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PARISH  OFFICERS  & THEIR COORDINATES 

"Pentru mine, viața celorlalți 
prețuiește mai mult decât propria
-mi viață". Nu vor mai exista 
între voi neințelegeri când veți fi 
înțeles aceasta. Dezlegarea unei 
probleme sau a unei neînțelegeri 
nu ține de nici o organizație, de 
nici un anumit mod de conduită, 
ci de hotărârea de a suporta 
totul. Fiecare dintre noi trebuie 
să aibă pentru ceilalți o inimă de 
mamă.  

Dacă, așa cum mărturisim în 
Crez, Hristos este Dumnezeu 
adevărat, Mântuitorul lumii, 
Creatorul ei, prin Care toate s-au 
făcut, cum putem sa ne reducem 
credința pe care o avem la o 
problemă de naționalitate, de 
loc, de epoca...? Eu nu cunosc 
nici un Hristos grec, rus, englez, 
arab... Hristos, pentru mine, este 
totul. Ființa mai presus de 
cosmos.  

Înțelepciunea lumii nu poate să 
salveze umanitatea. 
Parlamentele, guvernele, 
organizațiile complexe ale 
statelor contemporane  
avansate sunt neputincioase. 
Umanitatea sufera neîncetat. 
Singura ieșire este de a găsi în 
noi înțelepciunea, hotărârea de 
a nu mai trăi după principiile 
acestei lumi, ci de a urma pe 
Hristos.  



LUNA NOIEMBRIE 2014 
 
Duminica (30) - † Sf Andrei   
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
12:00 Te-Deum si Cuvântare – Unirea Transilvaniei cu 
Patria Mama 
 
LUNA DECEMBRIE 2014 
 
Sambata (6) Slujba de † Sf. Nicolae  
10:00 am - Sf. Liturghie 
11:30 am – Parastas IMI Dumitru Turlacu (2 ani) - 
cimitir 

Duminica (7) - † Sf Mucenita Filofteia   
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
12:00 – Pomeniri IMO Dumitru Turlacu, și Nicolae 
Comboianu (biserica) 

Luni (8) Înmormântarea Luciei Sturzu  
 
Vineri  (12) Slujba de pomenire : IMO Mihael 
și Eufrosina Ipsilanti (cimitir) 
 
Sâmbătă (13) Slujba Botezului nepoatei dnei 
Constanța Ungureanu 
 
Duminica (14) † Sf. Mc Tirs, Calinic, Filimon 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Miercuri (17) Slujba de pomenire IMO 
Dumitru-Titi Neagu (7 ani, cimitir) 
 
Vineri (19) – Se incepe colindatul la casele 
credinciosilor 
 
Duminica (21) † Sf. Mc. Iuliana (Înaintea 
Prăznuirii Nașterii Domnului) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie - Decoratul bradului  

Joi (25) † Craciunul - Nasterea Domnului 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
12:00 Programul de colinde (sala parohiala) 
 

Comitetul doamnelor roaga toti credinciosii 
sa aduca gustari pentru agapa din’naintea 
programului 
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CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI AL BISERICII ORTODOXE ROMANE  
“SF. TREIME”  

( 1 Decembrie 2014 - 1 Martie 2015)  



Vineri (26) † Soborul Maicii Domnului;  Cuv. 
Nicodim de la Tismana 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Sâmbătă (27) † Sfantul Arhidiacon Stefan 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Duminica (28) † Prima dupa Nasterea Domnului  
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 

LUNA IANUARIE 2015 
 
Joi (1) † Taierea Imprejur a Domnului; Sfantul 
Vasile cel Mare; Anul Nou 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie si Molitfele Sf. Vasile cel Mare 
 
Sambata (3) †  Sâmbăta dinaintea Botezului 
Domnului  - - 2 Boteze și o pomenire (IMO Dumitru 
Pașa, 7 ani, la cimitir) 
 
Duminica (4) † Duminica  dinaintea Botezului 
Domnului  
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
11:30 am Sfintirea Apelor (Agheasma Mare) 
 
Marti (6) †  Botezul Domnului  
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie  
11:30 am Sfintirea Apelor (Agheasma Mare) 

Miercuri (7) † Sfantul Ioan Botezatorul 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Duminică  (11) † Duminica dupa Botezul 
Domnului  
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Duminică  (18) † Duminica a XXXII-a după 
Rusalii (a lui Zaheu) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
11:30 am - Pomenire IMO Paulina Ciocan (9 
luni) 
 
Duminică  (25) † Sf. Ier. Grigorie Teologul, 
Arhiepiscopul Constantinopolului 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie,  
11:30 am – Slujba Te-Deumului la prăznuirea 

 Unirii Principatelor, Cuvânt aniversar 
12:00 prânz – parastas de 5 ani IMO Anica 
Alexe, și de 4 ani IMO Adrian Ciocan 

Vineri (30) †  Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur 
10:00 am - Sf. Liturghie 
12:00 pm (prânz)  – Parastas IMO Constantin 
Jercan, 5 ani, la cimitir. 
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LUNA FEBRUARIE 2015 
 
Duminică  (1) † Duminica a XXXIII-a după 
Rusalii (a Vameşului şi Fariseului) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 

11:30 am - Parastasul de 5 ani IMO Constan-
tin Jercan, la biserică (masă) 
 
Luni  (2) † Intampinarea Domnului 
10:00 am - Sf. Liturghie 
 
Marți-Vineri (3-6) -  Retragerea spirituala a 
preotilor ROEA (Arizona) 
 
Duminică  (8) † Duminica a XXXIV-a după 
Rusalii (a Fiului Risipitor) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
Adunarea Generala Parohiala Anuala 
 
Duminică  (15) † Duminica Lăsatului sec de 
carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 
Sedinta Anuala a Reuniunii Doamnelor 
 
Duminică  (22) † Duminica Lăsatului sec de 
brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) 
9:00 am - Utrenie/Proscomidie 
10:00 am - Sf. Liturghie 

Fericirea coboară cu Tine, Iisuse 
 
Ne dai iubire și viată, Tu ești Puterea Creatoare, 
Sub care inimile noastre, trăiesc ca florile sub soare. 
O fericire ancestrală, azi peste lume se așterne, 
Cu bucurie toți te-așteaptă, visând la fericiri eterne. 
 
Din haos și din întuneric, Tu scoatene-n lumină 
Și cu dragostea de oameni, lumea să o faci divină. 
Cunoscând puterea Ta, visele să le inspire, 
Tot ce e curat și bun, peste vreme să se-nșire. 
 
Coborând la noi de sus, fericești o lume-ntreagă, 
Deslușesc mereu când cuget, dor mistuitor ne leagă. 
Deseori am stat în noapte, cântărind ce am simțit, 
Având în mintea mea și-n suflet ce totdeauna am iubit. 
 
Natura în extaz palpită, în ziua coborârii Tale. 
Peste tot e sărbătoare, ca-n primul răsărit de soare. 
El când ne-a deschis fereastra, am văzut a Sa privire 
Revărsând asupra lumii rază sfântă de iubire. 
 
În astă baie de lumină, iubit de El mă simt frumos 
Și parcă nu mă-ncape lumea, că sunt așa de bucuros 
Fericit atunci m-arunc într-un ocean care mă-nghite 
Pierdut și neștiut de nimeni în veacul vremii neclintite. 
 
Cu speranță si cu dor, Iisuse Te-așteptăm să știi, 
Ca un Dumnezeu rămai dar vrem la cei de jos să vii. 
Viața, inimile noastre, bat în tot ce ne-nconjoară, 
Coborârea-Ți pe pământ ne-ntărește, ne-nfioară. 
 
Nașterea Mântuitorului să ne aducă lumină, sănătate, 
bucurii, pace și spor în tot ce ne dorim. 
 
Ion Anton, Los Angeles, Decembrie 2014  
Website: www.ion-anton.com 
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Ion Anton (inginer, publicist, poet, eseist)  

În Casa Domnului am trăit și 
v i a ț a  c u l t u r a l ă  p r i n 
manifestările organizate și 
întâlnirile cu solii artelor 
românești, ostoindu-ne dorul 
de neam si Țară. Nu pot să 
nu constat că arca salvării 
noastre este credința și că 
omul fără credință, mort 
este.  

Așa dar NIHIL SINE DEO … 
(Nimic fără Dumnezeu). 

....................................................................................................... 



Generatia IT - Generaţia Z, Generaţia 
internetului, iGeneraţia... 

   Frumoasa perioada am avut....nu ca acuma prostiile astea 
de desene cu bakugan si care mai sunt. Ar trebui ca operatorii de 
cablu sa inceapa sa redea toate desenele din ani '80 - '90 sa vada 
si generatia IT-ului ce inseamna copilaria. Apăsați aici pentru un 
SlideShow. 
   Prăpastia între puștii de azi și părinții lor, adică puștii de 
acum 30 de ani, a fost adâncită de evoluția unei societăți eliberate 
de restricțiile comuniste, dar și de schimbările tehnologice. 
   Generaţia de copii născuţi după 1996  a fost botezată în 
multe feluri: Generaţia Z, Generaţia internetului, iGeneraţia... Ei şi-
au trăit întreaga viaţă sub „dominaţia" World Wide Web-ului, spre 
deosebire de Generaţia Y (copiii născuţi între 1980 şi 1995) şi de 
Generaţia X (copiii născuţi între 1961 şi 1979). Pentru Generaţia 
Z,  internetul este ceea ce a reprezentat televiziunea pentru Gen-
eraţia X. În era tehnologiei, iPod-ul a luat locul bătrânului pick-up şi 
discurilor de vinil, iar calculatoarele româneşti HC pe care se jucau 
puştii de altădată se mai găsesc doar în muzee. 
 

