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(†) Nașterea Domnului  
(Crăciunul) 

 
Sărbătoarea Naşterii 
Domnului (numită în 
popor Crăciunul), sărbă-
torită în fiecare an la 25 
decembrie, ne aduce 
vestea venirii în lume a 
Fiului lui Dumnezeu făcut 
om, pentru mântuirea no-
astră. 
Naşterea Mântuitorului a 
avut loc la nouă luni după 
Întruparea Sa de la Duhul 
Sfânt, la Buna-Vestire, 
când Dumnezeu a trimis 
pe Arhanghelul Gavriil să 
vestească Fec ioare i 
Maria: „Bucură-te, ceea 
ce eşti plină de har, Dom-
nul este cu tine!”. 
Şi, primind ea graiul 
îngeresc şi zicând: ,,Iată 
roaba Domnului. Fie mie 

după cuvântul tău!”, îndată S-a zămislit Domnul 
nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumne-
zeu, în preacuratul ei pântece. Şi, după nouă 
luni, s-a dat poruncă de către Cezarul August să 
se înscrie toată lumea. Iar Iosif, logodnicul şi 
păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, s-a suit la 
Betleem împreună cu ea, ca să se înscrie. 
Şi, de vreme ce Fecioara urma să nască, 
neaflând loc de găzduire din pricina mulţimii 
oamenilor, a intrat într-o peşteră săracă, ce era 
şi loc de adăpostire turmelor, şi acolo L-a născut 
fără stricăciune şi fără durere pe Domnul nostru 
Iisus Hristos, L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a 
pus în ieslea dobitoacelor pe El, Ziditorul tu-
turor, Cel ce a venit să ne mântuiască pe toţi de 
patimile cele dobitoceşti. 
Astfel s-a împlinit prorocia rostită de Miheia, cu 
peste 400 de ani mai înainte de venirea lui Hris-
tos în lume: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, 
nicidecum nu ești mai mic între căpeteniile lui 
Iuda, că din tine va ieşi Conducătorul, Care va 
paşte pe poporul Meu Israel”  

(Matei 2, 6; Miheia 5, 1). 

 

Troparul Nașterii 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! 
Acestui Prunc au venit să I se închine păsto-
rii vestiţi de îngeri, apoi şi magii de la Răsă-
rit, aducându-I daruri, ca unui Om şi Dum-
nezeu. Despre aceşti magi, Scriptura şi Tra-
diţia ne spun că se afla, pe vremea lui 
Moise, în pământul perşilor, un vrăjitor nu-
mit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi 
acestea: „O stea răsare din Iacov; un toiag 
se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile 
Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va 
zdrobi” (Numerii 24, 17). 
Profeţia aceasta a fost lăsată moştenire ce-
lorlalţi prezicători, iar ei au făcut-o cunos-
cută şi înţelepţilor şi împăraţilor din Răsărit. 
Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei 
magi care se uitau pe cer să vadă o astfel 
de stea. Ei, ca oameni învăţaţi şi astronomi, 
când au văzut pe cer că o stea nu merge 
precum celelalte stele, de la răsărit la apus, 
ci de la miazăzi la miazănoapte, au cunoscut 
că această stea arată naşterea unui mare 
împărat.  
Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au 
întrebat: „«Unde este Împăratul iudeilor, Cel 
ce S-a născut? Că am văzut la răsărit steaua 
Lui şi am venit să ne închinăm Lui». Şi, auz-
ind, împăratul Irod s-a tulburat şi, chemând 
în ascuns pe magi, le-a spus: «Duceţi-vă şi 
cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc; 
dacă Îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca să mă duc şi 
eu să mă închin Lui»”(Matei 2, 1-3, 7-8). 
Dar Irod spunea aceasta ca să afle unde 
este Pruncul şi să-L omoare. Şi au plecat 
magii de la Irod, iar steaua minunată pe 
care o văzuseră în răsărit mergea înaintea 
lor şi a coborât şi a stat deasupra locului 
unde era Pruncul. Şi, intrând, au găsit pe 
Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I s-
au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă 
şi tămâie. La porunca îngerului, nu s-au mai 

Chris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t ina     

Volume 65, Issue 7– 12, 2022                                                                                                                       Page 03 



dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă 
cale. Irod, văzând că magii nu l-au ascul-
tat, s-a mâniat foarte tare şi a trimis oştile 
lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la 
doi ani în jos. 
Pentru aceasta a fost trimis înger de la 
Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia 
Pruncul şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt (…), 
fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă”. 
Şi Iosif a făcut aşa. A luat pe Pruncul Iisus 
şi pe Maica Domnului şi s-au dus în Egipt 
(Matei 2, 13-14). 
Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L 
găsească şi să-L omoare pe Pruncul Iisus, s
-a făcut ucigaşul a paisprezece mii de 
prunci nevinovaţi, pe care Biserica îi pome-
neşte ca pe cei dintâi mucenici, pe 29 de-
cembrie. 
Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt până 
la moartea lui Irod, apoi, prin îndemn de la 
înger, Iosif s-a întors în pământul lui Israel, 
dar a mers să locuiască în Nazaret. Acestui 
Prunc venit spre mântuirea noastră, lui 
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, să ne 
închinăm şi noi şi să-I aducem ca dar viaţa 
noastră trăită după sfintele Lui porunci. 
Preluare de la www.basilica.ro 
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ATÂTA BUCURIE... 
 
Atât de mult, Iisuse, doreai să vii la noi, 
Că n-ai fugit, Stăpâne, de nașterea-între boi, 
Ci ai primit, Hristoase, la fel de bucuros 
O naștere-între vite ca-într-un palat frumos. 
 
De slavă și-închinare n-ai fost de tot lipsit. 
Păstorii de la turmă în grabă s-au pornit, 
Trimiși fiind de îngeri să vină-n fața Ta, 
Să-Ți cadă înainte și slavă să Îți dea. 
 
În cer cântau arhangheli, slavoslovind duios, 
În staul Maica Sfântă și Iosif cel pios, 
Afară-n fața ușii păstorii se-închinau, 
Iar magii urmând steaua, spre Tine se-îndreptau. 
 
Gândindu-ne la modul în care Te-ai născut 
Se vede ce răbdare aveai de la-început 
Și că, fiind Cuvântul în toate infinit, 
Ești minunat de pașnic, de blând și de smerit. 
 
