Volume 52, Issue 1 - 4, 2009

C hrist ia n Life - V ia Ńa C reşt ină

Page 1

THE CHRISTIAN LIFE
VOLUME 52 * NO. 1-4

A RELIGIOUS MAGAZINE

JAN-APRIL 2009
CONTENT - CUPRINS

Va invitam sa vizitati siteul www.liturghie.org
(Sf. Liturghie in intregime cu slide-show de icoane)
You are invited to visit our church’s website of

www.liturghie.org/liturgy
(Liturgy of St. John Chrysostom - icons slide-show)

Coordonatele functionarilor consiliului parohial

02

The Nicene Creed - Crezul

03

Programul Slujbelor din Postul Mare, Pasti, Hram

03

Canonul Invierii - The Resurrection Canon Service

06

Paschal Greetings-Hristos a Înviat! (in limbi streine)

07

The Resurrection - Învierea Domnului - (English)

08

Predica la Învierea Domnului (Sf. Ioan Gura de Aur)

09

Adunarea Generală Parohială Anuală (1-II-2009)

10

Alegerea FunŃionarilor Consiliului, 2009 (Jurământ)

12

Îndatoririle naşilor la Botez

13

DonaŃii, numele colindătorilor: Colindă 2008

14

DonaŃii Financiare: Plicurile de Crăciun 2008

14

Alte donaŃii: renovarea băilor; ofrande de Crăciun

15

Reuniunea Doamnelor: Mese la geam, şi lunare

15

Dela Pr. Paroh: MulŃumiri, cadouri la ziua de naştere

15

Efectele miraculoaşe ale Crucii şi Rugăciunii

16

O săptamână fără internet

17

Marele poet Grigore Vieru, ne-a părăsit (I. Anton)

17

Amintiri despre bădiŃa Grigore Vieru (A. RăzmeriŃa)

18

Suflet Românesc…! - lui Grigore Vieru (D. Caranfil)

21

Bustul lui Grigore Vieru (Apel pentru donaŃii)

22

Christos Anesti - Christ is Risen! (English)

23

Feature article: Orthodox Easter - Paskha

24

Church Services: Funerals (Înmormântări)

25

Despre Denii (Ce sunt Deniile?)

29

Slujbe Religioase (Boteze, Rugaciuni pentru bolnavi)

30

Church Services (Lent, Passion Week, Easter…)

31

Final cover (Our Church & English Services)

32

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

Page 2

Christian Life - ViaŃa Creştină

Volume 52, Issue 1 - 4, 2009

HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
3315 Verdugo Road, Los Angeles, California, 90065
(323) 255-8583
(818) 365-4274
Cell. (818) 388-5483
Fax (818) 688-3965
_____________________________________________________________________________________
V. Rev.Fr. Constantin Alecse - preot@biserica.org (or) ConstantinAlecse@yahoo.com
Web-pages - www.Biserica.org

