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Drum Crucial, de Ion Minulescu 
 
Pe scara sufletului meu 
M-am intalnit cu Dumnezeu 
Eu coboram mahnit din constiinta mea 
Iar El urca surazator spre ea! 
 
Si ne-am oprit la jumatatea scarii 
Incrucisindu-ne in clipa-ntampinarii 
Sagetile perechilor de ochi,ca deobicei 
Ah! ochii Lui cum semanau cu ochii mei! 
 
Pe scara sufletului meu 
M-am intalnit din nou cu Dumnezeu 
El cobora solemn in constiinta mea 
Iar eu urcam surazator spre ea. 

Axiome: Ronald Reagan 
 
„Iată cele mai înfricoșătoare cuvinte din limba engleză: 
<Sunt de la Guvern și am venit să vă ajutăm !>” 
 
 "Socialismul ar funcționa numai în două locuri: în rai, unde 
nu este nevoie de el, și în iad, unde există deja." 
 
„M-am întrebat întotdeauna cum ar mai fi arătat Cele 10 
Porunci dacă Moise le-ar fi trecut prin Congresul S.U.A...” 
 
„Atunci când vom uita că noi suntem o națiune supusă lui 
DUMNEZEU, vom deveni o națiune supusă”  
 
Iată cele mai înfricoșătoare cuvinte din limba engleză: 
“Sunt de la Guvern și am venit să vă ajutăm !”  
 



Praznicul Învierii reprezintă biruinţa Domnului 
nostru Iisus Hristos asupra morţii, iar de 
roadele acestei Învieri se bucură întreaga 
umanitate, căci prin Botez noi toţi suntem elib-
eraţi din robia păcatului originar. Pana la întru-
parea lui Iisus Hristos, toţi morţii - drepţi sau 
păcătoşi - de la Adam şi până atunci mergeau 
în iad. Dupa Învierea Domnului Raiul devine lo-
cul şi starea drepţilor, iar iadul, exclusiv, locul 
şi starea păcătoşilor. Pentru aceasta, în icoana 
Învierii care există în Biserica Ortodoxă este 
pictată ieşirea din iad a lui Adam şi Eva, însoţiţi 
de toţi drepţii Vechiului Testament. 
   Dacă praznicul Naşterii Domnului este, prin 
excelenţă, o sărbătoare a bucuriei şi a familiei, 
Învierea Domnului este sărbătoarea transcen-
denţei, care ne detaşează de lumea aceasta 
materială şi ne deschide o perspectivă nouă, o 
fereastră spre veşnicia nematerialnică, fă-
găduită celor care vor nădăjdui întru Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos. 
   Învierea Domnului (Paştele) este fundamen-
tul credinţei, învăţăturii şi spiritualităţii creştine, 
căci „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 
atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi 
credinţa voastră" (I Cor. 15,14)", spune Sfântul 
Apostol Pavel. 
 
   Importanţa sărbătorii Învierii Domnului 
 
   Învierea Domnului este un eveniment central 
şi unic în istoria lumii, dar depăşeşte şi redefi-

neşte această istorie, cu toate că actul în 
sine este cât se poate de real sau "palpabil", 
realitatea istorică a acestuia fiind întărită de 
apariţiile lui Iisus Hristos după Înviere. 
   În plan istoric, Învierea lui Hristos iz-
vorăşte fiinţei umane un curaj de nebănuit. 
După evenimentele cutremurătoare ale răs-
tignirii, morţii şi îngropării, ucenicii Săi se 
aflau într-o stare de lipsă a păcii şi de frică. 
Stăteau închişi de frica iudeilor, iar Iisus 
Hristos Cel Înviat "a venit şi a stat în mijlo-
cul lor şi a zis: Pace vouă!... Şi, suflând asu-
pra lor, le-a zis: Luaţi Duh Sfânt" (Ioan XX, 
19, 22). De acum înainte întru nădejdea În-
vierii lui Hristos creştinii nu vor mai experi-
menta sentimentul de frică de moarte, de 
singurătate sau deznădejde, conştientizând 
Pacea permanentă a Duhului Sfânt prin post 
şi rugăciune, dar şi Curajul mântuitor al În-
vierii, căci ne socotim a fi „morţi păcatului 
(trupeşte), dar vii pentru Dumnezeu, în 
Hristos Iisus, Domnul nostru" (Romani 6, 
11). 
   Ca şi creearea lumii, tot astfel şi Învierea 
lui Iisus Hristos este un fapt istoric dar de-
păşeşte istoria şi puterea umană de 
înţelegere căci este un act care ţine de 
puterea dumnezeiască şi nu se datoreazã 
vreunei puteri din natura omenească sau din 
mediul înconjurător. Deşi este atestată prin 
numeroase mărturii cuprinse atât în Sfânta 
Scriptură, cât şi în Sfânta Tradiţie - trans-
mise prin "viu grai" - Învierea Domnului 
rămâne o taină mai presus de mintea şi 
cugetul omenesc, cuprinsă şi experimentată 
prin credinţă. 
   Actul de credinţă îsi păstrează şi în acest 
caz rolul hotărâtor căci în forma actuală de 
existenţă nu ne putem apropia de lucrările şi 
de prezenţa lui Dumnezeu prin vedere sau 
prin constatare tangibilă, dar le putem ex-
perimenta sau împropria prin lucrarea haru-
lui Duhului Sfânt în Biserică. De aceea, 
praznicul Învierii Domnului capătă sens şi se 
actualizează permanent în spaţiul divin-
liturgic al Bisericii. Prin participarea la sfin-
tele slujbe din Săptămâna Mare suferim îm-
preună cu Hristos pentru ca să ne bucurăm 
împreună cu El prin Înviere. 
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Învierea Domnului (Paştele) - Sărbătoarea Sărbătorilor 



   Perioada premergătare Paştelui  
 
De la Cruce la Înviere 
   Pentru creştini, a serba Paştele înseamnă a 

împropria Patimile, Răstignirea şi Învierea lui 
Hristos. Prin participarea la sfintele slujbe din 
Săptămâna Mare suferim împreuna cu Hristos 
pentru ca să ne bucurăm împreună cu El prin 
Înviere. 
   Deşi Biserica Ortodoxă insistă pe importanţa 
şi folosul postului, slujbele rânduite în această 
perioada sunt pline de speranţă si optimism. 
Pentru a învia, Iisus Hristos şi-a asumat de 
bună voie suferinţa şi S-a smerit, fiind scuipat 
si batjocorit. Prin aceasta, Domnul nostru Iisus 
Hristos ne descoperă înţelesul şi profunzimea 
iubirii. Nu există dragoste fără sacrificiu! Iubi-
rea Sa este îndelung răbdătoare. Evanghelia de 
la Ioan, în capitolul 13, ne spune că Mantuitorul 
Iisus Hristos, iubind pe ai săi cei din lume, i-a 
iubit până la sfarşit. 
   Nu putem să înţelegem semnificaţia profundă 
a Învierii Domnului fără să parcurgem împre-
ună cu El Drumul Crucii. Exista două moduri de 
a serba Paştele: unul exterior, prin care ne bu-
curăm alături de cei dragi de prinoasele pregă-
tite, altul interior, duhovnicesc, care presupune 
trăire în Hristos. Trăirea duhovnicească presu-
pune bucuria exterioară, şi nu invers. A reduce 
sărbătoarea Învierii Domnului strict la biologic, 
la mâncare şi la băutură înseamnă a limita 
semnificaţia acestui praznic al praznicelor. 
   În cartea sa "Foame şi sete după Dumnezeu", 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sintetizează 
înţelesul şi folosul postului. Intâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române subliniază faptul că 

în timp ce în diferite ţări unii oameni se îm-
bolnăvesc de obezitate sau mor prematur 
din cauza excesului de hrană, în alte ţări 
mulţi oameni mor prea devreme din cauza 
sărăciei şi a foamei. În acest sens, postul 
restabileşte echilibrul într-o societate secu-
larizată şi dezorientată. 
   Asumându-ne Crucea, ne împropriem În-
vierea. De aceea, nu se poate prăznui În-

vierea Domnului din afara Bisericii. Îmbui-
barea, desfrânarea, beţia, nu numai că sunt 
străine duhului sărbătorilor pascale, dar şi 
opuse acestora. 
   Biserica îşi îndeamnă fiii săi să ţina postul 
cu smerenie, să se împace cu semenii lor, să 
participe la sfintele slujbe rânduite pentru 
această perioadă, să se împărtăşească cu 
Sfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru 
Iisus Hristos şi să se bucure, în mod echili-
brat, de prinoasele pregătite. 
 
Semnificaţii şi tradiţii legate de sărbă-
toarea Paştelui 
 
   Pe lângă aspectul liturgic-sacramental al 
sărbătorii Învierii Domnului există şi o di-
mensiune populară, a datinilor străbune, fie-
care zonă a ţării noastre având tradiţii popu-
lare specifice, a căror varietate reflectă mul-
tiplele posibilităţi şi forme de laudă adusă lui 
Dumnezeu. Unele dintre acestea au fost 
preluate din Vechiul Testament şi îmbogăţite 
cu noi sensuri în creştinism; altele, deşi 
păgâne la origine, s-au încreştinat odată cu 
cei care s-au convertit. 
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  Lumânarea 

   În noaptea de Înviere, credincioşii care merg 
la biserică au grijă să vină cu lumânări pentru „
a lua lumină". Din candela aflată pe Sfânta 
Masă, preotul aprinde o lumânare, apoi, ieşind 
la credincioşi, le adresează chemarea: „Veniţi 
de primiţi lumina!" Astfel, în noaptea Învierii, 
toate lumânările aprinse din biserică, pe care 
creştinii le ţin în mâini pe toată durata slujbei, 
sunt, de fapt, o singură lumină, Lumina lui 
Hristos care luminează tuturor. Aceasta este 
dusă de fiecare la casa sa. Mulţi creştini păs-
trează restul de lumânare rămasă nearsă din 
noaptea Învierii şi o aprind în cursul anului în 
timp de furtună sau în cazul în care au un mare 
necaz în casă. Se poate folosi şi la primirea 
Sfintei Împărtăşanii. 
   Lumânarea este nelipsită la slujbele 
bisericeşti. Potrivit rânduielilor liturgice, nu se 
poate săvârşi Sfânta Liturghie dacă nu sunt 
lumânări aprinse. Aceasta înseamnă că 
lumânarea nu este un simplu obiect de decor, ci 
îndeplineşte un rol important în viaţa creştină. 
Înainte de toate, lumânarea aprinsă iradiază 
lumină, luminează, ceea ce trimite cu gândul la 
Dumnezeu Însuşi, despre care Sfânta Scriptură 
ne spune că este Lumina (1 Ioan 1,5). 
De asemenea, lumânarea care arde este „vie". 
Flacăra este într-o continuă mişcare, iar ceara 
se consumă încet, încet. Este simbolul jertfei, 
care presupune ardere pentru Dumnezeu şi 
pentru semeni, dăruire de sine. Lumânarea ne 
aminteşte, astfel, că viaţa noastră trebuie să fie 
o jertfă, că a înainta pe calea mântuirii în-
seamnă, de fapt, asumarea jertfei. 
   În acelaşi timp, semn al jertfei curate pe care 

omul o aduce lui Dumnezeu, lumânarea în-
săşi trebuie să fie curată. Se cuvine ca lui 
Dumnezeu să-I oferim nu atât ceea ce este 
mai scump, cât ceea ce este mai valoros, de 
cea mai bună calitate, ca răspuns faţă de 
bunătăţile pe care El le revarsă permanent 
asupra noastră. De aceea, ar fi bine ca omul 
să nu folosească orice fel de lumânare, ci 
numai pe cea din ceară de albine. Aceasta 
nu întâmplător, deoarece albina rămâne pu-
rurea fecioară, iar ceara produsă de ea 
reprezintă materia cea mai pură. Este un lu-
cru intuit şi de credincioşi care se străduiesc 
ca, cel puţin de Paşti, să aibă lumânări din 
ceară curată. 
 
