“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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Troparul
Pre Hristos, Învăţător în
calea smereniei, rugându-te,
ai aflat,
Duhul mărturisind în inima
ta mântuirea;
pentru aceasta, neamurile toate, acum la nădejde
chemate, se veselesc întru
pomenirea ta.
Cuvioase Părinte Siluane,
roagă pre Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele
noastre.
Condacul
Precum mult ai iubit, şi mult
ai aflat,
Harul cel dumnezeiesc al Duhului, Siluane, de la Hristos;
pentru aceasta neamurile
strigă ţie:
Bucură-te Părinte, podoaba
Părinţilor

Sf. Siluan Atonitul
(24 septembrie)

Sfântul Siluan Atonitul
Cuviosul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov)
s-a născut în 1866 într-o familie modestă de
ţărani ruşi, alcătuită - pe lângă părinţi - din
cinci băieţi şi două fete. Tatăl lui Simeon, un
om plin de adâncă credinţă, blândeţe şi de
multă înţelepciune, îi este primul model în
viaţa sa lăuntrică.
Încă de mic copil, Simeon şi-a pus în gând
- avea doar patru ani - ca atunci “când va fi
mare să caute pe Dumnezeu în tot pământul”. Auzind mai apoi
de viaţa sfântă şi minunile săvârşite de Ioan
Zăvorâtul (un sfânt rus
contemporan) tânărul
Simeon şi-a dat seama
că “dacă există Sfinţi,
înseamnă că Dumnezeu
e cu noi şi n-am nevoie
să străbat tot pământul
să-L găsesc.”
De îndată ce şi-a dat
seama că a găsit credinţa
- împlinise 19 ani - Simeon, înflăcărat de dragostea lui Dumnezeu,
simte o prefacere interioară şi atracţia pentru
viaţa monahală. Tatăl
său este însă categoric:
“Fă-ţi mai întâi serviciul militar, apoi eşti liber să te duci.”
Această stare excepţională a durat trei luni,
după care l-a părăsit. Tânărul Simeon, viguros
şi chipeş, începe să ducă o viaţă asemenea celorlalţi tineri de vârsta lui; o viaţă departe de
sfinţenia fiorului divin care îl cercetase.
Dotat cu o fire robustă şi cu excepţională forţă fizică, trece prin multe ispite ale tinereţii;
într-o zi loveşte pe un flăcău din sat atât de
puternic, încât acesta de-abia rămâne în viaţă.

