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

Troparul Sfântului
Apostol Andrei
“Fiu al Galileei și frate al
lui Petru, dintre pescari
în soborul Apostolilor
întâi ai fost chemat,
Andrei cel minunat, iar
de la mormântul tău din
Patra chemi popoarele
la Dumnezeu și atunci
ne-ai umplut de bucurie
când în România iarăși
ai venit, unde pe
Hristos Domnul L-ai
propovăduit.
Ca cel dintre Apostoli
mai întâi-chemat și lui
Petru frate adevărat,
stăpânului tuturor,
Andreie, roagă-te, pace
lumii să dăruiască și
sufletelor noastre mare
milă.”

Buletinul Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi” Seattle

27 Septembrie 2011 - Părintele Adrian Făgeţeanu
a trecut în veşnicie
Părintele Adrian Făgeţeanu a trecut la cele veșnice, în urmă cu o lună, pe 27 septembrie când biserica
pomenește pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul,
în spitalul ”Dr. Marius Nasta” din București . După ce
a odihnit două zile la Mânăstirea Antim, pe care a iubit-o nespus, trupul neînsufleţit al părintelui a fost
înmormântat sâmbătă, 01.10.2011, la ora 12.00, în
cimitirul Mânăstirii Lainici. Pe 16 noiembrie marele
duhovnic ar fi împlinit 99 de ani.
Vremelnic pelerin la Lainici, l-am cunoscut pe Părintele Adrian la schitul Locurele. În fapt redacţia fostului "Cuvânt Românesc", l-a vizitat în câteva rânduri
pe Părintele Adrian și câteva înregistrări cu sfinţia sa
pot fi găsite pe canalul Ioancasian (YouTube), sau în
rândurile fostei foi "Cuvântul Românesc". Iată mai jos
copia unei discuţii avute cu Părintele Adrian în iunie
2004, apărută sub titlul "Între Parâng și Retezat. În
chilia unui mare duhovnic"
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Iată-ne ajunși în pragul chiliei marelui duhovnic.
Deși uzi până la piele de ploaia nemiloasă, care se turna în continuare cu aceiași intensitate, eram bucuroși
că am atins acest punct terminus al călatoriei în spaţiu, dar care era în fapt un început de călatorie în spiritual. Am urcat cele câteva trepte până la ușa chiliei cu
înfrigurare și emoţie. Vestit de către ucenicul său, care
nu era altul decât monahul căruia îi oferisem adăpost
și transport pe drumul înspre Platoul Pustnicilor, dar
care mai iute de picior, ne-o luase înainte, pe drumul
de la mașină la chilie, Părintele ne aștepta. Chilia era
modestă, călugarească, construită simplu, după tipi-

cul vremilor apuse. O verandă acoperită la intrare din
care se intra separat în câteva camere. Cea din mijloc
era a Părintelui Adrian. O masă, un pat, și în colţ o sobă
de lut. Cărţile și Icoanele sunt însă cele care ne-au
atras atenţia. Deși nu le mai citește, căci parintele este
la vârsta de 93 de ani, aproape lipsit de vedere, îi place
să le atinga și să le simtă prezenţa. Cunoaște textele și
rugăciunile pe de rost, dar când și când, îi cere ucenicului să-i citescă câte ceva, dorind parcă să nu împuţineze utilitatea lor. Se spune că Părintele este un om
scund de statură, dar eu aproape că nu am luat seama
la trăsăturile sale fizice. Am avut în faţa ochilor, în tot
timpul convorbirii cu părintele Adrian, statura de uriaș
al unui mărturisitor de Hristos și de neam, trecut prin
Gulagul romanesc, temniţele comuniste de la Jilava și
Aiud, pe care le-a înfruntat cu smerenie dar și cu hotărâre. Se povestește despre Părintele, că în timpul unor
interogatorii, unul dintre zbiri i-a smuls crucea de la
gât și a aruncat-o la lada de gunoi. Părintele Adrian
s-a dus și a ridicat-o de acolo. Anchetatorul l-a bătut
crâncen și i-a aruncat-o din nou. Părintele nu s-a lăsat
și iarași a ridicat-o. Ca răspuns anchetatorul l-a călcat
în picioare. În cele din urma dârzenia Părintelui l-a
înfrânt însă pe acel ofiţer, care după alte câteva încercări, obosit el însuși de atâta bătaie, l-a lăsat în pace.
În camera scundă, ascetică, privirea îţi este atrasă
de icoana impunătoare a Sfântului Apostol Andrei. Părintele ne atrage atenţia în mod deosebit asupra icoanei, pentru a ne introduce în unul dintre subiectele
sale preferate: Apostolul Românilor, Sfântul, Slăvitul și
Atotlăudatul Apostol Andrei cel întâi chemat, al cărui
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“Şi chiar dacă ai fi de
un milion de ori mai bogat ca Becali, nu poţi să
dai hrană la toţi săracii;
dacă ai fi de o mie de ori
mai savant decât domnu’
doctor în teologie, nu poţi
să dai sfaturi, că nu ai
timp şi putere ca să dai
sfaturi la toţi dar ca să
te rogi pentru toţi, asta
poate oricine"
Părintele Adrian

Părintele Adrian în
chilia sa de lângă
Platoul Pustnicilor, la
schitul Locurele

praznic îl sărbătorim pe 30 noiembrie. Ne spune Părintele: “Știind că în Dobrogea a fost trimis de către duhul
Sfânt întâiul chemat dintre apostoli Andrei, am înfiinţat
o societate studenţească, numită Sfântul Apostol Andrei,
care are ca scop principal educaţia creștină ortodoxă”, și
mai apoi completează: “În București, capitala unei ţări încreștinate de Sfântul Apostol Andrei, [oraș n.n.] cu peste
două sute de biserici, nici una [nu este n.n.] cu hramul
Sfântului Apostol Andrei.”
Societatea studenţească înfiinţată de Părintele Adrian a îndreptat acest neajuns. Sub îndrumarea spirituală
a Părintelui s-au construit deja două biserici cu hramul
Sfântului Apostol Andrei, una la Piscul Crăsani și alta în
București. De ce la Piscul Crăsani? Ne spune tot Părintele: “Citind din Vasile Pârvan în Getica, am aflat despre
cetatea getică Helis. La noi în ţară, în Bărăgan, cea mai
înaltă culme se cheama Piscul Crăsani, și este în judeţul
Ialomiţa. Acolo a fost prima cetate getică, Helis, cetatea
luminii, cetatea soarelui (grecii spun și la lumină și la soare helis). Și spune Herodot, și spun și alţi istorici antici, că
în această cetate a fost prima universitate, (înaintea Atenei), și foarte mulţi filozofi greci au învăţat Etica la cetatea
getică Helis. S-au făcut săpături arheologice și s-au găsit
lucruri minunate, care sunt acum în muzeul din Slobozia.
S-a găsit și un mormânt, conţinând vase antice, foarte
multe, care dovedesc că geţii făceau negoţ cu multe alte
popoare, chiar cu fenicienii și egiptenii, [s-au găsit n.n.]
amfore și multe alte obiecte de artă. În această universitate pe lângă medicină și alte [domenii ale cunoașterii
n.n.] se studia și etica. Pe mine m-a interesat foarte mult
lucrul acesta. (…) Și am facut acolo [la Piscul Crăsani]
prima bisericuţă cu hramul Sfântului Apostol Andrei.
Pe urmă am venit în București cu acești studenţi și în
capitala unei ţări încreștinate de Sfântul Apostol Andrei,
[oraș n.n.] cu peste doua sute de biserici, nici una [nu este
n.n.] cu hramul Sfântului Apostol Andrei … am făcut și
aici o bisericuţă, foarte frumoasă, simplă și modestă așa
cum este ea facută din lemn, tot cu hramul Sfântului
Apostol Andrei.”
Discuţia cu părintele Adrian Fageţeanu decurge lin,
fără nici un fel de urcușuri, sau coborâșuri, căci este de
fapt un monolog. Părintele vorbește iar noi sorbim fiecare fraza cu setea celui ce a umblat “în pământ pustiu
și neumblat și fără de apă” (Psalm 62). Inexperienţa mea
în materie de interviuri a fost suplinită de totala spontaneitate a Părintelui care, vorbind domol, răspundea unor
întrebări pe care eu nu le pusesem încă, dar care erau deja
formulate undeva într-un colţ de gând.
Scrisesem pe un petec de hârtie câteva din multele
întrebări care mă frământau și cărora aș fi vrut să le găsesc un răspuns, dar elocinţa Părintelui mă luase total
pe nepregătite. Ca atare m-am lăsat purtat de discursul
domol al Părintelui, așteptând un moment prielnic pentru întrebarile mele. Ghicindu-mi frământarea Părintele