De ce sunt mai rebeli 
 

  Puştii de astăzi sunt recalcitranţi şi mai răzvrătiţi decât cei care 
au trăit în anii '80, au convingerea mulţi adulţi şi sunt îndeptăţiţi să 
creadă acest lucru văzându-i cât de zgomotos se manifestă. 
„Înainte de '90, cu toţii eram obedienţi în spaţiul public pentru că 
eram forţaţi. Astăzi, regulile sunt mai permisive, iar adolescenţilor li 
s-a cultivat un alt gen de atitudine. Aceasta nu înseamnă însă că 
sunt mai curajoşi", explică sociologul Alfred Bulai. 
   Adolescenţi rebeli existau şi în regimul comunist, doar că 
modul lor de răzvrătire era diferit. Un gest de frondă era atunci să 
nu meargă cu matricola la liceu sau să poarte alte haine decât 
uniforma. Fumatul era un obicei mult mai răspândit în rândul ado-
lescenţilor înainte de '90, comparativ cu zilele noastre, frecvenţa 
acestuia fiind de peste două ori mai mare. Puştii de astăzi com-
pensează însă cu alte vicii, cum ar fi consumul de droguri. 
 

Tehnologia creează handicapuri 
 
Puştii care trăiesc în era tehnologiei au o deschidere mult mai 

mare la informaţii, ceea ce ar trebui să fie un avantaj pentru 
dezvoltarea lor intelectuală. Există însă şi un revers al 
medaliei: invazia tehnologiei expune copiii şi adolescenţii unor 
riscuri. Calculatorul poate face multe lucruri în locul lor, aşa 
încât unii puşti ajung în situaţia de a nu putea face calcule 
simple sau de a nu şti să scrie de mână. 
   Tehnologiile afectează abilităţile sociale ale copiilor şi 
inhibă gândirea creativă. Specialiştii susţin că mulţi dintre ado-
lescenţii care se izolează în lumea virtuală nu sunt capabili să 
identifice emoţii şi sentimente la persoanele din jurul lor. Un 
„efect secundar" al folosirii computerului este şi comporta-
mentul agresiv. 
   Adolescentele de astăzi nu visează să ajungă Nadia 
Comăneci, precum cele din anii '80. Nici băieţii nu mai sunt 
atraşi de sportul de performanţă, exceptând poate pasiunea 
pentru fotbal, dar pusă în practică mai degrabă cu mingi virtu-
ale. Aproape jumătate (47%) dintre copiii din România nu 
practică niciun fel de activitate sportivă, relevă un sondaj pub-
licat de Procter & Gamble. 
 
Vor meserii bănoase 
 
   Că societatea de astăzi este orientată către câştig se 
vede în aspiraţiile puştilor legate de carieră. „Adolescenţilor de 
astăzi nu le mai este clar că o carieră trebuie să înceapă cu 
şcoala, cu studiile. Ei au ca modele indivizi care au succes 
fără să fi făcut prea multă şcoală. Aşa se face că puştii ajung 
să caute căile scurte de a obţine bani: fetele sunt interesate 
de meserii precum modellingul, iar băieţii de sport, de fotbal în 
special", explică sociologul Mircea Kivu. 
   De altfel, orientarea către câştiguri imediate se observă 
la multe dintre târgurile de joburi, unde absolvenţii de liceu 
caută posturi de conducere bine plătite. „La o şedinţă cu 
părinţii, diriginta băiatului meu, care este clasa a VI-a, ne-a 
povestit că a făcut un sondaj în clasă despre meseriile pe 
care le vor copiii. Trei sferturi dintre ei au spus că ar vrea să 
devină patroni", ne-a spus Diana (41 de ani) din Bucureşti. 
   Adolescenţii care sunt totuşi conştienţi că nu pot trece 
peste etapa studiilor se orientează către profesii pragmatice. 
„Înainte de '90, exista un interes mare pentru profesii precum 
cea de medic sau de avocat. Acum, tinerii sunt interesaţi să-şi 
dezvolte abilităţile comerciale mai degrabă, decât pe cele care 
au legătură cu ştiinţele ori cu creativitatea. 
De exemplu, la filosofie erau în trecut 20-30 de candidaţi pe 
loc, iar acum abia dacă mai există concurenţă. Predagogia şi 
agronomia nu mai sunt nici ele căutate", mai spune sociologul 
Alfred Bulai. Tot mai căutate vor deveni, potrivit acestuia, 
domeniile noi, cum ar fi comunicarea şi relaţiile publice, dar şi 
cele din industria IT&C. 
   "Puştii caută căile scurte de a obţine bani: fetele sunt 
interesate de meserii precum modellingul, iar băieţii de sport, 
de fotbal în special. '' 
 
Mircea Kivu, sociolog 
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La weekend-ul din 7-9 iunie 2014, au avut loc 
festivități istorice legate de cea de a 75-a 
Aniversare a Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta 
Treime" din Los Angeles, California, în prezența 
IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel (Vatra 
Românească)  
   În fotografia de mai sus: parte din 
participanții la aniversare, fotografiați cu Vlădica 
IPS Sa +Nathaniel, parohul locului, pc protopop 
Constantin Alecse, parintele asistent, pc sa Iustin 
Capsa, consulul general al României, Eugen Chivu 
și măicuțele de la mânăstirea „Sf. Barbara”, din 
Santa Paula, California.     
   Fotografia de mai sus: Gramata Sinodală, 
oferită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Americane, părintelui protopop Constantin Alecse, 
și enoriașilor Bisericii Ortodoxe Române "Sfânta 
Treime" din Los Angeles, California, cu ocazia 
celei de a 75-a Aniversare a Bisericii, a celor 
peste 30 de ani de activitate protopopească a 
părintelui protoiereu Constabntin Alecse, în 
cadrul protoieriei Coastei Pacifice (ROEA), și a 
celor 32 de ani+ de slujire preoțească, în 
comunitatea Bisericii Sfânta Treime, Los Angeles, 
CA (aproape jumătate din cei 75 de ani din istoria 
parohiei). 

Parohia „Sfânta Treime” în sărbătoare   
 

   În acest an, odată cu coborârea Sfântului Duh 
(Cincizecimea, sau Rusaliile), zi în care Biserica 
„Sfânta Treime” și-a sărbătorit Hramul, s-au 
împlinit și 75 de ani de ființare a parohiei. Ca un 
corolar, cele două evenimente s-au prăznuit sub 
patronajul Înaltului Ierarh, Înalt Preasfințitul 
Arhiepiscop Nathaniel, Întâistătătorul Episcopiei 
noastre din America și Canada, cu reședința la 
Vatra Românească-Michigan. Mai mult chiar, 
Înaltul Ierarh și-a aniversat 74 de ani de viață, într
-un periplu duhovnicesc pe coasta de vest. În cele 
12 zile cât a fost oaspetele câtorva parohii și 
misiuni de pe Coasta Pacifică, Înaltul Prelat a fost 
însoțit de P.C.Sa Părintele Protoiereu Constantin 
Alecse, care este și parohul Bisericii „Sfanta 
Treime” din Los Angeles. La rândul său P.C. 
Constatntin Alecse, a sărbătorit și aniversarea a 32 
ani de păstorire în Parohia „Sfânta Treime” și 30 
ani în calitate de Protopop, al parohiilor și 
misiunilor de pe Coasta Pacifică (a pornit slujirea în 
demnitatea de protoiereu, în 1984, cu trei biserici 
și o misiune, iar la momentul prezent, averea 
spirituală a protoieriei este de 18 parohii și misiuni, 
plus o mânăstire). 
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A 75-a Aniversare a Bisericii „Sfânta Treime” 
(7-9 iunie 2014) 

A 75-a Aniversare a Bisericii „Sfânta Treime” 

(7-9 iunie 2014) 

Grup de credinciosi cu Vladica Nathaniel  în Duminica Rusaliilor 8 iunie 2014 



Hirotesirea întru citeţ și ipodiacon a 
teologului Ioan Bogdan Daniluc-Rigney 
 
   La organizarea și desfășurarea ceremoniilor, 
pentru cele patru evenimente, mai sus menţionate, și
-au adus contribuţia: Consiliul Parohial, sub 
președenţia domnului Răzvan Jercan, Reuniunea 
Doamnelor, sub președenţia doamnei Geta Jercan și 
sub directa îndumare a P.C. Părinte Constatntin 
Alecse, parohul locului. Manifestările de sărbătorire 
au debutat cu slujbele de preamărire a Sfintei 
Treimi, în cele trei ipostaze: Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh. 
   Astfel, sâmbătă 7 iunie, când a fost și pomenirea 
morţilor, sau "moșii de vară", s-a oficiat Utrenia, 
orele 9, continuată cu Sfânta Liturghie, orele 10, în 
care s-au înălţat rugăciuni de pomenire a 
fondatorilor, care au făcut posibilă existenţa 
bisericii, continuând cu pomenirea morţilor în 
parastasele de obște.  La orele 6:00 seara, s-a oficiat 
slujba Vecerniei cu Litie, premergătoare prăznuirii 
Rusaliilor.  După Vecernie,  a avut loc o cina 
informală cu I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel, și 
participanţii la slujbă, în sala mare parohială. 
 

 
Duminica 8 iunie – Rusaliile 
 

    Slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie 
Arhierească. 
    După înveșmântarea Vlădicului, a avut loc 
hirotonisirea întru citeţ și ipodiacon a teologului Ioan 
Bogdan Daniliuc-Rigney. 
    Sfânta Liturghie Arhierească s-a bucurat de o 
participare plină de încărcătură duhovnicească.  
    Vecernia cea Mare, a Rusaliilor (cu citirea tuturor 
rugăciunilor speciale). 
    Cuvântul de învăţătură al Inaltului Ierarh, la 
această sfântă prăznuire. 

   Maica Victoria, stareţa mânăstirii Sfânta 
Barbara, din Santa Paula, CA, însoţită de alte 
3 măicuţe, și binefăcători ai mânăstirii, din 
biserica noastră, într-o fotografie de grup, la 
finele Sfintei Liturghii. 
 

