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Nasterea Domnului si Anul Nou sa va aduca in viata pace, multa sanatate si bucurii. Lasati magia 
colindelor sa va picure in suflet armonie, intelegere si feeria Sfintelor Sarbatori. Primiti, rugaci-
unile si dragostea noastra. Fie ca Bunul Dumnezeu sa va binecuvinteze cu sarbatori minunate si 
un An Nou, 2013, generos, cu prieteni de incredere si impliniri pe masura viselor! La multi ani! 

(preotul, consiliul parohial si reuniunea doamnelor) 

Hristos se Naste, mariti-L! 
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Evanghelia dupa Matei 2, 1-12 
 
"Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele 
lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în 
Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce 
S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am 
venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tul-
burat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe 
toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la 
ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În 
Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: "Şi tu, 
Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai 
mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Con-
ducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel". Atunci 
Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lă-
murit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi trimiţându-i la 
Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul 

despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, 
ca, venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând 
pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o vă-
zuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a 
venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi 
văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare 
foarte. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împre-
ună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au 
închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus 
Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiin-
ţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă 
cale s-au dus în ţara lor." 
 

Troparul Nasterii Domnului 
 
Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-
a lumii lumina cunostiintei. Ca intru dansa cei ce 
slujeau stelelor de la stea s-au invatat sa se 
inchine Tie, Soarelui dreptatii, si sa Te cunoasca 
pe Tine, Rasaritul cel de sus, Doamne, slava Tie. 
 

Ce sarbatorim de Craciun? 
 
De pe la inceputul lui noiembrie, toata lumea deo-
potriva, crestini, agnostici, atei, de aici si de prin 
toate colturile lumii, au inceput pregatirile pentru 
cea mai sarbatorita si fascinanta zi a anului, 25 de-
cembrie – Craciunul. Se cumpara, se im-
pacheteaza, se impodobeste. Comerciantii real-
izeaza cele mai ridicate profituri din intregul an. 
Paduri intregi de brazi sunt defrisate si copacii 
verzi, mirosind a eternitate, ajung in manute 
fragede de copii, nerabdatoare sa-i imbrace in lu-
mini si culori. La geamuri si pe strazi, forme stralu-
citoare, alambicate sau coerente, ne insotesc pasii 
pe drum. Aici, o steluta, mai incolo, un fulg de nea 
sau un Mos Craciun incarcat si zambitor … Oferte 
inedite si provocatoare pentru petrecerea acestor 
zile de sarbatoare sunt promovate de mai toate 
agentiile de turism. Restaurantele de pretutindeni 
concureaza pentru creativitate, rafinament gastro-
nomic si bun gust. Arome ispititoare de curcan la 
cuptor, sarmalute romanesti sau prajituri sofisti-
cate se ridica catre inalt, impletindu-si esentele 
pantagruelice. Televiziunile sunt in competitie pen-
tru castigarea audientei mai acerb ca oricand: con-
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Ganduri la Praznicul 

Nasterii Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos 



certe de colinde si interpreti celebri, filme cu povesti 
de Craciun si oameni care devin mai buni, spectacole 
galagioase, mai mult sau mai putin decente, cu scopul 
de a ne relaxa ( !!! ). Cersetorul din colt surade si 
pleaca cu bratele pline … Oameni de zapada, fulgi de 
nea, sporturi de iarna… Aglomeratie, inghionteli, zarva 
… Si alergam mai departe in cautarea Craciunului si a 
spiritului sau ! …  

Dar, de fapt, ce sarbatorim de Craciun ? 
 
Crestinii primelor secole sarbatoreau doar Invierea – 
momentul in care Mantuitorul Iisus Hristos a murit si a 
inviat, biruind moartea si invingand pacatul si implin-
ind astfel profetiile de milenii prin care Dumnezeu a 
promis ca va restaura legatura franta intre om si Di-
vinitate – Creatorul sau. Zilele de sfarsit de an in Im-
periul Roman erau acaparate cu totul de trei mari sar-
batori pagane: Saturnalia, o sarbatoare a semanatului, 
care era organizata in cinstea lui Saturn, zeul roman al 
agriculturii (sarbatoarea avea loc pe 17 decembrie, dar 
cu timpul s-a extins pana pe 23 decembrie, devenind 
unul dintre cele mai populare festivaluri; traditia era ca 
sclavii si stapanii lor sa-si schimbe rolurile intre ei pe 
parcursul acestuia, se practicau sacrificiile convention-

ale si schimbul de daruri - saturnalia si sigillaricia, 
se organiza un targ special - sigillaria, se per-
miteau jocurile de noroc chiar si pentru sclavi, se 
renunta la toga si imbracamintea devenea mai col-
orata, iar sclavii erau exonerati de pedepse ), Dies 
Natalis Solis Invicti, o sarbatoare in cinstea 
“Soarelui Invingator”, Sol Invictus, zeitate aleasa 
sa protejeze Imperiul Roman de catre imparatul 
Aurelian in anul 274 d.H (festivalul avea loc pe 25 
decembrie si celebra nasterea Soarelui Invingator, 
ziua fiind aleasa imediat dupa solstitiul de iarna, 
cand zilele incep sa fie din ce in ce mai lungi ) si 
Kalendae Ianuarius, sarbatoarea dedicata zeului 
Ianus cel cu doua fete, una privind inainte – spre 
viitor, si alta, inapoi – spre trecut ( avea loc in 
prima zi a lunii ianuarie si se organizau spectacole 
de circ, lupte de gladiatori, intreceri de care si fes-
tivitati militare si se faceau prevestiri pentru anul 
care incepea, intr-un cadru ritualic, cu vraji si far-
mece ). In acest context pagan, in secolul al patru-
lea d.H, crestinii incep sa sarbatoreasca Craciunul, 
ziua nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, pe 25 de-
cembrie ( chiar daca acest eveniment s-a petrecut 
toamna ), ca o alternativa la sarbatoarea pagana 
care avea loc tot atunci. In zilele noastre, sarba-
toarea Nasterii a devenit mai importanta decat sar-
batoarea Invierii pentru ca omul modern, liber si 
stapan pe sine, se simte mai bine in preajma unui 
Prunc neputincios decat inaintea Mantuitorului in-
viat, care-i ofera iertare in schimbul ascultarii sale 
… Craciunul a insemnat de la bun inceput o reafir-
mare a valorilor crestine: credinta in Iisus Hristos, 
Dumnezeu intrupat, care trait, a murit si a inviat 
pentru a-i impaca pe oameni cu El si cu ei insisi; 
iubirea aproapelui si daruirea de sine in folosul ce-
lorlati; dragostea frateasca si cautarea binelui celui 
de langa tine in detrimentul propriului bine … 
Pruncul nevinovat si umil din ieslea saraca reprez-
inta Darul desavarsit pe care Creatorul acestui Uni-
vers L-a facut creatiei Sale – un dar facut din dra-
goste absoluta pentru omul cazut si razvratit, care-
si neaga Creatorul … Pruncul – blandete, modes-
tie, sacrificiu, iertare, bunatate, ascultare, intelep-
ciune, iubire, moarte si inviere … Acesta este spiri-
tul Craciunului: credinta, dragoste, daruire … Poate 
de aici, nevoia noastra de a face daruri … 
 
De-a lungul timpului, sarbatoarea de Craciun “s-a 
imbogatit” : popoarele germanice au adus bradul 
“cu cetina tot verde” ca simbol al sarbatorii, la 
sfarsitul secolului al XIX lea a aparut moda felici-
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rilor de sezon, apoi a Mos Craciun-ilor colorati in cu-
lorile Coca-Cola, a beculetelor, a artificiilor, a felici-
tarilor muzicale, a lumanarilor parfumate, a felicitarilor 
electronice, a hologramelor tematice …; si in tot acest 
timp, paradoxal ( sau nu ), spiritul Craciunului a in-
ceput sa se rarefieze pana la a ajunge doar o sin-
tagma – e drept, foarte ravnita: toti speram sa simtim 
spiritul Craciunului, multi asteapta ca spiritul Craciunu-
lui sa-i aduca laolalta cu cei dragi, altii doresc ca spiri-
tul Craciunului sa le dea impulsul necesar pentru a in-
cepe o viata noua … Pana una, alta ( asa cum stim din 
intelepciunea populara romaneasca, “ce e-n mana nu-i 
minciuna” ), ne grabim sa ne umplem frigiderele, sa 
ne rezervam bilete de calatorie spre destinatii exotice, 
sa ne ornamentam ambientul … Si asa cum spune 
povestea copilului care a murit sufocat sub hainele in-
vitatilor care venisera la aniversarea lui, pruncul Iisus, 
motivul Craciunului, a disparut sub presiunea efor-
turilor noastre de a-I face sarbatoarea mai frumoasa 
( Lui sau noua ? ) ! Iar evenimentul pe care crestinii l-
au vazut ca fiind o provocare pentru valorile pagane 
din Imperiul Roman al primelor secole a devenit din ce 
in ce mai secularizat (“paganizat” ) si mai indepartat 
de izvoarele sale … Si spiritul Craciunului (pe care-l 
cautam cu cerbicie printre preparate gastronomice, 
distractii “pe cinste” sau hoteluri luxoase ), credinta, 
dragoste, daruire, continua sa ne alunece printre de-
getele noastre de oameni cu drepturi la proprie im-
plinire in dauna celorlalti, la fericire personala cand 
ceilalti sufera, la respect, dar nerespectandu-i pe altii 
… Deci, unde este Iisus de Craciun ? 
 

Sunt Sarbatorile de iarna pe 
masura asteptarilor noastre? 
 
