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

Cuvân†ul
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Troparul
Cel ce a fost înger în trup,
temei proorocilor, al doilea
mergător înainte al venirii
lui Hristos, Ilie măritul,
care a trimis de sus lui Elisei
har, bolile izgonește și pe
cei leproși curățește; pentru
aceasta și celor ce-l cinstesc pe
dânsul le izvorăște tămăduiri.
Condacul
Tu, cel ce ai fost alesul
Domnului pentru întoarcerea
lui Israel de la închinarea
către Baal, aspru mustrător
al împăraților nelegiuți,
strălucind cu văpaia
râvnei pentru Dumnezeu
atotțiitorul, cu sfințenia vieții
și a minunilor, cel ce te-ai
ridicat cu trupul la ceruri
și vei veni înaintea celei de
a doua veniri a lui Hristos,
laudă îți aducem ție, profetule
al lui Dumnezeu Ilie.[...]

Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul
(20 iulie)

Cuvânt la nașterea Sf Ioan Botezătorul al Sf Ioan Gură de Aur
Cutremurator si trezitor cuvant al Sf. Ioan dam buzna si, insfacand securea, sa incepem
Botezatorul catre cei care veneau spre el, dar noi sa taiem in dreapta si stanga, sau chiar in
mai ales catre farisei, auzind ei de propovadu- noi insine. Ci sa primim grabnic botezul poirea spusa cu putere in pustie. Un cuvant caintei, sa incepem, sau sa incercam, sa planmenit sa dezmorteasca constiintele adormite gem incetisor, stiind ca Cel bland si smerit cu
intr-un somn greu, letargic, al pacatului si inima asteapta indelung “sa ne intoarcem si sa
al silniciei. Glasul celui ce a strigat in pustie fim vii”[...]
este ca o trambita ce cheama la apel consti- - Şi pentru ce a venit Iisus după treizeci de ani
inta omului. Numai cel care raspunde pozitiv să se boteze? m-ar întreba cineva.
acestei chemari poate fi pregatit sa Il prime- - Pentru că după botezul acesta avea să pună
asca pe Hristos, pe Mantuitor, deoarece nu- capăt legii vechi. Şi deoarece pînă la vîrsta de
mai atunci cand ne vedem
treizeci de ani omul poate
pe noi insine fara de scapare
săvîrşi toate păcatele, de
din propriile fapte, cand
aceea Hristos a rămas pînă la
stim ca nu faptele parintilor
această vîrstă, ca să plinească
nostri ne mantuie, atunci
toată legea, ca să nu spună
vom dobandi cu adevarat
nimeni că a desfiinţat-o,
“duhul umilit, inima inpentru că n-a putut-o
franta si zdrobita”, si atunci
împlini. Nu ne asaltează
Il vom astepta cu adevarat
toată viaţa aceleaşi patimi;
pe Hristos Mantuitorul.
în copilărie mai cu seamă
Sfantul Ioan Gura de Aur
naivitatea şi zburdălnicia;
sintetizeaza propovaduirea
în tinereţe plăcerea este
lui Ioan Botezatorul in urmai puternică, iar după
matorul indemn: “temetitinereţe vine şi pofta de
va, dar nu deznadajduiti”.
bani şi de avere. De aceea
Sau, cum spune, peste
Domnul a aşteptat să treacă
veacuri, mult mai aproape
toate vîrstele, ca în toate să
Sf Ioan Botezatorul
de noi, Sf. Siluan Athonitul:
împlinească legea; şi aşa vine
“Tine-ti mintea in Iad si nu deznadajdui”. la botez, adăugîndu-l ultimul la plinirea ceAstfel, citind si talcuirile de mai jos, adunate lorlalte porunci. Că botezul era cea din urmă
de la Sf. Ioan Gura de Aur si de la Sf. Maxim faptă a legii pe care trebuia s-o împlinească.
Marturisitorul (prin Fer. Eftimie Zigabenul), Hristos o spune El însuşi. Ascultă: „Că aşa
intelegem mai bine indemnul la a trai in reali- se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”