Tu, Cel culcat în iesle în cârpe înfășat, 
Într-un mormânt de piatră vei fi înmormântat. 
Un Iosif Te adoră ca pe un Prunc Divin, 
Un altul Te-înfășoară în giulgiu alb de in  
 
Un înger Te vestește din ceruri la păstori, 
Un altu-n Ghetsimani Te șterge de sudori. 
O peșteră-L primește cu drag pe Pruncul Sfânt, 
O alta Îți devine întunecat mormânt. 
 
Un înger Te vestește, un altul Te alină, 
Un Iosif Te îngroapă, un Iosif Ți se-închină, 
Un măgăruș Te poartă, un altul Te-încălzește, 
O peșteră Îți cântă, o alta Te jelește. 
 
Cu-atâta bucurie ai vrut să Te-întrupezi 
Și-atâta nerăbdare aveai să ne salvezi, 
Că le-ai primit pe toate, și iesle și mormânt, 
Deplină ascultare făcând de Tatăl Sfânt.  

 
(de Preot Sorin Croitoru) 

 Fie ca Pruncul Iisus, nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si 
vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine.  

La multi si binecuvantati ani ! La multi si binecuvantati ani ! La multi si binecuvantati ani ! La multi si binecuvantati ani !     



 

For Many Years, Your Eminence 

Metropolitan dr. Nicolae of the 

two Americas! 
 
Metropolitan Nicolae was born in the city of Con-
stanţa on April 15, 1967, to his parents Nicolae 
and Victoria, both now asleep in the Lord. 
 
In 1988 he was admitted to the Andrei Şaguna 
Orthodox Faculty of Theology in Sibiu, which at 
that time was the only school to admit high 
school graduates. After four successful years, he 
defended his degree in theology with the disser-
tation, “The Eucharistic Ecclesiology of Metro-
politan John Zizioulas.” 
 
On November 10, 2001, he defended his Ph.D. 
dissertation entitled “Matters of Psychology in 
the Works of Evagrius Ponticus” and obtained 
the degree of Doctor in Theology. 
 
During his years of study, in order to combine 
theory and practice, study and priestly ministry, 
he was ordained in the spring of 1997 first as a 
deacon, then as a celibate priest, by Metropoli-
tan Serafim of Germany and Central Europe, 
with whose blessing he then established and 
served the parish of the Nativity of the Lord in 
Stuttgart, Germany. 
 
In the same time period, Fr. Nicolae was the 
representative of the Romanian Orthodox 

Church in the Dialogue Committee for Euro-
pean Integration of the Conference of Euro-
pean Churches (Brussels). 
 
After receiving the prestigious academic title 
at the end of his graduate studies, Fr. Nico-
lae returned to Romania where, on Decem-
ber 18, 2001, he took his monastic vows at 
Radu Vodă Mo-nastery in Bucharest. 
 
In March 2002, the Electoral Church Con-
gress of the Romanian Orthodox Archdio-
cese in America and Canada elected him 
their archpastor. The election was validated 
by the Holy Synod of the Romanian Ortho-
dox Church. The ordination to the episco-
pacy and the enthronement ceremony took 
place in July 2002 at St. John the Baptist 
Church in Montreal, Canada. 
 
In the working meeting of the Holy Synod of 
the Romanian Orthodox Church, on October 
28, 2016, he was elected Metropolitan of 
the newly established Metropolis of the two 
Americas. 
 

The elevation ceremony to the rank of Met-
ropolitan took place on October 30, 2016, at 
the Patriarchal Cathedral in Bucharest. The 
enthronement took place on April 30, 2017, 
in Chicago, in the presence of a delegation 
of the Romanian Patriarchate. 
 

Full biography at - https://mitropolia.us  
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New Beginnings Under the Romanian Homelands 



The Holy Trinity Romanian American Orthodox 

Church in Los Angeles, California, is now offi-
cially under the Jurisdiction of the Romanian Or-
thodox Metropolia of the two Americas, or 

"Mitropolia Ortodoxa Romana a celor doua 
Americi" based in Chicago, Illinois (United 

States of America) as of the Feast Day of the 
Entry in The Temple of the Mother of the Lord, 

November 21, 2022. 

From its founding and the incorporation with the 

California Secretary of State in 1940, for over 
35 years, the Holy Trinity parish functioned as 

an independent institution, from the  adminis-
trative point of view, having only the canonical 
and spiritual Blessings of the Romanian Ortho-

dox Bishops +Polycarp Morusca, and +Valerian 

D. Trifa, respectively. 

The Articles of Incorporation, Amendment 

#A156400 of 25 Jun. 1975, The Holy Trinity Ro-
manian Orthodox Church (Sfanta Treime)", Arti-

cle Seven (7) b, page #2, states the following: 
"As long as it does not conflict with California 
law as it applies to this corporation, upon the 

dissolution or winding up of the Corporation, its 
assets remaining after payment of all debts and 

liabilities of this corporation shall be conveyed to 
the Romanian Orthodox Episcopate of America 

(The Episcopate)..." 

After the December 18-22, 1989’ events in Ro-
mania, a group of 13 priests from ROEA, inclu-
ding the pastor of your church, initiated a move-

ment of reunification of the 2 Romanian Dio-
ceses in America, as it were during the time of 

Bishop Polycarp, and the establishment of a Ro-
manian Orthodox Metropolia in America, similar 

to the OCA. 

The movement of the “Romanian Reunification” 

in America was not only discouraged by the 
ROEA Chancery, but the priests who initiated 

such movement were threatened to be de-

frocked if they continue such action. 

The 1993-1994 ROEA’s Congresses "worked 

hard" to modify ROEA Statutes, which under 
Archbishop +Valerian were in place for 33 
years. By adapting the new Bylaws, the 

Chancery made any such actions much 
harder to lead the path to the reunification 

of the 2 Romanian Dioceses in America. 

So, after adopting the new ROEA Statutes, 
the Chancery imposed written texts to all 
ROEA parishes and missions requiring them 

to insert as an amendment into their articles 
of incorporation, explicitly stating that: "this 

corporation submits itself to the administra-
tive and canonical jurisdiction and supervi-
sion of the ROEA..." Such resolution was in-

serted as an amendment in the articles of 
incorporation of all ROEA parishes and mi-

ssions, including our own church HTROC, on 

December 9, 1989. 