Ce sunt pentru voi asa numitele sarbatori de iarna? 
Oamenii din intreaga lume spun ca in aceasta pe-
rioada a anului se sarbatoreste  Craciunul, ziua tradi-
tionala a nasterii lui Hristos, dar si Anul Nou. Asadar e 
vorba de o perioada de sarbatoare mai lunga. Intrucat 
copiii si parintii sunt liberi, sarbatorile par o ocazie 
ideala pentru a petrece timp cu familia. Al“Petru cel 
Mare a dat ordin sa se tina la 1 ianuarie slujbe spe-
ciale de Anul Nou in toate bisericile. In plus, a poruncit 
sa se impodobeasca tocurile usilor cu ramuri de brad 
sarbatoresti, iar toti cetatenii Moscovei «sa-si mani-
feste bucuria facandu-si unii altora cu glas tare urari» 
de Anul Nou.” (Petru cel Mare – viata si lumea sa). 
Multi numesc sarbatorile de iarna “sarbatoarea Craci-
unului”, deoarece isi doresc ca in aceasta perioada  a 
anului sa-l onoreze pe Hristos. Probabil si voi consid-

erati Craciunul cel mai important aspect al acestor 
sarbatori. 
 
Fie pentru al onora pe Hristos, fie pentru a fi im-
preuna cu familia, sau poate din ambele motive, 
milioane de soti, sotii si copii asteapta cu nerab-
dare sarbatorile de iarna. Cum va fi anul acesta? 
Va fi un timp special pentru familie? Este un timp 
special pentru Dumnezeu? Daca va fi o reuniune 
de familie, va fi pe masura asteptarilor voastre sau 
veti fi dezamagiti? 
 
Multi care pun accent pe aspectul religios al sarba-
torilor constata adesea ca modul in care se cele-
breaza atat Craciunul, cat si Anul Nou nu are nici o 
legatura cu spiritual lui Hristos. Sarbatorile de 
iarna au ajuns mai degraba un timp pentru a primi 
daruri, un pretext pentru petreceri – la care poate 
se comit fapte ce-l dezonoreaza pe Hristos – sau 
indeosebi un timp pentru reunirea familiei. De 
multe ori insa, la astfel de reuniuni se mananca si 
se bea in exces si se isca certuri ce degenereaza 
mult prea des in violenta domestica. Poate ati re-
marcat si voi aceste lucruri, sau poate chiar le-ati 
trait. 

Probabil va ganditi ca lucrurile nu s-au schimbat 
prea mult din vremea tarului rus Petru cel Mare, 
despre care am vorbit la inceput. Ingrijorati de 
tendinta actuala, biserica si-ar dori ca sarbatorile 
de iarna sa fie un timp de adanca reflectie religio-
asa si de asociere familiala sanatoasa. Ne-am  dori 
chiar o schimbare, potrivit sloganurilor de felul 
acesta: “Craciunul e sarbatoarea lui Iisus”. Dar e 
posibila o schimbare? Si i-ar aduce aceasta cu 
adevarat glorie lui Hristos? Exista motive sa privim 
si altfel sarbatorile de iarna? FARA INDOIALA. 
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C r e d i n c i o s i i 
bisericii Sfanta 
Treime din Los 
Angeles au sar-
batorit, duminica 
2 decembrie crt., 
Ziua Nationala a 
Romaniei. La fi-
nele Sfintei Li-
turghii s-a oficiat 
un  T edeum 
inchinat actului 
istoric sarbatorit, 
si acelora care 
prin jertfa lor au 
facut posibila 
Marea Unire. 
Dupa Tedeum, dl Ion Anton a tinut un cuvant miscator 
despre “cel mai important eveniment din istoria 
poporului roman”, infaptuirea statului unitar roman - 
Romania Mare- care a fost proclamata si consfintita de 
Adunarea Nationala de la Alba Iulia tinuta la 1 De-
cembrie 1918, aceasta zi istorica devenind cea mai 
mare sarbatoare a intregului popor roman. 
 
Vorbitorul a facut o scurta incursiune in istorie eveni-
mentelor ce au precedat Marea Unire. “Acum 94 de 
ani, de 1 Decembrie, 1918, se încheia procesul de uni-
ficare a Principatelor Române şi România Mare deve-
nea Ţara şi Mama moldovenilor, ardelenilor şi mun-
tenilor — un vis mai vechi şi mereu râvnit, de la Mihai 
Viteazul încoace, pus pe rol, la Iaşi, în1859, de domni-
torul Alexandru Ioan Cuza prin Unirea Moldovei cu 
Muntenia şi desăvârşit la 1918, prin hotărârea Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia, sub sceptrul regelui Ferdi-
nand I. Ţările Române aveau nevoie să se consolideze 
administrativ şi politic, pentru a putea rezista amenin-
ţărilor şi provocărilor din vecinătatea imediată sau mai 
îndepărtată, de care nu a fost cruţată, de-a lungul Is-
toriei, niciodată. Şi Unirea s-a împlinit. 
 
Cat despre lupta politica actuala din Romania, vorbito-
rul a accentuat, fara ura si partinire, ca poporul roman 
este un popor brav, generos si iubitor de glie, însă, ex-
ista şi inşi, clasa politica actuala, care se hrănesc, se 
adapă, şi-au făcut meserie, partide şi averi, teze de 
doctor şi titluri academice, multi trecand prin mai 
multe guverne, sau au detinut misiuni diplomatice, au 

mandate de 
deputaţi în Par-
lament, etc, 
etc – şi toate 
acestea pe con-
tul «luptelor» 
partinice care, 
de fapt, sub-
mineaza intere-
sele romanesti 
si saracesc nati-
unea. 
 
Citandu-l pe is-
toricul basara-
bean Petru Gro-
zavu, vorbitorul 

a amintit faptul ca acestia (actualii politruci, n.red.) 
“au lătrat, în cor ori separat, şi mai latră şi azi la 
Istorie (i.e. jarteaua #3-TV), fără să înţeleagă, ele-
mentar, că Istoria nu este o vacă rămasă de ci-
readă, ca să se teamă de lătratul căţeilor. «Moda 
lătratului», însă, nu se termină aici. Există voci, din 
interior dar şi din exterior, care, periodic, ne 
sugerează, «prieteneşte», că în cazul în care nu 
vrem să ne lepădăm de Istorie, ar trebui, cel puţin, 
să ne învăţăm «a da pagina», adică să sărim peste 
Ea, peste perioade, nume, evenimente, adevăruri 
istorice… Stop! Istoria nu este o fată mare, care s-
ar putea mărita în fiecare zi şi, de fiecare dată, cu 
un alt mire şi într-o altă rochie. Istoria este un fapt 
împlinit şi trebuie să rămână ca atare, fără nici un 
fel de farduri, anestezii şi operaţii plastice, la ordi-
nul şi placul micilor trecători prin politică. În caz 
contrar, va trebui să suportăm nişte stări periodice 
de «comă istorică», cu consecinţe grele pentru 
identitatea noastră etnică, lingvistică, culturală, re-
ligioasă şi, desigur, istorică...” 
 
Din intamplare, intre oaspetii participanti la Sfanta 
Slujba, si la conferinta, s-a aflat si dl Dorel 
Sîngeorzan, Candidat Colegiul 2 Diaspora pentru 
Senatul Romaniei. 
 
Multumim dle Ion Anton pentru documentata con-
ferinta, si va asiguram de cuvenita recunostinta a 
intregii noastre comunitati. 

Parintele Constantin 
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Cuvant la Sarbatoarea Zilei Naţionale a României 
Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, 2 Decembrie 2012 



LUNA DECEMBRIE 2012 
 

Duminica (2) - † Sfantul  Avacum - Ap. II Corinteni 

VI, 1-10 Ev. Matei XXV, 14-30  
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

♦ 12:00 Te-Deum si Cu-
vantare – Unirea Transil-
vaniei cu Patria Mama 
♦ 12:30 Parastas oferit 
de fam. Dorian si Agripina 
Serban; de asemenea 
pomenirea, fauritorii Unirii 
 

Joi (6)  - Slujba de † Sf. Nicolae si † Sf Mucenita 
Filofteia (Vineri 7)  

♦ 9:00 am - Proscomidia/Utrenia/Spovedanii 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

 

Duminica (9) † Tamaduirea femeii garbove - Ap. 

Efeseni VI, 10-17- Ev. Luca XIII, 10-17 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 12:00 – Parastas de 1 an IMO Angelei Rusu 

(mama dnei Costin) 
♦ 1:00 – La cimitir - Parastas de 1 an IMO Angelei 

Rusu 
 

♦ Miercuri (12) - Saracusta-Eugenia Dragoi,
 7:00pm  

♦ Joi (13) - orele 10:00 am, Funeraliile raposati 

Eugenia Dragoi (la biserica noastra). 

 

Duminica (16) † Pilda celor poftiti la cina - Ap. Co-
loseni I, 12-18 - Ev. Luca XIV, 16-24 

♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie    
♦ 12:30 am – Botez – Nepoata dnei Georgeta 

Paralta 
 

Joi (20) – In-
cepe colindatul 
la casele credin-
ciosilor 
 
Avem nevoie de 
colindatori. 

