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“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul.” (Ioan 1,1)
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"Unde este Dumnezeu? Acolo unde este lăsat să intre"
Predică la Întâmpinarea Domnului
Părintele Nicolae Delarohia (Steinhardt)
"N-am venit să stric Legea, ci să împlinesc", zice
Domnul Hristos (Matei 5,17). Numai că pentru a
înțelege temeinic aceste cuvinte se cade a ține seama
de cele două înțelesuri pe care le poate adopta verbul
a împlini în limba română. Mi se spune: adu-mi o cană
de apă. Aduc cana: împlinesc porunca. Dar a împlini
mai poate avea și sensul de a desăvârși, a perfecționa,
a ridica la un nivel mai înalt, la un grad superior. Domnul a împlinit Legea în amândouă înțelesurile verbului.
Mai întâi i-a dat ascultare, i s-a supus: primind a fi tăiat
împrejur, potrivit Legii, la opt zile după naștere. În al
doilea rând fiind adus spre închinare la Templu, tot potrivit Legii vechi care prevede ca orice întâi născut parte
bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în ziua a 40-a
de la naștere. (Când se face și curățirea mamei). Astfel
s-a procedat și cu Pruncul Iisus, purtat de Iosif și Maria
la Templu în a 40-a zi de la naștere.
Când ajunge la vârsta de 12 ani, Iisus, ca orice tânar
iudeu, merge la Templul din Ierusalim, unde Se va rătăci de părinții Lui și-i va uimi pe cărturari cu întrebările
și răspunsurile Sale. În sfârșit, Domnul nu începe a predica decât atunci când atinge vârsta de 30 de ani, dând
și în felul acesta ascultare Legii: ea dispunea ca nici un
bărbat să nu predice ori proorocească mai înainte de a
fi împlinit 30 de ani. S-au întrebat unii ce a făcut Domnul între 12 și 30 de ani, perioada asupra căreia referatele evanghelice nu ne dau nici o informație. Nu cumva
a fost plecat în India, unde a deprins învățătura yoghinilor și practicile de magie ale fakirilor? Dar nu este nevoie să recurgem la asemenea ipoteze hazardate și presupuneri fanteziste deoarece tăcerea evangheliștilor se
explică foarte ușor: Iisus n-a început să predice și să

propovăduiască înainte de a fi atins vârsta de 30 de ani
pentru că S-a supus imperativului Legii. Iar evangheliile trec sub tăcere această lungă perioadă din pricină că,
în conformitate cu obiceiul istoricilor din vechime, nu
se realizează decât faptele importante și momentele
semnificative și nu se dau amănunte asupra perioadelor de pregătire. Dar Domnul nu a împlinit Legea numai supunându-Se dispozițiilor ei ci și desăvârșind-o,
perfecționând-o, ridicând-o la un nivel superior de
subtilitate și completitudine, dând adică verbului a
împlini înțelesul de-al doilea. Ce aduce nou Domnul,
care sunt principalele elemente ale viziunii transformatoare? Răspunsul, ori mai bine zis răspunsurile, la
cea dintâi vedere, pot părea surprinzătoare. Dezbinare (ori vrajbă), zice Domnul, am venit să aduc, iar nu
pace (Matei 10, 35; Luca 12, 51-53). Și tot așa: sabie
am venit să aduc, iar nu pace (Matei 10,34). E drept că
Domnul afirmă (Matei 26, 52): toți cei ce scot sabia, de
sabie vor pieri, dar în clipele solemne ale Cinei celei de
Taină își întreabă ucenicii: "Când v-am trimis pe voi fără
pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de
ceva? Iar ei au zis: de nimic. Și El le-a zis: acum însă cel
ce are pungă să o ia, tot așa și traistă; și cel ce nu are
sabie să-și vândă haina și să-și cumpere" (Luca 22, 35).
Domnul așază duhul deasupra literei, contrar saducheilor și (mai ales) fariseilor, robi ai textelor, exegeți
strâmți, minți incapabile de a depăși orizontul literal
al prescripțiilor. "Duhul, proclamă Hristos (loan 6, 63),
este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic" (tot
așa Sf. Apostol Pavel: "Litera ucide, iar duhul face viu":
II Cor. 3, 6). Nu numai dezbinare și sabie aduce Hristos
pe acest pământ, ci și - în aceeași tonalitate aprigă, im-
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Părintele Nicolae
Delarohia (Steinhardt)

" Cred, Doamne,
ajută necredinţei
mele, îmi pare a fi,
cum să spun? Taina
cea mai de taină a
învăţăturii creștine,
noua învăţătură,
și într-un anume
fel pecetea darului
Duhului sfânt... Poate
nu stăruim îndeajuns
asupra faptului că
Ierusalimul ceresc nu
va fi altă lume ci tot
aceasta, dezvrăjită, cu
alte sensuri și valori,
la alte niveluri de
curăţie și intensitate, dar nu ruptă de
imagistica proprie
făpturilor create după
chipul și asemănarea
divinităţii"
Părintele
Nicolae Delarohia
(Steinhardt)

petuoasă - foc. Mai înainte chiar de a fi început Domnul
să propovăduiască, Ioan Botezătorul declară: "Eu unul vă
botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine
este mai puternic decât mine. Acesta vă va boteza cu
Duh Sfânt și cu foc (Matei 3, 11). Întocmai glăsuiește și
Evanghelia Sfântului Luca: "Eu vă botez cu apă, dar vine
Cel ce este mai tare decât mine: El vă va boteza cu Duh
Sfânt și cu foc" (3, 16). Iar Domnul Se exprimă categoric (la fel ca pentru dezbinare și sabie): "Foc am venit să
arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins" (Luca
12, 49). Dragostea este aceea care, în învățătura lui Hristos, înlocuiește vechea - rece și aspra - dreptate. Legământul vechi e al dreptății, al dreptății stricte, cel nou e al
dragostei care atât de măreț și în cuvinte incomparabile
este proclamată de Sfântul Apostol Pavel (I Cor. cap. 13)
a fi suprema virtute și singura menită veșniciei. Iubirea
aproapelui este recunoscută a fi o poruncă la fel de mare
ca și cea a iubirii lui Dumnezeu atât de Evanghelia lui Matei (22,39) cât și de a lui Marcu (12, 31).
Pe aproapele nostru, Hristos ne învață a-l iubi ca pe noi
înșine. În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan aflăm aceeași
poruncă exprimată în termeni mai hotărâți, raportați la
relația dintre Hristos și apostolii Săi și accentuându-se în
chip minunat caracterul ei exemplificator: "Poruncă nouă
dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul". Iubirea de
aproapele, așadar, e statornicită la gradul cel mai înalt: ea
nu se cade a coborâ sub nivelul celei purtate de învățător
ucenicilor Săi. Și Domnul urmează: "Întru aceasta vor
cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții" (Ioan. 13, 34-35 și 15, 12). Dragostea de aproapele e mărturia care nu înșală, e proba dărâmantă. Cei care se pretind slujitorii lui Hristos, dar se urăsc
ori defaimă unii pe alții sunt niște mincinoși nerușinați.