During the 30 years of existence under the 

jurisdiction of ROEA Episcopate (officially 
since 1998), after many years of prayer and 
meditation, and a long and sound analysis 

of recent years’ events, and strenuous rela-
tionship between the Holy Trinity Church 

and ROEA Episcopate, Holy Trinity Roma-
nian American Orthodox Church decided, on 
Sunday, October 30, 2022 at a Special Par-

ish Assembly to "Amend and Restate its Ar-

ticles of Incorporation" & draw its Bylaws. 

With a presence of 62 members in good 

standing, thus all paid members (January 1-
October 30, 2022), ALL PRESENT on the day 

of the meeting, supported by 14 signed lists 
of over 250 parishioners, during the 2 meet-
ing sessions, about 2.5 hours of reports and 

debates, the community voted, in unanim-
ity, with no oppositions or abstentions, to 

approve the recommendations of the Parish 

Council, of which we mention the following: 

To add the word "American" to the name 

Chris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t inaChris t ian Life                               Viata Cres t ina     

Volume 65, Issue 7– 12, 2022                                                                                                                       Page  06 

The Holy Trinity Romanian American Orthodox Church entered under 

The Jurisdiction of Romanian Orthodox Metropolia of the two Americas 



of the Church, thus: "Holy Trinity Romanian 

American Orthodox Church" (HTRAOC),  in  
Los Angeles, effective October 25, 2022; 

 

To disassociate HTRAOC from ROEA, effec-
tive October 25 , 2022; 

 
To approve the decision of the Parish Council 
to petition The Romanian Orthodox Metropo-

lia of the two Americas to receive The Holy 
Trinity Romanian American Orthodox Church 

under its jurisdiction, effective October 25, 
2022; 

 

To approve the recommendation of the Par-
ish Council to offer Father Constantin Alecse, 

forcefully retired by ROEA, an work contract, 
for unlimited period of time. Father Alecse 
explained to the Assembly that he already 

petitioned in writing to His Eminence Metro-
politan Nicolae to be accepted under His 

Omophorion, in the jurisdiction of ROMA 
Metropolia, effective October 25, 2022. 

 

On the Day of The Entry into the Temple of the 
Mother of God celebration, November 21 , 2022, 

the Metropolia Chancery issued 2 decrees of of-
ficial acceptance, of both: Holy Trinity Romanian 

American Orthodox Church, and Father Con-
stantine Alecse, under Omophorion of His Emi-
nence Metropolitan Nicolae, in the jurisdiction 

the Romanian Orthodox Metropolia of Americas. 

The Metropolia maintains a unity of Apostolic 
faith, and dogmatic, canonical and liturgical dis-

cipline, with the Romanian Patriarchate in ac-
cord with the Patriarchal Decree No. 10219, 
dated 1 November 1930, of the Holy Synod of 

the Romanian Orthodox Church (hereinafter 
“Holy Synod”), the decision of the Permanent 

Synod 5 of 12 July 1950, and of the decision of 
the Plenary Session of the Holy Synod No. 

14.079 of 12 December 1974. 

The Metropolia is governed by the Holy Scrip-
tures, Sacred Tradition, the Holy Canons, these 
Statutes, and other rules and regulations that 

may be adopted by it in accordance with the 
Statutes. The Holy Synod is the highest autho-

rity in matters of the Faith and Canonical 

discipline, in accord with the provisions of 
the Holy Canons and the canonical norms of 

all the Autocephalous Orthodox Churches. 

Metropolia is a “founding member” of the 

Standing Conference of Canonical Orthodox 
Bishops in the Americas (SCOBA), and its 

successor, The Assembly of Canonical Or-
thodox Bishops of the United States of 
America, as well as the companion Assem-

blies of Canada and South America (The Ca-
nadian Conference of Orthodox Bishops and 

the Latin American Orthodox Episcopal Con-
ference). These are the only recognized fo-
rums for inter-Orthodox relations in the 

Americas. The Metropolitan, and the other 
Bishops, represent the Metropolia on the ap-

propriate Assembly. 

As the sole organ of canonical and spiritual 
continuity with the Romanian Orthodox 

Church, the Metropolia has the exclusive 
right to recognize ecclesiastical institutions 
of Orthodox Christians of Romanian origin 

within its jurisdiction, and to use the expres-
sion “Romanian Orthodox” as an identifying 

title. The Metropolia calls upon all Romanian 
Orthodox Christians, clergy and laity, to 
seek and to uphold canonical, spiritual, and 

administrative unity in the Americas, conso-
nant with the Tradition of the Orthodox 

Church… Please see 2 letters elsewhere in 

this issue of the ‘Christian Life ‘ Magazine. 

* The letter dated: November 21, 2022, ad-

dressed to the President, the Secretary and 
the Parish Council, communicating the deci-
sion of the Metropolitan Council to accept 

HTRAOC under the Jurisdiction of Metropolia 
ROMA. 

 
* The letter dated: November 21, 2022, ad-
dressed to Father Constantin Alecse, the 

parish priest of the HTRAOC, by which he is 
informed of the decision of the Metropolitan 

Council that he was accepted by His Emi-
nence Metropolitan Nicolae, into the Juris-
diction of ROMA. 
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An Ecclesiastic Historical Event  
 

First Holy Liturgy at HTRAOC under ROMA, on 
Sunday Nov.13, 2022. While Fr Constantin 

Alecse looks upon, Claudia Pugna and Reggie 
Christian Dissanayake present the parishioners 

of the Holy Trinity Romanian American Orthodox 
Church in Los Angeles the Holy Antimension re-
ceived from His Eminence  Metropolitan dr. 

Nicolae of the Romanian Orthodox Metropolia of 
the two Americas. 

Sunday of October 30, 2022 - The day of 

the Parish Special Assembly. Group of pa-
rishioners, at the end of the Divine Liturgy, 

pictured in church right before the meeting 
started. 

Historic moments during the meeting  

The Holy Antimension the HTRAOC received 

from His Eminence  Metropolitan Nicolae. 
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MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI 

THE ROMANIAN ORTHODOX METROPOLIA OF THE AMERICAS 

 

Most Reverend Dr. NICOLAE CONDREA 

Archbishop and Metropolitan 

 

5410 N. Newland Ave. Chicago IL 60656 

tel: 773.774.1677; fax: 773.774.1805;  

www.mitropolia.us; email: contact@mitropolia.us 

 
 

 

 

November 21, 2022 

+The Entrance of the Theotokos into the Temple 

 

 

 

Mr. Edvart Rastian, President 

Ms. Claudia Pugna, Secretary 

Members of the Parish Council 

Holy Trinity Romanian American Orthodox Church 

3315 Verdugo Road 

Los Angeles, CA 90065-2844 

 

 

Dear Mr. Rastian, Ms. Pugna, and Members of the Parish Council, 

 

We are writing in regard to your request in a letter dated 30 September 2022 to His Eminence 

Metropolitan Nicolae for the Holy Trinity Romanian American Orthodox Church to be received 

into the jurisdiction of the Romanian Orthodox Metropolia of the Americas, in specific, the 

Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America. 

