“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
“Întru tine, Maică, cu osârdie
s-a mântuit cel după trup.
Căci luând crucea ai urmat
lui Hristos, și lucrând ai
învățat să nu se uite la trup
căci este trecător. Pentru
aceasta și cu îngerii, împreună
se bucură, preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.”
Condacul
“Preacuvioasei noastre maici,
mult-milostivei Parascheva,
prinos de umilință îi aducem
noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari
daruri ne-am învrednicit a
dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al
Mântuitorului nostru, și să-i
cântam : Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!“

Sfânta Cuvioasă Parascheva (14 octombrie)

Sfânta Cuvioasă Parascheva
Tatăl Sfintei Parascheva se numea Nichita. dat hainele sale primei fete sărace pe care a
Nu cunoaştem numele mamei ei. Aceştia au întâlnit-o şi s-a îmbrăcat cu hainele ei rupte.
avut încă un fiu, viitorul Sfânt Eftimie Iz- Aceasta o făcea deseori. Îşi împărţea hainele
vorâtorul de Mir, episcopul Maditelor, oraş copiilor săraci şi mâncarea o dădea la copiii
din Tracia răsăriteană, aproape de strâmtoa- din şcoală.
rea Dardanele. Unii spun că tatăl lor a murit
Într-o zi, pe când mergea împreună cu îndevreme şi astfel au rămas orfani. Mama lor grijitoarea ei, a întâlnit o fetiţă îmbrăcată cu
l-a dus pe Sfântul Eftimie de tânăr într-o haine rupte. I-a fost milă de ea şi a vrut să
mănăstire din Constantinopol unde s-a ne- o ajute, însă deoarece nu avea la ea bani se
voit 30 de ani ducându-i-se vestea de mare pregătea să-i ofere crucea din aur pe care o
ascet şi sfânt. Pentru aceasta,
purta la gât. Îngrijitoarea
episcopul de Perinthos l-a
ei a încercat să o împiedice
hirotonit diacon. Mai târspunând, că nu este bine
ziu a fost hirotonit preot şi,
să-şi dea de pomană cruîn cele din urmă, episcop de
cea. Parascheva a răspuns:
Madit. Viaţa sfântă şi fapteCrucea ne-a învăţat să fim
le sale l-au făcut cunoscut şi
milostivi, şi cum este posiîmpăratului Vasile al II-lea
bil ca bijuteria mea scum(976-1025) care a venit în
pă să nu poată fi folosită
Matid şi l-a vizitat.
drept milostenie şi mânBinecuvântata mamă a
gâiere pentru această fată
Sfintei Parascheva s-a ocusăracă căreia nu i se potripat de creşterea ei. A hrăveşte atâta lipsă şi sărăcie
nit-o cu frica şi dragostea
într-o societate care Îl are
faţă de Dumnezeu, potrivit
pe Hristos drept stăpân?!.
poruncilor Domnului. MerPutea să fie indiferentă la
gea împreună cu mama ei în
sărăcie? Imediat i-a dat
Sfânta Cuvioasă Parascheva
mod regulat la biserică, ascrucea fetiţei care, după
culta şi cerceta Legea lui Dumnezeu şi căuta prima clipă de surprindere, lăcrimând a bisă o îndeplinească. Este caracteristic faptul necuvântat cu vorbe emoţionante pe binefăcare s-a întâmplat când a mers la biserică, la cătoarea sa.
vârsta de 10 ani, şi a auzit citindu-se EvanAltădată, într-o iarnă foarte rece, şi-a dăghelia zilei. Aceasta se referea la dialogul ruit paltonul unor copii care sufereau de frig
dintre tânărul bogat şi Mântuitorul. Vinde- pe stradă.
ţi averea ta şi o dă la săraci şi urmează Mie,
Această mare virtute sufletească a Parasa zis Domnul tânărului bogat, care voia să chevei era reflectată şi pe faţa ei tânără demoştenească împărăţia lui Dumnezeu. Pen- oarece sufletul luminează faţa şi o face foarte