Duminica (23) † Duminica dinaintea Nasterii 

Domnului - Ap. Evrei XI, 9-10 32-40 - Ev. Matei I, 
1-25  

♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 12:30 Decoratul bradului de Craciun, si a salii 

Marti (25) † Craciunul - Nasterea Domnului 

♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 12:00 Programul de colinde (sala parohiala) 
Comitetul doamnelor roaga toti credinciosii sa 
aduca gustari pentru agapa din’naintea progra-
mului 

 
Miercuri (26) † Soborul Maicii Domnului;  

♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
 

Joi (27) † Sfantul Arhidiacon Stefan 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 

Duminica (30) † Duminica dupa Nasterea Dom-

nului - Ap. Gal. I, 11-19  
Ev. Matei II, 13-23 
♦ 9:00 am 

 - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am  

- Sf. Liturghie 
♦ 12:00 Botez:  

Nasa Andreea Dragoi 
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PROGRAMUL LITURGIC PE PERIOADA 

DECEMBRIE 2012  - FEBRUARIE 2013 



LUNA IANUARIE 2013 
 

M (1) † Taierea Imprejur a Domnului; Sfantul Vasile 

cel Mare; Anul Nou 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie si Molitfele Sf. Vasile cel 

Mare 
 

V (4) - Se incepe mersul cu Boboteaza (sfintirea 

caselor credinciosilor) 
 

S (5) – Botezul nepotului fam. Hronciu si Elena 

Grasu – Biserica Greaca “Sf. Nicolae” 

D (6) †  Botezul Domnului - Ap. Tit II, 11-14III, 4-

7 - Ev. Matei III, 13-17 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie  
♦ 11:30 am Sfintirea Apelor (Agheasma Mare) 

 

L (7) † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul 

♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
 

D (13) † Duminica dupa Botezul Domnului - Ap. Efe-

seni IV, 7-13 Ev. Matei IV, 12-17  
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

 

D (20) † Duminica celor zece leprosi - Ap. Coloseni 

III, 4-11 Ev. Luca XVII, 12-19  
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 12:30 - Botezul pruncii dnei Ana Barbelli 

 

S (26)  - (12:00) - Parastas IMO Adrian Ciocan 

 
D (27) † Vindecarea orbului din Ierihon - Ap. I 

Timotei I, 15-17 Ev. Luca XVIII, 35-43  
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

 

M (30) † Sfintii Trei Ierarhi   

♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
 

LUNA FEBRUARIE 2013 
 

S (2)  † Intampinarea Domnului 

♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

 

D (3)  † Duminica lui Zaheu - Ap. I Timotei IV, 9-

15 Ev. Luca XIX, 1-10 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ Parastasul de 3 ani IMO Constantin Jercan (la 

cimitir, si in biserica; masa de pomenire) 
 

D (10) † Vindecarea orbului din Ierihon - Ap. II 

Corinteni VI, 1-10 Ev. Matei XXV, 14-30  
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 1:00 pm- Adunarea Gen. Parohiala Anuala 

 

Luni-Joi (11-14) -  Retragerea spirituala a 

preotilor ROEA (Arizona) 
 

D (17) † Duminica femeii cananeence - Ap. II 

Corinteni VI, 16-18 VII, 1 Ev. Matei XV, 21-28 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 
♦ 1:00 pm Sedinta Anuala a Reuniunii D-nelor 

 

D (24) † Duminica Vamesului si a Fariseului - Ap. 

II Timotei III, 10-15 Ev. Luca XVIII, 10-14 
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie 

 

M (27) - Inceputul Postului Sfintelor Pasti 
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O, Mӑicuțӑ Preaslӑvitӑ, 
Aduci tu iarӑși pe pӑmânt, 
La lumea deznӑdӑjduitӑ 
Pe Fiul, Domnul Cel Preasfânt. 
 
L-aduci ca semn de pocӑințӑ, 
Norodului cel rӑtӑcit 
Ce-l cheamӑ grabnic la credințӑ, 
Ȋn veacul ӑsta-nțelenit. 
 
Tu fӑ din iarnӑ primӑvarӑ, 
Cӑ toți ne-am abӑtut la rӑu. 
Ca lumea asta sӑ nu piarӑ 
O cheamӑ iar la sânul tӑu. 
 
Nӑdejdea noastrӑ este mare 
Ȋn tine și ȋn Fiul tӑu, 
Știind cӑ ești mijlocitoare 
La Preaslӑvitul Dumnezeu. 
 
Noi știm atunci cum te-am primit 
Ȋn peșterӑ când L-ai nӑscut 
Pe Fiul tӑu cel Preaiubit 
Cӑ ocrotire n-ai avut. 
 
Te rugӑm cu disperare, 
Arca izbӑvirii ești, 
Numai tu ne ești scӑpare 
Te-am pӑrӑsit, sӑ nu ne pӑrӑsești. 
 
Credem netӑgӑduit, 
Cӑ mântuire și folos, 
Când Om deplin a devenit, 
Ne-aduce doar Iisus Hristos. 
 

La multi ani 2013 ! 
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Mӑrindu-L pe Iisus 
(de Ion Anton) 

Din an în an mi-e tot mai greu, 
Ştie şi Moş Crăciun, 
Imbătrânesc şi-mi pare rău, 
Nu pot să mă opun! 
 
Şi toţi prieteni-mi sunt moşi, 
Dar astăzi, de Crăciun, 
Ii face mult mai inimoşi, 
Colindul Sfânt şi Bun! 
 
E sărbătoare-n casa lor, 
Cu fii şi cu nepoţi, 
Tu, Doamne dă-le tot ce vor 
Intru mulţi ani, de poţi! 
 
E sărbătoare-n viaţa mea 
Şi anul mi-a fost bun 
Că am visat că se facea 
Prietenii s-adun! 
 
Trecut-au anii luminoşi 
S-au prefăcut în fum. 
Insă prieteni-s frumoşi, 
Iubiţi de Moş Crăciun! 
 
Că astăzi s-a născut Hristos- 
Mesia – Domnul Sfânt, 
Mă rog la Ceru-I luminos, 
Prin gând şi prin cuvânt, 
 
Să facă pace pe pământ 
Şi oamenii mai buni, 
Şi sa creeze legământ 
Mai bun pentru români ! 
 
Să fie faptele mai fapte 
Şi cu belşug în toate, 
Cu Fericire şi dreptate, 
Mulţi ani cu sănătate! 

Colind pentru prieteni 
(Mircea Iordache) 

Stapane Doamne Atottiitorule, 
Imparate sfinte, cela ce 
pedepsesti dar nu omori: Cela 
ce intaresti pe cei cazuti si 
ridici pe cei surpati. Cela ce 
usurezi suferintele oamenilor, 
rogu-ma Tie, Dumnezeul nos-
tru, si pe mine robul Tau
(numele), cel ce patimesc 
cerceteaza-ma cu mila Ta. 
Iarta mie toate greselile cele 
de voie, si cele fara de voie… 

♦ Ana Ciuca  
♦ Andromachia Gurita  
♦ Anica (Ady) Musetescu 
♦ Anica Boian 
♦ Constanta Clenciu 
♦ Cornel Stavrositu 
♦ Dorin Apostu 
♦ Dumitru Caranfil 
♦ Ecaterina-Livia Literat 
♦ Elena Ciolache 
♦ Elena Sandulescu 
♦ Elena Sapera  
♦ Floarea Muresan  
♦ Hampik Mardirosian 
♦ Ioan Roman 
♦ Leonora Kosek 
♦ Marta Radulescu 
♦ Miron Bonca 
♦ Paulina Ciocan 
♦ Silvia Calustian  
♦ Sofia Bruma  
♦ Tatiana Calugarita  
♦ Tatiana Velcu  
♦ Tatiana Cazacu 
♦ Vera Ulrich 
♦ Victoria Bei 

Sa ne rugam pentru 
cei bolnavi  



Chipul său blând şi luminos mângâie din priviri şi acum 
pe cei care calcă pragul Mănăstirii "Sfânta Maria" din 
Techirghiol. Din fotografiile aşezate de maici la chilia şi 
la mormântul său surâde frumos, ca un sfânt, binecu-
vântând parcă pe cei care vin în continuare să îl viz-
iteze. 
Mormântul îi este un adevărat sanctuar de flori a căror 
mireasmă se împrăştie peste întreaga mănăstire, la fel 
cum, odinioară, şi cuvintele sale de învăţătură şi bine-
cuvântările lui porneau de aici spre credincioşi din în-
treaga ţară. 
Lumânările şi candelele ard necontenit, iar foştii săi 
ucenici, şi nu numai ei, vin întruna şi se închină la 
crucea ce străjuieşte căpătâiul marelui duhovnic.  
A fost un mare duhovnic în viaţă ce a povăţuit cu dra-
goste pe toţi cei care au cerut de la el cuvânt de în-
văţătură şi continuă să povăţuiască prin cărţile sale şi 
prin ucenicii săi. 
Acum, la un an de la mutarea sa la Domnul, a venit şi 
mai multă lume decât de obicei la Techirghiol, curtea 
mănăstirii fiind arhiplină de cei care au dorit să cin-
stească împlinirea a un an de la intrarea în veşnicie a 
părintelui. I-au adus flori, ca de obicei. Şi au aprins 
candele şi lumânări ca prin aprinderea lor să se lu-
mineze şi ei, aşa cum îi lumina şi părintele cu cuvintele 
de învăţătură.  
Tot pentru părintele Arsenie a venit sâmbăta aceasta 
şi Înalt Preasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
care, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a săvârşit Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru 
marele duhovnic, înconjurat de un numeros sobor de 
preoţi şi diaconi. 
S-a rugat pentru el şi l-a pomenit, iar în cuvântul ţinut 
a vorbit despre exemplul de trăire duhovnicească, 
povestind despre sfaturile pe care i le-a dat părintele, 
valurile de lacrimi ale credincioşilor fiind de nestăpânit. 