 

At the request of His Eminence, the Eparchial Council met on 11 November 2022 to consider the 

matter. The Council members reviewed all of the documents provided by the parish and your 

legal counsels. We also were able to hear from V. Rev. Fr. Constantin Alecse and the parish 

representative and who spoke directly to the matter at hand and were able to answer questions 

posed by the Council members. After discussing the matter, the Council voted to approve your 

petition. 

 

It is with spiritual joy that we welcome you into the jurisdiction of the Metropolia. We wish you 

every blessing during the coming holy days. 

 

With Brotherly Affection in Christ our Lord, 

 

 

 
 

V. Rev. Fr. Daniel Adrian Ene 

Secretary of the Archdiocesan Council 



Biserica  Ortodoxă  Română  Americană  Sfânta 
Treime din Los Angeles, California face parte ofi-
cial  din  Mitropolia  Ortodoxă Română a  celor 
două  Americi,  sau  “The  Romanian  Orthodox 
Metropolia of The Americas" cu sediul la Chi-
cago,  Illinois  (Statele  Unite  ale  Americii) 
începând din Ziua Praznicului Intrării în Biserică 
a Maicii Domnului, 21 Noiembrie 2022. 
  
De la fondarea și incorporarea la Secretariatul 
de Stat al Californiei în 1940, timp de 35 de ani 
parohia a funcționat ca o instituție administrativ
-independentă, având doar oblăduirea spirituală 
a Episcopilor +Policarp Morusca, și +Valerian D. 
Trifa. 
  
Potrivit  Amendamentului  #A156400/25  Jun. 
1975, "The Roumanian Orthodox Church Sfanta 
Treime  (Holy  Trinity)",  Articolul  Seven  (7)b, 
page #2 - „Biserica Ortodoxă Română Sfânta 
Treime”(Holy Trinity)", declară că: „Atâta timp 
cât nu intră în conflict cu legea din California, 
așa cum se aplică acestei corporații, la dizol-
varea sau lichidarea corporației,  activele  sale 
rămase după plata tuturor datoriilor și pasivelor 
acestei corporații vor fi transmise Episcopiei Ort. 
Române a Americii (Episcopatul)"  
  
După evenimentele din România, din 18-22 de-
cembrie 1989, un grup de 13 preoți din ROEA, 
între care și parohul acestei biserici, au cerut 
reunificarea  celor  2  Dioceze  Românești  din 
America, așa cum a fost în vremea episcopului 
Policarp, și formarea unei Mitropolii Românești 
în America, similară cu OCA. Mișcarea de reuni-
ficare a românilor din America fost discurajată, 
de conducerea ROEA, și preoții inițiatori, au fost 
amenințați cu caterisirea. 
  
Congresele ROEA din 1993-1994 au "lucrat cu 
mult sârg" la modificarea Statutelor ROEA, după 
care IPS +Valerian a condus Episcopia (și a 

condu-o bine) timp de 33 de ani, și adop-
tarea  unei  noi  constituții,  care  să  impli-
menteze noi bariere în drumul reunificării 
celor 2 Dioceze Românești din America. 
  
Așa  că,  după  adoptarea  noilor  Statute, 
ROEA a trimis textual, și a impus tuturor 
parohiilor  și  misiunilor  ROEA  ca  să  facă 
amendamente in articolele lor de incorpo-
rare,  făcând  referință  explicită:  „această 
corporație  se  supune  jurisdicției  și  su-
pravegherii  administrative  și  canonice  a 
ROEA...”/"this corporation submits itself to 
the administrative and canonical jurisdiction 
and supervision of  the ROEA...".  Această 
rezoluție a fost înregistrată în articolele de 
incorporare a tuturor parohiilor și misiunilor 
ROEA, inclusiv la biserica Sfânta Treime, la 
9 decembrie 1989. 
  
În timpul celor 30 de ani sub jurisdicția 
Episcopiei ROEA (oficial din 1998), după ani 
de rugăciune și meditație, și mai ales după o 
îndelungată  și  temeinică analiză a eveni-
mentelor din ultimii câțiva ani, și a relațiilor 
dintre parohia Sf. Treime și eparhia ROEA, 
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime a 
hotărât,  duminică 30 Octombrie 2022, în 
cadrul Adunării Parohiale Speciale, să facă 
un "Amendament și o Reformulare a Arti-
colelor de Incorporare" (Amended and Re-
stated Articles of Incorporation). 
  
Cu o prezentă de 62 de membri la Ședința 
(toți membrii plătitori (1 ianuarie - 30 oc-
tombrie 2022), și cu liste semnate de peste 
250 de enoriași, în cele 2 sesiuni ale sale, 
cca 2:30 ore de dezbateri, comunitatea a 
votat, în unanimitate (nici o opunere, și nici 
o  abținere),  ca  să  aprobe  recomandările 
Consiliului Parohial, dintre care menționăm 
următoarele: 
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Biserica Ortodoxa Română Americană Sfânta Treime  
a fost acceptată sub Jurisdicția 

Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi 



Să se adauge apelativul "American", la numele Bisericii, astfel 
"Biserica Ortodoxă Română-Americană Sfânta Treime", efectiv 
25 octombrie 2022; 
 
Să se dazasocieze "Biserica Ortodoxă Română-Americană Sfânta 
Treime" de ROEA, efectiv 25 octombrie 2022; 
 
Să aprobe hotărârea Consiliului Parohial de a cere Mitropoliei 
Române  din  cele  două  Americi  primirea  "Bisericii  Ortodoxe 
Române  Americane  Sfânta  Treime"  de  a  fi  acceptată  sub 
jurisdicția Mitropoliei, efectiv 25 octombrie 2022; 
 
Să aprobe hotărârea Consiliului Parohial de a oferi un contract de 
lucru, pe timp nelimitat, părintelui pensionat Constantin Alecse 
care, așa după cum s-a menționat în plenul adunării, a cerut 
deja în scris IPS Mitropolit Nicolae ca să fie acceptat sub Omofo-
rul Inalt Prea Sfinției Sale, sub jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe 
Române din cele două Americi, efectiv 25 octombrie 2022; 

 
În Ziua Prăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 

Noiembrie 2022, Cancelaria Sfintei Mitropolii a emis decretele oficiale de acceptare, atât a 
Bisericii Ortodoxe Române Americane "Sfânta Treime", cât și a părintelui paroh Constantin 
Alecse (separat), sub Omoforul Inalt Prea Sfinției Sale Mitropolitul Nicolae, sub jurisdicția Mitro-
poliei Ortodoxe Române a celor două Americi. 