mi-a oferit șansa aceasta, retrăgându-se intenţionat dar
discret din conducerea acelui interviu.
Ca un adevărat duhovnic, mi-a arătat calea, apoi m-a
lăsat să pășesc singur mai departe, oferindu-mi doar din
când în când un sprijin neștiut de mine atunci și acolo.
Cuvântul Românesc: Mulţi dintre credincioșii români
din Statele Unite vă cunosc, în special din scrisul Părintelui Gheorghe Calciu. Știm că în trecut aţi fost unul din
organizatorii Rugului Aprins. Puteţi să ne spuneţi câteva
cuvinte despre Rugul Aprins.
Părintele Adrian Făgeţeanu: Motorul, iniţiatorul, a fost
părintele Daniil. Pe mine m-a luat ca un fel de instrument,
să organizez acele exerciţii de noapte de rugăciune, la Govora, la Crasna-Gorj, aici foarte aproape, el a fost chiar stareţ aici la Crasna-Gorj. A fost arestat înaintea mea, pentru
că, el fiind cel mai riguros, mai râvnitor dintre toti, l-au
arestat primul. Tot de la Crasna-Gorj am fost arestat eu,
prin ’50. Am fost ţinut vreo 7 ani și ceva închis. Dupa 7 ani
m-au judecat și m-au achitat în unanimitate, cu cea mai
favorabilă sentintă, ca după o lună sau două, arestat din
nou și pentru același fapt condamnat la 20 de ani temniţa grea, muncă silnică, deși un principiu juridic spune că
nu poţi să comdamni pentru aceeași faptă de două ori.
Am fost arestat la Crasna-Gorj, unde Mitropolitul Firmilian dorea să organizeze un fel de sfat al tuturor stareţilor
din ţară, ca să nu mai fie rânduieli diferite în mânăstirile
românești. În unele se ţine post mult, n-au voie să intre
femeile, și la altele este rânduiala mai ușoară; și nu este
bine, să avem, ca în apus, ordine diferite. E bine ca toţi
călugării să facem aceeași rânduială, asta era dorinţa și
a Părintelui Daniil și a Mitropolitului Firmilian. Pe mine
m-au trimis să pregătesc cele gospodărești, pentru ca să
poată să se adune acești starteţi și călugări, să hotărâm
conduita pentru toate mânăstirile. În seara de ajun am
fost arestat din biserică, ceea ce ei nu vor să recunoască
acum în actele oficiale.
Eu, dacă am fost puţin mai molestat decât alţii, căci ei
voiau să bag și pe alţii în pușcărie, le spuneam că despre
mine pot să semnez că am făcut orice, dar ca să bag pe
alţii fără să fie vinovaţi, nu pot s-o fac. Și mă predau de
la unii la alţii spunând: “vezi poate poţi să scoţi mai mult
de la el, că ăsta face pe viteazul”. În pușcărie am cunoscut mulţi oameni de omenie, creștini buni. [Am cunoscut
n.n.] un, ţăran, căruia orice i-ar fi facut, oricât l-ar fi bătut
cineva, nu se lăsa impresionat și nu-și schimba atitudinea.
Am observat că cei mai dârji erau macedonenii și sunt cunoscuţi cei ce au avut atitudine martirică. Eu în tinereţe
nu am făcut parte din nici un partid, dar în pușcărie am
început să-i admir pe cei care fusesera organizaţi înainte
și care dădeau acum în faţa zbirilor dovada credinţei lor.
Acuma la noi în ţară a intrat o stare de criză, de deznădejdie pentru că nici un teolog, nici un călugăr nu ia o
atitudine ferma împotriva apostaziei generalizate […] și
nici unul nu are curajul să repete ce ne-a învăţat Mântu-
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itorul și sfinţii Apostoli. Unii caută să-și salveze viaţa, și
viitorul, retrăgându-se undeva la munte, așa cum m-am
retras eu, ceea ce nu este o soluţie creștină. Eu spun cumva în glumă sau mai mult decât în glumă, în bătaie de joc,
cel ce vrea să se salveze singur face ca baronul von Munchausen, luându-se singur de chică. Scriptura pe de altă
parte ne spune clar: nu vă puneţi nădejdea nici în oameni
nici în căpeteniile naimite. Starea de frică de deznădejde și mai ales de dezbinare este de acum generalizată, și
duce la lipsă de ascultare.
Nu mai găsești ca înainte ca fiecare să asculte de căpetenia supremă de ierarhul său. Herodot și toţi istoricii
antici ne spun care era specificul geţilor: ascultau de regi.
Nimeni în lume n-ar fi ascultat [de porunca n.n.] să desfiinteze viile, cum au ascultat geţii de regele lor Burebista.
Dar mai avem o caracteristică moștenită de la geţi, care
lor le-a fost nefastă, aceea că suntem dezbinaţi, așa cum
erau și ei. Spunea Herodot că dacă geţii ar fi fost uniţi, nici
Alexandru Macedon, nici romanii, nici Perșii, nimeni nu
i-ar fi biruit.
Acum a apărut una dintre cele mai mari erezii, lumea
este dezorientată, crede mai degrabă în semne decât în
Biserică, mai mult în semne care falsifică adevărul, decat
în adevărul dat de Mântuitorul. Acum sunt chemători de
spirite, de duhuri, lumea a început să creadă că sunt icoane care lăcrămează, icoane care scot mir, la înmormântarea unor clerici au văzut semne în soare, or toate astea nu
sunt de la bunul Dumnezeu. Un credincios n-are nevoie
de semne. Singura nădejde trebuie să o avem numai și
numai în bunul Dumnezeu.
Deci să nu ne facem noi planuri despre cum să ne scăpam. Dumnezeu are grija de toţi cei care cred în el, și care
nădăjduiesc în el, și care-L cheamă.
C.R. Mulţi dintre creștinii ortodocși români din America sunt cei ce cu mai mult sau mai puţin timp în urmă
au fost atei, și care au găsit calea arătată de Mântuitorul
nostru în anii din urmă. Este paradoxal într-un fel să constatăm că noi, toţi acești oameni am plecat din România
atei și l-am găsit pe Dumnezeu acolo. Și suntem acum
într-un impas, gândindu-ne că am pierdut atât de mult
timp; 30 sau 40 de ani am lăsat în urma noastră și am
adunat un noian de păcate, unele dintre ele nemărturisite, nu pentru că nu am fi vrut să le mărturisim, ci pentru
că poate nici măcar nu ni le mai aducem aminte. Având în
vedere timpul exhatologic pe care îl trăim, un timp care
ne apropie de sfarșit, de a doua venire a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, timp neștiut, dar pe care, după semne, îl simţim că ar putea fi aproape, puteţi să ne spuneţi
care ar fi speranţa noastra de mântuire.
Părintele Adrian Fageţeanu: Eu cred că trebuie să aveţi
mai multă speranţă decât oricând, pentru că, prin faptul
că Saul, cel care a devenit mai târziu apostolul neamurilor
a fost vrăjmașul lui Hristos și a recunoscut aceasta, a fost
mai iubit de Mântuitorul decât toţi cei care l-au așteptat o