"Părintele Arsenie a sădit în fiecare zi o sămânţă a 
cuvântului lui Dumnezeu în sufletele celor care Îl 
căutau şi cereau învăţătură şi alinare pentru su-
fletele lor. Părintele Arsenie a ars ca o lumânare în 
toată viaţa sa, pentru că nu şi-a îngăduit niciodată 
să se odihnească mai mult decât îi era de trebuinţă 
trupului său neputincios. Dar de cele mai multe ori, 
după câteva ore de somn îşi aprindea lumânarea, 
continua să se roage şi să pomenească miile de 
nume care erau puse de credincioşi să fie pomen-
ite, iar chilia sa era cu adevărat un loc al sfinţeniei, 
un loc al rugăciunii şi dragostei", a arătat Înalt 
Preasfinţitul Teodosie. 
În continuare, Arhiepiscopul Tomisului a povestit 
credincioşilor prezenţi despre câteva dintre 
sfaturile pe care le-a dat părintele Arsenie, făcând 
referire la răbdarea pe care toţi trebuie să o avem 
până la sfârşitul vieţii. 
"Veneam la părintele Arsenie măcar o dată pe lună 
să mă împrospătez din bogăţia şi tinereţea sa su-
fletească. Plecam întotdeauna atât de uşurat, atât 
de întărit în credinţă, în dorinţa de slujire şi de 
mărturisire. Şi mi-a atras atenţia: "Dacă slujeşti, 
nu o să fii scutit de necazuri. Şi să nu te în-
spăimânţi de acestea. Pentru că necazurile sunt 
cunună de mărgăritar. Pentru că răbdarea este vir-
tutea care leagă toate virtuţile. Şi dacă nu ne în-
soţeşte până la ultima suflare, nu mai e răbdare. 
Răbdarea nu se măsoară nici cu timpul, nici cu in-
tensitatea. Răbdarea trebuie să fie cu adevărat 
cununa virtuţilor, căci fără răbdare nimeni nu se 
încununează"", a mai arătat, între altele, Înalt 
Preasfinţitul Teodosie. 
După slujbele săvârşite pe scena din curtea mă-
năstirii, IPS Teodosie, preoţii şi diaconii slujitori şi 
pelerinii au mers la mormântul părintelui Arsenie, 
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Marii duhovnici au atras întotdeauna credincioşii dor-
nici să îşi ostoiască setea duhovnicească, chiliile lor 
având mereu uşile deschise pentru toţi cei care caută 
poveţe şi binecuvântări. După mutarea lor la cele veş-
nice, mormintele lor devin loc de pelerinaj, de medita-
ţie şi rugăciune, credincioşii cu inimă curată venind în-
continuu să ceară de la cei care le-au fost duhovnici 
mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Acelaşi lucru se 
întâmplă şi la mormântul părintelui Arsenie Papacioc, 
de la a cărui plecare la Domnul s-a împlinit zilele 
acestea un an. 

Rugă la căpătâiul părintelui Arsenie Papacioc 



unde s-au rugat pentru sufletul lui şi pentru veşnica lui 
pomenire, la final toţi credincioşii prezenţi fiind poftiţi 
la agapa pregătită de maicile din obştea mănăstirii 
pentru sufletul marelui duhovnic al românilor. 
Memoria sa rămâne vie în sufletele tuturor, chipul său 
blând privind, parcă, de undeva de sus pe toţi cei care 
vieţuiesc sau vin şi se roagă în mănăstirea în care a 
trăit şi s-a rugat vreme de 35 de ani. 

"Pentru lume şi pentru vieţuitorii mănăstirii, părintele 
Arsenie este cunoscut ca "Duhovnicul". El a fost bucu-
ria şi liniştea multor credincioşi care veneau la trata-
ment aici, la mănăstire, şi multora dintre cei care ve-
neau pe litoral vara şi treceau şi pe la mănăstire. Dar 
după ce plecau de aici, ei rămâneau legaţi sufleteşte 
de părintele Arsenie", mărturiseşte arhimandritul 
Clement Haralam, duhovnicul Mănăstirii "Sfânta Maria" 
de la Techirghiol. 

(preluare din Ziarul Lumina) 

Sfaturi pentru citirea Bibliei 
 
" Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate 
ale Legii Tale!" (Psalmul 119:18) 
 

    Rugati-va inainte de a deschide Biblia! Pentru a 
o intelege, aveti nevoie de ajutorul Duhului Sfant. 
    Cititi Biblia cu atentie! Recititi promisiunile care 
ni se fac, dar si indicatiile pe care le gasiti si in-
vataturile care va sunt noi. 
    Cititi regulat Biblia! Trebuie sa va hraniti zilnic 
sufletul cu Cuvantul lui Dumnezeu. Ganditi-va ca 
Mantuitorul nostru Insusi a spus: "Omul nu traieste 
numai cu paine, ci cu orice cuvant care iese din 
gura lui Dumnezeu" (Matei 4:4). 
    Incepeti cu Evangheliile! Nu va opriti din citirea 
Bibliei cand ceva nu intelegeti. Dumnezeu se 
descopere de obicei pas cu pas. El nu va spune to-
tul deodata. Este normal ca Biblia sa contina gan-
duri care nu pot fi intelese imediat de mintea noas-
tra, pentru ca ea este Cuvantul lui Dumnezeu. 
    Cautati-L pe Domnul in Biblie! Ea ne aduce prin 
Mantuitorul nostru IIisus Hristos in relatie cu Dum-
nezeu. Mantuitorul este tema centrala a Bibliei. Ve-
chiul Testament a fost scris pentru a pregati veni-
rea Lui, Noul Testament marturiseste faptul ca El a 
venit. 
    Ascultati de vestea Bibliei! Orice impotrivire fata 
de poruncile ei este pacat. Biblia ne da prescriptii 
pentru comportamentul nostru practic, de aceea 
trebuie sa ascultam de ea. Cine se supune Bibliei, 
Il cinsteste pe Dumnezeu. 
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Ce spune Biblia despre rugaciunea 
zilnica? 

 
Biblia ne invata sa ne ru-
gam tot timpul, facandu-I 
cunoscute lui Dumnezeu 
cererile noastre (Efesni 
6:18). Scriptura ne spune 
sa ne rugam fara incetare 
(1 Tesaloniceni 5:17). Ea 
ne indeamna sa nu ne 
ingrijoram de nimic si sa-I 

multumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care deja 
ni le-a dat (Filipeni 4:6). Mantuitorul i-a invatat pe ur-
masii Sai o simpla rugaciune zilnica. Poate o stii pe de 
rost. Este cunoscuta rugaciunea “Tatal nostru”. 

Cititi zilnic Biblia 
Hraniti-va sufletul cu Cuvantul lui Dumnezeu 

DONATII OBIECTE RELIGIOASE 
 

VESMINTE: 
♦ Mariana Cadia 
♦ Constantin & Paulina Ciocan 
♦ Getta Jercan 
♦ Viorica Scopu 
♦ Dumitru Turlacu 

 

CANDELABRU: 
♦ Dumitru Popa 

 

PRESCURI: 
♦ Paulina Ciocan; 
♦ Steliana Cufuioti  
♦ Mariana Cadia 



Vizitarea vârstnicilor si bolnavilor - Cu ocazia sfinte-
lor sarbatori ale Nasterii Domnului, 2012 - parintele 
paroh va cauta sa viziteze toti enoriasii vârstnici si 
bolnavi, aflati în spi- tale, case convalescente 

sau acasa. În eventuali-
tatea ca cititorii revistei no-
astre cunosc si alti eno-
riasi, în afara celor men-
tionati mai jos, care doresc 
sa fie vizitati si împartasiti 
la Sfintele Sarbatori ale 
Nasterii Domnului 2012, va 
rugam sa-i dati de stire 
parintelui, la telefonul can-
celariei parohiale (323) 
255-8583, sau la parintele 
acasa (818) 365-4274. 
 

Deliciosii cârnati de casa, proaspeti, pregatiti de har-
nicele noastre gospo-
dine, va asteapta la 
biserica dupa data de 
15 Decembrie, si pâna 
la Boboteaza. Va sfa-
tuim sa va grabiti fi-
indca lozinca noua a 
gospodinelor este "first 
come, first serve". Pen-
tru aranjamente, puteti 
sa sunati la doamna 
Nastaca Cociuban (323) 309-5833; sau dna  Jetta Jercan, 
presedinta Reuniunii (323) 664-0094; sau oficiul parohian 
(818) 365-4274. 

  
Bradul de Craciun - Facem 
si anul acesta apel la enoriasii 
bisericii de a gasi un donator 
(sau donatori) pentru un  
brad de craciun (si decoratii), 
si un grup de voluntari deco-
ratori. Luati legatura, va ru-
gam, cu epitropii, sau oficiul 
parohial.  

Slujbele Praznicului Nasterii Domnului, si 
Plicurile de Craciun -  Dragostea Dvoastra fata 
de Pruncul Iisus, nascut în saraca pestera a 
Betleemului acum 2000 de ani, o puteti dovedi 
printr-un "dar" (adus atunci de magi si închinaci-
unea pastorilor), anume o donatie financiara ca-
tre 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, 
marti 25 decembrie, miercuri 26 decembrie, si 
joi, 27 decembrie (Sf. Stefan). 

În anticipatie, Va multumim! 

Iata, Vin Colindatorii -  Din An în An sosesc la 
geam, aducându-va mesajul Nasterii Domnului si 
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, colindatorii 
parohiei noastre. Anul acesta se va începe colin-
datul din ziua de 20 decembrie. Fiti primitori si 
generosi, asa cum au fost parintii, mosii si 
stramosii nostri. Donatiile dumneavoastre merg 
la Sfânta Biserica.  
Avem nevoie de ajutorul financiar al enoriasilor si 
sprijinitorilor Bisericii. Avem nevoie, de aseme-
nea, si de colindatori voluntari.  

Va asteptam. 
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Calendare Românesti de Perete pe 2013  
 
Calendarele românesti de perete pe 2013, ne-au sosit 
deja la epitropie, intr-un tiraj limitat, inca din luna 
Noiembrie crt. Adresati-va, va rugam, dlui Ion Anton, 
Epitrop I, al Bisericii.  

ANUNTURI DE SARBATORI 



Program de Colinzi în Ziua de Craciun - Nu uitati 
traditionalul Program de Colinzi Românesti si Americane 
pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de Craciun, marti 
25 Decembrie 2012, la orele 12:00 pm., imediat 
dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohiale. Ca si'n 
anii precedenti, ipodiaconul Gabriel Vamvulescu va or-
ganiza, si prezenta – prin contributia catorva volun-
tary - un buchet de Colinde Traditionale de Craciun, din 
tezaurul romanesc si strain, asa dupa cum dumnealui 
stie s'o faca. Va rugam sa va planuiti participarea.Un 
potlac se va servi înaintea programului. De aceea, ru-
gam ca fiecare sa aduca câte un platou de mâncare, sa 
putem binecuvânta trupurile dumneavoastra postitoare 
cu mâncare "de frupt", înaintea programului. 
 