Mitropolia păstrează unitatea de credinţă apostolică la niveldogmatic, canonic şi cultic cu Pa-
triarhia Română potrivit celor prevăzute în decretul patriarhal nr. 10.219din 1 noiembrie 1930 
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (în continuare Sfântul Sinod), în hotărârea Si-
nodului Permanent din 12 iulie 1950 şi în hotărârea Sfântului Sinod nr. 14.079 din 12 de-
cembrie 1974. Activitatea Mitropoliei se desfășoară sub călăuza Sfintelor Scripturi, a Sfintei 
Tradiţii, a Sfintelor Canoane, de acest Statut și alte reguli și hotărâri care pot fi adoptate în 
concordanţă cu acest Statut. Autoritatea supremă în materie de credinţă și disciplină canonică 
este Sfântul Sinod, după prevederile Sfintelor Canoane și potrivit organizării canonice a Bisericii 
Ortodoxe. 

Mitropolia este “membră fondatoare” a Conferinţei Permanente a Episcopilor Ortodocşi Canonici 
din America (SCOBA) şi a urmaşei acesteia, Adunarea Episcopilor Ortodocşi Canonici dinStatele 
Unite ale Americii, ca şi a Adunărilor similare din Canada şi America de Sud (Conferința Canadi-
ană a Episcopilor Ortodocşi şi Conferința Episcopilor Ortodocși din America Latină). Acestea 
sunt singurele foruri recunoscute pentru relaţiile inter-ortodoxe în cele două Americi. Mitropoli-
tul şi ceilalți ierarhi ai Mitropoliei reprezintă Mitropolia în respectivele Adunări.  

În calitate de unic organism de continuitate canonică şi spirituală cu Biserica Ortodoxă Română, 
Mitropolia are dreptul exclusiv de a recunoaște instituţiile bisericești ale creștinilor ortodocși de 
origine română care se află în limitele jurisdicţiei sale și de a folosi sintagma “ortodox român” 
drept calificativ sau titlu oficial. Mitropolia îndeamnă pe toţi credincioşii români ortodocşi, clerici 
şi mireni, să caute şi să păstreze unitatea canonică, spirituală şi administrativă în cele două 
Americi, conform Tradiţiei Bisericii Ortodoxe… Mai multe detalii puteți găsi la pagina Mitropoliei, 
STATUTUL MITROPOLIEI ROMA (www.mitropolia.us).  
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IPS Sa Mitropolitul Nicolae 











    

Duminică 11 Septembrie 2022, părintele pro-
topop Constantin Alecse a fost sărbătorit printr-
un banchet festiv de către enoriașii Bisericii 
Sfânta Treime din Los Angeles, California, la îm-
plinirea celor 40 de ani de SLUJIRE PREOȚEASCĂ a 
acestei binecuvântate și de Dumnezeu păzită 
parohie (1982-2022). 
 
Evenimentul aniversar s-a început cu Sfânta Li-
turghie, urmată de o Rugăciune de Mulțumită 
(Te-Deum) pentru parintele și doamna preo-
teasă, precum și pentru toți enoriașii și binefă-
cătorii acestei octogenare parohii, și s-a încheiat 
în sala mare parohială cu un banchet sobru, fără 
muzică și dans, în cadrul căruia s-au ținut cu-
vântări, s-au depănat amintiri și s-au evocat 
evenimente emoționante din perioada acestor 4 
decade de slujire a parintelui la biserica noastră. 

Grup de credincioși participanți la eveniment 
 

În cei peste 80 de ani de existență, Biserici 
Sfânta Treime a fost slujită de 6 preoți: Martin 
Ionescu, care este considerat şi fondatorul paro-
hiei (1939-1947), Grigore Coste (1948-1957), 
Victor Bărbulescu (1957-1969), Anchidim Ușeriu 
(interim-1969/1970), Richard Grabowski (1970-
1982) și Constantin Alecse (1982-2022). 
 

În rezumat, cei 5 preoți predecesori ai părintelui 
Constantin Alecse au deservit parohia timp de  
 

40+ani, urmați de parintele Constantin, care 
a slujit în această parohie timp de 40 de ani. 

Foto: Bannerul de pe cortina scenei sălii 
parohiale va imortaliza evenimentul aniversar 
(11 Septembrie 2022) 

Foto: În  încheierea cuvântărilor, sărbătoritul a 
împărtășit participanților la banchet câteva din 
gândurile și amintirile sale din timpul celor 40 de 
ani de slujire preoțească la Biserica  Sfânta 
Treime din Los Angeles.  
 
Banchetul, și toate acțiunile de aniversare, 
au fost o surpriză oferită părintele slujitor și 
dnei preotese Elena, din partea consiliului 
parohial, în numele întregii comunități. 
 
Mai multe detalii despre aniversare puteți 
citi în descrierea din pagina 18 a prezentei 
reviste. 
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Pr Constantin Alecse fost aniversat la 40 de ani de slujire  
la Biserica Sfânta Treime din Los Angeles 



MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI 

THE ROMANIAN ORTHODOX METROPOLIA OF THE AMERICAS 

 

Most Reverend Dr. NICOLAE CONDREA 

Archbishop and Metropolitan 

 

5410 N. Newland Ave. Chicago IL 60656 

tel: 773.774.1677; fax: 773.774.1805;  

www.mitropolia.us; email: contact@mitropolia.us 

 
 

 

November 21, 2022 

+The Entrance of the Theotokos into the Temple 

 

 

 

V. Rev. Fr. Constantin Alecse 

14942 Index Street 

Mission Hills, CA 91345 

 

 

Dear Fr. Constantin, 

 

 

We are writing in regard to your request in a letter dated 30 September 2022 to His Eminence, 

Metropolitan Nicolae to be received under his omophorion into the jurisdiction of the Romanian 

Orthodox Metropolia of the Americas, in specific, the Romanian Orthodox Archdiocese of the 

United States of America. 