   Manifestările de cinstire a Sfintei Treimi, sub 
patronajul Inaltului Ierarh s-au înscris ca o nouă 
pagină în consistenta istorie a Sfintei Biserici, 
drept o mărturie vie a credinţei noastre 
dreptmăritoare, moștenire din moși-strămoși și 
adusă în încărcătura sufletelor noastre, pline de 
nădejde și credinţă, la poposirea pe primitorul 
pământ al Americii. După slujbă s-au făcut 
fotografii pentru calendarul „Solia-2015”. 
 

Parte din participanţii la banchetul 
aniversar 
 
   Manifestările au continuat cu un banchet, 
având un bogat program artistic susţinut de 
orchestra „Rapsodia Ardealului”, condusă 
magistral de d-l Mitică Grigoruţ (orgă și voce), 
avându-i în componenţă și pe Marian Milică, la 
acordeon, Mihail Chiriuc, la vioară și Ioan Pop, la 
acordeon. Cireașa de pe tort a fost balsamul 
muzical, oferit de basistul ipodiacon Gabriel 
Vamvulescu, cantorul bisericii noastre, în cadrul 
programului cultural cu pese de muzică populară, 
și clasică, așa după cum numai dumnealui știe să 
ne ofere. 
   Buna desfășurare a festivităţilor jubiliare a 
fost posibilă și datorită organizatorilor 
administrativi: d-na Sabina Popescu, ca 
tradiţională designeră a sălii de banchet, 
repartiţia și plasarea invitaţiilor, precum și d-na 
Mariana Cadia, cu familia Mirela și Petrică 
Predescu, ocupându-se de distribuirea tichetelor 
de intrare și protocolul primirii invitaţilor. 
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Latura artistică a fost însoțită de un bogat meniu 
culinar, cu tradiționale și delicioase bucate românești, 
preparate de Reuniunea Doamnelor, sub îndrumarea 
doamnei preotese Elena Alecse, a doamnei Getta 
Jercan (președinta reuniunii), susținute profesional de 
Mariana Cadia, Sabina Popescu, psa Cristina Simonca, 
Ioana Ploscar, Daniela Cicu-Cataloiu, Victoria 
Rezmeritsa, Tina Crețu, și alte câteva doamne. 

Cuvinte de apreciere pentru calitate, prezentare și 
servire a avut însuși I.P.S. Nathanaiel. In paralel cu 
desfășurarea programului P.C.părinte Constantin 
Alecse a prezentat personalitățile care au onorat 
sărbătorile: 
 
    I.P.S. Sa +Arhiepiscopul Nathaniel 
    Domnul Consul General Eugen Chivu, Los Angeles 
    Domnul Consul Cătălin Ghenea, Los Angeles 
    Directorul prestigioasei reviste „CLIPA” - Domnul 
Luchian Patton, cu  distinsa doamnă Vera Patton, fără 
de care n-ar fi posibilă apariția revistei. Revista 
„CLIPA” a făcut și o susținută reclamă, în 
avanpremieră, a evenimentelor. 
    Doamna Stela Cepoi, o colaboratoare importantă în 
susținerea activităților culturale în Los Angeles, prin 

viața societății „Viitorul Roamân” și prin alte 
mijloace. Doamna Daniela Istrate, președinta 
națională a societății culturale „Uniunea și Liga”, o 
altă propagatoare inimoasă a activităților culturale. 
    Doamna Ionela Kloes, președinta societății 
culturale „Viitorul  Român”, societate cu un 
dinamic program cultural în sprijinul comunităților 
românești. 

    Cristian și Ana Calugarița, fost președinte al 
societății culturale „Viitorul  Român”, și susținători 
ai parohiei Sfânta Treime. 
    Actrița Diana Busuioc (Angel), regizorul Daniel, 
și întreaga familie. 
 
Părintele paroh a anunțat, și în mod special, a dat 
citire unor mesaje speciale, primite la această 
sfântă aniversare, din partea multor personalități 
locale și naționale, civice și eclesiastice, cu 
precădere: Governatorul Californiei – Jerry Brown, 
Primarul de Los Angeles - Eric Garcetti, 
Președintele Județean - Board of Supervisors – 
Don Knabe, Primarul de Glendale, Zareh Sinanyan. 
Publicații românești, care au promovat festivitățile 
aniversare: Viata Crestina, Clipa Magazine, 
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Romanian Global News, Miorita (Sacramento). Clerici 
și oficiali eclesiastici: Roger Michael Mahony, 
Cardinalul Catolic de Los Angeles, PS Sa Episcopul 
Irineu (Duvlea) – Vicar (ROEA); Părintele Laurence 
Lazar, Rectorul Catedralei ROEA, din Southfield, MI, 
secretarul consiliului episcopesc ROEA,  Părintele 
Romey Rosco (Dearborn Heights, MI), Părintele 
Catalin Mitescu (Pomona, CA), Părintele Iustin Capsa 
(San Diego, CA), Părintele Vasile Parau (San Diego, 
CA), Părintele Cornel Avramescu (Anaheim, CA), 
Părintele Ioan Cozma (Palm Springs, CA), Părintele 
Ioan Catana (Seattle, WA), Părintele Vasile Muntean 
(Oregon City, OR), Părintele Constantin Lapuste (San 
Jose, CA), Părintele Anton Frunză (Salem, NC), 
Părintele Nicolae Lapustea (Canada), Părintele 
Gheorghe Libotean (Phoenix, Arizona), Părintele Bill 
Clark (Prescott, AZ), Părintele Danut Palancean - proxi 
dna Stela Cepoi - (Las Vegas, NV). Persoane 
individuale: Veronica Barbulescu (Puscas), fiica 
părintelui protopop Victor Bărbulescu, Psa Eugenia 
Cerghizan (MN), (Pr) Virgil Anton, Palm Springs-CA, 
Voicu Cerghizan (Las Vegas), și mulți alții. 
La masa centrală, s-au aflat: IPS Sa +Arhiepiscopul 
Nathaniel, Părintele Constantin Alecse, Psa Elena 
Alecse, Părintele Catalin Mitescu, Psa Nicole Mitescu, 
Părintele Iustin Capsa, Psa Simona Capsa, Președintele 
Consiliului George Jercan, Președinta Reuniunii Getta 
Jercan, Consulul General Eugen Chivu, Consulul 
Diplomatic Catalin Ghenea, Dna Georgeta Ghenea, 
tânărul Philipe Ghenea, botezat chiar în biserica 
noastră, Stareța Victoria (Mânăstirea Santa Barbara) și 
măicuțele Olga, Paraschiva și Nina, Ipodiaconul Liviu 
Constantinescu, Ipodiaconul Panait Lucian Cufuioti, 
Ipodiaconul Ioan Bogdan Daniliuc-Rigney, dr. Rodica 
Rigney. 
P.C.P. Constatntin Alecse a adresat cuvinte de laudă  
fondatorilor, și susținătorilor Sfintei Biserici de-a lungul 
celor 7 decenii, care din binecuvântate și firești pricini 
n-au putut fi alături de noi la această sfântă aniversare 
(mulți dintre ei au trecut deja la veșnicie). 
Domnul Ion Anton, maestru de ceremonii, face o 
introducere în istoricul Bisericii „Sfânta Treime”, 
arătând că atunci când emigrantul își ia lumea în 
piept, pleacă, cu un bagaj cu cele de trebuință trupului 
și un bagaj duhovnicesc și mai bogat, plin cu credință, 
speranță și rugăciunea către Atotțiitorul Dumnezeu. 
Dupa ce află o sursă de subzistență materială, simte 
nevoia întâlnirii cu Dumnezeu. Pe Acesta ÎL poate 
întâlni peste tot, dar pentru a-L simți aproape, trebuie 
să meargă la Biserică. Aceasta, dacă nu este încă,  
trebuie zidită. Așa s-a întâmplat și cu „Sfânta Treime”, 
acum 75 de ani în urmă. 

Câțiva oameni, cu dragoste de Dumnezeu, păstoriți 
de P.C. Părintele Martin Ionescu, în 25 iunie 1939, 
s-au întâlnit în casa lui Petru Gherman, împreună 
cu Nick Pandrea, Mike Șerban și un număr de cca 
25 de persoane, s-au sfătuit vreo 7 ore și au 
hotărât înființarea unei parohii.Timp de 7 ani, până 
s-a cumpărat proprietatea din 3315 Verdugo Road, 
slujbele s-au ținut în diverse locații, neregulat, dar 
cel  mai des la resedința lui Mike Șerban. În 1946 s
-a cumpărat de la Biserica Episcopală actualul 
locaș, pe care l-au botezat drept Biserică Ortodoxă 
Română „Sfânta Treime”. 
In cei 75 de ani parohia a fost slujita de 6 preoți: 
 
    P.C. Părinte Martin Ionescu (fondatorul) – 8 ani 
    P.C. Părinte Grigore Coste – 9 ani 
    P.C. Părinte Achindim Ușieru – 2 ani 
    P.C. Părinte Protopop Victor Bărbulescu – 12 ani 
    P.C. Părinte Richard Grabowschi – 12 ani 
    P.C. Părinte Protopop Constantin Alecse – 
aproape 33 ani. 
 Aceste păstoriri s-au produs sub omoforul a doi 
Episcopi P.S. Valerian Trifa (1950-1984) și I.P.S. 
Nathaniel (1984 până în prezent). Primul episcop 
al Românilor din America, P.S. Policarp Morușca 
(1932-1939) revenind în România în 1939 (anul 
înființării bisericii noastre), din cauza vitregiei 
evenimentelor, nu a mai putut reveni la turma sa, 
din America. 
Rolul Bisericii este acela de a înlesni întâlnirea 
credincioșilor cu Dumnezeu. Așa cum spunea 
deseori I.P.S. Nathaniel, Biserica este însuflețită de 
credincioși, ei fiind însăși locașul de închinăciune. 
Aici omul, după zile de muncă și confruntări cu 
cele lumești, vine să comunice cu Dumnezeu, să-și 
descarce sufletul și să se reîncarce cu energia 
necesară pentru a comunica sinergic cu divinitatea.  
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ȘEDINȚE PREOȚEȘTI ÎN CADRUL 
PROTOIERIEI COASTEI PACIFICE 

