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"Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul
nostru, răsărita lumii
lumina cunoştinŃei;
că întru dânsa, cei ce
slujeau stelelor de la
stea s-au învăŃat să
se închine łie,
Soarelui DreptăŃii, şi
să Te cunoască pe
Tine, Răsăritul cel de
sus, Doamne, slavă
łie."
___________________
_
Thy Nativity, O Christ
our God, /
hath shone forth the
light of wisdom
upon the world; /
for therein those who
worship the stars /
have been taught by a
star /
to worship Thee, the
Sun of Righteousness, /
and to know Thee, the
Dayspring from on
high. //
O Lord, glory be to
Thee!
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Craciunului
(Matei 2, 1-12)

"Iar
daca
S-a
nascut Iisus în
Betleemul Iudeii, în
zilele lui Irod regele, iata magii de
la Rasarit au venit
în Ierusalim, întrebând: Unde este
regele Iudeilor, Cel ce S-a nascut? Caci am
vazut la Rasarit steaua Lui si am venit sa ne
închinam Lui.
Si auzind, regele Irod s-a tulburat si tot Ierusalimul împreuna cu el.
Si adunând pe toti arhiereii si carturarii poporului,
cauta sa afle de la ei: Unde este sa Se nasca
Hristos?
Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, ca asa este
scris de proorocul: "Si tu, Betleeme, pamântul lui
Iuda, nu esti nicidecum cel mai mic între
capeteniile lui Iuda, caci din tine va iesi Conducatorul care va paste pe poporul Meu Israel".
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat
de la ei lamurit în ce vreme s-a aratat steaua. Si
trimitându-i la Betleem, le-a zis: Mergeti si cercetati cu de-amanuntul despre Prunc si, daca Îl veti
afla, vestiti-mi si mie, ca, venind si eu, sa ma
închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat si
iata, steaua pe care o vazusera în Rasarit mergea înaintea lor, pâna ce a venit si a stat deasupra, unde era Pruncul.
Si vazând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie
mare foarte. Si intrând în casa, au vazut pe
Prunc împreuna cu Maria, mama Lui, si cazând
la pamânt, s-au închinat Lui; si deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tamâie si
smirna. Iar luând înstiintare în vis sa nu se mai
întoarca la Irod, pe alta cale s-au dus în tara lor."
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Adevarata semnificaŃie a Crăciunului
A fost odata ca niciodata, ca daca n-ar fi nu s-ar
povesti… a fost odata, in vremuri deloc indepartate,
intr-un satuc mic-mic, o famile de tarani care avea doi
copii.

Asa ca ea si copiii au plecat, iar el a ramas acasa.
N-a trecut mult si vantul a inceput sa bata mai tare,
viscolind zapada. In timp ce barbatul se uita afara
pe fereastra, tot ce vedea era o furtuna de zapada.
S-a asezat sa se odihneasca inainte de a aprinde
focul pentru a incalzi casa peste noapte.
Si chiar atunci a auzit un zgomot puternic. Ceva a
lovit fereastra. Apoi inca unul. S-a uitat afara, dar
nu a putut sa vada prin viscol mai mult de cateva
urme pe zapada. Cand vantul s-a mai linistit, el a
mers afara sa vada ce anume a lovit fereastra. Pe
campul de langa casa a vazut un stol de gaste salbatice.
Se parea ca ele zburau spre tarile calde pentru perioada de iarna cand au fost prinse de viscol si nu
au mai putut inainta. Pasarile s-au pierdut si au
esuat la ferma lui, fara mancare si fara adapost. Isi
miscau aripile si zburau in jurul terenului in cercuri
mici, orbite si fara nici un scop. Cateva din ele se
pare
ca
s-au
izbit
de
geam.
Taranul, om cu inima calda, iubitoare, s-a gandit

Tatal nu credea in Dumnezeu, si nu ezita sa spuna si
altora ce simtea el in legatura cu religia si sarbatorile
crestine, cum ar fi Craciunul.
Sotia lui credea insa, si ea si-a crescut copiii astfel incat sa aiba credinta in Dumnezeu si in Iisus, in ciuda
comentariilor lui negative, prin care se impotrivea la
orice.
Intr-un ajun al Craciunului incarcat de zapada, sotia sia luat copiii la Biserica, sa participe la Sfanta Slujba a
Praznuirii Nasterii Domnului.
L-a invitat si pe el, dar a refuzat:
“Prostii, daca ar exista intr-adevar Dumnezeu iar Iisus
ar fi fiul Sau, de ce l-ar fi trimis El pe pamant cu chip de
om? Daca e atotputernic, de ce sa se coboare El pana
la nivelul nostru? Nu pot sa cred asa ceva, n-are nici un
inteles!”
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ajuns in spatele stolului de gaste salbatice. Apoi ia dat drumul. Gasca lui a zburat printre celelalte
direct spre ferma si, una cate una, celelalte gaste
au urmat-o spre acel loc sigur.
Barbatul a ramas tacut pentru un moment in timp
ce cuvintele pe care le-a spus cu cateva minute
mai devreme i-au revenit in minte:
„Doar daca as fi unul de-al lor, atunci le-as putea
salva!”
Apoi s-a gandit la ceea ce i-a spus sotiei mai
devreme:

ca le-ar putea adaposti la ferma lui, de vreme ce nu
puteau sa mai zboare spre sud pe o astfel de vreme.

„De ce Dumnezeu s-ar fi smerit atat pe Sine ca sa
vina pe pamant si sa traiasca in trup de om?”

„Ferma ar fi un loc tare bun pentru ele sa stea. Este
calduroasa si sigura, ar putea sa-si petreaca noaptea
aici si sa astepte sfarsitul furtunii.”
Asa ca a mers pana la ferma si a deschis larg usile,
apoi a asteptat, sperand ca ele vor observa ferma
deschisa si vor intra. Gastele dadeau insa din aripi invartindu-se fara nici un scop si se parea ca nu au observat ferma si nici ca si-au dat seama ce ar insemna
aceasta pentru ele.
Barbatul a incercat sa le atraga atentia, dar tot ce a reusit a fost doar sa le sperie, si ele s-au mutat mai departe. Taranul a intrat in casa si a iesit apoi cu o bucata
de paine, a rupt-o si a facut o dara de firimituri care sa
le conduca spre ferma. Dar ele tot nu au inteles.
S-a dus in spatele lor si a incercat sa le indrepte spre
ferma, dar ele s-au speriat si mai tare. S-au raspandit
in toate directiile, numai spre ferma nu.
Nimic din ce a facut nu le-a determinat pe gaste sa
ajunga in locul unde le-ar fi fost cald si unde ar fi fost in
siguranta.
„De ce nu ma urmeaza?! Nu pot sa vada ca acesta
este singurul loc unde ele ar putea supravietui furtunii?”
Tot gandindu-se la asta si-a dat seama ca ele pur si
simplu nu vor urma un om.

Dintr-o data, totul a avut sens. Aceasta e ceea ce
a facut Dumnezeu. Noi am fost ca si gastele –
orbi, pierduti, disperati. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul
Sau ca sa ne arate calea si sa ne salveze.
„Aceasta este adevarata insemnatate a Craciunului!” Privirile i s-au luminat cand a inteles. In timp
ce viscolul se potolea, sufletul lui a devenit linistit
contempland acest minunat gand.
Ani de indoiala si necredinta au disparut ca si furtuna trecatoare. A ingenunchiat in zapada si a rostit prima rugaciune din viata lui: „Multumesc,
Doamne, ca ai luat chip de om si ai venit sa ma
scoti din furtuna!”

„Doar daca as fi unul de-al lor as putea sa le salvez!”, a
spus el tare.

Farmecul zilelor de Craciun sa te insufleteasca si
sa-ti lumineze toata fiinta! Bucura-te de adevarata
semnificatie a acestei sarbatori alaturi de toti cei
pe care ii iubesti!

Atunci i-a venit ideea. A intrat in ferma, a scos una din
propriile lui gaste si a purtat-o in bratele sale pana a

Sarbatori fericite!!! Parintele Constantin
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nostru, moartea converteşte atâtea figuri triste ale
istoriei în efigii perene. Doar pentru că nu ne angajează, discursul funebru devine encomiastic. Poarta
admiraŃiei noastre este deschisă, aproape grotesc,
spre cimitir. La noi orice demers etic pare a fi compensator, orice cuvânt laudativ o specie a necrologului.
Dar „vremea s-a scurtat acum” (I Corinteni 7, 29).
Să privim spre câteva modele vii. Viul aici nu declină
un fapt biologic, ci o prezenŃă întrupată. Viul, ca
patos al făpturii aflate în zelul dăruirii de sine. Viul,
ca ViaŃă, care „s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim” (I Ioan 1, 3). Viul este aici „rugul aprins” în
care dragostea nu se mistuie niciodată. VirtuŃile
acestei firi se regăsesc, cu o debordantă efervescenŃă şi căutată trecere, în personalitatea părintelui
Teofil Părăianu.

Parintele Arhimandrit Teofil Paraian, duhovnicul
Manastirii Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus, a
trecut la cele vesnice în aceasta noapte la ora 1.45
(joi 29 octombrie 2009) la Spitalul Militar din ClujNapoca. Dupa o suferinta de câteva luni, timp în
care a fost internat la mai multe spitale din Bucuresti, Deva, Brasov si Cluj-Napoca, Parintele Teofil
Paraian s-a mutat din aceasta viata la vârsta de 80
de ani.
________________________________________

In Memoriam Arhim. Teofil
Părăian (1929-2009)
Vasul răbdării şi chipul blândeŃelor
„FericiŃi cei ce n-au văzut şi au crezut”
Ioan 20, 29
Orice miracol îl înŃelegi după ce se stinge irevocabil. ÎnrădăcinaŃi în huma melancoliei, nu mai trăim
cu intensitate decât amintirea. S-ar părea că judecăm întotdeauna adevărul dragostei după comoŃia
inocentă a începuturilor şi emoŃia impură a despărŃirilor. Ratăm frecvent marile întâlniri cu
prezentul, sub un spectru paseist, înecaŃi în retorica crizei, cuprinşi de voluptăŃile negaŃiei. Sub
umbra TradiŃiei, parcă nu mai e chip să scrutăm
clipa: glisăm pe certitudini vagi, lamentaŃii defetiste, refuzînd cu un aer sapienŃial existenŃa, hic
et nunc, a excepŃionalului. Ca români am ştiut întotdeauna să proslăvim posteritatea. În perimetrul

Bătrânul acesta cu chipul rumen şi pletele dalbe, robust, surâzător şi hâtru, ascunde o taină. Nefirescul
său e dincolo de handicapul congenital (nevederea)
sau de condiŃia sa activă (ieromonah). Numit „
duhovnic al ASCOR-ului”, ori „avvă coborât din Pateric” (C. Galeriu), părintele Teofil vieŃuieşte într-o
preacunoscută mânăstire de la poalele Făgăraşilor.
Atunci când vine printre noi aduce cu sine ceva
ascuŃimea din crestelor cărunte, parfumul proaspăt
al coniferelor şi tăria apei de munte. Întemeiat de
rugăciune, luînd ca scut pravila, monahul de la Sâmbăta arde în acel rar „cuvânt cu putere multă, spre
plinirea Evangheliei“.
Vedetă a serilor duhovniceşti, producător de adevărate spectacole, mereu oportun, căutat pretutindeni, părintele n-a căutat performanŃe publicistice
şi, ca orice om în care nu mai este vicleşug, a rămas
până astăzi aproape necunoscut în spaŃiul extraeclesial. Trebuie spus din capul locului că părintele
Teofil este, înainte de orice, o stare de spirit. Dacă
livrescul nu-l pună întotdeauna în valoare, Cuvântul
îşi găseşte întotdeauna sălaş în nerostitul rostirii
sale. Omiletica sa atât de profundă, competenŃa liturgică, acurateŃea exegezelor, o lungă experienŃă
monastică – nu acestea îi aduc mai întâi pe creştini
în sălile de conferinŃe.
Părintele este convingere pentru că este trăire; de
aceea şi atunci când rosteşte banalităŃi, el rămâne
spumos şi pregnant. În cazul părintelui Teofil, repetiŃia este nu doar un semn al consecvenŃei cu sine,
cât un indiciu al simplităŃii evanghelice.
Mereu egal cu sine, arhimandritul Teofil nu complică
existenŃa, dar nici nu se pripeşte în răspunsuri. Cu-
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vintele sale, „totdeauna plăcute şi drese cu
sare” (Coloseni 4, 6), pot transmite îngrijorare fără
accente dramatice după cum ştiu să răspândească
bucurie fără frivolitate. Ca duhovnic, părintele
Teofil îşi recoltează autoritatea din acribie iar popularitatea din dragoste. Părintele are, totodată,
acea „nestricăcioasă podoabă a duhului blând şi liniştit” (I Petru 3, 4) ce ne aminteşte de cuviosul
Zosima din FraŃii Karamazov – monahul care glumea
cu mujicii, mânca alături de vameşi, gusta din
acadelele mireneşti, iubea copiii şi plângea alături
de păcătoşi. Fără a face din canoane o literă moartă
de lege, nici din iconomie o iresponsabilă obişnuinŃă, duhovnicul de la Sâmbăta are o acel tip de
prezenŃă care impune fără să umilească. Figura sa
molcomă ne cheamă întrucât nu iscodeşte, ne luminează pentru că nu răscoleşte.