Tot în înțelesul al doilea al verbului a împlini se cuprind povețele date de Hristos în Predica de pe munte
pe care nu șovăi a o socoti atât de vrednică a fi aportul
planetei noastre la acel concurs închipuit de marele scriitor și marele creștin Giovanni Papini ca și Fericirile, de el
gândite ca produsul nostru spiritual cel mai de pret și apt
a ne asigura victoria. Cu Predica de pe munte nu avem
mai puțini sorți de a câștiga concursul cosmic. Întreaga
Predică de pe munte e o manifestare a împlinirii Legii
vechi prin desăvârșire, rafinare și subtilizare. Impulsul
etic din cuprinsul Legii vechi e dus acum până la paroxismul punctului culminant. Domnul nu este mulțumit cu
porunca de a-ți iubi prietenul, ruda, pe cel de un neam cu
tine, pe cel care-ți vrea binele, pe "aproapele" în înțeles
concret. Mergând mult, mult mai departe decât Legea
veche, dorește și ne cere să-l iubim pe vrăjmașul nostru
(Matei. 5, 43-44; Luca 6, 27 si 6, 35). "Să nu ucizi" I se pare
cu totul insuficient: simpla jignire (cu vorbe ca: nebunule,
netrebnicule) a fratelui nostru e considerată a fi vrednică
de osândă grea (Matei 5, 22). Cât de nobilă, de mărinimoasă și de rafinată este povața menționată în versetele
23-24 din capitolul 5 al Evangheliei Sf. Matei: "Dacă îți vei
aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că
fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, înaintea
altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi,
venind, adu darul tău". Altfel spus după cum nu ne putem
înfățișa lui Dumnezeu cu mâinile pătate de sânge, aidoma nu putem cuteza să ne apropiem de altar cu limba
spurcată de vorbe urâte. Tot atât de nobil, de îndrumător
spre smerenia sinei și de bogat în omenie este îndemnul
de a nu vedea paiul din ochii vecinului mai înainte de a fi
văzut și scos bârna din propriul tău ochi.
Citiți întreaga predică la: http://www.crestinortodox.
ro/predici/predici-duminica/intampinarea-domnului.

Ideea și vrednicia smereniei.
Cuvânt la Duminica Vameșului și a Fariseului
Sfântul Ioan Gură de Aur
Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească
pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, când
cineva se știe pe sine că a făcut multe și mari fapte bune,
și totuși nu cugetă lucruri înalte despre sine, ci zice ca Pavel: "Cu nimica pe mine nu mă știu vinovat, însă aceasta
nu mă îndreptează pe mine" (/ Cor. 4, 4). Și iarăși: "Iisus
Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși,
dintre care cel dintâi sunt eu" (/ Tim, l, 15).
Aceea este smerenie, când cineva cu faptele cele bune
ale sale este mai presus de toţi, și totuși se înjosește înlăuntrul său. Iară pentru ca să cunoașteţi cât de bine este
a nu gândi cineva lucruri înalte despre sine, închipuiţi-vă
două trăsuri care se întrec între ele. Trăgătorii uneia să
fie dreptatea cu mândria, iar trăgătorii alteia – păcatul

cu smerenia; și veţi vedea că trăsura păcatului învinge pe
cea a dreptăţii; nu pentru că păcatul ar fi având așa de
multă putere proprie, ci prin tăria smereniei celei legate
cu dânsul. Și trăsura dreptăţii rămâne în urmă, nu pentru
că dreptatea ar fi foarte slabă, ci pentru greutatea și povara mândriei. Adică, precum smerenia, prin puterea ei cea
însemnată, covârșește puterea păcatului și ne ridică până
la cer, așa pe de altă parte, mândria, prin greutatea și povara ei cea mare, pune stăpânire pe dreptate și o doboară
la pământ. Și ca să vezi că un păcătos smerit întrece pe
un drept mândru, adu-ţi aminte de fariseul și de vameșul
din Evanghelie. "Mulţumesc ţie, Dumnezeule, că nu sunt
ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, desfrânaţi, sau ca și
acest vameș" (Lc. 18, 11). O, ce nebunie! Mândria acestui
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fariseu nu numai că îl făcea să se înalţe pe sine mai presus
de tot neamul omenesc, ci într-un chip nebunesc batjocorea pe vameșul, care sta nu departe de dânsul. Dar acesta
ce a făcut? El nu a răsplătit ocara cu ocară, nu s-a aprins
prin batjocorire, ci a suferit totul cu îngăduinţă, însă săgeata vrăjmașului a fost pentru el leac de vindecare, ocara i-a adus lui mărire, pâra – cununa de cinste.
Astfel de bine este smerenia, astfel de câștig urmează,
când cineva nu se tulbură de batjocoriri și nu se iuţește
de semeţia altora. Căci noi și de la cei ce ne batjocoresc
putem să tragem mare folos, precum aceasta s-a întâmplat cu vameșul. Adică, pe când el primea batjocura, s-a
dezbrăcat de păcate, și după ce a strigat: "Milostiv fii mie,
păcătosului", el s-a întors miluit la casa sa, iară acela nu.
De această dată cuvintele au biruit faptele.
Fariseul, adică, a numărat înaintea lui Dumnezeu
dreptatea sa, postul său și plata zeciuielilor, celălalt însă
a grăit cuvintele smereniei, și păcatele sale i s-au iertat.
Cu toate acestea, Dumnezeu n-a ascultat numai cuvintele
acelea, ci s-a uitat în inima din care ieșeau, și aflâncl-o
smerită și înfrântă, s-a îndurat de dânsul, în a Sa iubire
de oameni. Totuși, în toate acestea nu se zice că noi am
putea păcătui ca vameșul, ci numai că noi trebuie să fim
smeriţi ca dânsul. Căci dacă vameșul, acest mare păcătos,
a dobândit harul lui Dumnezeu, pentru că a fost smerit,
în ce treaptă înaltă trebuie ei să dobândească bunăvoinţa
lui Dumnezeu aceia care totodată cu smerenia lor unesc
fapte mari și îmbunătăţite ? De aceea, vă rog, vă îndemn
și vă conjur să mărturisiţi totdeauna cu smerenie păcatele
voastre înaintea Domnului!
Așa, deschide conștiinţa ta înaintea lui Dumnezeu,
arată-I Lui rănile tale, și cere de la Dânsul doctoria cea
vindecătoare. El nu te va pedepsi pentru acestea, ci le va
vindeca; și dacă tu ai vrea să le taci către Dânsul, El totuși
știe totul. Spune-le dar pentru ca aceasta să-ţi folosească;
spune-I Lui păcatele tale, pentru ca tu să te eliberezi de
ele, să te duci de acolo curăţit și să scapi de scaunul cel
înfricoșat al Judecăţii. Noi am și cunoscut în cele zise până
acum vrednicia cea înaltă a smereniei, însă ea ni se arată
mai mărită în cele următoare.
Căci cu adevărat smerenia stă mai sus chiar decât mucenicia. Când fiii lui Zevedeu s-au rugat Domnului, ca să
le dea locurile cele mai dintâi întru împărăţia Sa, după
povestirea Evanghelistului Marcu, Domnul le-a zis așa:
"Deși veţi bea paharul Meu și vă veţi boteza cu botezul
Meu [adică veţi fi munciţi ca și Mine], însă a ședea de-a
dreapta Mea și de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci
celor ce s-au gătit” (Mc. 10, 39-40).
Din acest răspuns noi învăţăm taina că chiar moartea
mucenicească nu este de ajuns pentru cinstirea cea mai
înaltă și pentru locul cel mai de sus în cer. Căci vedeţi,
Domnul a zis către dânșii, că măcar de ar suferi ei moartea cea mucenicească, prin aceasta totuși nu vor dobândi