În vâltoarea acestei vieţi de păcat, prima chemare la viaţa monahală începe să se stingă.
Într-o zi, însă, este trezit dintr-un coşmar de
glasul blând al Maicii Domnului, care înrâurează sufletul său tulburat. Până la sfârşitul
vieţii, Cuviosul Siluan i-a mulţumit Preasfintei Fecioare pentru că a binevoit să-l ridice din
căderea sa .
Această a doua chemare, petrecută cu puţin
timp înaintea serviciului militar, a jucat un
rol hotărâtor în alegerea căii pe care avea să
meargă de acum înainte. Simeon a simţit o
adâncă ruşine pentru
trecutul său şi a început
să se căiască fierbinte
înaintea lui Dumnezeu.
Atitudinea sa faţă de tot
ce vedea în această viaţă
s-a schimbat radical.
Simeon îşi execută serviciul militar la Sankt
Petersburg, în batalionul de geniu al gărzii imperiale. Soldat
conştiincios, cu o fire
paşnică şi purtare ireproşabilă, a fost foarte
preţuit de camarazii săi.
Dar gândul său era mereu la pocăinţă, Sfântul
Munte Athos (unde trimitea uneori chiar şi
bani). În timpul serviciului militar, sfaturile
sale salvează de la destrămare tânăra familie a
unui soldat căzut in ispită.
Puţin înainte de eliberare s-a dus să ceară binecuvântarea Părintelui Ioan din Kronstadt;
însă negăsindu-l îi lasă o scrisoare. Întors în
cazarmă, Simeon simte puterea rugăciunii
Sfântului Părinte.
Ajuns mai apoi acasă, se îmbarcă în scurt timp
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pentru o nouă perioadă a vieţii sale: Muntele Athos. “Grădina
Maicii Domnului”, citadela monahismului răsăritean şi oaza
spiritualităţii filocalice, Sfântul Munte cunoştea la sosirea sa un
moment de apogeu.
În vârstă de 26 de ani, intră în mănăstirea rusească a “Sfântului
Mucenic Pantelimon” (Russikon). Introdus în tradiţia seculară
atonită: rugăciunea singuratică la chilie, lungile slujbe în biserică, posturi, privegheri, deasa mărturisire şi cuminecare, citirea,
munca şi ascultarea - fratele Simeon se împărtăşeşte din negrăita bucurie a rugăciunii lui Iisus: “Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”
Într-o seară, pe când se ruga înaintea icoanei Maicii Domnului,
dobândeşte - ca un dar nepreţuit - rugăciunea inimii, ce ţâşnea
de la sine, fără încetare.
Lipsit de experienţă, tânărul frate cade mai apoi pradă unor
ispite cumplite: chinurile demonice.
După 6 luni de sfâşieri lăuntrice, într-o dupăamiază, şezând în chilia sa, a atins treapta ultimă a deznădejdii, încercând preţ de o oră sentimentul unei părăsiri totale de către Dumnezeu
- fapt care i-a cufundat sufletul în întunericul
unei spaime de iad.
Pradă aceleiaşi spaime şi întristări, se duce la
Vecernie în paraclisul “Sfântului Ilie” şi abia
şopteşte “Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”. Atunci, în dreapta uşilor împărăteşti,
în locul icoanei Mântuitorului, Îl vede pe Iisus
Hristos Cel Viu! Întreaga sa făptură s-a umplut
de focul harului Duhului Sfânt, o lumină dumnezeiască l-a învăluit, răpindu-i mintea la cer.
Intensitatea viziunii îi provoacă o stare de epuizare aproape de moarte.
Cuviosul Siluan face parte din acei rari sfinţi creştini care primesc încă de la începutul căii lor ascetice arătarea desăvârşită a
harului lui Dumnezeu. Calea lor este însă cea mai anevoioasă,
căci sentimentul părăsirii şi al pierderii harului sfâşie sufletul
(“nu puteţi înţelege durerea mea” spunea Siluan).
Câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăieşte o stare
de fericire pascală. A trecut apoi un răstimp. Într-o zi de sărbătoare, acelaşi har l-a cercetat a doua oară, dar cu mai puţină
intensitate, după care treptat lucrarea sa simţită a început să
slăbească; pacea şi bucuria lăsau loc unei chinuitoare nelinişti şi
temeri de a pierde harul.