Părintele Teofil personifică harul bucuriei (nulla dies sine laetitia).
Senin, spontan şi uneori ironic, părintele Teofil e
un „zoon gelastikon“ slujindu-şi aproapele. Surâsul îi
este de copil, nostalgiile nevinovate iar naivitatea
candidă. Repetatele succese citadine se datorează
numai neîntreruptei sale dăruiri către celălalt, fără
calcul, fără temere, cu gratuitate neselectivă.
Părintele acŃionează mereu complementar: sfaturile
sunt însoŃite de o mimică deferentă, sancŃiunile deo intonaŃie adecvată, iar glumele de un zâmbet
complice. FiinŃa sa este mereu într-o necuprinsă îmbrăŃişare; aceasta aduce cu sine, inefabil şi întru
preaplin, „dragostea cea dintâi” (Apocalipsa 2, 4).
Nu poate fi nici o întâmplare în faptul de-a fi fost
botezat cu numele ucenicului cel iubit, Ioan, luând
apoi, în chip minunat, numele iubitorului de Dumnezeu: Teofil.
Însă dintre toŃi cei care îl aud, foarte puŃini îl ascultă şi încă mai puŃini îl urmează. Dincolo de discreta fidelitate a unor ucenici şi prieteni nevăzuŃi,
euforia epidermică a asistenŃilor săi cedează cu
uşurinŃă unor obligaŃii străine : „CereŃi de la mine
blagoslovenie atât cât sunt aici” – spunea cândva
părintele. Sau : „cuvântul meu e sămânŃă pe
pământ pietros“. Pierdem din vedere că numai ca
om al dumnezeieştilor slujbe – şi al Liturghei în primul rând – părintele Teofil a ajuns un slujitor al
aproapelui. Uităm adesea că sărbătoarea sa lăuntrică concreşte pe un program de viaŃă duhovnicească lipsit de relaxări şi comodităŃi, chiar dacă e trăit
la o vârstă înaintată. Nu ştim întotdeauna că tot
ceea ce primim în predica sa, dar mai ales în confe-

Page 7

rinŃele susŃinute curtenitor şi afabil, e fructul unei
ortopraxii nevăzute: asceză continuă, fără crispare,
dar sinuoasă.
Monahul care recită poezii nupŃiale este înconjurat
ocrotitor, pretutindeni, de tineri. Şi remarcabil este
faptul că tocmai acest monah — părintele Teofil – le
arată calea spre lumină. Nu este întâmplătoare
această apropiere, şi nici neutră ca semnificaŃie.
Printre altele, părintele Teofil, unei tradiŃionale filozofii sepulcrale, propune reflecŃia asupra vieŃii. Aici,
monahul transilvan se întâlneşte cu optimismul Avvei
Ioan Persanul din Pateric, care a zis: „eu cred că voi
moşteni Ierusalimul cel de sus, care este scris în ceruri. Căci credincios este cel ce a făgăduit. Şi pentru
ce să nu cred? Iubitor de străini ca Avraam m-am
facut, blând ca Moise, sfânt ca Aaron, răbdator ca
Iov, smerit cugetător ca David, pustnic ca Ioan, jalnic
ca Ieremia, învăŃător ca Pavel, credincios ca Petru,
înŃelept ca Solomon. Şi cred că tâlharul, ca Cel ce
mi-a dăruit acestea pentru a Sa bunătate, şi ÎmpărăŃia mi-o va da!”. Străin de orice spaimă paralizantă,
fără să vorbească mai mult din cărŃi decât din experienŃă, părintele Teofil devine el însuşi, pentru cei tineri sau vârstnici, un exigent model de vieŃuire. Detaşat de clişeele scorŃoase ori prăfuite ale atâtor pravoslavnici, reticent la orice soi integrism religios,
părintele Teofil este absolvent al facultăŃii echilibrului şi bunului simŃ.
Cred că părintele Teofil s-a născut şi a crescut printre noi pentru a întări înŃelepciunea Bisericii dreptmăritoare. Infinitului pneumatic al Ortodoxiei i-a
corespuns mereu diversitatea în ipostasuri: de la
pildele Avvei Antonie cel Mare până la scrierile Cuviosului Siluan, ori de la predicile părintelui Cleopa
până la mărturiile arhimandritului Andrei Scrima,
străbaŃi, într-un anumit fel, aceeaşi albie. Pentru ortodocşii aflaŃi cu un pas dincolo, alteritatea e o bucurie iar diferenŃa un permanent mister. În această
minunată felurime se cuvin citite şi cele mai insolite
afirmaŃii ale părintelui, care aduc mărturie despre „
înŃelepciunea cea de multe feluri” (Efeseni 3, 10) a
lui Dumnezeu. Părintele Teofil va rămâne amintirea
celor care l-au iubit acel duhovnic situat mereu la interval: între itineranŃă şi sedentarism, între rigoarea
patristică şi elasticitatea bunului simŃ Ńărănesc, între
înŃelepciunea rurală şi urbanitate intelectuală, între
ingenuitatea scenică şi un diafan histrionism, între
discursul volubil şi sentinŃa ireductibilă, între licenŃă
şi inovaŃie, între certitudine şi neprihănită şovăială.
La toate aceste interstiŃii se întrupează chipul pacificat al unui bătrân care se încăpăŃânează să rămână
veşnic tânăr.ierarhiei Române….
http://biserica.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2740
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EVENIMENTE VIITOARE ŞI ANUNłURI COMUNITARE
Program de Colinzi în Ziua de Crăciun
Nu uitati traditionalul Program de Colinzi Românesti si
Americane ce va fi prezentat la Sfânta noastră biserică,
chiar în ziua de Craciun (Vineri 25 Decembrie 2009), la
orele 12:30 pm., imediat dupa Sfânta Liturghie.
Programul va fi întocmit şi coordonat de dl Gabriel
Vamvulescu, cu participarea talentaŃilor artisti locali. Un
potlac se va servi înaintea programului. De aceea, rugam ca fiecare sa aduca câte un platou de mâncare, sa
putem binecuvânta trupurile dumneavoastra postitoare
cu mâncare "de frupt", înaintea programului.

10:00 am. Nu va fi nevoie sa postiti în aceasta perioada. Doamne, ce binecuvântare!…

Calendare Românesti de Perete pe
2010
Atât calendarele românesti de perete pe 2010, cât
si calendarele "de buzunar", vor sosi în curând la
Cancelaria parohiala. Adresati-va, va rugam, dlui
Mihai Daniel Orita, Epitrop I al Bisericii.

Plicuri de Pledge/Fagaduinte pe
2010
Ne-au sosit deja pachetele de plicuri de "pledge/
fagaduinte 2010" - în prezent în posesia epitropilor
bisericii. Nu ocoliti Epitropia. Este singura noastra
comoara ce o luam cu noi în timpul anului viitor.

Boboteaza 2010

Aspecte dela Concertul de Craciun 2006

Fiecare dintre noi ne ostenim pe pământ a aduna
cât mai multă "materie", uitând adesea de faptul
că nu ştim pentru ce o aduăma. Viata se sfârseste
pe îndelete, si în sfârşit nu luam nimic cu noi. De
aceea, suntem chemati sa ne sfintim (sanctificam,
nn) viata noastră zilnic, săptămânal, lunar, annual.
Nu uitati sa-l invitati pe preotul D-Voastra a va
sfinti casele la Boboteaza anului 2010.

Vizitarea Vârstnicilor si Bolnavilor

Slujbe Zilnice de la Craciun la Sf.
Stefan
Notati-Va calendarul, si nu pierdeti ocazia a va
cumineca zilnic, dela Craciun la Sfântul Stefan (25-27
Decembrie) cu Sfintele Taine ale Domnului IIisus Hristos, în cadrul Sfintelor Liturghii oficiate zilnic, dela orele

Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Nasterii Domnului,
2009 - parintele paroh va cauta sa vizite toti enoriasii vârstnici si bolnavi, aflati în spitale, case convalescente sau acasa. În eventualitatea ca cititorii
revistei noastre cunosc si alti enoriasi, în afara celor mentionati în revistă, care sunt bolnavi şi
doresc sa fie vizitati si împartasiti la Sfintele Sarbatori ale Nasterii Domnului 2009, va rugam sa-i dati
de stire parintelui, la telefonul cancelariei parohiale
(323) 255-8583, sau acasă: (818) 365-4274.

CârnaŃi de Casă…
Deliciosii cârnati de casa, proaspeti, vor fi pregatiti
de harnicele noastre gospodine, si va vor asteapta
de acum si pâna la Boboteaza.
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Va sfatuim sa va grabiti fiindca lozinca noua a gospodinelor este "first come, first serve". Pentru aranjamente, puteti sa sunati la doamna Getta Jercan
(presedinta reuniunii): (323) 664-0094 - sau doamna
preoteasa Elena (818) 365-4274.

Plicuri de Craciun
Dragostea Dvoastra fata de Pruncul IIisus, nascut în
saraca pestera a Betleemului acum 2000 de ani, o
puteti dovedi printr-un "dar" (adus atunci de magi si
închinaciunea pastorilor), anume o donatie financiara
catre Sfânta noastra biserica, prin intermediul plicului
de Craciun capsat în prezenta revista, si participarea
dumneavoastra, alaturi de întreaga familie, la divinele
Slujbe din Ziua Craciunului, si celelalte 3 zile urmatoare, pâna la praznuirea Sfântului Stefan.

Iată, Vin Colindătoriii…!!!
Din “An în An sosesc la geam”, aducându-va mesajul
Nasterii Domnului Hristos, colindatorii parohiei noastre.
Anul acesta se va începe colindatul din ziua de Sambata 19 decembrie crt. Fiti primitori si generosi, asa
cum au fost parintii, mosii si stramosii nostri. Donatiile
dumneavoastre merg la Sfânta Biserica. Avem nevoie
de voluntari.

Comitetul de Nominare
Pentru alegerea membrilor consiliului parohial pe
2010, un comitet de 4 persoane vor accepta "intentiile
dvoastra" de a selecta cei mai calificati membri ai consiliului parohial pe anul viitor: dl Constantin Jercan, dl
Mihai Daniel Orita, si dna Livia Literat. În eventualitatea
ca doriti a fi unul dintre cei 20+ de candidati ai consiliului parohial pentru 2010, va rugam sa dati de stire
unuia dintre membrii comitetului de nominare.
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Brad de Crăciun
Doamna Teodora Dragomir (dimpreuna cu familia
fiicei, Valentina, si nepoatele Carla si Ingrit) a
oferit deja donatia de cumparare a bradului pentru
Praznicul Craciunului 2009. Ii multumim din suflet,
si rugam pe Bunul Dumnezeu sa le ofere tuturora
multa sanatate, si mantuire.

Sa ne rugam pentru cei bolnavi

Ana Badescu
Ana Ciuca
Ana Sighisoreanu
Andromachia Gurita
Angela Rusu
Aurica Fagarasanu
Elena Maria-Coca
Badescu
Elena Sandulescu
Elena Sapera
Eufrosina Ipsilanti
Ioana Matei
Feronica (Fira) Muresan
Floarea Muresan
Iosif si Anica Boian
Iuliana Pincu
Joe (Joseph) Oros
Maria Bejenaru
Silvia Calustian
Sofia Bruma
Tatiana Calugarita
Tatiana Velcu
Valeria Draghiceanu
Vera Ulrich

Rugăciune pentru
sănătate
Ştiu Doamne că Tu m-ai
creat în perfecŃiune după
chipul şi asemănarea Ta.
Te rog, pe Tine, pe Sfântul Duh şi toti Sfintii, să
mă ajutaŃi să cunosc şi să
trăiesc această stare de
sănătate în trupul meu
material. Doresc să elimin
orice gânduri şi comportament care au creat
iluzia de boală şi durere.
Ştiu că Tu, Doamne, eşti
omniprezent, deci Tu exişti în fiecare celulă a trupului meu. Te rog, ajutămă să simt iubirea Ta în
trupul meu material, ca
să pot şti că mă legeni
chiar acum în sfintele tale
braŃe. Amin.

5500 carti donate bisericii noastre
In vara acestui an, Dl Prof. Dr. Basil Lapadat M. (Calle
Oklahoma, No. 102, Colonia Napoles, 03810 Mexico,
D.F. MEXICO) a donat bisericii noastre cca 5500 de
carti si reviste. Cartile au fost ridicate din Palm
Springs, CA de catre dl Ion Anton, dl Dumitru Popa, si
parintele paroh, si depozitate in Capela Bisericii. In
numele consiliului, s-a expediat la 17 Octombrie 2009
o scrisoare de multumire dlui prof. Lapadat.
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ACTIVITATI TRECUTE

SEDINTA CONSILIULUI PAROHIAL DIN DATA DE 14 IUNIE 2009
Duminica 14 Iunie 2009 a avut loc o sedinta speciala a
Consiliului Parohial, convocata de catre presedintele si
secretara consiliului.

1. SITUATIA FINANCIARA A PAROHIEI
In numele cancelariei parohiale, parintele paroh a
facut o succinta trecere in revista a situatiei
financiare a parohiei, inainte de finele anului 1989,
apoi a schimbarilor radicale intervenite dupa 1990,
cu precadere in ultimul an, cand si biserica resimte
efectele acute ale crizei economice din America.

Anul 1989, anul schimbărilor capitale, si
pentru biserica Sf. Treime

Parte din membrii consiliului parohial pe 2009
Sedinta, care s-a tinut in biserica, incepand dela orele
1:30 pm, s-a inceput prin rostirea rugaciunii de invocare. In lipsa motivata a secretarei consiliului (dna
Marcela Dora Serban), presedintele consiliului a numit
secretara pro-tempore pe dna Elena Popa, care a facut
apelul nominal. Au fost prezenti la sedinta un numar de
14 membri.
Ordinea de zi a continut 2 puncte centrale:
I. Analiza situatiei financiare a parohiei, in primul semestru al anului (dela inceputul anului
2009, si pana la data prezentei sedinte – 14
iunie 2009) si,
II. O propunere venita din partea comitetului
consultativ de investitii, numit la Adunarea Parohiala Anuala din 2 Februarie 2009, de a se considera cumpararea unui imobiliar (care se afla in
lista inventarului de Real Estate, in San Fernando Valley, Los Angeles, CA) la adresa: 5401
Carpenter Ave., Valley Village/North Hollywood,
CA 91607 (materialul in anexa).
Membrii prezenti ai consiliului au aprobat agenda de
lucru, si au purces la miezul problemei:

Parintele a amintit membrilor consiliului faptul ca,
până în 1989, biserica era o „Mică Românie”
pentru mulŃi dintre co-naŃionalii noştri. Până atunci
biserica era arhiplină. În perioada anilor 19821989, s-a simŃit necesitatea reală a construirii unei
biserici mai mare, mai frumoasă, mai atrăgătoare.
De aceea s-a şi cumpărat pământul de cca 4
hectare de pământ în Sunland, unde să se
construiască o nouă biserică, şi un majestos centru
cultural. Pe atunci erau numai 5 biserici româneşti
în tot Sudul Californiei.
După 1989 (căderea comunismului), totul s-a
schimbat, radical, la 180 de grade.
Majoritatea donatorilor, şi vârstnicii donatori
generoşi ai bisericii trecând la Domnul, spiritul şi
entuziasmul incipient s-a diminuat, locul în biserici
al vârstnicilor decedaŃi, nu l-a umplut nimeni;
tinerii fiind incorporaŃi de-a valma în secularismul
vremii, care-i tine departe de biserica, in timp ce
numarul bisericilor romanesti in sudul Californiei a
crescut de la 5 la 16 parohii si misiuni, apartinand
diferitelor jurisdictii.
Parintele a reamintit consiliului ca biserica se autointretine, nu primeste fonduri aditionale de
nicaieri, si ca enoriasii si sustinatorii bisericii sunt
chemati continuu sa contribuie personal si
financiar la implinirea bugetului anual al bisericii,
lucru ce devine din ce in ce mai greu datorita
scaderii prin deces a numarului de enoriasi, si prin
urmare si imputinarii donatiilor, in timp ce
generatia noua „nu prea se inghesuie” sa sprijine
biserica.
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Biserica “Sf. Treime” este insa binecuvantata de
Dumnezeu prin faptul ca are o platforma de “Real
Estate” (cladirea bisericii, sali parohiale, casa parohiala
convertita in 2 apartamente, si apartamentul de
desupra salii parohiale, casa din Montrose, mostenita
dela Pearl Brezeanu, care laolalta aduc un procentaj de
75% la bugetul parohiei). Din vanzarile obiectelor de
colportaj (icoane, lumanari, tamaie, carbune, servicii
religioase, etc), biserica implineste inca 12% din
bugetul parohiei; Din membrie (pledge, etc.) biserica
implineste 8% din buget; Alte evenimente (Colinda,
Donatii Pasti si Craciun, Banchetul de Hram, etc.) un
procentaj de 5% din bugetul annual al parohiei.