tru mine vorbeşte, a zis micuţa Parascheva, frumoasă. Prin urmare, Parascheva a fost ceca oarecând Sfântul Antonie care a auzit rută în căsătorie de tineri bogaţi care aveau o
aceeaşi Evanghelie. Şi, ieşind din biserică, a stare socială importantă şi înalte dregătorii,
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însă ea a refuzat propunerile lor. Părinţii ei, pentru a o impresiona, îi spuneau că cea mai mare dorinţă a lor este ca să o
aşeze la casa sa înainte ca ei să moară, deoarece nu voiau ca ea
să rămână orfană şi neprotejată. Parascheva, însă, răspundea:
Tatăl Ceresc trăieşte, le vede şi le ocroteşte pe toate. Când
cineva crede şi trăieşte conform sfaturilor şi poruncilor Lui,
cum ar putea să rămână orfan? De ce vă gândiţi la moartea
voastră? Zilele omului sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunteţi
în floarea vârstei şi tu, mamă, pari a fi o soră de-a mea mai
mare. Prietenelor ei care o îndemnau să se căsătorească pe
motiv că ce se va alege de marea ei bogăţie, Parascheva le
arăta pe săraci şi pe copiii suferinzi şi le spunea: Există oare
atâta bogăţie încât să ajungă să acopere toate nevoile şi lipsurile atâtor fiinţe nefericite?.
Deoarece o dorinţă sfântă s-a aprins în inima ei şi nu-i mai
putea rezista, a plecat de acasă la Constantinopol fără să fie
observată de părinţi, de slujitori şi de rude. După ce a văzut
toate locurile binecuvântate pe care le avea atunci Constantinopolul, adică multe biserici şi moaştele multor sfinţi şi după
ce a primit sfaturi şi binecuvântări de la bărbaţii sfinţi care se
găseau acolo, a plecat în Calcedon.
In Calcedon, după ce s-a închinat în biserica şi la moaştele
Sfintei Muceniţe Eftimia, a plecat pe jos ca o cerşetoare în
Heracleea Pontului. Între timp, părinţii ei au căutat-o peste
tot şi au trimis oameni în multe locuri, însă fără rezultat.
În Heracleea, Cuvioasa a găsit o biserică a Maicii Domnului şi a rămas în ea timp de cinci ani de zile, practicând toate
nevoinţele, ca: şederea în picioare de toată noaptea, posturi,
suspine, lacrimi şi doliu permanent. Cine ar putea să descrie
aşternutul ei care era direct pe pământ, smerenia sa, inima ei
curată?!
Sfânta avea o mare dorinţă de a merga la Ierusalim pentru
a se închina la Locurile Sfinte şi a rugat fierbinte pe Hristos
şi pe Prea Sfânta Sa Maică să o învrednicească să facă acest
lucru. Rugăciunea i-a fost auzită în urma multelor virtuţi pe
care le-a deprins în biserica Maicii Domnului. Prin rânduiala lui Dumnezeu, s-au găsit unii creştini care au luat-o împreună cu ei la Ierusalim. După ce s-a închinat la Locurile
Sfinte, a mers în pustiul Iordanului şi s-a oprit la o mănăstire
de maici. Nu este uşor a descrie câte ispite i-a adus acolo
diavolul şi prin câte nevoinţe l-a înfruntat, învingându-l. Băutura ei era numai apă şi aceasta foarte puţină. Ca aşternut
folosea o rogojină, avea o singură haină şi aceasta veche şi
ruptă. Cântarea pe care o înălţa Domnului şi rugăciunea erau
neîncetat pe buzele ei. Culmea virtuţilor ei erau înfrânarea
şi smerenia. Se străduia să trăiască precum a trăit şi Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ilie -Înaintemergător al celei
de a doua veniri a lui Hristos - şi Sfânta Maria Egipteanca
vieţuitoare în această regiune timp 47 de ani. S-a hotărât să
rămână în pustiul Iordanului unde gustase cele mai alese bucurii duhovniceşti.
Într-o noapte, priveghind ca de obicei în rugăciune şi as-