În efortul de a păstra adânca pace a lui Hristos, fratele Simeon (devenit acum monahul Siluan) recurge la mijloace ascetice
care pot părea incredibile.
Păstrându-şi “ascultarea” de econom (responsabil administrativ) al mănăstirii cu peste două mii de vieţuitori, se cufundă şi
mai adânc în rugăciune.
Începe o lungă perioadă (15 ani!) de alternări continue între vi-
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zite ale harului şi părăsiri dublate de intense atacuri demonice.
După 15 ani de la prima arătare a Domnului Hristos, într-o
înfricoşătoare noapte de luptă spirituală împotriva demonilor,
Siluan cade din nou în ghearele unei disperări vecine cu moartea şi necredinţa. Descurajat, cu inima îndurerată, se roagă
fierbinte. Şi atunci aude glasul Domnului: “Cei mândri suferă
pururea din pricina demonilor”.
“Doamne, zice atunci Siluan, învaţă-mă ce să fac ca sufletul
meu să ajungă smerit”.
Şi din nou, în inima sa primeşte acest răspuns de la Dumnezeu:
“Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăjdui.”
Începând din acel moment sufletul său a înţeles că locul de
bătălie împotriva răului, a răului cosmic, se găseşte în inima
noastră; că rădăcina ultimă a păcatului stă în mândrie - acest
flagel al umanităţii care-i smulge pe oameni de lângă Dumnezeu şi cufundă lumea în nenorociri şi suferinţe;
mândria - această adevărată sămânţă a morţii
care face să apese asupra întregii omeniri întunericul deznădejdii. De acum înainte Siluan îşi
concentrează toate puterile sufletului pentru a
dobândi smerenia lui Hristos: biruieşte orice
suferinţă pământească, aruncându-se într-o suferinţă încă şi mai mare; osândindu-se la iad,
ca nefiind vrednic de Dumnezeu; dar, sigur de
iubirea Domnului său, stă în chip înţelept pe
marginea adâncului, “şi nu deznădăjduieşte”.
Timp de încă 15 ani, Siluan urmează calea de
foc ce i-a fost arătată. De acum înainte harul
nu-l mai părăseşte ca mai înainte - Duhul Sfânt
îi dă din nou puterea de a iubi.
În această stare, Cuviosul Siluan începe să înţeleagă în profunzimea lor marile taine ale vieţii duhovniceşti.
Puţin câte puţin, în rugăciunea sa începe să predomine compătimirea pentru cei ce nu-l cunosc pe Dumnezeu. Întinsă la
extrem şi însoţită de lacrimi din belşug, rugăciunea sa trece dincolo de marginile timpului. Duhul Sfânt îi îngăduie să trăiască aievea iubirea pentru “întreg Adamul” - iubirea lui Hristos
pentru toată omenirea.
Aceeaşi iubire îl îndeamnă pe Siluan să-ţi aşterne în scris experienţa interioară, extraordinara sa viaţă duhovnicească, ignorată
aproape cu totul de confraţii săi monahi. În această perioadă a
vieţii sale îl descoperă Arhimandritul Sofronie, cel care avea să
publice însemnările sale.
Sfârşitul pământesc al Cuviosului Siluan de la Athos a fost la fel
de blând, liniştit şi smerit ca întreaga sa viaţă de călugăr. După
o scurtă suferinţă (8 zile), perfect lucid, senin şi cufundat în
rugăciune, se stinge uşor - fără ca vecinii de infirmerie să audă
ceva - între orele 1-2 din noaptea de 24 septembrie a anului
1938, în timp ce în paraclisul infirmeriei se cânta Utrenia.
Prin viaţa sfântă şi însemnările Părintelui Siluan Athonitul,
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Hristos transmite un mesaj umanităţii strivite de absurditatea
experienţelor cotidiene, durere şi deznădejde. Probabil - cum
spunea Părintele Sofronie (Saharov) într-una din cărţile sale ultimul...
“Fost-a un om pe pământ mistuit de dorinţa lui Dumnezeu.
Numele său era Simeon. El s-a rugat îndelung, vărsând lacrimi
nestăvilite şi zicând: “Miluieşte-mă!”. Dar strigătul său se pierdea în tăcerea lui Dumnezeu. Luni şi luni de zile a rămas în
această rugăciune şi puterile sufletului său s-au istovit. Atunci
a căzut în deznădejde şi a strigat: “Eşti neînduplecat!” Şi când,