SITUATIA FINANCIARA IN PREZENT
SituaŃia financiară prezentă a parohiei este precară. In
ultimii 2-3 ani a scazut considerabil interesul multora de
a ajuta pecuniar parohia, fie prin ne-participare la
activitatile obişnuite ale parohie (slujbe, şi donaŃii
săptămânale); fie la activităŃile speciale ale parohiei
(banchete de Pasti, Hram, Revelioane, etc); fie la
pastrarea tradiŃiilor ortodoxe legate de Craciun,
Boboteaza, Colindat (nici un fel de voluntarism la
colindat, sau chiar refuzul elegant de a primi
colindatorii, preotul la boboteaza, etc), proiecte ce
ajutau in trecut la împlinirea BUGETULUI PAROHIEI.
Ingrijorator este insa si faptul ca, datorita recesiunii
(crizei economice din America, pana in prezent), in
vremurile normale, sala mare parohiala era inchiriata
de cca 18-21 de week-enduri (aducand un venit in
primul semestru al anului de cca $18,000 - $21,000), in
timp ce anul acesta, pana la 14 iunie 2009, sala
parohiala a fost inchiriata numai de 6 ori, ceeace
inseamna un venit la bugetul parohiei de numai $6,000
(mai putin de 1/3 venit la buget). Daca se merge pe
acest drum pana la finele anului, biserica se va afla in
postura de a nu-si putea plati taxele de proprietate, la
sfarsitul anului, sau achitarea cheltuielelor utilitatilor,
daca sala mare parohiala nu va fi inchiriata ca si-n anii
precedenti.

2. PROPUNEREA CUMPARARII UNUI IMOBILIAR PENTRU PAROHIE
Punctul al doilea al agendei l-a constituit o propunere
venita din partea comitetului consultativ de investitii,
numit la Adunarea Parohiala Anuala din 2 Februarie
2009, de a se considera cumpararea unui imobiliar
(care se afla in lista inventarului de Real Estate, in San
Fernando Valley) la adresa: 5401 Carpenter Ave.,
Valley Village/North Hollywood, CA 91607.
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Presedintele consiliului parohial, dl Constantin Jercan, la invitat pe parintele paroh sa faca o introducere, la acest al doilea punct de pe agenda de
lucru a consiliului.
Multumindu-i presedintelui, pentru darea de cuvant, parintele a anuntat consiliul ca, in prima saptamana a lunii iunie 2009, doamna Maria Pincu (in
numele comitetului consultativ, format din dumneaei, si domnii Grigore Birtoc si Marian Sarbu) a
contactat oficiul parohial (mai intai prin intermediul
dnei Dora Serban), apoi personal, informandu-l
verbal, si mai apoi prin fax (7 pagini) de existenta
pe piata imobiliara din San Fernando Valley, a unei
cladiri cu 14 apartamente, pusa in vanzare la
suma de $2,250.000.
Primind toate coordonatele agentiei de Real Estate, responsabila cu vanzarea imobiliarului, parintele s-a intalnit cu agentul companiei, si a analizat
cladirea pe din’afara, primind documentatia in
color despre cladire, si analiza financiara privind
veniturile, cheltuielile si soldul anual al acestei
afaceri. Parintele a pus la dispozitia membrilor consiliului intregul material asupra cladirii propuse de
comitetul consultativ.
a). Parintele a accentuat faptul ca, dupa parerea
sa, investitia este viabila, si – daca biserica ar avea
suma de $2,250.000 (costul cladirii) ar sustine fara
rezerve investrea in aceasta afacere.
In acest moment, s-au deschis discutiile pentru
membrii consiliului. Au luat cuvantul, pe rand,
membrii consiliului, care s-au intrebat: De unde va
primi biserica suma de 461,512.00 completare la
cei cca $500,00.00 (totalul down-payment-ului) solicitat de proprietar – Care va fi dobanda, si pe cati
ani?; Cine va co-semna pentru acest prim imprumt
(cca $ 500,00.00), si la ce pret? – este bine stiut
ca bancile, mai ales in aceasta stare de “criza financiara” nu ofera impumuturi pecuniare institutiilor non-profit decat cu asigurari de “collateral
lichid” din partea unor co-semnatarilor calificati,
persoane particulare, sau institutii cu greutate financiara – bine fiind cunoscut faptul ca, in astfel
de cazuri, bazati pe experiente trecute, atat preotul, cat si consiliile parohiale devin “servile”,
“dependenti financiar” de co-semnatari;
Vorbitorii s-au intrebat: de unde vine intregul
down-payment (de $ 961,512), urmand primul
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loan de $763,488.00 x 6.47% - TERM 360 luni/30 ani,
insa platibil, sau refinantabil in 4 ani/septembrie 2013;
un al doilea loan: $ 500,000.00 (maturity 2013) –
interest only: $32,350.00/annual, cu un „Balloon
Payment” de $500,000.00, in 2013 (adica de plata
proprietarului o jumatate de million in 4 ani, precum si
faptul ca biserica are, in present, in cash, numai
jumatate din down-payment (cca $500,000.00),
urmand ca IN PREZENT sa imprumute, (un al treilea
loan) approx. $ 500,000.00/mai precis suma de $
461,512, suma ce nu este nicaieri inclusa in P&L
Statement (din prezentarea listing), cand vorbim de
aceasta investitie.
Cine garanteaza platirea acestui “prim imprumut de
aproape $ 500,000.00” pentru down-payment?; Cine
garanteaza re-finantarea?; Cine administreaza
proprietatea?; Cine garanteaza prezentarea in litigatiile
legale (chestiuni administrative) atunci cand sunt litigii
cu chiriasii, institutiile ce fac administrarea
(management, etc), mentinerea utilitatilor, etc?; Cine
garanteaza salvarea proprietatii in cazul unei situatii
neprevazute, vacantare in masa (in prezent se pare ca
sunt numai 2-3 proprietati de vanzare – cu un
asemenea profil - in respectiva arie, insa ce se va
intampla in viitor apropiat, sau indepartat cand vor fi de
vanzare, in aceeasi arie 20-30 de cladiri similare, iar
chiriasii se vor muta cu chirii mai convenabile)?;
Intrebarea: „Cine...?”
b). Membrii consiliului au discutat si un alt aspect al
acestei afaceri: Anume cati bani are biserica in “Fondul
de Constructii”, si mai ales “provenienta acestor fonduri”, binecunoscut fiind faptul ca majoritatea acestor
fonduri vin din donatiile dnei Pearl Paraschiva Brezean.
Si daca nu ar fi beneficiat parohia de astfel de donatie,
biserica ar fi avut doar proprietatea din Sunland
($235,000.00) pe care a cumparat-o din donatiile parohienilor, in timpuri economice optime. Banii din fondul
current de constructie de cca $600.000, sunt bani care
provin din vanzarea celor 3 proprietati donate de d-na
Brezean. Din acesti bani, deja s-a cheltuit – potrivit hotararii adunarii parohiale - o suma considerabila pentru
renovarea bailor publice, remodelarea salii parohiale, si
aducerea la cerintele “codurilor de functionare” a adiacentelor parohiale, a adiacentelor parohiale inchiriate
de agentia guvernamentala, scoala “Head Start”, de
unde colectam venituri lunare. Asadar, daca fondurile
de constructii s-au diminuat datorita hotararilor adunarii parohiale pentru renovari; daca potrivit regulilor
de “afaceri” privind imobiliarele, se necesita un capital
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in rezerva pentru cheltuieli neprevazute de cca
$250,000 - $300,000 – atunci, se intreaba membrii
consiliului parohial – daca isi are vreun sens de a
mai discuta posibilitatea de a investi in imobiliare,
in conditiile prezente, cand nu avem siguranta
acoperirii cheltuielilor cotidiene, astfel ca parohia
sa fiinteze in continuare.
In incheierea discutiilor, luindu-se votul, personal
si individual, al fiecarui membru prezent la sedinta,
s-a constatat o votare unanima (14 voturi impotriva propunerii), motivandu-se conditiile
economice prezente, asteptandu-se ca, in viitor,
cand economia se va redresa, sa fie considerate
noi propuneri de investitii, care sa ajute, practic si
realistic, ridicarea de fonduri pentru implinirea dezideratului acestei comunitati, construirea unui nou
sfant locas.
Sedinta s-a incheiat in jurul orelor 3:00 pm, cu o
motiunea de inchidere a sedintei facuta de d-l Mihai Daniel Orita, secondata de D-na Mariana Cadia
si rugaciunea de incheiere, rostita de Parintele
Constantin Alecse.
Incheiat astazi 14 iunie 2009, Constantin Jercan,
Presedinte, Elena Popa, Secretar pro-tempore

Dezbinarea intre frati
Parintele Dionisie Ignat de la Colciu:
“Durerea cea mai mare este că noi între noi nu ne
iubim, noi între noi. Dacă şi aici, şi în monahism
se strecoară ispititorul ăsta! Tu eşti român şi eu
român, dar el se bucură când îŃi poate săpa o
groapă Ńie, în faŃa duşmanului. In faŃa duşmanului,
care duşman e şi al lui şi al meu. El se uneşte cu
duşmanul lui şi al meu ca să mă distrugă pe mine.
Am observat că multe întâmplări din acestea s-au
întâmplat şi asta-i dureros.
VedeŃi? Asta-i ca şi cum ar fi un blestem pe capul
nostru. Vasăzică, zici să fim mai uniŃi, împreună,
cu aceleaşi idei şi pe urmă te faci fals, vezi? Asta-i
o slăbiciune, da, o slăbiciune. Cel mai dureros lucru. N-avem darul ăsta al unirii... […] Vezi, şi la
noi, nu ziceau vechii noştri români că „unirea face
puterea”? Dacă este unire, ai putere. […] Dar
dacă nu-i unire, e dărâmare, s-a terminat“.
(in revista “Presa ortodoxa“, numar-semnal, decembrie 2008).
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SEDINTA CONSILIULUI PAROHIAL 20 SEPTEMBRIE 2009
Duminică 20 septembrie crt., a avut loc şedinŃa trimestrială de lucru a consiliului parohial, al bisericii “Sf.
Treime”, începând în jurul orelor 1:15 pm, la finele
Sfintei Liturghii, si servirea de gustari usoare, cu rugaciunea de invocare.
A urmat apelul nominal, la care au raspuns 17 persoane. S-a purces cu citirea procesului verbal al şedintei anterioare (14 iunie 2009).
După citirea, discutarea şi aprobarea procesului verbal
din 14 iunie crt, membrii prezenŃi ai consiliului parohial
au ascultat rapoartele prezentate, după cum urmează:
Parintele Paroh a mulŃumit parintelui Virgil Anton si
parintelui Stefan Stoleru pentru co-slujire; şi a
prezentat revista parohială din primul semestru, tipărită
în culori, rugând consiliu să-şi exprime opŃiunea de a
tipari sau nu revista de Crăciun in culori. Consiliul a
decis, în unanimitate, tipărirea revistei în culori.
A urmat apoi o prezentare amplă a activităŃilor
parohiale dela Sfintele Paşti, şi până în prezent. S-a
facut o prezentare sumară şi asupra activităŃilor
liturgice, pe aceeaşi perioada.
A urmat raportul preşedintelui Consiliului Parohial, dl
Constantin Jercan, care a elaborat asupra supravegherii
lucrarilor de remodelare a bailor publice, a
monumentului “Botezul Domnului”, a acceptarii şi
depozitării celor cca 5500 carti şi reviste, primite drept
danie din partea prof. Basil Marcu Lepadat, a şedintei
din 14 iunie crt., unde s-a discutat şi rejectat proectul
imobiliar din Valley Village (a se vedea procesul verbal
al respectivei sedinte), a activitaŃilor legate de
Sarbatoarea Zilei Independentei, Monarhia, si a Mamei
(duminica 10 mai), Organizarea Hramului, Fotografiile
pentru Calendarul Solia 2010, etc.
Preşedinta comitetului de doamne, dna Getta Jercan, a
comentat asupra activităŃilor generale ale reuniunii:
mese lunari, sau ocazionale, parastase, curatenie in
biserica inaintea Postului-Mare, si inainte de Hram,
organizarea banchetului de Hram, parastasul de 40 de
zile si masa comemorativa IMO Silvia Sabina Stoicescu,
cand s-a sarbătorit şi ziua mamei (10 mai), apelul catre
doamnele comunitatii ca sa “devena membre la
reuniune”.
În raportul Epitropiei şi Casierie s-a elaborat asupra

situatiei financiare (pledge, colecta, vanzari obiecte
de colportaj, cheltuieli, etc... pe perioada 1
ianuarie-20 septembrie 2009).
În numele comitetului cultural, dl Ion Anton, ca
delegat mirean la Congresul Episcopiei ROEA,
dimpreună cu preotul paroh, a dat un scurt raport
asupra Congresului Episcopiei, 1-4 iulie 2009; de
asemenea asupra vernisajului expozitiei “Neculai
Constantin”; precum şi sarbatorirea Zilei
Independentei, Monarhiei şi a Mamei (10 mai).
Spre finalul şedinŃei, s-au discutat proiecte si activitati culturale si religioase (present si viitor),
cum ar fi efortul de activare a scolii duminicale; organizarea unui eventual picnic de toamna; bake &
boutique sale (Thanksgiving, Craciun); cumpararea
şi decorarea unui brad de Craciun; Pregatire si
vanzare de cârnati de casa…; Colindatul, Program
de Colinzi, Ziua de Craciun; dacă să fie organizat
de catre biserica Revelionul 2009/2010???; convocarea şedintei adunarii generale parohiale în prima
duminică a lunii februarie 2010 (Comitetul de
nominare format din 4 persoane: dl Constantin
Jercan, dl Mihai Orita, dna Livia Literat şi parintele
Constantin Alecse); discutii generale, diverse...
Sedinta s-a incheiat in jurul orelor 2:30 pm, cu o
motiunea de inchidere a sedintei si rugaciunea de
incheiere, rostita de Parintele Constantin Alecse.
Incheiat astazi 20 septembrie 2009, Constantin
Jercan, Pres., Marcela Dora Serban, Secretară

Parte din membrii echipei de colindatori, in sezonul colindarii la Craciunul anului trecut (2008)
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Hram 2009 la Biserica Ortodoxă Română “Sf.Treime”, Los Angeles
BANCHETUL DE HRAM
a avut loc Duminică 7 IUNIE, 2009

THE FEAST-DAY OF THE CHURCH
Sunday 7 JUNE, 2009

(de la orele 1:00 pm, în sala mare parohială)

(from 1:00 pm., after the Divine Liturgy of the Descent of the Holy Spirit Feast-Day)

MENIUL: * Aperitive * Friptură de porc şi pui cu garnitură (cartofi, salată) * Tort “Moca“ şi Cafea * Centrul de
răcoritoare v-a stat la dispoziŃie.

MENU: * o'd'oeuvres * Pork chaps and grilled
chicken with trimmings (potato salad) * "MOCA"
Cake * Coffee * & * The refreshments center will
be available to everyone throughout of the day
CULTURAL PROGRAM:
The renown "The Ardeal Rapsody", led by Mr
Mitică GrigoruŃ, will play the folk Romanian Music
and International Music for everyone.