Cuvântul
ceză cu mâinile ridicate către cer, a văzut un înger luminat
sub formă de tânăr, care a venit alături de ea şi i-a zis: Lasă
pustiul şi întoarce-te în patria ta, unde vei da trupul tău pământului - pentru că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce
- iar sufletul tău se va duce în cer alături de Mirele tău pe care
L-ai iubit mai mult decât pe părinţi, pe rude şi toate bunurile
din lume. Şi-a dat seama că este o vedenie dumnezeiască şi
s-a bucurat mult pentru că se va despărţi de pământ şi va
pleca la cer.
După această poruncă sfântă părăseşte pustia iubită şi, la
vârsta de 25 de ani, se întoarce în Constantinopol. Aici se
închină în măreaţa biserică Sfânta Sofia, în biserica Maicii
Domnului din Vlaherne şi la alte locuri de închinare. În faţa
icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Vlaherne îngenunchează, ridică mâinile şi vărsând multe lacrimi se
roagă: Stăpâna mea Prea Sfântă, pe tine sprijin întreaga mea
viaţă, în tine mi-am pus nădejdea. Nu îndepărta pe săraca roaba
ta, nu mă ocoli pe mine, păcătoasa. De mică am iubit pe Fiul
tău şi Dumnezeul meu. Tu cunoşti slăbiciunea firii omeneşti şi
greşelile mele. Nu am altă nădejde. Tu eşti păzitoarea întregii
mele vieţi. În pustiu pe tine te-am avut ajutor şi acum, când
m-am întors în lume, fii iarăşi ajutorul meu. Pentru aceasta, rămâi alături de mine şi-mi fii povăţuitoare şi călăuzitoare până
la sfârşitul vieţii mele.
După ce s-a rugat şi a primit multe binecuvântări, a pornit
pe drumul de întoarcere spre casă, bolnavă şi sfârşită. Starea
i-a fost înrăutăţită şi mai mult de o furtună în timpul căreia
era în pericol de a se scufunda cu vaporul. Marinarii încercau
cu greu să ajungă la un ţărm potrivit. Când Parascheva a simţit pericolul a strigat kalhv kravtei (...) şi de atunci, conform
tradiţiei, acel loc s-a numit până astăzi Kallicrateia.
Plecarea la Domnul a Sfintei Parascheva

La vârsta de numai 27 de ani şi-a dat sfântul suflet în mâinile Domnului pe Care L-a iubit din copilărie. Trupul ei a
fost înmormântat aproape de mare.
Au trecut mulţi ani. Localnicii au uitat-o pe străina care se
nevoise şi îngrijise de biserica lor. Însă, Dumnezeu, Care-i
slăveşte pe cei ce-L iubesc pe El, nu a uitat-o. După mulţi
ani, marea a aruncat pe ţărmul Kallicratiei trupul neînsufleţit al unui marinar. Acesta mirosea foarte urât şi nimeni nu
îndrăznea să treacă prin locul acela. Pe aproape, se nevoia
un călugăr stâlpnic care se ruga zi şi noapte. Nemaisuferind
mirosul greu, monahul a coborât de pe stâlp şi a rugat câţiva
localnici să îngroape acel trup. În momentul în care săpau au
găsit în pământ un trup nealterat. S-au mirat, însă fiind oameni simpli, nu au dat importanţă acestui fapt şi au aruncat
trupul greu mirositor al marinarului în aceeaşi groapă şi au
acoperit amândouă trupurile. Totul a fost dat uitării.
Un om evlavios din sat, pe nume Gheorghe, iubitor de
Hristos, se ruga acasă ore în şir în timpul nopţii. Odată, înspre zori, a adormit puţin, şi a visat o tânără îmbrăcată în alb
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ca o împărăteasă, şezând pe un tron strălucit, înconjurată de multe cete de ostaşi luminaţi. Când
el a văzut aceasta, s-a înspăimântat şi a căzut la
pământ, neîndrăznind să privească la strălucirea
şi frumuseţea lor. Unul dintre ostaşii strălucitor
îmbrăcaţi l-a prins de mână, l-a ridicat şi i-a zis:
Gheorghe, de ce aţi nesocotit trupul Cuvioasei
Parascheva? Luaţi-l repede şi puneţi-l într-un
sicriu strălucitor pentru că Împăratul Cerului a
slăvit-o în cer şi vrea să o mărească şi pe pamânt.
Şi împărăteasa îmbrăcată în alb i-a zis: Luaţi repede moaştele mele şi le puneţi într-un loc de
cinste, pentru că nu pot să suport mirosul acestui om. De asemenea, i-a descoperit locul unde
era înmormântată, numele şi locul ei de origine.
În aceeaşi seară, o altă femeie binecuvântată
din sat, evlavioasa Eftimia a avut în somn aceeaşi vedenie. Dimineaţa, amândoi au povestit
aceste vedenii consătenilor. Toţi au alergat la mormânt şi au
găsit trupul nestricat al Cuvioasei răspândind o bună mireasmă şi făcând multe minuni atunci când l-au mutat cu
sobor de preoţi şi credincioşi în biserica Sfinţilor Apostoli
din Kallicrateia. Unii cercetători spun că sfintele moaşte au
rămas la Epivat aproximativ 200 de ani, iar nu în Kallicrateia.
Minunile care au urmat atât în acel sat, cât şi în celelalte sate
de unde au fost aduşi bolnavi aici, dovedesc sfinţenia ei. Erau
vindecaţi tot felul de bolnavi, infirmi şi demonizaţi. Sfintele
ei moaşte au devenit un izvor de vindecări. Nenumăraţi credincioşi veneau zilnic să sărute sfintele moaşte şi să o roage
pe Cuvioasa Parascheva să mijlocească la Dumnezeu pentru
izbăvirea lor.
După aproximativ 200 de ani moaştele Sfintei Parascheva
au fost mutate la Târnovo - capitala Imperiului vlaho-bulgar;