Pledge/Membrie 2013 (un apel fierbinte, de suflet) - 
Nu uitati. Bisericile se întretin numai, si numai din 
minusculele donatii pe care dumneavoastra le faceti. 
Guvernul nu ajuta cu nimic (astazi, întelegem noi, nici 
chiar în România). Episcopia nu numai ca nu ajuta fi-
nanciar, ci ea însasi se întretine din donatiile noastre. 
$60.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre parohie 
îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 180-200 
membri, pe care parohia noastra ii raporteaza, biserica 
plateste anual la Episcopie cca $10,000-$12,000. Fara 

contributiile d-voastre, noi nu putem sa ne întret-
inem, si nici nu vom putea ajuta Episcopia. Si 
iarasi, nu uitati ca noi, la "Sfânta Treime", 
suntem quotati a fi una dintre cele 10 mari paro-
hii ale Episcopiei. Daca noi nu ajutam, atunci 
cine ar putea sa contribuie!!!???. Implorandu-Va, 
asteptam donatiile d-Voastre de membrie. 
 
Comitetul de Nominare - Pentru alegerea 
membrilor consiliului parohial pe 2013, la adu-
narea generala parohiala, convocata pentru data 
de duminica 10 februarie 2013 (a se vedea 
scrisoarea de convocare, pe coperta interioara/
finala), un comitet de 4 persoane vor accepta 
"intentiile dvoastre" de a fi selectati, din randul 
membrilor calificati ai parohiei, pentru noul con-
siliu parohial pe 2013: p.c.pr. protopop Constan-
tin Alecse, dnul George Jercan, dna Mariana 
Cadia si dnul Ion Anton. În eventualitatea ca 
doriti a fi unul dintre cei 20-25 de candidati ai 
consiliului parohial pentru 2013, va rugam sa dati 
de stire unuia dintre membrii comitetului de 
nominare.  
 
Boboteaza 2013 - Suntem chemati cu totii sa 
ne sfintim (sanctificam) viata noastra, casele no-
astre, la praznicul Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos. Biserica face aceasta de 2000 de 
ani. Nu uitati sa-l invitati pe preotul D-Voastra sa 
va sfinteasca casele, Boboteaza.  
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TROPARUL BOBOTEZEI 
 

"In Iordan, botezandu-te Tu, Doamne, inchinarea 
Treimii s-a aratat: ca glasul Parintelui a marturisit 
Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul in chip 
de porumb a adeverit intarirea Cuvantului. Cel ce 
Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai 
luminat, marire Tie." 

Va asteptam pe toti, in Ziua de Craciun, la un pro-
gram traditional de colinde romanesti si americane, 
sustinut de voluntarii bisericii noastre 

Marti 25 decembrie 2012 



Întrebare: 
 
Vă rog să mă sfătuiţi cu privire la situaţiile când aud 
cum prin biserică unii mă bârfesc, răspândesc zvonuri 
şi nu se apropie să-mi spună mie ceva. Apoi, aud cum 
în cercurile creştine, uneori în prezenţa mea discută pe 
cineva care nu este de faţă. Eu înţeleg că nu este bine 
aşa şi nu particip la astfel de discuţii. Este necesar să 
mă apropii de oamenii care mă discută pe la spate şi 
să-i întreb de ce procedează astfel? Cum să mă port în 
cazurile când se discută o altă persoană în prezenţa 
mea. 

Ca să înţelegem mai bine subiectul, să de-
finim… Ce este bârfa? 
        

      Conform DEX-ului a bârfi înseamnă: 1) A vorbi de 
rău; a calomnia; a cleveti; a blama; a huli; a ponosi; a  
detracta; a ponegri; a defăima. 2) A vorbi mult și fără 
rost; a pălăvrăgi; a trăncăni; a flecări. 
În contextul subiectului nostru, când zicem “bârfă” ne 
referim la situaţiile când sunt vorbite lucruri rele şi 
neadevărate cu scopul de a calomnia, a cleveti, a 
defăima şi a strica bunul nume al cuiva. 
      Bârfa (defăimarea) este un păcat grav cu con-
secinţe eterne În Epistola către Corinteni, Apostolul 
Pavel a scris: Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa 
aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea-
curvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei 
lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu 
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Cor 6:9-10) 
      Atenţie! Bârfa este pusă pe acelaşi cântar cu cur-
via, idolatria, perversiunile sexuale, hoţia, etc. şi dacă 

cineva merge la Biserică şi se crede bun credin-
cios, dar practică bârfa(defăimarea), să nu se mai 
înşele şi să se pocăiască. Altfel, nu va moşteni Îm-
părăţia lui Dumnezeu. 
       Să nu te deranjeze bârfa neîntemeiată a celor 
necredincioşi Când descrie a omenirii Apostolul 
Pavel spune: Fiindcă n-au căutat să păstreze pe 
Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în 
voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîn-
găduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de 
nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de 
răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de 
înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 
bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, 
lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de 
părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără 
dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, 
măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce 
fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, to-
tuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni 
pe cei ce le fac. (Romani 1:28-32)  
       Pentru că aceasta este parte a stării păcătoase 
în robia căreia se află necredincioşii, nu este cazul 
să ne supărăm pentru supărările personale pe care 
le avem de la ei fără temei. Ba mai mult, Scriptura  
ne spune să ne echipăm continuu prin studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi… sfinţiţi în inimile 
voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata 
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având 
un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea 
voastră bună în Hristos să rămână de ruşine 
tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci 
este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să 
suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că fa-
ceţi răul! (1 Petru 3:15-17) 
       Să fim atenţi ca să nu dăm nimănui prilej de 
poticnire şi astfel să ajungem a fi vorbiţi de rău pe 
drept. Apostolul Pavel a scris despre sine şi echipa 
în care lucra în Evanghelie: Noi nu dăm nimănui 
niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră 
să nu fie defăimată. (2 Corinteni 6:3). Iar dacă 
suntem defăimaţi şi vorbiţi de rău pe nedrept, să 
avem atitudinea Apostolului care a spus: De aceea 
simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în 
prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când 
sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12:10) 
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EVITATI CRITICILE PROVOCATE 

Cum să procedezi când eşti bârfit?  
(de Preot Vasile Filat)  



De altfel, destul despre aceasta pentru că între-
barea a fost… Cum să procedezi când auzi că 
eşti bârfit în Biserică? 
 
      Dacă cineva te vorbeşte pe la spate nu puteai să 
auzi decât atunci când a venit cineva să-ţi transmită 
aceste vorbe. Mai întâi întreabă persoana care ţi-a 
spus dacă l-a confruntat pe cel ce te bârfeşte. 
      Dacă nu, atunci întreabă-o dacă vrea să o con-
frunte mai întâi de unul singur, ca unul care a fost 
martor când a fost făptuită defăimarea. 
      Dacă cel ce te-a bârfit se va pocăi, va veni nea-
părat să-şi ceară iertare şi de la tine. Dacă nu se va 
pocăi, va trebui să mergeţi împreună cu martorul care 
l-a auzit cum te defăimează şi să-l confruntaţi împre-
ună. Dacă nici aşa nu se pocăieşte, trebuie să cereţi 
pastorului să intervină. Iar dacă nu ascultă nici de pas-
tor, va trebui să-i fie aplicată disciplina lăsată de Dom-
nul Iisus: 
      Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi 
mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai 
câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia 
cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie 
sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu 
vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea 
să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un 
păgân şi ca un vameş. (Matei 18:15-17) 
      Ca să nu fie afectată toată biserica de păcatul 
defăimării, Scriptura spune clar şi foarte apăsat că faţă 
de defăimători trebuie aplicată de urgenţă această dis-
ciplină: 
      Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu 
vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este cur-
var, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau 
defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de 
om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să 
judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să jude-
caţi pe cei dinăuntru? 
      Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi 
afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corin-
teni 5:11-13) 
 
Cum să procedezi când devii martorul defăi-
mării? 
 
      Nu te grăbi să califici din start ca şi defăimare. Nu 
uita că defăimare este atunci când sunt vorbire lucruri 
neadevărate cu scopul de a discredita pe cineva, adică 
pentru ai face rău. Dacă se aduc în discuţie faptele 
rele ale unei persoane, nu te grăbi să califici ca şi 
defăimare sau bârfă pentru că persoana care a pornit 

discuţia poate 
tocmai de aceea 
o face ca să afle 
o soluţie şi să 
ajute pe cel că-
zut în păcat. 
Dacă ai îndoieli, 
este bine de la 

începutul discuţiei să întrebi pe fratele sau sora 
care îţi vorbeşte de ce îţi spune şi dacă va fi gata 
să spună aceleaşi lucruri de faţă cu persoana care 
a păcătuit, în cazul când va fi nevoie să fie con-
fruntată. 
       Să realizăm gravitatea păcatului defăimării, să 
ne păzim şi să realizăm pericolul pe care îl poate 
aduce Bisericii lui Hristos dacă nu este confruntat 
la timp. (material primit dela V.Rev.Fr.Traian Sta-
fiuc) 
 

Rugati-va zilnic 
 

       Mantuitorul nostru Iisus Hristos ne-a invatat 
importanta rugaciunii zilnice. El i-a invatat pe uce-
nici, ca “trebuie sa se roage necurmat, si sa nu se 
lase” (Luca 18:1). De asemenea, El a zis sa vorbim 
cu Dumnezeu zi si noapte (Luca 18:7). Cand i-a 
invatat pe ucenicii Lui sa se roage, El le-a zis sa se 
roage lui Dumnezeu pentru nevoile lor zilnice 
(Luca 11:3).  Domnul a lasat un exemplu de ruga-
ciune zilnica rugandu-Se in diferite circumstante: 
♦ El S-a rugat la botezul Sau (Ioan 3:21).  
♦ El S-a rugat cand a fost ispitit (Matei 26:39) si 

cand era atarnat pe cruce (Matei 27:46; Luca 
23:34, 46).  