tate, atat cea din jur, cat si cea launtrica, ori- (Matei 3, 15). Cu alte cuvinte spune aşa: „Am
cat de neplacuta, incomoda (cui ii place sa se împlinit toate poruncile legii n-am călcat nici
vada pe sine asa cum este?) sau smintitoare. Sa una. Şi pentru că lipsea numai aceasta, am
nu ne imbatam cu apa rece sau sa ne aburim adăugat-o şi pe ea; şi aşa am împlinit toată
constiinta cu cine stie ce infrumusetari pre- dreptatea”. Numeşte aici dreptate împlinirea
tins duhovnicesti, atat ale realitatii din jur, cat tuturor poruncilor. Deci din cele spuse se
si ale celei launtrice. Nici nu avem nevoie sa vede că pentru asta a venit Hristos la botez.
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-Dar pentru care pricină a izvodit Ioan botezul acesta?
-Nu l-a izvodit fiul lui Zaharia din capul lui, ci i-a venit acest
gînd inspirat de Dumnezeu; o spune Luca, zicînd: „Cuvîntul
Domnului a fost către el” (Luca 3, 2), adică: poruncă. Dar chiar Ioan Botezătorul o spune: „Cel ce m-a trimis să botez cu apă,
Acela mi-a spus: «Peste Care vei vedea Duhul pogorîndu-Se ca
un porumbel şi rămînînd peste El, Acela este Cel ce botează cu
Duh Sfint»” (Ioan 1, 33). [...]
Acest lucru a venit să-l pregătească Ioan: să-i convingă să se
pocăiască; nu ca să fie pedepsiţi, ci, ajungînd mai smeriţi prin
pocăinţă şi osîndindu-se pe ei înşişi, să alerge să ia iertare de
păcate. Iată cît de precis o spune evanghelistul! După ce a
spus: „A venit predicînd botezul pocăinţei în pustiul Iudeii”,
a adăugat: „spre iertare” ca şi cum ar fi
spus: „I-am convins să se mărturisească
şi să se pocăiască de păcate, nu ca să fie
pedepsiţi, ci ca să primească mai uşor
mai târziu iertarea”. Că dacă nu şi-ar fi
recunoscut păcatele, n-ar fi cerut nici
harul; şi necerîndu-l, n-ar fi dobîndit
iertare. Deci Ioan, prin botezul lui, deschidea cale celuilalt botez.
De aceea şi Pavel spunea: „Ca să creadă
poporul în Cel ce vine după el” (Fapte
19, 4), punînd cu cele spuse şi o altă
pricină botezului lui Ioan. Că nu era
cu putinţă ca Ioan, luîndu-L pe Hristos de mînă, să meargă din casă în casă
şi să le spună: „în Acesta credeţi!”, ci ca
în faţa şi în văzul tuturora să se pogoare
acel glas fericit şi să se săvîrşească toate
celelalte. [...]
Astfel Ioan a dat bune nădejdi celor
ce veneau la el, încît mulţi vameşi şi
ostaşi îl întrebau ce trebuie să facă şi
cum să-şi rînduiască viaţa. Era un semn că se desprind de lucrurile pămînteşti, că-şi ridică ochii spre lucruri mai mari şi că
visau la cele viitoare. Tot ce vedeau, tot ce auzeau le ridica la
înălţime gîndul.
Gîndeşte-te ce privelişte minunată era să vezi un om de treizeci
de ani pogorîndu-se din pustie, fiu de arhiereu, neavînd nevoie
de vreun lucru omenesc, prin toate arătînd sfinţenia şi avînd cu
el pe proorocul Isaia. Alături de el era şi Isaia, propovăduind
şi zicînd: „Acesta este despre care am spus că va veni strigînd
şi propovăduind totul cu strălucită voce în pustie!” Atâta
rîvnă puneau profeţii pentru aceste lucruri, încît au vestit cu
mult înainte nu numai pe Stăpînul lor, ci şi pe cel ce avea să-I
slujească. Isaia n-a vorbit numai de loan, ci şi de locul în care
avea să locuiască, de felul propovăduirii sale, de Cel pe Care
avea să-L propovăduiască şi de marea faptă ce acesta avea s-o
săvîrşească. [...]

