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Învățătura Ortodoxă despre Sfânta Biserica 

Invatătura ortodoxă despre Sfânta Biserică este cuprinsă 

pe scurt în articolul 9 din Simbolul credintei: (Cred) «si 

intr-una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică». 

Asa mărturisim credinta noastră în asezământul sfânt 

întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos. După pogorârea 

Duhului Sfânt, acest asezământ duce până la sfârsitul 

veacurilor propovăduirea dumnezeiestii învătături, 

propovăduite de Mântuitorul si împărtăsind credinciosilor 

harul sfintitor prin Sfintele Taine si indrumându-i 

necontenit pe calea adevăratei vieti crestine. 

Sfânta Biserică este obstea celor care s-au botezat, au 

crezut, cred si mărturisesc pe Iisuis Hristos de Fiu al lui 

Dumnezeu si Mântuitor. In înteles mai larg, ea îi cuprinde 

astfel si pe cei dinaintea venirii lui Mesia, care au asteptat 

întru nemicsorată nădejde venirea Lui. Din Biserică fac 

parte toti cei uniti prin aceeasi credintă în Hristos, care se 

împărtăsesc din aceleasi Sfinte Taine, săvârsite de ierarhia 

sacramentală (episcopul si preotul). Intre Biserica de pe 

pământ (Biserica luptătoare) si Biserica din cer (Biserica 

triumfătoare) este nu numai o solidaritate, ci si o 

continuitate. Devenim membri Bisencii prin harul 

Sfintelor Taine, indeosebi prin Sfântul Botez, Mirungere 

si prin Sfânta Euharistie sau Impărtăsanie Prin Sfantul 

Botez noi ajungem mădulare ale Bisericii, murind si 

inviind în chip tainic cu Hristos. Prin Sfânta Taină a 

Mirungerii dobandim harul cresterii în Hristos prin Duhul 

Sfânt iar prin Sfanta Impărtăsanie ne unim cu Hristos si 

devenim purtatori de Hristos, mâncând trupul si sângele 

Său. Mintuitorul insusi zice : «Cel ce mănâncă trupul Meu 

si bea sângele Meu, intru Mine petrece si Eu întru 

el» (Ioan VI, 56). Nu fac parte din Biserica luptătoare 

ereticii, schismaticii si cei care s-au lepadat de 

credintă, care singuri s-au asezat în afara 

Bisericii. Membrii Bisericii triumfătoare (sau 

ceresti) sunt dreptii, sfintii si îngerii. 

Pregătind-o prin alegerea apostolilor (Fapte XX, 

28) si punindu-i bazele prin Cruce si înviere, 

Mântuitorul Hristos a intemeiat în chip văzut 

Biserica Sa în ziua Cincizecimii Atunci S-a 

pogorât Sfântul Duh în chip de limbi de foc 

asupra sfintilor apostoli, peste fiecare în parte, 

îmbrăcându-i cu putere pe ei si pe cei botezati 

după predica lor, si au devenit locasuri ale 

Duhului Sfânt (Fapte II, 1-4, 41-47 ; IV, 5 ; 2 

Cor VI,^6). Legatura Bisericii cu Mântuitorul 

Hristos, este o legătura organica El fiind capul 

ei; iar Duhul Sfânt este sufletul ei, Oare o 

sfinteste prin harul si darurile Sale. 

Biserica este locas si centru prin care 

Mântuitorul Hristos desfasoara lucrarea Sa 

mântuitoare în lume. Si după cum Mântuitorul a 

răscumpărat si mântuit firea păcătoasă prin 

întreita Sa slujire (de profet sau invătător, de 

arhiereu si împărat), tot astfel si Bisericii Sale i-a 

lăsat o întreită putere si misiune: de a 

propovădui nealterat adevărul dumnezeiesc, 

cuprins in Sfanta Scriptură si Sfânta Traditie, de 

a curăti si sfinti pe credinciosi prin Tainele si 

ierurgiile sale si de a-i conduce pe calea 

mintuirii spre viata vesnică. Acest lucru se vede 

clar din porunca-dată, după înviere, sfintilor 

apostoli, de către Mintuitorul: «Mergând, 

învătati toate neamurile, botezându-le in numele 

Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, învătându

-le sa pazească toate câte v-am poruncit vouă, si 

iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la 

sfarsitul veacului» (Matei XXVIII, 19 20). 

Intreita putere a fost dată apostolilor si prin ei 

urmasilor lor, episcopi si preoti. 

Puterea si dreptul de a propovădui Evanghelia, 

de a săvârsi Sfintele Taine si de a păstori pe 

credinciosi apartine membrilor ierarhiei 

sacramentale, în baza hirotoniei lor. Acest lucru 

îl arată sfântul apostol Pavel corintenilor prin 

cuvintele : «Asa să ne socotească pe noi fiecare 

om: ca slujitori ai lui Hristos si ca iconomi ai 

tainelor lui Dumnezeu» (1 Cor. IV, 1). 

Trebuie să fie lămurit lucru, pentru credinciosii 
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Sfintei Biserici, că numai în sanul ei, iar nu în afară de ea, 

Mântuitoml Iisus Hristos impărtăseste, prin Sfântul Duh, 

harul Său mântuitor. In Sfânta Biserică ne împărtăseste El 

acest har, întrucât ea este maica noastră duhovnicească ; 

ea ne naste la viata în Hristos, prin Sfântul Botez, făcându

-ne fii ai lui Dumnezeu după har. Sfântul Ciprian zice că 

«nu poate avea pe Dumnezeu de Tată, cine nu are 

Biserica de mamă». 

Mântuitorul Iisus Hristos este Capul Sfintei Biserici, iar 

Sfânta Biserică este trupul Lui, după cum bine aflăm din 

Sfânta Scriptură: «Hristos este Capul Bisericii, trupul Său, 

al cărui Mântuitor si este» (Efes. I, 22 23 ; V, 23 ; Col. I, 
18 20). Este deci usor de înteles că nimeni nu se poate 

împărtăsi de mântuire, dacă nu este mădular al trupului lui 

Hristos, adică al Bisericii. Căci Iisus Hristos si Sfânta Sa 

Biserică sunt de nedespărtit. Asa precum Mântuitorul 

Iisus Hristos este singurul învătător al credinciosilor, 

singurul mijlocitor între Dumnezeu si făpturile Sale, 

singurul «dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim 

noi» (Fapte IV, 12), tot asemenea nimeni nu poate să se 

împărtăsească de mântuire, decât fiind mădular al trupului 

lui Hristos, adică al Sfintei Biserici. 

Adevărul mântuirii în Sfânta Biserică este mare si taina 

lui este adancă; de primirea si urmarea lui atârnă însăsi 

mântuirea noastră. Pentru a apropia acest adevăr de 

întelegerea noastră, Mântuitorul Iisus Hristos se slujeste 

de asemănarea cu vita si mlăditele, zicând : «Rămâneti în 

Mine si Eu în voi. Precum mlădita nu poate să aducă 

roadă de la sine, dacă nu rămâne în vită, tot asa nici voi, 

dacă nu rămâneti în Mine. Eu sunt vita, voi sunteti 

mlăditele. Cel ce rămâne în Mine si Eu în el, acela aduce 

roadă multă, căci fără de Mine nu puteti face nimic. Dacă 

cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădita si se 

usucă» (Ioan XV, 4 6). Precum mlădita se usucă dacă 

este ruptă de vită, de la care primeste hrană prin sevă, tot 

asa si sufletul moare duhovniceste, adică îsi pierde 

mântuirea, dacă se rupe de Sfânta Biiserică, de trupul 

tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, care îl hrăneste prin 

harul dumnezeiesc. Harul din Sfânta Biserică este 

asemenea sângelui cald din trupul omenesc viu, care 

hrăneste toate mădularele trupului. Daca un mădular se 

desprinde de trup, atunci de îndată se lipseste de viată, 

căci nu mai curge în el sângele trupului si asa este de 

lepădat. Tot asa si credinciosul, care se desparte de Sfânta 

Biserică, în care este harul dumnezeiesc, moare sufleteste, 

pentru că nu mai are viată duhovnicească din trupul tainic 

al lui Hristos, din Sfânta Biserică. 

Deci din Sfânta Biserică fac parte toti cei botezati cu 

botezul crestin, adică în numele Sfintei Treimi, 

care cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 

oare se împărtăsesc de aceleasi Sfinte Taine, 

care aduc aceeasi închinare lui Dumnezeu si stau 

sub cârmuirea văzută a unei ierarhii bisericesti 

sacramentale. 

Nu numai dreptii, ci si păcătosii fac parte din 

Sfânta Biserică, asa cum intr-o casă mare nu 

sunt numai vase de aur si de argint, ci si de lemn 

si de lut; si unele sunt spre cinste, iar altele spre 

necinste» (2 Tim. II, 20) ; dar păcătosii sunt 

membri sau mădulare bolnave ale ei. Si nu 

numai credinciosii vii, ci si cei morti, care au 

adormit întru dreapta credintă, sunt membri ai 

Sfintei Biserici. Cei vii alcătuiesc Bisenca 

văzută, din viata aceasta pământească, adică 

Biserica luptătoare : iar cei morti întru credintă 

alcătuiesc Biserica biruitoare sau triumfătoare, 

nevăzută sau cerească, pentru că au trecut de 

pragul acestei vieti de luptă. Dar în Hristos sunt 

una, cum ne invată apostolul, că în El toate s-au 

împreunat, «cele din ceruri si cele de pe 

pământ» (Efes. I, 10). 

Sfânta Biserică nu este nici numai văzută, nici 

numai nevăzută. Ea este văzută, pentru că este 

aici pe pământ si văzuti sunt membrii ei din 

viata aceasta. Văzute sunt sfintele locasuri, 

ierarhia bisericească si credinciosii, sfintele 

slujbe, sfintele cărti, ca : mărturisirea de 

credintă, rânduielile si canoanele bisericesti etc. 

Iar nevăzută este Sfânta Biserică-mamă, precum 

nevăzut este întemeietorul si Capul ei, 

Mântuitorul Iisus Hristos ; nevăzuti sunt cei care 

au trecut din această viată si sfintii îngeri, 

nevăzut este harul Sfântului Duh, care lucrează 

în ea. 

Nu fac parte din Sfanta Biseiică cei care din voia 

lor s-au rupt de ea prin învătături desarte, prin 

eresuri si schisme sau dezbinări. 

Intemeind Sfânta Biserică, Mântuitorul Iisus 

Hristos a asezat în ea si o bună rânduială, anume 

ca unii din membrii ei să conducă, iar altii să 

asculte, păstrând cu totii legătura dragostei si a 

păcii între ei si cu El. Conducătorii sunt clericii 

sau ierarhia bisericească; ei propovăduiesc 

cuvântul adevărului, pentru a-i face părtasi pe 

credinciosi de harul dumnezeiesc si pentru a 

păstori obstea credinciosilor; ei sunt păstorii 
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sufletesti ai laicilor sau mirenilor credinciosi, cum citim 

în Sfânta Scriptură: «Luati aminte de voi însivă si de toată 

turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca 

să păstoriti Biserica lui Dumnezeu, pe care a câstigat-o cu 

însusi sângele Său» (Fapte XX, 28 ; 1 Petru V, 1 2). 

In chip văzut, ea este condusă de ierarhia bisericească, de 

sinodul sau soborul episcopilor, care hotărăste cele 

privitoare la bunul mers al Sfintei Biserici. Dacă la 

sinodul episcopilor iau parte episcopi din toată lumea 

crestină, el se numeste sinod sau sobor a toată lumea, sau 

sinod ecumenic. 

Sinoadele au lucrat si lucrează, iau hotărâri si conduc 

Sfânta Biserică sub călăuzirea Sfântului Duh. Mântuitorul 

Hristos însusi este pururea în Sfânta Biserică (Matei 

XXVIII, 20) si o conduce prin Sfântul Duh (Ioan XV, 26). 

Sfintii apostoli s-au socotit doar slujitori ai Sfintei Biserici 

(1 Cor. III, 5 11) si tot asemenea sunt si episcopii, 

urmasii lor, si preotii, în conducerea ei. 