♦ El S-a rugat cand era in agonie si S-a rugat tot 
mai fierbinte (Luca 22:44).  

♦ El S-a rugat in vreme de tristete, cum a fost la 
mormantul prietenului Sau Lazar. 

♦ El S-a rugat toata noaptea inainte de a-i alege 
pe ucenici (Luca 6:12).  

♦ El S-a rugat cand a frant painea si a dat 
poporului sa manance (Ioan 6:11). 

Astfel ca Mantuitorul a facut din rugaciune o priori-
tate.  
       De multe ori El “Se ducea in locuri pustii, si Se 
ruga” (Luca 5:16) sau dadea drumul poporului si 
se suia “pe munte sa Se roage, singur la o 
parte” (Matei 14:23).  
       De asemenea citim ca Mantuitorul Hristos Se 
scula “dimineaţa, pe când era inca intuneric de tot” 
si se ducea “...intr-un loc pustiu. Si Se ruga 
acolo” (Marcu 1:35). 

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 55, Issue 7– 12, 2012 Page 15 



Vin colindatorii, cum veneau odata, lerui ler  
Sa colinde-n seara asta minunata, lerui ler  
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler  
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, lerui ler,  
 

Gazdelor crestine sa-i primiti in casa, lerui ler  
Si cum se cuvine sa-i poftiti la masa, lerui ler  
Nii trimite sfantul sa ne-'ncerce mila, lerui ler,  
Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler,  
 

Sovaielnic pasu, mainile plapande lerui ler,  
Tremurat lii glasu, nu stiu sa colinde lerui ler,  
Daca stau la poarta si nu zic nimica, lerui ler  
Domnilor de astazi sa v’a apuce frica, lerui ler,  
 

Muta-i intrebarea ce rasuna afara, lerui ler,  
Am murit degeaba, ce-ati facut din tara, lerui ler  
Tot in frig si-n foame, tot cu maini intinse, lerui ler  
Pe la porti straine, ce ne stau inchise, lerui ler,  
 

Vin colindatorii cum veneau odata, lerui ler  
Sa colinde in seara asta minunata, lerui ler  
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler  
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, leruï ler  
................................................................................ 
 
Exceptional! Versuri inspirate, melodie tulburatoare, mesaj 
meditativ...Din pacate, cumintenia specifica natiei noastre e 
asiguratoare pentru tacerea nesimtitoare a 
invocatilor diriguitori apatrizi. Sărbătoarea Naşterii Mântuito-
rul Iisus Hristos este, prin excelenţă, sărbătoarea bucuriei. 
De aici, colindul „O, ce veste minunată!“. Personal, nu ştiu 
un alt colind al cărui text să facă trimitere la „insuportabilul“ 

vremii. Textul colindului Corului bărbătesc din Finteuşul 
Mare este devastator. Arată că gata, ajunge! „Am murit 
degeaba, ce-aţi făcut din Ţară? “ Cutremurător! 
Români, luaţi aminte! Domnilor de astăzi, nu plecaţi. 
Trebuie să achitaţi nota de plată !   
………………………………………………………………………. 
 

O CE VESTE MINUNATĂ 

O ce veste minunată,  
În Vetleem ni se-arată,  
Astăzi s-a născut,  
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii… 
Astăzi s-a născut,  
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii… 
 
Că la Vifleem, Maria,  
Săvârşind călătoria,  
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,  
A născut pe Mesia! 
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,  
A născut pe Mesia! 
 
Pe Fiul în al Său Nume,  
Tatăl L-a trimis în lume,  
Să se Nască, şi să crească,  
Să ne mântuiască. 
Să se Nască, şi să crească,  
Să ne mântuiască. 
 
Păstorii văzând o zare,  
Din cer o minune mare,  
Eu fluierau, Îngerii cântau,  
Şi cu toţi se bucurau!  
Eu fluierau, Îngerii cântau,  
Şi cu toţi se bucurau!  

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 55, Issue 7– 12, 2012 Page 16 

Colind pentru Romania 

 Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler!… 

 
 
 

Colind: Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, 
lerui ler!…  Corul Barbatesc din Finteusul Mare 



Joseph (Joe) Oros s-a nascut in Cleveland (Ohio), din 
parinti romani, originari din Transilvania; Din căsătoria 
sa cu Betty, s-au născut 5 copii: Joe III, Christina, 
Janet, Mary and John. 
      Familia sa a emigrat in Statele Unite ale Americii 
in anul 1910; 
 
Studii:  
 
      A absolvit liceul in Detroit si Institutul de Arte din 
Cleveland (sectia design industrial).  A obtinut o bursa 
de studii pentru specializare in Europa.  
 
Activitate: 
 
      A lucrat la General Motors (1939) si la "Cadillac 
Studio", sectia de proiectare a automobilelor Cadillac; 
inginer la "Cadillac Engineering".  Consultant la firma 
Ford Motors Company din anul 1946, ocupand functia 
de vicepresedinte (din 1955).  A colaborat la conceptia 
estetica si la productia automobilelor Ford care au iesit 
din fabrica in perioada 1949-1968, iar pana in anul 
1975, la camioane (stilul wide hoods capote largi, 
proiectate de el) si la linia Lincoln-Mercury.   
      In perioada 1956-1968, a fost sef stilist iar apoi 
director la studioul de design al uzinelor de masini 
Ford.  A avut o contributie importanta in calitate de 
consultant la punerea in aplicare a proiectului "Ford 
Thunderbird" (1961).  
      In anul 1968, a fost transferat in Europa la firma 
producatoare de masini Ford of Europe Inc., unde a 
lucrat timp de sase ani ca director-design; vicepresed-
inte al aceleasi firme.   

       In anul 1974, se reintoarce in Statele Unite; 
director executiv pentru designul de automobile 
Ford-Lincoln-Mercury, perioada in care a colaborat 
si cu Henry Ford II (membru in comitetul directo-
rial).   
       Una din marile sale reusite a fost colaborarea 
la proiectul Ford Mustang, in calitate de director al 
echipei de proiectari.  Printre ultimele proiecte de 
masini la care a contribuit se numara: Ford Capri, 
Grenada (in Anglia s-a numit Consul), Taurus 
(Cortina) si Escort.  A facut parte din grupul de 
specialisti care constituia creierul industriei de 
automobile americane, intr-o perioada in care 
aceasta industrie a fost sufletul capitalismului si al 
Americii. 
       In 1975, s-a retras din activitate in California.   
       Pe plan comunitar s-a implicat in proiectul de 
constructie al noii biserici "Sf.  Treime" si al centru-
lui cultural roman din Los Angeles.  A fost ales in 
unanimitate presedinte al comitetului de construc-
tie al noii biserici (cu ocazia sedintei consiliului 
parohial din 14 februarie 1988). 
       In 19 August 2001,  sotia sa Betty a decedat. 
Joe a continuat sa  traiasca, in casa sa din Santa 
Barbara pana la varsta de 95 ani. La 2 August 
2012 si-a dat obstescul sfarsit. Trupul sau neinsu-
fletit a fost transportat la Cleveland, unde a fost 
prohodit, si inmormantat, alaturi de parintii sai, la 
14 august 2012.  

Dumnezeu sa’l ierte! 
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In memory of  Joseph E. Oros 

(1917-2012) 



Donatii prin plicurile de Pasti 
 
Dorim ca, si prin inter-
mediul revistei “Viata 
Crestina”, sa aducem 
multumiri sincere, in 
numele parohiei, si al 
intregii comunitati a 
parohiei “Sf. Treime”, 
din Los Angeles, Cali-

fornia, tuturor donatorilor generosi, care si-au trimis 
obolul lor, catre Sfanta Biserica, la Invierea Domnului 
2012, dupa cum urmeaza: 
 
$ 20.00 
Familiile: Andrei Adomnicai, Marian Sarbu, Aurica Ra-
iciu, Ronald & Iolanda Vaida-Grabell 
 
$ 25.00 
Familiile: Ionel Radu, Getta Jercan, Ken & Isabela 
Riedel, Ioan Nistor, George si Daniela Ianculescu, 
Joanne M. Bleahu 
 
$ 30.00 
Familiile: Radu Vamosiu, Alex & Steliana Nistorescu, 
Getta Jercan, Valentin Mihai 
 
$ 40.00 
Familiile: Claudia Plesca, Panait Cufuioti, Claudia 
Plesca, Mariana Vlaicu Ohanian ($ 45.00) 
 
$ 50.00 
Familiile: Cezar & Polixenia Sandulescu, Mircea Mihai 
Nedelcu, John & Maria Arcas, Cristina Mondocea, dna 
Ana Olar (50.00 IMO Ilie Daya), Valentin & Ioana 
Simiz, Codrin & Ramona Jugureanu, Mircea Mihai 
Nedelcu, Dan David, Maria Bucataru, Marilena Theo-
dore, Anisoara Goga, Marin & Georgeta Dondoe 
 
$ 60.00 
Familia Gabriel Jianu 
 
$ 75.00 
Prof. Domnita Dumitrescu 
 
$ 100.00 
Familiile: Marcel & Lucie Gheta, Iacob & Gloria Ratiu, 
Cornelia & Toby Odell, Valentin Dinu, Aurica & Costea 
Arau, Sofia Galiatsatos, Alex Bica, Marin & Daniela 