Forum - www. biserica.org/phpBB2/index.php

Parish Priest ®
Assistant Priest

V.Rev.Fr. Constantin Alecse (E)
Rev. Fr. Virgil Anton

(818) 365-4274
(626) 288-7472

(818) 388-5483
(626) 258-9596

Sub-Deacon
Sub-Deacon

Panait-Lucian Cufuioti
Liviu G. Constantinescu

(818) 508-8381
(805) 526-0310

(310) 925-1004
(818) 489-2988

Sub-Deacon/Liturgical

Gabriel Petru Vamvulescu

(310) 571-1989

(424) 653-4067

President

Constantin Jercan

(323) 664-0094

(323) 661-0177

Vice-President
Secretary

Paul Popa
Marcela Dora Serban

(650) 861-2280
(818) 206-5746

(310) 467-9643
(818) 322-5495

Treasurer

Nastaca Cociuban

(323) 309-5833

(323) 222-6199

Trustee/Epitrop I

Mihai Daniel Orita

(323) 510-7104

(818) 731-8497

Trustee/Epitrop II
Cultural Committee

Ion Anton
Ion Anton

(626) 329-6762
(626) 329-6762

(323) 255-8583
(323) 255-8583

Ladies Aid President

Getta Jercan

(323) 664-0094

(323) 661-0177

English Chapel

Rev. Fr. Virgil Anton

(626) 288-7472

(626) 258-9596

Sunday School
Maintenance

Sub-Deacon Liviu Constantinescu
Constantin Ciocan

(805) 526-0310
(323) 254-4992

(818) 489-2988
(323) 252-8211

Youth Religious Education

Marcela Dora Serban

(818) 206-5746

(818) 322-5495

Women’ Liturgical Worker

Diana Claudia Busuioc

(323) 243-9658

(323) 255-8583

Publications/Web-sites
Managers

V.Rev.Fr. Constantin Alecse
Ioan & Nastaca Cociuban

(818) 365-4274
(323) 309-5833

(818) 388-5483
(323) 222-6199

Kedren Head-Start School

Prof. Lillia Abril (or) Cezar Adrian

(323) 257-7678

(323) 777-1111/175

Building Committee -

Executive Board:

Parish Office

V.Rev.Fr. Constantin Alecse

(818) 365-4274

(818) 388-5483

Chairman
General Contractor

Livia Ecaterina Literat
John Simoni

(626) 440-1211
(818) 424-3546

(323) 661-0177
(818) 772-4459

Investments

Mario Theodorou

(818) 749-3333

(818) 766-2376

Develop. Advisor

Dorian Serban

(213) 397-7756

(818) 609-0272

Bus. Management
Trustee/Financial Advisor

Petrica Predescu
Paul Mantea

(818) 445-9390
(310) 801-9707

(818) 348-8413
(909) 260-9888

COUNCIL MEMBERS’ BIOGRAPHIES:
Jan-April 2009

www.biserica.org/ro/desprenoi/index.htm

Volume 52, Issue 1 - 4, 2009

Christian Life - ViaŃa Creştină

The Nicene Creed

Page 3

Programul Slujbelor Bisericesti
1. Postul Mare pana in Duminica Floriilor

(1 Martie – 11 Aprilie 2009)
În fiecare duminica:
 Slujba Utreniei, orele 9:00 am
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
In fiecare Vineri, orele 10:00 am
 Sf. Liturghie a Darurilor Mai'Inainte Sfintite
În fiecare Sâmbata (cu exceptia Saptamânii
Patimilor)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
 Parastasele de Obste, orele 11:00 am
 Alte parastase, la cerere, la biserica, cimitir
sau acasa.
Spovedanii în Biserica

I believe in one God, the Father almighty, Maker of
heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the onlybegotten, begotten of the Father before all ages.
Light of light; true God of true God; begotten, not
made; of one essence with the Father, by Whom all
things were made;




În fiecare Vinere inainte si dupa Sfânta Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfintite
În fiecare Sâmbata, înainte si dupa Sf. Slujbe
În fiecare Duminica între orele 9:00-9:45 am,
si dupa Sfintele Slujbe

2. Programul Slujbelor din Saptamana Mare,

Who for us men and for our salvation came down from
heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the
Virgin Mary, and became man.
And He was crucified for us under Pontius Pilate, and
suffered, and was buried.
And the third day He rose again, according to the
Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the
right hand of the Father; and He shall come again with
glory to judge the living and the dead;
Whose Kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, Who
proceeds from the Father;
Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified; Who spoke by the prophets.
And in one holy, catholic, and apostolic Church.
I acknowledge one Baptism for the remission of sins.
I look for the resurrection of the dead, and the life of
the world to come. Amen

Sfintele Pasti, Duminica Tomii

Luna lui Aprilie 2009
11 S - Sâmbãta lui Lazãr
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
 Împartasirea copiilor
 Parastase de Obste, orele 11: 15 am ;
 Pregãtirea salciilor
12 D (+) Intrarea Domnului în Ierusalim. Sf.
Sava dela Buzau - Dezlegare la peste
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
 Masa de peste (IMO Vasile si Florica Rotaru)
 Bake si Boutique Sale
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13 L Sf. Ap. din cei 70: Aristarh, Pud şi Trofim
(Începe Saptamana Patimilor)
(În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parintele va
vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii din comunitate).
15 M Sf. Ap. din cei 70: Aristarh, Pud şi Trofim
 Sf. Liturghie a Darurilor Mai Nainte Sfintite, 10:00 am
 Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30 pm)
 Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara

