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

Cuvân†ul
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Troparul
“Intru naştere fecioria ai
păzit, întru Adormire lumea
nu o ai părăsit, de Dumnezeu
Născătoare. Mutatu-te-ai la
viaţă, fiind Maica Vieţii, și cu
rugăciunile tale izbăvești din
moarte sufletele noastre”
Condacul
“Apărătoare Doamnă, pentru
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte,
prin darul Celui ce S-a născut
din tine, Hristos Dumnezeul
nostru și prin mijlocirea ta
cea de maică înaintea Lui,
aducem ţie, noi, robii tăi.
Ci, ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăvește-ne pe noi
robii tăi din toate nevoile și
suferinţele, care strigăm ţie:
Bucură-te, cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor
necăjiţi!“

Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Cuvânt al Sfântului Efrem Sirul la Schimbarea la Față a
Domnului nostru Iisus Hristos
A stralucit Fata Lui ca soarele, iar ves- Iisus, cu adevarat, asa a fost. Ii multumintele Lui s-au facut albe ca lumina” meau, adica, ca profetia lor s-a implinit,
(Matei 17,2). Astfel El a aratat ca, din ca si profetia tuturor Profetilor, prin vetot trupul Lui, izvora Slava dumnezei- nirea Lui. Inchinaciune Ii aduceau Lui,
rii Lui si, din toate madularele Lui, a pentru mantuirea pe care a facut-o El
stralucit Lumina Lui. Ca nu a stralucit in lume neamului omenesc. Ca taina pe
trupul Lui, ca al lui Moise, dinafara, ci care ei au zugravit-o, El cu fapta a imdintr-Insul izvora Slava dumnezeirii plinit-o. Si, a pricinuit bucurie ProorociLui. Si nu le-a aratat
lor si Apostolilor, prin
tot adancul Slavei Lui,
suirea Lui pe munte.
ci cat a ingaduit masura
S-au bucurat Prooroluminii ochilor lor.
cii, vazand inomenirea
Si, deci, vedeau ProoroCuvantului, s-au bucii pe Apostoli si Aposcurat Apostolii, vazand
tolii pe Prooroci. S-au
dumnezeierea lui Iisus
vazut acolo unii pe altii,
si, mai ales, Slava dumincepatorii Legii vechi
nezeirii Lui.
pe incepatorii Legii ceCa zice Hristos catre
lei noi. A vazut Moise
Petru: O, Simone, de ce
cel Sfant pe Simon cel
spui, sa ramanem aici?
sfintit. A vazut iconoDar, atunci, cuvintemul Tatalui, Moise, pe
le Proorocilor, cine le
epitropul lui Dumneva implini? Graiurile
zeu, Petru. A vazut fepropovaduitorilor, cine
ciorelnicul Legii vechi,
le va pecetlui? Tainele
pe feciorelnicul celei noi; Schimbarea la Față a Domnului dreptilor, cine le va savarIisus Hristos pe muntele Taborului
Ilie pe Ioan, cel ce s-a suit
si? Daca aici vom ramane
in car de foc, pe cela ce a cazut pe piep- atunci proorocirea: „Strapuns-au mainitul cel de vapaie. Si s-a facut muntele, le Mele si picioarele Mele”, cu cine se
ca o biserica. Si a unit, intru Sine, Iisus va implini? Apoi, „impartit-au hainele
amandoua Testamentele, pe care le-a Mele intre ei si pentru camasa Mea au
primit Biserica. Ne-a facut pe noi sa cu- aruncat sortii”, cui se vor potrivi? Si, ianoastem ca El este Datatorul amandu- rasi: „Dat-au spre mancarea Mea, fiere
rora. Un Testament a primit Tainele Lui, si, spre setea Mea M-au adapat cu otet”,
iar celalalt a aratat slava lucrurilor Lui.
cui se vor intampla? Apoi, „Intru cei
Si, in acest fel, a fost cuvantul vorbirii cu morti, slobod” cine il va adeveri? Deci,
Moise si cu Ilie. Ca vorbirea aceasta cu de vom ramane aici, inscrisul lui Adam,
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cine-l va rupe? Datoria lui, cine o va plati? Imbracamintea slavei, cine i-o va da lui inapoi?
Daca vom ramane aici, atunci toate cele ce am zis, cum
se vor face? Biserica cum se va zidi? Cheile Imparatiei
Cerurilor, cum le vei lua de la Mine? Pe cine vei lega?
Pe cine vei deslega? Daca aicea vom ramane, toate cuvintele graite de Prooroci vor fi desarte. Ai zis, iarasi:
sa facem trei colibe. Simon a fost trimis sa zideasca Biserica in lume, dar el sa stea sa faca trei colibe in munte? Ca, inca omeneste, lua aminte la Hristos si, ca si pe
Moise si pe Ilie, asa il socotea, pe El, Petru. Si, indata,
i-a aratat ca nu are trebuinta de coliba lui. Ca Domnul
este Acela care a facut parintilor lui cort si nor in pustie.
Ca, inca graind El, iara, un nor luminos i-a umbrit pe
dansii. Vezi, acum, Simone, colibe fara de osteneala, care
opresc arsita si nu au intuneric, cort care straluceste si
lumineaza. Si ucenicii, minunandu-se, iata, glas s-a auzit din nor, de la Tatal Insusi, zicand: „Acesta este Fiul
Meu Cel iubit, intru Care bine am voit, pe Acesta sa-L
ascultati!” Impreuna cu glasul Tatalui, Moise s-a intors
la locul sau, Ilie s-a dus in tara lui si Apostolii cu fata la
pamant au cazut si Iisus a ramas singur. Ca glasul acela,
numai in El singur s-a implinit. Au fugit Proorocii si
pe ucenici i-a invatat Tatal ca s-a implinit iconomia lui
Moise, ca, de aici incolo, pe Fiul sa-L asculte. Acela, ca
un rob, a grait cele ce i s-au poruncit. Acesta, ca un Stapan si Datator de Lege, a poruncit cele ce a voit.
Ca si pe ucenici, pentru aceasta i-a suit pe munte, ca