dată cu venirea Sfântului Ioan Botezătorul. Tâlharul de pe
cruce a ajuns înaintea altora în rai numai prin faptul că a
recunoscut: “Noi pe dreptate suferim” și a cerut Mântuitorului “pomenește-mă”. A mai făcut un lucru și mai mare
spunând “Noi pe dreptate suferim dar dreptul acesta nici
un rău n-a făcut”. Deci recunoașterea necredinţei și a faptelor rele te face din egoist, altruist. Eu cred că toţi care au
plecat din alte motive, economice sau de altă natură în
Statele Unite, dacă au reușit să recunoască adevărul și să-l
cheme pe Dumnezeu, Dumnezeu va lucra în ei mai mult
că în alţii care se socot că sunt pe linia ortodoxa.
Cei ce se cred pe linia ortodoxă dar pierd calea adevărului, aceasta atitudine a lor îi coboară mult mai jos decât
pe atei. Cei mai mulţi martiri din ultimul secol au fost în
pravoslavnica Rusie. Dar din cauza că ei se socot superiori
altor ortodocși, Doamne ferește, pot să cadă mai jos decât
alţii. Chiar teologii lor fac teologie proprie acuma. Mi-ar
părea rau, dar s-ar putea întampla ca din cauza mândriei
și a noţiunii de “balșoi” Dumnezeu să nu-i mai iubească.
C.R. Părinte, tâlharul cel bun și-a avut crucea și pe
Hristos alături de el. Cum să facem noi să ne găsim crucea
și să-i urmăm lui Hristos.
Părintele Adrian Fageţeanu: Hristos e mult mai apropiat de cel care se convertește decât de talhar, ca distanţă. Pentru că, spun eu de multe ori în glumă, cine e mai
aproape de dumneata, persoana cu care mergi la braţ,
dar gândul lui și al tau este în altă direcţie, sau acela care
acum e în Australia dar are același gând ca și dumneata?
C.R. În continuare aș vrea Părinte să vă rog să ne daţi
un îndreptar de viaţă, nouă celora plecaţi din ţară dar întorși de curând pe calea ortodoxiei, un îndreptar de viaţă
care să ne ajute să putem pune și noi începutul cel bun.
Părintele Adrian Făgeţeanu: Înaintemergatorul Domnului nostru Iisus Hristos, a început cu cuvântul “Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Impărăţia Cerului”. Reţeta cea mai
bună este rugăciunea, mai ales când e facută în tăcere,
în liniște. Când Saul a vrut să-l omoare pe David, David se
ruga nu numai spunând psalmi, ci și cântând la flautirion,
si l-a îmblânzit pe Saul, astfel că acesta a recunoscut în
faţa poporului “Tu Davide ești mai bun ca mine” Dar datorita faptului ca Saul a recurs la chematoarea de duhuri,
a suferit nu numai familia lui și armata lui, ci tot poporul
a suferit din cauza asta. De câte ori un împărat era adulat de către popor că vorbește ca Dumnezeu, Dumnezeu
îl distrugea imediat în aceeași clipă. Noi îi înţelegem pe
toţi cei care-au plecat să-și facă un rost mai bun în Statele
Unite, dar strămoșii noștrii spuneau că în alte ţări pleacă
numai iepurii, dar vulturii rămân în Carpaţi. Eu nu vă judec, ci vreau să spun că am avea acum nevoie, ca ceea ce
aţi făcut dumneavoastra astăzi, să facă toţi, si să ne arate
ca poţi să fii mielușel între lupi și să învingi cu ajutorul lui
Dumnezeu toate prigoanele asupra ortodoxiei.
Părintele Adrian nu mai este cu noi, dar neamul românesc a mai câștigat un rugător la dreapta Mântuitorului.

"Viaţa mea, mărturia
mea" - carte de şi despre Părintele Adrian
Făgeţeanu, în curs de
apariție.

"Sandu Tudor a pornit
întâi cu un gând viclean
la Sfântul Munte. El
avea mare talent la scris,
foarte mare talent, nu
mare! Poate aţi citit
Rugul Aprins, de el…
acatistul… aţi văzut,
are o fineţe, şi de ziarist
şi de scriitor".
Părintele Adrian
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Parohia Noast ră
1 octombrie 2011 – Un nou succes pentru comunitatea noastră
Este ora 17:00 și numai o oră ne mai desparte de
începerea celui de-al treilea dineu festiv de strângere
de fonduri organizat de Biserica Sfinții Trei Ierarhi.
Organizatorii lucrează febril. Ultimele cabluri sunt
conectate, prezentatorii fac probe de microfon, iar
voluntarii de la mesele de donații își pregătesc listele
și calculatoarele în anticiparea unei seri fructuoase
pentru proiectul de construcție. În febra acestor
pregătiri de ultim moment, timpul zboară și curând
participanții încep să se arate. Încetul cu încetul sala
se umple de râsete și voie bună. Organizatori sau
participanți, rude sau prieteni, toți cei prezenți au
ocazia de a petrece o seară românească în compania
unor artiști care pentru câteva ore îi vor aduce cu
gândul mai aproape de țară.
În această atmosferă plăcută, seara debutează
cu o rugăciune de sfințire a bucatelor rostită de
Părintele Cătană și un cântec rugăciune interpretat
de maestrul Gheorghe Turda. Urmează câteva
minute emoționante, în care Părintele Cătană se
adresează tuturor celor prezenți cu un mesaj de
suflet privind importanța acestei seri și rugămintea
ca toți cei prezenți să doneze după posibilități
pentru construirea lăcașului sfânt care va fi noua

biserică. Cuvântul Părintelui Cătană este succedat
de o prezentare a proiectului de construcție, făcută
de către Cătălin Dumitrescu, președinte al Consiliului
Parohial, precum și de un mini-film documentar care
ilustrează progresul înregistrat pe șantier în ultimul
an.
După o scurtă pauză de socializare în care
donațiile nu întârzie să apară, urmează primele
momente muzicale ale serii. Maestrul Gheorghe
Turda prefațează o serie de cântece populare
maramureșene cu câteva cuvinte de mulțumire
pentru invitația în mijlocul nostru și cu un apel
ca participanții să doneze generos pentru reușita
evenimentului. Seara continuă cu o perioadă de
voie bună care alternează în sufletul multora și cu
nostalgia pentru meleagurile natale. La încheierea
acestui recital ropote de aplauze izbucnesc atunci
când se face cunoscut că donațiile înregistrate au
depășit deja câteva zeci de mii de dolari.
După o nouă pauză, este timpul să ne întâlnim cu
un alt artist român și anume îndrăgitul Gyuri Pascu.
Pe parcursul recitalului său, dl. Pascu ne cucerește
nu numai cu talentul și umorul care l-au făcut binecunoscut, dar și cu multe cuvinte emoționante într-