Cicu, Gabriel & Teodora Micu, Dumitru & Elena Ni-
culete, Barbu & Adriana Cristescu, Victoria Myers, 
Emil & Felicia Butnareanu, Leontina Himber, Laura 
& Tatiana Cazacu, Bogdan Trufasiu,Dan & Paula 
Matei-Platt, Catalin & Nicoleta Florea, Nick & 
Marcela Sadrapeli, Dan Orfescu, Toma Balamaci, 
George Nituleasa, Floarea Muresan, Alexandru 
Druta, Geambasu Family (San Diego), Mircea & 
Ketty Niculescu, Stere & Maria Stere, Tincuta & 
Iancu Vasile, George & Elena Arau, Aurel & Vera 
Stoicof, Radu Cristescu (IMO parintii Marius & 
Felicia), Anca Fanous, John T. Fagarasanu, 
Ecaterina Livia Literat, George & Veronica Puscas, 
dr. Catalin & Anca Popescu, Valentina Stoicescu, 
Romus & Floarea Cataloiu, George & Gina Cataloiu, 
Marin & Daniela Cicu 
 
$ 150.00 
Familiile: Nicolae & Tana Grasu, Cornel Paraschiv, 
Dna Ana Olar ($ 100.00 pentru Pasti; $ 50.00 IOM 
sotului Nick Olar), Antoaneta & Eduard Rastian, Dr. 
Horia Opran 
 
$ 200.00 
Familiile: Stelica & Mariana Grasu, Stefan Dondoe, 
Sorin & dr Nicoleta R. Popescu, Nicolai & Stela Sa-
pera 
 
$ 250.00 
Familiile: Alexander Ipsilanti (IMO parents Mihai & 
Eufrosina) 
 
$ 300.00 
Familiile: Iulian, Daniela & Andreea Ragalie, fa-
miliile Costica & Steve Sapera, Cornell K. Teoman 
(IMO Victor & Nicoleta Teoman), Daniela Cufuioti 
 
$ 400.00 
Familia Spiros & Doina Galiatzatos 
 
$ 500.00 
Familiile: Iris Miralisa Dinu, Mihai & Anda Geam-
basu 
 
$ 600.00 
Familia Diana (Busuioc) & Daniel Anghelcev 
 
$ 1,000.00 
Familia Florin & Olivia Sarbu 
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Donatii la Sfintele Pasti, 2012 



Donatii diverse la  Sfintele Pasti: 
 

Miei de Pasti  
(de asemenea 2 saci de zahar, 2 saci faina, ulei, oua):  
 
Familiile: Gheorghe & Elena Comboianu, Florin si 
Nicoleta Tasu, Niculai & Stela Sapera, Sofrone & Elena 
Grasu, Gica si Rodica Grasu, Dumitru si Aura Per-
celeanu, Stelica si Mariana Grasu, Nicolae si Maria 
Comboianu, Costica si Maria Arau, Stelian si Vickie 
Grasu 
 
Au adus ofrande pentru agapa de Sf. Pasti 
 
Familiile Victor Mangu, Maria Clotan, Getta Jercan, Ion 
Anton, Victoria Puiu, Constantin Ciocan, Ana Birtoc, 
Marinica Spariosu, Filofteea Turlacu, Daniela & Mihai 
Ionescu, Tamara Surachi, familia Cufuioti, Aurel & 
Vera Stoicof, Elena Gheorghiu, Nicolina Radu, Mariana 
Cadia, Cristian & Ana Calugarita, Felicia Butnareanu 
 
Alte donatii de Sfintele Pasti 
 
� Instalarea scenei pentru Sf. Inviere: Ion An-

ton, George Jercan, Pavel Milea 
 
� Distribuirea lumanarilor, noaptea Invierii: 

Constantin Ciocan, Grigore Birtoc, Marian Serban 
si Ionel Radu 

� Flori pentru Sf.Mormant, paine si vin:   
 
$ 5.00 – Floarea Cataloiu, Dumitra Vlaicu, Jenni 
Mardirossian 
$ 10.00 – Elena Gheorghiu, Isabela Riedell, Ioana 
Simiz, Olimpia si Mirela Georgescu, Gelu Cismas, 
Ioana Munteanu 
$ 15.00 – Viorica Lazar 
$ 20.00 - Filofteea Turlacu, Nicolina Radu, Paulina 
Ciocan, Teodora Dragomir, Felicia Butnareanu, 
Anca Fanous, Marta Radulescu, Emilia Rotaru, 
Calin Popa, Bianca Munteanu, Viorica Scopu, Lil-
iana Ghica, Maria & Octavia Cocea, Cornel Para-
schiv, Nastaca Cociuban 
$ 25.00 – Mariana Grigorut, Ana Birtoc, Marinica 
Spariosu 
$ 30.00 – Mihai Valentin, Paula Matei-Platt, Alina 
Avalos 
$ 40.00 – Daniela Cicu, Ileana Kochunian, psa 
Elena Alecse, Antoaneta Rastian, Victoria si Vivian 
Tavujean, Ion Anton, Iuliana Miclea 
$ 45.00 - Maria Clotan 
$ 50.00 – Raluca Adomnicai, Paula Matei-Platt, 
Leontina M. Himber, Stefania Georgescu, Daniela 
Istrate, Getta Jercan, Elena Popa, Cornel Parashiv, 
Floarea Beldiman 
$ 100.00 – Iris Dinu, Marian Sarbu, Georgeta & 
Sable Muntean, Floarea Muresan 
$ 301.00 – Panait Cufuioti 
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Sfestanii 
 
04-30 ianuarie – Binecuvantarea Caselor de 
Boboteaza 
05 ianuarie – Dragos si Ioana Andrei (Burbank) 
13 ianuarie – Ulysses & Oana Cioaca Taylor 
19 ianuarie – Adam & Zoita Tasu (Santa Clarita) 
18 martie – Diana  & Daniel Anghelcev (Burbank) 
30 martie – Cornel & Kathy Stavrositu (La Crescenta) 
30 martie – Familia Celea Grasu (No. Hollywood) 
30 aprilie – Familia Mariana Stan (Calabasas) 
11 mai – Familia Adrian (Sierra Madre) 
18 august – Dl. Alex Dumitru (Eagle Roak) 
08 septembrie – George & Florenta Bezin-Acevedo  
05 noiembrie – Marcel & Lucie Gheta (Simi Valley) 
27 noiembrie – Prof. Dumitru Turlacu (Glendale) 
01 decembrie – Nicu & Tana Grasu (No. Hollywood) 
01 decembrie – Cristina Grasu (Northridge) 
01 decembrie – Corina Graynold (Westlake Village) 

 
Total: Cca 15 sfestanii individuale 

Parintele Constantin Alecse 
(la a 30-a aniversare de slujire in  L.A., CA) 
 
Bibliografie: Calendarul anual, si revista lunara 
“Solia/The Herald” (1981-2012) 
♦ Prof. Domnita Dumitrescu, Fenomenos 

paralelos...  
♦ Almanahul anual Altarul/The Altar (1976-

1980), 
♦ “Altarul” publicatia Bisericii Ortodoxe Romane 

"Sf. Gheorghe" din Londra, Marea Britanie.  
♦ România, de la New York la Los Angeles, 

autori: Emanuel Tanjala si Dan Turturicã, 
♦ Who's Who - Romanii din America 

(Enciclopedia Diasporei - 500 personalitati din 
S.U.A. si Canada  

♦ “Romania-on-Line”, Who’s Who” litera 
“A” (Dictionar Virtual), Romania www.
romania-on-line.net 

♦ Metropolitan Who's Who, New York, 
(2007), publicatie, si dictionar bibliografic.  

www.ConstantinAlecse.com 



Nota Redactiei: 
 
Fotografii, biografii si alte informatii detaliate 
pertinente, sunt postate pe pagina virtuala a re-
vistei “Viata Crestina”, Decembrie 2012 
 

Boteze 
 
♦ 19 Februarie – Philip Andrei Vamvulescu, fiul 

fam. Gabriel si Roxana Vamvulescu 
♦ 25 februarie – Giulia Coman 
♦ 26 februarie – Amanda Capaldi, prunca dnei 

Laura Matache 
♦ 17 martie – Joshua (sotul drei Simona Stavrositu) 
♦ 12 mai – Cristina Lupascu, fiica fam. Nicolae Lu-

pascu 
♦ 20 mai – Prunca fam Florin & Nicoleta Tasu 

07 iulie – Lauren-Elena Cioaca-Taylor, fiica lui Ulysses 
& Oana Cioaca-Taylor 
 
♦ 29 iulie – Prunca Giulianna Nicole Ellie Ghioc     
♦ 04 august – Ina Kasparova (adult, imigranta din 

Rusia)  
♦ 18 august – Arabela Sophie Drumea, fiica fam. 

Adrian Drumea 
♦ 18 august – Sophie Nathalie Santana, fiica fami-

liei Valentina Sima 
♦ 26 august – Colin Ryan (Vamosiu) Arnold, fiul 

fam. Trevor & Olivia (Vamosiu) Arnold 
♦ 15 septembrie – Nepotul fam. Vasile Buboi 
♦ 15 septembrie – Nicholas Philip Radulescu, fiul 

familiei Bebe Radulescu 
♦ 06 octombrie – Sebastian (Marinescu), nepotul 

familiei Mariana Marinescu 

♦ 06 octombrie – Robert Tudor, fiul familiei 
Theodore Agapie 

♦ 14 octombrie – Isabella Barbarosa, prunca 
dnei Nicoleta Barbarosa 

♦ 27 octombrie – Ameliya Larisa Kan, prunca 
fam. Ramona (nee Popa) si Andrew Kan 

♦ 10 noiembrie – Tania Gallegos , fiica fam. 
Cristina Gallegos 

♦ 11 noiembrie – Pruncul fam Max & Leliana 
Lanza 

♦ 18 noiembrie – Olivia Isabella Valdes, fiica 
fam. Alina Gheta & Michael Vades 

♦ 16 decembrie – Nepoata dnei Georgeta 
Peralta 

♦ 30 decembrie – Botez: Nasa Andreea 
(Ciontea) Dragoi 

Total: 23 Boteze 
………………………………………………………………………. 