sa auda, de la Tatal, cine este El si al Cui Fiu este. De
vreme ce, cand i-a intrebat pe ei: „Cine zic oamenii ca
sunt Eu, Fiul Omului,” i-au raspuns Lui: „Unii zic, Ilie,
altii, Ieremia sau unul din Prooroci.” Pentru aceasta i-a
suit pe ei pe munte si le-a aratat lor, ca nu este Ilie, cin
Dumnezeul lui Ilie; nici Ieremia, ci Cel ce a sfintit pe
Ieremia, din pantecele maicii sale; nici unul din Prooroci, ci Domnul Proorocilor, pentru ca ceea ce a descoperit Tatal, lui Petru, credinta aceasta s-o marturiseasca
si ceilalti, si cu fapta si cu graiurile. Deci, i-a suit pe ei
pe munte si le-a aratat lor Slava Lui, mai inainte de
necinstirea Lui, si Puterea Lui, mai inainte de Patima
Lui, ca, dupa ce va fi prins si va fi rastignit de iudei, sa
afle ca, nu pentru neputinta, a fost rastignit, ci ca El,
pe Sine Insusi, S-a dat, de bunavoie, pentru mantuirea
lumii. I-a suit pe ei pe munte si Le-a aratat lor Slava
dumnezeirii Sale, mai inainte de Invierea Sa. Pentru ca,
dupa ce, din morti, va invia, in Slava firii dumnezeirii Sale, sa cunoasca ca nu asemenea unei rapiri, a luat
Slava dumnezeiasca, ci era slava Lui, de mai inainte de
veci, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, precum a
zis, cand mergea spre patima cea de bunavoie: „Parinte,
proslaveste-Ma cu Slava pe care o aveam la Tine, mai
inainte de a fi lumea.” Deci, pe Slava aceasta, a dumnezeirii Sale, care era nearatata si ascunsa prin intruparea
Sa, pe aceasta a aratat-o Apostolilor pe munte, iar pe
Tatal Il avea impreuna, glasuind si zicand: „Acesta este
Fiul Meu cel iubit.”

AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
Anca Daian, membră a Baroului din
Washington și Quebec, Canada
REZIDENȚĂ PERMANENTĂ ÎN US: PETIȚII FAMILIALE (CĂSĂTORII CU CETĂȚENI AMERICANI, LOGODNICE, PETIȚII PENTRU PĂRINȚI, COPII, FRAȚI) CERERI PENTRU CETĂȚENIE, CERTIFICĂRI DE
OFERTE DE MUNCĂ, REZIDENȚĂ PERMANENTĂ BAZATĂ PE OFERTE DE MUNCĂ, PERMISE DE MUNCĂ (H1B, L-1), VIZE DE INVESTITORI (E-2), REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU ASISTENTE MEDICALE CU LICENȚĂ RN ÎN US, REPREZENTARE PENTRU DEPORTĂRI ȘI DETENȚII PENTRU IMIGRARE.
REZIDENȚĂ PERMANENTĂ ÎN CANADA: PROFESIONALI, INVESTITORI

Telefon: 425-440-9084
Fax: 800-419-1685
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com

www.uscanadaimmigration.com
12838 SE 40th Pl. Suite D
Bellevue, WA,98006
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64th Ave. W

Sâmbătă 22 august 2009 între orele 12:30 - 19:00 la proprietatea din
Mountlake Terrace (6402 226th St SW Mountlake Terrace, WA 98043)
vă invităm să participați la picnicul organizat de membrii parohiei noastre
în beneficiul construcției noii biserici.
Delicioşii mititei vor fi ca de fiecare dată atracția principală dar bineînțeles
că sortimentul variat de gustări și desert
va fi de asemenea apreciat.
I5
Picnicul va fi sponsorizat de către un grup
de enoriaşi care se vor îngriji de toate cele
220th St.
necesare. Se recomandă îmbrăcăminte
Exit 179
confortabilă.
Deoarece proprietatea se află într-o zonă
rezidențială vă rugăm să păstrați limita de viteză pe stradă și să conduceți cu
226th St. SW
prudență.
Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

Vă așteptăm cu drag!
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Situaţia Financiară

La data redactării acestui număr, situația conturilor bisericii
se prezenta astfel:
Amount		
Financial Institution
204,599.74
Bank Of America
$246,514.97
Wells Fargo
$246,780.52
US Bank
$125,253.59
Fidelity Brokerage
$823,148.82
Grand Total
Comparativ, la data de 13 iunie 2009 suma totală era de
$826,461.16.
Contul organizației de caritate dispune de suma de
$32,377.66.

Festivalul Sf Spiridon
Continuând tradiția ultimilor ani biserica
noastră va participa și în acest an la festivalul-bazar organizat de biserica rusească Sf.
Spiridon. Virgil și Doina Zanidache vor
sponsoriza standul cu mici. Dacă doriți să
participați cu produse culinare, sunați-o
pe Doina Zanidache la tel 425-775-6781.
Coordonatorul programului artistic în
acest an este Emanoil Olt. Avem nevoie
de tineri pentru dansurile populare. Dacă
vreți să participați vă rugăm să-l sunați pe
Emil la numărul 206-649-0337.

Succese școlare
Cu deosebită bucurie vă aducem la cunoștință succesele școlare ale tinerilor de la biserica noastră care
sunt o mândrie atât pentru părinți dar și pentru noi
toți. Dintre acestea amintim pe:
Irina Moțoc a absolvit la University of Washington
obținând un Bachelor of Science în biochimie.
Cristian Albuț - după ce anul trecut a absolvit cu
succes cursurile facultății de științe politice de la UW,
în acest an a terminat primul an de Law School la
UCSD.
Cătălina Dănilă a absolvit cu succes în luna mai 2009
cursurile de la Naropa University din Colorado,
obținând titlul de MA.
Alexandra Gheție, dirijoarea corului de la biserica
noastră a absolvit cursurile de la UW specialitatea de
relații internaționale.
Ne bucurăm nespus de realizările acestor tineri și le
transmitem sincere felicitări și mult succes în continuare!