un program retrospectivă a vieții sale. Zâmbete pe
buze, lacrimi în ochi și aplauze repetate marchează
atât programul dlui. Pascu, cât și duetul surpriză
pe care îl interpretează împreună cu Gheorghe
Turda. Evenimentul nu ar fi fost însă complet fără
o horă tradițională românească și o serie de melodii
populare de dans cu care dl. Turda îi antrenează apoi
pe participanți înainte de un scurt cuvânt de rămas
bun.
Într-o atmosferă electrifiantă, închiderea
evenimentului marchează și momentul cel mai
important al serii și anume anunțarea sumei totale
donate de către participanți în sprijinul proiectului
de construcție. Astfel, spre bucuria tuturor celor
prezenți, bilanțul serii depășește $100,000 în
donații efective și peste $67,000 rămași de achitat în
angajamente suplimentare de donații. Acest rezultat
este dovada efortului deosebit făcut de comunitatea
noastră și reprezintă un pas foarte mare înainte
către scopul nostru de a aduna fondurile necesare
următoarei etape de construcție.
Vă mulțumim din inimă și cu această ocazie
pentru sprijinul acordat.

Cronica Noii Biserici
Construcţia avansează în ciuda ploilor!
Construcţia avansează în ciuda ploilor!
Acum că s-a ajuns la turnarea structurii de
rezistență a clădirilor, s-au cerut mai multe cotații de
la companii care montează profilurile de întăritură
metalică. În momentul de față, se lucrează la detaliile
de logistică împreună cu compania care a oferit
prețul cel mai avantajos. Același traseu sinuos a fost
urmat și în cazul companiei care a câștigat contractul
nostru de "plumbing". Comitetul de construcție și-a
propus să facă toate eforturile pentru a controla
costurile. De aceea, un contract se semnează numai
în urma analizării a cel puțin trei oferte de serviciu. În
cazul lucrării de plumbing, s-au obținut cinci oferte și
tocmai s-a semnat un contract.
Fundația clădirilor are forma unui ‘T’ întors.
Puteti remarca din poze că o parte din fundație
este turnată. Pentru restul lucrării, cofrajele sunt
deja pregătite. In următoarele zile se va turna restul
cimentului, încheindu-se astfel această activitate.

Datorită vremii ploioase, sedimentarea cimentului
va necesita câteva zile.
După terminarea acestei etape, se va începe
activitatea de izolare a fundației. Aceasta constă în
instalarea țevilor de "french drain". Pentru aceasta,
anticipăm că în aproximativ două săptămâni va
fi nevoie de membri ai comunității care să ajute la
munca de instalare. Din fericire, nu este nevoie de
săpat, deoarece pământul a fost deja excavat, ci doar
de amplasat pietrișul și țevile. Pământul va urma să
acopere instalația, lucrare care va fi însă făcută de
contractori.
Tot în viitorul foarte apropiat se va înfăptui și
acțiunea de sigilare a numelor celor ce au contribuit
la campania “O mie pentru temelie”, acțiune care
va fi anunțată astfel încât oricine interesat să poată
participa.
Comitetul de Construcție
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Suplimentul Buletinului
Avocaţi Români - Vorbim româneşte!
Aveţi probleme de taxe cu IRS-ul? Vă putem ajuta!
Întrebări despre Imigration? Vă putem răspunde!
Oferim consultaţii gratuite

Costul pentru traduceri este de $25.00 pe document
Aveţi nevoie de

SERVICII DE TRADUCERE PROFESIONISTE?
Sunaţi-ne ! Veţi beneficia de calitate optimă şi servicii rapide !
TOATE limbile
Tot felul de documente
Servicii notariale
Telefon/fax 425-432-8797

www.watransbureau.com
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Situaţia donatorilor pe nivele de donații la 15 octombrie 2011
Donaţiile au continuat să înregistreze creșteri semnificative în perioada 15 august – 15 octombrie 2011. De remarcat este faptul că la cel
de-al doilea picnic, organizat pe 27 august, s-au adunat aproape $14,000. De asemenea, evenimentul de strângere de fonduri din 1 octombrie a
constituit un nou succes, donațiile efective din acea seară totalizând peste $100,000! Mulțumim din inimă tuturor donatorilor și Dumnezeu să le
răsplătească! Lista completă se poate vedea la www.ortodox.org.
Filipaș Gheorghe & Estera
Folta Florin & Teodorescu Roxana
Ghizilă Gabriel & Teodora
Goie Cristian
Grigore Marius & Cellini
Hagiu Costin & Croitoru Mihaela
Iancu Leopoldina
Ispas Valentin & Nicoleta
Jianu Sorin & Constanța
Jumanca Antonie & Maria
Manole Vasile Cătălin & Irina
Marton Gabor & Rozalia
Miclea Remus & Anca
Miclea Ștefan & Mihaela
Mirea Valentin & Aurelia
Moldovanu Petru & Valentina
Moldoveanu Bogdan & Anca
Momeo Angela
Moraru Adrian & Delia
Morea Septimiu & Sanda
Muntean Ioan & Angelica
Muntianu Adrian & Alexandrina
Mureșan Paulina
Nalbantu Alex & Silvia
Niculescu Dumitru
Nine Maria
Nistor Costel & Corina
Onu Dan & Monica
Pașca Traian & Maria
Perianu Aurel & Florentina
Nivelul "Gold" ($5,000 - $9,999) Pintilie Dumitru & Elena
Pop Călin & Adriana
Andreiu Bogdan & Geanina
Popa Mircea Călin & Dana
Anonim
Popa Toni & Ramona Valeria
Apostol Alexandru & Doina
Popescu Tudor & Doina
Apreutesei Marius & Elena
Prisecaru Liviu & Cristina
Barbură Claudiu & Liana
Puraveț Constantin Petru & Tatiana
Blașiu Mihai Bujor
Rees Mariana & Randy
Bobaru Adelin & Elena
Şipoș Cătălin & Brad Daniela
Buie Gheorghe
Stana Vasile
Clinciu Ciprian & Camelia
Standolariu Dorel & Manuela
Costea Mihai & Dana
Tătar Monica
Cotora Ion & Georgeta
Țepordei Bogdan & Mihaela
Diaconu Cristian & Ioana
Țigănuș Liviu & Maria
Duican Ion & Gabriela
Țîru Doinița
Dumitrașcu Adrian & Aura
Trocan Gabriel & Elena
Fărcășanu Bogdan Ioan

Nivelul "Ctitor" (peste $50,000) Feneșan Adrian & Cristina
Pr. Cătană Ioan & Floarea
Olt Emanoil & Violeta
Toma Tudor & Aurora

Nivelul "Diamond" ($20,000 $49,999)
Albuț Gabriel & Lucia
Anonim
Crețu Ionel & Monica
Danciu Valentin & Ioana Marina
Dănilă Gheorghe
Dominte Val & Elena
Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
Gavrilescu Alexandru & Loredana
Gheorghiu Iulian & Virginia
Lupu Corneliu & Angelica Liliana
Marcu Cornel & Virginia
Mureșan Emanoil & Rodica
Mureșan Nicu & Lucy
Nistor Ioan & Valeria
Palanca Radu Rareș
Podar Marius & Monica
Popiță Ioan & Dorina
Smîntînă Ioan & Maria
Tîrtu Marius & Margareta
Ungureanașu Cezar & Cătălina
Zanidache Virgil & Doina