18 S Sâmbãta Mare. Cuv. Ioan, ucenicul Sf.
Grigorie Decapolitul
 Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, 10:00
am
 Spovedanii la începutul slujbei (orele 8:00-10:00
am)
 Împartasirea copiilor/Pregatirea Pastilor

16 J Joia Mare. Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi
Hionia
 Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, 10:00 am
 Împartasirea copiilor/ Sfintirea Pastilor
 Denie/Slujba celor 12 Sfinte Evanghelii (6:30 pm)
 Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
17 V Vinerea Mare. Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei;
Sf. Acachie, Ep. Melitinei
 Pregatirea Sfântului Mormânt,
orele 8:00 am
 Slujba Ceasurilor
Împaratesti/
- Vecernia Mare
(scoaterea Sf.
Mormânt), 2:30
pm.
 Slujba Prohodului/ procesiunea
înconjurarii
Bisericii, (orele
6:30 pm)
 Spovedanii la
sfârsitul slujbei de
seara

19 D - Duminica Sfintei Învieri - (+) Invierea
Domnului
 Slujba Sfintei Învieri, la 12 Noaptea (Sâmbata
Mare), în curtea Bisericii
 Sfânta Liturghie Pascala, în continuarea procesiunii, orele 1:00 am.
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 Agapa, la finele Sfintei Liturghii (3:00 am).
 Orele 12:00 (pranz) - Slujba celei de a Doua Învieri/
Vecernia Mare, cu citirea Sfintei Evanghelii în mai
multe limbi straine.

 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

20 L Începe Sãptãmâna Luminatã. (Sf.Paste). †)
Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

31 D - Duminica a VII-a după Paşti (a Sf.
PărinŃi de la Sinodul I Ecumenic)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

21 M (Sfintele Paste). Sf. SfinŃit Mc. Ianuarie
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
23 J †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinŃă
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
24 V+ Izvorul Tãmãduirii. Aducerea Moastelor
Sf. Atanasie cel Mare
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
 Sfintirea Aghesmei celei Mari
26 D Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei (a Sf. Ap. Toma)
(Duminica a 2-a dupa Pasti)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
 Sedinta consiliului parohial

28 J (+) Inaltarea Domnului (Ziua Eroilor)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Luna lui Iunie 2008
7 D - Duminica a VIII-a după Paşti
(Duminica Rusaliilor, a Cincizecimii);
HRAMUL BISERICII NOASTRE
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
. Fotografii Solia 2010, Ziua Tatilor
 Banchet (vom anunta ulterior programul complet
al Hramului)
8 L (+) Sfanta Treime - Rusaliile.
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
14 D - Sf. Prooroc Elisei - (Lasatul secului)
. Sf. Liturghie, orele 10:00 am

3. Din Duminica Tomii pana la Rusalii

15 L (Inceputul Postului Sf. Petru si Pavel)

Luna lui Mai 2009

21 Duminica a II-a după Rusalii (Chemarea
primilor Apostoli)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

3 D - Duminica a 3-a dupa Pasti (a Mironositelor). Sf. Mc. Timotei şi soŃia sa Mavra
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
10 Mai - Duminica a 4-a dupa Pasti (a Slabanogului). Sf. Ap. Simon Zilotul
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
. Ziua mamei, Independenta Romaniei, Monarhia (10
Mai, Te-Deum).
 Masa si program
18 D - Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
21 J - Praznuirea Sfintilor Imparati Constantin
si Elena
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
24 D - Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din
naştere)