locurile cele dintâi.
Așadar, trebuie să fie alţii, care vor putea să arate încă
și mai mare vrednicie. Aceasta a însemnat și Hristos prin
cuvintele: "Puteţi să beţi paharul pe care Eu îl beau, și cu
botezul, cu care Eu mă botez, să vă botezaţi; iară a ședea
de-a dreapta Mea și de-a stânga Mea, nu este al Meu a
da, ci celor ce s-au gătit". El nu vorbește numai de ședere,
ci de ședere de-a dreapta și de-a stânga, spre a rosti îndulcirea de cea mai înaltă cinste, de posedarea locurilor
celor mai de sus. El vrea să zică prin aceasta: "Preoţia de
a fi mai cinstiţi decât alţii și de a fi ridicaţi peste toţi, nu o
puteţi dobândi numai prin mucenicie. Deși voi veţi rabda
acestea, nu sta în puterea Mea de a vă da vouă cea mai
înaltă cinste, ci ea se cuvine acelora cărora li s-a gătit”.
Dar care sunt aceștia ? Voim să vedem cine sunt acei
fericiţi și de trei ori fericiţi, care vor dobândi aceste mărite
cununi. Cine sunt ei oare, și ce au făcut ei oare ca să se
încununeze atât de mărit? Ascultă ce zice Domnul! Când
ceilalţi Apostoli s-au supărat pe cei doi fii ai lui Zevedeu,
pentru că aceștia ar fi vrut să aibă numai pentru dânșii
locurile cele dintâi, iată cum Hristos aduce orânduială patimii acelora și acestora. El a strigat către dânșii si a zis:
"Căpeteniile neamurilor le stăpânesc pe ele, și cei mai
mari ai lor peste ele domnesc. Iară între voi nu va fi așa; ci
care va vrea să fie mai mare între voi, să fie vouă slugă; și
care va vrea să fie mai întâi, să fie cel mai de pe urmă decât toţi” (Mc. 10, 42-43). Vezi, ei voiau să fie cei dintâi, cei
mai mari, cei mai însemnaţi, asemenea principilor. Pentru aceasta a zis Iisus: "Care vrea să fie cel mai mare, acela
trebuie tuturor slugă să fie. Dacă voi voiţi să dobândiţi
locul cel dintâi și cinstea cea mai înaltă, sârguiţi-vă a fi cei
mai de jos, cei mai smeriţi, cei mai mici și mai ascultători”.
Așadar, fapta bună a smereniei dă cinstea cea mai
înaltă, precum și Fiul lui Dumnezeu S-a smerit pe Sine,
spre a întemeia împărăţia Sa cea mare și a dobândi milioane și milioane de slujitori. Iar tu, creștine, te vei teme
oare ca nu cumva să te înjosești prin smerenie ? Atunci
vei fi tu mai mare și mai înalt decât alţii, mai strălucit și
mai mărit, când te vei înjosi pe tine însuţi, când nu vei
umbla după rangul cel dintâi, când vei răbda de bună voie
umilinţa, jertfirea de sine și primejdia, când tu te vei sârgui a fi sluga tuturor, gata a face și a suferi toate pentru
aceasta.
Să cumpănim acestea, iubiţilor, și cu toată râvna să ne
sârguim la smerenie. De am fi trataţi de alţii cu semeţie,
de am fi batjocoriţi, luaţi în râs și dispreţuiţi, să le suferim toate cu răbdare! Căci nimica nu ne poate așa înălţa,
nici face așa de cinstiţi și mari, ca fapta bună a smereniei.
Dacă noi vom întipări-o în viaţa noastră, atunci vom fi
părtași tuturor bunătăţilor, prin harul Domnului nostru
Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt
se cuvine lauda, mărirea și închinăciunea, acum și în vecii
vecilor ! Amin.