o dată cu aceste cuvinte, încă un lucru s-a rupt în sufletul său
strivit de deznădejde, dintr-o dată în scânteierea unei clipe Îl
vede pe Hristos viu. Inima şi trupul său au fost năpădite cu
totul de un foc atât de năprasnic încât, dacă vederea ar fi durat
doar o clipă mai mult, n-ar mai fi putut să-i supravieţuiască. Şi
de atunci n-a mai putut uita privirea lui Hristos, o privire de o
negrăită blândeţe, nesfârşit iubitoare, plină de pace şi bucurie.
Şi în toţi anii îndelungatei sale vieţi ce se vor scurge mai apoi,
el a dat neobosit mărturie că Dumnezeu este Iubire, Iubire nesfârşită, nepătrunsă...”

Botezuri
7 august: Rebecca Andrada Prinyi, fiica lui Bobi și Andreea Prinyi, având ca nași pe George și Marina Nistor.
7 august: Lukas Felix Gaidoș, fiul lui Otilia Gaidoș și
Marius Barbălată având ca nași familia Adrian și Mariana Olteanu.
22 august: Isabella Pop Summer, fiica lui Pop Sebastian
și Michelyn Kon. Nași au fost Radu și Dora Jurja.
22 august: Anna Catherine Dumitrașcu, fiica lui Adrian
și Aura Dumitrașcu, având ca nași pe Neculai și Mihaela
Blendea.
22 august: Jaelyn Johnson, fiica lui Aaron și Daiana Johnson, nași fiind Ioan și Maria Bene.

22 august: Sophia Surpățanu, fiica lui Nicolae și Mădălina Surpățanu, având ca nașă pe Ștefana Hunyady.
29 august: Daniel Martin Stepan, fiul lui Adrian și
Crenguța Stepan. Nași au fost Dan și Luminița Nicolescu.
11 septembrie: Ioan Moldovan, fiul lui Eugen și Laura
Moldovan având ca nași pe Valeria și Cătălin Ene-Stroescu.
11 septembrie: Audrey Julia Forza fiica lui Christopher
James si Yvonne Nicole Forza nași fiind Jeni și Laurențiu
Olariu.

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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Construcția Bisericii - AUG-SEPT 2010
În luna August am continuat eforturile de a răspunde la
toate cerințele echipei de la City Of Mountlake Terrace
legate de proiectul Bisericii și de a obține permisele necesare
desfășurarii construcției. În paralel am continuat lucrările
pe site în limita aprobată de permisele deja eliberate. În
acest moment am terminat lucrările de taiere a copacilor
și de nivelare a terenului și am început lucrările la zidul de
rezistență care va suporta construirea locurilor de parcare.
Obținerea permiselor de construcție
Așa cum aminteam în raportul anterior, pe 2 iulie am
obținut permisul de amenajare a terenului (Grading).
Apoi am primit de la MLT o lista de modificări cerute de
ei pentru eliberarea permisului pentru zidul de susținere.
Modificările includ creerea unui spațiu de landscaping
suficient de mare deasupra zidului de susținere, planul
de montare a unui grilaj de protecție și modificarea
proiectului de drenaj al apei din parcare ca să nu afecteze
zidul de protecție. Echipa noastra formată din arhitect,
civil engineer și geotech, împreuna cu Cătălin Dumitrescu
din partea Comitetului de Construcție au pregătit
răspunsurile la modificările cerute. Pe 10 august ne-am
întâlnit cu echipa de planning de la MLT și am prezentat
răspunsurile noastre care au adresat problemele ridicate
de MLT. Ca urmare pe 20 august am primit permisul de
construcție a zidului de susținere.