La convocarea P.C. Pr. Protopop Constantin Alecse, 10 
clerici români ortodocși, din Sudul Californiei, au 
participant, în prezența IPS Sale +Arhiepiscopul 
Nathaniel, atât la festivitățile celei de a 75-a Aniversăre 
a Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta Treime" din Los 
Angeles, California, cât și la slujba de luni - Sfânta 
Treime - 9 iunie 2014, după aniversare, la o ședință 
informală a protopopiatului coastei pacifice (ROEA)    

Co-slujitorii, la slujba de duminică, 15 iunie 2014, la 
cea de a 50-a Aniversare a Bisericii "Învierea Domnului" 
- Hayworth (San Francisco), California.  
La weekend-ul din 14-15 iunie 2014, au avut loc 
evenimentele legate de cea de a 50-a Aniversare a 
Bisericii Ortodoxe Române „Învierea Domnului" din 
Hayworth (San Francisco), California, în prezența IPS 
Sale +Arhiepiscopul Nathaniel (Vatra Românească) - În 
fotografia de mai sus: parte dintre preoții participanți la 
slujba vecerniei aniversare, și sfântul maslu, alături de 
Vlădica Nathaniel, parohul locului P.C. Octavian Mahler, 
și Protopopul Constantin Alecse.  S-a ținut și o ședință 
protopopească informală în San Francisco, California. 

 Inalt Prea Sfințite, „La Multi Ani!” 
de Ion Anton 

 
Din turnul cel de veghe de la Vatra, 
Voi contemplați limanul necuprins, tare ca piatra. 
Sunt templele în care ne cheama izbăvirea, 
Rugându-ne din întinare, să iasă omenirea. 
 
Și candele aprinse ne văd cu raza lor, 
Ingenuncheați în rugă, cuprinși de-un sfânt fior. 
O taină ne pătrunde și ochiu-nsus se pierde, 
Doar sufletul se roagă, trupul să-și dezmierde. 
 
De-acolo din înalt, Stăpânul ne grăiește, 
Păcate să lăsăm, crescând duhovnicește, 
Că dreapta-ne credință cu fapte se-ntărește 
Și-n casa Tatălui, locaș ne pregătește. 
 
În barca sufletului meu, mereu,  neadormit, 
Te voi purta în mine - odor neprețuit! 
Tu ești cu mine, Doamne, umplându-mi viața toată, 
Ești bun, mă ocrotești pe marea învolburată. 
 
Ne porți de grijă Înaltule Prea Sfinte, 
Și vă urăm, umili, Prea Bunule Părinte: 
„Domnul  vă ocroteasca, ani mulți, cu sănătate 
Să cârmuiți  corabia Bisericilor toate! 
 
Mulți și  fericiți, ani  fericiți, 
În Slava lui Hristos să ne trăiți! 
 
Au ținut cuvântări la Banchetul Hramului 
Bisericii Sfânta Treime - 8 iunie 2014: 
 
D-l Consul General Eugen Chivu 
D-l Consul Cătălin Ghenea 
Părintele Cătălin Mitescu 
D-na Stela Cepoi 
D-l Anatol Răzmeriță 
Măicuța Victoria, stareța Mânăstirii „Sf. Barbara” din 
Santa Paula, California 
Vorbitorul principal:  

IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel 
 

“Sărbătoarea aniversară, în afara rolului sacerdotal al 
Bisericii în Diaspora, are și un important rol cultural. 
Cetățeanul, în special până în 1989, în Biserică a aflat 
un colț de țară, pe care de voie sau de nevoie a 
părăsit-o. Acest rol se manifestă în  cinstirea, prin 
neuitare, a evenimentelor care au marcat istoria 
zbuciumată a neamului și a eroilor culturali...” , a 
accentuat dl Ion Anton, Maestrul de Ceremonial. 
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In Memoriam Paulinei Ciocan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După o crâncenă și îndelungă luptă (ultimii 3 ani) cu 
nemiloasa boală a secolului – CANCERUL – sora mai mare 
a părintelui Constantin Alecse – PAULINA CIOCAN – a 
plecat, în liniște la Domnul, miercuri dimineața, 23 Iulie 2014. 
Avea doar 67 de ani. 
Se născuse la 10 Aprilie 1947, în Dâmbroca-Buzău, 
Romania, din părinți țărani Enache și Anica Alexe 
(binecuvântați de Dumnezeu cu 4 copii: Paulina, n. 1947, 
Constantin, n.1951, Ioana-Gina, n.1954, și Maria-Mia, 
n.1958). 
A avut o viață grea, la țară. În perioada 1953-1960 a făcut 7 
clase primare și elementare la școala din sat. Între 1957-
1960 și-a ajutat părinții la muncile câmpului. În perioada 
1961-1964, timpurile colectivizării forțate, după confiscarea 
pământului părinților, lucrează ca zilier la diferite ferme de 
stat din apropiere. 
Timp de aproape 1 an, 1965, lucrează în casa unei rudenii 
din Buzău ca menajeră caznică, după care anul următor, 
1966, merge la București, la o altă rudenie, familia ing. 
Constantin Moise, care-i oferă găzduire, și îi găsește un 
serviciu, la fabrica de confecții și tricotaje, unde lucrează 
până în 1981, când pleacă în America. 
În martie 1968, se căsătorește cu tânărul Constantin Ciocan, 
și sunt binecuvântați de Dumnezeu cu 2 copii: Adrian 
(+decedat în 2010), și Liliana, căsătorită, cu 2 copii Daniel și 
Răzvan, care i-au fost bucuria și alinarea răposatei, mai ales 
în timpul celor 3 ani de luptă cu cancerul.   
În perioada anilor 1981-2014 (trecerea ei la veșnicie), a trăit 
în America, alături de soțul ei Constantin Ciocan,  de copiii și 
nepoții ei, și de familia fratelui (pr) Constantin.  Părinții 
Paulinei, Enache și Anica, au trăit alături de Paulina, și soțul 

ei, începând din anul 1988, până când fiecare, la rândul 
său, a plecat la veșnicie. 
În America, în St. Paul MN, s-a angajat ca muncitoare, 
croitorie, la o fabrică de tricotaje, iar din 1982 – 
stabilindu-se în California – lucrează tot la o fabrică de 
confecții și tricotaje, timp de cca 25 de ani, iar în ultimii ei 
ani, până în 2011, când s-a îmbolnăvit de cancer, a 
lucrat drept asistent de servicii medicale (provider). 
Durerea plecării la veșnicie, pe rând, a tatălui Enache, a 
mamei Anica, și mai apoi a fiului Adrian, a afectat-o 
profund, și i-a urgentat plecarea ei la veșnicie. 
Miercuri 23 iulie 2014, și-a dat obștescul sfârșit. Slujba 
de Priveghe/Sărăcusta s-a oficiat duminică seara, 27 
Iulie, Sf. Pantelimon. Slujba Înmormântării a avut loc, 
luni dimineața, 28 iulie 2014, orele 10:00 am. Ambele 
slujbe au fost oficiate în Biserica Ortodoxă Română 
Sfânta Treime – Holy Trinity Romanian Orthodox 
Church,  de preoții Iustin Capsa, și Constantin Alecse 
(fratele răposatei).  Au co-slujit la strană ipodiaconii 
Gabriel Vamvulescu, Liviu Constantinescu și Panait 
Cufuioti, cărora le mulțumim. 
Înhumarea s-a făcut în cimitirul „Pierce Brothers 
Valhalla” - Secția Românească - din North Hollywood. A 
urmat tradiționala pomană. 
Condoleanțe noastre soțului răposatei, Constantin 
Ciocan, fiicei Liliana și familiei, fratelui (pr Constantin 
Alecse și familia) și celor 2 surori di n România, și 
familiile lor, precum și celorlaltor rudenii ale răposatei, 
din România și America. Dumnezeu să o ierte, și să-i fie 
țărâna ușoară. 

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 57, Issue 7– 12, 2014 Pagina   13 



 De ce-ai plecat, revino?!  
IMO Paulina Ciocan 

de ing. Mircea Iordache 
 

Cuvintele nu-și mai au loc, durerea e prea mare, 
Căci moartea cu al ei soroc, lovit-a mult prea tare. 
Îți plângi de milă că nu poți să o oprești din drum, 
Din calea celor dragi s-o scoți, să o prefaci în scrum. 
 

De ce plecat-ai Paulina pe-un drum fără sfârșit? 
Noi, te vom jeli întruna, Doamne, cât te-am iubit! 
Încercat-am cu de toate să oprim al morții drum 
Și-ai suferit peste poate, încotro pornești acum!? 
 

Știe  bunul  Dumnezeu, că ai fost suflet supus, 
Noi, ne vom ruga mereu,  spre a fi primită Sus! 
Acolo Sus, de-ai să sui, părinții noștri, să vrei, 
Să-i întâlnești, să le spui că ne este dor de ei! 
 

Acolo sus ai și-un pui, ce, prematur, a plecat 
Poate că plecarea lui, prin moarte te-a chemat! 
În urmă multe-ai lăsat, doruri, dureri și frică, 
Și un dor îndurerat,  frate, surori, soț,  fiică! 
 

Ai lăsat în urmă urme și povești de neuitat, 
Pentru noi, tu, vei rămâne, un suflet adevărat! 
Ai fost fiică, ai fost soră, ai fost mamă și bunică 
Ai fost soție și noră, prin felul tău unică! 
 