Icoana Sfântului Ioan
Gură de Aur

"Căci nu este nimic
care să vatăme pe om,
afară numai de pacat.
Și dacă înlături păcatul toate devin ușoare,
simple și senine. Căci
atunci când păcatul
este prezent, toate nu
sunt decat pericole,
furtuni, naufragii...
Așadar, multe sunt
cursele de pretutindeni. Omul cel rău
întinde capcana,
diavolul sălbatic ne
războiește și ispita de
nerăbdat ne copleșește.
De aceea și suntem
învățați a spune când
ne rugăm: Și nu ne
duce pe noi în ispită,
ci ne izbăvește de cel
rău”"
Sfântul Ioan
Gură de Aur
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Parohia Noastră
Cronica ridicării noii Biserici
După o binemeritată vacanță de sărbători, membrii comitetului de
construcție au reînceput lucrările și pot raporta următoarele:
A fost semnat contractul pentru instalația de încălzire/răcire, au fost
comandate unitățile care vor sosi la mijlocul lunii februarie și a început
lucrul la instalarea conductelor de aer.
A început lucrul la instalația de stingere a incendiilor (fire sprinklers) și
au fost montate conductele la nivelul de jos al centrului românesc.
S-au făcut progrese cu lucrul la instalația de scurgere de pe acoperiș.
S-au făcut progrese la desenele pentru instalația electrică, acestea
fiind complete în proporție de 70%. Preconizăm ca la începutul lunii
februarie să avem planurile finalizate, astfel încât să putem obține
permisul de la primărie.
Skylight-urile au fost livrate pe șantier și vor fi instalate în curând.
A fost selectată compania pentru fabricarea turlei bisericii. Termenul

aproximativ pentru finalizarea și instalarea turlei este la jumătatea lunii
martie.
A fost selectată compania pentru fabricarea geamurilor și ușilor,
acestea urmând a fi livrate și instalate în aproximativ o lună.
Avem deja două oferte de preț pentru fabricarea și instalarea bolților
din biserică și mai așteptăm alte oferte pentru a obține cel mai bun preț.
După cum vedeți, sunt multe lucrări în desfășurare, iar activitatea pe
șantier va fi mult mai intensă în următoarele luni. Vom continua să vă
ținem la curent cu progresul construcției și odată cu venirea primăverii
vom deschide din nou șantierul pentru vizite. Vom pune un anunț cu
programul în buletinul următor.
Doamne ajută!
Comitetul de construcție și Consiliul Parohial

Evenimentele lunii decembrie
Povestindu-le tinerilor istoria pe înțelesul lor, Neagu Djuvara spunea
că ceea ce îi unește pe toți românii, oriunde s-ar afla, este faptul de a vorbi
aceeași limbă și că, deși cu dificultăți câteodată uriașe, românii pot să se
adune și să se gospodărească împreună, pentru că “la noi cimentul este
limba”.
Românește s-a vorbit, s-a cântat, s-a povestit și s-a adus aminte într-o
după amiază gri de început de decembrie, prin glasul limpede al copiilor,
prin jocul vesel al dansatorilor, prin căldura vocilor celor care au cântat
și prin îmbrățișarea aplauzelor celor care au participat, intrând într-un
decembrie umbrit de aripa gri a iernii washingtoniene, dar luminați de
gândul că suntem toți de-aceeași mamă, de-o făptură și de-o seamă, deși
ne-au purtat pașii pe aceste meleaguri dorințe diferite, chemări fel de fel,
aspirații neasemenea.
Ne-am strâns, cu emoție și drag, de 1 Decembrie, să scriem carte
mamei România, să-i spunem “La mulți ani!” și să ne prindem în horă,
uniți în același gând de bine și de bucurie. Ne-a găzduit, cu această ocazie,
încăpatorul Amfiteatru de la Redmond Old School House, unde peste două
sute de inimi au bătut la fel, rezonând cu versurile lui Mihai Eminescu,
Radu Gyr, Vasile Alecsandri, Grigore Vieru, recitate și cântate cu emoție

sinceră de un grup de copii, amplificate de glasurile părinților și bunicilor
din sală. Ne-am despărțit cu greu, câteva ore mai târziu, desprinzândune dintr-o horă mare a unirii, păstrată peste timp și spațiu în aducerea
aminte a dragostei, a prieteniei, a credinței în adevăr și în dreptate, care
ne-a unit atunci și ne unește și acum, de fiecare întâi de decembrie.
Tot în luna decembrie și tot prin glasuri cristaline de copii s-a dus
vestea nașterii pruncului Iisus, poezii și colinde minunate s-au revărsat
ca o lumină peste toți cei prezenți în biserică după Sfânta Liturghie din
duminica dinaintea Nașterii Domnului. Colăceii împletiți cu migală au fost
răsplata micilor colindători, care ne-au obișnuit în fiecare an cu colindul
sfânt și bun, fără de care sărbătorile parcă nu vin cu adevărat. Câteva zile
mai târziu, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Moșul i-a găsit pe copii în ziua
sfântă a Nașterii Domnului, cu daruri și bucurie mult așteptată.
Ultima seară a anului 2013 am petrecut-o în aceeași atmosferă placută
a marii familii a bisericii noastre, numărul foarte mare de participanți,
aproape 400 de persoane, însuflețind pentru câteva ore sala spațioasă de
la Vasa Park. Muzica, dansul, bucatele, jocul caprei, sorcova – au făcut ca
anul nou să pășească printre noi în zâmbet și armonie, așa cum dorim să
rămână în toate cele 365 de zile care ni se aștern înainte.
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Botezuri
22 decembrie: Alex-Gabriel Dobra, fiul lui Adrian & Mădălina Dobra. Nașă a
fost Graţiela Radulian.
12 ianuarie: Dennis Russu, fiul lui Denis & Inga Russu. Nași au fost Alexandru
& Ludmila Gangan, Svetlana Grădinaru, Diana Pleșca, Veaceslav Șeptelici.
18 ianuarie: Claire-Alexandra Gerea, fiica lui Ciprian & Maria Gerea. Nași au
fost Vlad & Dinara Ulea.
19 ianuarie: Emily Petre, fiica lui George & Elena Petre. Nași au fost Costin &
Dana Eșeanu.
25 ianuarie: Lucas Papadiuc, fiul lui Ivan & Caterina Papadiuc. Nași au fost
Eduard & Mariana Cojuhari, Anton & Elena Newman, Marian & Florentina
Ungureanu.
Tuturor copiilor le dorim sănătate și împliniri și fie ca lumina Sfântului Duh să le
călăuzească pașii în viață.