24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
(Sânzienele)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
28 Duminica a III-a după Rusalii (Despre
grijile vieŃii)
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
29 L +) Sf. Apostoli Petru si Pavel
 Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Luna lui Iulie 2009
5 D - Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf.
PărinŃi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului)
(Sfânta Liturghie, oficiaza Parintele Virgil Anton;
parintele paroh se va afla la Congresul Episcopiei Congresul: 3-5 iulie, 2009)
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CANONUL INVIERII
(FRAGMENTE)
Hristos a inviat din morti!
Cu moartea pe moarte calcand
Si celor din mormanturi
Viata daruindu-le.
Ziua Invierii, sa ne luminam, popoare,
Pastile Domnului, Pastile!
Ca din moarte la viata si de pe
pamant la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cantam cantare de biruinta.
Hristos a inviat din morti!
Sa ne curatim simtirile
Si sa vedem pe Hristos stralucind,
Cu neapropiata lumina a Invierii.
Si bucurati-va zicand: "luminati sa-L
auzim",
Cantandu-I cantare de biruinta.
Hristos a inviat din morti!
Cerurile dupa cuviinta sa se vesealeasca; Si pamantul sa se bucure.
Si sa praznuiasca toata lumea
Cea vazuta si cea nevazuta
Ca Hristos S-a sculat, veselia cea
vesnica.
Veniti sa bem bautura noua
Nu din piatra stearpa facuta cu minuni
Ci din Izvorul nestricaciunii
Care a izvorat din mormantul lui Hristos; Intru care ne intarim.
Hristos a inviat din morti!
Acum toate s-au umplut de lumina
Si cerul si pamantul si cele dedesubt.
Deci sa praznuiasca toata faptura
Invierea lui Hristos,
Intru care s-a intarit.
Hristos a inviat din morti!
Ieri m-am ingropat impreuna cu tine,
Hristoase; Astazi ma scol impreuna cu
Tine, inviind Tu.
Rastignitu-m-am ieri, impreuna cu
Tine,

Insuti impreuna ma preaslaveste, Mantuitorule, Intru Imparatia Ta.
La dumnezeiasca straja,
De Dumnezeu graitorul Avacum
Sa stea impreuna cu noi si sa arate
Pe ingerul cel purtator de lumina
Care a grait cu mare glas:
"Astazi este mantuirea lumii,
Ca a Inviat Hristos, ca cel Atotputernic!"
Hristos a inviat din morti!

La Lumina au mers Hristoase, cu picioare
vesele
Laudand Pastile cele vesnice
Hristos a inviat din morti!
Sa ne apropiem purtatori de Lumina
La Hristos, Cel ce a iesit
Din mormant ca un Mire
Si sa praznuim impreuna cu cetele
Cele iubitoare de Praznic
Pastile lui Dumnezeu, cele mantuitoare.

Parte barbateasca, ca Cel ce a deschis
Pantecele cel fecioresc, fost-a Hristos.
Iar ca un om, mielusel S-a chemat si fara
prihana
Ca Cel ce n-a gustat stricaciune,
Pastile noastre, si ca un Dumnezeu adevarat,
Desavarsit S-a numit.

Coboratu-te-ai intru cele mai de jos ale
pamantului
Si ai sfaramat incuietorile cele vesnice
Care tineau pe cei legati, Hristoase.
Si a treia zi, precum Iona din chit,
Ai inviat din mormant.

Hristos a inviat din morti!

Pazind pecetile intregi, Hristoase,
Ai inviat din mormant,
Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei
Prin nasterea Ta.
Si ne-ai deschis noua usile Raiului

Ca un mielusel de un an,
Cea binecuvantata de noi, cununa Hristos,
De voie pentru toti S-a jertfit,
Pastile cele curatitoare.
Si iarasi frumos din mormant
Soarele Dreptatii, noua ne-a stralucit.
Hristos a inviat din morti!
Al lui Dumnezeu, parinte David
Inaintea chivotului umbrei a saltat jucand
Iar noi poporul cel sfant al lui Dumnezeu,
Plinirea inchipuirilor vazand
Sa ne veselim dumnezeieste
Ca a inviat Hristos ca cel Atotputernic!
Sa manecam cu manecare adanca,
Si in loc de mir cantare sa aducem
Stapanului.
Si sa vedem pe Hristos, Soarele Dreptatii,
Tuturor viata rasarind.
Hristos a inviat din morti!
Milostivirea Ta, cea nemasurata
Cei tinuti in legaturile iadului, vazandu-o

Hristos a inviat din morti!