Nivelul "Platinum" ($10,000 $19,999)
Anonim
Avram Gigel & Marilena
Bot Dorel & Mariana
Brujban Radu & Ana-Maria
Bulai Claudiu & Corina
Butnar Ioan & Elisabeta
Cira Adalbert & Gina
Cocerhan Vasile & Maria
Dănilă Valentin & Eugenia
Druță Dan & Alina
Fânaru Adrian & Elena
Farkaș Marius & Radoslava
Fedorean Maria

Frățilă Liviu & Maria
Frîntu Mihail & Monica Mihaela
Gavrilă Daniel & Alina
Geageac Nicoleta, Florica & Ion
Goie Ioan & Maria
Hera Gabriel & Raluca
Ifrim Clement & Gabi Ana
Ifrim Silviu & Cătălina
Ilac Cristian & Ana Maria
Lieuallen Brian & Smaranda
Malkasian Gary & Magdalena
Marcu Claudia & Horațiu
Mija Cornel & Maria
Mîrza Oleg & Viorica
Moraru Valentin & Elena
Mureșan Vasile Brian & Daniela
Nica Doru & Oana
Oltean Adrian Paul & Mariana
Pașca Dorin Alin & Eugenia
Petriuc Mihai & Elena
Petrovan Ioan & Plev Maria
Pop Aurel & Marcela
Popescu Marin & Natalia
Raus Victor & Focșan Cosmina
Răutu Bogdan & Carmen
Stănescu Marian & Luana
Stroescu Ene Daniel & Valerica
Suciu Monica

Trufinescu Tudor & Adina
Vartolomeu Jenica-Georgeta
Vlăsceanu Cristian & Jones Juliet

Nivelul "Silver" ($3,000 $4,999)
Aluaș Mihai & Gabriela
Anonim
Anonim
Anonim
Armănașu Alex & Mihaela
Bădăluță Ioan & Viorica
Bîrsan Corneliu & Laura
Breban Ghiță & Floarea
Bucur Ioan & Sorina
Bulău Marius & Adina
Căruțașu Adrian & Diana
Cotuțiu Alexandru & Ileana
Cruceanu Gabriel & Corina
Dănilă Cătălina
Dunca Grigore & Iliana
Frig Tiberiu & Flavia Irina
Ghimpu Dorin & Crina
Ghiță Constantin & Elena
Hoadrea Petru
Ion Mihai & Gabriela
Ionescu Niscov Ștefano & Luisa
Irimescu Gheorghiță & Liliana
Koller Eduard & Ileana
Lugoșan Marcel & Antoanela
Mija Iolanda
Militaru Adrian & Paula
Munteanu Marian Răzvan & Elena
Olariu Laurențiu & Eugenia
Onuțan Ionuț & Ana
Oprean Dorel & Lucia
Oros Adina
Pascut George
Pintea Corina & Kraus Jason
Piticariu Toader & Virginia
Pop Cristian & Ioana
Popescu Cristian
Pravăț Daniel & Claudia
Pungan Marian & Ramona
Rădăuceanu Toader & Niculina
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Chiriță Marian & Andreea
Ciocănaș Ioan
Ciopașiu John
Cîrjaliu Gheorghe & Valentina
Cîrjaliu Ioan
Clep Sorin Daniel & Natalia
Cojocaru Alexei & Mariana
Constantin Ionuț & Ioana
Corbean Florin & Camelia
Crăciun Alex & Denise
Crăciun Daniel & Carmen Camelia
Cristache Lucian & Nicoleta
Nivelul "Membru fondator" ($1 Crivăț Bogdan & Ștefania
- $2,999)
Cuc Iosif Flavius & Aurica
Curtamet & Mesaroș Gabriela
Achilles Ted & Ana
Dănilă Alexandru & Cristina
Adamovici Elisabeta & Zlibut
Danilescu Rodica
Florian
Dhaliwal Nahar Singh & Kaur
Ambrosa Biatrice
Monica
Anastasiu Ion & Elena
Diaconu Claudiu & Laura
Andrășan Dragomir
Dinu Daniel & Raluca
Andrei Gheorghe & Ioana
Diplan Pompiliu
Aniței Cristian & Cecilia Vasilica
Dîrțu George & Laura
Anonim
Dixon Gabriela
Anonim
Dobre Codrin Constantin & Mihaela
Anonim
Dobre Gheorghe & Istrate Marinela
Ardelean Cornel
Donais Mike & Luiza
AST International
Dreve Sorin & Delia
Bachici Ștefan
Dumbravă Gheorghe & Georgeta
Badea Constantin & Maria
Dunca Dorin Flavius
Badea Tudor
Enache Gabriel & Lenuța
Bădeț Mihai & Viorica
Erbiceanu Mihaela
Baez Crina & Noe
Farcaș Mitica & Bădeț Mihaela
Balea Viorica
Filip Iulius
Barbu Gheorghe & Maria
Firulescu Lucrețiu
Basarabă Ionel & Luminița Monica Florea Ananie & Leontina
Belea Dumitru & Semida E. Varvas Forcoș Ionel & Daniela
Bene Ioan
Garcia Marc & Anca
Bijaru Valentin
Gheorghiu Costică & Zinca
Blidar Marius & Deac Crina
Ghinea George-Ciprian & Ivan
Bogdan Mircea & Claudia
Elena-Cristina
Boris Bill & Monica
Ghițescu Florentina
Bot Cătălin & Stephanie
Gogan Tudor
Briseno Cristina & Jerry
Golescu Adi & Maria
Brujban Cornelia
Grecu Elena
Buie Maria
Grigoraș Adrian & Corina
Bustescu Doina
Gușu Sorin
Buțiu Teodor & Odeta
Hamza Adrian & Stanca
Buzar Scott
Horea Nicolae & Laura Monica
Căprar Viorica & Nicoleta
Iftimie Sorin & Lucia
Catrinescu Cosmin & Elena
Iliescu Valentin & Alina
Chelaru Florin
Ioana Bogdan & Cristina
Chirica Alexandru & Florentina
Ionescu Domiția Iulia
Rockwell William & Karen
Romanschi Mădălin & Laura
Rotar Sorin & Maria
Sâmbotin Dragoș & Liliana
Simionescu Radu & Măicăneanu
Alexandrina
Stanciu Dan & Alina
Temereanca Andreea
Țîru Cătălin & Daniela
Tomici Nicolae
Vasiliu Viorel & Steluța

