau mobil. Fara taxa lunara sau de conectare. Calitate excelenta.

Discount Travel Services
- Rezervam bilete de avion din/spre România, USA si Canada prin telefon si internet.
- Oferim vacante si croaziere la preturi reduse, în Alaska, Hawaii, Las Vegas, Mexico, Europa.
- Închiriem ieftin masini in România. Transmisie automata si manuala. Alarma, A/C, CD/Radio.

Programe Radio si TV Românesti prin satelit
- Programe TV: Antena 1,2.3, PrimaTV, B1TV, Telesport, MTV Romania, EtnoTV, ProTV, TVRi.
- Echipament: $215.00. Abonament lunar: $19.99 - 1 canal, $30.99 – 2 canale, $36.66 - 3 canale.

Contactati-ne astazi pentru informatii suplimentare!2!

TELEFON: 425-226-7346

FAX: 801-881-2448

Internet: www.astinternational.com Email: info4me@astinternational.com
AST INTERNATIONAL – Alex. Tanasescu 14120 SE 171st Way #C203 Renton, WA 98058
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Situaţia Financiară

La ora actuală avem $559,880 în conturile de la Bank of
America plus $30,000 la US Bank, deci un total de $589,880.
Donațiile în luna ianuarie au fost următoarele:
$1150 Constantin Ionuț
$1000 Andreiu Bogdan
$665 Olt Emanoil
$650 Miclea Ștefan
$500 Bulai Doina, Iancu Leopoldina, Lupu Cornel
$400 Cătană Ioan, Popită Ioan/Dorina
$300 Crivăț Ioan/Ștefania, Daniel Dinu, Dumitrescu Alin, Gociman
Ciprian, Irimescu Gheorghiță, Lupu Leonard, Pintilie Dumitru,
Râpan Luchian, Sâmbotin Dragoș, Șipoș Cătălin, Smântână Ioan
$293 Oltean Adi
$250 Angheluș Sorin
$203 Bobaru Elena
$200 Căruțașu Adrian, Oros Adina
$150 AST Internațional, Căruțașu Diana, Cojocaru Alexei, Crăciunescu Justin, Dănilă Gheorghe, Filipaș Gheorghe, Goie Ioan, Tîrtu
Marius
$130 Stephens Oana
$118 Boris Monica
$105 Căprar Viorica
$100 Albuț Gabriel, Andrei Mădălina, Basarabă Ionel, Cocerhan
Vasile, Dinu Ioana, Donais Luiza, Farkaș Marius, Fedorean Maria,
Feneșan Adrian, Ghizilă Teodora, Ifrim Clement, Ionescu Stefano,
Marcu Cornel, Mija Cornel, Nartea Radu, Ovadiuc Nicolae, Plev
Maria, Pop Aurel, Popescu Cristian, Popescu Dan, Tămășan Ionel,
Toma Tudor, Zanidache Virgil.
$87 Mureșan Emanoil
$80 Popescu Marin
$75 Butnar Ioan
$65 Cotora Ion
$60 Nistor Ioan
$50-$5 Bucur Florin, Crețu Ionel, Dumitru Constantin, Gheorghiu
Virginia, Marton Gabor, Moldovan Eugen, Muntianu Adrian, Nica
Oana, Podar Marius, Stănescu Marian, Tegzeș Claudiu, Costea
Mihai, Manole Vasile, Perianu Florentina, Adamovici Eugen, Fântână Nicu, Olariu Liviu, Stana Vasile, Gheorghe Vasile, Piha Mihai,
Teodorescu Cristina, Dumitru Sandu.
Donații electronice decembrie - februarie (credit card sau web site):
$1400 Marius Grigore
$500 Laurențiu Olariu
$405 Gigel Avram
$300 Radu Brujban
$300 Anonim
$200 Mihai Petriu
$56 Danuț Moraru
$50 Lucrețiu Firulescu
$35 Vasile Paraschiv