Potrivit învătăturii ortodoxe, Sfanta Biserică are patru 

insusiri, cum se arată în Simbolul Credintei (articolul 9) : 

ea este una, sfantă, sobornicească si apostolească. 

Sfânta Biserică este una, pentru că unul este Capul si 

întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos (Efes. I, 

22 23 ; V, 23; Col. I, 18) ; unul este Sfântul Duh, Care o 

însufleteste cu harul dumnezeiesc; una este tinta ei de a-i 

aduna pe toti credinciosii la un loc si a-i sfinti (Ioan XI, 

51  52 ; VII, 11 si 20 23) ; una este învătătura adevărată 

si tot una este calea cea dreaptă care duce la mântuire. 

Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat o singură Sfântă 

Biserică si nu voieste să fie mai multe. 

Biserica este sfântă, pentru că sfânt este întemeietorul ei, 

Mântuitorul Iisus Hristos, Care a sfintit-o pe ea cu 

Sângele Său (Efes. V, 25 27) si i-a dat puterea să-i 

sfintească pe oameni prin harul dummezeiesc; sfântă este 

si învătătura Bisericii (Ioan XVII, 17). 

Sfintenia Bisericii nu se pătează întru nimic prin aceea că 

în ea se găsesc si păcătosi, fiindcă nu membrii Bisericii 

sfintesc Biserica, ci Biserica îi sfinteste pe membrii ei; 

Sfânta Biserică nu are scântenia de la membrii ei, ci de la 

Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfantul Duh. 

Sfânta Biserică este sobornicească sau universală, pentru 

că, chemarea ei este să se întindă peste tot si să-i cuprindă 

în sânul ei pe toti, (Matei XXVIII, 19 ; Luca XXIV, 47 ; 

Fapte I, 8) fără deosebire de neam sau rasă, făcând din toti 

una. Ea este întemeiată pentru toate locurile, pentru toate 

vremurile, pentru toti oamenii care vor să vină la 

«cunostinta adevărului». Ea rămâne în tot timpul si în tot 

locul aceeasi, neclintită în învătarea adevărului 

dumnezeiesc deplin, stând pe temelia Sfintei 

Scripturi, a celor 7 sinoade sau soboare 

ecumenice si a Sfintei Traditii în opozitie cu 

Bisericile sau comunitătile eretice. 

Sfânta Biserică este apostolească, pentru că este 

întemeiată si asezată pe mărtuna sfintilor 

apostoli «piatra din capul unghiului fiind Insusi 

Iisus Hristos» (Efeseni II, 20) ; ea are învătătura 

Mântuitorului Iisus Hristos ajunsă la noi prin 

sfintii apostoli si prin urmasii lor si tine 

neschimbate rânduielile acestora (2 Petru III, 2; 

luda 12). In acest înteles zicem că Sfânta 

Biserică este zidita pe «temelia apostolilor», 

întemeietorul si Capul ei fiind Mântuitorul Iisus 

Hristos. 

Sfânta Biserică Ortodoxă reprezintă adevărata 

Biserică, pentru că, prin dreapta ei credintă, ea 

păstrează neschimbate si fără nici o abatere 

învătătura si rânduielile asezate de Mântuitorul 

Iisus Hristos, asa cum le-au transmis sfintii 

apostoli, si cum le-au statornicit si lămurit apoi 

sfintii părinti în soboarele lor. 

In Sfanta Biserică Ortodoxă ne sunt date toate 

mijloacele de mântuire. Sfânta noastră Biserică 

Ortodoxă Romănă este un mădular al adevăratei 

Biserici a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Mai este de spus si aceea că Sfânta Biserică nu 

poate să gresească, pentru că ea este «trupul lui 

Hristos», Hristos (cel pururea viu) care este 

Capul ei (Efeseni I, 22, 23) si în ea lucrează 

neincetat Sfântul Duh, prin harul Său, 

luminându-i si indrumându-i neâncetat pe 

slujitorii ei. 

Sfânta Biserică este «stâlp si temelie a 

adevărului (1 Tim. III, 15) având astfel darul de 

a nu putea să cadă în rătăcire; de aceea, ea si este 

nebiruită în adevărul ei dumnezeiesc si «nici 

portile iadului nu o vor birui» (Matei XVI, 18). 

Nici un om nu este fără de greseală si nici nu a 

primit de la Hristos puterea de a nu gresi. Fără 

Troparul Pogorârii Duhului Sfânt 

„Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul 

nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai 

aratat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi 

printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de 

oameni, mărire Ţie.” 
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BISERICA “SFÂNTA TREIME” A SĂRBĂTORIT A 80BISERICA “SFÂNTA TREIME” A SĂRBĂTORIT A 80BISERICA “SFÂNTA TREIME” A SĂRBĂTORIT A 80BISERICA “SFÂNTA TREIME” A SĂRBĂTORIT A 80----A ANIVERSAREA ANIVERSAREA ANIVERSAREA ANIVERSARE    

“HOLY TRINITY” CHURCH CELEBRATED ITS 80TH ANNIVERSARY “HOLY TRINITY” CHURCH CELEBRATED ITS 80TH ANNIVERSARY “HOLY TRINITY” CHURCH CELEBRATED ITS 80TH ANNIVERSARY “HOLY TRINITY” CHURCH CELEBRATED ITS 80TH ANNIVERSARY     

Festivitătile Aniversare: 15Festivitătile Aniversare: 15Festivitătile Aniversare: 15Festivitătile Aniversare: 15----17 iunie 201917 iunie 201917 iunie 201917 iunie 2019    

           Preoții slujitori în cei 80 de ani de existență a Bisericii Ortodoxe Române Sf. Treime: 
 

                   Pr. Martin Ionescu, 1939-1947                                            Pr. Grigore Coste, 1948-1956   
          Prot. Victor Barbulescu, 1957-1969                                        Pr. Anchidim Useriu, 1970-1971             
           Pr. Richard Grabowski, 1971-1982                                   Prot. Constantin Alecse, 1982-2019 

             Pr. Martin Ionescu Pr                       Pr. Grigore Coste                      Prot. Victor Barbulescu 

          Pr. Anchidim Useriu                          Pr. Richard Grabowski                Prot.  Constantin Alecse 

La mulți Ani! - Biserica Sfânta Treime, fondată oficial în 1939, se identifică până la un anumit punct, cu Istoria 
Imigrației Românești în California. Până în 1977 era singura biserică ortodoxă românească la vest de  
Mississippi.  Eminentul profesor Nicolae Iorga, făcând o vizită în California în 1930, însoțit de fostul președinte 
al Statelor Unite, John Calvin Coolidge Jr.,  în cartea sa „America și românii din America” - Note de drum și 
conferințe (1930) face o descriere fascinantă a Cetății Îngerilor (Los Angeles)  precum și a primele contacte cu 
românii-americani, stabiliți în acest Stat.  



    
Ho�y Tr�	�ty Ro�	�	 Ort�o�o� C�ur�� �	 LoS A	����SHo�y Tr�	�ty Ro�	�	 Ort�o�o� C�ur�� �	 LoS A	����SHo�y Tr�	�ty Ro�	�	 Ort�o�o� C�ur�� �	 LoS A	����SHo�y Tr�	�ty Ro�	�	 Ort�o�o� C�ur�� �	 LoS A	����S  

(1939(1939(1939(1939----2019)2019)2019)2019)  
 

Short History - Chronology of events: 

 

In 1989, the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles 

celebrated the 50th golden anniversary - The Golden Jubilee - 23-24 

September 1989, of glorious existence and sacred influence on the 

grateful Romanian-American Orthodox believers (1939-1989).  

On this occasion, a special bilingual edition of more than 300 pages was 

printed. Detailed Jubilee events were described by the authors of the 

Golden Jubilee book (Vee & Suzan Petrescu and Miron Butariu), regard-

ing the various periods of time, from the parish’s formation in 1939 up 

to 1989. That glorious event, presided by His Grace Bishop Nathaniel, 

marked the end of first chapter of the Romanian-American Orthodox 

community in Southern California, and a NEW BEGINNING, a 2
nd

 Chap-

ter, as so beautifully written, at that time, by His Grace, Bishop of the 

Romanian Orthodox Episcopate of America, in His letter dated August 

10, 1989, which summarizes 50 years of existence:  

“Dear Fr. Constantin, Dear Faithful of Holy Trinity Parish: From the first 

meeting on June 25, 1939, at the home of Petru Gherman to this day, 

the history of Holy Trinity has been one of much effort and growth to 

be a live Orthodox Christian witness in California and one which enjoys 

its roots in the Romanian tradition. Incorporated in 1940; purchasing 

its first property in that same year; its second move in 1947; its pre-

sent housing in the old Holy Apostles Episcopal Church since 1949, 

Holy Trinity has earnestly sought to root itself permanently. The clergy 

who served the parish, Rev. Frs. Grigore Coste, Victor Barbulescu, 

Coriolan Isácu, Anchidim Useriu, and Richard Grabowski each added 

some particular hand to the shaping of your parish and are an intimate 

part of the live of the community and your personal histories. With the 

organizations such as the Ladies Auxiliary (1948), LAROY (1950); Orthodox Brotherhood (1970), your 

parish was helped on a local level and took its place on a national, Diocesan level as well. Now, on 

the occasion of the 50th Anniversary of that foundation, the other parishes of the Episcopate, clergy 

and faithful, join in extending good wishes and prayers for continued spiritual growth and a further 

development in your new location and in your proposed new place of worship. May the first 

"Golden", years be the basis for many more fruitful years and renewed witness, locally and nation-

ally. +NATHANIEL, Bishop”. That letter connects the First Chapter (50 years of existence of the Ro-

manian-American community) with the Second Chapter (next 30 years) which leads us to the TO-

DAY’S EVENTS. Actually, thirty years later, the Archpastor’s message of 1989 applies ad litteram to 

these celebrations (if we just replace the words “50
TH

 anniversary” with the “80
th

 anniversary”) 

therefore below in the First Part we just recap in summary the order of events (1939-1982):  
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PART I  

 

The beginnings - The church’s priests & special events during Archbishop Valerian’s time  
 

The "Holy Trinity" Romanian Orthodox Church in Los Angeles, is part of the ROEA Episcopate, "Vatra 

Românească, Detroit, Michigan, a Diocese of the American Orthodox Church, under the omophorion 

of His Eminence Dr NATHANIEL (Popp), Archbishop of Detroit and The Romanian Orthodox Episco-

pate of America. During the 80 years of existence, the Holy Trinity parish was served by 6 priests:    

 

1. Father Martin Ionescu (1939-1947). It all began on June 25, 1939, when a group of 25 people of 

Romanian origin held their first meeting at Petru Gherman's House at 456 N. Gage St. in Los Angeles, 

California, being presided by Fr. Martin Ionescu.   On October 29, 1939 - The Patron Feastday was 

chosen “Holy Trinity” and on December 13, 1939 the church was incorporated in Sacramento, as a 

nonprofit organization.  

 

2. Father Grigore Coste (1948-1957), is the church’s second parish priest.  

On May 5, 1948, the parish was voted to enter the jurisdiction of the "Romanian Orthodox Epis-

copate of America" from "Vatra Românească."  

On May 27, 1950, the extraordinary General Assembly unanimously voted to buy the present 

property with the address:   3315 Verdugo Rd, Los Angeles, for the amount of  $26.000.00.  

On October 26, 1952, the church was consecrated by His Eminence Bishop Valerian D. Trifa.  

On April 9, 1956, the parish bought the neighboring property, south of the church (3311 Verdugo 

Road) for $13,000.00.  

 

3. The third priest of the church was the dean priest Victor Barbulescu (1957-1969), installed as 

parish priest October 6, 1957 by His Holiness, Bishop Valerian.  

On November 13, 1960 the new parish hall was inaugurated by His Grace, Bishop Valerian.  

On October 10, 1965 the General Assembly decided to purchase the property located at 3301 

Verdugo Road, corner West Avenue 33. In April 1969, Fr. Victor Barbulescu died.  