 

 

At the request of His Eminence, the Eparchial Council met on 11 November 2022 to consider the 

matter. The Council members reviewed all of the documents Your Reverence provided His 

Eminence. They were also able to hear your verbal presentation and ask questions. After 

discussing the matter, the Council voted to approve your petition.  

 

 

It is with spiritual joy that we welcome you into the jurisdiction of the Metropolia. We wish you, 

Preoteasa, and all your family every blessing during the coming holy days. 

 

 

With Brotherly Affection in Christ our Lord, 

 

 

 

 

 
 

V. Rev. Fr. Daniel Adrian Ene 

Secretary of the Archdiocesan Council 



 

   On Sunday, September 11, 2022, Father 
Constantin Alecse was celebrated with a festive 
banquet by the parishioners of the Holy Trinity 
Church, upon the completion of 40 years of 
PRIESTLY SERVICE to this blessed and by God 
guarded parish (1982-2022). 
   The anniversary started with the Divine Li-
turgy, followed by a Thanksgiving Service (Te-
Deum) for the good health of our pastor and  
his wife, as well as for all the parishioners and 
benefactors of this octogenarian parishes.  
The Church service was followed by a festive  
banquet in the big hall, in a sober atmosphere, 
without music or dance, but abundant in 
speeches, and memories sharing, in which the 
speakers evoked emotional events from the 
past, during the period of the last 4 decades. 
   In the over 80 years of existence, Holy Tri-
nity Church was served by 6 priests: Martin 
Ionescu, who is considered the founder of the 
parish (1939-1947), Grigore Coste (1948-
1957), Victor Bărbulescu (1957-1969), An-
chidim Usëriu (interim-1969/1970), Richard 
Grabowski (1970-1982) and Constantin Alecse 
(1982-2022 ). 
   In summary, the 5 priests preceeding Fr. 
Constantine Alecse served this parish for 40+ 
years all-together, followed by Fr Constantin, 
who ALONE served the parish for 40 years.  
   Sincere thanks are deserved by the Parish 
Council, Ladies' Aid, and the organizers of the 
event, which names will be mentioned below.   

    The Speakers at the event, one by one 
thanked Fr. and presbytera Elena Alecse for 
their service to God, by serving our Church 
for the last 40 years, which sometimes were 
stormy and full of uncertainties, challenging, 
stressful, restlessness and overwhelming, 
etc… but also, most of the time very encour-
aging, with new innovation, creativity, redis-
covery, simplicity, connection, etc…  
    At the beginning of his speech, Father 
Constantin thanked all the parishioners, 
benefactors and financial supporters, council 
and Ladies Auxiliary workers  of the Holy 
Trinity Church throughout all these years he 
was their spiritual leader.  
   He stated that, according to his experi-
ences during these 40 years, he truly be-
lieves that this Romanian American commu-
nity is the best in the USA, with believers 
very loyal to this parish, the true Church 
alive in the Christ, without equal, with pure 
souls and true feelings for Christ. “To be a 
priest and a servant of God in such a co-
mmunity is not only an honor, but a real 
Blessing from God”. 
    On behalf of the Ladies Auxiliary, Mary 
Comboianu, offered thanks to the following 
families, who donated and helped prepare 
the anniversary banquet: Fam. Filip Marian & 
Camelia, the banner; Fam. Calugarita Cris-
tian & Ana, the cake; Rastian Edward and 
Antoinette, the drink and the fruits; Busu 
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Father Constantine Alecse, was celebrated for 40 years of priestly service  
At the parish of Holy Trinity Church in Los Angeles, California  



Constantin and Zoita, the cakes/cookies; Arau 
Constantin and Maria, the pastries; Comboianu 
Gheorghe and Elena, the salads; Fam. Cocea 
Octavia, the balls; Grasu Stere and Mărioara, 
the appetizers, plates, dessert, cutlery, glasses 
and the napkins).  
   She also thanked they working volunteers 
and all the festivity organizers, those who pre-
pared and served the meal, those who set the 
tables and decorat4d the halls, etc…, namely: 
Comboianu Maria, Răzmerita Victoria, Turlacu 
Filofteia, Carasimu Mihaela, Codrea Daniela, 
Stavrositu and other volunteers. 
  The Ladies president also thanked the fami-
lies and individuals who signed the Anniversary 
Card and/or contributed financially to offer the 
priest’s family gifts: Aldea Catalina and Lore-
dana, Anton Ion and Victoria, Anghel Mihaela, 
Arau Constantin and Maria, Arau George and 
Elena, Calugarita Ana and Cristian, Baron Marian 
and Camelia, Beldiman Florica, Bileca Christ and 
Angela, Busuioc Diana and Daniel (Angelcev), 
Busu Constantin and Zoita, Balamaci Toma and 
Georgeta, Calmus Elena, Carasimu Mihaela, Ca-
ranica Costel and Ioana, Caranica Zoita, Cata-
loiu Floarea, Cătăloiu George and Gina, Cadia 
Mariana, Caranalaw Cristina and John, Ciontea-
Dragoi Andreea, Cicu Daniela and Marin, Cio-
banu Maria, Comboianu George and Elena, 
Comboianu Maria, Constantin Marilena, Con-
stantinescu Liviu and Leliana, Codrea Daniela, 
Chiriță Constanta and Cristina, Cristea Para-
schiva Elena, Dima Doina, Dissanayake Reggie, 
Felicia and Constanta, Filip Marian and Camellia, 
Goga Costel and Mariana, Goga Costel and 
Magda, Grasu Gheorghe and Rodica, Mangu Vic-
tor and Maria, Muntean Alex and Ioana, Mihnea 
Popescu, Grasu Stere and Marioara, Grasu Nicu 
and Tana, Grasu Hronis and Tana, Grasu Stefan 
and Cristina, Gheorghiu Elena, Hirimiuc Viorica, 
Ionescu Mihai and Daniela, Jercan George and 
Getta, Lazar Viorica, Margărit Dumitru and Savi-
ana, Luca Vasile, Mateescu Tudor and Irina, 
Matei-Platt Dan, Paula, and Leontina (Himber), 
Niculescu Mircea and Chirata, Nituleasa George 
and Marinela, Piti Mihai and Sanda, Pop Corne-
lia, Popescu Sabina, Pugna Claudia, Radu Va-
lerica, Rastian Brian, Rastian Eduard and An-
toineta, Riedel Ken and Izabela, Radu Ionel and 

Nina, Rezmeritsa Anatol and Victoria, 
Sadrapili Nick and Marcela, Sandulescu Alex 
(picture on canvas in oil), Singleton Laura 
and Jim, Simiz Ioana, Sima Nicolae and 
Tanța, Stavrositu Chirata, Stavrositu Maria, 
Saffari Daniela, Sârbu Marian, Sapera Con-
stantin and Sultana, Sapera Steve and Rox-
ana, Szekely Alina and Gabriel, Totka Eliza-
beta Gina, Turlacu Filofteea, Thomas Adrian, 
Vamvulescu Gabriel, Zack Georgiana. 
Of course, there are so many others who 
made this anniversary a successful one, and 
if any were missed. The president expressed 
her apology and expressed her heartfelt 
gratitude to them all. 