Donații Revelion:
$550 Țîru Cătălin/Daniela
$500 Crețu Ionel/Monica
$350 Năstase Viorel
$300 Cocerhan Vasile/Maria, Zanidache Virgil/Doina
$200 Andrășan Daniela, Barbura Claudiu, Butnar Ioan, Ciocănaș
Ion, Costin Lixandru, Forcoș Ionel, Mercoufer Mircea, Petrescu
Peter, Puraveț Petru, Tușa Ilie
$150 Badea Constantin, Cîrjaliu Gheorghe, Erbiceanu Mihaela, Gogan Paul, Golescu Adi, Ovadiuc Nicolae, Pocol Daniel, Pop Marin,
Stoica Adrian
$120 Popa Simina/Ștefan
$105 Tîrtu Marius
$100 Alaci Cătălin, Albuț Gabriel, Andrășan Milu, Barbu Ștefan,
Barbu Gheorghe, Basarabă Ionel, Buhaci Paul, Burns Ana, Caraba
Crina, Cătinaș Adrian, Cazangiu Cătălin, Chester Anca, Chirilă
Emil, Cheldiu Decebal, Cira Gina, Cotora Ion, Crăciun Daniel,
Cristea Dan, Cristea Ioan, Cristea Ovidiu, Cuc Aurica, Cutean
Iulian, Daian Nicolae, Dănilă Gheorghe, Dănilă Valentin, Dirtu
George, Dinu Ioana, Drăgan Remus, Dreve Sorin, Dumbravă Gheorghe, Farkaș Marius, Filipaș Gheorghe, Frățilă Liviu, Frig Tiberiu,
Gherle Adrian, Ghimpu Dorin, Goie Cristian, Hamza Adrian,
Horea Nicolae, Ildiko Mircea, Ioan Marian, Ioan Oprea, Ion G
Dan, Leucuța Sorin, Lup Claudiu, Miroslav Dan, Moraru Valentin,
Munteanu Nelu, Mureșan Emanoil, Mureșan Nic, Nicolae Costică,
Nistor Cosmina, Nistor Ioan, Olt Emanoil, Oltean Adrian, Perianu
Florentina, Petru Gheorghe, Plev Maria, Piroi Florina, Pîrvu Doru,
Podar Marius, Poinaru Marian, Pop Aurel, Pop Călin, Pop Vasile,
Prinyi Boby, Răchină Paul, Rădăuceanu Toader, Rockwell William,
Rotovei Doru, Rusnac Gavriil, Samuilă Cătălin, Sinea Viorel, Tănăsescu Alina, Tescar Virgil, Trif Simion, Tunduc Marius, Tudorache
Mihai, Vișevan Kathy
$75 Tănăsescu Alex
$50 Adam Elena, Birca Florian, Burca Anișoara, Dănilă Cătălina,
Farcaș Tiberiu, Grecu Bill, Hule Lucian, Indrieș Mihai, Jugănaru
Bogdan, Moraru Dănuț, Piha Mihai, Popa Lucian, Popită Cosmin, Sacraian Paul, Stănescu Maria, Suciu Monica, Tătar Lucian,
Timofte Luminița, Țîru Mihai, Tonciu Mădălina, Ursei Ion
$20 Milosav Alexandra
•

Date prezentate în raportul financiar pe anul 2006 (la
Adunarea Generală din 11 feb 2007):
• În anul 2006 s-a realizat un venit de $350,564, sumă
realizată în proporție de 90% din donații. Încasările din
donații au depășit cu 5% suma planificată și reprezintă o
creștere de 72% față de 2005!
• Cheltuielile au fost de $132,124 din care 42% au fost
cheltuieli necesare pentru întreținerea proprietății din
Mountlake Terrace și cheltuieli legate de construcție.
• Pentru anul 2007 s-a propus ridicarea planului de
donații de la $300,000 la $350,000 (10% creștere față
de 2007).
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comunitate anunturi
Aniversări în luna Martie