Jarvis Gabi
Lazăr Florin & Simona
Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
Leconiuc Alexandru
Lupșa Lucia & Viorel
Manovici Sinisa
Manu Mitică & Daniela Cristina
Marinescu Andrei & Gloria
Mart Iulian & Veronica
Mazilu Petru & Maria
Mehling Cristina
Melincianu Cătălin & Laura
Mihăescu Dorin & Florina
Mihai Marinela
Miheștean Ioan
Milici Nicolae & Liubinca
Milosav Slobodan & Letiția
Mînăscurtă Ion & Marcela
Moraru Dănuț
Moț Milan
Motoc Viorel & Gabriela
Motohoi Ana
Mureșan Rafael
Nartea Rodica & Gelu
Naziru Mihai & Grigoreta
Negru Negoiță
Negru Stoiana
Nicoară Alexandru & Minodora
Maria
Nicula Florin & Lăcrămioara
Nis Cristian
Nistor Gheorghe & Carmen
Oancea George
Obreja Angelo
Oltean Ioan & Beatrice
Olteanu Dorina
Onu Virginia-Business
Oprea Constantin Sorin & Carmen
Owen Radford & Ștefănescu
Ramona
Palanciuc Victor & Alina
Paraschiv Vasile & Valentina
Perian Ionel
Peschek Mark & Mirela
Petrescu Mariana
Petrini Silviu
Piha Mihai
Pîrvu Doru & Sorana
Plesco Miruna & Todd
Plev Petru
Pop Flora
Pop Lucian
Popa Marius & Alina

Popa Silvia
Popescu Mircea & Aneta
Popescu Stănești Mihai & Mihaela
Postea Marian
Predescu Adrian & Simona
Pudroschi Zamfira
Rădăuceanu Teodor & Raluca
Rado Iosif & Aneta
Radosav Codruța Otilia Flori
Rădulescu Andrei
Rădulescu Ionela Floris & Alexandru
Renaissance Plastering, Inc.
Repede Emil & Oana
Rîpan Luchian & Floarea
Rusan Aurica
Rusnac Gavril & Claudia
Salvan Cristian & Irina
Sandu Iuliu & Susana
Sîia Ovidiu & Gabriela
Siicu Cătălin & Gabriela
Silaghi Sergiu
Sinea Viorel & Mirela
Sîrbulescu Sorin & Veronica
Sorta Mihai Cristian & Elizabeth
Stachowiak Stephen
Stănculeț Peter
Stephens Douglas & Oana
Stoian Ionuț & Dana
Surugiu Sebastian & Ioana
Tămășan Ionel & Maria Simona
Tănăsescu Alexandru
Tătar Lucian
Tegzeș Claudiu
Teodorescu Florin & Cristina
Nora
Țibelea Nicolae & Mărioara
Timofte Octavian & Mariana
Țîru Mihai & Daniela
Todoran Vasile
Tudor Romeo & Cristiana
Tudorache Mihai
Tudoran Vasile Ovidiu
Tunduc Marius & Florentina
Urs Constantin & Gabriela
Vlad Aurel
Vladimir Felix & Alexandra
Voin Petru
Whispering Creek
Wolf Radu
Zaharia Nicolae-Cătălin &
Ancuța
Zlăvog Gabriel & Maricica
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Actualitatea Parohiei
Programul Copiilor: “Bănuți pentru construcția bisericii”
Felicitări fetiței Sofia Feneșan pentru donație și mulțumim enoriașei Elena
Trocan pentru pregătirea prăjiturilor, precum și lui Andreea Dumitrescu
și Adrian Tîrtu pentru ajutorul la vânzarea lor. Copiii și tineretul apreciază
sprijinul dumneavoastră! Până acum, s-au adunat $145.00 în programul
“Bănuți pentru construcția bisericii”. Vă așteptăm din nou în a doua duminică
din luna noiembrie. Doamne ajută!
Botezuri
19 februarie: fetița Sophia Mihai, fiica lui Tudor și Marinela Mihai. Nași au fost
Cătălin și Oana Goilav.
7 august: Teodor Popescu, fiul lui Vladimir și Svetlana Popescu avînd ca nași
familia Valentin și Larisa Popescu.
14 august: Tess Olivia Chin, fiica lui Gregory și Corina Chin. Nași au fost Anthony
și Iulia Godoy.
18 septembrie: fetița Eva Isabella Mihalcea, fiica lui Adriana și Bogdan
Mihalcea. Nași au fost Cristina și Cătălin Sandu.
28 august: Vlad Adrian Baraboi, fiul lui Tudor și Otilia Baraboi, având ca nași pe
Daniel și Gloria Man.
8 octombrie: Sofia Nicole Indre, fiica lui Ionel și Cătălina Indre. Nași au fost
familia Nicolae și Laura Horea.
Cununii
20 august: Mirii Vadim Volkov și Andreea Uța si nașii lor Nabil și Monica Sayegh.
18 septembrie: Mirii Ionuț Onuțan și Ana Maria Mocan si nașii lor Răzvan și
Elena Munteanu.

Situaţia Financiară
Suma

Cont Bancar

$265,520 Bank of America non-charity accounts
$222,061 Wells Fargo
$244,514 US Bank
$132,781 Fidelity
$2,123 PayPal
$866,999 Total 15 octombrie 2011
$735,102 Referinţă 14 august 2011
$53,574 Bank of America charity account
Donaţii 15 august - 15 octombrie 2011
$177,929 Biserică
$2,911 Caritate
Plăţi importante 15 august - 15 octombrie 2011
$9,647 Cristina Tapia charity project
$9,009 Lynnwood Convention Center - FR event
$6,687 Snohomish PUD #1 - pole relocation
$844 Pro Vita charity project - donations transportation (RO)

Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, sănătate, pace și bunăstare.
Nașilor le dorim multă sănătate, pace, fericire și bunul Dumnezeu să le ajute să
fie un exemplu de viață creștină finilor lor.

Mesaj de la Cristina
Tapia
Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost
alături de mine cu un gând bun, cu o rugăciune
și material. Nu știu dacă voi reuși să îmi găsesc
cuvintele care să exprime toată recunoștința pe care
v-o port dar am să încerc să vă spun din suflet ceea
ce simt pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine.
Majoritatea dintre dumneavoastră, cei care mi-ați
oferit atât de mult suport în aceste ultime luni mă
cunoașteti doar ca și Cristina, 30 de ani, diagnosticată
cu cancer în metastază.
În puține cuvinte, am ajuns în SUA cu un an de
zile în urmă. Unii dintre dumneavoastră poate încă
vă mai amintiți că SUA reprezintă un nou început
la care toți suntem plini de speranțe și vise. Așa am
fost și eu când am ajuns aici și am lăsat acasă o fetiță
de șapte ani pe care mi-am dorit să o aduc cât mai
repede lângă mine. Totul părea să meargă conform
planului, dar așa cum am citit undeva de curând,
"viața este ceea ce ni se întamplă în timp ce noi avem
alte planuri". Situația s-a schimbat destul de repede
pentru mine după ce am fost diagnosticată cu cancer
în metastază în 29 iunie 2011.
Dar chiar și așa, fără să știți prea multe despre
mine, m-ați sprijinit, m-ați încurajat și v-ați rugat

$807 MTS Plumbing contractors - permit plan review
$650 St. Sava Serbian church - picnic August 27, 2011

pentru mine, mi-ați scris emailuri cu sfaturi, gânduri
frumoase și pline de speranță, m-ați sunat sau
m-ați vizitat să îmi ridicați moralul și să îmi întăriți
încrederea că totul va fi bine, mi-ați oferit sprijin
material fără de care aș fi fost neajutorată în această
situație. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Ajutorul
primit a fost mai mare decât vă imaginați. Mi-ați
oferit încredere în momente în care m-am simțit
descumpănită, mi-ați oferit liniște când am fost
descurajată, mi-ați adus gânduri bune și m-ați ajutat
să rămân optimistă și încrezătoare când mi-a fost
mai greu. Nu știu cum aș putea să vă mulțumesc și
mă simt neputincioasă în fața gesturilor minunate
pe care le-ați făcut pentru mine. Simt că ceea ce aș
reuși să spun nu se poate ridica la nivelul faptelor
dumneavoastră și numai prin fapte voi reuși să îmi
exprim aprecierea pentru tot ajutorul primit. Îmi
doresc din suflet să fiu din nou sănătoasă și să ofer la
rândul meu bunătatea, sinceritatea și mărinimia pe
care le-am simțit, altor suflete la nevoie.
Vă mulțumesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că
m-a înconjurat cu oameni cu un suflet atât de mare
în aceste momente de încercare pentru mine. Vă
mulțumesc tuturor, celor pe care vă cunosc și celor
pe care nu vă cunosc, dar mă purtați în rugăciunile
dumneavoastră.
Le mulțumesc din suflet Elei și lui Răzvan
datorită cărora am reușit să ajung la mânăstirea din