Situaţia Financiară
Fonduri existente la 31 decembrie 2013
$351,367 Bank of America non-charity account
$58,790 Bank of America charity account

Donații importante 15 noiembrie - 31 decembrie 2013
$94,963 Slujbe, servicii religioase, Crăciun, Revelion
$5,823 Caritate (MS Matching included)

Plăți importante 15 noiembrie - 31 decembrie 2013
Construcție
$61,039 Interlock Industries - church roof
$50,118 Cortes Roofing + ABC Supplies - flat roof
$8,526 Cascade Lumber - skylights

Cununie

$3,225 Case Engineering - electrical design

În data de 12 ianuarie 2014, Denis Russu și Inga Russu și-au unit viețile prin Sfânta
Taină a Cununiei, fiind însoțiți la Sfântul Altar de nașii lor, Alexandru & Ludmila Gangan.
Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă fericire, pace și bunăstare. Nașilor le dorim
multă sănătate, fericire și bunăstare, iar bunul Dumnezeu să le ajute să fie un exemplu
de viață creștină finilor lor.

$3,080 Kosnik Engineering - spire design
$2,903 James Bryant - management svcs Nov 2013
$1,488 Whidbey Island Bank - mortgage interest
$1,368 Impact Law - oct/nov 2013 services
$993 State Farm - monthly insurance
$407 First American Title - US mortgage interest balance

Caritate
$3,000 Helping Fund - ROEA
$2,000 Milostenie și nădejde - fam. Pisică

Diverse
$1,795 Wine/champagne Christmas/New Year's Eve
$1,600 Vasa Park - New Year's Eve rental
$960 St. John the Forerunner - candles
$700 St. Spiridon church - rental
$650 St. Sava church - Christmas rental
$606 Prestige Copy - newsletter and plans printouts
$200 USPS - mailbox annual fee

La spectacolul Sărbătoririi zilei naţionale a României - 1 Decembrie 2013

Colinda copiilor din duminica premergătoare Crăciunului

Sărbătorirea Anului nou 2014 - Revelionul

Cuvântul
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Lista donatorilor pe nivele de donații - 31 decembrie 2013
Nivelul “Ctitor”
peste $50,000
Pr. Cătană Ioan & Floarea
Anonim
Lupu Corneliu & Angelica
Olt Emanoil & Violeta
Palanca Radu Rareș
Toma Tudor & Aurora
Nivelul “Diamond”
$20,000 - $49,999
Albuț Gabriel & Lucia
Anonim
Butnar Ioan & Elisabeta
Crețu Ionel & Monica
Danciu Valentin & Ioana
Dănilă Gheorghe
Dominte Val & Elena
Dumitrescu Cătălin & Dăian
Anca
Ene-Stroescu Daniel &
Valerica
Farkaș Marius & Radoslava
Frățilă Liviu & Maria
Frîntu Mihai & Monica
Mihaela
Gavrilă Daniel & Alina
Gavrilescu Alexandru &
Loredana
Gheorghiu Iulian & Virginia
Hera Gabriel & Raluca
Ifrim Clement & Gabi Ana
Malkasian Gary &
Magdalena
Marcu Cornel & Virginia
Mureșan Emanoil & Rodica
Mureșan Nicu & Lucy
Mureșan Vasile Brian &
Daniela
Nica Doru & Oana
Nistor Ioan & Valeria
Oltean Adrian & Mariana
Pașca Dorin Alin & Eugenia
Podar Marius & Monica
Popița Ioan & Dorina
Pravăț Daniel & Claudia
Răutu Bogdan & Carmen
Smîntînă Ioan & Maria
Stănescu Marian & Luana
Tîrtu Marius & Margareta
Ungureanașu Cezar &
Cătălina
Zanidache Virgil & Doina
Nivelul “Platinum”
$10,000 - $19,999
Andreiu Bogdan & Geanina

Anonim
Apostol Alexandru & Doina
Apreutesei Marius & Elena
Avram Gigel & Marilena
Barbură Claudiu & Liana
Bobaru Adelin & Elena
Brujban Radu & Ana-Maria
Bulai Claudiu & Corina
Cira Adalbert & Gina
Clinciu Ciprian & Camelia
Cocerhan Vasile & Maria
Costea Mihai & Dana
Dănilă Valentin & Eugenia
Diaconu Cristian & Ioana
Druță Dan & Alina
Fânaru Adrian & Elena
Fedorean Maria
Feneșan Adrian & Cristina
Focșan Cosmina Raluca &
Raus Victor
Folta Florin & Teodorescu
Roxana
Geageac Nicoleta, Ion &
Florica
Goie Ioan & Maria
Ifrim Silviu & Cătălina
Țigănuș Liviu & Maria
Ilac Cristian & Ana Maria
Șipoș Cătălin & Brad Daniela
Țîru Doinița
Ispas Valentin & Nicoleta
Jianu Sorin & Constanța
Jumanca Antonie & Maria
Lieuallen Brian & Smaranda
Marcu Claudia & Horațiu
Mija Cornel & Maria
Mirea Valentin & Aurelia
Mîrza Oleg & Viorica
Moldovanu Petru &
Valentina
Momeo Angela
Moraru Adrian & Delia
Moraru Valentin & Elena
Muntean Ioan & Angelica
Munteanu Răzvan & Elena
Nistor Costel & Corina
Onu Dan & Monica
Perianu Aurel & Florentina
Petriuc Mihai & Elena
Petrovan Ioan & Plev Maria
Pintilie Dumitru & Elena
Pop Aurel & Marcela
Pop Cristian & Ioana
Popa Mircea Călin & Dana
Popa Toni & Ramona Valeria

Popescu Marin & Natalia
Rees Mariana & Randy
Stana Vasile
Suciu Monica
Tătar Monica
Trufinescu Tudor & Adina
Vartolomeu JenicaGeorgeta
Nivelul “Gold”
$5,000 - $9,999
Aluaș Mihai & Gabriela
Anonim
Armănașu Alex & Mihaela
Bădăluță Ioan & Viorica
Blașiu Mihai Bujor
Blendea Niculae & Mihaela
Breban Ghiță & Floarea
Bucur Ioan & Sorina
Buie Gheorghe
Căruțașu Adrian & Diana
Cotora Ion & Georgeta
Cruceanu Gabriel & Corina
Dănilă Cătălina
Duican Ion & Gabriela
Dumitrașcu Adrian & Aura
Dumitru Ion Viorel & Raluca
Dunca Grigore & Iliana
Țepordei Bogdan & Mihaela
Fărcășanu Bogdan Ioan
Filipaș Gheorghe & Estera
Florea Ananie & Leontina
Frig Tiberiu & Flavia Irina
Ghizilă Gabriel & Teodora
Goie Cristian
Golescu Adi & Maria
Grecu Elena
Grigore Marius & Cellini
Hagiu Costin & Croitoru
Mihaela
Iancu Leopoldina
Iftimie Sorin & Lucia
Ionescu Niscov Ștefano &
Luisa
Irimescu Gheorghiță &
Liliana
Țîru Cătălin Mihai & Daniela
Koller Eduard & Ileana
Kraus Corina & Jason
Leca Nicolae & Neagoe
Gabriela
Lugoșan Marcel &
Antoanela
Lupșa Lucia & Viorel
Manole Vasile Cătălin &
Irina