 
Cununii 
 
26 mai - Virgil Anton & Mihaela (Turner) Pascu 
09 iunie – Iulian Cioroiu & Cristina Andree Mindru 
10 iunie – Jashua & Simona Stavrositu 
08 septembrie – Alexandru Bogdan Abrudan & 
Mane Mkhitaryan 
15 september – Alan Stuart Macey & Nicole 
Marie Lascu 

Total: 5 Casatorii 
………………………………………………………………………. 
 

Inmormantari 
 
04 februarie - + Mihai Nadaban 
15 februarie - + Gabriela Orfescu 
23 februarie - + Pauline Voishan 
28 februarie - + Marius Roman 
18 martie - + Stelica Dinu (saracusta); 19 martie 
(inmormantare) 
06 aprilie - + Vasile Tararache (saracusta); 07 
aprilie (inmormantare) 
09 aprilie - + Ilie Daya (saracusta); 10 aprilie 
(inmormantare) 
09 aprilie - + Dumitru Dascalu (saracusta); 10 
aprilie (inmormantare) 
08 mai - + Ana Sighisoreanu (saracusta si inmor-
mantare) 
23 mai - + Maria Bejenaru (saracusta); 24 mai 
(inmormantare) 
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10 august - + Aurelia Fagarasanu (saracusta); 11 au-
gust (inmormantare) 
30 august - + Smaragda Theodorou 
12 decembrie - + Eugenia Dragoi (saracusta); 13 
decembrie (inmormantare) 

Total: 13 Inmormantari 
……………………………………………………………………………. 
 

Parastase 
 
14 ianuarie – IMO Laurentiu Clenciu (cimitir) 
21 ianuarie – IMO Sabri Fanous (cimitir) 
21 ianuarie – IMO Dumitru Pasa 
22 ianuarie – IMO Sabri Fanous (biserica) 
28 ianuarie – IMO Angela Rusu (cimitir, 40 zile) 
29 ianuarie – IMO Angela Rusu (biserica, 40 zile) 
29 ianuarie – IMO Adrian Ciocan (pomana) 
04 februarie – IMO Constantin Jercan (cimitir, 2 ani) 
04 februarie – IMO Constantin Jercan (biserica, 
masa, 2 ani) 
04 februarie  – IMO Cornelia Miclea (cimitir, si acasa) 
12 februarie -  IMO Emilian Dinu (biserica, masa) 
12 februarie -  IMO Maria Coca Badescu 
12 februarie -  IMO Domnica Leu (de prieteni, 
Mangu & Matei-Platt) 
18 februarie – Sambata mortilor (parastasele de ob-
ste, si parastase particulare) 
18 februarie -  IMO mamei dnei Nina Radu (7 ani) 
26 februarie – IMO raposatii fam. Romus Cataloiu 
17 martie – Sambata mortilor (parastase de obste) 
17 martie – IMO Gabriela Orfescu (cimitir, 40 zile) 
24 martie – Sambata mortilor (parastase de obste) 
24 martie – IMO Gherasimos Galiatzatos (cimitir) 
24 martie – IMO Gherasimos Galiatzatos (biserica, 
masa de pomenire) 
31 martie – IMO Sabina Silvia Stoicescu (cimitir, 
pomenire de 3 ani) 
31 martie – IMO Ioan Nicolae (de Biancai Turner) 
07 aprilie – Sambata mortilor (parastase de obste) 
07 aprilie – IMO Laurentiu Clenciu (cimitir) 
21 aprilie – IMO Stelica Dinu (cimitir “Rose Hills”) 
22 aprilie – IMO Stelica Dinu (biserica, masa, 40 zile) 
22 aprilie – IMO Tiberiu Stavrositu (cimitir, si acasa) 
22 aprilie – IMO Niculina Teoman (biserica) 
28 aprilie – IMO Anica Alexe (cimitir, biserica, masa) 
05 mai - IMO Vasile Tararache (cimitir, 40 zile) 
12 mai – IMO Dumitru Dascalu (cimitir, 40 zile) 
13 mai – IMO raposatilor fam. Grigore Birtoc (masa) 
02 iunie – Sambata mortilor (parastase de obste) 
02 iunie – IMO Florica Rotaru (cimitir, biserica, masa, 
7 ani) 

23 iunie – IMO Maria Bejenaru (cimitir,, 40 zile) 
08 iulie – IMO raposatilor mamei Ioana Matei 
07 iulie – IMO Laurentiu Clenciu (cimitir) 
04 august – IMO Mihai Nadaban (cimitir, acasa) 
12 august -  IMO Domnica Leu (oferit de Dan & 
Paula Matei-Platt) 
19 august – IMO Marius Roman (biserica, masa, 
6 luni) 
25 august – IMO Constantin Costel Arau (cimitir, 
acasa, 7 ani) 
26 august – IMO Constantin Costel Arau 
(biserica, oferit de sotia Cristina) 
26 august – IMO Ion Gologan (biserica, cimitir, 6 
ani) 
02 septembrie – IMO Maria Preda (cimitir, 
biserica, masa, 5 ani) 
09 septembrie – IMO Dumitru Serban (tatal dlui 
Marian, 1 an) 
16 septembrie – IMO sotia dlui Mircea Ion-
ciulescu (cimitir) 
22 septembrie – IMO Aurelia Fagarasanu 
(cimitir, masa acasa, 40 zile) 
22 septembrie – IMO Vasile Rotaru (cimitir, 
biserica, masa, 4 ani)  
23 septembrie – IMO tatalui dr. Dana Petrus 
30 septembrie – IMO Gheorghe Calugarita, si 
Gheorghe, tatal dnei Ana (cimitir, biserica, masa)   
30 septembrie – IMO Vasile Tararache (cimitir) 
30 septembrie – IMO Constantin Iuruc (cimitir, 
masa restaurant)   
06 octombrie – IMO Laurentiu Clenciu (cimitir, 
masa acasa) 
06 octombrie – IMO Tanara Gabriela Popescu 
(cimitir, masa acasa) 
13 octombrie – IMO Smaragda Theodorou 
(cimitir) 
28 octombrie – IMO raposatii familiei Mircea 
Popescu 
04 noiembrie – IMO Nicolae Grasu (cimitir, masa 
restaurant, 7 ani) 
11 noiembrie – IMO Costea, si sotie, Sultana 
Sicu (cimitir, masa restaurant) 
11 noiembrie – IMO tatalui dnei Irina Spiridon 
(biserica) 
23 noiembrie – IMO Filofteea Stavri (cimitir) 
02 decembrie – IMO raposatilor fam. Doru & 
Agripina Serban 
09 decembrie – IMO Angele Rusu (biserica, 
cimitir, 1 an) 

 
Total: Peste 60 parastase individuale 
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME" 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065) 
 

CONVOCARE 
 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2013 
 
Iubiti membri ai parohiei, 
 
Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul 
IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Paro-
hială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pen-
tru ziua de DUMINICA, 10 Februarie 2013, in biserica 
(adresa de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei 
Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având urmă-
toarea: 
 
ORDINEA DE ZI 
 
1. Rugãciunea de invocare 
2. Apelul nominal 
3. Numirea prezidiului 
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 
Consiliului  
5. Rapoarte: 

a) Preotul paroh 
b) Presedintele consiliului 
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor 
d) Responsabilul cu intretinerea 
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2012 
f) Aprobarea bugetului pe 2013 

6. Recomandãrile Consiliului parohial 
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2013  

(Comisia de nominare) 
8. Propuneri şi dezbateri 
10. Inchiderea Sedintei 
 
Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, 
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul 
de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au achitat 
membria/minimum de donatii la programul de Fa-
gaduinte pe 2012 (până la data de 31 Decembrie 
2012), si care sunt înscrisi pe listele oficiale paro-
hiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc 
toate conditiile prescrise de Regulamente. 
 
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul, 
 

Fr Constantin Alecse  / George Jercan 
Părintele Constantin Alecse, paroh 
George Jercan, Preşedinte  

HOLY   TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)   
 

CONVOCATION 
 

 THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2013 
 
Dear Parish Members,  
 
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 10 2013, at 1:00 p.m., immediately after 
the Divine Liturgy and the light luncheon, in the 
Church (address above): 
 
THE AGENDA IS AS FOLLOWS 
 
1.Opening Prayer 
2. Roll-Call 
3. Appointment of presidium 
4. Approval of the minutes of last Parish Council 
meeting  
5. Reports: 

a) Parish priest 
b) Parish Council president 
c) Ladies Auxiliary president 
d) Maintenance chairman 
e) Treasurer's report for 2012 
f). Approval of the 2013 Budget 

6. Recommendations of the council 
7. Election 2013 Parish Council 

(Nominating committee) 
8. Proposals and discussions 
10. Closing of meeting 
 
We invite all of 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 2012 dues/minimum pledge dues, until Decem-
ber 31, 2012 - according to the membership lists 
submitted and approved by the Episcopate’s office, 
and fulfill all the conditions of the by-laws. 
 
Yours in Christ, 
 

Fr Constantin Alecse  / George Jercan 
Fr. Constantin Alecse, Parish Priest 
George Jercan, President     





 

 Meeting of the Lord 
(Kontakion - Tone 1) 

 
By Your nativity, You did sanctify the 
Virgin's womb, And did bless Simeon's 
hands, O Christ God. Now You have 
come and saved us through love. 
Grant peace to all Orthodox Christians, 
O only Lover of man! 

Epiphany Troparion 
 
"When Thou, O Lord, wast baptized in the 

Jordan, the worship of the Trinity was made 
manifest! For the voice of the Father bare wit-
ness to Thee, and called Thee His beloved 
Son! And the Spirit, in the form of a dove, 
confirmed the truthfulness of His word. O 
Christ our God, who hast revealed Thyself 
and hast enlightened the world, glory to 
Thee!" 

Address Service Requested 

To:  

Tropar  Praznicului Nasterii Domnului 
 
„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru 
dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au 
învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi 
să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. 
Doamne, slavă Ţie !” 
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