Cuvântul
„Şi acest Ioan avea îmbrăcămintea lui din peri de cămilă şi
cingătoarea de piele împrejurul mijlocului său” ( Matei 3, 4).
Ai văzut că unele au fost spuse de profeţi mai înainte, iar altele au fost lăsate evangheliştilor? De aceea Matei aminteşte şi
profeţiile, dar adaugă şi cele ştiute de el despre Ioan, socotind
că nu este de prisos să vorbească şi de îmbrăcămintea dreptului.
Minunat şi neobişnuit lucru era să vezi atîta răbdare într-un
trup omenesc! Asta îi atrăgea mai cu seamă pe iudei, văzînd
în el pe marele Ilie, că prin cele ce vedeau atunci îşi aduceau
aminte de fericitul prooroc; dar, mai bine spus, Ioan îi uimea
şi mai mult; Ilie locuia şi în oraşe, prin în case; Ioan, însă, din
copilărie a trăit numai în pustie. Trebuia ca înainte Mergătorul
Celui ce avea să pună capăt tuturora celor vechi, ca de pildă:
oboselii, blestemului, întristării, sudorii, să aibă şi el simbolurile unui dar
atît de mare şi să se arate mai presus de
osînda legii vechi.
Ioan n-a arat nici pămînt, n-a tăiat nici
brazdă, n-a mîncat nici pîinea în sudoarea feţei, ci masa îi era improvizată,
îmbrăcămintea mai simplă decît
masa, iar locuinţa mai uşor de găsit
decît îmbrăcămintea. N-avea nevoie de acoperiş, de pat, de masă, de
nimic din toate acestea, ci arăta în
trupul lui viaţă îngerească. De aceea
şi haina lui era de păr, pentru ca prin
îmbrăcămintea lui să ne înveţe să
ne depărtăm de cele omeneşti, să nu
avem nimic cu pămîntul, ci să ne întoarcem la nobleţea de la început, în
care era Adam înainte de a avea nevoie de haine şi de îmbrăcăminte.
Astfel îmbrăcămintea lui era simbol al
pocăinţei şi împărăţiei.
Unde-mi sînt acum filozofii greci, care în zadar şi fără de rost
imitau neruşinata filozofie cinică – căci ce folos aveau că şedeau
într-un butoi şi se apucau apoi de fel de fel de blestemăţii -,care
se împodobeau cu inele, pietre preţioase şi aveau în casele lor
slugi şi slujnice şi alte multe lucruri netrebnice, căzînd dintr-o
extremă în alta? Ioan Botezătorul n-a fost ca unul din aceştia,
ci locuia în pustie ca în cer, arătînd prin viaţa lui mare filozofie.
Cînd s-a pogorît din pustie în oraşe era ca un înger din cer:
luptător al bunei credinţe, încununat al lumii, filozof al unei
filozofii vrednice de ceruri.
Şi era aşa cînd încă nu se pusese capăt păcatului, cînd încă nu
încetase legea, cînd încă nu fusese legată moartea, cînd încă nu
fuseseră sfărîmate porţile cele de aramă, ci cînd stăpînea încă
vechea vieţuire. Aşa-i un suflet curajos şi treaz! Merge înainte
mereu şi depăşeşte piedicile puse, ca şi Pavel pe timpul noii
vieţuiri![...]

nr. 182-183, iunie-iulie 2010

pagina 3

Dacă Ioan Botezătorul, care era aşa de curat, care era mai
strălucitor decît cerul şi mai presus decît toţi profeţii, decît
care n-a fost nimeni mai mare, care a avut atîta îndrăznire,
care a trăit cu atîtea nevoinţe, care a dispreţuit cu totul luxul şi
desfătarea trecătoare, a dus o viaţă atît de aspră, ce cuvinte de
apărare mai putem avea noi, care după atîtea binefaceri şi cu
nenumărate poveri de păcate nu arătăm nici cea mai mică parte
din pocăinţa lui Ioan, ci ne îmbătăm, ne lăcomim la mîncare,
ne parfumăm, nu sîntem mai buni decît femeile stricate, care
joacă pe scenă, trăim în moleşeală toată vremea şi cădem uşor
în cursele diavolului?
„Atunci ieşea la dînsul toată Iudeea şi Ierusalimul şi toată împrejurimea Iordanului şi erau botezaţi de el, mărturisindu-şi
păcatele lor” (Matei 3, 5-6)
Ai văzut ce putere a avut venirea profetului? Ai văzut cum toate
acestea întraripau poporul, cum îi făcea să-şi cunoască păcatele
lor? Vrednic de minune era să vezi că un om are o atît de mare
putere, că foloseşte atîta îndrăznire, că mustră pe toţi ca pe nişte
copii şi că are un chip din care strălucea mult har! îi mai uimea
pe iudei şi aceea că de multă vreme profeţi nu se mai arătaseră;