   Mielul pascal 
 
   Tradiţia moştenită din moşi strămăşi în 
ţara noastră este ca masa din zilele Paştilor 
să conţină preparate din carne de miel, încât 
aproape nu poate fi gândită această sărbă-

toare separată 
de mielul sacri-
ficat cu acest 
prilej. 
    
   Dacă, astăzi, 
s a c r i f i c a r e a 
mielului de că-
tre creştini nu 
mai este un act 
de cult, în tim-

pul Vechiului Testament aceasta reprezenta 
actul central al Paştelui iudaic. Înaintea tre-
cerii prin Marea Roşie, deci a eliberării din 
robia egipteană a poporului evreu, Dumne-
zeu a instituit, prin Moise, sărbătoarea Paş-
tilor. În ziua de 14 nissan (aprilie), fiecare 
familie iudaică a sacrificat un miel pe care l-
a mâncat fript pe foc, cu azimă (pâine ne-
dospită) şi ierburi amare. Cu sângele mielu-
lui au fost unse uşile caselor, astfel încât, 
atunci când moartea a lovit pe cei întâi 
născuţi ai egiptenilor, copiii evreilor au scă-
pat cu viaţă. Astfel, pentru poporul evreu, 
Paştile şi tăierea mielului pascal însemnau 
amintirea salvării minunate din robia egip-
teană şi începutul unei vieţi în libertate. Mie-
lul trebuia să fie de un an şi integru, să nu 
aibă nici o meteahnă. 
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    De ce a fost ales acest animal şi nu altul? 
Pentru că mielul, prin chipul lui, exprimă 
blândeţea şi nevinovăţia. În Noul Testament, 
Hristos foloseşte deseori, în parabolele Sale, 
mielul sau oaia pentru a-i desemna pe cei 
drepţi - în opoziţie cu caprele, chipul celor răi. 
   Imaginea mielului este folosită, apoi, de către 
profeţii Vechiului Testament pentru a-L descrie 
pe Mesia, pe Mântuitorul Hristos. De exemplu, 
Isaia, vorbind despre Patima Lui spune: „ca un 
miel spre junghiere s-a adus..." (Is. 53, 7). 
   Hristos este „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce 
ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29). Prin Jertfa Sa 
cea de bunăvoie, a scos pe om din robia păca-
tului şi a morţii, deschizând din nou calea spre 
unirea cu Dumnezeu. Având în Iisus Hristos 
adevărata jertfă, creştinii nu mai sunt nevoiţi 
să jertfească miei sau alte animale. Tot ceea ce 
au de făcut este să se străduiască să devină 
părtaşi Jertfei lui Hristos, păstrată şi 
descoperită în dumnezeiasca Liturghie. 
 
   Ouăle roşii 
 
   Ouăle roşii nu lipsesc de Paşti de pe masa 

creştinilor, 
dar nici din 
b i s e r i c ă , 
unde sunt 
aduse pen-
tru a fi bine-
cuvântate la 
sfârşitul slu-
jbei de În-
viere. În pe-
rioada pas-
c a l ă , 

creştinii ciocnesc ouă roşii, rostind unii către 
alţii: „Hristos a înviat!", „Adevărat a înviat!" 
   Originea colorării ouălor se pierde în negura 
epocii precreştine, din timpul când anul nou se 
serba la echinocţiul de primăvară. Ele erau date 
în dar, ca simbol al echilibrului, creaţiei şi fer-
tilităţii. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis 
creştinilor, fiind păstrat până în zilele noastre. 
   Oul roşu simbolizează Învierea Domnului. 
După cum puiul de găină sparge coaja oului şi 
iese la viaţă, aşa şi Hristos, sfărâmând porţile 
iadului, a ieşit din mormânt devenind înce-
pătură a învierii oamenilor, garanţia învierii tu-
turor. 

   Tradiţia a păstrat mai multe legende care 
leagă ouăle roşii de Patimile şi Învierea 
Domnului. Una dintre ele spune că pietrele 
cu care l-au bătut evreii pe Hristos, lovindu-
se de El, s-au transformat în ouă roşii. 
Potrivit unei alte legende, după ce a fost 
răstignit Mântuitorul, cărturarii şi fariseii au 
făcut un ospăţ de bucurie. În timp ce mân-
cau, unul dintre ei a spus în batjocură: „
când va învia cocoşul acesta pe care îl mân-
căm, iar ouăle acestea fierte vor deveni 
roşii, atunci va învia şi Iisus". Nu a terminat 
însă bine de rostit aceste cuvinte că ouăle 
au devenit roşii, iar cocoşul a început să 
bată din aripi. 
 
   Pasca 
 

   Pasca este un cozonac special care se 
coace de către gospodinele creştine numai o 
dată pe an, de Sfintele Paşti. Ea are formă 
rotundă, amintind de coroana lui Hristos, 
sau dreptunghiulară, asemănătoare mor-
mântului în care a fost aşezat. La mijloc are 
imprimată o cruce, iar pe margini este îm-
podobită cu aluat împletit. 
 
   O legendă din Bucovina spune că pasca se 
face de pe vremea când umbla Iisus cu uce-
nicii Săi prin lume. Poposind la un gospodar, 
la plecare, acesta le-a pus de mâncare în 
traiste. Oprindu-se într-o pădure, apostolii l-
au întrebat pe Iisus când va fi Paştile, iar El 
le-a răspuns că Paştile va fi atunci când vor 
găsi pâine de grâu în traiste. Cum gospoda-
rul la pusese tocmai pâine de grâu, atunci a 
fost Paştile. 
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   Biserica şi Statul serbau împreună Învierea 
lui Hristos 
 
   Potrivit documentelor istorice şi pravilelor vremii - 
ca de ex. Matei Basarab cu Pravila de la Govora, din 
1640 sau Vasile Lupu cu Pravila sa apărută la Iaşi, în 
1646 - în secolele XVII - XVIII familiile domnitoare 
erau cele ce dădeau exemplul cel mai însemnat pen-
tru păzirea Postului Paştelui. La Curtea Domnească, 
în post, ospeţele (mesele festive) erau înlăturate, iar 
bucătăria domnească trecea pe mâncăruri de absti-
nenţă pe toată durata Postului. În acelaşi timp, 
domnitorul şi Agia (Poliţia) dădeau porunci straşnice 
cu privire la vânzarea de carne la măcelarii pe du-
rata postului. În momentul în care se putea vinde 
carne către popor - după terminarea postului - rig-
orile impuse erau la fel de mari. Măcelarul ce-ar fi 
îndrăznit să vândă carnea mai scump se putea 
aştepta la diferite pedepse, în mod gradat. 
   În acelaşi timp, atât domnia, cât şi organele 
orăşeneşti se îngrijeau de pregătirea alaiurilor care 
aveau loc de Înviere, dar şi în zilele următoare. Cu 
două săptămâni înainte de terminarea Postului Paş-
telui, slujbaşii domniei alcătuiau ordinea în care 
urma să se meargă, fie la Mitropolie, fie la o altă 
biserică de frunte a oraşului, la Slujba de Înviere. 
Alaiul urma să fie deschis de domn şi familia sa, 
apoi urmau boierii de diferite ranguri, negustorii, 
breslaşii şi poporul de rând a oraşului. 
   În cartiere, poporul, sub directa supraveghere a 
preoţilor de parohii şi îndrumaţi de slujbaşii Agiei 
(Poliţia), făcea curăţenie în curţi şi uliţe, văruia 
casele şi gardurile, dregea podurile şi săvârşea alte 
activităţi menite a da o faţă nouă mahalalelor. Mer-
sul la biserică era o regulă generală, de la mic la 
mare, toate acestea desfăşurându-se fără con-
strângere, ci din dorinţa întâmpinării Învierii Dom-
nului aşa cum se cuvine pentru orice român creştin. 
Pentru tot românul venirea Sărbătorii Învierii Dom-
nului era cu adevărat un moment de evlavie şi 
prăznuire. 
   Păstrând tradiţia şi învăţătura creştină, Biserica 
Ortodoxă Română se roagă şi astăzi, la fiecare 
Sfântă Liturghie, pentru "cârmuitorii ţării noastre, 
pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubi-
toarea de Hristos oaste (armata ţării)" şi asigură 
asistenţă religioasă prin preoţii din instituţii (spitale, 
armată, poliţie, penitenciare). În acest fel, toţi cred-
incioşii, fie bolnavi, în suferinţă sau în temniţă, se 
pot bucura de sărbătoarea Învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos.  
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INVIEREA 
de Mihai Eminescu 

 
Prin ziduri înnegrite, 
prin izul umezelii, 
Al mortii rece spirit se 
strecura-n tacere; 
Un singur glas îngâna 
cuvintele de miere, 
Inchise în tratajul 
stravechii evanghelii. 
 
C-un muc în mâini mosneagul cu barba ca 
zapada, 
Din carti cu file unse norodul îl învata 
Ca moartea e în lupta cu vecinica viata, 
Ca de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-si 
prada. 
 