Hram: Parte din Reuniune (fotografie de grup)

Orchestra “Grigorut” - (fotografie de grup)

PROGRAMUL ARTISTIC:
Muzică populară şi uşoară cu membrii orchestrei
"Rapsodia Ardealului". În program: Mitică GrigoruŃ,
orgă si interpret vocal; Marian Milită, acordeon şi solist
vocal, Mihai Chiriuc, vioara, si Camelia Ciobanu Filip,
solist vocal. Orchestra şi soliştii au interpretat muzică
populară românească, din toate regiunile României,
muzică de dans, de asemenea muzică uşoară internaŃională; Reuniunea Doamnelor a organizat, de asemenea o TRADIłIONALA TOMBOLA în timpul programului.

During the program: Here are the entertainers:
Mitică GrigoruŃ, organ and vocal singer; Marian
Milită, accordion and vocal singer, Mihai Chiriuc,
violin, and Camelia Ciobanu Filip, renown vocal
singer. The orchestra and the vocal singers will interpret Romanian Folk music from all the regions
of Romania, dance music and special music for
the youth.

Group of parishioners gathered for a group picture on Church’s Feast-Day (Hram), at the end
of the Service

The Ladies Auxiliary also organized the
"traditional" Raffle Game during the program
The entry tickets were as follows:
· $ 35.00/per adult, 10 people per table
· $10.00/ Teenagers between: 11-18 years of age
· Free entry - children/young adults up to 10 years.
Detailed info @
http://biserica.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2653
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FINANCES - RAPORT FINANCIAR (SF. PASTI/CRACIUNUL 2009)
Donatii de Pasti
Cancelaria bisericii noastre doreste sa multumeasca tuturor
donatorilor, care si-au aratat generozitatea lor la Sfintele
Pasti 2009, trimitind obolul lor prin plicuri de donatie de
Pasti, sau donatii direct la cosul de colecta, atat in Ziua de
Sfintele Pasti, Saptamana Mare, si chiar dupa Sfintele Pasti,
dupa cum urmeaza:

$ 100.00
Familiile: Valentina Stoicescu, Mihai Istrate, Nicolae
Sadrapeli, Iancu & Tincuta Zica, Constantin Busu, Anatol Razmeritsa, Stefan Dondoe, Galiatzasos Fam, Laura
Singleton, dr. Dana Petrus, Miron Bonca, dr. Horia
Opran, Constantin & Mariana Goga, Victoria Myers,
Iacob Ratiu, Marcel Gheta, Marian & Dora Serban,
Emilia Popa, John & Lucretia Roman, Alina Avalos, Anca
Fanous, Nicolae & Tana Grasu

$ 5.00
$ 150.00
Doamnele Floarea Muresan si Elena Cristea, Dl. Florin Mangu
Familiile: Raluca Agafitei, Mario & Smaragda Theodorou
$ 10.00
$ 200.00
Familiile: Silvia Asudarian, Maria Anton, Elena Popa, Marta
Radulescu, Paul Ghitescu, Mihaela Anghel
$ 20.00
Familiile: Iancu & Tincuta Zica (la Florii), Bianca Turner,
Marta Radulescu, Elvira Petrisca, Leonora Kosek, Constanta
ClenciuCharlie Cocea, Fr. Virgil Anton, Victor & Maria Mangu,
Olimpia Georgescu/Elena Dumitru,Teodora Dragomir,
Eugenia Moise, Florina Istrate

Familiile: Costica & Steve Sapera, Cornel Paraschiv,
Dragos & Ioana Andrei, Nikola Margan, Floyd & Mira
D’Angelo, Erik & Ann Hansen, Dr. Cristi & Angie Bileca,
dna Sabina Popescu, Sapera Costel
$ 250.00
Familiile: Valeriu & Elena Cozlovski, dna Maria Pincu
$ 300.00

$ 25.00
Familiile: Dan David, Ken & Isabela Riedel, Mihai & Daniela
Ionescu, Greg & Ana Birtoc, Maridee Moorhead

Familiile: Mihai Geambasu, Max Lin & Liliana Lanza, Ani
Mardini, Steve Sapira
$ 500.00

$ 30.00
Doamna Livia Ecaterina Literat
Familiile: Adrian & Anca Enache, Radu & Mihaela Urma, Mihai Orita, Gabriel Vamvulescu, Anda Scheianu (pomelnic),
Angela Rusu, Ana Bughi, Radu Mihnea Cristescu, Alex & Steliana Nistorescu ($ 35.00)

$ 700.00
Doamna Iris Dinu

$ 40.00

$ Un-specified amounts:

Familiile: Mircea Marinescu, Liliana Lanza, Romus Cataloiu

Familiile: Gloria Sanchez, Valentina Stoicescu, Marian
Sarbu, Leontina Matei-Himber

$ 50.00
Familiile: Prof. Domnita Dumitrescu, Maria Marinescu, Cezar
Sandulescu, Constantin Jercan, Dumitru Turlacu (& fiica
Daniela Safari), Paul & Elena Popa, Florin Barbu, Maridee
Moorhead, Mihai D. Orita, Gheorghe Ceara, Fam. Jugureanu,
Rodica Andreescu & Marjolein Kipp, Popa Fam., Victoria Alba,
Florin Popan & Cornelia F. Pop, Constantin & Paulina Ciocan,
George & Florenta Bezin-Acevedo, John Mezin
$ 60.00
Familiile: Marin & Georgeta Dondoe, Dumitru & Mariana
Grigorut, Radu Vamosiu, George Ianculescu ($ 75.00)

MIEI DE SFINTELE PASTI
(de asemenea: oua, faina, ulei)
Familia George & Elena Comboianu
Familia Florin & Nicoleta Tasu
Familia Sofrone & Elena Grasu
Familia Stelica & Mariana Grasu
Familia Stelian & Vickie Grasu
Familiile Neculai & Cristian Sapera (miel, faina, zahar,
orez, ulei, oua, cafea si $ 200.00 pentru flori)
Familia Iancu si Tincuta Zica (faina, zahar, ulei, miez de
nuca, pepsi, oua, pui)
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Familia Stere Stere (ulei, faina si oua)

Familia Stefan & Tudora Perceleanu $ 100.00
DONATII DE PASTI
FLORI LA SFANTUL MORMANT:
Multumim urmatoarelor familii distinse donatoare:
$ 5.00
Familiile: Vlaicu Dumitra ($2.00), Fam. Serbanescu, Gloria
Sanchez, Silviu Cozma ($4.00), Maria Clotan, Maria Stere,
Marta Radulescu, Alex Dumitru, Catalin, Manuela & Vitalina,
anonim, Marian Zervo, Emilia Bucur, anonim, Gianina & Adriana, Florenta Bezim, Ion Ciceu si dna Teodora Dragomir ($
5.00 flori, $ 25.00 lumanari, $70 – 2 lumanari pentru preoti);
$ 10.00
Familiile: Elena Gheorghiu, Valentina Sarchizian, Dumitru
Turlacu, Floarea Muresan, Ioana Munteanu, Victor Mangu,
Roxana Vamvulescu, Nicolae Grasu, Olimpia Georgescu; Florin Mangu;
$ 15.00
Familia: Mihai Valentin
$ 20 .00
Familiile: Elena Kochunian, Mirabela Calin, Doina & Spiru
Galiatatos, Florica Nedelcu, Emilia Popa, Victoria Myers,
Daniela Cicu, Sorinel Benga, Mariana Cadia, Ionel Radu,
Anonim, Florica Cataloiu, Calin Popa, Pavel Milea, Marian
Serban, Mircea Marinescu, Anica Alexe, Paulina Ciocan,
Dumitru Grigorut, Maria (Daniela?) Comboianu;
$ 25 .00
Familiile: Grigore & Ana Birtoc, Bianca Turner, Ioana Andrei, Valentin Anton ($ 30.00)
$ 40 .00
Familiile: Cornel Paraschiv, Floarea Paraschiv, Nastaca Cociuban;
$ 50 .00
Familiile: Daniela Cicu, Maria Pincu, Paula Matei, Elena &
Paul Popa, dr. Sorin Muntean, Constantin & Getta Jercan,
Marian & Aura Sarbu, Pr. Virgil Anton, Psa Elena Alecse;
$ 60 .00
Familiile: Liliana Lanza, Florentina Paraschiva O’Queen,
Adrian, Dorin & Maria Bodea;
$ 100 .00
Doamna: Livia Ecaterina Literat;
$ 200 .00
Familiile: Adriana Thomas, Nicolae & Marcela Sadrapeli
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ALTE DONATII DE PASTI
(paine si vin pentru Sfintele Pasti, si donatii pecuniare
pentru obiecte de colportaj: tamaie, carbune, lumanari)
Multumim urmatoarelor familii (multe din urmatoarele
donatii au fost trecute deja si in tabela de mai sus, la
totalul donatiilor de Pasti): Didina Krikorian (vin), Anton
Kretzu: IMO Vasa, Sofia si George Kretzu, Marta
Radulescu ($ 10.00, paine, vin), Paula Matei $ 50.00;
Daniela Cicu $ 100.00; Maria Clotan $ 25.00; Floarea
Cataloiu $ 100.00; Adriana Barbu Cristescu $ 50.00;
Elisabeta & Mark Anghel $ 40.00; Stere Stere $ 100.00;
Maria Marinescu $ 50.00; Angela Rusu $ 30.00; Nicolae
& Tana Grasu $ 100.00; Valeriu Cozlovschi $ 250.00;
Paul Popa $ 50.00; Dumitru & Filofteea Turlacu $ 50.00;
Vlaicu Mariana $ 30.00; Stefania Georgescu $ 20.00;
Dumitra Vlaicu $ 5.00; Marin Dondoe $ 60.00; Ioana &
Dragos Andrei $ 200.00; Stefan Dondoe $ 100.00;
Mariana Grasu (flori) $ 50.00; Florin Barbu $ 50.00.
Alte donatii si ofrande de Pasti: Maria Mangu, Ana
Bughi, Paulina Ciocan, Mariana Cadia, Nastaca Cociuban, Familiile Cataloiu, Ana Birtoc, Maria Clotan,
Mirella Predescu, Familia Ion si Steliana Cufuioti, Maria
Pincu, Marta Radulescu, Antuaneta Rastian, Niculina
Radu, dna Elena, dna Dumitru, dna Cristina Mondocea, May Jean Jianu, Liliana Vartic, Gabriela Rautescu,
Familia Calugarita, Andreea Bagiu, Florenta BezinAcevedo.

MASA DE FLORII
Multumim Familiilor Mariana Cadia, si Petrica Predescu,
care au donat si oferit Masa de Peste, din Duminica
Floriilor.

HRAMUL BISERICII DIN 8 IUNIE 2009
LA BANCHET:
La intrare
$ 3,220.00
Donatii (prin posta, si la masa) $ 1,920.00
Total venituri:
$ 5,140.00
Cheltuieli - Mancare
Cheltuieli – Muzica
$ 1,400.00
Cheltuieli – Curatenie
$ 100.00
_______________________________________

Donatii la Banchetul de Hram
(pentru acoperirea unor cheltuieli, balanta = profit):
Didina Krikorian $ 100.00, George Nituleasa $ 100.00,
Constantin & Magdalena Goga $ 200.00, Elena Grassu $
100.00, Tudora Perceleanu $ 100.00, Victoria Myers $
50.00, Neculai Sapera $ 200.00, Mariana Grasu $
200.00, Neculai Fratita $ 50.00, Spiro Galiatzasos $
100.00, Popa Gabriel $ 10.00, Valentin Nicolae $ 50.00,
Radu Vamosiu $ 25.00, Paula Matei $ 100.00, Maridee
Moorhead $ 100.00, Anatol Razmeritsa $ 150.00, Marta
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Radulescu $ 20.00, Floarea Muresan $ 5.00, Neculai & Violeta Fratita $ 50.00, Romus Cataloiu, Victor Mangu $ 10.00,
Jenny Mardirossian $ 10.00, Nicoleta & Catalin Florea $
50.00, Eufrosina Ipsilanti $ 20.00, Georgeta Nae $ 5.00, John
Jurgiu $ 10.00, Paul Popa $ 20.00, Pr. Stefan Stoleru $
50.00, Dumitra Vlaicu $ 5.00, Olimpia Iosifescu $ 100.00,
Ken & Isabela Riedel $ 70.00, Ann Hansen $ 200.00, Ion
Ciceu $ 10.00, Marian Serban $ 20.00, Anca Fanous $ 25.00,
Gordon Odell $ 30.00, Alice Bocancea $ 30.00, Eugenia
Moise $ 40.00, John Fagarasan $ 50.00, Ionel Radu $ 50.00,
Miron Bonca $ 50.00, Sorin Munteanu $ 50.00, Daniela Cicu
$ 50.00, Liliana Lanza $ 50.00, Mihai Orita $ 50.00, George
Cataloiu $ 100.00, Valentina Stoicescu $ 100.00, Dumitru
Grigorut $ 100.00, Peter Predescu $ 200.00, Livia Ecaterina
Literat $ 500.00.

DONATII SPECIALE:
Dna Teodora Dragomir a donat suma de $ 100.00, la
Duminica a III-a din Postul Pastilor (Decorarea Sfintei Cruci);
$ 100.00, la Duminica 14 Septembrie, praznicul Inaltarii Sf.
Cruci (Decorarea Sfintei Cruci); si $ 100.00, cumpararea
Bradului de Craciun (2009), pentru sanatatea familiei. Ii multumim din tot sufletul.
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Parastasul IMO Mandita Canciu
Donatia dnei Maria Pincu IMO Mandita Canciu:
Lumanari
$ 60.00
Slujba Parastasului
$ 40.00

Eternizarea Marelui Grigore Vieru
(Iasi, Romania)
Motto:
Daca visul unora a fost ori este , sa ajunga in Cosmos, eu viata intreaga am visat sa trec Prutul.
Figura emblematica a Basarabiei, un simbol al
basarabenilor, Grigore Vieru a scris totdeauna
pentru aceia care l-au inteles si l-au ascultat.
S-a adresat unor oameni care aveau nevoie de el,
aveau nevoie sa vorbeasca despre trecutul lor,
identitatea lor amenintata, despre limba romana,
omenie, despre pamatul strabun, despre revenirea la patria mama Romania,si despre multa
iubire. Grigore Vieru a fos mistuit de mitul unitatii neamului sau, era un unionist impatimit si a
plecat dintre noi cu aceasta neimplinire.

Dna Ioana Muntean, la Duminica a III-a din Postul Pastilor
a decorat Sfinta Cruce, folosita la procesiune, si venerara in
ziua praznicala
Dna Mariana Cadia, la Duminica din 14 Septembrie,
praznicul Inaltarii Sf. Cruci, decorarea Sfintei Cruci;
Dnul Dumitru Popa, ajutat de dnul Ion Anton, au remodelat monumentul “Botezul Domnului”, si acoperisul acestuia, in mod voluntary, biserica cheltuind cca $ 1,000.00
costul materialelor.