(from the notes of a parishioner) 
___________________________________ 
 

   Înainte de a 
oferi rugă-
ciunea de 
încheiere, 

părintele paroh 
a adus cuvinte 
de mulțumire 

membrilor con-
siliului parohial, 

reuniunii de 
doamne și tu-

turor organiza-
torilor eveni-

mentului. 
    

   A mulțumit tuturor enoriașilor pentru 
felicitarea aniversară și darurile însoțitoare, 
pentru donațiile financiare, la organizarea  
acestui eveniment aniversar, și a mulțumit 
nominal administratorilor bisericii. 
  Și, mai presus de toate, părintele a 
mulțumit, Prea Bunului Dumnezeu care l-a 
hărăzit cu Harul Preoției, timp de 47 de ani, 
până acum, dnei preotese Elena, și întregii 
sale familii, care l-au susținut prin sacrificii 
personale, pe întreaga perioadă de timp a 
slujirii sale preoțești, și fără de care părin-
tele nu și-ar fi putut îndeplini vocația.  
 

(a consemnat un enoriaș fidel al bisericii, pe 
care o frecventează, și o slujește de cca 30 

de ani) 
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VENITURI - REVENUE 
 
Bilete Intrare ………………………………. $  5,600.00 
Incasari Intrare (prin paypal)  …………...$    532.00 
Incasări prin Squer …………………….   $    500.00 
Colectă (dna Antoaneta Rastian)……..  $ 2,045.00 
Vânzări Bar  ………………………...    $ 1,128.00 
Epitropi (Vasile Luca)  ………………..    $ 1,216.00 
 
TOTAL………………………………….... $ 11,021.00 
 
* Donatii speciale………………………..  $   1,300.00 
 
TOTAL GENERAL (venituri)………….. $  12,321.00 
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FINANCES * RAPORT FINANCIAR  
HRAMUL BISERICII DIN 12 IUNIE 2022 

 
CHELTUIELI - EXPENSES 
 
Orchestra…………………………………$   1,000.00 
Bilete avion artistii…………………….. ..$   1,000.00 
Cheltuieli Bar și Tombola ……………. ..$      600.00 
 
TOTAL CHELTUIELI…………………… $   2,600.00 
 
NET PROFIT……………………….…… $   9,721.00  
 

* (Mihaela Carasimu $50.00; Greg Birtoc $100.00; 
Liviu Constantinescu $500.00; Anatol Razmeritsa 

$200.00; Ketty Niculescu $200.00; Reggie Dis-
sanayake $250.00) 

 

Un-audited Financial Report (1st Semester 2022) 
MAI-JULY (07-24-2022) 

      

     BofA - Cheching account (#3172) 
            MAY 2022               Balanta bancară, începutul lunii Mai:           + $  61,473.32 

Depozitari                   + $  14,533.88 
BH – Condominium (HOA monthly fees)     - $    1,282.01 

Cheltuieli (CEC-uri)                        - $  13,938.52 
          Balanța bancară, sfârșit de lună:                    $   60,786.67 
BofA - Cheching account (#3172) 
JUNE 2022            Balanta bancară, începutul lunii Mai:           + $  60,786.67 
                    Depozitari și credite (Hram)             + $  23,281.25 

BH – Condominium (HOA monthly fees)     - $     1,282.01 
Cheltuieli (CEC-uri)                        - $   15,474.05 
Service Fees                  - $       276.13 

                   Balanța bancară, sfârșit de lună:                   $   67,035.74 
BofA - Cheching account (#3172)  
July 2022              Balanta bancară, începutul lunii Mai:           + $  67,035.74 

BH – Condominium (HOA monthly fees)    -  $    1,282.01 
                   Balanța bancară (24 Iulie, 2022):                 $  68,729.65     
BofA - Cheching account (#4902)  
July 2022              Balanta finele lunii June (trsf from Chase): + $  390,436.03 
                Check - FRCA / Trustee Installm. (1)        -  $ 130,000.00  

Cashier check (new account)          -  $ 250,000.00  
                 Balanța bancară (July 24,2022):                  $   10,436.03 
Chase  - Contul Economii  (#3262) – Balanta bancară, începutul Iunie:          $  550,000.00 
July 2022                              Transfer to BofA:   - $  289,500.00 
               Cheltuieli – Brenda George, agent         - $   10,500.00 
               Cashier check (new account)               - $  250,000.00 
Attorney T. Acc. (#1035/07/06/21) – Balanta bancară, începutul lunii:             $ 100,000.00 
Merrill Acc.(24x-02124/02125)      – To be liquidated on 31-07’22)                      $ 244,911.84 
Fr.I.C. (Loan)......................................................................................................  $   30,000.00   
Total SAVINGS (Checking#unaudited) la: 07/24/2022:                                   $ 874,911.84 



$ 5,000.00 (Special don) 

Laura & Jim Singleton 
 
$ 4,000.00 (Christmas 
2021) 

Alex & Jackie Butnareanu 
 
$ 3,000.00 (Easter 2022) 

Alex & Jackie Butnareanu 
 
$ 3,000.00 (Wedding 

2022) 

Alex & Jackie Butnareanu 
 
$ 1,000.00 

Anonimous (FOS) 
 
$ 500.00 

Camelia & Marian Baron, 
Ing. Sorin & dr Nicoleta 
Popescu 
 
$ 300.00 

Dan & Dora Tatoiu, George 
& Daniela Ianculescu, Con-
stantin & Maronca Arau, 
Stere Sapera family, dr. 
Chris & Anglica Bileca 
 
$ 250.00 

Catalin & Loredana Aldea 
 
$ 200.00 

Nicolae Ureche (Florii), 
Iulian & Daniela Ragalie, 
Toma & Georgeta 
Balamaci, Rodica Sinescu, 
Zoia & Adam Tasu, Victoria 
Bei, Dumitru & Tudora 
Goga, Cristina Barbe/
Mircea Badea. 
 