O muzica adânca si plina de blândete 
Patrunde tânguioasa puternicile bolti; 
„Pieirea, Doamne Sfinte, cazu în orice colt, 
Inveninând pre însusi izvorul de viete. 
 
Nimica înainte-ti e omul ca un fulg, 
S-acest nimic îti cere o raza mângâioasa, 
In pâlcuri sunatoare de plânsete duioasa 
A noastre rugi, Parinte, organelor se smulg". 
 
Apoi din nou tacere, cutremur si sfiala 
Si negrul întuneric se sperie de soapte, 
Douasprezece pasuri rasuna, miez de 
noapte, 
Deodata-n negre ziduri lumina da navala. 
 
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie, 
Colo-n altar se uita si preoti si popor, 
Cum din mormânt rasare Christos învingator 
Iar inimile toate s-unesc în armonie: 
 
Cântari si laude’naltam, 
Noi, Tie Unuia, 
Primindu-L cu psalme si ramuri 
Plecati-va neamuri, 
Cântând Aleluia! 
 
Christos a înviat din morti, 
Cu cetele sfinte, 
Cu moartea pre moarte calcând-o, 
Lumina ducând-o 
Celor din morminte!" 
 

HRISTOS A INVIAT! 



 

Postul Mare până la Florii 
(7 Martie – 17 Aprilie 2011)  

 
În fiecare Duminica:  
 
* Slujba Utreniei (orele 10:00 am) 
* Sfânta Liturghie (orele 10:00 am)  
 
In fiecare Vineri: 
 
* Sf. Liturghie a darurilor mai inainte sfintite 
(orele 10:00 am) 
 
În fiecare Sâmbata  
(cu exceptia Saptamânii Patimilor)  
 

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 

* Parastasele de Obste, orele 11:00 am  
* Alte parastase, la cerere, la biserica, cimitir 
sau acasa.  
 
Spovedanii în Biserica  
 
· În fiecare Vinere inainte si dupa Sfânta Li-
turghie a Darurilor Mai Înainte Sfintite  
· În fiecare Sâmbata, înainte si dupa Sfintele 
Slujbe  
· În fiecare Duminica între orele 9:00-10:00 am, 
si dupa Sfintele Slujbe  
 
Luna lui Martie 2011  
 
6 D †) Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eu-
frosin (Lăsatul secului pentru Postul Mare) 
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)  
 
9 M †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Ur-
pasian  
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am  
 
11 V Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. 
Trofin şi Talu (Post)  
* Sf. Liturghie a darurilor mai inainte sfintite, 
orele 10:00 am  

 
12 S Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dia-
logul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog 
(Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor)  
· Sfânta Liturghie, orele 10:00 am  
· Parastase de obste  
· Parastas IMO Edmond Papazian (1 an)  
 
13 D Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. 
Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)  
 
Duminica I din Post (a Ortodoxiei)  
Adunarea Generala parohiala (Palm Springs)  
 
18 V Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. 
Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)  
* Sf. Liturghie a darurilor mai inainte sfin-
tite, orele 10:00 am 
 
19 S Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria 
(Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţi-
lor)  
· Sf. Liturghie (orele 1);; am), parastase de 
obste  
· Parastas IMO Cornelia Miclea (40 zile), 
biserica si cimitir  
 
20 D Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel 
Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. Duminica a II-a 
din Post (a Sf. Grigorie Palama)  
 
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) 
(Dezlegare la peşte)  
· Sf. Liturghie, orele 10:00 am  
 
26 S Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. 
Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Sâmbăta 
a III-a din Post - Pomenirea morţilor) 
(Odovania Praznicului Bunei Vestiri) 
(Dezlegare la ulei şi vin)  
· Sf. Liturghie, si parastase de obste, dela 
orele 10:00 am:  
· Parastas IMO Maria Coca Badescu 
(biserica, si cimitir);  
· Parastas IMO Gherasim Galiatzatos, la 
cimitir (orele);  
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PROGRAMUL SLUJBELOR DIN POSTUL MARE SI SF. PASTI 2011 
(7 Martie - 2 Mai 2011) 

(Postul Mare, Saptamana Patimilor, Sfintele Paşti, Saptamana Luminata) 



27 D Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Pro-
oroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor 
(Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a III-a din 
Post (a Sf. Cruci) Procesiunea Sfintei Cruci  
 
· Sf. Liturghie si procesiunea Sf. Cruci 
(Decorarea Sf. Crucii, by Mariana Cadia);  
· Te-deum (Unirea Basarabiei);  
· Parastas IMO Gherasim Galiatzatos (de 1 an), 
si MASA DE POMENIRE  
· Cuvant aniversar la Unirea Basarabiei, de Ion 
Anton  
· Prezentare Slide-Show, si un videoclip de stu-
dentul Anoush Saffari (nepotul fam. Turlacu) 
. Parastas IMO Constantin Beldiman, cimitir, 
orele 3:00 pm  
 

Luna lui Aprilie  
 
1 V Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărt. 
(Post)  
 
* Sf. Liturghie a darurilor mai inainte sfintite, 
orele 10:00 am 
 
2 S Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Am-
fian şi Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post - 
Pomenirea morţilor)  
 
* Sf Liturghie, si parastasele de obste  
* Parastas IMO Mama Sabina-Silvia Stoicescu 
(2 ani) si Sabri Fanous (4 ani), la biserica, si 
cimitir (Anca Fanous, si Valentina Stoicescu)  
* Parastas IMO raposatilor dnei Viorica 
 
3 D Cuv. Nichita Mărt.; Sf. Mc. Elpidifor - 
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)  
 
* Sf. Liturghie, orele 10:00 am 
 
8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit 
şi Hermas  
 
* Acatistului Născătoarei de Dumnezeu, orele 
7:00 pm (Post)  
 
9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. 
Vadim arhim. (Sâmbăta a V-a din Post - 
Pomenirea morţilor)  
 
* Sf Liturghie, si parastasele de obste  

10 D Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi 
Maxim; Sf. Mc. Dima - Duminica a V-a din 
Post (a Cuv. Maria Egipteanca)  
 
* Sf Liturghie, orele 10:00 am  
 
15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. 
Crescent (Post)  
 
* Sf. Liturghie a darurilor mai inainte sfin-
tite, orele 10:00 am 
 
16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia 
(Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor)  
 
17 D Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. 
Acachie, Ep. Melitinei  (†) Duminica a VI-a 
din Post (a Floriilor - Stâlpărilor)  
 
†) Intrarea Domnului în Ierusalim.  

Dezlegare la peste  

Prea Sfintia Sa  
P.S. Episcop 

+Irineu 
Va petrece  

Pastele 
(Învierea  

Domnului 2011)  
în mijlocul  

credinciosilor 
bisericii noastre 
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PROGRAM DETALIAT IN PAGINA URMATOARE 

PS Sa, Vladica Irineu, Episcop de Dearborn, si 
Episcop Vicar al Episcopiei ROEA (Vatra Romanea-
sca), va sluji in Noaptea Invierii (Sambata noap-
tea 23-24 Aprilie 2011) la Biserica noastra, 
Biserica Ortodoxa Romana “Sf. Treime”, cunos-
cuta si drept “biserica din Verdugo”, cu ocazia 
unei vizitei pastorale, la bisericile romanesti din 
Sudul Californiei. 
 
Prea Sfintia Sa, ajutat de preotimea coslujitoare, 
va pontifica si Slujba cele de a Doua Invieri 
(Vecernia Pascala), in ziua de Pasti, 24 Aprilie 
crt., orele 11:30 am, si ne va onora cu prezenta si 
la banchetul de Sfintele Pasti (detalii pe coperta 
interioara, finala). Intru multi ani, Stapane! 



17 D Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei;  
(†) Duminica a VI-a din Post (Floriile)  
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim  
 
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am  
* Binecuvantarea Salciei 
* Masa de peste (fam. Mariana Cadia si Petrica 
Predescu)  
 
(În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parin-
tele va vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii 
din comunitate).  
 
20 M †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor 
Trihina; Sf. Ap. Zaheu (Sf. şi Marea Miercuri)  
 
* Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte Sfintite, 
orele 10:00 am  
* Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30 pm)  
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara  
 
21 J Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, 
împărăteasa; Sf. Mc. Filipia (Sf. şi Marea Joi - 
Denia celor 12 Evanghelii)  
 
· Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, orele 
10:00 am; Sfintirea Pastilor  
· Denie/Slujba celor 12 Sf. Evanghelii (6:30 pm)  
Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara  
 
22 V Sf. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; 
Sf. Ap. Natanail (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea 
Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului)  
 
· Pregatirea Sfântului Mormânt, orele 8:00 am  
· Slujba Ceasurilor Împaratesti/  
· Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt), 
orele 2:30 pm.  
· Slujba Prohodului/procesiunea înconjurarii 
Bisericii, (orele 6:30 pm)  
· Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara  
 
23 S †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biru-
inţă; Sf. Mc. Valerie (Post negru)  
· Sf. Liturghie a Sf Vasile cel Mare (10:00 am)  
· Spovedanii si impartasanii, la începutul slujbei 
(orele 8:00-10:00 am)  
· Împartasirea credinciosilor/Pregatirea Pastilor  

24 D (†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti)  
Slujba Sfintei Învieri, la 12 Noaptea 
(Sâmbata Mare, April 23-24), în curtea 
Bisericii  
 
· Sfânta Liturghie Pascala, în continuarea 
procesiunii, orele 1:00 am.  
· Agapa frateasca, la finele Sfintei Liturghii 
(orele 3:00 am). 
  