DONATII MEMORIALE
IMO ANICA ALEXE
Dna Livia Literat $ 500.00
Dna Maria Pincu $ 100.00
Dl Nick Stoisor $ 100.00
Dna Emilia Popa $ 50.00
Dl Miron Bonca $ 50.00
Fam. George & Ana (Badescu) Cojan $ 50.00
Parastasul IMO Mama Draga Margan
(Duminica 17 Mai, 2009)
Donatie din partea dnei Maria Pincu:
Folosirea Salii mari la pomana $ 300.00
Folosirea Bucatariei
$ 300.00
Folosire de lumanari
$ 160.00
Donatie slujba parastasului
$ 40.00
Donatie IMO Mama Draga
$ 500.00
Miron Bonca IMO Mama Draga $ 30.00

Dezvelirea bustului poetului Grigore Vieru a
avut loc pe 1 decembrie la Iasi
Figura lui fragila nu dadea de banuit ce forta ascunde spiritul sau. Am scris cu ceva ani in urma
un articol despre aceasta trasatura a sa intitulandu-l: Grigore Vieru cand sfant pentru unii,
cand smeu pentru altii.
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Cu oamenii-oameni, comunica evlavios, paraca
spunand rugaciuni, cu dusmanii idealuirlor basarabiei,
devena pa data darz, un cuget tare, un spirit baricada
in fata imposturii si amenintarii. A disparut napraznic
si acest lucru ne face sa vorbim despre Grigore Vieru
cu alte timpuri ale verbului. El nu s-a autointitulat "
poet al nemului sau " ci a fost asimilat ca atare.
Asa cum singur spunea ca el este alcatuit din mai
multi oameni: poet., tribun social,c ompozitor, prozator etc, el nu a fost niciodata sablonard ci a fost
mereu si in toate , el insusi. Romanii din America l-au
avut ca oaspete in mai multe randurui , dar cea mai
fertila comuniune cu spiritul sau l-au avut in urma vizitei din 2002-2003, cand oricat de captivati sunt traitorii din America de iluzia banului, au gasit timpul sa-l
intalnesca si sa-l cunoasca pe marele poet.
Am mai scris-o ca in toate comunitatile in care a
descins, Grigore Vieru a fost intampinat ca un vechi
prieten cu care te reintalnesti dupa multi ani. A fost
asimilat ca un mesager al aspiratiilor acelora de pe
pamantul de origine.
Animat de ecoul acelor trairi si a multor intalniriri
la Chisinau, Iasi, Bucuresti, Putna, Vatra Dornei, romanii americani au constiutit un comitet de intiativa
pentru a cinsti prin eternizare la Iasi ( primul oras in
care a pasit poetul la prima vizita in romania in 1973 )
memoria marelui disparut. La multi conationali s-a
apelat pentru sustinere financiara, putin au raspuns
faptic insa.
Iasiul a avut sensibilitatea ca prin Domnul Gheorghe Nichita primarul orasului, prin directorul economic domnul Victorel Lupu, Consiliul Municipal sa aprobe fara rezerve finantarea unui bust Grigore Vieru,
cu amplasarea in renumitul parc Copou, langa Alecsandri, Creanga, Junimistii secolului XLX si XX si langa
statuia si teiul " Lucafarului poezii romanesti
Eminescu" , a carui lacrima Grigore Vieru, s-a considerat toata viata. In momentul dezastrului poetul se
intorcea de la comemorarea a 159 de ani de la nasterea lui Eminescu sarbatorita la Cahul, cand destinul,
poate cine stie, i-a scos in cale acel hotar prin care a
trecut in vesnicie.
Savarsirea acestei lucrari n-ar fi fost posibila fara
solicitudine si omenie din partea unor exponenti ai
primariei municipiului Iasi cum ar fi , domnul Director
Ing Mihai Chirica, domnul Mihai Pricop, si a reprezentantilor Consiliul Mondial Roman- initiatorul lucrariiIng Mihai Ciobanu si artist plastic Rodica Postolache,
care nu si-au precupetit timpul si energia da a cinsti
memoria aceluia pe care l-au cunoscut si l-au iubit,
Grigore Vieru.
Pentru executie s-au gasit oameni de suflet, arhitectul Gheorghita Vornicu- Gheorghe, prof univ.Ioan
Carcea, care pentru sume modice au executat o lu-
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crare de o tinuta artisitica excetionala.
Bustul lui Grigore Vieru te priveste blajin,
ocrotitor cu un zambet coborat din alta lume, .
lumea umbrelor. Discutand cu domnul Vornicu,
mi-a expicat ca in tot timpul executarii mulajului
a vorbit cu lutul din care l-a plasmuit incat a simtit ca i-a dat suflet. Credem ca prin aceasta lucrare implinim o parte din visul marelui poet al
Neamului, de a-l etrrniza si acolo unde a visat sa
ajunga pana in 1973, pe malul drept al Prutlui.
Nu in ultimul rand se cuvine a evidentia entuziasmul cu care au imbratisat initiativa noastra
domnul senator Titus Corlatean, Presedintele Comisiei de Politica Externa a Senatulii si domnul
Eugen Tomac, Ministru Secretar de Stat al MAE.
Componenta comitetului de initiativa: Ciuca
Virgil, Pr Constantin Alecse, Pr Theodor Damian,
Rodica Bostan, Mircea Popescu, Dumitru Caranfil,
Neculai Popa, Anatol Razmerita, Radu Luchian,
Ion Anton, Constantin Hagiu, Mihai Stan, Vasile
Bechis.
Eterna si pioasa memorie!

Ion Anton
(inginer, publicist, poet, eseist)
Website: www.ion-anton.com
Mr Ion Anton's life could be imagined as a stream
of water flow through the riverbed of God's creation. Ultimately, the
man leaves behind him
a trail, like a smoke,
which is the echo of
his feelings and their
actions, which became
memories.
Ion Anton was born in
Romania of Christian
parents, who raised
him in the fear of God,
Faith, and respect for
the Holy Orthodox Church.
In Romania, he got a Diploma in Chemical Engineering. His activity in Romania, over 35 years
was devided into 2 phases: a). Chemical Engineering and, the last phase (over a period of 14
years), b) Reagional Director of Commerce, supervizing over 2400 people.
In 1994, he immigrated in the United States, together with his family (wife, and their 2 children'
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families: daughter (dr) Antuaneta, married to a priest
in ROEA Diocese, and a son, also a priest in that same
Diocese.
In the United States, he continued to work in the
Chemical Engineering field until he retired, while from the spiritual point of view - he became very involved in the church life.
As a member of the Holy Trinity Romanian Orthodox
Church, under the pastorship of Very Rev. Fr. Alecse
Constantine, parish priest of Holy Trinity Church, Ion
Anton fulfilled duties such as public relations chairman, publications coordinator, chairman of the building project, chairman of the Board of Directors/
Parish Council, etc.
As a poet and writer, Ion Anton wrote extensively poems, essays, political articles, travel journals serial,
etc...for Romanian publications abroad, such as: Romanian Meridian, Christian Life, The Moment/Clipa.
Affiliations and collaborations
1. ROEA - Romanian Orthodox Episcopate of America;
2. Holy Trinity Romanian Orthodox Church Holy Trinity: cantor, epitrop, member of the Parish Council, Chairman of the Board, Building Committee
member, lecturer, public relations, correspondent;
3. "The Christian Life", quarterly magazine, coeditor, cultural correspondent;
4. Romanian Global News - correspondent;
5. Moment/Clipa - member of editorial committee;
6. Romanian Meridian, correspondent;
7. "Miorita" - The Confort, correspondent;
8. The Romanian Echo, Oregon, correspondent;
9. Romanian World Council, member;
10. Romanian Family County Library "John
Dulfu" (Romania) correspondent;
11. Romanian Internet - correspondent;
12. Press review - Events, occasional correspondent;
13. Radio Metaphor, Canada, USA and Australia;
14. "Painter Nicolai Constantin" Museum, Frankfurt,
Germany, manager; Exhibits in America in 2009;
15. "Hello Iasi" Newspaper, occasional correspondent;
16. "Biserica.org" Forum, for group discussions, English and Romanian, on religious topics, predominantly Orthodox.
Publications:
www.ion-anton.com/publicatii/index.htm

Website: www.ion-anton.com
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Urări de Anul Nou! 2010
Ne aflăm la cumpăna dintre ani, mai trecem o filă
de aur din cartea existenŃei noastre.
Fie ca anul care vine să vă aducă tot ce v-aŃi dorit
şi nu vi s-a împlinit în 2009.
Anul 2009 a fost un an bântuit de furtuni, dar şi
împliniri duhovniceşti pentru mulŃi.
Nori grei au plutit peste planeta noastră, prin care
Dumnezeu ne-a certat pentru necredinŃa şi
răutăŃile noastre.
Trăim într-o lume extrem de agitată, în care
gâlceava universală este parte din credinŃa unor
popoare.
Arca salvării noastre este credinŃa în Dumnezeu.
În comunitatea noastră, cei care au dorit să se
întâlnească cu Mântuitorul Hristos, L-au căutat, şi
L-au întâlnit în Mireasa Sa, Sfânta Biserică, spre a-i
aduce prinos de rugăciune şi mulŃumire.
Numai căutându-L pe Dumnezeu, putem avea
speranŃa de a ajunge la limanul mântuirii.
Vă dorim ca anul 2010 să vi se împlinească toate
dezideratele, şi - prin sporirea credinŃei, şi faptele
bine-plăcute Sfintei Treimi - să fiŃi binecuvântaŃi,
cu dragostea şi mila lui Dumnezeu,
+ Nathanail, Arhiepiscop; + Irineu, Episcop

Constantin Alecse (preotul), şi familia; Virgil
Anton (preotul), şi familia; Constantin Jercan
(preşetintele consiliului); Getta Jercan
(preşedinta reuniunii); Mihai Daniel Orita (în
numele epitropiei);
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BOTEZE - 2009 - BAPTISMS
Cont’d
April 12, 2009 – Michael George Maris, son of
Florin George Maris & Ani (nee Mardini) Maris,
born on February 21, 2007, was baptized at Holy
Trinity on April 12, 2009. Godparent: Mrs. Elena
Gheorghiu. Congratulations!
April 25, 2009 – Alexandru Robert Hornyak,
son of Joshua Alexander Hornyak and Ioana
Daniela (nee Popescu) Hornyak, born on December 13, 2008, in Las Vegas, NV, was baptized at
Holy Trinity on April 25, 2009. Godparents: Ioan &
Laura Mihai. Congratulations!

22 February 2009 - Kaitlyn Alina Cocea , born on
September 2, 2008 in Los Angeles, California, of parents: Dino & Julie Anne Cocea, received the Holy Baptism in the Holy Trinity Romanian Orthodox Church on
Sunday, February 22, 2009. Chris Clenciu & Vanesa
Cerda are the proud godparents of Kaitlyn Alina Cocea. Congratulations.
March 1, 2009 - Alexander Ryan Waltman, son
of Matthew Ryan Waltman & Gabriella Elena Bartha,
born on December 10, 2008, was baptized at Holy
Trinity on March 1, 2009. Godparents: Octavian &
Sigrid Petre.
March 24, 2009 – Cristina Michelle Duduman,
born on October 22, 2008 in Raleigh, North Carolina,
of parents: Bogdan Mihail Duduman & Mihaela Andrea
Smaranda Duduman, received the Holy Baptism in the
Holy Trinity Romanian Orthodox Church on March 24,
2009. George & Iulia Zecheru are the proud godparents of the newly baptized Cristina. Congratulations.
April 12, 2009 - Nicholas Florin Maris, son of Florin George Maris & Ani (nee Mardini) Maris, born on
August 12, 2004, was baptized at Holy Trinity on April
12, 2009. Godparent: Mrs. Elena Gheorghiu. Congratulations!
April 12, 2009 – Johnny Vasile Maris, son of Florin George Maris & Ani (nee Mardini) Maris, born on
November 14, 2005, was baptized at Holy Trinity Romanian Orthodox Church on April 12, 2009.
Godparent: Mrs. Elena Gheorghiu. Felicitari!

May 3, 2009 – Stefana Faith Meggan Agripina Serban , born
on November 20,
2008, of orthodox
parents:
Dorian
Ioan
Serban
&
Agripina Ady (nee
Filip) Serban, received the Holy
Baptism in the Holy
Trinity
Romanian
Orthodox
Church
on May 3, 2009.
Sorinel & Daniela
Benga
are
the
proud godparents
of the newly baptized Faith. Congratulations.
May 16 2009 – Alexandra Faith Vladoiu , born
on February 28, 2009 in Las Vegas, NV, of parents: Viorel Florin Vladoiu & Paola Michell SantizoVladoiu, received the Holy Baptism in the Holy
Trinity Romanian Orthodox Church on Saturday,
May 16, 2009. Sandy Vladoiu is the proud godmother of Alexandra Faith. Congratulations.
May 23, 2009 – Andrew Viorel Mindruti, son
of Vasile Viorel Mandruti & Angelina (nee Robles)
Mandruti, born on March 12, 2004 in Anaheim,
California, was baptized at Holy Trinity on May 23,
2009. Godparents: Greg & Ana Birtoc. Congratulations.
May 23, 2009 – Gavin Victor Vega, son of
Ulises Vega & Cristina (nee Anita) Vegas, born on
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January 12, 2009, in Fontana, CA, was baptized at
Holy Trinity on May 23, 2009. Godparents: Victoria
Anita, Annie Lee & Tyrone Vega. Congratulations!
May 25 2009 – Audrey-Elissa Perceleanu, born
on October 20, 2008 in Northridge, CA, of orthodox
parents: Andrei Perceleanu & Georgiana (nee: Grasu)
Perceleanu, received the Holy Baptism in the Holy
Trinity Romanian Orthodox Church (Ceremonial officiated by Fr. Constantin at St. Sophia GOC) on May 25,
2009. Nicholas Grasu is the proud godfather of the
newly baptized Audry-Elissa. Congratulations.
May 30, 2009 – Olivia Kaia Raymond , daughter
of Steve Jack Raymond & Iona D’Angelo (nee: Prisecaru) Raymond, born on January 20, 2009, was baptized at Holy Trinity on May 30, 2009. Godparents:
Dumitru-Relu & Carmen Badescu. Congratulations!
July 18 2009 – Ilinca Maria Sasu, born on May 12,
2009 in Woodland Hills, CA, of orthodox parents: Valeriu Adrian Sasu & Roxana Claudia (nee: Cornea)
Sasu, received the Holy Baptism in the Holy Trinity Romanian Orthodox Church on July 18, 2009. Radu &
Alina (Farca) Maierean are the proud godparents of
the newly baptized Ilinca. Congratulations.
August 1 2009 – Tessa Mosteanu, born on November 17, 2008 in Newport Beach, CA, of orthodox
parents: Bogdan Gheorghe Mosteanu & Blindusa (nee:
Marangoci) Mosteanu, received the Holy Baptism in
the Holy Trinity Romanian Orthodox Church on August
1, 2009. Godparents: Steluta Marin (Hiroyuki Maruyama). Congratulations.
August 15 2009 – Sophie Marie Boyadjian,
daughter of Karapet Boyadjian & Mirela (nee: Cracana) Boyadjian, born on March 11 2009, in Tarzana,
CA, was baptized at Holy Trinity on August 15, 2009.
Godparent: Mrs Victoria Myers. Felicitari!
September 3, 2009 – Ema Sofia Goga , daughter
of Costel & Alina Goga, born on February 12, 2009, in
the City of Northridge, California, was baptized at Holy
Trinity on September 3, 2009. The honor of Godparents belong to Viorel & Chirata Boruna, from Romania.
Congratulations!
October 4, 2009 – Deidre Elizabeth Sarbu,
daughter of Florin Dumitru Sarbu & Olivia Mary (nee:
Andre) Sarbu, born on July 23, 2009, in the City of
Fullerton, California, was baptized at Holy Trinity on
October 4, 2009. The honor of Godparents belong to

Catrine & Robert Sarbu. Congratulations!
October 10 2009 – Sophie Alexis Gheorghe,
daughter of Razvan Dan Gheorghe & Marta
Cristina
(nee:
Grigore) Gheorghe, born on
July 19, 2009, in
the City of Orange, California,
was baptized at Holy Trinity on October 10, 2009.
Godparents: Ancuta Georgiana & Claudiu
Tuduciuc. Felicitari!
October 10 2009 – Sebastian Alexander Anghelina, son of Iulian Anghelina & Kayleen Rosalyn
(nee: Apple) Anghelina born on July 2 2009 in
Hungtington Memorial Hospital, Pasadena, California, was baptized at Holy Trinity on October 10,
2009. Godparents: (John & Maria Arcas) Brian &
Heather Raygoza. Felicitari!