$ 150.00 

Vera Stoicof 
 
$ 100.00 

Daniela Saffari, Vivi Bica, 

Nicolae & Tana Grasu, Nora 
& Simi Topan, Ana Olaru, 
Kalin & Marinica Spariosu, 
Gabriel & Lucian Olar, Marin 
& Georgeta Dondoe, Va-
mosiu Family, Daniela Trica, 
Camelia & Marian Baron 
(Florii), Marinela Nituleasa, 
Daniela & Mihai Ionescu, Ken 
& Izabela Riedel, Gage Fam-
ily IMO Daniel, Magdalena 
Goga, Nicholas & Iuliana Mi-
clea, Anonim (by Maria Com-
boianu), Viorica Hrimiuc, Ve-
ronica Puscas, Antoaneta J. 
Ceamis, Reggie Christian 
Dissanayake, Mariana & Ioan 
Proca (Agapă de Paști, dupa 
Inviere) 
 
$ 75.00 

Rodica Sinescu, Vasile Luca 
$60.00 (Flori Sf. Mormânt) 
 
$ 50.00 

Ramona & Codrin Jugureanu, 
Getta Jercan, Radu & Mi-
haela Urma, Sofia Galiatsa-
tos, Dan David, Filofteea 
Turlacu, Daniela Popa ($40) 
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DONAȚII FINANCIARE LA SFINTELE PASTI 2022  

2022 Easter & Special Donations  

Santa Claus Is Coming 
To Town  

 
 
 
 

 
You better watch out 
You better not cry 
Better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 
 
He's making a list, 
And checking it twice; 
Gonna find out Who's naughty and 
nice. 
Santa Claus is coming to town 
 
He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows if you've been bad or good 
So be good for goodness sake! 
 
O! You better watch out! 
You better not cry. 
Better not pout, I'm telling you why. 
Santa Claus is coming to town. 
Santa Claus is coming to town. 



Filmul “OMUL LUI DUMNEZEU”, Viața Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina (subtitrare în limba română) 
poate fi vizionat gratuit pe pagina siteulului nostru, pe platforma ‘www.rumble.com’, administrată de  
Cancelaria Bisericii noastre.  De la data postării, 28 Aprilie 2022, până în prezent, filmul a fost vizionat 
de cca 175,000 de Internauți. Cu siguranță că, mergându-se în acest ritm, până la finele anului 2022, 
filmul va fi vizionat peste 200,000 de vizitatori. Link: https://rumble.com/embed/v107wyb/?pub=4 
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Diverse… Diverse… Diverse…! 

 
 
 
 
 
 
 

Calendare Românesti 
de perete și  

buzunar 2023  
 
 

Calendarele românesti de 
perete pe 2023, ne-au sosit 
de la Mitropolie încă de la 
începutul lunii decembrie 
2022, intr-un tiraj limitat. 
Adresati-va, va rugam, 
Epitropiei, la lumânări, pen-
tru a vă ridica exemplarul 
dorit. 

 

Înalt Prea Sfinției Sale, Părintelui Mitropolit Nicolae 
 
Noi, păstorul și păstoriții celei mai “tinere parohii” din cuprinsul Mitropoliei 
Ortodoxe Române din cele două Americi, ne alăturăm acestor îngerași 
colindători, pe care-i păstoriți, spre a Vă aduce prinosul nostru de 
mulțumire și recunoștință, și a Vă adresa urările noastre fiești de sănătate 
și pace sfântă întru mulți și binecuvântați, Prea Sfințite Părinte!’ 



 

Pro�r�� �	 Co��	 � 
Z�u� �	 Cr���u  

 
 Nu uitati traditionalul Program de Colinzi 
Românesti si Americane pe care îl vom 
prezenta, în ziua de Craciun, duminica 25 
Decembrie 2022, la orele 12:00 pm., imediat 
dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohiale. 
Ca si'n anii precedenti, prin contributia catorva 
voluntari - vom prezenta un buchet de Colinde 
Traditionale de Craciun, din tezaurul romanesc 
si strain. Va rugam sa va planuiti participarea. 
Un potlac se va servi înaintea programului. De 
aceea, rugam ca fiecare sa aduca câte un pla-
tou de mâncare, sa putem să ne bucurăm tru-
purile postitoare cu mâncare "de frupt", înain-
tea programului. 

Slujbele Praznicului Nasterii 

Domnului, si Plicurile de Craciun  
 

Dragostea Dvs 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 donatie financiara catre sfânta no-
astra biserica, prin intermediul plicului de 
Craciun capsat în prezenta revista, si partici-
parea dumneavoastra, alaturi de întreaga 
familie, la divinele Slujbe din Ziua Craciunu-
lui, 25 decembrie, luni 26 decembrie, si 
marți, 27 decembrie (Sf. Stefan). 

 

Vizitarea vârstnicilor si a bolnavilor  

 

 Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Nasterii 
Domnului, 2022 - parintele paroh va 
cauta sa viziteze toti enoriasii vârstnici si 
bolnavi, aflati în spitale, case convales-
cente sau acasa.  

În eventualitatea ca cititorii revistei noastre 
cunosc enoriasi, care doresc sa fie vizitati 
si împartasiti la Sfintele Sarbatori ale 
Nasterii Domnului 2022, va rugam sa-i 
dati de stire parintelui, la telefonul can-
celariei parohiale (323) 255-8583, sau la 
parintele acasa (818) 388-5483. 

 
Plănuiți să fiți cu noi la Sf. Liturghie, la  

începutul Anului Nou 2023, duminică 
1 ianuarie 2023, de la orele 10:00 
am, când Sărbătorim Anul Nou, Sf. 
Vasile și Praznicul Tăierii Împrejur a 
Domnului Hristos. 
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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, con-
firmed the truthfulness of His word. O Christ 
our God, who hast revealed Thyself and hast 

Troparion 
 

Thy Nativity, O Christ our God, shined 
the light of knowledge upon the world: 
for therein they that adored the stars 
were taught by a star to worship Thee, 
the Sun of righteousness, and to know 
Thee, the Dayspring from on high: O 

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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