. Slujba celei de a Doua Învieri/
Vecernia Pascala, cu citirea Sf. Evanghelii 
în mai multe limbi straine (orele 11:30 am)  
· Banchetul de Sfintele Pasti, orele 1:00 
pm (detalii, anuntul pe coperta interioara, 
finala, a revistei “Viata Crestina”)  
 
25 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Ap. şi Ev. 
Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mărului  
· Liturghie, orele 10:00 am  
 
26 M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Mc. Vasile, 
Ep. Amasiei; Sf. Glafira  
· Liturghie, orele 10:00 am  
 
29 V †) Izvorul 
Tămăduirii; Sf. 9 
Mc. din Cizic; Cuv. 
Memnon Mărt. 
(Harţi) Sfânta  
· Liturghie, orele 
10:00 am  
· Sfintirea Aghesmei  
 
30 S Sf. Apostol 
Iacob, fiul lui Zeve-
deu - Parastas de 7 
ani IMO Serban 
Panaitidi (la cimitirul 
din Chatsworth) 
 
Luna lui Mai 2011  
 
1 D Sf. Prooroc Ieremia; · Duminica a II-a 
după Paşti (a Sf. Ap. Toma);  
· Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
. Botez, gemenii familiei Razvan & Crina 
Manole 
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Programul Slujbelor Bisericeşti: Duminica Floriilor, S ăptămâna Patimilor, Sf. 
Inviere, Săptămâna Luminată, Duminica Tomii 



Potrivit Constitutiei si Regulamentelor Epis-
copiei ROEA, Adunarea Generala Parohiala Anuala a 
Parohiei Sf. Treime, din Los Angeles, California s-a 
intrunit, in biserica, in ziua de Duminica 6 Februarie 
2011, orele 1:00 pm, la finele Sf. Liturghii, asa dupa 
cum a fost propusa de consiliul parohial, apoi apro-
bata de Sf. Episcopie, si ratificata de Adunare 
(potrivit instructiunilor Episcopiei), dupa cum ur-
meaza:  

1. S-a rostit “Rugaciunea de Invocare” de ca-
tre parintele paroh, preotul Constantin Alecse.  

2. Parintele Paroh Constantin Alecse a numit 
prezidiul: secretare dna Dora Serban si dna Elena 
Popa, persoane de incredere, domnul Petrica Pre-
descu si Dnu Panait Cufuioti. Motiunea de aprobare a 
prezidiului a fost facuta de catre domnul Anatol Raz-
merita, secundata de doamna Sabina Popescu si apro-
bata in unanimitate.  

3. A urmat apelului nominal facut de catre 
dna Dora Serban. Cu un efectiv de 34 de persoane, 
sedinta anuala a fost oficial deschisa si prin urmare s-
a trecut la citirea rapoartelor.  

4. S-a distribuit, discutat, si aprobat, fara 
obiectiuni – asa dupa cum a fost prezentat –procesul 
verbal al ultimei sedinte a consiliului parohial pe 
2010 (12 Decembrie)  

5. Procesul verbal al ultimei sedinte a consil-
iului parohial pe 2010 (12 Decembrie), se poate citi 
la adresa URL: www.biserica.org/ro/compendium/
articole/viatacrestina/2010.  

6. Prezentarea rapoartelor  

 

RAPORTUL PARINTELUI PAROH 

  

Dapa ce Parintele Constantin Alecse a prezen-
tat raportul sau (5 pagini), a multumit, in incheiere 
tuturora pentru sprijinul accordat in anul 2010. 

 

RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI PAROHIAL 

  

Acesta a fost citit de catre Dl. Marian Serban.  

  

RAPORTUL PRESEDINTEI REUNIUNII DOAMNELOR 

  

Dna. Getta Jercan a presentat raportul Reuni-

unii Doamnelor. Multumeste tuturor pentru su-

portul acordat in anul 2010.  

 
COMITETUL DE INTRETINERE  

  

Raportul directorului comitetului de 

intretinere a fost inclus in Raportul Presedin-

telui Consiliului Parohial, prezentat de catre 

dl Marian Serban. 

  

Votul pentru aprobarea acestor 

rapoarte:  motiunea a fost facuta de Dna 

Mariana Cadia secundata de dna Sabina 

Popescu si dnul. Ion Anton; aprobate in 

unanimitate. 

  

Au fost prezentate Rapoartele Fi-

nanciare dupa cum urmeaza: 

  
RAPORTUL FINANCIAR PE ANUL 2010   

 

Motiunea de acceptare a raportului fi-

nanciar a fost facuta de Dnul Anatol Raz-

merita, secundata de Dna Livia Literat si ap-

robat in unanimitate 

  
RAPORTUL FINANCIAR AL REUNIUNII  

  

Motiunea de aprobare a fost facuta de 

Dna Nastaca Cociuban, secundata de Dnul 

Sabin Voicu, aprobat in unanimitate. 

  
RAPORTUL COMITETULUI DE CONSTRUCTII 

  

In baza documentatiei funciare s-a 

facut o prezentarea conturilor bancare, dupa 

care s-a purces la aprobare prin vot unanim.  
 

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2011 

  
Parintele Constantin Alecse a precizat fap-

tul ca ar trebui sa se balanseze veniturile cu chel-
tuielile in timpul anului calendaristic. Din pacate 
realitatea este de fapt alta, veniturile sint mici in 
comparatie cu cheltuielile, chiar si numarul mem-
brilor a scazut considerabil fata de anii trecuti.   
        Parintele roaga pe oricine sa vina cu idei 
noi creative pentru ridicare fonduri.  
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ADUNAREA GENERALA PAROHIALA A BISERICII ORTODOXE ROMANE  

“SF. TREIME”  

(6 FEBUARIE 2011)  



Motiunea pentru aprobarea 
acestui buget a fost facuta de Dnul 
Sabin Voicu si  secundata de Dna Co-
ciuban si prin urmare aprobat in 
unanimitate. 

 
LISTA COMITETULUI DE NOMINARE 

 

Dl Marian Serban a prezentat 
apoi lista membrilor propusi de catre 
comitetul de nominare, pentru a 
face parte din noul consiliu parohial, 
pentru 2011, dupa cum urmeaza: 
 

1.  Alecse Elena                  
2.  Anton Ion  
3.  Cadia Mariana  
4.   Capsa Simona Vasilica                                                                             
5.   Ciceu, Ion  
6.   Ciocan Constantin   
7.   Ciocan Paulina  
8.   Cociuban Lenuta  
9.   Cufuioti Panait  
10. Jercan Getta  
11. Literat Livia-Ecaterina  
12. Mantea Paul  
13. Popa Elena  
14. Popa Paul  
15. Popescu Sabina  
16. Predescu Petrica             
17. Rezmeritsa Anatol  
18. Rezmeritsa Victoria  
19. Serban Marcela Dora  
20. Serban Marian   
21. Simoni John  
22. Turlacu Dumitru 

Ex Officio: 

23. Alecse Constantin, Fr. (Church)  
24. Capsa C. Iustin, Fr.  (Churched) 

In continuare s-au votat delegatii, si 
supleantii la Congresele ROEA (2011-
2012), dupa cum urmeaza:  

 
CONGRESS DELEGATES (2011-2012) 
�    Capsa C. Iustin, Fr  
�    Cufuioti Panait  
 
ALTERNATES (2011-2012) 
�    Serban Marcela Dora  
�    Predescu Petrica 

Lista a fost aprobata in unanimitate. 

Sedinta a luat sfarsit prin Rugaciunea de incheiere, in jurul orelor 
4:00 pm. 
 
Prezentat de: Rev Fr Constantin Alecse, Presedintele Adunarii; 
Dora Marcela Serban, Secretara Adunarii      
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PROCESUL VERBAL AL PRIMEI SEDINTE A  
NOU-ALESULUI CONSILIU PAROHIAL  

(6 FEBUARIE 2011)  
 

DEPUNEREA JURAMANTULUI SI ALEGEREA FUNCTIONARILOR 

Dupa incheierea Adunarii Parohiale Anuale, Duminica 6 Februarie 
2011, in jurul orelor 16;10 pm, nou-alesii membri ai consiliului 
parohial, pe anul 2011, s-au intrunit in biserica pentru depunerea 
juramantului, si alegerea functionarilor. 

 Inaintea depunerii juramantului, Parintele Constantin Alecse mul-
tumeste tuturor membrilor consiliului parohial, care au slujit paro-
hia in anul 2010 si purcede cu procedura de nominare a function-
arilor consiliului parohial pe anul 2011.  

 
Pentru pozitia de Presedinte  
 

       Dnul Marian Serban propune pe Dnul Pet-
rica Predescu; Secundeaza dna. Mariana Cadia  
si dna Sabina Popescu; Dnul Petrica Predescu 
accepta. Ne-existand alte nominari, pentru 
aceeasi pozitie, se purcede la vot. Vot in 
unanimitate  
  
Vice Presedinte al Consiliului Parohial  
 

       Dnul Petrica Predescu propune pe dnul 
Paul Popa; Secundeaza dnul Ion Anton si dna.
Sabina Popescu; Dnul Paul Popa accepta. Ne-
existand alte nominari, pentru aceeasi 
pozitie, se purcede la vot. Vot in unanimitate  
  
Secretar 
 

       Dna Mariana Cadia propune pe dna Dora 
Serban; Secundeaza dna Getta Jercan si dna 
Sabina Popescu; Dna Dora Serban accepta. Ne-
existand alte nominari, pentru aceeasi 
pozitie, se purcede la vot. Vot in unanimitate  
  
Casier  
 

       Dnul Ion Anton propune pe dna Nastaca 
Cociuban; Secundeaza Dna Getta Jercan si dna 
Mariana Cadia; Dna Nastaca Cociuban accepta. 
Ne-existand alte nominari, pentru aceeasi 
pozitie, se purcede la vot. Vot in unanimitate  
 



Controlor I  
 
Dl Paul Popa o propune pe dna 
Getta Jercan; Secundeaza dna 
Mariana Cadia si dna Livia Lit-
erat. Dna Getta Jercan accepta. 
Ne-existand alte nominari, pen-
tru aceeasi pozitie, se purcede 
la vot. Vot in unanimitate  
  
Controlor II  
 
Dna Sabina Popescu propune pe 
dna Elena Popa; Sustine Dna Psa 
Elena Alecse si Dnul. Petrica 
Predescu; Dna Elena Popa Ac-
cepta. Ne-existand alte nomi-
nari, pentru aceeasi pozitie, se 
purcede la vot. Vot in unanimi-
tate  
 
Epitrop I  
 
Dna Mariana Cadia propune pe 
Dnul Ion Anton; Secundeaza dnul 
Anatol Rezmeritsa si dna Nastaca 
Cociuban. Dnul Ion Anton ac-
cepta. Ne-existand alte nomi-
nari, pentru aceeasi pozitie, se 
purcede la vot. Vot in unanimi-
tate  
  
Epitrop II  
 
Dnul Ion Anton propune pe dnul. 
Constantin Ciocan; Secundeaza 
dnul Marian Serban si Dna Co-
ciuban. Dnul Constantin Ciocan 
accepta. Ne-existand alte nomi-
nari, pentru aceeasi pozitie, se 
purcede la vot. Vot in unanimi-
tate   