Racla Sf Parascheva din catedrala din Iași
apoi s-au strămutat de aici la Belgrad, şi de acolo în oraşul
Constantinopol, cum povestesc Eftimie şi Rafail; iar din
Constantinopole s-au adus de către Voievodul Vasile Lupu
la Iași în anul 1641.
Nenumărate sînt minunile şi vindecările de boli ce s-au
făcut cu credincioşi care au alergat cu rugăciuni şi lacrimi
la moaştele Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva, de-a lungul celor peste trei sute cincizeci de ani de cînd
ocroteşte Moldova şi ţara noastră.
Cu ale cărei sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.!
2

Botezuri

9 august: fetița Ella Maya Zick, fiica lui
Eric și Mihaela Zick, având ca nași familia Mihai și Mirela Fondage.
9 august: fetița Victoria Maia Cicoș, fiica
lui Emil și Adriana Cicoș. Nași au fost
familia Ciprian și Camelia Clinciu.
15 august: copilul Wilhelm Luca Schmieder, fiul lui Wilhelm and Nadia
Schmieder. Nași au fost Mihai Daniel și
Simona.

16 august: Tudor James Hamza, fiul lui
Adrian și Stanca Hamza, având ca nași
familia Valentin și Alina Iliescu.
23 august: fetița Ioana Daniela EneStroescu, fiica lui Daniel și Valerica
Ene-Stroescu, având ca nași pe Ioan și
Floarea Cătană.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și
împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh
să le călăuzească pașii în viață.
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Raport despre progresul proiectului de construcție a bisericii
În rapoartele anterioare v-am prezentat cum consiliul și
comitetul de construcție, cu sprijinul întregii parohii,
lucrează perseverent pentru obținerea aprobării de
construcție a bisericii. Acum, am nespusa bucurie să
vă anunț că toate eforturile noastre au dat rod! Pe 21
iulie am primit decizia de aprobare a Conditional Use
Permit pentru construcție! A fost un drum lung care
a început odată cu crearea parohiei și cu dorința de a
avea propria noastră biserică. Drumul a continuat cu
cumpărarea terenului, cu crearea planurilor de construcție
și cu peste 4 ani de lupte necontenite cu birocrația de
la City of Mountlake Terrace. În sfârșit, prin eforturi
neîntrerupte și cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să
depășim toate obstacolele și să avem acum aprobarea
pentru noua Biserică. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor
care s-au implicat activ în cumpărarea proprietății, în
crearea planurilor, și în lungul proces de aprobare. Vreau
să mulțumesc în mod special lui Florin Trofin care a
alcătuit primele planuri și ne-a inspirat pe toți cu viziunea
unei noi biserici, lui Ovidiu Marcu care a creat din tot
sufletul un proiect minunat, cu profunde rădăcini în
tradiția ortodoxă Românească și lui Val Dominte pentru
rolul esential în discuțiile noastre cu City și spiritul lui
pragmatic în toate acțiunile legate de construcție. Cel mai
mult vreau să mulțumesc tuturor membrilor parohiei care
au sprijinit în continuu acest proiect, atât în spirit cât și
prin donațiile oferite pentru noua Biserică.
Crearea planurilor de construcție
După obținerea aprobării am format un Comitet de
Construcție (Building Committee, BC) din membrii
Consiliului care doresc și pot să se implice nemijlocit în
acest proiect. Comitetul se întâlnește la două săptămâni
ca să ia decizii asupra proiectului și să analizeze activitățile
desfășurate pentru construcție. Toată munca din
Bulding Comitee se desfașoară într-un cadru aprobat de
Consiliu și este revizuită prin rapoarte lunare în ședințele
Consiliului. Prima sarcină în fața BC a fost să contracteze
echipa de specialiști pentru crearea planurilor pentru
Building Permit. Noi avem aprobare de Conditional Use
Permit (CUP) pentru site plan, care a fost cel mai dificil
de obținut. Acum, pe baza CUP, trebuie să depunem
toate planurile detailate de construcție ale clădirii pentru
obținerea a unui Building Permit. Începând din iulie, în
BC am luat următoarele decizii :