pierise dintre ei harisma aceasta şi se întorsesese acuma după
multă vreme.
Dar şi felul predicii lui Ioan era străin şi cu totul altul. Nu mai
auzeau cele ce spuneau de obicei profeţii, de pildă de războaie,
de bătălii şi de victorii, de foamete şi ciumă, de babiloneni
şi perşi, de căderea Ierusalimului şi de altele ca acestea, ci de
ceruri, de împărăţia de acolo şi de chinurile iadului. De aceea
iudeii se duceau zoriţi la loan, cu toate că nu de multă vreme
partizanii lui Iuda şi Teuda (şefii unei răscoale locale îndreptate
împotriva romanilor – n. mea), care fugiseră în pustie, fuseseră
ucişi. De altfel Ioan nici nu-i cheamă pe iudei pentru aceleaşi
scopuri, de pildă să se ridice împotriva tiraniei, să se răscoale, să
introducă o nouă Orînduire, ci să-i povăţuiască spre împărăţia
cea de sus. De aceea nici nu-i ţinea în pustie alături de el,
ducîndu-i de colo pînă colo, ci îi boteza, îi învăţa cuvintele
filozofiei sale şi le dădea drumul. Îi învăţa să dispreţuiască pe
cele de pe pămînt, să aleagă pe cele viitoare şi să se grăbească
spre ele în fiecare zi”.
(Sfantul Ioan Gura de Aur, “Omilii la Matei”)

Botezuri
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

9 mai: Daniel Lazăr, fiul lui Florin și Simona Lazăr, având
ca nași familia Nicolae și Lucia Paraschiv.
15 mai: Maria Alexandra Popescu, fiica lui Gabriel și Diana Popescu. Nași au fost Ioan și Liana Hațegan.
22 mai: Alice Nicole Blendea, fiica lui Nicolae și Mihaela
Blendea, având ca nași familia Liviu și Alina Olariu
23 mai: George Brandon Boris, fiul lui William și Monica
Boris, având ca nașă pe Irina Kuglay.
6 iunie: Dinara Avilova, avînd ca nași pe Tudor și Aurora
Toma.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca
lumina Sfântului Duh să le călăuzească pașii în viață.

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
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Cuvântul

Construcția Bisericii - Mai-Iunie 2010
Demolarea clădirii
Pe data de 5 mai am semnat contractul de demolare a
clădirii cu Yellow Iron Construction. În acelasi timp am
aplicat la City pentru permisul de demolare care a fost
eliberat pe 7 Mai. Dupa semnarea contractului, Yellow
Iron a trebuit să aplice pentru un Clean Air permit în
Olympia care a durat inca 2 saptamani. În final am hotărât
să începem lucrările de demolare pe 24 Mai. Doina și Virgil
Zanidache au pregatit un flyer, foarte frumos redactat, pe
care l-au dat vecinilor de la proprietate ca să-i anunțe de
începerea demolării și să le spună la ce să se aștepte în
timpul lucrărilor. În săptămâna de dinaintea demolării
Brian Muresan a luat din cladire, pentru depozitare,
toate materialele pentru picnic (mese, scaune, cort, etc.).
De asemenea Val Dominte a salvat câteva elemente
din bucatarie care credem ca vor putea fi refolosite sau
valorificate. Aș vrea pe aceasta cale să mulțumesc tuturor
celor au contribuit la pregătirea acțiunii de demolare.
Luni 24 mai a inceput demolarea. Mai întâi s-a nivelat
clădirea până la temelie. Apoi, partea cea mai complicată,
a fost extragerea din moloz a elementelor de metal care
trebuiesc separate pentru dumping. De asemenea s-a
păstrat sistemul de valve pentru sistemul de incendiu și
trei boilere de apă care par destul de noi. Pasul urmator
a fost transportul molozului cu camioanele la dump site.
Yellow Iron a estimat molozul la cca 50 de camioane
pentru întreaga cladire. Dupa curățirea locului, s-a
început spargerea fundației de beton și transportarea
materialului la dump. Ultima etapă a fost pregătirea
locului rămas cu “slopes” care să asigure “erosion control”
dupa cerințele de la City. După încheierea lucrărilor pe
18 iunie, Yellow Iron a programat inspecția de la City
pentry a aproba demolarea. Cu aceasta, demolarea a fost