Comitete de actiune  
 
♦ Dnul Panait Cufuioti – Activitatile Religioase  
♦ Dnul Dan Platt – Activitatile Religioase  
♦ Dnul Paul Mantea – Investitii  
♦ Dnul Anatol Rezeritsa – Activitatile culturale  
♦ Dna Mariana Cadia – Relatiile cu publicul  
  
Proces Verbal incheiat astazi 6 Februarie 2011,  si su-
pus spre aprobare:  Fr. Constantin Alecse, Presedin-
tele Adunarii Parohiale; Dora Marcela Serban, Secre-
tara Adunarii Parohiale  
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HOTARARI LUATE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI 
PAROHIAL DIN DUMINICĂ 20 FEBRUARIE 2011 

 
SEDINTA S-A TINUT IN SF. BISERICA, DUMINICĂ 20 FEBRUARIE 

2011, CU INCEPERE DELA ORELE 1:00 PM, CU PREZENTA UNUI 

NUMAR DE 18 MEMBRI,  DUPA URMATORUL PROGRAM:  

�        RUGACIUNEA DE INVOCARE 

�        JURĂMÂNTUL (PENTRU CEI CARE ÎNCĂ NU AU DEPUS 

JURĂMÂNTUL, DUPĂ ALEGERILE DIN 6 FEBRUARIE 2011) 

�        APROBAREA AGENDEI DE LUCRU 

�        PREZIDAREA ŞEDINŢEI CONSILULUI DE CĂTRE 

PRESEDINTELE ALES: DL PETRICA PREDESCU 

�        CITIREA SI APROBAREA PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI 

ADUNĂRII  PAROHIALE DIN 6 FEBRUARIE 2011 (P. 11)  

�        CITIREA SI APROBAREA PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI 

CONSILIULUI (6 FEBRUARIE 2011),  LA CARE S-AU ALES 

FUNCTIONARII PE 2011 (P. 12 SI 13)  

�        SE RAPORTEAZA ASUPRA REALEGERII COMITETUL REUNIUNII 

DOAMNELOR (13 FEB. 2011). ADUNAREA REUNIUNII A 

ACCEPTAT IN UNANIMITATE RAPOARTELE FUNCTIONARELOR 

REUNIUNII (ASA DUPA CUM AU FOST PREZENTATE, 

DISCUTATE SI APROBATE DE CATRE ADUNAREA PAROHIALA. 

DIN 6 FEB. 2011), SI A REALES PE INCA UN AN 

FUNCTIONARELE COMITETULUI REUNIUNII DOAMNELOR . 

�        DISCUTAREA CALENDARULUI DE ACTIVITĂŢI PE 2011  - 

POSTUL MARE, SFINTELE PASTI, HRAM, PICNICE, REVELION 

�        DISCUTAREA TRANSMITERII LA EPISCOPIE A TUTUROR 

“RAPOARTELOR PAROHIALE” APROBATE DE CATRE ADU-

NAREA GENERALA PAROHIALA, A FORMULARELOR CU FUNC-

TIONARII CONSILIULUI, SI AUXILIARELE PAROHIALE 

�        DISCUTAREA CAZULUI “D.P.”, AJUTAT DE PAROHIE TIMP DE 

CCA 1 AN CU CAZARE GRATUITA, CU EXCEPTIA A 2 DONATII 

DE CCA $ 350.00/FIECARE (IN ANUL 2011).  

�        DISCUTAREA EXPEDIERII PACHETELOR CU PLICURILE DE 

“PLEDGE/MEMBRIE 2011” 

�        EXPEDIEREA PLICURI DE PASTI - REVISTA “VIATA 

CRESTINA” (EDITIA DE PASTI, IN COLOR, TIRAJ, ETC.) 

�        REUNIUNEA DOAMNELOR: LA DUMINICA FLORIILOR – MASA 

DE PESTE; APEL LA DONATII; COLECTA DE FLORI PTR SF. 

MORMANT; CURATIREA BISERICII, INAINTEA INCEPERII SAP-

TAMANII PATIMILOR;  

�        ORGANIZAREA BANCHETUI DE PAŞTI;  

�        ORGANIZAREA BANCHETUI DE HRAM 

�        ORGANIZAREA REVELIONULUI 2011/2012 

�        DIVERSE, SUBIECTE NOI, PICNICE PE TIMP DE VARA, ETC… 



Sarbatoarea Unirii Principatelor Romane 

Aniversarea Unirii Principatelor Romane, a avut loc 
duminica 23 ianuarie 2011, la finele Sfintei Liturghii, 
printr-o Slujba a Te-Deumului, si un cuvant comemorativ, 
rostit de dl Ion Anton, care a subliniat dubla insemnatate 
a acestei aniversari: Unirea Principatelor, si comemorarea 
de 2 ani dela plecarea la vesnicie a poetului basarabean 
Grigore Vieru. La aceasta comemorare, poetul ar fi im-
plinit varsta de 75 de ani. Ca un omagiu pios, in memoria 

marelui “Badita Vieru”, re-
producem, mai jos, crampeie 
din cuvantul conferentiaru-
lui: “IMO Grigore Vieru - În 
loc de urări, condoleanţe!…”: 

... Anul acesta, când marele 
poet Grigore Vieru ar fi îm-
plinit 75 de ani, cu inima în-
doliată, ca a tuturor 
românilor veritabili, găsesc 
cu greu câteva cuvinte, spre 

a exprima tragedia unui întreg neam provocată de dis-
pariţia sa. Fizic, izvorul cuvântului său a încetat să mai 
curgă. Spiritual, megaopera sa multilaterală va constitui 
mărturia de simţire a unui neam, şi a aspiraţiilor sale. 
Multe deziderate s-au înfăptuit, dar poetul a murit cu re-
gretul unei mari neâmpliniri. Prutul desparte, încă, în 
două părţi, trupul sângerând al României. … Nu mi-am 
propus să scriu azi despre marele poet, căruia i-am fost 
adeseori în preajmă, dar va invit sa cititi, pe internet, in-
terviul pe care i l-am luat în 2002, cu prilejul vizitei sale 
în America (California), prin care se prezintă singul… De 
asemenea am publicat cateva incercari poetice (poezie, 
dar si proza…!), înainte ca “Badita Grigore” sa fi trecut la 
vesnicie, cat si dupa, în momente de deznădejde, fiind 
hărţuit de câteva condeie boante, care au picurat otravă, 
în sufletul marelui dispărut. Dintre acestea mentionez: 
Grigore Vieru, vazut de aproape; Interviu cu poetul aca-
demician Grigore Vieru; Limba Romana, Poetului Grigore 
Vieru (In Memoriam); Ne-a parasit marele poet Grigore 
Vieru; Nu ucideti lumina! (in apararea poetului Grigore 
Vieru); Poezie - Lui Grigore Vieru (aniversarea a 73-a); 
Poezie - IMO poetului Grigore Vieru, s.a. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace, în Panteonul marilor figuri, ale nea-
mului românesc! Ion Anton, Los Angeles – 23 ianuarie 
2011 (în numele comunităţii româno-americane din Cali-
fornia) 

Sarbatoarea Unirii Basarabiei cu 
Patria Mama la Los Angeles 

Nu-mi amintesc vreun an in care sa nu se im-
plineasca cinstirea actului de Unire a Basarabiei 
cu Patria Mama, de la 27 Martie 1918, la Biserica 
Sfanta Treime din Los Angeles. Comemorarea s-
a permanentizat din initiativa Consiliului Parohial, 
prin purtarea de grija a P. C. Parinte Protoiereu 
Constantin Alecse, Parohul Bisericii. Inainte de 
prelegere Parintele Alecse oficiaza un Te-Deum 
in memoria faptuitorilor Unirii… (scria conferen-
tiarul Ion Anton, in cuvantul sau aniversar, pre-
luat apoi de Fundatia Romaneasca Internationala 
“Romanian Global News”, cu titlul “Sarbatoarea 
Unirii Basarabiei cu Patria Mama la Los Angeles”,  
Marti 29 Martie 2011): 

Din programul aniversar: Te Deum, la finele 
Sfintei Liturghii; Masa ocazionala (cu ocazia 
comemorarii de un an, dela plecarea la domnul 
al fratelui Gherasimos Galatziatos); Cuvantul Fes-
tiv al dlui Ion Anton;  

Prezentare Slide-Show, si un videoclip de studen-
tul Anoush Saffari (nepotul fam Dumitru si 
Filofteea Turlacu) 

Fundatia “Romanian Global News”, un canal de 
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ACTIVITATI BISERICESTI IN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2011 
ACTIVITATI NATIONALE 

Anoush Saffari (middle) flanked by his grandpar-
ents Filofteea & Dumitru Turlacu, & (right) Ion An-
ton, & Fr. Constantin Alecse, parish priest 



ştiri preluate, prioritar, din comunităţile 
româneşti de peste hotare, ştiri care sunt 
transmise constant către mass-media din 
România, Guvern, Parlament, Preşedinţie, si 
alte institutii si publicatii, si abonati din lu-
mea intreaga, a reprodus intregul articol, 
insotit si de poezia marelui poet Grigore 
Vieru: “Ruga pentru Moldova”, pe care o re-
producem si noi in cele ce urmeaza: 

RUGA PENTRU MOLDOVA 

Aceste dealuri si vilcele  
Le-am preamarit dar le-am si plans.  
Deprinsu-ne-am din veci cu ele,  
Cu noi si ele s-au deprins.  
Ne multumim cu-n simplu nume,  
Cu bucuria unei paini.  
Nu suntem cei mai buni din lume,  
Dar nici din neamuri de pagani.  
 

Cu inchinare  
Trimitem gandul si slova  
Iubirii ce ai pentru noi:  
Ajuta, Doamne,  
Ajuta, Doamne, Moldova  
Si-o cruta de grele nevoi I  
 

Atatea lucruri bune sameni,  
Reverse ochii Tai curati  
Mai multa pace intre oameni  
Si invoire intre frati.  
Inalta gandul cel cucernic  
In cei de mila Ta setosi.  
Va fi si Cerul mai puternic  
De vom fi noi mai sanatosi.  
 

Cu inchinare  
Trimitem gandul si slova  
Iubirii ce ai pentru noi:  
Ajuta, Doamne,  
Ajuta, Doamne, Moldova  
Si-o cruta de grele nevoi. 
 

Ion Anton Los Angeles -California 

Boboteaza (Sfintirea caselor) 
La Boboteaza,  cuvenita apologie!  