Congratulation to Jessie
& John
Petrescu, for
their “new
Family”
member RILEY ALEXANDER
PETRESCU,

born on July
25, 2009
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CUNUNII - 2009 - WEDDINGS
June 14, 2009 - Octavian Geliman and Carolina Balamaci were united in the Holy Matrimony
on Sunday, June 14, 2009, at the Holy Trinity. Godparents: Mircea & Andromachia Gurita.
August 15, 2009 - Sami Khadder & Raluca Rohan were united in the Holy Matrimony on August
15, 2009 – at the St. Nicholas Antiochian Orthodox
Cathedral in Los Angeles, CA. The ceremonial was
conducted by V. Rev. Fr. Michel Najim, Rector, assisted by other clergy.
August 16, 2009 - Adrian Banu & Nathalie
Keumurian were united in the Holy Matrimony on
August 16, 2009 – at the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, CA.
October 17, 2009 - Daniel Anghelcev & Diana
Busuioc were united in the Holy Matrimony on October 17, 2009 – at the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, CA. Godparents: Dora
& Marian Serban. Congratulations!

DINTRE SITEURILE BISERICII SFANTA TREIME
Biserica.org
www.biserica.org - Siteul oficial al bisericii Sf. Treime
Colinde.org
www.colinde.org - Traditional Romanian Carols, by the Madrigal Chamber Choir (24 carols), The Exceptional
(Extraordinary) Christmas Concert "Gabriel and Ciprian" offered by the bass (ist ?) Gabriel Vamvulescu and
the internationally acclaimed flute master Ciprian Ignat, other carols (The Minisong Choir, Stefan Hrusca,
Nicolae Furdui, Nicolae Sabau, Aurel Tamas, carols from the Vrancea region of Romania), The Story of Santa
Claus, Christmas on the World, X-mas, Christmas recipes, Discussion forum, Letter to Santa.
Liturghie.org
www.liturghie.org - On this page you can listen to the Divine Liturgy, as well as other services (matins, vespers, Christmas Carols) in Romanian. While listening to these services you can follow slideshows with thousands of images from Romania, The Holy Land, The Vatican, as well as beautiful icons.
Publicatii.com – The Christian Life Magazine
www.publicatii.com - The official publication of the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles,
California. A bi-lingual theological magazine “Christian Life”, published quarterly by the Holy Trinity Romanian
Orthodox Church in Los Angeles, CA, exposes the spiritual, pastoral, cultural and missionary life, as well as
the administration activities of the Holy Trinity Church and its Chapel. The magazine focuses on theological
studies, sermons, spiritual reflections, parish news, administration activities reports, time of services, regular
and occasional church services, etc. The magazine promotes everything of interest to the Orthodox faithful,
elaboration on theme intellectual persute to the mystical lives of Saints, struggling with the earthly daily preoccupation, while envisioning the beauty of the real presence of the Kingdom of God in the Christians' Lives.
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FUNERAL SERVICES - INMORMANTARI
(Aprilie - Decembrie 2009)
IMO Sabina Silvia Stoicescu
(Funeral Service: April 10, 2009)
Nascuta la Galati
la 11 Septembrie
1916, din parintii
Hristache
si
Stela Georgescu,
se pare ca o tragedie , necunoscuta pruncei Sabina-Silvia,
a
facut ca ea sa
fie crescuta de
cumnatii familiei
Georgescu,
Maria si Marin
Scarlatescu.
Casa
familiei
Scarlatescu de
pe strada Dacului din Galatiul de Jos (langa Dunare)
era deschisa tuturor, caci coana Marioara era o gospodina desavarsita, iar bunicului Marin ii placeau petrecerile cu oameni de treaba si lautari; de sarbatori
masa nu se strangea timp de trei zile si raci cu sos de
usturoi abureau pe platoul imens din mijlocul mesei,
alaturi de multe alte bunatati.
Copilaria Silviei a fost fericita, dar scurta; pe la 7-8 ani
tatal sau a disparut (nu se stie in ce anume conditii),
iar mama Maria s-a mutat cu fetita la Bucuresti, la
sora sa Aneta si cumnatul Ion Georgescu ce locuiau
langa Gara de Nord, pe bulevardul Al. Ioan Cuza.
Silvia a urmat scoala primara la Polizu si gimnaziul la
liceul de la Sosea. N-au mai avut bani pentru terminarea liceului si Silvia, cuminte si intelegatoare a intrat
la meserie – Coaforul Ionica, langa Athenee Palace,
furnizor al Casei Regale Romane; acolo a intilnit personalitati ale culturii si inaltei societati romanesti
(doamna si scriitorul Liviu Rebreanu, dirijorul George
Georgescu, sotiile demnitarilor vremii).
Intr-o buna zi, vecina si prietena sa Mary, (mai tarziu
Mimi Lebada, devenita sotia celebrului oboist Ioan Lebada de la Cinematografie) a luat-o pe Silvia la

biserica Popa Rusu, unde Regina Maria fondase
Asociatia Crestina a Femeilor Romane (ACF).
Acolo, tinere de toate conditiile sociale (de la simple lucratoare, studente, casnice si pana la cele cu
cariera universitara) se intilneau de doua ori pe
saptamana, se rugau impreuna si organizau activitati in folosul celor nevoiasi si neputiciosi. Directoarea associatiei era doamna avocat Tanti Nichita,
care cu un extraordinar simt organizatoric si competenta instruia si indruma cele peste doua sute
de member ale asociatiei. Vara, fetele mergeau in
tabara la Bran, linga castelul in care traia pe atunci
printesa Ileana, noua sponsora a asociatiei.
Fetele isi plateau drumul, casa si masa, si se bucurau de natura minunata si de ambianta duhovniceasca. In cativa ani Sabina-Silvia si prietenele ei
Anisoara Dumitrescu, Sissi-Stefania Vasilescu,
Mariuca Nicolae, Marietta Dinescu si Rodica Niculescu (toate plecate la Domnul!) devenisera
cunoscute pentru ingeniozitatea cu care alcatuiau
divertismentul lor de vacanta, coborind din tren cu
palarii de pai impodobite cu… morcovi, marar,
patrunjel, “Trupa lui Johann Strauss, in trecere
prin Bran”canta si juca spre deliciul tinerelor din
tabara, a conducatoarelor de grupe si a personalului; faceau serenade domnitei Ileana la Castel si il
imitau pe tanarul dirijor Sandu Stoicescu, cel care
pregatea corala Asociatiei pentru concertele de
colinde (de Craciun) si repertoriul Pascal.
In zece ani, Sandu Stoicescu a avut timp sa urmareasca evolutie tinerei Silvia, care, in ciuda greutatilor material ramasese of fata curata, cuminte,
credincioasa , respectuoasa si… intr-o zi ploioasa,
conducind-o de la asociatie spre casa, i-a marturisit dragostea, admiratia si dorinta sa de a-i fi
sotie. Speriata Silvia a refuzat: sa o aleaga tocmai
pe ea din 200 de fete, unele bogate, elegante si cu
studii superioare? Dar Sandu a persistat, caci pentru el familia era sfanta, bazata pe dragoste, respect si mai ales, credinta. Logodna si casatoria
(dupa trei ani, in care Sandu a luptat pe frontul de
rasarit 1941-1944) au avut loc la biserica Stejarul
(demolata in anii ’60 pentru a face loc Salii Palatului); tot acolo, parintele paroh Florescu ne-a botezat pe noi, Maria-Anca si Valentina.
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Mama Sabina-Silvia, sotie buna, credincioasa si iubitoare a facut un cuib linistit si curat in casa noastra din
strada Calusei din Bucuresti (aveam flori multe, o tufa
enorma de liliac, un gutui imens in care ne jucam, un
cires pe care nu reuseam niciodata sa-l culegem, un
piersic, un zarzar si o minunata bolta de vita ce despartea gradina de curtea pavata in caramida). In
acest colt de rai am trait noi o copilarie fericita, cantand, cat ne tinea gura “Hristos a Inviat”, caci tata,
desi bibliotecar sef al Operei Romane era si un renumit dirijor de cor de biserica (fugea Duminica de la
Opera la sfanta slujba si apoi inapoi la Opera pentru a
pregati spectacolul de seara).
Dupa pierderea premature a sotului, mama SabinaSilvia a venit in America, la familia fiicei sale Anca
(casatorita Fanous cu Sabri si fetita Nicole-Alexandra);
nu s-a plins niciodata ca si-a lasat acasa tot ce agonisise impreuna cu iubitul sau sot, ci a gasit o “oaza”
spirituala la biserica Sf.Dumitru din New York, langa
parintele Florian si preoteasa Maria Galdau, si mai
apoi, incepind din 1988, la biserica Sfanta Treime din
Los Angeles, unde parintele Constantin Alecse, si
doamna preoteasa Elena ne-au incojurat cu multa dragoste si intelegere.
In ultimii ani pierduse vederea si facea eforturi spre asi aminti nume si persoane, dar era fericita la biserica
“noastra”, cu oameni buni, harnici si inimosi.
La 92 de ani, mama Sabina Silvia ne-a parasit intr-o
frumoasa zi de Duminica, 4 Aprilie, 2009.
Joi seara, 9 aprilie 2009, s-a oficiat slujba saracustei,
in Capela Church of the Hills, din Hollywood Hills, iar a
doua zi, Vineri 10 Aprilie crt., in aceeasi capela, parintele Constantin Alecse, duhovnicul raposatei, a savarsit
slujba inmormantarii, fiind apoi inhumata in acelasi
mormant.
Duminica 10 Mai - Ziua Mamei - a avut loc slujba
parastasului de 40 de zile, si s/a oferit in sala parohiala a Bisericii Sf. Treime, o traditionala masa de
pomenire.
Multumim bunului Dumnezeu pentru o mama buna,
iubitoare, inteleapta, iubitoare de frumos si mai ales
iubitoare a bisericii noastre stramosesti.
Odihneasca-se in pace! Cu recunostinta (fiicele),
Anca Fanous si Valentina Stoicescu