1 Hapaianu Vasile, Tarta Mihail-Gavril, Torres Ileana, Vasiliu Viorel
2 Sandulescu Mioara
3 Ionescu Petronela, Petrovan Ioan, Popescu Tudor.
4 Poiana Dorina, Zanidache Doina, Veronica Alexandru Stamate, Larissa
Sâmbotin
5 Enache Paul
6 Bucur Ioan, Petriuc Elena
8 Crivat Irinel, Farcas Adriana, Ifrim Silviu, Rapan Monica, Sandru
Gheorghe
9 Vasiliu Steluta
10 Badaluta Viorica, Irimescu Cristian, Sandulescu Tiberiu, Teodoru AncaIoan
11 Armanasu Mihaela
12 Dobre Gheorghe, Dobre Mariana, Costache Stefania, Gerea Maria,
Brijban Radu, Tiru Maria
13 Butnar Robert, Punga Cristian, Smantana Ion, Ana-Maria Mot, Mirea
Valentin
14 Bot Dorel
15 Ionescu Nicole, Stoica Teodora, Tepordei Bogdan

Căutăm nanny - live in or live out - pentru
ajutor full-time la gemeni de 3 luni. Salariu competitiv. Rezidența este în Redmond. Contactați-ne
numai dacă aveți drept de lucru în SUA.
Tel: 425 898 7536.
Fam. Jianu

16 Mircea Iosif, Ovadiuc Cosma
18 Ardelean Cornel, Ovadiuc Cristian, poiana Gabriel
19 Zanidache Eduard
20 Andreiu Bogdan, Sambotin Dragos, Smarandoiu Adrian, Tatar George
21 Ryan Daniel Grădinaru
23 Urs Constantin
24 Cocerhan Maria, Chicaros Peter, Hurst Claudia, Iacoban Dorina,
Stephens Oana
25 Ganea Valerian, Moore Maria
26 Oltean Ioan, Ungureanasu Cezar
27 Dumbrava Gheorghe, Gusu Florica, Popescu Marin
28 Farkas Stela, Forcos Ionel, Maleanu Elena, Sambotin Liliana
29 Gavrilescu Alexandru, Lazar Sorin, Popa Elena
30 Smantana Radu, Serban Florentina
31 Dixon Gabriela, Malkasian Gary, Oprean Dorel.
Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți Ani”, sănătate,
bucurii și fericire.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă
rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Pentru a ajuta coordonarea meselor duminicale,
cei ce doresc să pună parastase sunt rugați să-l
anunțe pe părintele cu două săptămâni în avans
(425-442-8296). Vă mulțumim!

În atentia celor ce au nevoie de serviciile Consulatului Român:
Domnul Consul General Cătălin Ghenea va fi în Seattle pe data de 14 martie 2007, aproximativ între orele 9 și
4, la biserica penticostală din Kenmore (8315 NE 155th, Kenmore WA).
Informații despre serviciile consulare, actele necesare și costul fiecarui serviciu*:
http://www.consulateromania.net/viza_ro_2.html
Fiecare solicitant va trebui sa aiba un plic format A4 autoadresat și cu timbru de $4; plata se face cu cec sau
money order (către “Consulate of Romania”). Nu se accepta cash sau carduri.
*Notă: Pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și consumabile se va percepe o taxa adițională de $20-$25
în plus față de costul serviciului solicitat.
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Cuvântul

Programul Slujbelor religioase
Duminică 4 martie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 18 martie

12:30

Sfânta Liturghie

Duminică 11 martie
Duminică 25 martie
Duminică 1 aprilie
Joi 5 aprilie

Vineri 6 aprilie

12:30
12:30
12:30
7pm
7pm

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Bunavestire)
Sfânta Liturghie

Joia Mare - Denie - Cele 12 Evanghelii

Vinerea Mare - Denie - Prohodul Domnului

Sâmbătă 7 aprilie

23:30

Slujba Sfintei Învieri a Domnului - Sfintele Paști

Luni 9 aprilie

12:30

Sfânta Liturghie (a doua zi de Paști)

Duminică 8 aprilie

12:30

Vecernia Învierii (prima zi de Paști)

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
*Deniile din Săptămâna Mare (joi 5 aprilie și vineri 6 aprilie) vor avea loc în sala de
lângă Main Office a Bisericii Saint Pius X din Mountlake Terrace (sala este pe partea
dreaptă a intrării). Slujba de Paște va avea loc în sala de sport ale Bisericii St. Pius X
(22105 58th Ave. W, Mountlake Terrace 98043)

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
(address service requested)
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