Mai multe poze puteți găsi pe site-ul nostru: www.ortodox.org

terminată conform cerințelor din contract și în bugetul
inițial.
Bidurile pentru construcție
În luna mai am continuat obținerea de biduri pentru 1) site
work, 2) retaining walls și 3) fundație. Sâmbătă 8 mai am
organizat o ședință de 3 ore cu Building Committee (BC)
la Mercer Island Library ca să ne întâlnim cu contractorii
cu cele mai bune biduri la acel moment. Am intervievat doi
contractori de fundație (concrete work), doi contractori
de site și retaining wall și un general contractor cu un
bid pentru toate cele trei lucrari. Miercurea următoare,
în ședința săptămanală de Building Committee, ne-am
întâlnit cu un al treilea contractor de fundație și apoi am
discutat bidurile. Concluzia a fost urmatoarea:
Pentru site work și retaining wall cea mai buna ofertă a
fost de la Ponderosa Pacific. Ownerul companiei, Tim
Albers, a facut o prezentare foarte bine documentată a
bidului și a cerut cel mai bun preț. În plus ne-a oferit încă
2% discount dacă îl angajăm pentru ambele lucrări.
Pentru fundație cel mai bun bid a fost cel de la Hodge
& Sons dar comitetul nu a fost pe deplin mulțumit de
bid și de prezentare, în special datorită lipsei de referințe
cu lucrări similare cu proiectul nostru. În consecință am
hotărât să mai căutăm biduri.
O decizie importantă în procesul de construcție a fost
dacă trebuie să angajam un General Contractor ca să
coordoneze lucrarea sau să distribuim funcțiile unui GC
la membrii din Building Committee. Noi hotărâsem deja
în Consilu să contractam lucrarile individual. În urma
prezentarii facute pe 8 Mai de un general contractor
(Halverson) și a unor opinii în BC pentru aceasta
opțiune am decis să dedicăm ședința de miercuri 19 mai
pentru re-analizarea acestei decizii. Pe scurt, valoarea de
a avea un GC este că găsește subcontractori, alege cele
mai bune biduri, încheie contractele, asigură plățile la
subcontractori, creeaza planul de lucru și se ocupă de
întreaga coordonare a activității pe șantier. În același timp
GC își ia răspunderea legată de executarea contractelor
pe lucrări și de terminarea întregului proiect în timp și
în buget. O ofertă destul de impresionantă care ușurează
munca celor din Building Committee și reduce riscul
asociat cu execuția proiectului. Pe de altă parte, un GC
adaugă un “mark-up” la întregul proiect, care în oferta
de la Halverson era de 12.5%. Pentru proiectul nostru
aceasta opțiune ar fi însemnat o suma de peste $300,000
adăugată la buget. Concluzia ședintei a fost că noi,
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membrii comitetului de construcție, vom asuma funcțiile
de GC pentru proiect și vom lucra direct cu contractori
individuali. Această decizie este doar pentru lucrările din
2010, urmând ca în 2011 să hotărâm din nou cum să
procedam. Votul în BC pentru aceasta opțiune a fost
aproape unanim cu un vot împotrivă.
În ședința următoare de BC din 26 mai am făcut o listă
cu atribuțiile contractorului general și am început să
punem responsabili la fiecare categorie. Vom publica lista
de atribuții pe site-ul bisericii. De asemenea am discutat
criteriile de verificare a fiecarei companii cu care contractăm
lucrări de construcție. Criteriile includ verificarea licenței,
asigurării, bondului, precum și contactarea a cel putin
trei referințe pentru lucrări anterioare și, dacă se poate,
deplasarea la fața locului pentru a vedea calitatea lucrărilor
efectuate. Apoi la ședinta de Consiliu din 6 iunie am
aprobat bugetul pentru site work și pentru retaining wall
propus în bidul de la Ponderosa Pacific.
În iunie am discutat în câteva ședințe care este cel mai
potrivit sistem de retaining wall pentru site. Avem o
soluție pe sistem Hilfiker cu plasă de metal propusă de
consultantul nostru geodezic Nelson Geotech. Avem
și câteva alternative folosing blocuri de beton. Scopul
nostru a fost să alegem cel mai bun compromis între
calitatea technică, aspect estetic și preț. Marius Farkaș
și Cătălin Dumitrescu din comitetul de construcție au
inspectat două site-uri cu zid Hilfiker. Mulțumim pentru
deplasare și pentru informațiile furnizate, inclusiv poza
alăturată. Apoi pe 16 iunie, l-am invitat pe Tim Albers
de la Ponderosa să discutăm alternativele de construcție.
După discuții detaliate am hotărât să folosim sistemul
Hilfiker pentru cea mai mare parte de retaining wall și
sistemul StoneTerra pentru secțiunea care mărginește
aleea de acces din parcare la sala de festivități.
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impresie foarte bună iar prețul oferit este foarte competitiv.
După verificarea companiei și a referințelor cu rezultate
foarte bune, pe 16 iunie, BC a hotărât în unanimitate să
propună Consiliului, alegerea bidului de la Spartan. În 20
iunie, Consiliul a aprobat contractul cu Spartan pentru
fundație.
Echipa legală
În luna mai am avut plăcerea să luăm legătura cu Anca
Daian și Cristina Mehling, care sunt avocați și ne
vor oferi suport legal pentru proiect. Un prim aspect
a fost verificarea și modificarea contractelor pentru
construcție, activitate pe care până acum a facut-o, contra
cost, avocatul nostru Brian Lawler. Echipa a verificat
contractele pentru site work și fundație. De asemenea, în
urma acestei verificări a creat un contract general foarte
bine întocmit pe care îl vom folosi în viitor. Un al doilea
aspect este stabilirea criteriilor de verificare a companiilor
cu care lucrăm înainte de semnarea contractelor. În sfârșit,
al treilea aspect este investigarea celei mai bune opțiuni
de asigurare pentru Biserică, inclusiv pentru activitatea de
construcție, și apoi încheierea asigurării.
Începerea lucrărilor
În prezent, avem cele două contracte terminate și urmează
să le semnăm în câteva zile. Avem toate modificările cerute
de City pentru planul de sitework și așteptăm să obținem
permisul de grading. Miercuri, 23 iunie, cei trei membri
din BC care vor coordona șantierul, Val Dominte, Emil
Olt și Marius Farkaș, s-au întâlnit cu cei doi constructori
și au stabilit planul de lucru și modul de desfășurare al
lucrărilor pe șantier. Sperăm să încheiem toate aceste
activități până la sfârșitul lunii iunie și să începem lucrările
de construcție pe 6 iulie.
Tudor Toma