Mart Iulian & Veronica
Marton Gabor & Rozalia
Miclea Remus & Anca
Miclea Ștefan & Mihaela
Mija Iolanda
Mînăscurtă Ion & Marcela
Moldoveanu Bogdan &
Anca
Morea Septimiu & Sanda
Muntianu Adrian &
Alexandrina
Mureșan Paulina
Nalbantu Alex & Silvia
Niculescu Dumitru
Nine Maria
Olariu Laurențiu & Eugenia
Oltean Ioan & Beatrice
Onuțan Ionuț & Anamaria
Oprean Dorel & Lucia
Oros Adina
Pașca Traian & Maria
Paraschiv Vasile & Valentina
Piticariu Toader & Virginia
Pop Călin & Adriana
Popescu Cristian
Popescu Tudor & Doina
Prisecaru Liviu & Cristina
Pungan Marian & Ramona
Puraveț Constantin Petru &
Tatiana
Rădăuceanu Toader &
Niculina
Rockwell William & Karen
Romanschi Mădălin & Laura
Sâmbotin Dragoș & Liliana
Stanciu Constantin & Alina
Standolariu Dorel &
Manuela
Trocan Gabriel & Elena
Nivelul “Silver”
$3,000 - $4,999
Adamovici Elisabeta &
Zlibut Florian
Alexianu Mihai & Daniela
Ambrosa Biatrice
Badea Constantin & Maria
Bar Florin & Cornelia
Bârsan Corneliu & Laura
Basarabă Ionel & Ioana
Bene Ioan & Maria
Blidar Marius & Deac Crina
Bogdan Mircea & Claudia
Boris Bill & Monica
Bot Cătălin Radu &
Stephanie

Bulău Marius & Adina
Căprar Viorica & Nicoleta
Ciocănaș Ioan & Eugenia
Cojocaru Alexei & Mariana
Cotuțiu Alexandru & Ileana
Dănilă Alexandru & Cristina
Dreve Sorin & Delia
Dumbravă Gheorghe &
Georgeta
Duvall AFH
Ghiță Constantin & Elena
Ghimpu Dorin & Crina
Gusu Sorin
Hoadrea Petru
Horea Nicolae & Laura
Monica
Țibelea Nicolae & Mărioara
Iliescu Valentin & Alina
Ioana Bogdan & Cristina
Ion Mihai & Gabriela
Ionescu Florentin & Dana
Marinescu Andrei & Gloria
Militaru Adrian & Paula
Moraru Dănuț
Oancea George
Obreja Angelo & Mihaela
Oltean Dorina
Oprea Constantin & Carmen
Pascut George
Petrini Silviu
Popa Marius & Alina
Rădăuceanu Teodor &
Raluca
Rădulescu Ionela Floris &
Alexandru
Rotar Sorin & Maria
Salvan Cristian & Irina
Sandu Iuliu & Susana
Simionescu Radu &
Măicăneanu Alexandrina
Tănăsescu Alexandru
Tătar Lucian
Temereanca Andreea
Tomici Nicolae
Tunduc Marius & Florentina
Vasiliu Viorel & Steluta
Zaharia Nicolae-Cătălin &
Ancuța
Zlăvog Gabriel & Maricica
Lista completă poate
fi găsită pe website-ul
bisericii la adresa:
http://www.ortodox.org/
content/recunoașteredonații
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Donaţii 15 noiembrie - 31 decembrie 2013
Donațiile în perioada 15 nov - 31 dec 2013 au
totalizat $94,963. Mulțumim tuturor donatorilor
și Dumnezeu să le răsplătească!
$10,000 Anonim
$ 7,266 Donator nespecificat
$ 3,500 Trufinescu Tudor & Adina
$ 3,000 Bulai Claudiu & Corina Doina
$ 2,250 Paraschiv Vasile & Valentina
$ 1,900 Dănilă Gheorghe
$ 1,500 Țîru Cătălin Mihai & Daniela
$ 1,385 Răutu Bogdan & Carmen
$ 1,260 Fedorean Maria
$ 1,200 Apostol Alexandru & Doina
$ 1,150 Ene-Stroescu Daniel & Valerica
$ 1,070 Pr. Cătană Ioan & Floarea
$ 1,000 Andreiu Bogdan & Geanina, Blendea
Niculae & Mihaela, Frig Tiberiu & Flavia Irina,
Irimescu Gheorghiță & Liliana, Marcu Cornel &
Virginia, Popa Marius & Alina, Rădăuceanu Teodor & Raluca, Salvan Cristian & Irina, Stănescu
Marian & Luana
$ 959 Anonim
$ 813 Olt Emanoil & Violeta
$ 800 Pașca Dorin Alin & Eugenia
$ 700 Anonim, Mirea Valentin & Aurelia, Toma
Genoveva
$ 650 Podar Marius & Monica
$ 600 Avram Gigel & Marilena, Marcu Claudia
& Horațiu, Pop Aurel & Marcela, Postea Marian
& Steluța
$ 585 Crețu Ionel & Monica
$ 508 Onuțan Ionuț & Anamaria
$ 500 Anonim, Cira Adalbert & Gina, Cocerhan
Vasile & Maria, Folta Florin & Teodorescu Roxana, Mija Iolanda, Sâmbotin Dragoș & Liliana,
Sima Sevastița, Voicu Nick & Monica
$ 450 Moraru Valentin & Elena
$ 445 Oltean Adrian Paul & Mariana
$ 400 Anderson Craig & Anca, Bar Florin & Cornelia, Bogdan Mircea & Claudia, Constantin Alin
& Flavia, Dominte Val & Elena, Dumitru Ion Viorel
& Raluca, Florea Radu, Frățilă Liviu & Maria, Iancu Laurențiu & Ștefan Carmen, Mart Iulian & Veronica, Mihăluță Petru & Aliona, Milici Nicolae &
Liubinca, Mureșan Nicu & Lucy, Oprea Constantin & Carmen, Powell Olimpia, Presura George,
Vecerzan Vlad
$ 387 Leca Nicolae & Neagoe Gabriela
$ 370 Ghinea George & Ivan Elena-Cristina
$ 350 Marton-Popovici Monica & Elena, Tunduc
Marius & Florentina
$ 340 Nistor Ioan & Valeria
$ 305 Popa Mircea Călin & Dana