 

4. On July 20, 1969, the Parish General Assembly elected Fr Anchidim Useriu as church parish 

priest, being the fourth priest of the church.  

On their way to California, Father Anchidim and Presbytera Uşeriu suffered a terrible car acci-

dent. Therefore during his hospitalization, Fr. Coriolan Isacu was serving as a temporary re-

placed priest.  On March 1, 1970, the priest and preotasa Useriu arrived in Los Angeles, and 

served the church until November 15, 1970, when he resigned. 

 

5. The Fifth priest was Father Richard Grabowski (1971-1982)  

Fr. Richard was officially installed on May 16, 1971, by His Grace Bishop Valerian. On March 27, 

1982 the ROEA’s Auxiliary Bishop His Grace Nathaniel made a canonical visit to our church.  

On May 15, 1982, Fr Richard Grabowski announced the parishioners his transfer to St. Mary’s 

Parish in Cleveland, Ohio, effective June 27, 1982.  

Christ ian Life  -  Viata Crest ină  Page 08 -  June 15-17,  2019  Christ ian L i fe -  V iata Crest ină  Volume 62 * Issue 7-12, 2019 



6. His Eminence Archbishop Valerian appointed Fr Constantin Alecse from St. Paul, Minnesota, as 

the sixth priest of the church, effective October 1, 1982. Fr. Constantine Alecse pastored the Holy 

Trinity Church from 1982 to present, for 37 years, almost half of this parish’s history.  

PART II  

Archbishop Nathaniel at the helm of ROEA for almost 40 years 

First of all we do congratulate His Eminence Archbishop Nathaniel 

who has chosen to celebrate with us His 79
th

 Birthday Anniversary 

(born on June 12, 1940), and, in anticipation, His 39
th

 Anniversary 

of His Consecration to the Holy Episcopacy (November 15, 1980). 

FOR MANY YEARS, O MASTER! 

At the request of Archbishop Valerian, who felt the need for assis-

tance in the administration of the expansive diocese, the Special 

Congress of The Romanian Orthodox Episcopate called to order on 

September 20, 1980, and presided by His Eminence Valerian 

elected Fr. Nathaniel Popp as ROEA’s auxiliary bishop, who was 

consecrated to the Episcopacy on November 15, 1980. He assisted 

Archbishop Valerian in this capacity until 1984, when the latter re-

tired and relocated to Portugal.  On Sunday, November 17, 1984, 

Bishop Nathaniel was enthroned as ruling Hierarch of The Roma-

nian Orthodox Episcopate of America. Among his first priorities for 

the Diocese was the reorganization of the Episcopate's Deaneries, 

in order to make the work of the administering the parishes and the new established missions as ef-

ficient as possible. Ever since and until today, His Eminence has overseen the tremendous growth 

and expansion of His diocese with over 40 new missions/parishes, and monastic communities for 

women and monastic communities for men). Among the newly reorganized/organized deaneries, 

was "The Pacific Coast Deanery", entrusting Fr. Constantin Alecse, with the honor of administrating 

this deanery for almost 30 years (1985-2014). Since the time of the founding of this deanery, 19-20 

April 1985, the Diocese grew on the Pacific Coast from 5 parishes, assigned to the newly established 

deanery, to a total of 18 parishes / missions, and a monastery, in six (6) states: Arizona (2), California 

(9), Colorado (2), Nevada (1), Oregon (2), Washington (1). With the Blessing of His Eminence 

Archbishop Nathaniel, during these 3 plus decades of ministry in Los Angeles, a number of more 

than 30 priests, deacons, sub-deacons, who later-on became priests themselves, were affiliated, 

churched or simply (being visitors from Romania for a longer period of time), were allowed to serve 

in this parish, or some other parishes of the deanery (at the request of the Hierarch, as follows (in 

alphabetical order): Andrisoaie John (priest), Anton Virgil (priest), Avramescu Cornel (priest), Bena 

Iosif (deacon), Bulboaca Paraschiv (priest), Capsa Iustin (priest), Cerghizan Mihai (priest), Constan-

tinescu Liviu George (sub-deacon) Costin Aurel (priest), Cufuioti Panait Lucian (sub-deacon), Dobre 

Mircea (priest), Dumitrascu Irinel (priest), Frunza Anton (priest), Lapustea Constantin (priest), Miha-

lache Marian (priest), Mitescu Catalin (priest), Palanceanu Danut (priest), Parau Vasile (priest), Pope-

scu Costin (priest), Sarchizian Minas (chaplain 1999), Simonca Vasile (deacon), Stoica Narcis (priest), 

Suciu Virgil (priest), Tudose Mirel (priest), Vamvulescu Gabriel (sub-deacon), and others.  
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There could be no higher honor for me during nearly 40 years of Serving the Lord in the ROEA Dio-

cese (1980-2019) than serving as a humble priest in 2 Romanian parishes (St. Paul, MN and Los An-

geles, CA), serving the diocese and its Hierarchs, and especially trying to help as much as I could, His 

Eminence Archbishop Nathaniel, as dean, for almost 3 decades, and as parish priest of this Blessed 

Church of Holy Trinity for 37 years. Your Eminence, Thank-you and Bless and Forgive me, your 

“prodigal son”! 

Specific activities of the Holy Trinity Church during 1982-2019  

For more than 30 years, the church has printed the "Christian Life" 

magazine, a publication, printed in color, with a circulation of about 

1,000 copies, initially monthly, then bimonthly, and in recent years, 

quarterly appearance, both in printed form, and in virtual. The maga-

zine features in its pages   the spiritual, pastoral, cultural, administra-

tive and missionary life of the Holy Trinity Church.   It includes, 

among other things, sermons, meditations, community announce-

ments, parochial activity reports, program schedules, and religious 

education data in the parish, as well as ordinary or occasional diverse 

religious services.   Through it, it connects with the parishioners and 

all the benefactors of the parish, thus announcing to all, the commu-

nity, religious and social-cultural events. Thus even those who, from 

blessed reasons, do not regularly participate in the sacred ministry, feel part of our "great family", 

and have at their disposal all our contact details at any moment so that they can easily call for 

church services.  

Church Anniversaries, Clergy Ordinations & other Special Events:   

As in the time of his predecessors, Fr Constantin Alecse has, over the past four decades, put a great 

emphasis on special anniversaries, parish events and clergy ordinations:  The Ordination to the Holy 

Priesthood of deacon dr. Catalin Mitescu - Sunday, February 15, 1987 - The Hierarchal Divine Liturgy 

officiated by His Eminence Bishop Nathaniel Popp (ROEA). The Ordination of Deacon Mitescu took 

place during the Hierarchical Liturgy. Co-serving priests: Constantin Alecse, parish priest, Constantin 

Tofan, Florian Galdau, George Zmed, Aurel Costin, Paraschiv Bulboaca and  John Limbeson. During 

the special banquet, the Sunday School Orchestra (conductor prof. Alex Nita) offered a very nice and 

memorable cultural program.  The 50th anniversary of the church - Golden Jubilee - 23-24 Septem-

ber 1989, festive events, celebrating 50 years of existence (1939-1989). On this occasion, a special 

bilingual edition of more than 300 pages was printed. The Jubilee events were presided by His Grace 

Bishop Nathaniel. At the Divine Liturgy the Hierarch was assisted by Rev. Frs. Constantin Alecse and 

Mihai Cerghizan. The Anniversary banquet was attended by some 400 people. The cultural program 

was provided by the "Rapsodia”, parish school of music, consisting of about 10 vocalists, pianists, 

violins, etc.  Between 7-10 November 1991 His Eminence Archbishop Nathaniel visited Southern 

California. On Sunday, November 10, 1991 His Eminence ordained Deacon Eugen Rosu, in our 

church, to the Holy Priesthood, for the parish of “The Holy Archangels” of Palm Springs.  
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The Hierarch was assisted during the Divine Service by:  Father Constantin Alecse, Father Cătălin 

Mitescu, Hieromonk Irineu (from "Sâmbata de Sus" Monastery, Ardeal, now Vicar Bishop of the Va-

tra Românească Episcopate), pr. Ioan Preoteasa, from Phoenix AZ, Fr. Traian Herdea, from Cluj and 

Fr. Traian Moţiu from Arad. A banquet followed, with about 350 participants. The Actor Florin Pier-

sic, in an informal setting, shared with the audience some words of spirit, and unforgettable mem-

oires. The 60th anniversary, 6 to 8 November 1999, was held under the high patronage of His Emi-

nence, Archbishop Nathaniel. On Saturday, November 6, the Vespers Service was pontificated by 

Archbishop + Nathaniel, assisted by a co-servants Constantine Alecse, Richard Grabowski, Constan-

tin Tofan, Dr. Catalin Mitescu and John Limbeson, former deacons at the Holy Trinity Church, Archi-

mandrite Nikodim (Remus) Bibarts, Bulgarian parish "Saint John the Baptist", Fr. Mihai Carpinişan, 

the Romanian Diocese led by His Eminence Archbishop Victorin, Anton Florian Frunza and Ioan Pop-

telecan (former assistant priests of our church), Andrew Lasko, assistant priest at Saint Anna Church 

in Pomona, and deacon Vasile Simonca. At Sunday's service, November 7, 1999, the Divine Liturgy 

was pontificated by His Eminence Archbishop +Nathaniel, helped by a sobor of 12 co-servants: Con-

stantin Alecse, Richard Grabowski and Constantin Tofan, Catalin Mitescu and John Limbeson, Minas 

Sarchizian, Anton Florian Frunza, John Poptelecan, Gheorghe Libotean, Vasile Latiş, from Houston 

TX, Virgil Suciu from Phoenix, AZ and Deacon Vasile Simonca. At the anniversary banquet, held in the 

large parish hall, more than 300 people attended. Among special guests was Dr. Nicolae Constan-

tinescu, the General Consul of Romania in Los Angeles, accompanied by 6 participants, members of 

the consular staff.    

The 65th anniversary of the church, 6-7 November 2004, followed, pre-

sided by His Eminence +Archbishop Nathaniel, who, on November 7th 

pontificated the Hierarchical Liturgy, and blessed Dr. Razvan Iosif Bena 

as sub-deacon. The festive anniversary banquet was held at the Hilton 

Hotel in Glendale, California. The 70th Anniversary of the Holy Trinity 

Church, June 7, 2009. At this anniversary, for blessed reasons, His Emi-

nence Archbishop +Nathaniel was not able to be with us, but he has 

sent us His Archpastoral Bless-

ings.  The celebrations of the 75th 

Anniversary of the Holy Trinity 

Church, June 8, 2014, were 

chaired by IPS Archbishop Nathan-

iel. On this anniversary, the 

Church received a New Holy Anti-

misios, signed by IPS Sa + Archbishop Nathaniel, in which lay 

the Holy Relics of "St. Akakios Kavsocalivites, from Mt. 