www.ortodox.org

La începutul lui iunie am primit un nou bid pentru
fundație de la Spartan Concrete din Kirkland. Brandon
Blair, președintele companiei, a venit la ședinta de BC
din 9 iunie să ne prezinte bidul. Prezentarea ne-a făcut o

Pe site-ul de web al bisericii noastre puteți găsi
mai multe informații despre progresul proiectului
de construcție, campania de strângere de fonduri,
buletinul parohial, calendarul slujbelor și anunțuri.
Anumite informații sunt disponibile doar după
ce vă înregistrați pe site. La înregistrare solicităm
adresa și numărul de tel. doar pentru a putea confirma că sunteți membru al comunității și pentru
a vă putea ține la curent cu evenimentele locale.
Informațiile personale sunt strict confidențiale și
nu le distribuim nimănui.
Vă încurajăm să-l vizitați și să ne comunicați impresiile și sugestiile dumneavoastră!

A început “Campania de Strângere de Fonduri 2010 - 2012”
Un grup de inițiativă pentru construcția Bisericii Ortodoxe “Sfinții Trei Ierarhi” și a Centrului Cultural
Românesc a organizat și sponsorizat sâmbătă 15 Mai o
seară festiva la barul-cinematograf Big Picture din Redmond Town Center. Evenimentul și-a propus sa informeze o parte cât mai mare a comunității de români de
la Microsoft, prietenii acestora și a fost deschis tuturor
românilor din zona Seattle doritori să afle detalii despre
proiectul de construcție. Au participat 118 persoane, întro atmosferă caldă și prietenoasă ce a inclus proiecții de
imagini din România, momente comice din cinematografia românească iar evenimentul propriu zis a fost frumos
și inspirațional. Președintele consiliului parohial, Tudor
Toma, a prezentat proiectul de construcție după care a
urmat o sesiune de întrebari și răspunsuri iar în final au
fost înmânate mape informative. Acest eveniment festiv
reprezintă un pas important în promovarea proiectului
nostru în rândul comunității romanești și deschide oficial
Campania de Strângere de Fonduri 2010 – 2012.
Acum trebuie să continuam cu strângerea de angajamente
de la toti cei dornici să se alăture
acestui efort și să contribuie la derularea și finalizarea proiectului. Este
nevoie de initiativă, voluntariat,
perseverență și bineințeles bani. În
urma acestei campanii de strângere
de fonduri ne propunem să adunăm
$1,500,000 pentru a putea finaliza și
inaugura Biserica Ortodoxă “Sfinții