$ 300 Aluaș Mihai & Gabriela, Badea Constantin
& Maria, Bodea Nicolae, Breban Ghiță & Floarea,
Dreve Sorin & Delia, Farcaș Mitica & Badet Mihaela, Feneșan Adrian & Cristina, Focșan Cosmina
Raluca & Raus Victor, Iftimie Sorin & Lucia, Isac
Constantin & Andreea, Moise Cosmin, Motpan
Sorin & Rodica, Nistor Costel & Corina, Puraveț
Constantin Petru & Tatiana, Radulian Annemarie
& Răzvan, Stoicescu Mihai
$ 250 Cîrjaliu Gheorghe & Valentina, Clinciu Ciprian & Camelia, Golescu Adi & Maria, Piticariu
Toader & Virginia, Zlăvog Gabriel & Maricica
$ 230 Rădulescu Ionela Floris & Alexandru
$ 200 Albuț Gabriel & Lucia, Anghel Florin,
Anonim, Banu Marius & Claudia, Blidar Marius
& Deac Crina, Burlacu Rodica, Călin Mugurel,
Carp Gabriel, Cheldiu Decebal, Chiriac Gheorghe, Ciocănaș Ioan & Eugenia, Ciustea Iulian &
Corina, Constantinescu Marius & Daniela, Cristea
Liviu Daniel, Cuc Iosif Flavius & Aurica, Cunningham Adriana, Cupșa Petre & Crisanta, Cutean
Iulian, Dăian Nicolae & Livia, Dîrțu George &
Laura, Dobrescu Iliuță & Rodica, Dumitru Valeriu
& Ioana, Dunca Grigore & Iliana, Furdui Dacian
& Poptămaș Roxana, Gheoca Radu & Doinița,
Gheorghiu Costică & Zinca, Gherman Dorin &
Gabriela, Goia Ramona & Bogdan, Goie Ioan
& Maria, Horea Nicolae & Laura, Iacob Andrei,
Indre Alin, Ioana Bogdan & Cristina, Kobersy
Jacques & Dencef Irina, Leininger Sean & Mărgineanu Corina, Luican Ilie & Elena, Lupșa Lucia
& Viorel, Manole Vasile & Irina, Măricuțu Marian
& Ramona, Mechner Adrian, Milosav Slobodan &
Letiția, Mînăscurtă Ion & Marcela, Mircea Iosif &
Ildiko, Mishra Sampad, Moldoveanu Bogdan &
Anca, Moraru Adrian & Delia, Morea Septimiu
& Sanda, Muntean Ioan & Angelica, Munteanu
Răzvan & Elena, NBC Transport LLC, Nine Cristian & Alina, Nistor Gheorghe & Carmen, Obreja
Angelo & Mihaela, Odagiu Silvian, Pajevic Gabriela, Pandrea Nicolae & Ancuța, Perianu Aurel &
Florentina, Peschek Mark & Mirela, Petrini Silviu,
Pravăț Daniel & Claudia, Rădăuceanu Paul & Lup
Adriana, Rădăuceanu Toader & Niculina, Rebrean
Gabriela, Rus Daniel, Savencu Gabriel & Doina,
Sinea Viorel & Corina, Șipoș Cătălin & Brad Daniela, Stoica Mădălin, Temereanca Andreea, Trocan
Gabriel & Elena, Tudor Mihai, Ungureanu Iulian,
Valea Maria, Vanek Ales & Vankova Zsuzsanna
$ 160 Filipaș Gheorghe & Estera
$ 150 Allen Maria & Lyons Robert, Danciu Valentin & Ioana, Diplan Pompiliu, Gușu Ionuț &
Gabriela, Oltean Eduard, Popescu Mihail & Bidi-

venciu Irina, Tătar Lucian
$ 100 Anonim, Ardelean Cornel & Iuliana,
Blendea Adina, Buie Gheorghe, Butnar Ioan
& Elisabeta, Cojocaru Alexei & Mariana, Cuc
Anca, Dănilă Cătălina, Dănilă Valentin & Eugenia, Dumbravă Andrei, Dumbravă Gheorghe &
Georgeta, Firulescu Lucrețiu & Lidia, Frățilă Adi,
Gașpar Lucian & Mărioara, Gușu Sorin, Ivanov
Angela, Leț Valerian, Mocan Rodica, Mureșan
Vasile & Daniela, Nicula Florin & Lăcrămioara, Pandele Silvia, Petrovan Ioan & Plev Maria,
Pop Călin & Adriana, Popescu Minodora, Popșoi
Maria, Predoi Mădălin & Dumitrela, Romanschi
Mădălin & Laura, Tătar Monica, Țibelea Nicolae
& Mărioara, Țigănuș Liviu & Maria, Toma Tudor
& Aurora, Tudorie Toader, Tuța Grigore, Verdes
Viorel, Vlăduțu Maria, Wren Marvin
$ 95 Ionescu Florentin & Dana
$ 80 Moiceanu Cornel & Mărioara
$ 60 Costea Mihai & Dana, Ilaș Ciprian
$ 50 Corcheș Lucian & Camelia, Daroczy Eugen
& Corina, Gruber Silviu & Carmen, Mehling Cristina, Pașca Traian & Maria
$ 30 Radosav Codruța
$ 25 Basarabă Ionel & Ioana, Belea Dumitru &
Varvas Semida, Briseno Cristina
$ 20 Perianu Maria
$ 1 Mocanu Ana Maria
Donații caritate în această perioadă: $5,823
$ 1,360 Microsoft Giving Campaign Mt-ing Funds
$ 500 Diaconu Claudiu & Laura, Frîntu Mihai &
Monica, Palanca Radu, Pravăț Daniel & Claudia
$ 290 Negroiu Iulian & Manuela
$ 234 Nica Doru & Oana
$ 201 Oprea Constantin & Carmen
$ 200 Isac Constantin & Andreea
$ 162 Moldovanu Petru & Valentina
$ 150 Manu Mitică & Cristina
$ 150 Ifrim Silviu & Cătălina
$ 145 Smîntînă Ioan & Maria
$ 126 Craioveanu Cristian
$ 121 Popescu Mihail & Bidivenciu Irina
& 97 Catrinescu Cosmin & Elena, Oltean Ioan
& Beatrice, Pop Cristian & Ioana, Șipoș Eliza,
Țigănuș Liviu & Maria
$ 88 Ghizilă Gabriel & Teodora
$ 75 Șipoș Cătălin & Brad Daniela
$ 39 Anonim
Notă: Dorim să corectăm informația din buletinul nr. 209 despre donația de $5,170 apărută
pe numele Geageac Nicoleta. Aceasta trebuie să
fie considerată pentru familia Geageac Nicoleta,
Ion și Florica.
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Suplimentul Buletinului
contact
Ne puteţi contacta în scris la
adresa:
The “Three Holy Hierarchs”
Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA, 98015-3151
Pãrintele Ioan Cãtanã poate fi
contactat pentru orice serviciu
religios la:
425-442-8296 (celular)
425-825-8296 (acasă)