 
Ca si duhovic al D-Voastra predicam cu si fara vreme despre 
sensul viaetii noastre spiriatuale în Hristos. Fiecare aduna cât 
mai multa "materie",  si nu stie pentru ce aduna,  caci atunci 
când plecam din lumea aceasta nu luam nimic cu noi în 
groapa.  
Suntem chemati deci fratilor sa ne sfintim viata noastra. 
Biserica o face de 2000 de ani. Încercam sa vizitam casele 
enoriasilor nostri macar odata pe an,  la Boboteaza.  
Din nefericire, datorita distantelor geografice,  si a altor ser-
vicii religioase si activitati administrative,  nu am reusit in luna 
ianuarie si parte din luna lui februarie 2011, sa vizitam pe toti 
credinciosii, fapt pentru care cerem iertare si îngadunita. Nu 
uitati însa ca sfintirea caselor se poate face în tot timpul anu-
lui. Credinciosii nevizitati, si care doresc sa aiba locuintele 
binecuvântate în timpul anului 2011,  poti sa ne contacteze 
telefonic pentru aranjamente.  
 

SFESTANII 

♦ Sfestanie la casa drei Daniela 
Cufuioti, Redlands, 15 ianuarie, 
2011 

♦ Sfestanie la casa fam Nicolae & 
Maria Comboianu (vineri 18 
martie, 2011) 

♦ Sfestanie la casa fam Constan-
tin si Mariana Goga (25 martie, 
2011) 

 
Agapa de Pasti  
 
La sfârsitul Liturghiei Pascale, Reuniunea Doamnelor ofera 
traditionala Agapa de Pasti. Rugam toate doamnele comunita-
tii sa aduca ofrande de oua rosii, cozonaci, friptura de miel, 
etc. pentru a oferi participantilor la sfânta slujba.  
 

Plicuri de Pasti  
 
Dragostea Dvoastra fata 
de Iisus cel Rastignit si 
Înviat, acum 2000 de 
ani,  o puteti dovedi 
printr-un "dar" (anume 
o donatie financiara ca-
tre Sfânta noastra 
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ACTIVITATI PAROHIALE DIN TRECUT 
SI ANUNTURI DE ACTIVITATI VIITOARE 



biserica, prin intermediul plicului de Pasti capsat în 
prezenta revista),  si participarea dumneavoastra,  ala-
turi de întreaga familie,  la divinele Slujbe din Ziua 
Sfintei Învieri,  si în întreaga Saptamâna Lumi-
nata,  pâna la duminica Sfântului Toma. În anticipatie, 
Va multumim!  
 

 Membria la Reuniune 2011  
 

Rugam toate doamnele Reuniunii sa-si achite membria 
la Reuniune pe anul 2011. Totodata lansam un apel 
fierbinte catre toate doamnele, si domnisoarele din 
comunitate a se înscrie în Reuniune. Membria la Re-
uniune este de numai : $ 20.00 anual. Asteptându-va, 
va multumim în anticipatie.  
 

 Pledge/Membrie 2011  
(un apel fierbinte, dela suflet)  

 
Nu uitati. Bisericile se întretin numai,  si numai din 
modestele donatii pe care credinciosii le fac sfintei 
biserici. Guvernul nu ajuta cu nimic (astazi, întelegem 
noi,  nici chiar în România). Episcopia nu numai ca nu 
ajuta financiar, ci ea însasi se întretine din donatiile 
noastre. $ 60.00 dolari din donatiile dumneavoastre 
catre parohie îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei 
cca 175-200 de membri,  noi trebuie sa platim la Epis-
copie între $ 10,000 si 12,000/anual. Fara contributiile 
d-voastre, noi nu putem sa ne întretinem,  si nici nu 
vom putea ajuta Episcopia. Implorandu-Va, asteptam 
donatiile d-Voastre de membrie/ fagaduinte/ donatii. 
Ajutati-ne! - Va multumim!   
 

Vizitarea Vârstnicilor si Bolnavilor  
 
Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Pastilor,  Învierea 
Domnului, 2011 - parintele paroh va cauta sa vizite 
toti enoriasii vârstnici si bolnavi,  aflati în spitale,  case 

convalescente 
sau acasa. În 
eventualitatea 
ca cititorii re-
vistei noastre 
cunosc si alti 
enoriasi,  în 
afara celor 
mentionati mai 
jos,  care 
doresc sa fie 
vizitati si îm-
partasiti la Sfintele Sarbatori ale Învierii Domnu-
lui,  va rugam sa-i dati de stire parintelui,  la tele-
fonul cancelariei parohiale (323)255-8583, sau 
acasa (818) 356-4274; sau cellular: (818) 388-
5483.   
 

Apel pentru donatii la Sfintele Pasti 
Flori pentru decorarea Sfântului Mormânt în 
Vinerea Patimilor   
 
Multumim tuturor credinciosilor bisericii noastre 
care în anii 
trecuti si-au 
dovedit din 
plin generozi-
tatea lor la 
colecta de 
cumparare de 
flori pentru 
d e c o r a r e a 
Sfântului Mor-
mânt în Vine-
rea Patimilor. Reuniunea Doamnelor va solicita si 
anul acesta a contribui la colecta de strângere de 
fonduri pentru cumpararea florilor. Dna Mariana 
Cadia, prezenta la biserica în fiecare duminica, va 
sta la dispozitie, acceptând cu recunostinta do-
natiile Dvoastre. De asemenea, dumneaei solicita 
doamne voluntare sa participe in vinerea mare, 
dela orele 7:00 am, la decorarea Sfantului Mor-
mant. 

Donatii pentru banchetul 
de Sfintele Pasti 

Doamna Getta Jercan   
 
♦ Colecteaza toate donatiile 
pentru banchetul de Pasti, 

 si 
♦ Colecta de Mieii de Pasti 
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Ne-au vizitat inalti oaspeti 

Dr. Rodica Ghiuru, Sef  Clinica a V-a Medicala si de 
Geriatrie, Medic primar de medicina interna, cardiolo-
gie, si medic specialist geriatrie-gerontologie, Universi-
tatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, Spi-
talul Universitar C. F. Iasi, impreuna cu fiul domniei 
sale, dr. Alexadru Florin Grozdan, au vizitat comu-
nitatea romano-americana din Sudul Californiei, in pe-
rioada Sarbatorilor Craciunului (12 dec. 2010-9 ian. 
2011), cu care prilej au vizitat si multe din casele go-
spodarilor co-nationali, facand parte din grupa de 
colindatori. Domniile lor au participat si la serviciile li-
turgice, officiate in biserica noastra, si biserica sora din 
Palm Springs. 

 Domniile lor au oferit, prin intermediul co-slujitorilor, 
o “Diploma De Excelenta” comunitatii romano-
americane din California, recunoscandu-se astfel efor-
turile lor de a pastra traditiile romanesti pe pamant 
American.  

Teologul Marian-Andrei Adomnicai, fratele dnei 
Elena Popa, venit din Romania, frecventeaza Sf. Noas-
tra biserica, si da raspunsurile liturgice la strana, ince-
pand din luna noiembrie 2010. Bun-venit in mijlocul 
nostru. 

Pr. Jonathan Pavel, din Basarabia, a coliturghisit in 
biserica noastra, la cateva ocazii, in timpul lunilor de-
cembrie 2010, si ianuarie 2011. Cu ocazia reintoarcerii 
in Basarabia, s-a facut o colecta in biserica, pentru 
ajutorarea bisericilor din Basarabia. 

Protosinghelul Ieronim Tamas, dela manastirea 
“Schimbarea la Fata”, din Bucium, Brasov, a co-
liturghisit in biserica noastra in ziua de 6 martie 2011. 

Cu aceasta ocazie, s-a facut o colecta in biserica 
pentru ajutorarea numitei manastiri. 

Grobnicu Mihai Iulian, un distins teolog din Ro-
mania, doctorand la Orthodox Institute of Cham-
bésy, Switzerland, venit special in USA, la invitatia 
institutului protestant “Fuller Seminary”, din Pasa-
dena, schimb de experienta, a frecventat  Sfanta 
noastra biserica in perioada lunilor Februarie si 
Martie 2011.   

Decorarea Sfintei Cruci 

Duminica, Martie 27 – Duminica a III-a din Post, 
Ziua Crucii, in  cadrul Sf. Liturghii, a avut loc 
procesiunea Sf. Cruci. Dorim ca sa multumim, si pe 
aceasta cale, dnei Mariana Cadia, care a decorat, 
atat de artistic, Sf. Cruce, folosita in procesiune. 
Dania a fost oferita bisericii IMO parintilor Vasile si 
Florica Rotaru, si pentru sanatatea membrilor fami-
liei. Alese multumiri.   

SEDINTELE ANUALE 

♦ Adunarea Generala Parohiala – 6 Februarie, 
2011  

♦ Adunarea Generala anuala a Reuniunii Doam-
nelor, 13 Februarie 2011 

♦ Adunarea Generala Anuala a Parohiei din Palm 
Springs, prezidata de parintele Constantin 
Alecse (Duminica Ortodoxiei, 13 martie 2011) 

Aniversari 

Ianuarie (Ion Anton, Olimpia Georgescu, psa     
Simona Capsa, psa Elena Alecse, Gabriella Alecse) 

Februarie (pr Iustin Capsa, pr Constantin Alecse) 
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BAPTISMS - BOTEZE 

Botezul pruncului Brendan Ian Cocea, fiul familiei 
Dino Cocea,  Sambata 26 Februarie 2011 

Botezul pruncii Crista-Sofia (parinti: Diana & Daniel 
Busuioc-Anghelcev); Nasi: Mama Ioana Matei, Paula 

& Dan Platt, si Leontina Himber (27 Februarie 2011)

Botezul pruncii Sofia Croitoru (Murietta) Mar 6, 2011 

FUNERALS - INMORMANTARI 
 

IMO Cornelia Miclea  
(Inmormantata: Vineri 11 Februarie)  

 

Cornelia Miclea s-a nascut in 21 iunie 1931, in Ro-
mania. A decedat la data de 6 februarie 2011, in 
spitalul din West Hills, California. Slujba inmorman-
tarii a avut loc in ziua de vineri 11 februarie 2011, 
in capela cimitirului “Oakwood Memorial Park”, 
Chatsworth, si inhumata alaturi de sotul ei, George 
Miclea, decedat in 2000. Condoleantele noastre fa-
miliilor indoliate ale fiilor: Nicolae, si sotia Iuliana, 
cu fiica Ana Maria; Dumitru, si sotia Lyn, surorii 
Aura (Romania), si nepoatei Elena (Romania) 
 
 