Athos".   The celebrations of the 80th anniversary of the 

Church, are held this year 15 to 17 June 2019, under the High 

Patronage of His Eminence Archbishop Nathaniel. On this occa-

sion the theologian Florin Iftode was ordained to the Holy Di-

aconate (Saturday, June 15) and Holy Priesthood on Pentecost 

Sunday (June 16, 2019). Also, on the same occasion the ency-

clopedia "Românii din California" by Prof. Dr. Dan Fornade is presented. 
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Cultural and social activities:  The Holy Trinity Church in Los Angeles served the Romanian-American 

community in Southern California, first and foremost through the Liturgical Services, held regularly 

throughout the year; through keeping the Romanian traditions in connection with the Special Feast-

days such as: Holy Easter, Christmas, and other religious celebrations throughout the year, through 

sermons, catechesis and other religious educational programs, including religious classes, etc., and 

by publishing the parish monthly "Christian Life" magazine, for more than 30 years, which has a cir-

culation of about 1,000 copies. Later-on it was published bimonthly, and in the last few years, having 

a quarterly appearance, both in print format and virtual form. Through the use of all mass-media as 

means to preaching and ministering to Christ with modern means of communication, such as televi-

sion, radio, Internet, FaceBook, etc., affirming with Apostle Paul: "I have all done everything, that in 

any way I may save some" (1 Corinthians IX, 22). That doesn’t mean in any way that we use these 

means as "substitute" to the Holy Mysteries of Christ. Through cultural and social activities: Over 

the years, the church organized various national and cultural events, where personalities of Roma-

nian culture were evoked, through various programs and social activities, often with the participa-

tion of local artists or artists coming either from Romania or from other states. For example, during 

the years 1982-2019, the Holy Trinity Church was visited by great personalities of Romanian culture, 

cinema and politics, such as His Majesty King Michael of Romania; His Eminence Dr. Emil Constan-

tinescu, President of Romania; Senator Ion Raţiu; His Excellency Mircea Geoana, at that time (1997) 

being the ambassador of Romania to Washington; writer Mihai Botez, later-on general consul of Ro-

mania in Los Angeles; poet Grigore Vieru, renowned orchestra and choir conductors Sergiu Celi-

bidache, and Marin Constantin, the founder of Madrigal; film directors, writers, TV documentaries 

presenters, Romanian and American actors and artists, choirs and choral formations such as Madri-

gal, Axios, Ars Carminis; renown orchestra such as the Lăutarii Orchestra, led by Nicolae Bot Gros 

(Chisinau), the Radu Goldis orchestra (Los Angeles), the Dumitru Grigorut orchestra (Chicago), inter-

national folklor teams: from Canada (1989), Chicago and Bucharest (1994) , "Timişul" (Romania), 

"Izvoraşul" (Minnesota, 2001), "Mugurel" and "Crăiţele" (Los Angeles), as well as folk groups from 

Serbian and Greek churches in Southern California. Also, by organizing Romanian festivals, picnics, 

New Years Eve parties, fashion shows, etc. It is worth mentioning the Romanian-American Festival 

of 6-7 July 2002 organized by the Church of the Holy Trinity, which brought together about 6000 par-

ticipants, of whom about 1,000 were Americans. In conclusion, from the above mentioned events, it 

is clear that Romanians come to the church for services, but 

also for socializing, to meet other Romanians, to have fun in so-

cial and cultural activities, festivals, picnics, special anniversa-

ries, and other parties. Through participation in as many civic 

activities as possible, for many years, such as Los Angeles Mu-

nicipal Board of Directors, at the City Hall, Board of Supervisors 

(prayers, benedictions), or TV stations, TV and radio interviews, 
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public discussions, Hollywood Bowl participations (twice for Easter Sun-
rise celebrations), etc. As pastor of the Orthodox Church, receiving diplo-
mas, and certificates of recognition for participating in such civic activi-
ties, I consider it to be an honor bestowed on the Church that we, the 
clergy (my predecessors included) served for 80 years. In fact, such  di-
plomas, distinctions and other certificates of gratitude, which are of-
fered to many of the servants of Romanian churches in America, or to 
other community leaders of ethnic groups, organizations, societies or 
other institutions of this kind, by the civic authorities, local, or federal, 
prove that these ethical institutions have continuously deployed and 
carried out meritorious activities within the American society, thus 
bringing a substantial contribution to the good course of the American 
society, in which we all live, affirming on local or federal levels, through 
the inter-ethnic activities such as festivals and other national events. The 

contributions of the Romanians to the American society prove unequivocally that the Romanians in 
America have a significant role to play. The Romanians are “Romanian” only until they get involved 
in the affairs of American society. From that point on, Romanians become Romanian Americans, or 
Americans of Romanian origin. By engaging in the affairs of American society, Romanians are often 
the leaders of the society we all live in. That brings to my mind at least two  examples, who influ-
enced tremendously the American Society, or even the world, such as:  Pierre Manon (Petre 
Manolescu), who, in the time of Governor of California, Ronald Reagan (who later became the 40th 
president of America), was the president of the California Republican Heritage Groups, and the most 
famous Professor dr. George Palade, physician and American scientist of Romanian origin, specialist 
in cell biology, awarded in 1974 the Nobel Prize for Physiology and Medicine. Prof. Dr. Dan Fornade, 
who will, in a little while, will present the Encyclopedia ROMÂNII DIN CALIFORNIA, and will elaborate 
on dozens or even hundreds of such cases. Capital Remodeling 2017-2019: In anticipation of the 
80th anniversary of the church, the parish council has made capital church remodeling to the Church 
and its auxiliaries, inside and outside, including arranging the garden in the inner courtyard of the 
church, and finalizing a costly project, but extremely necessary and needed: the installation of a sys-
tem of 116 solar panels that meets all the requirements of the City Hall, the Safety and Security De-
partment and the DWP Departments. Final message from the 80th anniversary of the church. Until 
1977, the Holy Trinity Church in Los Angeles, California, was the only Romanian Church West of the 
Mississippi. This year, when we celebrate the 80th anniversary of the church, we can rightly state 
that this anniversary does not belong exclusively to our parish, but belongs to the entire Romanian-
American community in California, therefore our message is clear: Let’s be grateful to our forerun-
ners, let’s remain steadfast in the faith, let us not forget our vocation and Christ’s commandment to 
teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy One Spirit, 
teaching them to keep all that the Lord has commanded us, for He is with us all the days until the 
end of the age (Matthew XXVIII, 19-20). Only then will we be able to exclaim with the Apostle Paul 
that "We fought the good fight, the journey we did fulfill, and the faith we have guarded" (2 Timothy 
IV, 7). In honor of this historical celebration the Parish General Assembly of 2019 decided to print 9 

PICTORIAL ALBUMS, with over 2,000 pictures, titled HOLY TRINITY ROC - 80 YEARS OF EXISTENCE IN 

IMAGES, depicting all the aspects of the Parish Life:   
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♦ Holy Trinity Church – The Parish Priests, Councils, Ladies Auxiliaries, Groups (1939-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Random photos: Liturgical & Occasional Services, Groups (1939-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Religious Services: Baptisms & Conversions to Orthodoxy (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Sunday School, LAROY, Dance Ensembles, Performances (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Religious Services: Betrothals & Weddings (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Religious Services: Passion Week, Resurrection, Pentecost (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Christmas, Caroling and Carols (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church – Vol. I - Cultural and Social Activities (1982-2019) 

♦ Holy Trinity Church - Vol. II - Cultural and Social Activities (1982-2019) - Photo: Emanuel Tanjala 
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In conclusion, we are thankful to the Almighty God for bestowing the Holy Trinity Church, its pastors, leaders 

and faithful His Heavenly Blessings for 80 years; and we pray to Him to always keep us in His protection;  

We are grateful to the Hierarchs of the Episcopate, His Eminence Archbishop Valerian, and His Eminence 

Archbishop Nathaniel for the leadership, guidance and Archpastoral Blessings and prayers upon our Church 

for 8 decades; Special thanks and gratitude to His Eminence Archbishop Nathaniel, OUR SPIRITUAL FATHER, 

for presiding over the festivities of the 80
th

 anniversary of the Holy Trinity Church, and taking spiritual care of 

our church for almost 40 years as Hierarch of ROEA; Pious prayers and recognition to ALL the founders, sup-

porters, active members, benefactors, volunteers and generous donors throughout the years, for the 80 

years of the Holy Trinity Church’s existence; Thanks and gratitude to the distinguished prof. dr. Dan & Aura 

Fornade for being with us today, making the incredible sacrifice to have the PROMOTIONAL ENCYCLOPEDIA 

“Romanii din California“ ready, in record time, to be presented today to the ROMANIAN-AMERICAN commu-

nity in California; and THANK-YOU ALL who have chosen to be with us at this historic celebration! Last, but 

not least THANK YOU THE COUNCIL AND THE LADIES AUXILIARY for organizing this historic event. Christ is in 

our midst, (Fr) Constantin, your pastor. 
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Reportaj de la a 80-a aniversare a Bisericii Sfânta Treime 

Pregătirile pentru eveniment  
 
Evenimentul cel mai important al anului 2019 al parohiei 
noastre a fost cel al Aniversării de 80 de ani de existență a 
Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime. 
Consiliul parohial a avut grijă să pregătească biserica pen-
tru acest sfânt eveniment, prin instalarea gresie în 
biserică, curățirea și lustruirea băncile, înlocuirea unor 
geamuri și uși, curățenie general în biserică, revopsirea 
sălii parohiale, și toate adiacentele bisericii pe din’afară. 
Despre acele lucrări s-a scris mai în detaliu în revistele 
bisercii anterioare, 2018-2019. 
La ședința specială a consiliului din 12 mai 2019, când s-a 
sărbătorit și Ziua Taților, s-au pus la cale ultimele detalii 
privind aniversarea și hramul bisericii, precum și lansarea 
enciclopediei “Românii din California”. Între cele ho-
tărâte menționăm: tipărirea și expedierea a 500 de 
invitații; tipărirea a cca 600 de carduri (pentru donații), 
care să fie expediate odată cu invitațiile, dar și plasate pe 
mese la banchetul aniversar; cumpărarea a 300 de pixuri, 
promoționale, pe mese de la banchet; tipărirea a 10 Al-
bume cu fotografii istorice, din arhiva parohiei, “o istorie 
a parohiei în imagini”, care să fie la dispoziția 
participanților spre răsfoire în timpul evenimentelor dela a 
80-a aniversare a bisericii (care mai apoi să fie depozitate 
în arhiva bisericii); tipărirea a cca 250 broșuri, bilingve 
(16 pagini), cu “Istoria Bisericii în date”, care să fie dis-
tribuite participanților la banchet hramului; pregătirea 
obiectelor de colportaj bisericesc, de la Sf. Altar  (Sf. 
Vase, agiasmatar, candele, etc.), ce au fost cumpărate, în 
valoare de cca $ 4,500.00 de la magazinul grecesc din 
Chicago pentru a fi sfințite de către Înaltul Arhiereu; auri-
tul Sf. Evanghelii, și a altor obiecte bisericești din Altar, 
prin bunăvoința și mărinimia familiei Edy și Antoaneta 
Rastian; De asemenea s-a plănuit curățenia finală a unor 
obiecte din Sfântul Altar:  procovețe, cădelnița, standul 
cădelniței, icoanele praznicale, etc;  Părintele a menționat 
că evenimentul va fi mediatizat prin mijloacele modern de 
comunicație (internet, Face-Book, Linkedin, etc), mai cu 
seamă că, la acest eveniment se va lansa și encyclopedia 
personalităților româno-americane din California “Top 
100”, de către prof. dr. Dan Fornade. 
  
Slujbele religioase aniversare 
IPS Sa Arhiepiscop +Nathaniel a prezidat Slujbele Sacer-
dotale, oficiate în biserica Sfânta Treime în perioada 15-

16 iunie 2019, ajutat  de părintele Dan Hoarște, 
Vicarul Episcopiei, pr. Constantin Alecse, paro-
hul locului, pr. Cornel Avramescu, din Anaheim, 
pr. Vasile Parau din San Diego, pr. Iustin Capsa, 
din Palm Springs, pr. protopop Ștefan Stoleru, 
din Florida, și alți părinți coslujitori care au slujit 
la Sf. Liturghie, și parastasele de obște, în Sâm-
băta Moșilor de iarnă (15 iunie crt.), când a fost 
hirotonit întru diacon teologul Florin Iftode, la 
Vecernia din aceeași zi, sau în Ziua Hramului, 
când Vlădica Nathaniel, și soborul co-slujitor, a 
pontificat Liturghia Arhierească, în cadrul căreia 
a hirotonit întru preot pe diaconul Florin Iftode, 
și Vecernia cea Mare a Rusaliilor, urmate de 
binecuvântarea și sfințirea obiectelor de cult. La 
finele tuturor serviciilor religioase, din decursul 
celor 2 zile liturgice, IPS Sa Arhiepiscop 
+Nathaniel a oferit parohiei, în numele Sfântului 
Sinod OCA, Grammata la cea de a 80-a aniver-
sare a bisericii, și preotului Constantin Alecse 
distincția de protopresbiter, cu ocazia Slujirii 
Preoțești de peste 40 de ani, documente ce sunt 
reproduce în prezenta revistă.   

IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel și co-slujitorii 

Săi, la finele Vecerniei Rusaliilor 
 
Banchetul aniversar                          

Duminica Rusaliilor, 16 iunie 2019 
 
Parohia a organizat, în sala mare parohială, sub 
patronajul IPS Sale Arhiepiscop +Nathaniel, 
banchetul de aniversare a 80 de ani de existență 
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a bisericii, hramul bisericii, și lansarea enciclopediei 
“Românii din California”.  

În cadrul banchetului s-a sărbătorit și ziua de naștere a 
IPS Arhiepiscop +Nathaniel.  
 
 

Reuniunea Doamnelor a gătit și servit bucate tradiționale-
românești, ca altădată, “ca la mama acasă”. Programul 
musical a fost asigurat de formația Mitică Grigoruț și 
prietenii săi. Au fost incorporate în program și momente 
clasice oferite de soții Simi și Nora Topan, Joane Ciurash 
și Bianca Serban (pian). După ce s-a ținut un moment de 
reculegere în memoria ctitorilor și binefăcătorilor bisericii 
plecați la Domnul, de-a lungul celor 80 de ani de 
existență, preotul paroh a ținut un scurt cuvânt de bun-
venit  IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel, pc Dan Hoar-
ste, Vicarul Episcopiei, și prea cucerniciile lor, care au co-
slujit la slujbele sacerdotale de la acest weekend: pr. Cor-
nel Avramescu, pr. Vasile Parau, pr. Stefan Stoleru, pr. 
Iustin Capsa, pr. Florin Iftode, nou-hirotonitul preot, pc 
cuv. Nikodim, de la biserica Sfânta Cruce din Upland, 
diaconii Marius Ciucurel și Ananias Sorem PhD, de la 
biserica Sf. Maria din Anaheim, ipodiaconii Gabriel Vam-
vulescu,  Liviu Constantinescu, care a donat pentru 
banchet $ 2,000, Panait Cufuioti, și teologul Florin Ris-
tache, însoțitorul IPS Sale Arhiepiscop +Nathaniel,  cuv. 
Efrem, însoțitorul preacuv. Nikodim, pastorul Daniel 
Branzei, Biserica Baptista și Pastorul Ovidiu Duhora, 
Biserica Penticostala… 
În cadrul banchetului a urmat și un moment cu totul spe-
cial, și unic: Lansarea Enciclopediei “Românii din Cali-
fornia”, și o prezentare în power-point a unor personalități 
româno-americane din California “Top 100”, de către 
prof. dr. Dan Fornade, autorul enciclopediei. Ing. Cristian 
Calugărița a făcut o succintă prezentat a biografiei dlui 
prof. Dan Fornade. Invitatul special la eveniment, prof. 

dr. Dan Fornade a vorbit în ambele limbi, 
Română și Engleză, iar prezentarea sa în power-
point de cca o oră a fost urmărită cu mare atenție 
de cei cca 250 de meseni, între care erau și nenu-
mărate personalități, ale căror biografii sunt cu-
prinse în numita enciclopedie. În cadrul 
banchetului IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel l-a 
delegat pe pc Dan Hoarște, Vicarul Episcopiei, 
să împărtășească mesenilor gânduri duhovnicești 
și sfaturi din partea Prea Sfințitului Vlădică. 
După ce Înaltul Ierarh ne-a împărtășit ale Sale 
părintești Binecuvântări, la încheierea mesei, a 
urmat muzică, dans și voie bună până la plecarea 
ultimilor meseni.   
Desigur că, în încheiere, se cuvine a mulțumi: 
Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să trăim 
astfel de momente de bucurie duhovnicească, la 
un popas aniversar, istoric; IPS Sale Arhiepiscop 
+Nathaniel, și suita Vlădicească pentru slujire, și 
prezidarea tuturor activităților parohiale de la 
week-endul 15-17 iunie 2019; familiei prof. dr. 
Dan Fornade, pentru participare, și înalta-i 
prezentare a enciclopediei; tuturor participanților 
și donatorilor la sfintele slujbe și banchetul ani-
versar și, mai presus de toate, “organizatorilor 
istoricului eveniment” -  zecile de voluntari care 
au făcut posibilă bine-meritata reușită a tuturor 
evenimentelor de la weekend-ul de 15-17 iunie 
crt., între care nominalizăm Consiliul Parohial, 
condus de dnul Marian Serban, vice-președinte, 
coordonaturul principal al evenimentelor; Reuni-
unea Doamnelor, condusă de dna Getta Jercan; 
familia Anatol și Victoria Rezmeritsa, adminis-
tratorii bisericii; Adrian Potânga și Daniel 
Ganea, fotografierea întregului eveniment, pro-
curarea și operarea video-proiectorului, necesar 
la prezentarea power-point a enciclopediei “Top 
100” Californieni.  Mulțumim și celor care au 
contribuit la programul cultural, în cadrul 
banchetului. Mulțumiri speciale aducem și tu-
turor donatorilor, fie cei care au contribuit la 
cumpărarea obiectelor de cult, fie la organizarea 
banchetului, fie la remodelarea și înfrumusețarea 
bisericii și a adiacentelor parohiale. 
După umila noastră părere, evenimentele 
desfășurate la Biserici Ortodoxă Română Sfânta 
Treime, la weekend-ul de la 15-17 iunie 2019 s-
au bucurat de o reușită bine-meritată. Pentru a 
“nu ne lăuda” noi, oferim loc comentariilor 
venite din partea unora dintre participanți:  
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Gramata Episcopală la 80 de Ani ai Bisericii  
 

Grammata offered by the 

ROEA Episcopate to the 

Holy Trinity Church - on the 

80th Anniversary, June 16, 

2019 
 

OCA - The Romanian Orthodox 

Episcopate of America - As a 

sign of our appreciation and 

blessing, we grant the 

GRAMATA to the faithful of 

Holy Trinity Parish in Los 

Angeles, California, at the 80 

years of fruitful and uninterrupted 

activity in our Episcopate to the 

glory of God. Hoping that this 

honor will be the basis for further 

work for the Ancestor Church ... 

+ Nathaniel, Archbishop of 

Detroit and Romanian Orthodox 

Bishopric of America, Year of 

Salvation 2019, June, Day 16.  

 

Gramata oferită de 

Episcopia ROEA Bisericii 

Sfanta Treime - A 80-a 

Aniversare (16 iunie 2019)   

OCA - Episcopia Ortodoxă 

Română din America - Ca semn 

al aprecierii și binecuvântării 

noastre, acordăm GRAMATA 

Credincioșilor Parohiei Sfânta 

Treime din Los Angeles, 

California, la împlinirea a 80 de 

ani de activitate rodnică și 

neîntreruptă în cadrul Episcopiei 

noastre spre slava lui Dumnezeu. 

Nădăjduind că această cinste va fi 

temei de a lucra și mai departe 

pentru Biserica strămoșească... 

+Nathaniel, Arhiepiscop de 

Detroit și al Episcopiei Ortodoxe 

Române din America, Anul 

Mântuirii 2019, Luna Iunie, Ziua 

16. 
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IPS Arhiepiscop +Nathaniel  
 

Re: The 80th Parish Anniversary celebration - Dear Fa-

ther Constantin, Parish Council members, and Anniver-

sary Event workers, 

Having traveled to many parishes for celebrations in the 

last months, we take this time to send our thanks for the 

efforts, planning and execution of the parish's recent 801h 

Anniversary Celebration It was truly a great joy to be with 

you in the church on Saturday & Sunday June 15 and 16, 

and to see the services and events well attended. We com-

mend you on the hard work put forth for this anniversary 

celebration, and pray that the spirit of togetherness will 

continue to shine forth as this parish continues on its jour-

ney to their centennial anniversary full of life, worship, 

and all good things Few parishes in our God-Protected 

diocese have attained this centennial milestone,  and we 

pray the parish follows the trail forward. With thanks and 

Archpastoral blessings, +NATHANIEL (Archbishop of 

Detroit and the Romanian Orthodox Episcopate of Amer-

ica Orthodox Church in America).  
 

Traducere:  

“24 iunie 2019 - Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul - Re: 

Cea de-a 80-a aniversare a Parohiei - Dragă Părinte Con-

stantin, membrii ai Consiliului Parohial și voluntarii 

Evenimentului Aniversar, După ce am călătorit în mai 

multe parohii pentru hramuri și aniversări, în ultimele 

luni, dorim de această dată să vă mulțumim vouă pentru 

eforturile, planificarea și executarea programului de săr-

bătorire a celei de a 80-a aniversare a bisericii Sfânta 

Treime. A fost cu adevărat o mare bucurie să fiu cu voi în 

biserică, Duminica 15 și 16 iunie, la slujbele sacerdotale, 

precum și la celelalte evenimente aniversare, la care ați 

avut o participare optimă. Vă felicităm pentru munca grea 

depusă pentru această sărbătoare aniversară și ne rugăm 

ca spiritul de comunitate ce vă unește să continue, să 

strălucească și mai mult în drumul pe care această parohie 

îl continuă până la aniversarea centenară, plină de viață, 

de încredere, și rugăciune spre împlinirea tuturor lucru-

rilor celor bine-plăcute lui Dumnezeu. Câteva parohii din 

Episcopia noastră, de Dumnezeu păzită, a atins déjà 

această piatră de hotar, centenarul, de aceea noi ne rugăm 

ca și parohia voastră să urmeze acest drum înainte. Cu 

multumiri si binecuvantari arhierești,+ NATHANIEL 

(Arhiepiscop de Detroit și Episcopia Ortodoxă Română 

din America * Biserica Ortodoxă din America) 

 

Ecouri... După Aniversare! 

La prezentarea tortului, cu  ocazia sărbătoririi 

Zilei de Naștere a Vlădicului +Nathaniel, toți 

mesenii s-au ridicat în picioare și au cântat  

“Mulți Ani Trăiască!” 

Privire generală: Toți mesenii sunt “ochi și 

urechi”, ascultând la prof. dr. Dan Fornade 

care a prezentat enciclopedia “Românii din 

California”, și printr-un program de power-

point a prezentat câteva personalități din 

comunitate, “Top 100” California 

Vlădica  prezintă parohiei Gramata aniversară 
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Pr. Vicar Dan Hoarste 
Prea Cucernice Părinte 

Protopop, 

Vă mulțumesc pentru 

toată ospitalitatea și 

primirea frumoasă cu 

ocazia hramului și a 

aniversării parohiei Sfânta 

Treime. M-am bucurat să 

vă revăd, să ne rugăm 

împreună și să mai 

împă r tăș im gândur i 

frățești. Mulțumesc mult 

pentru albumul fotografic 

trimis...l-am primit în 

mână doar acum câteva zile... eu am fost plecat prin 

Canada cu Inaltpreasfințitul și am revenit recent la birou... 

cei de aici l-au primit și mi l-au pus în cutia cu scrisori și 

doar ce l-am văzut... E SUPERB... sunteți un adevărat 

misionar modern al Bisericii prin aceste căi de 

comunicare! Să vă răsplătească Dumnezeu tot darul cu 

mulți ani sănătoși. (Pr. Vicar Dan Hoarste) 
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Familia dl ing. Cristian Calugarita 
 

Mult stimați domni și distinse doamne,  

Vreau, înainte de toate, să aduc recunoștință și tot 

respectul părintelui Constantin pentru regalul fes-

tin, provocator de nostalgice amintiri, pe care l-a 

oferit comunității în duminica de Rusalii. 

Experiența și-a spus cuvântul, părintele păstorind 

enoriașii bisericii Sf. Treime în aproape jumătate 

din existența acestei parohii! 

De la ambianța de sala de banchete de lux, la de-

taliile minutios gândite și de mare calitate, precum 

programul, invitațiile prealabil trimise, pixurile în 

etuiurile plușate, aranjamentele florale cu elegan-

tul card aniversar de  80 de ani, albumele de foto-

grafii oferite în display, totul s-a ridicat la cel mai 

înalt nivel de prezentare cu care am fost cu toții 

răsfățați. 

Sincere și fierbinți FELICITARI, mai întâi Părin-

telui, apoi Comitetului de organizare, cât și volun-

tarilor care au servit audiența, rapid, eficient și 

plini de curtoazie. 