Nepoții  te vor jeli, le va fi dor de tine, 
Adesea te-o pomeni, la noi, „Sfânta Treime”! 
Rămâi,  o, dulce  amintire, un suflet  bun - curat 
Icoană caldă de iubire și un dor nemăsurat! 
 

Te vom păstra în noi mereu, icoană de iubire, 
Și-L vom ruga pe Dumnezeu, cu buna-ți pomenire! 
Adio dragă Paulina, măicuță scumpă, buno, 
Și fără sens îți vom striga:„De ce-ai plecat, revino?!” 
 

   In Memory of  
Eugene Vasiliu 

 

April 19, 1933 - Dec. 31, 2013 
 

Eugene "Genu" Vasiliu passed 
away on December 31, 2013 
at the age of 80 in Plano, TX. 
Eugene was born in Cluj, 
Romania on April 19, 1933 to 
Octav and Eugenia Vasiliu. His 
love and talent for music was 

recognized at a very young age, resulting in his 
attendance of the Royal Music Conservatory and 
pursuing a career as a Sound Engineer.  
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Fotograful Emanuel Tânjală se    
destăinuie - Jurnalul unui fotograf  

   Se intampla rar, in lume, cand un fotograf isi 
publica memoriile, dupa o lunga indeletnicire in 
domeniu. Fotograful Emanuel Tanjala este un 
nume sonor in fotografia romaneasca. Sub vizi-
unea lui au aparut nenumarate portrete ale marilor 
actori romani, publicate deseori pe coperta revistei 
CINEMA, condusa de distinsa Ecaterina Oproiu. 
   Emanuel Tanjala “a fugit” din Romania, inca 
de pe vremea lui Ceausescu. Dupa un ragaz prin 
Europa – s-a asezat in Statele Unite ale Americii, 
unde si-a continuat activitatea fotografica. Dupa 
Revolutie a revenit in Romania cu ganduri bune, a 
lucrat la cateva reviste, a fotografiat prin tara, a 
surprins momente unice si descriptive despre 
“starea natiunii”. Pana la urma a revenit in tara sa 
adoptiva, USA, unde duce un trai decent impreuna 
cu superba sa sotie si minunatii copii, pe care i-am 
cunoscut. 
   Recent, fotograful Emanuel Tanjala a publicat 
o carte de memorii, intitulata: “Jurnalul unui foto-
graf”, aparuta la una dintre cele mai prestigioase 
edituri din Romania, Humanitas.  
   EMANUEL TÂNJALĂ, unul dintre numele cu 
răsunet din presa românească a ultimilor 40 de 
ani, are meritul de a fi dat o nouă definiţie şi o 
nouă dimensiune fotoreportajului. Arareori până la 
el subiectul unei fotografii de presă a fost surprins 
cu atâta inteligenţă şi analizat cu atâta minuţie. 
Virtuoz  al alb-negrului şi al contrastelor între clar 
şi obscur, Emanuel Tânjală a avut dintotdeuna şti-
inţa de a fotografia cu o remarcabilă economie de 
mijloace care l-a aşezat, în anii de început, în de-
scendenţa onorantă a lui Henri Cartier-Bresson. 

Manu Tanjală, la catedra 

 



A. MOAȘTELE  SFÂNTULUI ACACHIE 
KAVSOCALIVITUL (ATONITUL) 

 
Duminică, 8 iunie 2014, ziua celei de a 75-a aniversări  
a Bisericii Ortodoxe Române  „Sf. Treime” din Los 
Angeles, California (Hramul Bisericii), Sfântul Locaș a 
fost hărăzit cu un nou Sfânt Antimis, semnat de IPS Sa 
+Arhiepiscopul Nathaniel,  în care au fost transferate 
Sfintele Moaște ale „St. Akakios Kavsocalivites”, 
(Sfântul Acachie Kavsocalivitul,  din Muntele Athos/
Aγιος  Aκακιος  Kapsokalivites), din vechiul Antimis al 
Bisericii, moștenit din vremea  IPS Sale +Arhiepiscopul 
Valerian, în noul Antimis oferit Bisericii noastre de că-
tre Întâi Stătătorul Bisericii noastre   

+Vlădica Nathaniel.    

    Inscripția  „St. Akakios Kavsocalivites, Mt. 
Athos" (Sfântul Acachie Kavsocalivitul din Muntele 
Athos/Aγιος Aκακιος Kapsokalivites), imaginea de sus, 
este o fotocopie a punguliței cu sfintele moaște ale 
Sfântului Mărturisitor Acachie, luată în duminica trans-
ferării lor din vechiul Antimis al Bisericii, moștenit din 
vremea +Arhiepiscopului Valerian, în noul Antimis 
oferit Bisericii noastre de către IPS Sa +Arhiepiscopul 
Nathaniel, la a 75-a Aniversare a Bisericii, Duminică 8 
iunie 2014. 
    Chiar de la moștenirea primită, în Antimis, a 
moaștelor Sfântului Mărturisitor Acachie,  de la 
+Arhiepiscopul Valerian, am încercat să pătrund în 
tainele trăirii duhovnicești ale Sfântului și am avut sub-
lime revelații sufletești. Mulțumesc lui Dumnezeu, 
mulțumesc lui +Vlădica Valerian, pentru această 
sfântă moștenire, a cărei prezență m-a protejat  îm-
potriva „uriașului negru și înfricoșător” și m-a sprijinit 
în cuget și simțiri, pentru păstorirea în calitate de 

Preot Protopop, al Comunității Românești din Cali-
fornia.  Cred că, multele împliniri și binefaceri ale 
Bisericii „Sf.Treime” au amprenta rugăciunilor 
Sfântului Acachie Kavsocalivitul. Trecerea în Anti-
mis-ul nou, facilitată de +Vlădica Nathaniel, în-
cununează osârdia noastră de a sluji cu sfințenie 
cauza creștină, întru slava lui Dumnezeu și a 
Sfintei Treimi. M-a umplut de mare bucurie aple-
carea duhovnicească a lui +Vlădica Nathaniel, cu 
multă dragoste părintească, pentru cinstirea ani-
versară, a 75 ani de la ctitorirea bisericii noastre, 
pentru „reînvierea” moaștelor Sfântului Acachie, 
pentru onorarea cu prezența și participarea activă 
la tot programul sărbătorii aniversare, pentru cu-
vântul, de o înaltă ținută pastorală, adresat 
participanților la întrunirea aniversară.  
  

B. ADUCEREA MOAȘTELOR SFINȚILOR 
PROV ȘI ANDONIC LA BISERICA 

“SFÂNTA TREIME” 

a). Prezentarea Moaștelor Sfinților Prov și An-
dronic, drept dar, din partea Mânăstirii „Adormirea 
Maicii Domnului” din Rives Junction, Michigan, 
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 SFINTELE MOAȘTE  DIN BISERICA „SFÂNTA TREIME”  

 

Sfinții Prov, Tarah și Andronic 



   Bisericii „Sfânta Treime”, din Los Angeles, Califor-
nia, de către Măicuța Stareță Gabriella Ursache, a avut 
loc duminică 27 octombrie 1996. 
La Sfânta Liturghie au coslujit preoții Constantin 
Alecse, Ioan Poptelecan și oaspete de onoare, pentru 
această zi istorică, zi a comunității ortodoxe din Sudul 
Californiei, venit special din Seatle,Washington, Părin-
tele Petru Ioan Voin, parohul bisericii soră „Sfinții Trei 
Ierarhi”. 
   Ca oaspete de onoare, a fost, desigur și Prea Cu-
vioasa Maică Gabriella Ursache, Stareța Mânăstirii 
„Adormirea maicii Domnului” din Rives Junction, Michi-
gan. Au participat la slujbă cca 300 persoane, iar la 
banchet au rămas cca 275 meseni. 
   Măicuța Stareță a citit „Apostolul Zilei”. În predica 
zilei, rostită în ambele limbi, Măicuța Stareță ne-a vor-
bit despre viețile Sfinților Prov și Andronic, ale căror 
Sfinte Moaște, ne-au fost prezentate drept dar. 
Procesiunea cu Sfintele Moaște ale Mărturisitorilor 
Mucenici Prov și Andronic a avut loc la ora 11:30 am, 
înconjurându-se biserica de 3 ori, cu participarea tu-
turor credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie. 
    
b. Actul pentru donația Sfintelor Moaște:   
“Se dăruiesc parohiei „Sfânta treime”, din Los Angeles, 
o părticică di Sfintele Moaște ale sfinților Prov și An-
dronic. Aceste moaște provin de la Mânăstirea 
„Schimbarea la Față”, Nafpaktos, Grecia. Astăzi, ziua a 
douăzeci și șasea, luna octombrie, anul Domnului una 
mie nouă sute nouăzeci și șase. Semnătura: Mather 
Gabriella, Stareță, Stampila” 
 
c. Mesajul scris al Maicii Starețe Gabriella:  
“Prea Cucernice Părinte și Dragi credincioși: Zilele 
petrecute împreună cu dumneavoastră au fost pline de 
bucurie duhovnicească. Mi-a făcut plăcere să găsesc, 
în inima Californiei, români credincioși, devotați și cu 
frică de Dumnezeu. Datorită Sfintelor Moaște s-a for-
mat o legătură spirituală între mânăstirea noastră și 
parohia dumneavoastră. Așa după cum v-ați exprimat 
și dumneavoastră dorința, sper să devină o tradiție 
vizita noastră la parohia dumneavoastră. 
 Fie ca Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților Mucenici 
Prov și Andronic, să vă dăruiască sănătate, putere, 
bună sporire în toate și bucurii duhovnicești! Să vă 
învrednicească să-I zidiți locaș, aici, pe pămînt, ca cei 
ce vor vedea râvna și dragostea dumneavoastră, să-L 
preamărească! 
 Dragostea și respectul avute pentru biserică și 
mânăstiri s-au manifestat și prin generozitatea pe care 
ați arătat-o. Vă mulțumim pentru bunăvoința de a 
împărtăși cu noi, atât de generos, din darurile primite 

de dumneavoastră de la Dumnezeu! 
 Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă ce mi-
ați făcut-o mie și, indirect, întregii obști 
mânăstirești și vă dorim post ușor, asigurându-vă 
că vă păstrăm, în inimile noastre, rugăciuni. Cu 
dragoste vîntru Hristos, Maica Gabriella și Obștea 
 