Trei Ierarhi” și Centrul Cultural Românesc din Seattle.
Cu primii $1,200,000 va fi posibila ocuparea cladirii iar
$300,000 vor fi necesari pentru finisările interioare.
Suma totală necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru prima fază a construcției, scadentă la sfârșitul anului
2010, este $860,000. Cheltuilelile la zi includ $38,000
pentru permisele de constructie și $28,000 costul
demolării. În conturile bancare avem $803,000 și trebuie
sa păstram un minim de $100,000 ca rezervă.
În concluzie, suma de care avem nevoie până în toamna
anului 2010 este de $160,000.
La data de 20 iunie 2010, în cadrul acestei campanii de
strangere de fonduri au participat deja 27 de familii, totalul angajamentelor ajungând la suma de $175,900 iar
totalul donațiilor la zi fiind de $34,100.
Conținutul mapei informative și formularul de angajamente pot fi găsite la adresa:
http://ortodox.org/content/material-comunicatie
Mulțumim tuturor celor care sunt deja implicați în efortul de construcție în general, în Campania de Strângere de
Fonduri 2010 – 2012 în particular
și îi așteptăm cu drag pe toți cei ce
doresc să se alature acestui proiect de
identitate a ortodoxiei românești din
zona Seattle.

Tabăra românească ortodoxă 2010
A treia ediție a Taberei Românești Ortodoxe se va desfășura în
același loc ca și până acum, la All Saints Camp, 205 Raft Island
Dr. NW, Gig Harbor, în perioada 15-21 August 2010. Tabăra
este deschisă deopotriva copiilor, părinților, bunicilor, prietenilor. Înscrierile se primesc începând de la 1 iunie până la 1 august. Întrucât instructorii au nevoie de timp pentru organizarea
activităților și a materialelor, nu se vor mai primi aplicații după
data menționată. Prețurile pentru înscrieri sunt următoarele:
$225 un copil în tabără
$200 al doilea copil din familie în tabără
$175 al treilea copil din familie în tabără
$150 adult care voluntariază în tabără
Daca sunteți interesați să participați și să ajutați la organizarea taberei, vă rugăm să îl contactati pe Părintele
Ioan Cătană la telefon (425) 442-8296 sau pe Claudia Pravăț prin email: claudip@yahoo.com.

Sâmbătă 31 iulie 2010 între orele 12:30 - 19:00 la proprietatea bisericii sârbe Sf. Sava (14916
239th PL SE, Issaquah WA 98027) 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.
Picnicul va fi sponsorizat de către un grup de enoriaşi care se vor îngriji de toate cele necesare.
Se recomandă îmbrăcăminte confortabilă.
Deoarece proprietatea se află într-o zonă rezidențială vă rugăm să
păstrați limita de viteză pe stradă
și să conduceți cu prudență.

14916 239th PL SE, Issaquah WA 98027 - Google Maps

6/26/10 12:08 AM

Address 14916 239th Pl SE
Issaquah, WA 98027

Vă așteptăm cu drag!
http://stsavachurch-nw.org/Directions.htm

Situaţia Financiară

Comparativ, la data de 16 mai 2010 suma totală era de
$772,720.15

La data de 26 iunie 2010, situația conturilor bisericii se
prezenta astfel:
Amount		
$211,604.84
$221,382.27
$243,233.02
$127,096.69
$803,319.41

Financial Institution
Bank of America
Wells Fargo
US Bank
Fidelity Brokerage
Grand Total 26 iunie 2010

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=1…+98027&ll=47.469501,-122.022915&spn=0.01494,0.02811&z=15&pw=2

Contul organizației de caritate dispune de suma de
$40,015.09
Page 1 of 1

Dumnezeu să răsplătească tuturor celor ce au ajutat și ajută
în continuare Sfânta Sa Biserică! (Din lipsă de spațiu nu am
mai publicat în acest număr lista donatorilor. O vom face în
numărul următor).
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Aniversări în luna iunie

Aniversări în luna iulie

1 Apetrei Constantin, Bachici Ștefan, Palanca Radu Rareș,
Radu Ana-Maria
2 Hoadrea Aurelia
3 Ghimpu Crina
4 Teodoru Andreia
5 Duican Ion, Manea Tudora, Zanidache Alexandra
6 Cira Gina, Grecu Iosif, Țibănescu Daniel
7 Doagă Sorin, Gerea Ciprian, Ionescu Ștefan Niscov
8 Cătană Maria, Teodoru Maria-Cristina, Urs Gabriela
9 Duican Gabriela, Ulmanu Ionuț, Clinciu Camelia
10 Avădanei Elena, Mureșan Rodica, Olt Violeta, Roșca Dorina, Surpățanu Mădălina
11 Roger Sineta
13 Ilac Cristian, Voinea Alexandra
14 Preda George
15 Petru Cornelia
16 Mureșan Lucy, Roger Mircea
17 Grecu Angela, Hurst Tom
18 Olariu Laurențiu, Rusnac Claudia
20 Mureșan Emanoil, Pațilea Gabriela
21 Burlacu Daniela, Militaru Paula
22 Dobrescu Rodica
23 Mercouffer Mircea, Mureșan Alex
24 Rees Mariana
25 Hera Raluca, Țurlea Eugen
26 Roșca Sebastian
27 Moraru Elena, Motoc Viorel, Podar Marius
28 Crețu Paul Ștefan, Chirică Florentina
29 Farcaș Mitică, Frîntu Mihail
30 Buluc Mariana