Acum câteva minute am trimis și eu modesta mea 

contribuție fotografică, dacă mai era nevoie după 

abundența de fotografii și video-clipuri de calitate 

pe care le-am văzut distribuite până acum. 

De asemenea, mulțumesc Părintelui pentru cadoul 

suprem făcut eforturilor de alcătuire a acestei lu-

crari enciclopedice, și anume de a îi organiza lan-

sarea preliminară în cadrul acestui somptuos even-

iment, sub auspiciile IPS Nathaniel. Nici nu se 

putea o idee mai bună și mai generoasă - nici nu 

vreau să mă gândesc la ce audiență am fi avut în 

sală, ca ordin de mărime, duminică 16 iunie, dacă 

am fi făcut-o în altă parte. 

Desigur, cu toții știm cât de puțin sunt apreciate 

eforturile celor care contribuie la o lucrare de ase-

menea anvergură, deci, mă circumscriu și eu 

acelorași reactii, precum cele primite de părintele 

Constantin, care nu au încetat să curgă încă chiar 

din timpul prezentării enciclopediei, paralel cu 

discursul prof. Dan Fornade! Un asemenea trafic 

de emailuri și telefoane nu mai avusesem din feb-

ruarie/martie, de când începusem să primesc 

primele reacții de la invitații mei. 

Este înca mult de lucru, de fapt munca la acest 

proiect de abia a început, dar totul este bine când 

se termină cu bine! 

Până atunci, numai bine! (Cristian Calugarita) 
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Ecouri… (continuare) 

Preoteasa Nicole Mitescu 
Dear Fr. Constantin,  
It was a joy to be back at Holy Trinity for such a joyous 
and exciting day. Thank you so very much for your hos-
pitality and kindness to the St. Anne parishioners and in 
particular to our new Fr. Florin and Psa Alina. Many 
years to you and to Psa Elena and to Holy Trinity par-
ish! With great gratitude, Psa Nicole with Fr. Catalin 
 
Mesajul dlui Consul Cătălin Ghenea 
Prea Cucernice Părinte Protopop, 
Cu prilejul sărbătoririi Hramului Bisericii Sfânta 
Treime, pe care cu mult har și onoare o păstoriți, pre-
cum și cu ocazia sărbătoririi a 80 de ani de la înființare, 
îmi face o deosebită onoare și plăcere să vă adresez cele 
mai calde și sincere urări de  La Mulți Ani cu Sănătate ! 
Dumnezeu să vă binecuvinteze. 
Cu distinsă consideratie, Catalin Ghenea 
 
Pictorița Andreea Bagiu 
Preacucernice Parinte Constantin,  
Doamne Ajută! La Mulți Ani de hram Bisericii Sfânta 
Treime! Vă felicităm pe dumneavoastră, familia dum-
neavoastră și toți enoriasii! Bunul Dumnezeu să vă bi-
encuvanteze cu multa sănătate, pace și fericire! Vă 
mulțumim deosebit si apreciem! Vă cuprindem în rugă-
ciune pe dumneavostră și pe toți enoriașii bisericii! Cu 
mult respect și apreciere, (Andreea Bagiu și familia) 
 
Familia Nicolae și Marcela Sadrapeli 
Stimate Părinte Alecse, 
O reușită TOTALA! Congratulations to all staff mem-
bers! Speciale MULTUMIRI colectivului de DOAMNE 
în frunte cu Doamna Jercan și  Coana Preooteasa! Toate 
bucatele au fost delicioase! Felicitari! Familia Raz-
merita merită titlul de MANAGER GENERAL! Doi 
basarabeni mai ROMÂNI decat noi toți românii! 
Cireașa de pe tort : Prezentarea d-lui prof. dr. Dan For-
nade! Merită toate aprecierile noastre și ale nației noas-
tre! Pe data viitoare....cine o vrea Domnul să mai fie... 
prezenți! Să aveți o zi minunată! (Fam. Nicolae si 

Maria Sadrapeli). 
 
Familia Stefan & Marilena Teodorescu  
Am stat la ultima masă lângă ușa din spate. Foarte fru-
mos organizat, mulțumim celor ce au muncit ca sa fim 
primiti atât de frumos!!! 

Fam George si Daniela Ianculescu 
Stimate Părinte, 
Ne-am bucurat foarte mult să fim parte din ser-
barea de ieri dela Bisericăa, care a fost EX-
CEPTIONALĂ! Ca întotdeauna ne permitem 
să ne exprimăm toată aprecierea excep-
tională  și admirația pentru efortul ce l-ati 
facut. Dumnezeu să ne ajute în continuare! 
(George si Daniela Ianculescu) 

 

Prof. Bortan Dumitru 
Onorate părinte protopop Constantin, 
Mă bucur din suflet pentru ridicarea Domniei 
Voastre în rang preoțesc. Acest minunat lucru 
vine și încununează munca DV. duhovnicea-
scă, de atâția ani în slujirea Bisericii 
Românești, din California și de altfel în toate 
comunitățile românești unde ați slujit și ați 
adus, nu numai cuvântul Domnului ci și multă 
mângâiere sufletească și patriotică Românilor 
stabiliți în mirifica zonă Californiană (textul 

este cam lung, de aceea sumarizăm)… Vă 
doresc multă sănătate, putere și înțelepciune 
duhovnicească în tot ce faceți pentru biserică 
și pentru enoriașii ei. Cu multă stimă  
(Dumitru Borțan) 
 

Ne oprim aici, MULȚUMIND LUI DUMNE-

ZEU PENTRU TOATE! (pr) Constantin, 

umilul slujitor al Domnului. 

Prof. dr. Dan Fornade, autorul enciclopediei, 

dimpreună cu ing. Cristian Călugărița, și 
protopopul Constantin Alecse, coautori, îna-

intea începerii prezentării enciclopediei 



Christ ian Li fe  -  Viata Crest ină Volume 62 * Issue 7-12, 2019 Page 21 

Instantanee de la Aniversare, Hram și Lansare de Carte 
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Preafințitul Episcop-Ales +Andrei (Hoarste) va fi hirotonit Arhiereu, 

La 01-II-2020 - Episcop-Vicar al Episcopiei de la Vatra Românească 

Părintele Dan Hoarște, 
născut în data de 13 iunie 
1982, în orașul Făgăraş, 
Braşov, România, din 
părinți ortodocși, a sosit în 
America, împreună cu 
părinții, în iunie 1997, la 
vârsta de 15 ani. S-a stabilit 
în aria Detroit, devenind 
membri ai Bisericii Sf. 
Apostoli Petru și Pavel din 
Dearborn Heights, MI.  
Trecând cu brio prin toate 

treptele educației, laice și teologice: Liceul Teologic 
„Sfinții Martiri Brâncoveanu” în Făgăraș; liceul 
„Dearborn High” din Dearborn; Universitatea din Michi-
gan, cu Diploma de Licență, specializarea Istorie, Științe 
Politice, și Franceza; Facultatea de Teologie„Sfânta 
Cruce” din Brookline, cu diploma de „Master of Divinity” 
cu cea mai înaltă distincție (locul 2 în rândul 
absolvenților); Studii doctorale în Teologie Patristică în 
cadrul Institutului Pontifical Oriental din Roma, Italia, 
unde și-a susținut cu succes teza de doctorat, obținând 
titlul de Doctor în Teologie cu calificativul „Summa Cum 
Laude”. Cu o preoție lucrătoare de peste 6 ani, Părintele 
Dan a ocupat toate pozițiile administrative, pastorale și 

sacerdotale în cadrul Episcopiei ROEA, precum 
și alte misiuni de slujire și reprezentare, pe care 
Vlădicul Nathaniel I le-a încredințat, încă din 
vremurile când era adolescent-de-altar, la 
Biserica din Dearborn Heights.  
În virtutea statorniciei sale în credință, a slujirii 
jertfelnice a Domnului Hristos, a educației înalte 
(laice și teologice, cu un PHd la Roma), multi-
plelor sale calități, a experienței deosebite în 
pastorație, și slujire, a devotamentului față de 
Vatra și Ierarhul Episcopiei ROEA, Bunul Dum-
nezeu L-a chemat la Înalta slujire de Arhiereu. 
La recomandarea IPS Arhiepiscop +Nathaniel 
congresul episcopiei l-a ales Episcop-Vicar, la 
data de 31 august 2019. A fost Tuns în 
Monahism, la data de 13 oct. 2019, în Capela 
Nașterii Maicii Domnului de la Vatra Românea-
scă de către IPS Nathaniel primind numele 
+Andrei. La 12 noiembrie 2019, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe din America l-a ales în dem-
nitatea de Episcop-Vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române din America, cu titlul de “Episcop de 
Cleveland”. Hirotonirea întru Arhiereu va avea 
loc la week-endul de 1 Februarie 2020 (01-II-
2020), în Catedrala Episcopală Sf. Gheorghe din 
Southfield, Michigan. Întru mulți ani!  

 

Vlădica Nathaniel, și clericii săi, participanți la congresul electoral ROEA din 30 August 2019 
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LETTER ADDRESSED TO: 

V REV FR CONSTANTIN ALECSE - HOLY TRINITY CHURCH - 3315 

VERDUGO RD - LOS ANGELES  - CA. 90065  

 

June 24, 2019 

Nativity of Saint John the Baptizer 

 

Re: The 80th Parish Anniversary celebration 

 

Dear Father Constantin, Parish Council members, and Anniver-

sary Event workers, 

 

Having traveled to many parishes for celebrations in the last 

months, we take this time to send our thanks for the efforts, plan-

ning and execution of the parish's recent 801h Anniversary Cele-

bration It was truly a great joy to be with you in the church on 

Saturday & Sunday June 15 and 16, and to see the services and 

events well attended. 

We commend you on the hard work put forth  for this anniversary 

celebration, and pray that the spirit of togetherness will continue 

to shine forth as this  parish continues on its journey to their cen-

tennial anniversary full of life, worship, and all good things Few 

parishes in our God-Protected diocese have attained this centen-

nial milestone,  and we pray the parish follows the trail forward. 

With thanks and Archpastoral  blessings, 

 

+NATHANIEL, Archbishop of Detroit and the 

Romanian Orthodox Episcopate of America 

Orthodox Church in America 

 
TRADUCERE - SCRISOARE ADRESATĂ: 
PREOT PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE - BISERICA SFANTA 

TREIME - 3315 VERDUGO RD - LOS ANGELES - CA. 90065 

 

24 iunie 2019 - Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 

Re: Cea de-a 80-a aniversare a Parohiei 

 

Dragă Părinte Constantin, membrii ai Consiliului Parohial și vol-

untarii Evenimentului Aniversar, 

După ce am călătorit în mai multe parohii pentru hramuri și ani-

versări, în ultimele luni, dorim de această dată să vă mulțumim 

vouă pentru eforturile, planificarea și executarea programului de 

sărbătorire a celei de a 80-a aniversare a bisericii Sfânta Treime. A 

fost cu adevărat o mare bucurie să fiu cu voi în biserică, Sâmbătă 

și Duminica 15 și 16 iunie, la slujbele sacerdotale, precum și la 

celelalte evenimente aniversare, la care ați avut o frumoasă par-

ticipare. 

Vă felicităm pentru munca grea depusă pentru această sărbătoare 

aniversară și ne rugăm ca spiritul de comunitate ce vă unește să 

continue, să strălucească și mai mult în drumul pe care această 

parohie îl continuă până la aniversarea centenară, plină de viață, 

de încredere, și rugăciune spre împlinirea tuturor lucrurilor celor 

bine-plăcute lui Dumnezeu. Câteva parohii din Episcopia noastră, 

de Dumnezeu păzită, a atins déjà această piatră de hotar, centena-

rul, de aceea noi ne rugăm ca și parohia voastră să urmeze acest 

drum înainte. 

Cu multumiri si binecuvantari arhierești, 

 

+ NATHANIEL, Arhiepiscop de Detroit și Episcopia Ortodoxă 

Română din America * Biserica Ortodoxă din America 

 

Vlădica +Nathaniel, Ierarhul, și slujitorul Domnului, (pr.) 