C. PARTE DIN RELICVELE MARTIRILOR 

DE LA AIUD LA BISERICA                
“SFÂNTA TREIME” 

   Puține închisori comuniste au exersat arta 
fizică a torturii, așa cum s-a întâmplat la Aiud. Au 
murit sub chin mii de oameni, aruncați apoi, pre-
cum câinii, la margini de drum. Dar Dumnezeu a 
vrut altfel! Osemintele martirilor au fost transfor-
mate in moaște sfinte, făcătoare de mari minuni. 
Zeci de mânăstiri din țară și de la Muntele Athos 
au luat părticele din rămășițele foștilor deținuți 
politici de la Aiud, care astăzi vindecă boli incura-
bile și izvorăsc mir. Moartea și suferința au fost 
transformate în nădejde și  în viață.  
   Prin bunăvoința familiei prof. Dumitru și 
Filofteea Turlacu, Biserica Ortodoxă Română 

„Sfânta Treime”, Los 
Angeles, California, s-a 
învrednicit să primea-
scă, din România, în 
vara anului 2011, părti-
cele  din relicvele mar-
t i r i l o r  n e a m u l u i 
românesc de la Aiud, 
sfânt odor, ce este pla-
sat spre venerare în 
racla de pe Sfântul Bal-
dachin, alături de Sfin-
tele Moaște ale Sfinților 
Prov  și Andronic. 
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Vizitarea Vârstnicilor si Bolnavilor  
 
Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Nasterii Domnului, 
2014 - parintele paroh va cauta sa vizite toti enoriasii 
vârstnici si bolnavi, aflati în spitale, case convalescente 
sau acasa. În eventualitatea ca cititorii revistei noastre 
cunosc si alti enoriasi, în afara celor mentionati în 
revista Viața Creștină, care doresc sa fie vizitati si îm-
partasiti la Sfintele Sarbatori ale Nasterii Domnului 
2014, va rugam sa-I dati de stire parintelui, la tele-
fonul cancelariei parohiale (323) 255-8583, sau la 
parintele acasa (818) 388-5483.  
 
Bradul de Craciun  
 
Facem si anul acesta apel la enoriasii bisericii de a gasi 
un donator (sau donatori) ai bradului de craciun, si un 
grup de voluntari decoratori. Luati legatura, va rugam, 
cu oficiul parohial.  
 
Plicuri de Craciun  
 
Dragostea Dvoastra fata de Pruncul Iisus, Mantuitorul 
nostru, nascut în saraca pestera a Betleemului acum 
2000 de ani, o puteti dovedi printr-un "dar" (adus 
atunci de magi si închinaciunea pastorilor), anume o 
donatie financiara catre Sfânta noastra biserica, 
prin intermediul plicului de Craciun capsat în 
prezenta revista, si participarea dumneavoastra, 
alaturi de întreaga familie, la divinele Slujbe din Ziua 
Craciunului, si celelalte 3 zile urmatoare, pâna la 
praznuirea Sfântului Stefan. În anticipatie, Va mul-
tumim!  
 
Iata, Vin Colindatorii!  
 
Din An în An sosesc la geam, aducându-va mesajul 
Nasterii Domnului Hristos, colindatorii parohiei noas-
tre. Anul acesta se va începe colindatul din ziua de 
sâmbătă 19  decembrie. Fiti primitori si generosi, asa 
cum au fost parintii, mosii si stramosii nostri. Donatiile 
dumneavoastre merg la Sfânta Biserica. Avem nevoie 
de voluntari.  
 
Program de Colinzi în Ziua de Craciun  
 
Nu uitati traditionalul Program de Colinzi Românesti si 
Americane pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de 
Craciun, Joi 25 Decembrie 2014, la orele 12:00 pm., 
imediat dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohiale.  

Iata, Vine Moș Crăciun (cu ai lui)!... Primiți-l ! 
Este oare ultimul an (2014) când mai vine???!!! 

……… 
 

Program de Colinzi în Ziua de Craciun 
 

Ca si'n anii precedenti, ipodiaconul Gabriel Vam-
vulescu va organiza, si prezenta – prin contributia 
catorva voluntari - un buchet de Colinde Tradition-
ale de Craciun, din tezaurul romanesc si strain, asa 
dupa cum dumnealui stie s'o faca. Va rugam sa va 
planuiti participarea. Un potlac se va servi înaintea 
programului. De aceea, rugam ca fiecare sa aduca 
câte un platou de mâncare, sa putem binecuvânta 
trupurile dumneavoastra postitoare cu mâncare 
"de frupt", înaintea programului.  
 

Slujbe Zilnice de la Craciun si până după    
Sf. Stefan 

  
Notati-Va calen-
darul, si nu pier-
deti ocazia a va 
cumineca zilnic, 
incepand cu Ziua 
de Craciun, Joi 25 
Decembrie, si ur-
matoarele 3 zile 
(vedeți programul 
lunii decembrie), 
cu sfintele Taine 

ale Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hris-
tos, în cadrul Sfintelor Liturghii oficiate zilnic, dela 
orele 10:00 am. Nu va fi nevoie sa postiti în 
aceasta perioada de dupa Craciun. Doamne, ce 
binecuvântare!…  
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Pledge/Membrie 2015  
(un apel fierbinte, de la suflet)  
 
Nu uitati. Bisericile se întretin numai, si numai din 
minusculele donatii pe care dumneavoastra le faceti. 
Guvernul nu ajuta cu nimic (astazi, întelegem noi, nici 
chiar în România). Episcopia nu numai ca nu ajuta fi-
nanciar, ci ea însasi se întretine din donatiile noastre. 
$ 60.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre paro-
hie îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 175 
de membri, noi trebuie sa platim la Episcopie  cca  $ 
12,000. Fara contributiile d-voastre, noi nu putem sa 
ne întretinem, si nici nu vom putea ajuta Episcopia. Si 
iarasi, nu uitati ca noi, la "Sfânta Treime", suntem 
quotati a fi una dintre cele 10 mari parohii ale Epis-
copiei. Daca noi nu ajutam, atunci cine ar potea sa 
contribuie!. Implorandu-Va, asteptam donatiile d-
Voastre de membrie/fagaduinte/donatii.  
 
Comitetul de Nominare  
 
Pentru alegerea membrilor consiliului parohial pe 
2015, un comitet de 4 persoane accepta "intentiile 
dvoastre" de a selecta cei mai calificati membri ai con-
siliului parohial: p.c.pr. Constantin Alecse, dna Getta 
Jercan, dl Ion Anton si ipodiaconul Panait-Lucian 
Cufuioti. În eventualitatea ca doriti a fi unul dintre cei 
20-25 de candidati ai consiliului parohial pentru 2015, 
va rugam sa dati de stire unuia dintre membrii 
comitetului de nominare.  
 
Calendare Românesti de Perete pe 2015  
 
Calendarele românesti de perete pe 2015, urmează să 
ne sosească de la epitropie, intr-un tiraj limitat, până 
la finele lunii decembrie, crt.  Adresati-va, va rugam, 
dlui Ion Anton, Epitrop I  al Bisericii.  
 
Boboteaza 2015  
 
Suntem chemati cu totii sa ne sfintim (sanctificam) 
viata noastra, casele noastre, la praznicul Botezului 
Domnului nostru IMantuitorul nostru Hristos. Biserica 
face aceasta de 2000 de ani. Nu uitati sa-l invitati pe 
preotul D-Voastra a va sfinti casele la Boboteaza anu-
lui 2015.  

Să ne rugăm pentru cei bolnavi  
 

♦ Ana Ciuca  
♦ Andromachia Gurita  
♦ Constanta Clenciu 
♦ Dorin Apostu 
♦ Dumitru Caranfil 
♦ Ecaterina-Livia Literat 
♦ Elena Ciolache 
♦ Elena Sapera  
♦ Hampik Mardirosian 
♦ Ioan Roman 
♦ Ioana Matei 
♦ Ion Cufuioti 
♦ Ion Cepoi 
♦ Leonora Kosek 
♦ Miron Bonca 
♦ Octavia Cocea 
♦ Sofia Bruma  
♦ Tatiana Calugarita  
♦ Tatiana Velcu  
♦ Vera Ulrich 
♦ Victoria Bei 

 

GÂNDURI DE CRĂCIUN 
(A existat Hristos ?) 

 

   Să nu vă aşteptaţi cumva la o predică ! Deşi 
pot fi citite şi în cărţi sau reviste, locul lor este în 
biserică şi mulţi sunt cei care o pot face mai bine 
ca mine.  
   Nu aşteptaţi nici cuvinte frumoase, alese de 
autor cu scopul de a trezi şoapte de admiraţie de 
genul: "Ce bine le mai zice!" şi din care fiecare să 
rămână cu ceea ce ştia dinainte. Intenţia mea este 
alta, aceea de a arăta că această credinţă pe care 
o păstram noi, creştinii, se bazează pe adevar şi pe 
realitate, iar nu pe mit şi ficţiune. 
   Tineti minte anii trecuti? Pâna în `89. Eram 
sufocati în scoli, la locul de munca, în sedinte, prin 
mas-media, cu aprecieri tendentioase la adresa 
crestinismului: Dumnezeu nu exista, Hristos, ce sa 
mai vorbim de el, nu a fost persoana istorica, iar 
religia si credinta sunt simple basme, bune doar 
pentru cei nestiutori. Noi, acum - ni se spunea - 
suntem altfel decât înaintasii, suntem culti si 
folosim din plin rezultatele cercetarilor stiintifice, 
care nu au gasit vreo urma de-a lui Dumnezeu, 
asa ca El nu exista.  Aduceau apoi argumentul 
suprem: "-L-am cautat si în cer, cu rachetele si nici 
acolo nu l-am gasit!"  