Goldendale. A fost o experiență minunată pentru
mine. Maicuța stareță m-a învățat să privesc tot ceea
ce mi se întamplă ca și pe o a doua șansa oferită de
Dumnezeu, o a doua șansă de a fi mai credincioasă,
de a mă ruga mai mult, de a fi o persoană mai bună,
mai înțelegătoare și de a avea încredere în oameni
și în mine.
Mulțumesc doamnei Daniela, care a fost lângă
mine și mi-a oferit tot sprijinul încă din primele
momente în care vestea acestei boli m-a cutremurat.
Și mulțumesc mult de tot doamnei Anca, cea
care m-a alimentat cu energie și optimism și pe care
am simțit-o lângă mine ca și pe o mamă în această
perioadă grea pentru mine.
Am menționat doar câteva dintre persoanele care
au avut un rol extrem de important în viața mea în
aceste ultime luni și care m-au ajutat să trec mai ușor
prin tot ce mi se întâmplă, dar vă mulțumesc tuturor
în egală măsură.
În final sper să nu îndrăznesc prea mult, dar aș dori
să vă rog să mă purtați în rugăciunile dumneavoastră
și în perioada următoare. Tratamentul pe care
l-am început nu a avut în aceste luni care au trecut
rezultatul la care se așteptau medicii, dar eu îmi
păstrez încrederea că Dumnezeu mă va ajuta și sper
într-o minune.
Vă mulțumesc din suflet și mă rog Domnului să vă
dea sănătate și să vă aiba în pază. Doamne ajută!
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Donaţiile în perioada 15 august - 15 octombrie 2011
$5,965 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$1,010 Druţă Dan & Alina
$5,490 Olt Emanoil & Violeta
$1,000 Bot Dorel & Mariana,
$5,265 Lupu Corneliu & Angelica Liliana
Bulai Claudiu & Corina, Chiriţă Marian & Andreea,
$5,260 Anonim
Geageac Nicoleta, Florica & Ion, Ilac Cristian & Ana
$5,210 Stănescu Marian & Luana
Maria, Nartea Rodica & Gelu
$5,180 Toma Tudor & Aurora
$980 Clinciu Ciprian & Camelia
$4,084 Donator nespecificat
$910 Mirea Valentin & Aurelia
$4,000 Hera Gabriel & Raluca
$820 Dănilă Gheorghe
$3,620 Smîntînă Ioan & Maria
$800 Anastasiu Ion & Elena, Siicu Cătălin & Gabriela
$3,338 Momeo Angela
$792 Farkaş Marius & Radoslava
$3,265 Petriuc Mihai & Elena
$710 Horea Nicolae & Laura Monica, Pungan
$3,200 Dumitrescu Cătălin & Dăian Anca
Marian & Ramona
$3,021 Danciu Valentin & Ioana Marina
$660 Fedorean Maria, Popescu Gabriel & Diana
$2,765 Paşca Dorin Alin & Eugenia
$640 Anonim
$2,633 Mureşan Vasile Brian & Daniela
$620 Mart Iulian & Veronica
$2,540 Tîrtu Marius & Margareta
$610 Cira Adalbert & Gina
$2,500 Hagiu Costin & Croitoru Mihaela
$600 Apostol Alexandru & Doina, Anonim
$2,490 Moldoveanu Bogdan & Anca
$580 Dominte Val & Elena
$2,340 Mureşan Nicu & Lucy
$560 Piticariu Toader & Virginia
$2,265 Gavrilescu Alexandru & Loredana
$555 Mehling Cristina
$2,240 Muntean Ioan & Angelica
$540 Anonim
$2,210 Fânaru Adrian & Elena
$520 Moldoveanu Florin
$2,185 Jumanca Antonie & Maria, Nica Doru &
$510 Lazăr Dragoş & Daniela
Oana
$500 Diaconu Cristian & Ioana, Farkaş Iulius &
$2,160 Pop Cristian & Ioana
Marcu Adriana, Mija Cornel & Maria, Militaru Adrian
$2,000 Folta Florin & Teodorescu Roxana
& Paula
$1,685 Moldovanu Petru & Valentina
Onu Dan & Monica, Rădăuceanu Teodor & Raluca
$1,660 Popa Toni & Ramona Valeria, Popiţă Ioan & $485 Nistor Costel & Corina
Dorina
$465 Oltean Adrian Paul & Mariana
$1,512 Răutu Bogdan & Carmen
$460 Manole Vasile Cătălin & Irina, Pop Aurel &
$1,510 Popa Mircea Călin & Dana
Marcela, Sinea Viorel & Mirela
$1,485 Munteanu Marian Răzvan & Elena
$450 Pop Călin & Adriana
$1,365 Apreutesei Marius & Elena
$440 Gheoca Radu & Doiniţa
$1,360 Ghizilă Gabriel & Teodora
$410 Rado Iosif & Aneta, Savencu Gabriel-Ciprian
$1,335 Creţu Ionel & Monica
& Doina
$1,300 Buie Gheorghe
$400 Badiu Bogdan & Mădălina, Ciocan Petru & Ana
$1,265 Moraru Adrian & Delia, Ungureanaşu Cezar $385 Ghimpu Dorin & Crina, Marcu Claudia &
& Cătălina
Horaţiu
$1,260 Țigănuș Liviu & Maria
$370 Pravăţ Daniel & Claudia
$1,210 Țepordei Bogdan & Mihaela
$360 Gheorghiu Iulian & Virginia, Romanschi
$1,200 Ifrim Clement & Gabi Ana
Mădălin & Laura
$1,185 Ifrim Silviu & Cătălina, Olariu Laurenţiu & $350 Ambrosa Biatrice, Anonim
Eugenia, Rădulescu Ionela Floris & Alexandru
$335 Lieuallen Brian & Smaranda
$1,170 Mureşan Paulina
$320 Modoran Andrei, Talasman Eugenia
$1,160 Albuţ Gabriel & Lucia, Aluaş Mihai & Gabriela, $310 Costea Mihai & Dana
Dumitraşcu Adrian & Aura, Frăţilă Liviu & Maria,
$300 Chin Gregory & Corina, Ciurdăreanu Dana,
Koller Eduard & Ileana, Onuţan Ionuţ & Ana, Stoian Dhaliwal Nahar Singh & Kaur Monica, Lazăr Florin &
Ionuţ & Dana
Simona, Magdas Laura & Mihai, Man Daniel & Lucia
$1,145 Nistor Ioan & Valeria
Mînăscurtă Ion & Marcela, Popescu Bogdan &
$1,100 Suciu Monica
Adriana, Sandu Cătălin & Stoian Cristina, Sayegh
$1,088 Rockwell William & Karen
Nabil, Șerban Lavinia & Ovidiu, Stepan Adrian &
$1,085 Feneşan Adrian & Cristina
Crenguța, Vasiliu Viorel & Steluța
$1,080 Oancea George
$285 Hodivoianu Liviu
$1,040 Podar Marius & Monica
$280 Nine Maria, Popescu Elena, Stoica Mădălin,