păstrarea raportului cerut de cod între spațiu de parcare și
landscape, îmbunătățirea planului de iluminare a parcării,
protejarea gardului spre vecini ca să nu fie deranjați de
farurile mașinilor din parcare, plasarea stâlpului de curent
care alimentează site-ul, și plasarea aleii de intrare în zona
de public easement de la intrare. În prezent echipa noastră
pregătește planurile modificate pentru civil permit pe
care le vom depune la City în a doua jumătate a lunii
Septembrie. O veste bună este faptul că City a revizuit deja
și a aprobat planurile legate de permisul de construcție
(Building Permit). Conform procedurii, nu ni-l pot însă
elibera decat dupa ce se eliberează civil permit. Deci când
acesta este gata vom primi ambele permise odată. Building
permit ne da dreptul să construim fundația anul acesta și
întreaga clădire anul viitor.
În cerințele de modificare pentru civil permit am avut
cerința de a păstra 10 feet cu landscape de la linia de
nord a proprietății până la zidul de susținere. În proiectul
zidului de susținere acesta era plasat la 5 feet de marginea
proprietății și avea încă 5 feet deasupra, între marginea
zidului și parcare. Datorita acestei diferențe între proiect
și cerințele de civil permit a trebuit să mergem la City
și să găsim o soluție înainte de începerea construcției
zidului. Am fost la City pe 3 septembrie și am căzut de
acord să lăsam 10 feet până la zid și să transformam câteva
locuri de parcare de lânga zid din “full size” în “compact”
ca să acomodam această cerință. În consecință am
Următorul pas este eliberarea permisului de construire făcut modificarea în proiect și am modificat și desenele
a site-ului (Civil Permit) care ne dă dreptul să facem sistemului de drenaj.
instalațiile de drenaj și să amenajăm parcarea și aleile de pe
site. Tot pe 20 august am primit lista cu modificările cerute Obținerea permiselor pentru curent și gaz
de MLT pentru civil permit. Exemple de modificări sunt În paralel cu permisele de construcție am lucrat la
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obținerea aprobărilor pentru “utilities”. Val Dominte
s-a ocupat de permisul pentru curent electric (power).
Pentru întocmirea cererii a fost întâi nevoie să hotărâm
amplasarea transformatorului electric care va fi situat
în partea de sud a parcării. Apoi a trebuit să estimăm
nivelul de consum necesar, în special pentru instalația de
lumină și aer condiționat. După nenumarate drumuri
la compania de power acum avem în sfârșit o aplicație
pentru racordarea la rețea.
Proprietatea noastră nu este conectată la ora actuală la
rețeaua de gaz. Noi am hotărât să avem gaz în clădire
pentru că este soluția cea mai ieftină și convenabilă pentru
bucătărie și încălzirea clădirii. Marius Farkaș s-a ocupat de
aprobarea pentru gaze. Compania de gaze face instalația
de racordare și trebuie să aducă o conductă de mai departe
până la noi pe site și apoi până la intrarea în cladire. Prețul
instalației depinde de consumul estimat. Noi am pus o
valoare mare și am obținut promisiunea ca prețul de
instalare să fie mai scăzut.

Contractele pentru fundație, plumbing, electric, mecanic
Dupa cum am menționat în raportul anterior, în luna
Iulie am pregătit contractul pentru fundație. Am adăugat
clauze pentru reținerea de 5% și pentru condiționarea
lucrărilor de obținerea permisului de construcție. Apoi
am creat un “statement of work” care să descrie în detaliu
cerințele contractului și corelarea lor cu desenele de
construcție. Pe data de 10 august am semnat contractul
pentru fundație cu firma Spartan. Contractul cuprinde
practic toate lucrările de beton: fundația cladirii, atât
nivelul de jos cat și nivelul de sus al Bisericii, planșeul
de jos și de la nivelul superior al Bisericii, terasa din fața
intrării în Biserică, aleea care înconjoară centrul cultural
la sud și west, precum și câteva ziduri de beton care sunt
parte din site. Imediat ce vom avea permisul, vom începe
lucrările de fundație.
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În luna septembrie am invitat la ședintele comitetului
de construcție contractori pentru plumbing, electric
și mecanic. Scopul nostru a fost să pregătim lucrările
care trebuiesc făcute inainte de turnarea fundației și a
planșeurilor și să începem procesul de biduri pentru
contractele respective pe care le vom încheia pentru anul
viitor, când ridicăm clădirea.La ora actuala avem două
oferte pentru plumbing, care includ tragerea conductelor
de canalizare sub planșeul de jos. Apoi avem o ofertă
pentru electric, cu datele de access în cladire necesare
pentru fundație. De asemenea avem în lucru o ofertă
pentru mecanic (încălzire, A/C, bucătarie) și estimarile
de dimensionare necesare pentru permisul de racordare
la curent.
Lucrarile pe site
În luna august firma Ponderosa a lucrat la nivelarea
terenului, a ridicat tot stratul de “top soil” de pe site și
a adus pietriș mărunt pentru a ridica terenul în spatele
zidului de susținere. De asemenea a adus un transport
de blocuri și plasa de fixare necesare pentru începerea
zidului. Am avut surveiorul pe site ca să măsoare poziția
pentru zidul de susținere. Pe 16 septembrie el va face
masurătorile finale pentru întregul site, inclusiv pentru
noua poziție a zidului rezultată din modificările cerute
de City. Apoi vom îngropa trei țevi necesare pentru ca în
viitor să putem trece conducte pe sub zid așa cum se cere
în “utility easement” și vom începe amplasarea blocurilor
de fundație pentru zidul de susținere. Construcția zidului
este estimata la cca 4 săptămâni. În paralel, imediat după
eliberarea permisului, vom începe lucrările de pregatire și
turnare a fundației.
Tudor Toma