IMO MANDITA MARGHIOALA CANCIU
(Funeral Service: April 15, 2009)
La 1 octombrie 1982,
cand am ajuns la parohia "Sfanta Treime" din
Los Angeles, California,
între devotatii credinciosi ai bisericii am aflat
doi "tineri": Ion Canciu ,
si Mandita Canciu, sot si
sotie, si dumnealor
veniti,
recent
din
România, subsemnatul
venit din St. Paul, MN
M-au întâmpinat cu tot respectul, caracteristic
adevaratului credincios român, cu sarutari de
mâna, si prea supusa smerenie, asa dupa cum îmi amintesc - o faceau cei bine credinciosi preotilor bisericii Kretzulescu, din Bucuresti, în anii studentiei mele (si mai apoi de doctorat), de prin anii
1972-1975, când functionat si în oficiul de cantor,
si mai apoi de "ghid", la respectiva biserica, undemi gasisem linistea în acei ani de preocupari academice.
Mandita Canciu s-a nascut la 27 august 1919, in
comuna Courdun, Judetul Roman, Romania, unde
si-a primit educatia generala.
În perioada anilor 1926-1932, si-a împlinit cursurile
scolii primare (6 clase) în comuna natala, dupa
care, alaturi de sotul ei, s-a mutat în Bucuresti, ca
sa-si câstige existenta.
În aceeasi perioada, înca de prin anii 1955 (când
subsemnatul avea numai 4-5 ani), Ion si Mandita
Canciu, timp de peste 20 de ani, au slujit Biserica
"Doamna Ghica", din renumitul Lacul Tei, Bucuresti, pâna când s-au pensionat în 1977. Sub îndrumarea pr. GHEORGHE POPA, fostul paroh al
Bisericii "Doamna Ghica", Lacul Tei, Bucuresti, sector 2, Mandita Canciu devenise un "fac-totum"
pentru biserica: tinerea bisericii deschisa zilnic, curatirea bisericii, vinderea de lumanari, ingrijirea
vesmintelor, facerea prescurilor, etc. Slujind numita Biserica, sub 2 preoti parohi, raposata Mandita a mai implinit si oficiul de "epitrop secund",
îngrijitoare si "maica prescurareasa", administratoare generala al numitei biserici, sacrificându-se,
cu tot devotamentul sau, pentru slujirea Cuvântu-
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lui lui Dumnezeu, pregatind prescurile, timp de peste 2
decade pentru Sfanta Taina Euharistica.
Venita in Bucuresti, in perioada anilor 1953-1970, lucreaza la MAI si ISEU, iar in ultima decada la cantina
Patriarhiei Romane din Bucuresti.
În perioada anilor 1977-1982 (anul plecarii sale în
Statele Unite ale Americii), Mandita Canciu a activat în
calitatea de epitrop II al Consiliului Parohial al Bisericii
"Doamna Ghica", din Lacul Tei, Bucuresti.
Folosind expresii neaos românesti, însa apartind
diferitelor vremuri trecute, cum ar fi "catun", "plasa",
"prefectura", ai impresia ca raposata Mandita s-ar fi
nascut într-o istorie de "bazme", în veacuri trecute,
însa, considerând vocatia sa, dedicatia sincera, si dragostea sa arzânda pentru Hristos, îti dai seama ca, în
fata lui Dumnezeu, trecutul, prezentul si viitorul sunt
doar notiuni ce nu au nimic de-a face cu divinitatea, ci
numai cu existenta noastra pamânteasca.
Expresia scripturistica: "Mironositele femei…", i se aplica si dnei Mandita Canciu, care si la propriu si la figurat a fost o adevarata "mironosita".
Acolo, in Romania, cat si in Los Angeles, mai bine de
20 ani, dna Mandita Canciu a devenit, alaturi de sotul
ei, ipodiaconul Ion Canciu, un adevarat "model de
viata si traire religioasa" întru Hristos, Domnul, dedicandu-si întreaga-i viata slujirii Lui, si slujirii Bisericii.
La invitatia fiicei lor, Maria Simon Aramis, Mandita si
Ion Canciu vin în Statele Unite, la finele anului 1982,
stabilindu-se în Los Angeles, California, si atasându-se
parohiei "Sf. Treime" din Los Angeles.
Din 1983 si pâna în prezent, dna Mandita Canciu a împlinit mai multe chemari în cadrul parohiei: epitrop I si
II, membra a consiliului parohial, membra al corului,
membra a Reuniunii Doamnelor.
Bunul Dumnezeu a chemat-o acasa, alaturi de cei
dragi, plecati mai inainte in casa vesniciei. In prezenta
multor credinciosi ai bisericii, raposata Mandita a fost
prohidita de catre parintele Constantin Alecse, duhovnicul ei, in ziua de 15 aprilie 2009, in capela cimitirului,
si inhumata apoi in mormantul ei, alaturi de mormantul sotului, la cimitirul Hollywood ForEver Cemetery,
din Hollywood, CA.
Parastasul de 40 de zile: duminica 17 mai 2009.
Dumnezeu s-o ierte! Părintele Constantin Alecse
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IMO Nicoletta Teoman
(Funeral Service: April 28, 2009)
Nicoletta
Teoman
was born on the
19th of January
1923 in Romania,
Oltania,
Corabia
from
her
father
Nenu Stanescu and
mother Ana. She
was the younger of
6 brothers and sisters, and she passed
away on the 22nd
April 2009. Her life
time companian and
loving husband Victor Teoman died in March
2000. They are survived by two boys Cornell Kory
and Christian and their families Betty and Adina
respectively. Her grandchildren are Christian Zachary and Athee Anne.
Mom completed her elementary school at Corabia
after which she moved with her sister at Buchares
where later she met Victor. In 1972, Nicoletta, Victor and the two son left Romania and came to the
United States in 1977 via Turkey. The younger
son, Christian, arrived first in 1973 and and as a
member of the US Armed Forces (US Air Force)
settled in Sacramento, CA. In 1979 she moved
with her younger son and her husband to San
Diego, CA until her son graduation from SDSU after which they moved to Orange County.
Nicoletta and Victor lived in Orange County and
where active in the Romanian Orthodox Church as
members of both Los Angeles- Holy Trinity and Orange County - The Falling Asleep of Virgin Marry
until her death, on April 22 at the age of 86.
On Monday evening, April 27 2009 – the Wake
Service; and on Tuesday, April 28 2009 @ 2:30
PM – Funeral Services, at Westminster Memorial
Park Chapel. Both services were conducted by V.
Rev. Fathers Cornel Avramescu and Constantin
Alecse. After the internment, the participants partook in a Meal of Mercy Reception (pomana) at
Driftwood Mobile Home Park Clubhouse in Westminster. Condolences to: Copii (children): Cornell
K Teoman & Betty Teoman, Christian & Adina Vahab; Nepotii (grand children): Christian Zachary
Vahab & Athée Anne Vahab.
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IMO Constantin Viorel Moise
(Funeral Service: May 1st, 2009)
Constantin
Viorel
Moise was born in
Romania on July
18, 1950. Constantin was the only son
of
George
and
Georgeta Moise. In
Romania, Constantin was a civil engineer. In 1988, he
and his wife left Romania in search of the American
dream. In United States, he worked as a lab chemist
for Sungdo International Corporation for many years.
Due to health reasons, Constantin had to change jobs;
he ended up ultimately working for Los Angeles International Airport. Constantin raised two beautiful
daughters. In legacy to their father, his daughters,
both graduates from college are keeping the American
dream alive by following their dream careers. Constantin was a man who loved his family which included his
beloved terrier Pucu very much. He enjoyed spending
his free time taking care of his beloved rose trees. He
was also an avid art lover and a collector of various art
pieces. In 2007, Constantin was diagnosed with liver
cancer. Despite his tremendous fight against it, he
bravely lost the battle against cancer. He was buried
at Rose Hills Cemetery in Whittier on May 1st, 2009.
He will be sadly missed, and forever remembered by
his wife and daughters.

Inmormantarea raposatei Anica Alexe
(Funeral Service: May 5, 2009)
Mama Anica Alexe s-a născut
în comuna Sageata, satul
Săgeata, judeŃul Buzau, la 13
noiembrie 1921, din părinŃii
S i mio n Du mi t r a ch e ş i
Gherghina Dobre. Simion şi
Gherghina au fost binecuvântaŃi de Dumnezeu cu 3 fiice:
Nastea, Anica şi Ioana.
Anica a urmat numai 4 clase
primare, în satul natal, Săgeata. Pierzandu-şi tatăl,
când era mic copil, Anica, dimpreună cu cele 2 surori
duc o viaŃă grea, alături de mama Gheorghina, trudind
pe tarlaua câmpului.
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Când avea 18 ani, Mama Anica a cunoscut un
tânăr din satul Dâmbroca, la vre-o 3 km de satul
ei, pe nume ENACHE ALEXE, care într-o duminică
după-amiază, veniseră cu câŃiva tineri săteni dâmbrocani, la hora, în cătunul Săgeata, nădăjduind
să-şi găsească jumătatea.
Prin căsătorie, sotii ENACHE şi ANICA ALEXE sunt
binecuvântati cu 4 copii: Paulina (nascuta în
1947), Constantin (1951), Ioana-Gina (1954) si
Maria-Mia (1957).
În 1988, la invitatia familiilor copiilor mai mari,
Paulina si preotul Constantin, stabiliti în America,
înca din 1980, Enache si Anica Alexe vin definitiv în
Statele Unite, locuind în L.A. cu familia Paulinei,
pâna în clipa în care si-a dat obstescul sfârsit.
După decesul soŃului ENACHE, mama ANICA continuă să-şi trăiască restul vieŃii în sânul familiei, în
casa fiicei mai mari Paulina si Constantin Ciocan,
care au îngrijit-o cu toată dragostea fiască.
Din 2001, după decesul soŃului ENACHE, mama
ANICA, trăia cu o ultimă dorinŃă, pe care Bunul
Dumnezeu I-a îndeplinit-o: să trăiască, să poată
îndeplini toate soroacele tradiŃionale de pomenire
a soŃului, până la 7 ani.
Mama Anica este supravietuită (cu scopul de a-i
împlini toate soroacele de pomenire (asa cum
mama Anica a făcut-o pentru soŃ timp de 7 ani),
de către membrii îndoliatelor familii: familia fiicei
mai mari Paulina şi Constantin Ciocan (cu nepoŃii
Adrian şi NuŃi Ciocan, din România,, Liliana,
Ahmad si strănepoŃii Daniel şi Razvan Tasneem);
Preotul Constantin si preoteasa Elena, si nepotii
Cristian, Marius, Gabriela-Amy & soŃul Michael, si
Claudia-Anne, care o deplâng cu durere; IoanaGina si Gabriel Ploscaru, cu fiicele Nicoleta si Dana,
fiica mijlocie, ginere si respectiv nepoate; MariaMia si Gigel Stanciu, fiica cea mai mica si ginere;
Marita Ion Alexe cu familiile fiilor si nepotii, cumnata, si urmasii fratelui mai mic al lui Enache,
Costica Ion Alexe; sora mai mică Ioana , si familiile
celor 2 nepoŃi de soră (Marcel şi Puşa), si alte rudenii de sânge, si prin alianta, prieteni si cunoscuti
din Dâmbroca, Săgeata şi Beilic, Buzau, Bucuresti
si alte localitati din România, ori unde s-ar afla ei.
Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca în corturile
dreptilor!
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IMO ALEX (Sandu) DUMITRU
(Funeral Service: May 24, 2009)
Nascut in Bucuresti,
martie 24, 1929, din
parintii Ion si Elena
Dumitru; a avut un
frate care a murit la
30 de ani (Gica) si o
sora care are 86 de
ani si traieste inca in
Dortmund, Germania.
La 14 ani a intrat ucenic
la
strungarie,
frezare. La 18 ani a
cunoscut-o pe Zoica
(Zizi), si la 19 ani s-au casatorit (mama are aceeasi
virsta cu el, doar cu citeva luni mai mare). Au fost 2
copii, Mark (Marian) si Daniela.
A plecat in armata, unde a devenit ofiter si a iesit
de acolo cu gradul de maior. A revenit la meseria lui
de strungar/frezor prin aschiere unde a ajuns la pozitia
de manager la Fabrica de Cabluri din Bucuresti.
In 1983, a plecat din Romania si s-a stabilit in
USA, unde a lucrat 10 ani in meseria lui de strungar/
frezor la o companie care lucra piese de aviatie militara (defense contractor).
In mai 2008 a fost diagnosticat cu cancer la
plaminul sting. A facut chemotherapy si radiation sa
micsoreje tumoarea si in decembrie s-a operat de tumoare.
De atunci starea lui a fost din ce in ce mai rea, radiatia si chemotherapy afectindu-I alte organe .
A suferit mult mai ales in ultimele citeva luni, pina
s-a stins mai 24, 2009.
(Informatii oferite de catre fiul: Mark-Marian
Dumitru; Email: mmd2004@roadrunner.com)

IMO LUCRETIA TATU
(Funeral Service: August 6, 2009)
On July 29, Lucretia Tatu of Reseda, California passed
away at the West Hills Hospital, after a relatively short
illness. She was born in Romania, on October 7, 1923,
having an older sister Lena. Lucretia also had a
brother Emil Tatu, who passed away in 1995.
Fathers Constantin Alecse and Mihai Carpinisanu officiated Lucretia’s funerals in the Chapel of the
“Hollywood For Ever Mortuary”; and the internment
followed at the same cemetery.
May God rest her soul in peace!.
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IMO IURUC CONSTANTIN
(Funeral Service: Octomber 24, 2009)
Iuruc Constantin s-a nascut pe data de 10 Decembrie 1924, in Rachitova Bulgaria, fiul lui Nicolae si Joita luruc. In 1937 emigreaza in Romania,
comuna Nalban, judetul Tulcea. In 1944 se casatoreste cu Maria Andon. Au avut doi copii, Joita si
Hristo. In 1952 s-a mutat in comuna Casimcea,
judetul Harsova.
In 1952 a fost arestat din motive politice si a suferit 11 ani de puscarie in inchisorile romanesti, la
Gherla si Aiud. In 1963 este eliberat in urma decretului pentru detinuti politici. In 1986, sotia
Maria a decedat. In 1987 vine la fiica lui in Los
Anegles, unde a trait 21 de ani. In ultimele doua
luni de viata s-a imbolnavit, si a murit pe data 16
octombrie in urma unui stop cardiac.
Vineri seara, 23 Octombrie, in capela cimitirului Pierrce Brithers Valhalla din Burbank, a avut loc slujba saracustei. A doua zi, Sambata 24 Octombrie,
in aceeasi capela, s-a oficiat slujba inmormantarii
fratelui Constantin, fiind apoi inhumat in mormantul familiei, din acelasi cimitir. Dumnezey sa’l ierte!
IMO IOANA RICONTE
(Funeral Service: Octomber 27, 2009)
In urma unei boli indelungate, Ioana Riconte a trecut la vesnicie la data de 20 Octombrie 2009, la
varsta de 87 de ani.
A fost nacuta in Moinesti Bacau in Mai 11,1922.
Tatal a fost Constantin Pascalini avocat primar si
deputat de Bacau iar mama Elena Cocea Pascalini.
Scoala si liceul a fost facut in Iasi si Bucuresti dupa
care a fost periaoda de razboi care a fost foarte
grea si deprimanta.
S-a casatorita in 1950 cu doctorul oftalmolog
Horatiu Riconte de faima internationala si din
pacate in urma unui accidentului crunt de masina
viata i-a fost luata dupa 15 ani de casatorie lasindo pe Ioana vaduva pina cind s-a prapadit Octombrie 20,2009.
Dupa ce a ramas vaduva si multe tratative a reusit
si a emigrat in Martie 1972 cu parinti la fratele ei
Nini Pascalini bine cunoscut in comunitatea Romaneasca pentru ajutoarele date la noi veniti in
America si pentru orchestra sa.
In America a fost dedicate parintilor care i-a ingrijit
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pina in ultimul moment a vietii lor. Alaturi de Ioana a fost
matusa ei Adriana care dupa decesul parintilor a stat cu
ea.
In anul 1997 a avut un accident in casa si s-ia rup colun
femoral si din acest motiv a fost putin deprimata si s-a
mutat din Russell in Vista street unde Papusa si Tudor au
putut sa fi alaturi de ea si sa faca sa uite putin de problemele pe care le-a avut de-a lungu vieti.
Dupa o luga si grea suferita de peste un an si jumatate
ne-a parasite din rindurile noastre dar a ramas si v-a
ramine in continuare in sufletele noastre.
P.C. Preoti Constantin Alecse si Arhim. Nikodim (Bibart)
au oficiat slujbele saracustei si inmormantarea (26 Octombrie, si respectiv 27 Octombrie, 2009) in capela
cimitirului “Forest Lawn”, din Hollywood Hills, CA. La finele slujbei inmormantarii, indoliata familie a oferit participantilor o traditionala masa de pomenire (pomana).
Transmitem, si pe aceasta cale condoleantele noastre familiei indoliata: Nini Pascalini, frate; Lucille Hotnog,
verisoara; si Tudor Hotnog, nepot. Dumnezeu s’o ierte!