IMO Maria Coca Elena Badescu 
 
Mama Maria Coca 
Elena Badescu   
s-a nascut la 15 
August, 1918 in 
orasul Rimnicu 
Vilcea din Roma-
nia, in Oltenia la 
poalele Carpati-
lor. 
  A crescut intr-o 
familie de comer-
cianti, cetateni 
onorati ai urbei 
natale, find cel de al doilea copil al lor, pe linga 
fratele mai mare, Dumitru/Titi Gregorian. 
  A absolvit liceul de fete din Rimnicu Vilcea.  
Ca studenta in anul al doile a Colegiului Comercial 
din Sibiu a trebuit sa renunte la studii datorita 
mortii subite a tatalui ei Niculae Gregorian.  
Venind acasa la Rimnicu Vilcea a preluat conduce-
rea afacerii familiei, pe care a pastrat-o pina la in-
staurarea puterii comuniste in Romania care i-au 
nationalizat magazinele. 
  In 1938 s-a castorit cu Aurel Badescu, licentiat al 
facultatilor de Istorie si Geografie, profesor la liceul 
Alexandru Lahovary in Rimnicu Vilcea.  
Casatoria le-a fost binecuvintata prin nastera a doi 
copii, Dumitru / Relu Badescu si Mira Roro 
Badaescu, casatorita Di Angelo. 
  Perioada anilor '50 a fost o perioada extrem de 
grea pentru Maria Badescu. Sotul ei a fost areastat 
de Securitate pentru convingerile sale anticomu- 
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niste si a petrecut ani grei in lagarele de munca de 
la Bicaz, Chirnogi si Canal. Mama Coca, cum am 
cunoscut-o noi aicea, s-a sbatut sa isi creasca sin-
gura copiii pina la reintoarcerea sotului ei. 
      Perioada anilor 60 si 70 a fost mult mai linistita 
si plina de bucurii.  
      A trait alaturi de sotul ei, si-a vazut copii termin-
ind facultati bune, Constructii si Arhitectura, casa-
torindu-se si aducind pe lume doua nepoate Luciana 
si Oana. 
      In 1970 isi pierde sotul intr-un accident feroviar 
si de atunci se dedica cresterii nepoatei sale Oana. 
      In 1978, baiatul ei paraseste Romania si se sta-
bileste in Statele Unite.  
      In 1980 vizitind pe fiul ei in Los Angeles, decide 
sa ramina in Statele Unite, primeste azilul politic si 
devine cetatean USA in 1986. Isi traieste ultimii 30 
de ani ai vietii din plin impreuna cu intreaga familie 
apropiata, copii, nepoti si stranepoti. 
      A fost membra a parohiei Sfinta Treime din Los 
Angeles indeplinind diverse functii in Comitetul de 
Doamne al Bisericii. Incepind cu martie 2010, starea 
sanatatiii i se inrautateste. 
      Isi da obstescul sfirsit Marti, 8 Februarie in jurul 
orei 4 dimineata.  A lasat in urma copiii Mira Roro Di 
Angelo si Relu Bdeasu cu familiile lor, nepoatele 
Luciana Badescu si Oana Raymond cu familiile lor si 
trei stranepoti, Andreea si Gabriel Badescu si Olivia 
Raymond. 
      Dumnezeu sa o odihneasca in pace. 
 

IMO Parascheva Dwinell 
 
      Defuncta Parascheva, mama doamnei Ruxandra 
Dwinell, a trecut la cele vesnice dupa o lunga si grea 
suferinta. Marti, 29 martie crt., parintele Iustin, cu 
aprobarea parintelui paroh Constantin Alecse a oferit 
credincioasei Paraschiva, la cererea familiei, Sfanta 
Impartasanie. Din 2011, defuncta Paraschiva 
Dwinell, a fost apropiata Bisericii romanesti din San 
Diego (pe cand era paroh preotul I.C. Capsa), im-
plinind pe cat a fost intru a sa putere fapte mantui-
toare.  
      A fost o adevarata mama atat pentru familie, 
cat si o crestina model pentru comunitatea de aici. 
Familia doamnei Ruxandra Dwinell, fiica defunctei 
Parascheva, a organizat fuuneraliile raposatei Para-
schiva, in ziua de vineri, 1 aprilie 2011, orele 11:00 
am, in capela cimitirului “El Camino Memorial”, din 
Sorrento Valley, unde a avut loc si inhumarea.  
         

Dumnezeu sa o ierte, si sa-i fie tarina usoara. 

MEMORIALS - PARASTASE 

♦ Parastas IMO Dumitru Pasa, la cimitir, 15 ian. 
♦ Parastas IMO decedatii fam P. Tanjeala, 23 ian. 
♦ Parastas IMO Adrian Ciocan (1 an), 29 Ianuarie; 
♦ Parastas IMO Marius Nicolau (40 zile), Sambata 29 
Ianuarie; 

♦ Parastas IMO Constantin Jercan (1 an) Duminica 
30 Ianuarie (cimitir, biserica, masa).  

♦ Parastas IMO mama Pascuta (7 ani), (Dan si 
Gabriela Orfescu), la cimitir sambata 5 februarie 

♦ Parastas IMO Cornelia Plopestean, 9 zile, decedata 
si inmormantata in Romania 

♦ Parastas IMO Victor Greavu (6 luni), inmormantat 
in Romania, oferit de fam Andrei & Adriana Gubovici 

♦ Parastas IMO Emilian Ion Dinu - Feb. 13, 2011 
♦ Parastas cimitir IMO Nicole Alexandra Fanous, 
Sambata 19 Feb.  

♦ Parastas biserica IMO Nicole A. Fanous (20 Feb.) 
♦ Parastase la sambata Mortilor (26 Februarie) 
♦ Parastas IMO tata Ioan, oferit de fam A. Schiopu 
♦ Parastase comunale, si parastase speciale (IMO 
Leoneta Cataloiu, de 4 ani; parastas oferit de 
Nicolina & Ionel Radu, IMO parintilor; parastase 
oferite de Liliana Ghica, Niculina Markou, Georgeta 
Peralta, Flori Beldiman, Stere (Tea) Caramihai 

♦ Parastase de obste, la biserica, la finele Sfintei Li-
turghii, 12 martie 

♦ Parastas IMO Edmond Papazian, pomenire de 1 
an, la cimitir (12 Martie), oferit de familia prietenilor 
Andrei si Adriana Gubovici 

♦ Parastas IMO Cornelia Miclea (40 days), la 
biserica, si cimitir (19 Martie); 

♦ Parastas IMO Maria Coca Badescu (biserica, si 
cimitir), 26 martie; 

♦ Parastas IMO Gherasim Galiatzatos 26 Martie la 
cimitir (1 an); See “Cemetery Memorial” above. 
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Monumentul IMO Gherasimos Galiatzatos din Westlake 



♦ Parastas IMO Gherasim Galiatzatos 27 Martie la 
biserica, si masa de pomenire 

♦ Parastas IMO Constantin Beldiman (5 ani), la 
cimitir, 27 Martie 2011 

♦ Parastas IMO Mama Sabina-Silvia Stoicescu (2 ani) 
si Sabri Fanous (4 ani), la biserica, si cimitir (Anca 
Fanous, si Valentina Stoicescu), 2 aprilie;  

♦ Parastas IMO membrilor familiei dnei Viorica 
Schiop.  

Multumim tuturor generosilor donatori care, cu 
ocazia Praznicului Nasterii Domnului 2010, au 
trimis Sfintei noastre biserici, prin intermediul 
PLICURILOR DE CRACIUN obolul lor pecuniar. 
Fie ca Bunul Dumnezei sa-I rasplateasca inmiit. 

 
$ 15.00 - Doamna Elvira Petrisca 
$ 20.00 - Familiile: Marta Radulescu, Maria Clo-
tan, Ioan Blejan, Eugenia Dragoi  
$ 25.00 - Familiile: Radu Vamosiu, Ionel Radu, 
Victoria Ursa, Alex & Stella Nistorescu, Radu & Mi-
haela Urma 
$ 30.00 - Familiile: Victor Dotan, Panait Cufuioti 
$ 35.00 - Familiile Mariana Vlaicu, Getta Jercan 
$ 50.00 - Familiile: Maria Marinescu, Mircea & 
Katty Niculescu, Stefan D. Theodore (* a se vedea 
si corectia de mai jos), prof. Domnita Dumitrescu, 
Cezar Sandulescu, Radu Mihnea Cristescu, Anatol 
Resmeritsa, Emilia Popa, Florica Dorcioman, Bianca 
& Mitchell Turner, Dan David, Dumitru Stavarache, 
Ciprian & Iulia Demeter 
$ 75.00 - Familiile: Marius & Veronica Roman, dr. 
Horia Opran 
$ 100.00 - Familiile: Dan Platt, Stere (Tea) Cara-
tas, Dumitru & Filofteea Turlacu, dr. Gavriil Sergiu 
Melinte, Carmen & Adrian Ureche, Vali & Raluca 
Rotaru (ptr. brad), dr Sorin & Georgette Muntean 
(ptr. brad), dr Adriana Thomas, Dumitru Grigorut, 
Stefania & Octavian Georgescu, Abi & Daniela Saf-
fari, Catalin & Nicoleta Florea, Maria Pincu, Leon-
tina Matei, Marian Sarbu, Doru & Dushka Afloarei, 
Bogdan Trufasiu, Cornell Teoman, Cecilia Matilda 
Jude, Camille Stancin 
$ 120.00 - Familia George Ianculescu  
$ 150.00 -  Familiile: Nicolae &  Tana Grasu, 
Camelia Dragan, Daniela Cufuioti 
$ 200.00 -  Familiile: Constantin Goga (“Romar 
St.”),  Michael & Georgeta Peralta, Butnarescu 
family, Andrei & Adriana Gubovici 
$ 225.00 - Familiile: ing & dr. Sorin & Rodica 
Popescu, Sabina Popescu 
$ 250.00 - Familia Valentin Dinu 
$ 300.00 - Familiile Alexandru Butnarescu, 
Daniela & Valentin Anton 
$ 400.00 - Familiile: Spiro & Doina Galiatzatos, 
Livia Literat 
$ 700.00 - Doamna Iris Dinu 
* Corectare: Stefan D Theodore: donatie Craciun 
2009 $ 50.00; donatie Pasti 2010 $ 50.00 
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DONATII FINANCIARE LA  
CRACIUNUL ANULUI 2010 