• Am hotarat să îl păstrăm pe Adam ca arhitect pentru
construcție. Bineînțeles, Adam va crea planurile detaliate
bazate pe proiectul făcut de Ovidiu. Am negociat
contractul și l-am revizuit cu avocatul nostru, Brian
Lawler. Adam a acceptat toate modificările cerute de
Brian, și apoi am semnat împreună contractul.
• BC hotărește ce firme angajăm pentru consultanță
în civil, structural, geodezic, mecanic și electric. Prin
contract, Adam va coordona integrarea cu toți consultanții
pentru întocmirea planurilor pentru Building Permit.
• Am hotărât să îl menținem pe Joseph Smeby (Omega
Engineering) pentru civil engineering work. Decizia
noastră a fost bazată pe experiența foarte bună de
colaborare la CUP din ultimii 3 ani.
• Pentru toate celelalte specialități am decis să obținem
câte 3 oferte și să le evaluam în cadrul BC. Adam ne-a
sugerat firme cu care a lucrat și cu care are experiență, la
care am adaugat alte firme recomandate de membrii BC.
Adam i-a contactat pe toți și ne-a transmis ofertele de la
fiecare firmă. Pentru fiecare specialitate am avut 3 oferte
pe care le-am discutat în BC.
• Pentru geodezic am decis să mergem cu Associated
Earth Sciences (AESGEO) care a dat cea mai bună
ofertă.
• Pentru structural am decis să mergem cu Kosnik
Engineering, care este o firmă foarte bine cotată și a
avut în final o ofertă mai bună decât firma competitoare
Swenson Say Faget.
• Pentru electric, Val a sugerat să căutam o soluție mai
ieftină pentru Building Permit, urmând să definitivăm
planurile cu contractorul final. Astfel, Adam a fost de
acord să facă planurile electrice inițiale necesare pentru
Building Permit.
• Pentru partea mecanică (instalații, încălzire/răcire,
kitchen appliances), Val a sugerat ca este mai efficient să
facem acum doar un set de specificații urmând ca proiectul
final să îl facem cu un contractor care să-l poate adapta la
echipamentul specific pe care îl va instala. Împreună cu
Adam am hotărât să alegem firma Rensch Engineering
ca să creeze specificațiile pentru partea mecanică.