1 Trocan Gabriel
2 Bernea Adriana, Oana George Constantin, Radoslav
Codruța
4 Bene Ioan, Bene Maria, Berecz Ladislau
5 Grecu Elena, Pietroșanu Mihai
6 Pop Aurel, Ungureanașu Cătălina
7 Bojica Daniela, Grecu Angela, Ispas Valentin, Ungureanu
Oreste-Dorin, Matthew Ovidiu Mureșan
8 Iosif Ildiko, Strava Cristian
9 Cozmei Dana
10 Bucur Dana, Iacoban Cosmin, Mânăscurtă Angela, Oprean
Lucia
11 Bărluț Ana-Maria, Gheorghiu Virginia, Iacoban Dorin,
Tudor Romeo
12 Geageac Ion
13 Marcu Virginia
14 Balint Daciana, Soneriu Iulia-Maria, Standolariu Marioara, Strava Gabriela
15 Goie Maria, Oltean Beatrice
17 Tîrtu Bogdan, Dobrescu Iliuță
18 Oprea Cristina, Romeo Cristina
19 Balea Alexandru, Donica Cincu, Farkaș Delia, Petrehuș
Horațiu
20 Breban Lucian, Grigoraș Corina, Groșan Sofia, Mazilu Petre, Ghimpu Dorin
21 Apreutesei Ștefan, Crișan Traian, Cătană Floarea, Păscuț
Raica, Dumitreascu Tiana Elis
23 Crețu Ionel
24 Lazăr Cătălina, Pleșa Adina, Dhaliwal Nadia Kaur
25 Dumitru Marius
26 Drăghici Simona
27 Christa Mihai
28 Anania Florea, Baez Crina, Brujban Cornelia, Ionescu Mihai, Mureșan Adriana-Mihaela, Mureșan Nic, Țibelea Raluca
29 Vintilescu Ion
30 Scutaru Cristian
31 Duican Ion, Beloiu Eduard, Strugariu Adrian

Tuturor sărbătoriților le transmitem un călduros “La Mulți
Ani”, însoțit de cele mai calde urări de viață lungă, sănătate
bucurii și fericire.

Cununii
În data de 15 mai 2010 au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea Bisericii în
Sfânta Taină a cununiei Ioan și Anne Lazăr însoțiți de nașii lor dragi.
În data de 29 mai 2010 Nicolae și Ioana Dendiu și-au unit viețile prin Sfânta Taină a Cununiei
fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor Gheorghe și Maria Barbu.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare. Nașilor le dorim multă sănătate,
fericire și bunăstare și bunul Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu de viață creștină finilor lor.
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Programul slujbelor religioase
Joi 24 iunie
Duminică 27 iunie
Marți 29 iunie
Duminică 4 iulie

Duminică 11 iulie
Duminică 18 iulie
Marți 20 iulie
Duminică 25 iulie
Duminică 1 august
Vineri 6 august

12:30
12:30
12:30
12:30

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Sfânta Liturghie (Nașterea Sf. Ioan Botezătorul)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sf. Ap. Petru și Pavel)
Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul )
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Lăsatul secului pentru postul
Adormirii Maicii Domnului)
12:30 Sfânta Liturghie (Schimbarea la Față)

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Tudor Toma
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Clement Ifrim
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Casier: Carmen Rautu
Controlori: Gabi Hera, Gigel Avram, Daniel Pravăț,
Ionuț Smîntînă
Epitropi: Victor Raus, Brian Mureșan, Emil Olt,
Gheorghe Danilă
Comunicare & Website: Dan Druță, Claudia
Barbolovici, Florin Trofin
Administrator proprietate: Doina & Virgil
Zanidache
Arhivar: Adi Oltean
Organizatie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Iulian Gheorghiu
Buletin: Florin Trofin, Carmen Răutu, Maria
Dănilă

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

Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Elena Dominte
Vicepreşedinte: Doina Zanidache, Elisabeta Butnar
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Neagoe
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Virginia Gheorghiu, Mimi Tîrtu

Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa
www.ortodox.org

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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