Tătar Lucian, Țîru Doiniţa
$260 Garcia Marc & Anca, Marcu Cornel & Virginia
$245 Pascu Ioan Gyuri
$240 Frîntu Mihail & Monica Mihaela
$230 Omuşoru Marius & Ana
$222 Mureşan Emanoil & Rodica
$210 Ciustea Iulian, Nicoară Marius
$200 Adamovici Elisabeta & Zlibut Florian, Barbură
Claudiu & Liana, Blaşiu Mihai Bujor, Butnar Ioan
& Elisabeta, Cocerhan Vasile & Maria, Cotuţiu
Alexandru & Ileana, Dănilă Alexandru & Cristina
Dănilă Cătălina, Dănilă Valentin & Eugenia, Furdui
Dacian & Poptămaş Roxana, Petrini Silviu, Preda
George, Rădăuceanu Toader & Niculina, Raus Victor
& Focşan Cosmina, Rus Iuliu & Oana
$190 Anonim
$185 Obreja Angelo
$180 Popescu Cosma Dan & Mihaela
$160 Bunescu Mariana, Dimitriu Mihaela, Dumitru
Ion Viorel, Frecăuţeanu Adrian & Liliana, Goia
Ramona & Bogdan, Huţu Andreea, NeagoeviciNegoescu Mircea & Buşe Daciana, Tătar Monica
$150 Anonim, Banu Marius & Claudia, Filipaş
Gheorghe & Estera, Marian Ioan & Valeria, Moraru
Valentin & Elena, Rees Mariana & Randy
$140 Timofte Octavian & Mariana
$105 Vank Diana
$100 Allen Maria, Bădăluţă Ioan & Viorica, Blidar
Marius & Deac Crina, Briseno Cristina & Jerry, Căprar
Viorica & Nicoleta, Costescu David, Creţu Doina,
Dragomir Maria, Dunca Grigore & Iliana, Eni Marcel
& Cotorcea Fidelia, Gaşpar Lucian & Marioara,
Ioana Bogdan & Cristina, Miclea Ștefan & Mihaela,
Moiceanu Cornel, Morea Septimiu & Sanda, Perianu
Aurel & Florentina, Pintea Corina & Kraus Jason,
Rădulescu Lucia, Tegzeş Claudiu, Țîrle Ioan, Țolaș
Cosmina & Ciprian, Trocan Gabriel & Elena, Uță Maria
$90 Stana Vasile, Turda Gheorghe
$80 Ades Camelia, Bîrla Ion, Buţiu Teodor & Odeta,
Tănăsescu Alexandru, Wazeri Marieta
$60 Drăgan Remus, Zlăvog Gabriel & Maricica
$50 Albu Daniel, Belea Dumitru & Semida E Varvas,
Constantin Ionuţ & Ioana, Corcheş Lucian & Camelia,
Cuc Iosif Flavius & Aurica, Fatzinger Claudia, Gaşpar
Raluca, Iordache Cristian, Pop Flora
$40 Dumitrache Marius, Moraru Dănuţ
$30 Cristea Iuliu, Lloyd Dan
$25 Popescu Casian & Ionela, WA Translation Bureau
$20 Adamovici Răzvan, Man Florin & Bethany, Șipoș
Cătălin & Brad Daniela, Ursei John
$20 Destro Mihai, Rotar Sorin & Maria
$9 Radosav Codruţa Otilia Flori
$1 Pravăţ Alexis
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Biserica Ortodoxă Română
Sfinţii Trei Ierarhi
Seattle , Washington

Dragi prieteni,
Odată cu apropierea lunii noiembrie, este din nou timpul să vă invităm la Sărbătoarea Toamnei, sâmbătă 12 noiembrie
între orele 6 pm - 11:30 pm în sala VFW (Veterans of Foreign Wars) din Redmond. Evenimentul va fi sponsorizat de
către membrii comunității noastre, care vă vor oferi delicioase mâncăruri tradiţionale românești, complementate de
dulciuri, vin, sucuri și apa minerală. Vom petrece împreună într-o atmosferă deosebită, cu muzică, dans și voie bună.
Aduceți-vă familia, rudele, prietenii și vecinii, cu toții sunteți bineveniți!
Toate donațiile strânse cu ocazia acestui eveniment vor intra în fondul de construcție al noii biserici.
Adresa sălii este 4330 148th Ave. NE, Redmond, WA 98052.
Vă așteptăm cu plăcere!

ECHIPA LUI MANOLE
În două săptămâni ne vom afla cu construcția în faza în care avem nevoie de amenajarea unui sistem de drenaj
"french drain". Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să reducem din costurile de construcție. Vă rugăm contactați pe
Mihai Frîntu la 425-466-1577 sau Daniel Pravăț la 425-246-0322 dacă puteți ajuta cu muncă voluntară.
Mulțumim,
Comitetul de Construcție

AVOCAT DE IMIGRAȚIE ÎN US ȘI CANADA
ANCA DAIAN
Membră a Baroului dinWashington și Quebec, Canada
Telefon: 425-502-8479 www.uscanadaimmigration.com
Fax: 425-587-1900 1808 Richards Road Suite 119
E-mail: adaian@uscanadaimmigration.com Bellevue, WA 98005

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

PRSRT STD
U.S. POSTAGE PAID
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(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
Marți 8 noiembrie
Duminică 13 noiembrie
Duminică 20 noiembrie
Luni 21 noiembrie
Duminică 27 noiembrie
Miercuri 30 noiembrie
Duminică 4 decembrie
Marți 6 decembrie

12:30 Sfânta Liturghie (Soborul Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Intrarea în biserică a
Maicii Domnului)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfanta Liturghie (Sfântul Apostol Andrei)
12:30 Sfânta Liturghie
12:30 Sfânta Liturghie (Sfântul Ierarh Nicolae)

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

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Cătălin Dumitrescu
Vicepreşedinţi: Ionică Creţu, Tudor Toma
Secretar: Ioana Danciu
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Mihail Frîntu, Andi Gavrilescu,
Cornel Marcu, Daniel Pravăţ, Ionuț Smîntînă
Epitropi: Gheorghe Dănilă, Valentin Mirea, Nic
Mureşan, Emanoil Olt, Victor Raus, Florin Trofin
Comunicare & Website: Dan Druţă, Claudia
Barbolovici, Florin Trofin, Ioana Danciu
Arhivar: Adi Oltean
Organizaţie Caritate: Clement Ifrim
Accounting: Gina Gheorghiu, Corina Pintea
Introducere de date: Maria Țigănuș, Angela
Momeo, Claudia Barbolovici
Buletin: Florin Trofin, Carmen Răutu
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Gabriela Neagoe
Vicepreşedintă: Elena Dominte
Secretară: Claudia Pravăţ
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Denise Craciun, Mimi Târtu
Informații de contact:
Părintele Ioan: (425) 442 8296
ioan_catana@ortodox.org
Consiliu: council@ortodox.org
Buletin: buletin@ortodox.org
Comitetul de Doamne: arfora_seattle@ortodox.org