Pentru membrii comunității noastre care doresc
să obțină mai multe detalii despre aceste lucrări
inclusiv costuri și contracte puteți merge la pagina
de web : https://thhmicrosoftonlinecom-1.sharepoint.microsoftonline.com/Lists/Projects%20
List/În%20Progress.aspx folosind utilizatorul :
thh3@thh.microsoftonline.com și parola: Biserica2010_2 sau trimite-ti email la buletin@ortodox.org să va trimitem link-ul.

La începutul lunii septembrie ați primit în poștă invitația alăturată. Vă rugăm să confirmați
participarea dvs la dineul festiv din 9 octombrie! Dacă nu ați trimis deja cartonașul prin poștă,
puteți să confirmați pe site-ul nostru de web la fundraiser2010.ortodox.org.Avem nevoie să
știm căte persoane vor participa pentru a fi siguri că vom avea suficiente locuri în sală.
Mulțumim și vă așteptăm cu plăcere!

angajamEntElE dE donaţii

Comitetul de Strângere de Fonduri
pentru Construcţia
Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi”
și a
Centrului Cultural Românesc
vă invită să luați parte la

Dineul Festiv
“Nu uita că ești român !”
Sâmbătă, 9 octombrie 2010
18:30 - 23:30
Columbia Winery
14030 NE 145th Street
Woodinville, WA 98072
Invitați de onoare:
Preasfinţitul Episcop Vicar Irineu
Nicolae Furdui Iancu
Natalia Barbu
Pentru a rezerva locuri, returnați cartonașul
alăturat sau confirmați online la
fundraiser2010.ortodox.org
până la data de 18 septembrie 2010

Participanţilor la eveniment li se vor oferi formulare pentru angajamente de donaţii. Pe aceste formulare veţi indica:
- valoarea totală a angajamentului pe perioada 2010-2012
- modul de plată (integrală, anuală sau lunară)
- partea din suma totală care va fi achitată in seara evenimentului
Dacă este posibil, vă rugăm să achitaţi pe loc cel puţin jumătate
din suma totală. În acest fel vom putea înainta cu fazele de
construcţie planificate pentru perioada curentă.
Acest ultim pas în direcţia finalizării proiectului ar putea deveni
realitate printr-un angajament mediu de $5000 din partea fiecărei
familii. Vă încurajăm, însă, să contribuiţi după posibilităţi, orice
sumă fiind necesară şi binevenită.
În speranţa că veţi fi alături de noi, vă invităm ca pe 9 octombrie să deschidem împreună poarta viitorului comunităţii noastre.
Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră!

rEcunoaştErEa donatorilor
În funcţie de suma totală donată pentru construcţie până la momentul inaugurării aşezământului, donatorii vor primi titlul de:
$1 la $2,999
$3,000 la $4,999
$5,000 la $9,999
$10,000 la $19,999
$20,000 la $49,999
$50,000 si peste

Membri Fondatori
Membri Fondatori Silver
Membri Fondatori Gold
Membri Fondatori Platinum
Membri Fondatori Diamond
Ctitori

Numele tuturor membrilor fondatori vor fi afişate în incinta Centrului Cultural Românesc. În semn de recunoaştere
specială, numele celor care donează sume de peste $5,000 vor fi
inscripţionate după cum urmează:
Fondatori Gold
Fondatori Platinum
Fondatori Diamond
Ctitori

pe dalele din jurul bisericii
pe dalele din pridvorul bisericii
pe stranele din biserică
la intrarea in biserică in pisanie

ExEcuţia ProiEctului
Fază
Demolare clădire

cost Estimat

tErmEn

$30,000

finalizată

Permise de construcţie (în lucru)

$115,000

2010

Amenajare site (în lucru)

$365,000

2010

Fundaţie (în lucru)