 ACTIVITĂȚI VIITOARE LA BISERICA „SFÂNTA TREIME”  

Vă așteptăm la Sfânta Biserică la Sfintele Sărbători ale 
Nașterii Domnului 2014, și Slujbele de Anul Nou 2015: 
Anul Nou, Boboteaza și Sf. Ioan. 

Evenimente Viitoare &  Anunturi Comunitare  



Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 57, Issue 7– 12, 2014 Pagina   19 

   Bietii de ei nu întelegeau un adevar atât de 
elementar : spre a putea analiza ceva sau pe cineva, 
se impune folosirea de mijloace compatibile. Astfel, nu 
poti masura volumul , folosind unitati de lungime, tot 
asa cum nu poti masura nivelul radiatiilor, folosind 
balanta sau viteza, folosind altimetrul. Dumnezeu este 
cognoscibil, dar, spre a-L putea detecta trebuie 
folosita inima…Asa cum noi, oamenii, ne desertam 
inimile în palmele celor pe care îi iubim, tot asa si 
Dumnezeu, Se daruieste celor care Îl iubesc ; El nu Se 
ascunde de ceilalti, ci aceia nu au ochi sa-L vada. 
   Afirmatiei necredinciosilor militanti, ca Hristos nu 
este persoana istorica, i-au fost opuse, la scurt timp, 
marturii istorice de necontestat, asa ca acestia au fost 
nevoiti sa dea înapoi. Au vrut, însa, ca si aceasta 
înfrângere sa o transforme în victorie. Au recunoscut 
senin ca Hristos este persoana istorica, da, suntem de 
acord ca a existat, stim, cum sa nu stim ca despre El 
au scris Tacit, Suetoniu, Pliniu cel Tânar; stim lucrurile 
acestea, dar marturiile demonstreaza existenta unui 
om numit Iisus, nicidecum a unui Dumnezeu. Ei sunt 
de acord ca Iisus a fost persoana istorica, accepta si 
ca a fost un om deosebit, foarte inteligent, un 
pedagog neîntrecut si de o moralitate desavârsita; nu 
I se poate reprosa vreo fapta rea, este un mare, 
poftim, cel mai mare filozof, care a putut schimba 
cursul istoriei lumii, dar nu este Dumnezeu, este om, 
doar om! 
   Ia te uita! A fost de o moralitate ireprosabila? 
Înseamna ca El nu a mintit, deoarece oamenii morali 
nu mint. Deci el a spus doar adevarul, asa ca trebuie 
crezut atunci când a afirmat despre Sine ca este Fiul 
Lui Dumnezeu, precum si cele privitoare la viata 
viitoare. Cei care nu accepta acest rationament sunt 
nevoiti sa îl primeasca atunci pe acesta, ca respecta si 
alatura atribute laudative unui om, care, atribuindu-Si 
o identitate falsa, este un mincinos. Or, a spune ca 
Iisus ar fi fost un mincinos este o asa aberatie, încât 
nimeni, oricât de pornit ar fi fost împotriva 
crestinismului, nu a îndraznit sa o faca. 
   Afirmatiei de nedumnezeire a lui Hristos, Biserica 
a opus Sfânta Scriptura. A aratat ca Biblia a fost scrisa 
pe parcursul unei perioade lungi de timp, cca 1500 de 
ani. A aratat ca cele scrise despre Hristos în Vechiul 
Testament (scris între 1500-100 î.Hr.) s-au împlinit 
întocmai în perioada Noului Testament. (Noul 
Testament a fost scris între anii 44-95 a.Hr.) Aparea 
clar, deci, ca din moment ce scrierile proorocilor din 
Vechiul Testament s-au împlinit în persoana lui Hristos 
din Noul Testament, Acesta este Cel prezis, 
Mântuitorul, Fiul Lui Dumnezeu. Denigratorii 
crestinismului au atacat atunci autenticitatea Sfintei 

Scripturi si, în mod special, proociile cuprinse în 
Vechiul Testament. Nu puteau afirma si acum, ca 
altadata, ca Noul Testament era falsificat, prea 
multe erau cele care îi contraziceau, asa ca au afir-
mat, nici mai mult sau mai putin, decât ca ucenicii 
Mântuitorului au falsificat scrierile proorocilor, din 
Vechiul Testament, spre a convinge posteritatea 
de divinitatea Mântuitorului. Sa o creada ei, am 
zis, nimeni nu moare pentru o minciuna si pe-
rioada primara a crestinismului a fost înrosita de 
sângele martirilor; acestia, au plecat cu seninatate 
capetele în fata calailor lor. Fara pic de teama. De 
unde atât curaj, daca nu din certitudinea Vietii Vii-
toare, alaturi de Acela pentru care se jertfeau? 

   Dar aceasta afirmatie era buna pentru cei care 
doreau dialogul, dar ei nu îl doreau. Ei doreau sa 
dicteze sfârsitul crestinismului si nu se încurcau în 
amanunte. Si, în plus, dialogul era jenant pentru 
ei, fiindca acesta impunea un schimb de idei, iar 
ei, bietii, nu prea aveau …… 
   Biserica a opus acestora si o alta afirmatie, 
anume ca nimeni nu si-ar fi permis sa încalce 
porunca lui Hristos si sa modifice Sfânta Scriptura, 
schimbând, nu doar un cuvânt, ci capitole întregi. 
Si, logic gândind, ar fi reusit ei sa schimbe toate 
manuscrisele, mult împrastiate în lume, fara sa 
razbata nici un ecou, în timp, asupra acestei fapte? 
Imposibil! 
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   Problema aceasta a fost rezolvata definitiv, la-
murita pentru totdeauna de o fericita întâmplare, în 
care crestinul vede Mâna lui Dumnezeu si care pune 
într-o jenanta încurcatura pe cel necredincios. 
În anul 1947, niste copii de beduini, care pasteau 
caprele prin zona marii Moarte, au pierdut o capra; 
crezându-o ascunsa într-una din multele grote si va-
gauni de acolo, au prins a arunca pietre in ele. Tot 
aruncând, au auzit un zgomot de spart si curiosi, ca 
toti copiii, au intrat, spre a vedea ce au stricat. In pes-
tera, au gasit mai multe vase de lut si, dintr-unul, 
proaspat spart, cazusera mai multe suluri din piele, cu 
o scriere marunta pe ele, aflate în buna stare. Bu-
curosi nevoie-mare de un asa noroc, au luat cu ei câ-
teva si le-au dus unui cizmar local, ca sa le foloseasca 
pentru meseria lui. 
   S-ar fi pierdut, probabil, aceste pergamente, la 
capute si pingele, daca nu ar fi picat acolo, în acea 
perioada, un preot, care avea cunostinte de ebraica si 
care a oprit cu strasnicie pe cizmar sa strice vreuna 
din piei. A anuntat apoi, autoritatile si, cercetându-se 
apoi locul în mod organizat, au fost gasite mai multe 
grote cu astfel de vase, care au fost desfacute cu at-
entie si pergamentele adapostite în ele au fost inven-
tariate. Dupa aceasta prima etapa,documentele, de-
spre care se intuia deja ca sunt de mare valoare, au 
fost date spre cercetare, unei comisii multidisciplinare, 
de mare probitate stiintifica. Membrii acesteia le-au au 
cercetat cu atentie, studiind materialul si apreciind 
metoda folosita la prelucrare; au studiat modelul de 
scris, comparându-l cu alte documente vechi, l-au 
datat si tradus. 
   Ce au stabilit membrii comisiei? În acele parti a 
existat o comunitate, membrii ei se numeau esenieni 
si traiau în pastrarea celor mai solide norme morale. 
Din rândul lor se pare ca a facut parte, mai târziu si 
Sfântul Ioan Botezatorul.. Metodele de datare au sta-
bilit ca scrierile dateaza cu circa 100 ani înainte de 
Mântuitorul. Acei oameni traiau izolati de restul so-
cietatii, în saracie si despre ei scrie Iosif Flaviu, 
aratând ca erau foarte curati la trup si suflet, respec-
tând precepte foarte severe. Ei au disparut, dar ves-
tigii de ale lor au ramas si a vrut Dumnezeu ca ele sa 
fie descoperite de nevinovatia si candoarea copiilor.  
Pergamentele reprezentau biblioteca lor si, cum în 
orice biblioteca ce se respecta, la loc de frunte este 
pastrata Sfânta Scriptura, asa aveau si esenienii Scrip-
tura. Ceea ce era scris pâna atunci, anume Vechiul 
Testament. Este usor de înteles ca atentia tuturor s-a 
îndreptat asupra cartilor profetilor, dornici sa vada: 
sunt deosebiri între cartile proorocilor, pastrate de ei si 
între ceea ce pastram noi în canonul scripturistic? 

   Adica, s-a schimbat ceva, în timp, în cartile pro-
orocilor, au apaprut adausuri "binevoitoare"? 
Raspunsul dat atunci, a închis pentru totdeauna 
gurile rauvoitorilor, deoarece s-a stabilit, fara nici un 
dubiu, ca ceea ce avem noi, astazi, în canonul scrip-
turistic al Vechiului Testament, aveau si ei, identic. 
Deci, nimeni nu a schimbat ceva! 
 