Balul Mărțișorului 2014
Vă invităm să celebrăm împreună sosirea primăverii și îndrăgita sărbătoare românească a mărțisorului.
Evenimentul va avea loc sâmbătă 1 martie, între orele 18:00 și 23:30,
la Vasa Park Ballroom 3560 W Lake Sammamish Pkwy SE, Bellevue, 98008,
o sală încăpătoare, cu o frumoasă priveliște a lacului Sammamish.
Grație generozității membrilor comunității, vă vom oferi un meniu tradițional românesc
delicios si variat. Ca de obicei, nu va lipsi nici muzica antrenantă și diversă, pentru toate gusturile.
Toate donațiile făcute cu ocazia acestui eveniment vor intra în fondul pentru construcția noii biserici.
Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o seară de neuitat!

Cuvântul
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Romanica Translations oferă:
x
x
x
x
x

Servicii de traduceri legalizate;
Servicii notariale;
Servicii de revizie úi editare traduceri;
PreĠuri competitive;
Calitate excepĠională úi acurateĠe.

Traducerile sunt întotdeauna însoĠite de legalizarea traducerii úi de
útampila Notarului Public.
Membru ATA (American Translators Association) úi NOTIS
(Northwest Translators and Interpreters Society).
Vă mulĠumim úi aúteptăm să ne contactaĠi!

Ionela Popescu
Diplomă de licenĠă (bachelor’s degree) în franceză úi engleză úi diplomă de master (master’s degree) în franceză
Owner – Romanica Translations (română, engleză, franceză, spaniolă, italiană úi portugheză)
3205 151st Street SW, Lynnwood, WA 98087
Tel: 425-773-8751
E-mails: info@romanica-translations.com, usionelapopescu@yahoo.com
Website : www.romanica-translations.com

ANUNȚ IMPORTANT - VOLUNTARIAT
În atenția elevilor de liceu și a părinților lor
Parohia noastră, cu binecuvântarea părintelui Ioan, oferă oportunitatea elevilor de liceu să-și satisfacă cerințele de
voluntariat la site-ul nou al bisericii. Pentru a afla mai multe detalii vă rugăm să trimiteți email la:
voluntask@ortodox.org


FORMULAR DE DONAȚIE PENTRU BISERICA SFINȚII TREI IERARHI
Doresc să donez suma de $ _________________________

Doresc ca donația mea să rămână anonimă

NUME _________________________________________ ADRESĂ ___________________________________________________________
TELEFON (opțional) _____________________________ EMAIL (opțional) __________________________________________
MODALITATEA DE PLATĂ
Cash sau cec către Three Holy Hierarchs Church (P.O. Box 53151, Bellevue, WA 98015)
Online prin PayPal la http://www.ortodox.org/donate


Vă mulțumim!
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi este înregistrată ca organizație non-profit în statul Washington. Donațiile către biserică sunt tax-deductible
în măsura permisă de lege. La sfârșitul anului, donatorilor pentru care dispunem de o adresă poștală li se va trimite o chitanță pentru
donațiile făcute. Informațiile dumneavoastră de contact sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite, vândute sau transferate niciunei
părți externe. Dacă aveți întrebări legate de donații, vă rugăm să trimiteți email la adresa treasurer@ortodox.org.

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151
Bellevue, WA 98015-3151
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(return service requested)

TO:

Programul slujbelor religioase
Duminică 2 februarie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Întâmpinarea Domnului)

Duminică 9 februarie
Duminică 16 februarie

12:30 PM Sfânta Liturghie
12:30 PM Sfânta Liturghie

Sâmbătă 22 februarie

12:30 PM Sfânta Liturghie (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)

Duminică 23 februarie
Duminică 2 martie
Sâmbătă 8 martie
Duminică 9 martie
Sâmbătă 15 martie
Duminică 16 martie
Sâmbătă 22 martie
Duminică 23 martie
Marți 25 martie
Sâmbătă 29 martie
Duminică 30 martie

12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM

Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Lăsatul secului pentru Postul Mare)
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie (Sfinţii 40 de mucenici)
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie (Bunavestire)
Sfânta Liturghie (Pomenirea morților)
Sfânta Liturghie

Citiți Buletinul Cuvântul și pe web la www.ortodox.org

Preot paroh: Ioan Cătană
Preşedinte: Florin Trofin
Vicepreşedinţi: Tudor Toma, Mihai Frîntu
Secretar: Daniel Pravăț
Trezorier: Carmen Răutu
Controlori: Ioana Danciu, Toni Jumanca, Cornel Marcu, Adi
Oltean, Sorin Angheluș
Epitropi: Emanoil Olt, Ionuț Onuțan, Răzvan Munteanu,
Gheorghe Dănilă
Coordonator caritate: Adi Oltean
Coordonator strângere de fonduri: Claudia Marcu
Grup financiar: Anca Chester, Claudia Marcu, Angela
Momeo, Laura Romanschi, Maria Țigănuș
Comunicare: Ioana Danciu, Claudia Marcu, Adrian
Moraru, Claudia Pravăț, Carmen Răutu, Sorin Angheluș
Arhiva: Adi Oltean
Comitetul de Doamne:
Preşedintă: Claudia Pravăţ
Vicepreşedinte: Gabriela Neagoe, Izabella Trofin
Secretară: Ana Omușoru
Casieră: Florica Gușu
Controloare: Ela Munteanu, Aurora Toma
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
Important!
Toate slujbele din această perioadă se vor desfășura
în Catedrala ortodoxă rusă Sfântul Spiridon (400
Yale Avenue N. Seattle, WA 98109).