$290,000

2010

Construcţie clădire

$800,000

2011

Sistem mecanic şi electric

$300,000

2011

Finisare exterioară şi interioară
total

$300,000

2012

$2,200,000

2012
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Situaţia Financiară

La data de 10 septembrie 2010, situația conturilor bisericii
se prezenta astfel:
Amount		
$193,148.93
$221,548.45
$243,539.67
$127,136.20
$907.24		
$ 786,280.49

Financial Institution
Bank of America
Wells Fargo
US Bank
Fidelity Brokerage
PayPal
Grand Total 10 septembrie 2010

Comparativ, la data de 6 august 2010 suma totală era de
$806,688.22
Contul organizației de caritate dispune de suma de $46,007
În afara cheltuielilor lunare curente, s-au mai plătit:
$7,540.10
Daniel’s Catering (pentru evenimentul festiv
din octombrie)
$2,084.80
bilete avion Nicolae Furdui Iancu, Natalia
Barbu
$920.60
City of MLT RW permit
$1,216.52
Redmond General Insurance
$1,400.00
Columbia Winery rental
$13,965.00 Ponderosa Pacific - site work
$500.00
St. Sava Church - picnic
$1,995.00
Jason Engineering consulting
Donațiile în perioada 1 iulie - 31 august 2010 au totalizat
$62,955. Mulțumim tuturor donatorilor și Dumnezeu să le
răsplătească!
$10,000 Palancă Radu Rareș
$2,010 Dumitrașcu Adrian
$2,000 Simionescu Radu
$1,100 Militaru Adrian
$1,000 Dumitrescu Cătălin
$854
Oltean Adrian Paul
$805
Cătană Ioan
$800
Mînăscurtă Ion
$700
Gheorghiu Iulian
$696
Răutu Bogdan
$650
Toma Tudor
$600
Blidar Marius
$563
Perianu Aurel
$500
Apostol Alexandru, Moldovanu Petru, Smîntînă Ioan,
Ungureanașu Cezar
$450
Anonim
$420
Olt Emanoil
$410
Farkaș Marius
$400
Apreutesei Marius, Elekesh Mihai, Răus Victor, Stănescu
Marian, Tîrtu Marius
$385
Munteanu Marian Răzvan
$380
Dominte Val
$350
Blendea Niculae, Bodea Nicolae, Dănilă Gheorghe
$327
Crăciun Alex
$310
Pintea Corina
$300
Balasa Adrian, Barbu Ștefan, Bene Ioan, Fedorean Maria,