Concluzia, domnilor? 
   Pai, daca nimeni nu a schimbat ceva, daca scri-
erile sunt autentice, daca este dovedit si pe calea 
aceasta ca proorocii au scris în antecunostinta de 
cauza despre Hristos si L-au prezenatat drept Mân-
tuitorul lumii si daca toate cele scrise de ei s-au îm-
plinit în persoana Lui, rezulta ca El este cu adevarat 
"Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", cum 
marturisim în Crez. El a facut ca la Betleem sa apara 
o veste minunata, ce a umplut de bucurie îngeri si 
oameni, laolalta; El a stat în leagan de matase si la 
El au venit Cei Trei Craii de la Rasarit; El a schimbat 
omenirea, aducând pacea si binecuvântarea, de la El 
se numara anii erei noastre, era crestina, pentru ca 
El a fost Unic în istorie, Dumnezeu si om, Prunc 
Mântuitor! (Pr. Prof. Turcu Laurentiu)  

Un preot român (Răzvan Bena) cu studii la MIT 
propune schimbarea teoriei lui Einstein 

JURNALUL DE ARGEȘ - Părintele Paroh și  
nepotul dui Iosif Anghioiu , Leonard Soare 



Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 57, Issue 7–2, 2014 Pagina   21 

Sedinta Consiliului Parohial 
(Duminica 14 Decembrie 2014) 

 

   Ședinta s-a deschis cu rugaciunea de convocare. S-
a citit si aprobat procesul verbal al sedintei consiliului 
parohial  din 23 noiembrie 2014 – sfârșitul săptămânii 
de Thanksgiving (Ziua Mulţumitei) 2014.  
   Au răspuns prezent un număr de 17 membri. 
   Vicepresedinta (în absenţa președintelui consiliului 
parohial), Sabina Popescu, a deschis sedina, declarând-
o constituţională.  
      Agenda sendintei propusă de Parintele Paroh Con-
stantin Alecse, de președintele consiliului parohial, dl 
George Jercan, si secundată de ipodiaconul Ioan-
Bogdan Rigney, a fost aprobată în unanimitate de 
membrii comnsiliului parohial prezenţi.  
   Procesul verbal al Sedintei Consiliului, din data de 
23 noiembrie 2014, presentat de Parintele Paroh Con-
stantin Alecse, a fost aprobat, de către plenul consiliu-
lui, la propunerea d-nei dr. Rodica Rigney si secundată 
de D-na Geta Jercan. 
   S-a comentat calendarul activitatilor parohiale 
desfașurat pe anul 2014; potrivit propunerii ipodi-
aconului Ion-Bogdan Rigney. Propunerea a fost apro-
bata in unanimitate. 
   Tot in cadrul activitatilor 2014 s-a discutat succe-
sul celor 75 de ani - Aniverasarea biserici noastre  - 
Hramul Bisericii - pe data de 8 Iunie a.c.  
   D-na Victoria Razmeritza  a făcut o moţiune în fa-
voarea aprobării proiectului prezentat, moţiune secun-
data de dl Constantin Ciocan. Membrii consiliului paro-
chial prezenţi, au aprobat în unanimitate moţiunea. 
   Părintele paroh a anunţat consiliul despre faptul 
că școala Kedren, și-a încetat activitatea de 
funcţionare în cadrul facilităţilor parohiale, ceeace se 
traduce cu un deficit anual de cca. $30,000.00, care va 
trebui să fie acoperit din fondurile contului parochial 
de construcţii, începând din iunie 2014.  
    Parintele Paroh a anunţat că va expedia plicurile 
de Crăciun 2014 tuturor enoriașilor bisericii noastre. 
   Doamnele Reuniunii anunţă de asemenea că da-
torită lipsei de interes în cadrul comunităţii enoriașilor 
bisericii de a cumpăra COZONACI și CÂRNAŢI de 
Crăciun, acest proiect se va discontinua, începând de 
anul acesta, 2014. Încă o lipsă substanţială în împlini-
rea bugetului parohial anual. 
   D-na Victoria Razmeritza s-a oferit sa ajute la cu-
ratirea biserici pentru sărbătorile Nașterii Domnului, și 
decorarea sălii parohiale pentru Crăciun.  
   Părintele paroh a făcut un apel către parohieni 
pentru găsirea de voluntari pentru proiectul anual de 
“Colindat” la casele credincioșilor. S-a făcut un apel 
pentru voluntari la colindat. Ședinţa s-a încheiat în ju-
rul orelor 2:30 pm.  

Un altfel de post 
 
Renunta la a-i mai judeca pe altii: 
- descopera-l pe Cristos care traieste in ei ! 
Renunta la a mai spune cuvinte care ranesc: 
- umple-te de cuvinte care vindeca ! 
Renunta la a mai fi nemultumit: 
- umple-te de recunostinta ! 
Tine post de nervi: 
- umple-te cu rabdare ! 
Tine post de pesimism: 
- umple-te cu speranta ! 
Tine post de preocupari inutile: 
- umple-te de incredere in Domnul ! 
Renunta la a te mai plange: 
- umple-te de respect pentru acea minune care 
este viata ! 
Renunta la a-i mai stresa pe altii: 
- umple-te de o rugaciune neincetata ! 
Renunta la a mai fi acru: 
- umple-te de bunatate ! 
Renunta la a-ti da importanta: 
- umple-te de compasiune pentru ceilalti ! 
Renunta la teama pentru lucrurile tale: 
- umple-i pe ceilalti de darul tau ! 
Renunta la a mai fi descurajat: 
- umple-te de entuziasmul credintei ! 
Ţine post de tot ceea ce te separa de Iisus: 
- umple-te de tot ce te apropie de El ! 
"Numai cu inima poti vedea, esentialul este in-
vizibil pentru ochi.”                                                     
 
   ESTE HAR … 
 

– sa iubesti fara sa fii iubit… 
– sa slujesti fara sa fii pretuit… 
– sa daruiesti fara sa ti se multumeasca… 
– sa te jertfesti si fara sa ti se recunoasca… 
– sa ierti fara sa fii iertat… 
– sa-l sustii pe cel care te-a lepadat… 
– sa ramai linistit, desi esti nedreptatit… 
– sa crezi desi nu vezi fata in fata… 
– sa crezi desi nu esti deplin lamurit 
– sa investesti cladind fara sperante… 
– sa taci pentru a nu face rau aproapelui… 
– sa vorbesti de dragul adevarului… 
– sa induri fara sa murmuri, fara sa cartesti…. 
– totul sa-ti apartina, dar tu de toate bucuros sa 
te lipsesti… 
   LUPTA-TE TRUPULE, făcând o jertfa "de mân-
care", si vei fi mult mai puternic. Fiindcă Dumne-
zeu răsplătește orice luptă duci (SUFLETEASCĂ 
ORI TRUPEASCĂ), care este dreaptă, adevarată, si 
spre folosul aproapelui tău.!!! 
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME" 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065) 
 

CONVOCARE 
 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2015 
 
Iubiti membri ai parohiei, 
 
Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul 
IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Paro-
hială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pen-
tru ziua de DUMINICA, 8 Februarie 2015, in biserica 
(adresa de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei 
Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având urmă-
toarea: 
 
ORDINEA DE ZI 
 
1. Rugãciunea de invocare 
2. Apelul nominal 
3. Numirea prezidiului 
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 
Consiliului  
5. Rapoarte: 

a) Preotul paroh 
b) Presedintele consiliului 
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor 
d) Responsabilul cu intretinerea 
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2014 
f) Aprobarea bugetului pe 2015 

6. Recomandãrile Consiliului parohial 
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2015  

(Comisia de nominare) 
8. Alegerea delegaților la Congresele Episcopiei 
9. Propuneri şi dezbateri 
10. Inchiderea Sedintei 
Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, 
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul 
de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au achitat 
membria/minimum de donatii la programul de Fa-
gaduinte pe 2014 (până la data de 31 Decembrie 
2014), si care sunt înscrisi pe listele oficiale paro-
hiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc 
toate conditiile prescrise de Regulamente. 
 
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul, 
 

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

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

CONVOCATION 
 

 THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2015 
 
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 8 2013, at 1:00 p.m., immediately after the 
Divine Liturgy and the light luncheon, in the Church 
(address above): 
 
THE AGENDA IS AS FOLLOWS 
 
1.Opening Prayer 
2. Roll-Call 
3. Appointment of presidium 
4. Approval of the minutes of last Parish Council 
meeting  
5. Reports: 

a) Parish priest 
b) Parish Council president 
c) Ladies Auxiliary president 
d) Maintenance chairman 
e) Treasurer's report for 2014 
f). Approval of the 2015 Budget 

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

(Nominating committee) 
8. Election at the Episcopate Congresses 
9. Proposals and discussions 
10. Closing of meeting 
We invite all of the parish members to attend this 
meeting and contribute with their constructive ideas 
to the progress of our parish life. The right to vote at 
the meetings is held only by the ones who have paid 
their 2014 dues/minimum pledge dues, until Decem-
ber 31, 2014 - according to the membership lists 
submitted and approved by the Episcopate’s office, 
and fulfill all the conditions of the by-laws. 
 
Yours in Christ, 
 

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



 

 

 Troparul Sf. Vasile 
 
In tot pamantul a iesit vestirea ta, ca 

acel ce a primit cuvantul tau, prin care 
cu dumnezeiasca cuviinta ai invatat 
firea celor ce sunt le-ai aratat, obicei-
urile oamenilor le-ai impodobitt, Im-
parateasca Preotie, Parinte cuvioase, 
roaga pe Hristos Dumnezeul nostru sa ne 
daruiasca mare mila. 

Troparul Sf. Nicolae 
 

Îndreptător credinţei şi chip blândeţi-
lor, învăţător înfrânării te-ai arătat pe 
tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. 
Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia 
cele înalte, cu sărăcia cele bogate. 
Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hris-
tos Dumnezeu să mântuiască sufletele 
noastre.  

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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