Hristos a inviat din morti!
Mantuitorul meu,
Vie si nejertfita jertfa ca un Dumnezeu
Pe Tine insuti, de voie aducandu-te Tatalui,
Ai inviat pe Adam, impreuna cu tot neamul
Sculandu-te din mormant.
De Te-ai si pogorat in mormant,
Cela ce esti fara de moarte,
Dar puterea iadului ai robit
Si ai inviat ca un nemuritor,
Hristoase, Dumnezeule.
Zicand femeilor: "mironosite, bucurati-va!"
Si apostolilor Tai, pace daruindu-le.
Cela ce dai celor cazuti sculare.
Hristos a inviat din morti!
Cel ce a izbavit pe tineri din cuptor, facandu-se om; Patimeste ca un muritor.
Si prin patima pe cel muritor il imbraca
In podoaba nestricaciunii,
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Cel ce Unul este binecuvantat,
Dumezeul parintilor si preaslavit.

Laudandu-L pe Dansul ca pe un Dumnezeu in veci.

Hristos a inviat din morti!

Hristos a inviat din morti!

Femeile cele ganditoare de Dumnezeu
Cu miruri in urma Ta au alergat,
Si pe cale ca pe un mort cu lacrimi te
cautau,
Bucurandu-se s-au inchinat,
Tie Dumnezeului celui viu.
Si Pastile cele de taina,
Ucenicilor Tai, Hristoase, bine le-au
vesit.

Ridica imprejur ochii tai Sioane, si vezi
Ca iata a venit la tine
Ca niste faclii de Dumnezeu luminate.
De la Apus si de la Miaza-noapte,
Si de la mare, si de la Rasarit fii tai.
Intru tine binecuvantand pe Hristos in
veci.
Preasfanta Treime, Dumnezeul nostru,
Slava Tie!
Parinte Atottiitorule, si Cuvinte si Duhule,
Fire ceea ce esti Una in trei Ipostasuri,
Si dumnezeiasca.
Intru Tine ne-am botezat
Si pe Tine te binecuvantam, intru toti
vecii.

Hristos a inviat din morti!
Praznuim omorarea mortii
Sfaramarea iadului si incepatura altei
vietii vesnice.
Si saltand laudam pe pricinuitorul
Pe Unul Cel binecuvantat
Dumnezeul parintilor si preaslavit.

Hristos a inviat din morti!
Cat este de simtita cu adevarat si mult
praznuita
Aceasta noapte de mantuire si stralucita.
A zilei celei purtatoare de Lumina a
Invierii
Mai-nainte vestitoare
fiind.
Intru care Lumina
cea fara de ani,
Din mormant
trupeste tuturor a
stralucit.

Hristos a inviat
din morti!
Aceasta numita si Sfanta Zi, Una a
sambetelor,
Imparateasa si Doamna,
Al praznicilor Praznic, si sarbatoare
este
A sarbatorilor.
Intru care binecuvantam pe Hristos in
veci.

Hristos a inviat din morti!
Veniti cu rodul vitei cel nou
Al dumnezeiestii veselii
In ziua cea vestita a Invierii
Imparatiei lui Hristos sa ne impartasim
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PASCHAL GREETINGS
Albanian: Krishti U Ngjall! Vertet U Ngjall!
Anglo-Saxon: Crist aras! Crist sodhlice
aras!

Arabic: El Messieh kahm! Hakken kahm!
Armenian: Kristos haryav ee merelotz! Orhnial eh harootyunuh kristosee!

Bulgarian: Hristos voskrese! Vo istina voskrese!

Coptic: Pchristos aftooun! Alethos aftooun!
English: Christ is risen! Indeed He is risen!
Eritrean-Tigre: Christos tensiou! Bahake tensiou!

Hristos a inviat din morti!
Ethiopian: Christos t'ensah em' muhtan!
Ingerul a strigat celei pline de dar:
"Curata Fecioara, bucura-te!
Si iarasi zic, bucura-te!
Ca Fiul tau a inviat a treia zi din groapa."
Lumineaza-te, lumineaza-te, noule Ierusalime
Ca Slava Domnului peste tine a rasarit!
Salta acum si te bucura Sioane,
Iara tu, curata Nascatoare
de Dumneze
Veseleste-te intru Invierea
Celui nascut al tau.