(continuare în pagina 5)
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Următorii pași
În acest moment avem consultanții aleși pentru toate
specialitățile necesare pentru Building Permit. Adam
lucrează “full speed” la proiect și anticipeaza să aibă
planurile terminate la sfârșitul lui noiembrie. În tot acest
timp BC se va întâlni cu Adam la 2 saptămâni ca să
monitorizeze progresul făcut și să luăm deciziile necesare
pentru terminarea planurilor de construcție. Scopul
nostru este să terminăm planurile în noiembrie și să le
depunem la City în decembrie. Aprobarea la City durează
circa două luni deci sperăm ca în Martie să avem building
permit și să putem să break ground pentru construcție!
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finanțare, estimările de cost și propunerile de desfășurare
a construcției. În cadrul adunării vom discuta și aproba
bugetul și etapele proiectului. Noi credem că soluția
conservatoare este să continuăm efortul de strângere de
fonduri și să eșalonăm etapele de construcție în funcție de
fondurile pe care le avem. Cu cât reușim să strângem mai
multe donații, cu atât vom putea să terminăm mai curând
Noua Biserică. Ne bazăm în continuare pe sprijinul
dumneavoastră, al tuturor membrilor comunității noastre
pentru a putea să finalizăm acest proiect în toamna anului
viitor.
Tudor Toma

Finanțarea proiectului
Comitetul de construcție a investigat în detaliu
opțiunile de finanțare a noii biserici. Am discutat
diverse variante de împrumuturi de construcție
oferite de două bănci, US Bank și Puget Sound
Bank. În ambele cazuri, împrumuturile cereau să
includem și mortgage-ul curent, cereau să terminam
construcția în cel mult un an și aveau «closing fees»
foarte ridicate. După ce am analizat avantajele și
riscurile împrumutului, concluzia noastră este că
riscurile pe care ar trebui să le asumăm sunt mult prea
mari și deci nu se justifică să facem un împrumut
de construcție. La sfârșitul lui noiembrie, când
vom avea planurile de construcție, vom contracta
un serviciu de estimare al costului pentru întregul
proiect. Așa cum am promis, la Adunarea Generală
din ianuarie 2010, vom prezenta informațiile de

Deces

Cu multă părere de rău, anunțăm că în ziua de 15 aprilie 2009, s-a stins din viață
trecând la cele veșnice enoriașa bisericii noastre

Silvia Popa

în vârstă de 82 de ani lăsînd veșnic neconsolați pe fiul său Valentin, nora sa Elena, fiica
sa Gabriela și nepoții Narcisa și Cristian cu soția lui Adriana, rudele, prietenii și cei care
au cunoscut-o și apreciat-o. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, Dumnezeu să o ierte și s-o odihnească în Împărăția Sa!

Dumnezeu s-o ierte!

Biserica Ortodoxă Română
Sfinţii Trei Ierarhi din
Seattle, Washington

Dragi prieteni,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la Sărbătoarea Toamnei
care va avea loc dumincă 8 noiembrie 2009 între orele 5pm - 11pm
în sala din Redmond a VFW (Veterans of Foreign Wars). Vom petrece o seară plăcută cu muzică, dans şi voie bună, însoţită de un
meniu cu preparate culinare româneşti.
Meniul cuprinde platouri reci (brânzeturi, salam, chifteluţe, salată
de boeuf şi crudităţi), fripturi de porc și de pui, garnituri calde (orez
la tavă şi cartofi noi cu pătrunjel și usturoi) și murături. Ca desert
vom avea prăjituri asortate, cozonac, fructe şi cafea. Berea, vinul,
sucurile și apa minerală vor complementa toate aceste bunătăţi.
Donaţia minimă pentru intrare va fi de $50 de persoană (copiii
și persoanele în vârstă vor beneficia de intrare gratuită). Deoarece
acest eveniment este sponsorizat în întregime de membrii comunitaţii noastre, toate donaţiile strânse vor intra în fondul de construcţie al noii biserici.
Participarea dvs în număr cât mai mare va asigura o ambianţă cu
atât mai plăcută acestei sărbători. Puteți invita pe toţi prietenii, cunoscuţii, rudele şi vecinii dumneavoastră la acest eveniment.
Adresa sălii: 4330 148th Ave NE, Redmond, WA 98052
Vă aşteptăm cu drag!
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AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
ANCA DAIAN
Membră a Baroului dinWashington și Quebec, Canada
Telefon: 425-502-8479
Fax: 425-587-1900
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com

www.uscanadaimmigration.com
1808 Richards Road Suite 119
Bellevue, WA 98005

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.

Căutăm femeie care să aibă grijă
de bebeluș la domiciliul nostru din
Gig Harbor. Pentru detalii sunați la
(253) 858-9953.