Tânăr pensionar ofer lecții de conducere cu pielea clientului (mașina
adică).
Translator autorizat, vă pot ajuta
la examenul de conducere (numai
partea teoretică).
Pentru amănunte sunați în orice zi la
206-349-8688 între 9AM si 9PM.
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Aniversări în luna august

1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae
2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia
3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia
4 Mihuț Adriana
5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta, Wazeri Ani
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina, Cherteș Nicoleta
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Maria
13 Ciopașiu John, Drăghici Seline Teodora
14 Bot Mariana, Cherteș Petre, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basaraba Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru
19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria, Margarint Sofia
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia
25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Popa Silvia, Schnauffer Hailey
Daniela
26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel
27 Gulie Rodica
28 Kerper Alexander Michael
29 Iriminescu Eren
30 Grigoraș Adrian
31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Virginia M. Onu, Inc. P.S.
Attorney at Law
Avocat născut în Romania, licențiat în Statul
Washington, accept cazuri de drept penal (“criminal
defense”) și drept civil (“family law”).
Tel: (425) 451-1202 x3030
Fax: (425) 454-4289
attorney@onulaw.com
www.onulaw.com

11033 NE 24th Street
Suite 200
Bellevue, WA 98004

Notarizăm, traducem și executăm documente
legalizate pentru împuterniciri (procuri), diplome, certificate etc. Deasemenea traduceri la
examenul oral pentru carnetul de conducere şi
interviul la immigration.
Telefon: 425-290-8043
Email: corneliumichaels@yahoo.com

Tuturor celor născuți în frumoasa lună a lui august le dorim un
sincer “La Mulți Ani”, sănătate, pace în familie și multe bucurii.
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere sau
dacă doriți să vă adăugăm/ștergem din lista aniversărilor, vă rugăm să ne
contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Botezuri

14 iunie: copilul Ethan Carlin Leininger, fiul lui Sean și Corina Leininger.
Nași au fost Victor și Raluca Raus.
12 iulie: fetița Katelynn Burbulea,
fiica lui Andrei și Ludmila Burbulea,
având ca nași pe Lilia Rusu și Rebecca
Rush.
25 iulie: fetița Julia Andra Pasca, fiica

lui Alin și Eugenia Pașca, având ca
nași familia Dan și Anca Zablau.
26 iulie: copilul Vasile Gabriel Buzar,
fiul lui Camelia Buzar. Nași au fost
familia Gabriel și Elena Trocan.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și
împliniri și fie ca lumina Sfântului
Duh să le călăuzească pașii în viață.
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Programul slujbelor religioase
Duminică 2 augut

12:30 Sfânta Liturghie

Joi 6 august

12:30 Schimbarea la Față a Domnului

Sâmbătă 15 august

12:30 Adormirea Maicii Domnului

Duminică 23 august

12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 9 august
Duminică 16 august
Sâmbătă 29 august

Duminică 30 august

12:30 Sfânta Liturghie

12:30 Sfânta Liturghie (Sf Martiri Brâncoveni)
12:30 Tăierea capului Sf Ioan Botezătorul
12:30 Sfânta Liturghie

Duminică 6 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Marți 8 septembrie

12:30 Nașterea maicii Domnului

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N.
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Clement Ifrim
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Casier: Carmen Rautu
Controlori: Gabi Hera, Gigel Avram, Ionică Crețu
Comitetul Financiar: Ionuț Smântână
Epitropi: Brian Mureșan, Ioan Goie, Gheorghe
Danila
Comunicare: Dan Druță, Florin Trofin
Administrator proprietate: Doina Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin, Ovidiu Marcu
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elisabeta Butnar
Vicepreşedintă: Doina Zanidache
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Neagoe
Casieră: Dana Popa
Controloare: Virginia Gheorghiu, Mimi Tîrtu
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151
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