Sunday School
Holy Trinity Orthodox
Church, Los Angeles, CA
Dear Parishioners,
We have great news! On November 19 we are
reopening Sunday School for children. Your
children are invited to join an enthusiastic
group of people who cannot wait to share their
knowledge and love for American and Romanian traditions with the youth. Before we discuss the details
of what will be taking place at Sunday School, it is important to understand the significance of bringing
your children to church.
Why is it important to bring your children to church?
Bringing your children to church teaches them that worship and faith are important. Even if they can not
grasp all of the information at a young age, they will learn the fundamental basic concepts. As they grow,
their knowledge about religion will grow as well, bringing their hearts closer to Christ and God. Church
also teaches children about our faith, and will allow our your child to interact with other children in our
community.
What will my child be doing at Sunday School?
Children will attend the morning ceremony that we hold every Sunday, followed by a Sunday School
program designed for them. In Sunday School, they will learn the basics of our religion, what it means to
be faithful and why it is important, while interacting with other children around their age. They will also
read sections from a children's Bible and learn religious songs, prayers, music, make crafts and drawings,
go on field trips and talent shows, which makes Sunday School more enjoyable for the children!
Who can attend?
• Children ages 3 and up
Where?
• Small Parish Hall
When?
• Every Sunday from 10:00 to 10:45 and immediately after Holy Communion
Who will be in Charge?
• Mrs. Antoneta Rastian and Presbytera Simona
Guest volunteers:
• We have Ms. Amber Rastian, Ms. Daniela Cufuioti, Mrs. Antoneta Rastian and many more. Of course,
any parent or grandparent will be welcome to help or join in fun and learn new things.
What do you need?
• Bring a smile, we have supplies!
Should you have any questions, please contact:
Antoaneta Rastian (818) 390-0000
Fr. Constantin Alecse (818) 388-5483
Sincerely in Christ,
Rev, Fr. Constantin Alecse
Rev, Fr. Justin Capsa, Youth Advisor

Dragi Enoriasi,
Avem vesti bune! Pe 19 Noiembrie redeschidem Școala Duminicală pentru copii. Copiii dvs.
sunt invitați să se alăture unui grup entuziast de oameni care abia aștepta sa împărtășească cu
tinerii cunoștințele și dragostea lor pentru tradițiile americane și românești. Înainte de a discuta
detaliile despre ceea ce va avea loc la Scoala Duminicala, este important să înțelegeți
semnificația de a aduce copiii dumneavoastră la biserică.
De ce este important să vă aduceți copiii la biserică?
Aducând copiii la biserică vor învața că închinarea și credința sunt importante. Chiar dacă nu
pot înțelege toate informațiile de la o vârstă fragedă, vor învăța conceptele fundamentale. În
timp ce cresc, cunoștințele lor despre religie vor crește și ele, apropiindu-le inimile de Hristos și
de Dumnezeu. Biserica îi învață pe copii despre credința noastră și le va permite copilului să
interacționeze cu alți copii din comunitatea noastră.
Ce va face copilul meu la biserică?
Copiii vor participa la ceremonia de dimineață pe care o ținem în fiecare duminică, urmată de
un program de școală duminicală destinata copiilor. În Școala Duminicală vor învăța elementele
de bază ale religiei noastre, ce înseamnă să fii credincios și de ce este important. Ei vor citi de
asemenea, secțiuni dintr-o biblie a copiilor și vor învăța cântece religioase, rugăciuni, muzică,
artizanat și desene, vor merge in excursii organizate. Intentionam sa organizam si spectacole
de talent ceea ce face școala duminicală mai plăcută pentru copii!
Cine poate participa?
• Copii de la 3 ani în sus
Unde?
• Sala mică de la parohie
Cand?
• În fiecare Duminică de la 10:00 la 10:45 și imediat după Sfânta Împărtășanie
Cine va fi responsabil?
• Doamna Antoneta Rastian si Preoteasa Simona Capsa

Oaspeți voluntari:
• Deocamdata avem pe Amber Rastian, Daniela Cufuioti, Antoneta Rastian si multi altii.
Desigur, orice părinte sau bunic vor fi bineveniți să ajute sau să se alăture în amuzament și să
învețe lucruri noi.
De ce aveti nevoie?
• Aduceți un zâmbet, avem tot ce ne trebuie.
Dacă aveți întrebări, contactati-ne:
Antoaneta Rastian (818) 390-0000
Parintele Constantin Alecse (818) 388-5483
Cu Sinceritate în Cristos,
Parintele Constantin Alecse
Parintele Justin Capsa