Vizita Consulului General al României
în Seattle

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.

Consulul României la Los Angeles, Dl Cătălin
Ghenea, va fi la dispoziția persoanelor interesate în rezolvarea serviciilor consulare sâmbătă,
17 octombrie 2009, la sediul Bisericii Penticostale din Kenmore, 8315 NE 155th Street,
Kenmore, WA 98028
Gama de servicii oferite se găsește la: http://
consulateromania.net/viza_ro_2.html
Pentru programări, email claudip@yahoo.com
sau telefon (425) 442-0602

Telefon: 425-290-8043
Email: corneliumichaels@yahoo.com
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Cuvântul

Situaţia Financiară

La data redactării acestui număr, situația conturilor
bisericii se prezenta astfel:
Amount
$208,400.62
$246,798.68
$247,176.95
$125,559.10
$827,935.35

Financial Institution
Bank Of America
Wells Fargo
US Bank
Fidelity Brokerage
Grand Total

Comparativ, la data de 13 iunie 2009 suma totală era de
$826,461.16.
Contul organizației de caritate dispune de suma de
$34,842.40.
Donațiile din perioada 1 mai - 31 iulie au totalizat $28,056.

$125 Anonim
$100 Albuț Gabriel, Anonim, AST International, Blidar
Marius, Bogdan Mircea, Cocerhan Maria, Cocerhan Vasile,
Cotrutz Dana, Daian Anca Attorney, Duncă Grigore, Eni
Marcel, Feneșan Adrian, Frîntu Mihai, Ghizilă Gabriel,
Marton Gabor, Microsoft Giving Campaign, Moraru Adrian,
Moraru Valentin, Morea Septimiu, Podar Marius, Popescu
Mircea, Potra Adrian, Tătar Monica, Trocan Gabriel, Tunduc
Marius
$60
Palancă Radu Rareș, Ursei John
$50
Let Valerian, Anonim, Sîia Ovidiu
$35
Marcu Horațiu
$25
Constantin Ionuț, Mureșan George, Samoila Cătălin
$23
Popa Marius
$20
Erdelean Biliana, Ionescu Florentin, Stană Vasile,
Tămașan Ionel
$15
Dinu Ioana, Rotar Sorin
$10
Basarabă Ionel
$5
Ghimpu Dorin

$1,595 Cătană Ioan
$800 Gavrilescu Alexandru
$650 Răus Victor, Anonim
Comparativ cu anul trecut:		
$600 Malkasian Gary
Total ianuarie-iulie 2009 Total ianuarie-iulie 2008
$510 Olt Emanoil
$500 Andreiu Bogdan, Apreutesei Marius, Mirea Valentin,
$114,297
$148,885
Olteanu Dorina, Pop Aurel
$450 Dănilă Gheorghe
Total donatii
Nr donatii
$423 Gheorghiu Iulian
Jul ‘09
6k
61
$420 Dominte Val
$400 Crețu Ionel, Marinescu Andrei, Pașca Dorin Alin
Jun ‘09
8k
75
$350 Tîrtu Marius
May ‘09
13 k
109
$310 Ambrosa M Beatrice
Apr ‘09
32 k
195
$300 Bădăluță Ioan, Chirila Alexandru, Florescu OcMar ‘09
16 k
156
tavian, Ghinea Ciprian, Anonim, Ifrim Silviu, Irimescu
Gheorghiță, Jumanca Antonie, Moldovanu Petru, Plesco
Feb ‘09
17 k
111
Miruna, Pop Călin, Pop Vasile, Popiță Ioan, Răutu Bogdan,
Jan ‘09
21 k
131
Romanschi Mădălin, Stroescu Ene Daniel, Tudorache Mihai,
Zaharia Nicolae
$291 Mureșan Vasile Brian
$250 Butnar Ioan, Toma Tudor
$220 Anonim, Grigoriu
Florin
$200 Cira Adalbert, Hera
Gabriel, Marcu Cornel, Peria33 k
nu Aurel
31 k
22 k
19 k
$180 Nistor Ioan
26 k
31 k
17 k
$172 Mureșan Emanoil
17 k
16 k
15 k
$170 Costea Mihai
12 k
20 k
17 k
8k
18 k
13 k
6k
$160 Crăciun Alex
$150 Barbu Laurentia, Cîrjaliu Alexandra, Lupu CorneAug '07 Oct '07 Dec '07 Feb '08 Apr '08 Jun '08 Aug '08 Oct '08 Dec '08 Feb '09 Apr '09 Jun '09
liu, Vladimir Felix
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Aniversări în luna septembrie