Constantin - o coslujire de 40 de ani împreună (1980-2020).  

Mulțumim Domnului pentru o coslujire atât de longevivă.  



Christ ian Li fe  -  Viata Crest ină Volume 62 * Issue 7-12, 2019 Page 24 

  

 

Ing. Ion Anton a reprezentat biserica 

“Sfânta Treime” la Congresul ARA 43 
 
În acest an, 2019, pentru 
prima dată Biserica Sfânta 
Treime din Los Angeles, a 
fost invitată, prin reprezen-
tantul său, PC Părinte Pro-
toiereu Constantin Alecse, 
parohul bisericii, să par-
ticipe cu o conferință la 
lucrările Congresului ARA 
43. Din motive binecuvân-
tate, Părintele neputând să 

onoreze invitația, l-a delegat 
pe președintele Consiliului Parohial, ing. Ion Anton, 
să reprezinte oficial biserica. 
Domnia sa a făcut o prezentare a Bisericii Ortodoxe 
Române Sf. Treime, de la începuturi, 1939, până în 
vremurile de astăzi. 
Din anul 1975, câteva personalități de elită ale cul-
turii românești au purces la organizarea unei Aca-
demii de Arte și Științe Românești pe tărâm ameri-
can. Între inițiatorii acestui Forum au fost Mon-
segnorul Octavian Bârlea; Părintele Istoriei Re-
ligiiilor, filosoful Mircea Eliade; deținătorul Premiu-
lui Nobel  pentru Medicină, dr. George Emil Palade; 
Matematicianul, Academician Constantin Cordune-
anu; soții Maria și Ion Manea-Manoliu; Nostrada-
mus-ist și Pictorul Vlaicu Ionescu, și alții. Academia 
Româno-Americană,  funcționează ca o tribună de 
exprimare academică a valorilor culturii românești, a 
artelor și științei, de către personalități științifice de 
marcă. În timpul programului luării de cuvânt, dele-
gatul bisericii,  a făcut o succintă  prezentare a isto-
riei primei biserici ortodoxe române de pe Coasta 
Pacifică, constituită în anul 1939, și starea emigrației 
românești din California de la începutul sec. 20. 
Vorbitorul și-a focalizat expunerea invocând un 
aforism al marelui gânditor, filosof Petre Țuțea, care  

 

sună astfel: „Cine are o limbă, are o credință; cine are 
o credință, are o Biserică, și cine are o Biserică are o 
Țară”. Opțiunea de a invoca acest aforism are în ve-
dere faptul că identitatea unei nații este definită de 4 
trăsături fundamentale: Limba, Credința, Cultura și 
Tradițiile.  Viabilitatea părții din aforism cum că: Cine 
are o Biserică, are o Țară” a fost verificată și confir-
mată de timpurile cortinei de fier între oamenii liberi și 
cei captivi; cei captivi emigrând în libertate au iden-
tificat Biserica, ca și un sfânt colț de Țară… Pentru a 
nu ne repeta, vă sfătuiesc, iubiți cititori, să cercetați 
numita prezentare, în Engleză; o sinopsă a materialului 
cuprins în prezenta revistă “Holy Trinity Romanian Or-

thodox Church in Los Angeles, 1939-2019” - (“Viața 

Creștină”, Volume 62, Issue 7-12, 2019, pg. 07-14) 

Instantaneu din timpul Congresului ARA 43 

Parte din participanții la Congresul ARA 43, cu 

președintele interimar Prof. Dr. Ileana Costea 



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 nesim-
titoare a invocatilor diriguitori apatrizi. Sărbătoarea 
Naşterii Mântuitorul Iisus Hristos este, prin ex-
celenţă, 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 de-
geaba, 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!  
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Colind pentru Romania 

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

 
 
 

Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui 

ler!…  Corul Barbatesc din Finteusul Mare 



Ancu-Gheorghiu Cataloiu, Romus  Arau, Chirata  Coce, Tănase  Turlacu, Dumitru  

Carnabatu, V. R Petrisca, Vera  Onu, Marilena  Stanescu, Maria  Popovici Pete  Popa, Neculai 

Gurita, Mircea  Matei, Ioana  Stoicescu, Valentina  Calugarita, Tatiana  Dainov, Ion Mihai  
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  Decedați  în perioada Decembrie 2018-Decembrie 2019 

Întru fericită adormire veșnică odihnă dă Doamne sufletelor adormiților/adormitelor robilor tăi, mai jos 
pomeniți!... Și le fă lor Doamne, Veșnică Pomenire!  

Ancu-Gheorghiu, Vasile (07/04/1938-07/25/2019) 
Anghelina, Ecaterina [missing vital statistics data] 
Arau [Derdena], Chirata (09/24/1934-07/06/2019) 
Bălan, Daniela (03/15/1981-06/23/2019) 
Boerica Sergiu (11/27/1919-11/18/2019) 
Calugarita, Tatiana (12/02/1920-11/11/2019) 
Carasimu Cornel (08/16/1954-12/6/2018) 
Carnabatu, Vasile (08/18/1945-12/18/2018 
Cataloiu, Romus (05/22/1942-06/20/2019) 
Coce, Tănase [Tasi/Tony]  (11/01/1965-
12/16/2018) 
Dainov, Ion Mihai (08/04/1926 – 12/05/2019) 
Gurita, Mircea (02/22/1951-06/01/2019) 
Herman, Chirilă (decedat în România) 

 

Jianu Nicolae (08/26/1930-11/18/2019 
Matei, Ioana (09/16/1926-09/28/2019) 
Nedea, Florica (06-08/1941-11/14/2019) 
Onu, Marilena (06/03/1943-05/25/2019) 
Petrisca, Vera (04/27/1933-09/24/2019) 
Popa, Neculai (06/22/1931-11/12/2019) 
Popovici Pete (09/12/1918--10/21/2019) 
Prohnitski, Boris (Funeral July 25, 2019) 
Roman, Veronica [missing vital statistics data] 
Sapera, Elena [missing vital statistics data] 
Stanescu, Maria (07/27/1924-06/19/2019) 
Stoicescu, Valentina (12/11/1945-11/29/2019) 
Turlacu, Dumitru (08/05/1940-12/16/2012) 

[comemorare 7 ani]  

 

 



Vizitarea vârstnicilor si bolnavilor - Cu ocazia sfinte-
lor sarbatori ale Nasterii Domnului, 2019 - parintele 
paroh va cauta sa viziteze toti enoriasii vârstnici si 
bolnavi, aflati în spi- tale, case convalescente 

sau acasa. În eventualitatea 
ca cititorii revistei noastre 
cunosc si alti enoriasi, în 
afara celor mentionati mai 
jos, care doresc sa fie vizi-
tati si împartasiti la Sfintele 
Sarbatori ale Nasterii Dom-
nului 2019, va rugam sa-i 
dati de stire parintelui, la 
telefonul cancelariei paro-
hiale (323) 255-8583, sau 
la cellular: (818) 388-5483. 
 
Bradul de Craciun - 
Facem si anul acesta apel la 
enoriasii bisericii de a gasi 
donatori prentru cum-
părarea bradului și a orna-
mentelor pentru bradul de 
Craciun, si formarea unui 
g r up  d e  vo l un t a r i /
decoratori.  
 
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 închinaciunea pastorilor), anume o do-
natie financiara catre Sfânta noastra biserica, prin inter-
mediul plicului de Craciun inclus în prezenta revistă, si 
participarea dumneavoastra, alaturi de întreaga familie, 
la divinele Slujbe din Ziua Craciunului, miercuri 25 de-
cembrie, joi 26 decembrie, si vineri 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 colindatul din ziua de 19 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 sprijini-
torilor Bisericii. Avem nevoie, de asemenea, si de colinda-
tori voluntari. Va asteptam. 
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Calendare Românesti de Perete pe 2020  
 
Calendarele românesti de perete pe 2020, ne-au 
sosit la epitropie, intr-un tiraj limitat. Adresati-va, 
va rugam, persoanelor de la epitropie.  

ANUNTURI DE SARBATORI 

Anul acesta, la 2 ani de comemorare de la 

plecarea la Domnul a Regelui Mihai al 

României, reproducem o fătăgrafie a Mejestății 

Sale cu un grup de colindatori  

 

Comitetul de Nominare - Pentru alegerea 
membrilor consiliului parohial pe 2020, la adu-
narea generala parohiala, convocata pentru 
data de duminica 2 februarie 2020 (a se vedea 
scrisoarea de convocare, pe coperta interioara/
finala a revistei), un comitet de 4 persoane vor 
accepta "intentiile dvoastre" de a fi selectati, din 
randul membrilor calificati ai parohiei, pentru 
noul consiliu parohial pe 2020: p.c.pr. protopop 
Constantin Alecse, dnul Ion Anton, dna Getta  
Jercan, dna Mariana Cadia. În eventualitatea ca 
doriti a fi unul dintre cei 20-25 de candidati ai 
consiliului parohial pentru 2020, va rugam sa 
dati de stire unuia dintre membrii comitetului de 
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O dată cu începerea Postului Crăciunului, Vineri 15 
Noiembrie 2019, care durează 6 săptămâni şi care 
este destinat a ne pregăti trupeşte şi sufleteşte pentru 
Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului, Miercuri 25 
Decembrie 2019, preoţii ortodocși români din paro-
hiile românești din Sudul Californiei, au plănuit 
săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, prin rotație, în 
parohiile mai jos menționate, după următorul pro-
gram: 
1. Joi 21 Noiembrie, ora 7:00 PM - - Biserica Sf. 
Treime, din Los Angeles 
2. Marți 3 Decembrie, ora 6:00 PM - Parohia "Sf. 
Mihail şi Gavriil" din Palm Springs 
3. Joi 5 Decembrie, ora 7:00 PM - Parohia "Sf. 
Maria" din Anaheim 
4. Joi 12 Decembrie, ora 6:00 PM - Parohia 
"Înalţarea Sfintei Cruci" din San Diego 
5. Joi 19 Decembrie, ora 7:00 PM - Parohia 
"Înălţarea Sfintei Cruci" din Upland 
La sfârșitul slujbei toți participanții sunt invitați la o 
masă frățească de post. În dimineața zilei de Joia 21 
noiembrie, praznicul Intrării în biserică a Maicii 
Domnului, la biserica Sf. Treime din Los Angeles s-
a săvârșit Sfânta Liturghie, iar seara, după progra-
mul anunțat, s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu de 
către 4 preoțI: pc cuvios Nikodim, de la parohia 
"Înălţarea Sfintei Cruci" din Upland, pc Cornel 
Avramescu, de la parohia "Sf. Maria" din Anaheim, 
pc. Vasile Parau, de la parohia "Înalţarea Sfintei 
Cruci" din San Diego, pc. Constantin Alecse, paro-
hul locului și monahul Efrem de la parohia 
"Înălţarea Sfintei Cruci", ajutat la strană de un te-
olog în devenire.  

 

Taina Sf. Maslu - Biserica Sf. Treime, Los Angeles, Joi, 21 Noiembrie 2019, orele 7:00 pm 

Au luat parte 40-50 de credincioși, care au adus pomel-
nice pentru pomenire, și tradiționalele ofrande ulei, 
făină și lumânări. Unii au adus și obiecte personale 
pentru binecuvântare. Dna Maria Comboianu a mobili-
zat un grup de doamne pentru a pregăti o masă de 
pește, și prăjituri de post asortate, “cum este tradiția la 
Verdugo”. Le mulțumim părinților coslujitori, 
participanților la slujbă, și distinselor doamne ce au 
pregătit bunătățile de post. (Pr. Constantin, paroh). 