Hunyady Attila, Jurja Radu, Leuca Ioan, Manu Mitică, Marcu
Cornel, Mureșan Vasile Brian, Onu Dan, Pașca Dorin Alin, Pine
Lake Adult Family Home, Pîrvu Doru, Popa Marius, Popescu
Casian, Popiță Ioan, Prinyi Bobi, Pungan Marian, Țîru Cătălin,
Urs Constantin
$260
Marcu Horațiu
$256
Clinciu Ciprian
$250
Filipaș Gheorghe
$220
Anonim
$200
Anonim, Arbune Ionela, Bidivenciu Irina, Bogdan Mircea,
Călinov Iulian, Cira Adalbert, Constantin Alin, Costea Mihai,
Frățilă Liviu, Ifrim Clement, Iliescu Valentin, Iordache Valentin,
Lugoșan Marcel, Lupu Corneliu, Moț Milan, Mureșan Nicu, Nistor
Gheorghe, Piticariu Toader, Popa Mircea Calin, Salvan Cristian,
Tătar Monica, Temereanca Ovidiu, Țigănuș Liviu, Tomai Cătălin,
Ulea Vlad, Zanidache Virgil
$190
Stană Vasile
$160
Buie Gheorghe
$150
Cotuțiu Alexandru, Daian Anca, Danciu Valentin, Horea
Nicolae, Marinescu Andrei, Miclea Remus, Podar Marius, Țîru
Doina, Vasiliu Viorel
$135
Mocan Anamaria
$130
Barbolovici Claudia, Belea Dumitru
$125
Firulescu Lucretiu, Mart Iulian
$120
Moraru Adrian
$110
Crețu Ionel
$105
Nistor Ioan
$100
Albuț Gabriel, Aniței Cristian, Bancila, Mihai, Barbura
Claudiu, Beuca Simona, Bot Radu, Breban Ghiță, Briseno Jerry,
Bustescu Doina, Caraba Crina, Anonim, Corbean Florin, Cristea
Diana, Cruceanu Gabriel, Csibi Andrei, Druță Dan, Duncă
Grigore, Feneșan Adrian, Goie Cristian, Anonim, Horea Septimiu,
Koller Eduard, Lazar Florin, Lazar, Dragoș, Manolache Bogdan,
Mihaiescu Dorin, Mihaluta Petru, Mija Adrian, Mirea Valentin,
Moise Camelia, Moldovan Ioan, Momeo Angela, Nine Maria,
O’Donnell Margaret Ann, Para Aurel, Peschek Mark, Petruță
Cristian, Popescu Elena, Rata Sergiu, Rees Mariana, Stanculet
Peter, Standolariu Dorel, Stoica Livia, Strava Cristian, Surugiu
Ioana, Tănăsescu Alexandru, Tegzes Andreea, Tegzes Claudiu,
Zaharia Nicolae
$81
Mureșan Emanoil
$80
Let Valerian
$75
Tunduc Marius
$60
Asandului Cristina, Cuc Iosif Flavius, Gocan, Monica,
Onuțan Ionuț
$50
Ades Camelia, Bucur Florin, Cuth, Mihai, Dobrescu Iliuță,
Dreve Sorin, Hamureac, Robert, Hamza Adrian, Mendez Nune,
Pașca Traian, Piroi Florina, Popescu Gheorghe, Roger L. Sharon,
Rosenberg Marinela, Rotar Sorin, Anonim, Sicoe Daniela, Sleghel,
Iuliana, Țibelea Nicolae, Yordan Petru
$40
Chisalita, Ciprian, Corcheș Lucian, Fatzinger, Claudia,
Geambasu Roxana, Pat, Cornel, Platon Oana, Preoteasa, Cristian
$30
Ionescu-Misca Stefano, Rusu Cosmin, Smarandoiu
Adrian, Strava Mircea
$25
Lupsan Viorel
$20
Burns Ana, Garcia Marc, Lloyd Dan, Maricuta Ramona,
McDonald, Max, Rusnac Gavril
Comparativ cu anul trecut:
Total Ianuarie-Aug 2010

Total Ianuarie-Aug 2009

$219,643

$147,306
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Aniversări în luna septembrie

Aniversări în luna octombrie

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 Marcu Cornel, Trif Simion, Morea Sanda
13 Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dorina, 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
24 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

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 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
29 Mirea Victoria
31 Petru Yordan, Trufinescu Tudor

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

Mesele duminicale
Pentru o mai bună organizare a meselor duminicale
de după slujbă, rugăm pe toți enoriașii care doresc
să pună parastas cu mâncare să o sune pe Doina
Zanidache la (425) 775 6781 cu cel puțin două
săptămâni înainte (sau puteți să vă înscrieți personal
în tabelul de la sala de mese).
Vă mulțumim pentru colaborare!

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
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Programul slujbelor religioase
Marți 14 septembrie
12:30 Înălțarea Sfintei Cruci (Post negru)
Duminică 19 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 26 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 3 octombrie

9:30

Duminică 10 octombrie
Duminică 10 octombrie

12:30
15:30

Joi 14 octombrie
Duminică 17 octombrie
Duminică 24 octombrie
Marți 26 octombrie

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

Duminică 31 octombrie

12:30

Sfânta Liturghie (împreună cu gazdele
noastre de la Sf Spiridon)
Sfânta Liturghie Arhierească
Punerea pietrei de temelie - slujba de
binecuvântare.
Sfânta Liturghie (Sfânta Parascheva)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Sf. Mare Mucenic Dimitrie)
Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale
Ave. N. Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)
Citiți buletinul “Cuvântul” și pe Internet la adresa
www.ortodox.org

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

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
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
Informaţii de contact:
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org.
Buletin: buletin@ortodox.org
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