IMO OLTEA L. BOGDAN
(a message from the family)
We are deeply saddened to
bring you the news that our
dear wife and mother, Oltea
has passed away. She fought
bravely, and always optimistically, for three years against
the diseases that gradually got
the better of her. She was born
in Luta, Fagaras in Romania, on
March 27, 1935. Together with
her family (herself, the husband and son) Oltea lived her second half of life in California, United States of America, where her cousin Livia
Ecaterina, and her husband Radu Literat, settled long before Oltita’s family joind them.
On the morning of Sunday, August 2, 2009 Oltea
passed away, quietly, in her home, with our immediate
family by her side.
Honoring Oltea's wish that her final resting place be
alongside her parents in Luta, Fagaras, Romania, the
family offered a private family service (officiant: V.Rev.
Archim. Nikodim) and are bringing her body there for
burial… The clergy and members of the Holy Trinity ROC
wish to extend the deepest condolences to the surviving
family: husband and son, as well as to Mrs. Livia
Ecaterina Literat, cousin of the deceased.
May God rest her soul in peace! – S’o ierte Dumnezeu!
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IMO IOAN COCIUBAN
(Funerals: 23 decembrie 2009)
Ziua
Multumitei
(Thanksgiving
Day!),
joi
26
noiembrie
2009.
Ziua in care, cu 25
de ani in urmă, soŃii
Ioan şi Nastaca
Cociuban păşiseră
pe
pământul
american
în
cautarea unei vieŃi
mai bune. Işi lăsase
acasa, la AradGradişte, pe mama
Ana, pe sora Maria, şi prietenii săi, promiŃându-le
că, întro zi se va reîntoarce...
Anii au trecut... iar el – un „român neaoş”,
aşa cum îl numea Aurel Vlaicu din Palm Springs –
muncea zi şi noapte, secondat de devotata-i
sotie Nastaca, pentru a-şi Ńine cuvântul faŃă de ai
lui, cei lăsaŃi acasă... ca „intr-o zi sa se
reintoarca”, sa traiasca restul vietii alaturi de ai
sai.
Şi, Doamne!, cât s-a bucurat de revoluŃia
(!!!) din decembrie 1989, din România. Se
bucura ca un copil. „Se întrezăreste soarele şi pe
strada noastră”, işi zice cu bucurie. E timpul reexaminării planurilor. Nevastă, hai să tragem şi
mai tare, să agonisim cât Domnul vree, ca să
putem să ne trăim anii de pensie, la Arad, alături
de ai noştri...
Acesta-i Ioan Cociuban pe care, cu 25 de ani
în urmă, l-am cunoscut. În cursul săptămânii
muncea 16-18 ore din 24, iar duminica, vedeai în
biserică, acolo pe ultima bancă dinspre sala mică
parohială, 2 tineri frumoşi, Ioan şi Nastaca,
ostoiŃi de munca cinstită din timpul saptămânii,
odihnindu-se duhovniceşte prin participarea
activă la Sfânta Liturghie... Ah, era să uit a
menŃiona că-i admiram frumoasa’i voce,
murmurând alături de cor, răspunsurile
liturgice... Ca să fie mai aproape de balsamul
cerului, şi a-l sluji pe Domnul cu toată fiinŃa lor,
soŃii Cociuban s-au angajat drept administratori
al bisericii.
Niciodata nu a avut biserica
administratori, atât de harnici, cinstiŃi şi loiali. Ce
oameni, ce vremuri, ce vise...
Frumosul însă întotdeauna durează
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puŃin.”Omul propune, Domnul dispune!”, glasuieşte
românul înŃelept. Nu a trecut decât puŃintică vreme de
când se mutaseră într-o locuinŃă din incinta parohiei, ca
sa activeze drept administratori permanenŃi ai bisericii,
când – într-o nefericită zi a anului 2001 – Ioan Cociuban
(„Nelu”, cum îl dezmierdau prietenii), simte că are
ameŃeli nejustificate. Intervin treptat şi durerile de cap, şi
astfel, devotata-i soŃie, îl duce pe „NeluŃu” (caci aşa-i
plăcea să-şi alinte soŃul) la spital pentru analize.
Rezultatul analizelor: CANCER. Diagnostic
devastator. Viata familiei Cociuban se schimba
totalmente. Nelu, ara vointã de a trãi, iar sotie este
alãturi de el în toate clipele sale grele: spitalizare, dializã,
teste interminabile, medicamente cu nemiluita, chemotherapie,... însã, mai presus de toate, terapie spiritualã:
rugãciuni comunitare, si particulare, sfestanii în acasã,
Sfinte Masluri, Impãrtãsanie deasã, etc, etc...
Aşa s-a luptat Ioan Cociuban cu boala necruŃătoare
numită CANCER, timp de peste 8 ani.
La 26 noiembrie crt., însă, după o perioadă de
spitalizare mai îndelungată, cancerul l-a rapus, pe el,
bravul de Ioan Cociuban, care şi în suferinŃă şi boală
grea, exterioriza un optimism fără de seamăn. L-a rapus
la 64 de ani. Om tanar inca...
Cu câŃiva ani mai-nainte, aflase vestea tristă că sora
sa plecase la veşnicie, iar mama Ana, rămăseseră singură
la Arad, la 87 de ani, în aşteptarea fiului dorit. Il asteapta
acasa, ca sa-si ingroape si pe cel de al doilea copil, cum
si-a ingropat acum cativa ani in urma fiica.
Inainte de moarte, „Nelutu” si-a mărturisit catre
sotie ultima sa dorinŃa: Dacă nu voi ajunge viu în
Romania, atunci, să-mi duci rămăşiŃile pământeşti să fie
îngropate în Ńărâna moşilor şi strămoşilor noştri, alături
de sora, bunicii, şi rubedeniile mele...
Ziua reintoarcerii: Devotata-i sotie îi împlineşte
dorinta. După săvârşirea unei panihide (Joi seara, 17
ecembrie crt, în biserica noastră), trupul neînsufleŃit al
defunctului Ioan Cociuban va fi transportat în România,
iar pe 23 decembrie 2009, se va da firii, va fi prohodit, şi
înhumat în pământul românesc; în timp ce sufletul său se
sălăşluieşte în corturile dreptilor, în Ceruri.
Să-Ńi fie Ńărâna uşoară, şi să ai partăşie de odihnă
veşnică, prieten bun! Noi ce încă mai zăbovim pe aici, pe
plaiuri străine, dimpreună cu soŃia-Ńi devotată, acum o
văduvă îndurerată, te vom pomeni de-a pururi. La
revedere, şi ... pe curând!
Al tău prieten, dimpreună rugător, şi duhovnic
(parintele Constantin).
Condoleantele noastre sincere idureratei sale sotii
Nastaca, si mamei Ana. Dumnezeu sa-l ierte!
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SFESTANII
(Ianuarie-Iunie 2009)
01/24

Sfestanie la locuinta dnei Anca Fanous

01/31

Sfestanie, acasa si la oficiul dental al
dr. Dorian Apostu; si acasa la dr. Adriana Thomas

03/07

Sfestanie, Familia Sima din Burbank

03/13

Sfestanie la resedinta familiei Niocolae
& Mary Comboianu (San Fernando)

03/21

Sfestanie la resedinta dr. Adonis Sfera

03/21

Sfestanie la resedinta familiei Simona
Nicolaeu

04/03

Sfestanie la resedinta familiei George si
tata Stere Arau

04/09

Sfestanie la Oficiul din La Canada: Familia Edy si Antuaneta Rastian

Painter Nicolai Constantin:
Symphonic harmony of colors
Finding himself in a long
visit to the United States,
the painter Nicolai Constantin, the friend and
conational of the author
of this article, who lived
for over 26 years in Germany, after a successful
exhibition in New York, has planned to visit Arizona, California and Pennsylvania.
During the 5 weeks stay in Los Angeles, besides
the joy of exploring the cultural and tourist attraction of this metropolis, the painter had the pleasure to organize with the young painter Andreea
Bagiu, an ad-hoc exhibition on Sunday July 26th
2009 with a series of pastels, at the cultural center of Holy Trinity Romanian Orthodox Parish in
Los Angeles, California…
...Pictorul Nicolai Constantin, in afara celor cateva
lucrari de arta monumentala in Romania (Iasi,
Vaslui, Sibiu, etc.) are si peste sapte albume de
arta, precum si colectii de arta din peste 19 tari.
Website: www.nicolai-constantin.de
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PARASTASE (MEMORIALS) DURING JANUARY-JUNE 2009
01/03

Parastas IMO Mama Maria, doamna Maria Chiriac din Victorville, CA

01/08

Parastas IMO tatal Ioan Stanescu, oferit la biserica de dna Carmen Stoian, si mama

01/17

Parastas IMO Dumitru Pasa, la cimitir, de catre sotie Anastasia, si fiica Mariana Arau

01/17

Parastas la cimitir IMO Chirata Grasu, oferit de catre sot, dl Celea Grasu, si familiile fiilor

01/18

Parastas IMO Alexandrina Iliescu, oferit la biserica de catre familie fiului, arhit. Miron Hunt

01/18

Parastas la biserica, IMO tatalui, oferit de familia dnei Carmen Ureche

01/31

Parastas IMO tatal Alexandru Apostu, oferit la cimitir de dr. Dorian Apostu, si mama sa

02/07

Parastas la Biserica, oferit de familia Anton Pavel, din Pasadena

02/07

Parastas la cimitir IMO dnei Maria Gergesco

02/08

Parastas, la biserica, IMO tatalui, oferit de fiul sau, avocat Valentin Dinu, mama si sora sa

02/08

Parastas la cimitir IMO mamei, oferit de Iancu si Tincuta Zica

02/15

Parastas IMO mamei Leoneta Cataloiu, oferit la biserica de familia Romus & Floarea Cataloiu

02/19

Parastas la cimitir IMO lui Constantin (Costel) Arau, oferit de parinti si familia fratelui George

02/21

Sambata mortilor; parastase comunitare; parastas special oferit de dna Nina Radu

03/07

Parastas la cimitir, dna Livia Ecaterina Literat, IMO sotului Radu Literat

03/08

Parastas la biserica, si masa comunitara, dna Livia Ecaterina Literat, IMO sotului Radu Literat

03/21

Parastas, la cimitir si biserica (cu masa de pomenire) IMO dlui Vasile Rotaru, 6 luni.

03/28

Parastas IMO Mamei dnei Marilena Theodore, la cimitir

04/04

Sambata Mortilor; parastas special la biserica IMO Mamei, dna Gabriela Butu

04/11

Sambata lui Lazar (Sambata Mortilor); parastase comunitare; parastas IMO Victor Dula

04/26

Duminica Tomii; Parastas IMO Maria Rica Dinica, cu pomana oferita de Vera Stoicof, sora

05/09

Parastas la cimitir IMO Manda Caranfil, oferit de fiica Victoria Myers, si fiul Dumitru Caranfil

05/09

Parastas la cimitir, IMO mamei Sabina Silvia Stoicescu (fiicele Valentina si Anca)

05/17

Parastas, cimitir, biserica, masa de pomenire IMO Mama Draga Margan-7 ani-fiicele Maria & Emilia

05/17

Parastas, la biserica IMO Marghioala-Mandita Canciu, oferit de dna Maria Pincu

06/06

Parastas de 1 an IMO nepoatei Alice, oferit la biserica de Adina Vahab

06/06

Parastas de 40 de zile IMO Anica Alexe, oferit de familie fiicei (Constantin & Paulina Ciocan)...

06/11

Parastas anual IMO John Mondocea, oferit de sotia raposatului, Cristina Mondocea si familia

06/14

Parastas de 40 de zile IMO mama Maria, de catre familia Alexandru Gheorghiu

06/27

Parastas, la cimitir IMO Angela (si Ilie Pitu) oferit de familia Mamei Ioana & Paula Matei (Platt)

06/27

Parastas IMO dl Vasile Rotaru, la cimitir, biserica, si masa de pomenire, oferite de familie

06/27

Parastas IMO Alex (Sandu) Dumitru, la cimitir, si pomana la resedinta fiului Mark Dumitru

06/27

Parastas la cimitir IMO Mama Sabina Silvia Stoicescu, oferit de fiicele Valentina si Anca

06/28

Parastas la biserica, cu masa comunitara, IMO Mama Sabina Silvia Stoicescu, oferit de fiice.
The memorials between (July-December 2009) in the next “Viata Crestina”
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CONVOCATION OF THE 2010 PARISH GENERAL ASSEMBLY
ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2010

THE 2010 PARISH GENERAL ASSEMBLY

31 Decembrie, 2009

31 Decembrie, 2009

lubiti membri ai parohiei,

Dear Parish Members,

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX,
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de
DUMINICA, 7 Februarie, 2010, în biserica, la adresa
bisericii, orele 1:00 pm, la finele Sfintei Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX,
Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General
Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox
Church in Los Angeles, is called to order for Sunday, February 7, 2010, at 1:00 p.m., immediately
after the Divine Liturgy and the light luncheon, inside the Church (address known) :

ORDINEA DE ZI

THE AGENDA IS AS FOLLOWS

1. Rugãciunea de invocare
2. Numirea prezidiului
3. Apelul nominal
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei sedinŃe a Consiliului Parohial din 2009

1. Opening Prayer
2. Appointment of presidium
3. Roll-Call
4. Approval of the last Council meeting minutes of
the last 2009 parish council meeting.

5. Rapoarte:
♦ Preotul paroh
♦ Presedintele consiliului
♦ Presedinta Reuniunii Doamnelor
♦ Responsabilul cu intretinerea
♦ Raportul Casierului Bisericii
♦ Raport Financiar, Casier Fond constructie
♦ Aprobarea bugetului pe 2010

5. Reports:
♦ Parish priest
♦ Parish Council president
♦ Ladies Auxiliary president
♦ Maintenance chairman
♦ Treasurer's report
♦ Building committee treasurer
♦ Approval of the 2010 Budget

6. Recomandãrile Consiliului parohial
7. Alegerea membrilor Consiliului pe 2010
(Comisia de nominare)
8. Propuneri şi dezbateri
9. Inchiderea Sedintei

6. Recommendations of the council
7. Election 2010 Parish council
(Nominating committee)
8. Proposals and discussions
9. Closing of meeting

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe,
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul
de vot îl au numai acei enoriasi care si-au achitat membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte
pe 2009 (până la data de 31 Decembrie 2009), si care
sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale, şi aprobate de
Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile prescrise
de regulamente. Nu au drept de vot enoriasii inscrisi in
2 parohii ale aceleeasi protoierii (Constitutia ROEA).
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

We invite the parish members to attend this meeting and contribute with their constructive ideas to
the progress of our parish life. The right to vote at
the meetings is held only by the ones who have
paid their 2009 dues until December 31, 2009 - according to the membership lists submitted & approved by the Episcopate’s office, and fulfill all the
conditions prescribed by the by-laws. Parishioners
enrolled in 2 parishes of same deanery will have
no voting rights in this parish (ROEA By-Laws).
Yours in Christ,

Părintele Constantin Alecse, paroh
Constantin Jercan, preşedintele Consiliului

Fr Constantin Alecse, parish priest
Constantin Jercan, Council President
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ABOUT OUR CHURCH

Thy Nativity, O Christ our God, hath shined upon the
world the light of knowledge; for thereby, they that
worshipped the stars were taught by a star to worship
Thee, the Sun of Righteousness, and to know Thee, the
Dayspring from on high. O Lord, glory be to Thee.

From the
first meeting
on June 25,
1939, at the
home of Petru
German to this
day, the history of Holy Trinity has been one of
much effort and growth to be a live Orthodox
Christian witness in California and one which enjoys its roots in the Romanian tradition.
Incorporated in 1940, purchasing its first
property in that same year, its second move in
1947; its present housing in the old Holy ear I
Apostles Episcopal Church since 1949, Holy Trinity has earnestly sow to root itself permanently.
Since 1987 the parish purchased a 7.8 acres
property in Sunland where intends to built its
new church and parish center.
The clergy who served the parish, Reverend
Fathers Grigore Coste, Victor Barbulescu,
Coriolan Isacu, Anchidim Useriu, Richard
Grabowski and Constantin Alecse each added
some particular hand to the shaping of this parish and are an intimate part of the live of the
community and the personal histories.
With the organizations such as the Ladies
Auxiliary (1948); LAROY (1960); Orthodox Brotherhood (1970), and the Parochial School (1948),
Holy Trinity was helped on a local level and took
its place on a national, Diocesan level as-well,
being presently considered as one of the 10 big
parishes of the Romanian Orthodox Episcopate
of America.