Raport Financiar de la Praznicul În-
vierii Domnului, 2019 

Dorim și pe această cale să mulțumim generoșilor do-
natori care și-au oferit obolul lor Sfintei noastre 
biserici cu ocazia prăznuirii Încierii Domnului Nostru 
Iisus Hristos (Sfintele Paști, 2019), după cum urmează 
$ 1,000.00 - Familia Florin & Olivia Sarbu; $ 400.00 - 
Familia: Anonim (K&MN); $300.00 - Familia: 
Dumitru & Tudora Goga; $200.00 - Familiile: Nado-
lenco-Moran, Tasu Tasu, Alex Chihaia, Antoaneta & 
Edy Rastian, Dumitru & Tudora Goga (pentru Hram), 
dr. Horia Opran; $150.00 - Familiile: Constantin Busu,  
Aurel Peter Stoicof, dr. Hristu & Angie Bileca, Anatol 
& Victoria Rezmeritsa, George Ianculescu, Dan & 
Dora Totoiu; $100.00 - Familiile: Toma Balamaci, 
Mircea Gurita, Spiros & Doina Galiatsatos, John & 
Juliette Badea, Ion & Maria Ciceu, Mihai Vlădoianu, 
Marcel Gheta, Marian Șerban, Laura & Jim Singleton, 
Emil Butnareanu, Cristina Mondocea, Daniela Istrate, 
Tudora & Dumitru Perceleanu, Magdalena Goga, Alec-
Sean-Vivian H., Cornelia Odell, Viorica Lazar, Maria 
Blayberg, Cezar Sandulescu, Lucian, Marinica 
(Spariosu) & Gabriel Olar; $75.00 - Familia: Marin & 
Georgeta Dondoe; $50.00 - Familiile: Dan David, 
Radu & Mihaela Urma, Antoaneta Ceamis, Sofia Ga-
liatsatos, Radu Vamosiu, Codrin și Ramona Jugureanu, 
Marilena & Stefan Teodorescu, Ana Olar. Donații spe-
ciale la Hram: IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel, Fam. 
Cornel & Salomeea Gangolea; Salomeea Moter, Fr. 
Bill & Psa Margie Clark, Fam Ipodiacon Liviu & 
Leliana Constantinescu. În noaptea Învierii, au aju-
tat:  Ion Anton, Petrut Pop, Ivaniuc Vasilie & Milea 
Paul (montarea esplanade); Epitropi: Anatol Rezmer-
itsa, Ionel Radu & Ivaniuc, Marian Șerban & Mihai 
Piti (destribuire lumânări și Sf. Paști), Mariana Cadia, 
colectă. Tuturor le mulțumim.  



HRISTOS SE NAŞTE, SĂ-L MĂRIM 
 
Pentru a ne curăţi 
de păcate, 
trupeşte şi 
sufleteşte, 
întâmpinăm 
Naşterea Mantuio-
rului cu post, care 
simbolizează aju-
narea de 40 de 
zile a proorocului 
Moise, precum şi a 
patriarhilor din 
Vechiul Testa-
ment.  

 

Fraţi creştini, suntem iarăşi în pragul sărbătoririi 
Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos. Să-L întâmpinăm 
cu bucurie, dragoste, nădejde şi speranţă, ca şi în 
acest an vine să ne aducă iubirea. Această iubire 
adusă de Iisus naşte dragostea care este virtutea prin 
care suntem îndatoraţi să-L iubim pe Dumnezeu, pe 
aproapele nostru şi pe noi înşine. Această virtute es-
te cuprinsă în Decalog(cele 10 porunci).  
Călcarea voii lui Dumnezeu, naşte păcatul.  
Ca să nu cădem în păcat, trebuie să respectăm patru 
fapte cardinale:  
1. Înţelepciunea – este chibzuinţa de a ne purta  
2. Dreptatea – voinţa de a da fiecăruia ce este al său  
3. Bărbăţia – însuşirea de a împlini datoriile vieţii cu 
statornicie  
4. Cumpătarea – Virtutea de a se pune frâu ispitelor, 
poftelor şi patimilor rele  
Omul, este, în sens bun al cuvântului, o fiinţă 
flexibilă şi perfectibilă, o făptură care ştie că ceea 
ce este el nu este totdeauna cu ceea ce pare a fi. 
Adică, noi nu suntem ceea ce suntem ci suntem ceea 
ce ne văd semenii noştri. Această diferenţă între este 
şi a fi, este în zilele noastre mai mult ca oricând un 
dezechilibru universal pe care Pericopa Evanghelică 
“Vameşul şi Fariseul” o explică. Diferenţă din zilele 
noastre este că Fariseul şi Vameşul se pot afla în 
acelaşi individ. De la naştere, fiinţa umană evolueză. 
Mediul îi modelează şi îi influenţează personalitatea. 
Omului credincios îi este frică de păcat. Dar nu fuge 
de pericol, fiind avid de senzaţional. Din cauza facto-
rilor externi, a inspitelor de zi cu zi, omul se mistuie, 
se consumă, suferă.  
O fiinţă caută să fie altceva decât este şi atunci 
pleacă în necunoscut nu de dragul destinaţiei, ci doar 
din dorinţa de a se depăşi pe sine.  
Aici intervine rolul malefic al vânzătorilor de iluzii. 
De la discursurile demagogice, sforăitoare, de la te-

leviziuni, din presă(media), din infinitatea de re-
clame, care trebuie ştiut că insistenţa de a te 
convinge de calităţile excepţionale ale produselor 
şi serviciilor lor, este invers proporţională cu va-
loarea reală, adică mincinoase şi înşelătoare.  
Istorioară:  Doi oameni stau de vorbă şi unul spu-
ne celuilalt îngrijorat: “-Ce ne facem frate? Cum 
vom trăi, că tare s-a înmulţit lumea? 
Celalalalt răspune: “Nu-ţi fă grijă frate, se vor 
amăgi unii pe alţii şi aşa bine vor trăi…” 
Contopirea fariseului cu vameşul într.-un singur 
om, a creat o societate omenească adânc 
tulburată, o mare dilema, o neîncredere 
generalizată. De la înălţimea marilor puteri, orga-
nisme internaţionale, conduceri statale, partide, 
organizaţii sociale şi până la relaţia om-om suspi-
ciunea înşelării persistă. Lumea modernă învăluie 
giulgiul mistificând taina iubirii aproapelui cu ca-
re Iisus Hristos a adus împlinirea legii, deci iubi-
rea lui Dumnezeu.  

Virtuţile morale fie călcate în picioare sau în cel 
mai bun caz răstălmăcite, a adus omenirea în 
situaţia de a nu mai încăpea în graniţele fireşti şi 
au născut globalizarea. Aceasta a deschis larg 
porţile lumii fără frontiere. Dispariţia frontierelor 
a născut conflictele de interese şi religioase, ma-
rile migraţii de la sărăcie spre abundenţă. Aşa se 
face că virtuţi precum smerenia, dragostea, 
blândeţea, darea de mână, au devenit vorbe goa-
le. În aceste momente de mari încercări şi incer-
titudini să ne smerim ca să ne putem ridica, să ne 
igienizăm moral.  Să-L rugăm pe Bunul Dumne-
zeu, să ne învrednicească a ne întoarce nădejdile 
la credinţă, să aşteptăm cu încredere să ni se 
împlinească toate făgăduinţele Cereşti pentru 
mântuirea noastră în viaţa aceasta şi cea viitoare.  
Doamne, caută din Cer spre noi şi ne miluieşte!  
 

Ion Anton- Enoriaş Parohia Sf Treime  
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  Să ne rugăm pentru cei în 
suflerință 
 

Stăpâne Doamne Atotțitorule, Impărate 

sfinte, cela ce pedepsești dar nu omori: 

Cela ce întăresti pe cei căzuți și ridici pe 

cei surpati. Cela ce ușurezi suferințele 

oamenilor, rogu-mă Tie, Dumnezeul nos-

tru, și pe mine robul Tău (numele), cel ce 

pătimesc cercetează-mă cu mila Ta. Iartă-

mi mie toate greșelile cele de voie, și cele 

fără de voie… 

  

♦ Ana Ciuca  

♦ Ana Maria (mama dnei Carmen 

Badescu)  

♦ Anatol Rezmerita 

♦ Anghelina Ciolache 

♦ Aurica Raicu 

♦ Cristina Mondocea 

♦ Doina Lupascu 

♦ Dumitru Caranfil 

♦ Elena Ciolache 

♦ Elena Gheorghiu 

♦ Gabriel Vamvulescu 

♦ Gheorghe Tasu 

♦ Ioan Nistor 

♦ Ioana Gina Alexe 

♦ Ion Nistor 

♦ Jessica Arau 

♦ Leonora Kosek 

♦ Leontina (Tina) Himber 

♦ Maria-Clara Vamvulescu 

♦ Mircea Iordache 

♦ Nick Sadrapeli 

♦ Nicolae & Stela (Sapera) 

♦ Paul Olteanu 

♦ Radu Paton 

♦ Silvia Ionita 

♦ Suzana-Dumitra 

♦ Teodora Dragomir 

 

Că Ție se cuvine toată cinstea și 

închinăciunea în vecii vecilor. Amin. 

Pomelnic 

 
BISERICA „SFÂNTA TREIME” 

 
 

Numele de Familie_________________________________ 
 

 

Pomelnicul conţine numele celor dragi, nume primite la Botez . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME" 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065) 
 

CONVOCARE 
 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2020 
 

1 Ianuarie 2020 
 
Iubiti membri ai parohiei, 
 
Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, 
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a 
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de 
DUMINICA, 2 Februarie 2020, in biserica (adresa de 
mai sus), orele 12:30 pm, la finele Sfintei Liturghii, şi 
servirea de gustări uşoare, având următoarea: 
 
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) Raportul casierei Reuniunii Doamnelor 2019 
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2019 
f) Aprobarea bugetului pe 2020 

6. Recomandãrile Consiliului parohial 
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2020 

(Comisia de nominare) 
8. Propuneri şi dezbateri 
9. Inchiderea Sedintei 
 
Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, 
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul 
de vot îl au numai acei enoriasi care si-au achitat 
membria/minimum de donatii la programul de Fagadu-
inte pe 2019 (până la data de 31 Decembrie 2019), si 
care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale, şi apro-
bate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile 
prescrise de Regulamente. 
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul, 
 

Fr Constantin Alecse/Ion Anton 
Părintele Constantin Alecse, paroh 
Ion Anton, Preşedinte  

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

CONVOCATION 
 

 THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2020 
 

January 1, 2020  
 
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 2, 2020 at 12:30 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 minutes of last Parish Council meeting  
 
5. Reports: 

a) Parish priest 
b) Parish Council president 
c) Ladies Auxiliary president 
d) Ladies Auxiliary Treasurer’s Report (2019) 
e) Treasurer's report for 2019 
f). Approval of the 2020 Budget 

6. Recommendations of the council 
7. Election 2020 Parish Council 

(Nominating committee) 
8. Proposals and discussions 
9. 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 2019 dues/minimum pledge dues, until Decem-
ber 31, 2019 - according to the membership lists sub-
mitted and approved by the Episcopate’s office, and 
fulfill all the conditions of the by-laws. 
Yours in Christ, 

Fr Constantin Alecse/Ion Anton 
Fr. Constantin Alecse, Parish Priest 
Ion Anton, President     



Address Service Requested 

The Romanian Orthodox Episcopate of America (ROEA). Sâmbătă, 31 august 2019, în cadrul sesiunii electorale 
speciale a Congresului Episcopiei ROEA, desfășurată la Catedrala Sf. Gheorghe din Southfield / Detroit MI, cei 
211 clerici și delegați laici prezenți, au votat alegerea preotului Dr. Vicar Dan Hoarste în oficiul de Episcop Auxi- 
liar al Episcopiei ROEA. Nou-alesul Episcop-Vicar, Părintele Dan, a fost Tuns în Monahism, la data de 13 oct. 
2019, în Capela Nașterii Maicii Domnului de la Vatra Românească de către IPS Nathaniel primind numele 
+Andrei. La 12 noiembrie 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America l-a ales (confirmat) în demni-
tatea de Episcop-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America, cu titlul de “Episcop de Cleveland”. Hiroto-
nirea întru Arhiereu va avea loc la week-endul de 1 Februarie 2020 (01-II-2020), în Catedrala Episcopală Sf. 
Gheorghe din Southfield, Michigan. Întru mulți ani! 
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„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 !” 