COLINDA 2010 

Colindatorii: Ion Anton, dr. Rodica Ghiuru, dr. Alex-
andru-Florin Grozdan,  Fr. Constantin Iustin & psa Va-

silica-Simona 
Capsa, 
Dumitru Tur-
lacu, Marian 
Serban, Paul 
Eremenco, 
Paul & Elena 
Popa, Marian 
Adomnicai, 
Gelu Cismas, 
Fr. Constantin 
Alecse 
 

$ 50.00 - Cristian Calugarita 
 
$ 100.00 - Multumim distinselor familii: Valentina 
Stoicescu, Anca Fanous, Teodora Dragomir & daughter 
Valentina Stoianov, Dem-Dumitru & Carmen Badescu, 
Dumitru & Zoica Barzu, Ion & Maria Ciceu, Nick & 
Marcela Sadrapeli, Mihai & Tana Caramihai, Gigi & 
Elena Arau, Panait Cufuioti & Family, Dan & Paula 
(Matei) Platt, Pr. & Psa Constantin Alecse ($ 105.00)  
 
$ 200.00 - Multumim familiilor: Stelica & Mariana 
Grasu, Niculai Sima, Dumitru & Mariana Grigorut, Edy & 
Antuaneta Rastian, Costea & Aurica Arau 
 
$ 300.00 - Multumim distinselor familii: Nicolai & Stela 
Sapera, John & Patricia Simoni 
 

Donatii la biserica (chitanta separata) - Familia: 
Constantin & Paulina Ciocan: $ 100.00; Ionel & Niculina 
Radu & 25.00; Marta Radulescu $ 20.00 
 

Total colecta, donatiile la colinda:  $ 3,000.00 

PLICURILE DE CRACIUN 2010 
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De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bu-
cure de acest Praznic frumos şi luminat. 
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru 
bucuria Domnului său. 
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplata. 
De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi 
plata cea dreaptă. 
De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să 
prăznuiască. 
De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, să nu se îndoiască 
nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. 
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, 
nicidecum îndoindu-se. 
De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se 
teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, 
primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel 

din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; şi pe cel din urmă miluieşte 
şi pe cel dintâi mângâie; şi acelui plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gân-
dul îl ţine în seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă. 
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi 
plata. 
Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă. 
Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. 
Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi. 
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. 
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii. 
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte. 
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit. 
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; şi a stins-o pe 
ea cel ce a fost ţinut de ea. 
Prădat-a iadul, Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul 
Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe 
Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat. 
S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a 
amărât că a fost legat. 
A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit. 
A prins pământ şi s-a întâlnit cu cerul. 
A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea. 
Unde-ţi este moarte, boldul? 
Unde-ţi este iadule, biruinţa? 
Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. 
Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii. 
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. 
Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. 
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-Se din morţi, începătură 
celor adormiţi S-a făcut. 
Lui se cuvine slavă şi stăpânire în vecii vecilor. 
Amin!  

Omilia de Paşte a Sfântului Ioan Gură de Aur 



Ofrande la Agapa de Craciun inainte de Programul de Colinde 
 

Multumim familiilor: Filofteea Turlacu & Daniela Saffari, Ion & Steliana Cufuioti, Flofica Catalloiu, si Daniela 
Cataloiu-Cicu, Alex si Suzana Gheorghiu, Maia Pincu & Emilia Popa, Mariana Cadia & Mirela Predescu, Ionel & 
Niculina Radu, Gabriel & Roxana Vamvulescu, Getta Jercan & copii, Florenta Bezin-Acevedo, familia Barta. 
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If any man be devout and loveth God, 
Let him enjoy this fair and radiant triumphal feast! 
If any man be a wise servant, 
Let him rejoicing enter into the joy of his Lord. 
If any have laboured long in fasting, 
Let him how receive his recompense. 
If any have wrought from the first hour, 
Let him today receive his just reward. 
If any have come at the third hour, 
Let him with thankfulness keep the feast. 
If any have arrived at the sixth hour, 
Let him have no misgivings; 
Because he shall in nowise be deprived therefore. 
If any have delayed until the ninth hour, 
Let him draw near, fearing nothing. 
And if any have tarried even until the eleventh hour, 
Let him, also, be not alarmed at his tardiness. 
For the Lord, who is jealous of his honour, 
Will accept the last even as the first. 
He giveth rest unto him who cometh at the eleventh 
hour, 
Even as unto him who hath wrought from the first 
hour. 
And He showeth mercy upon the last, 
And careth for the first; 
And to the one He giveth, 
And upon the other He bestoweth gifts. 
And He both accepteth the deeds, 
And welcometh the intention, 
And honoureth the acts and praises the offering. 
Wherefore, enter ye all into the joy of your Lord; 
Receive your reward, 
Both the first, and likewise the second. 
You rich and poor together, hold high festival! 
You sober and you heedless, honour the day! 
Rejoice today, both you who have fasted 
And you who have disregarded the fast. 
The table is full-laden; feast ye all sumptuously. 
The calf is fatted; let no one go hungry away. 
Enjoy ye all the feast of faith: 
Receive ye all the riches of loving-kindness. 
Let no one bewail his poverty, 
For the universal Kingdom has been revealed. 

    The Easter Homily of St. John Chrysostom 

Let no one weep 
for his iniquities, 
For pardon has 
shown forth from 
the grave. 
Let no one fear 
death, 
For the Saviour's 
death has set us 
free. 
He that was held 
prisoner of it has 
annihilated it. 
By descending into 
Hell, He made Hell 
captive. 

He embittered it when it tasted of His flesh. 
And Isaiah, foretelling this, did cry: 
Hell, said he, was embittered 
When it encountered Thee in the lower regions. 
It was embittered, for it was abolished. 
It was embittered, for it was mocked. 
It was embittered, for it was slain. 
It was embittered, for it was overthrown. 
It was embittered, for it was fettered in chains. 
It took a body, and met God face to face. 
It took earth, and encountered Heaven. 
It took that which was seen, and fell upon the un-
seen. 
O Death, where is thy sting? 
O Hell, where is thy victory? 
Christ is risen, and thou art overthrown! 
Christ is risen, and the demons are fallen! 
Christ is risen, and the angels rejoice! 
Christ is risen, and life reigns! 
Christ is risen, and not one dead remains in the 
grave. 
For Christ, being risen from the dead, 
Is become the first-fruits of those who have fallen 
asleep. 
To Him be glory and dominion 
Unto ages of ages. 
Amen. 



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “SF.TREIME”  
(3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065 – TEL. 32 3-255-8583; 818-365-4274) 

organizeaz ă  
Banchetul de  Pasti, Duminica 24 Aprilie 2011 

(de la orele 1 ::::00 pm, în sala mare parohial ă, la sfâr şitul Slujbei celei de a Doua Învieri “Vecernia Pasc ală”) 
 

 

 
 

PROGRAM CULTURAL :::: 
 

ORCHESTRA DUMITRU (MITICA) GRIGORUT 
 

 
MUZICĂ POPULARĂ ŞI UŞOARĂ:::: 
 
• Muzică popular ă romaneasc ă, şi muzic ă interna ţional ă;  
• Mitica Grigorut (solist vocal, clape)  
• Maestrul emerit Mihail Chiriuc (vioara)  
• Marian Milita (acordeon)  
 

• Dans.. Dans… Dans…, Loterie (Tombol ă cu obiecte pre ţioase), surprise, dans 
 

PREŢUL::::  
• $ 35.00 de adul ţi 
• $ 10.00 copii intre  6-12 ani 
• Free (intrare gratuita pentru copii intre 1-5 ani)  

Faceţi rezerva ţii din timp, şi aduce ţi întreaga familie, prietenii şi cunoscu ţii. 
 
Va rugăm să faceţi rezervaţii până la Duminica Floriilor,  17 Aprilie 2011, ca să putem şti pentru câte persoane să gătim.  
 

PENTRU REZERVAŢII, completa ţi coupon-ul al ăturat, şi împreun ă cu CEC-ul dumneavoastr ă, expedia ţi-l la 
adresa bisericii, sau suna ţi la ::::  
 

• Doamna Dora Serban (818) 206-5746; 
• Doamna Elena Popa (310) 467-9643 

 

Cupon de rezerva ţie pentru Banchetul de Pa şti, 24 Aprilie 2011, orele 1 ::::00 pm,  
la Biserica Ortodox ă Sf. Treime din Los Angeles 

 
Numele _________________________ / Nr. telefon :::: Ziua   (___) _____._________. Seara  (_____)____._ _______. 
Adresa Complet ă__________________________________________________________________ 
Număr de persoane :::: _______ / Adul ţi:::: _______ / Copii la mas ă cu p ărin ţii_________________/ 
Numărul CEC-ului inclus (#  _______) Data emiterii_____ ___________ / Suma $ __________________. Mul ţumim.  

MENIUL CU PREPARATE CULINARE 
TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI 

 
• Aperitive ::::  

ouă roşii, drob de miel, ceapa verde 
• Ciorb ă de miel, fripturi de miel si porc;  
• Garnitur ă şi muraturi asortate 
• Sortiment bogat pentru desert ::::  

Prajituri si cafea  
 
Centrul de r ăcoritoare v ă stă la dispozi ţie 

PS Sa Episcopul Irineu ofera invocarea



Troparul Pascal 
 

Limba Romana:  Hristos a înviat din morti,  

Cu moartea pre moarte călcând, si celor din morminte - 
Viată dăruindu-le! 
 

Limba greacă:  Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω 

θάνατον πατήσας, καί τοίς εν τοίς µνήµασι, ζωήν 
χαρισάµενος!  

 PENTECOST 
 

Troparion, tone 8: Blessed art Thou, Christ our God, Who 

didst make the fishermen wise by sending down upon them 
the Holy Spirit, and through them didst draw the world into 
Thy net. Lover of men, glory to Thee. 
 

Koniakion, tone 8: When the Most High came down and 

confused the tongues, He divided the nations, but when He 
distributed the tongues of fire, He called all to unity. And with 
one accord we glorify the All-Holy Spirit.  

ST. THOMAS' SUNDAY 
 

Troparion, tone 7: When the tomb was sealed, Thou, the 

Life, O Christ our God, didst rise up from the grave; and when 
the doors were closed, Thou, the Resurrection of all, didst 
stand among the disciples, and through them renew a right 
spirit in us, according to Thy mercy. 
 

Kontakion, tone 8: With his inquisitive right hand, Thomas 

probed Thy life-giving side, O Christ our God. For when Thou 
didst enter, the doors being shut, with the rest of the Apostles 
he cried to Thee: Thou art my Lord and my God.  
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