1 Miron Ioana, Oprea Maria
2 Nicolae Costică
3 Mureșan Rodica
4 Mureșan Otilia
5 Răutu Bogdan
7 Lucy Ion
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu
12 Trif Simion, Morea Sanda
13 Marcu Cornel, Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina,
Mioc Pera, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura
16 Andrei Dumbravă, Avram Gigel, Ghizilă Teodora, Clinciu Ciprian
18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mihai
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu, Dănilă Maria
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Militescu Mihael, Nistor Claudia,
Țibelea Marioara, Vasile Adrian
24 Pleșa Adina, Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Stamate
Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion
29 Olt Emanoil
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Aniversări în luna octombrie

1 Vrânceanu Elena
3 Munteanu Angelica, Niculescu Constantin, Pintea Mihaela, Sitaru
Eduard, Vrânceanu Petre
4 Băcioiu Ana, Ion Mihai, Muresan Brian Vasile
5 Achilles Ana, Costea Mihai, Gogan Tudor, Nălbantu Silvia
6 Hera Gabriel, Negară Gabriela, Druță Paul
7 Aluaș Vasile, Sitaru Luminița
8 Mureșan Paulina, Potolea Vasile
10 Burlacu Ovidiu, Romanschi Laura
11 Scutaru Carmen
12 Bălan Daniel, Stoica Livia
13 Andreiu Geanina, Cocerhan Ovidiu Mihail, Ispas Nicoleta,
Țurlea Adriana
14 Tudor Toma
15 Predescu Adrian, Ursu Maria
16 Moldovan Valentina, Nicula Lăcrămioara, Rădăuceanu Teodor
17 Andrășan Daniela, Gruescu Georgeta
18 Anania Tina
19 Crăciun Ovidiu, Ionescu Florentin, Moraru Dănuț
20 Folta Florin Ovidiu, Smărăndoiu Carmen
21 Dominic Irina, Suciu Irina
22 Druță Alina, Septimiu Morea
23 Nazîru Grigoleta Liana, Tudor Daniela
24 Andrei Cezar Cristian, Mureșan Daniela, Popescu Mihai Radu
25 Marinakis George
26 Botez Marius, Niță Marius Dumitru, Stranski Gerald, Suciu R.
Monica
27 Breban Ghiță, Keppel Irina-Andreia, Preda Diana
28 Vlăsie Camelia
29 Mirea Victoria
30 Cobrescu Victor
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor

Tuturor sărbătoriților le dorim un călduros “La Mulți Ani” însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate, bucurii și
multe împliniri. (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.)

Deces

Cu nespusă durere și părere de rău, anunțăm că în ziua de 5 august 2009, a încetat din
viață trecând la Domnul cel care a fost

Milivoi Bachici

în vârstă de 83 de ani. Milivoi a activat în cadrul parohiei noastre, conducând corul
bisericii timp de 12 ani. Dispariția din viață a iubitului nostru Milivoi a lăsat o rană
adâncă în inima fiului său Ștefan, a nepotului său drag Jimmy, a pritenilor și a tuturor
celor ce l-au cunoscut. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, rugând pe
bunul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa cerească.

Dumnezeu să-l ierte!
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Cuvântul

Programul slujbelor religioase
Duminică 4 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie

Miercuri 14 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie (Sf Cuv Parascheva)

Duminică 11 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 18 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 25 octombrie 12:30 Sfânta Liturghie
Luni 26 octombrie

12:30 Sfânta Liturghie (Sf Mare Mucenic Dimitrie)

Duminică 8 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie (Soborul Sf Arhangheli Mihail și
Gavriil)

Duminică 1 noiembrie

12:30 Sfânta Liturghie (Sf doctori Cosma și Damian)

Duminică 15 noiembrie 12:30 Sfânta Liturghie (Începe Postul Crăciunului)

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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