Hristos a inviat din
morti!
O, dumnezeiescul, o iubitul,
o preadulcele Tau glas
Caci cu noi Te-ai fagaduit sa
fii cu adevarat,
Pana la sfarsitul veacului, Hristoase!
Pe care intarire de nadejde, credinciosii
avandu-l, Ne bucuram

Hristos a inviat din morti!

Exai' ab-her eokala!

French: Le Christ est ressuscite! En verite il
est ressuscite!
German: Christus ist erstanden! Wahrlich ist
er erstanden!

Greek: Christos anesti! Alithos anesti!
Hebrew: Ha Masheeha houh quam! Be
emet quam!
Hungarian: Krisztus feltamadt! Valoban feltamadt!

Italian: Cristo e' risorto! Veramente e' risorto!

Polish: Khristus zmartwyckwstal! Zaprawde
zmartwyckwstal!

Romanian: Hristos a inviat! Adeverat a inviat!

Russian: Khristos voskrese! Voistinu voskO, Pastile cele mari si preasfintite, Hristoase
O, intelepciunea lui Dumnezeu si Cuvantul lui Dumnezeu si Puterea
Da-ne noua mai adevarat sa ne impartasim cu Tine,
In Ziua ce neinserata a Imparatiei Tale.

Hristos a inviat din morti!

rese!

Serbian: Cristos vaskres! Vaistinu vaskres!
Spanish: Cristo ha resucitado! En verdad ha
resucitado!

Ukrainian: Khristos voskres! Voistinu voskres!
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The Resurrection - Invierea
Celebrated on the first Sunday after the
Spring Equinox after Passover
Christ is risen from the dead, trampling down death by death,
and upon those in the tombs bestowing life! The celebration of

holds the hands of Adam and Eve, depicted to his
right and left, as he pulls them from their tombs.
Adam is in old man, recalled to his primordial innocence; Eve is also depicted as elderly, and is set free
from her sin in Eden by the Incarnation. Behind Christ
are aligned the Righteous of the Old Testament (to
the left, including Solomon and David) and the New
Testament (to the right, including John the Baptist
and Joseph the Guardian).

Pascha: The Christian Passover

Pascha (called "Easter Sunday" in the West) in the Orthodox
Church is not merely a historical re-enactment of Christ's Resurrection as narrated in the gospels. It is not a dramatic presentation of "the first Easter morning," and there is no "sunrise
service", since the Paschal Matins and Liturgy are celebrated
together in the first dark hours of the first day of the week in
order to give men the experience of the new creation of the
world, and to allow them to enter mystically into the New Jerusalem which shines eternally with the glorious Light of Christ!
The Church teaches that while the body of Christ rested in the
tomb on the Sabbath (the day after the Crucifixion), His soul
descended into Hades. Prior to the Incarnation, the gates of
paradise were closed to mankind. Therefore Hades, not to be
confused with Hell, was the place where the souls of all went
upon death. It was neither a place of reward, nor a place of
punishment. It had been likened to "Death's prison", where the
souls of both the just and the sinners were confined. Since
Christ actually died upon the Cross, Death claimed His Soul for
Hades. However, Hades received more than it expected… it
received the Giver of Life, who destroyed the power of Hades.
The icon of the Resurrection portrays this concept.

About the Icon of the Holy Resurrection
Christ, the central figure of the icon, is robed in white to show
His divinity. The aureole (elongated halo) around Him also
symbolizes this brilliant Light. At His feet are the demolished
brass gates of Hades, with their broken keys and locks. Christ

On the Great and Holy Sunday of Pascha, we celebrate the Life-giving Resurrection of our Lord, God,
and Savior Jesus Christ. Pascha, which is translated
from the Hebrew, means Passover.
For this is the day on which God created the world
from nothingness. On this day, He delivered the Israelites from Pharaoh’s hands and led them through the
Red Sea. On this day, he descended from heaven and
took His dwelling in the Virgin’s womb; now drawing
forth mankind held in Hades, He raised them to
heaven and brought them to the first to the firstcreated honor of incorruption. … [W]hile the soldiers
guarded the tomb, at midnight the earth quaked, for
the angel of the Lord had descended and rolled the
stone from the entrance of the tomb, and the soldiers
[set to guard the tomb] were so frightened that they
fled. The women came to the tomb very early in the
morning on the day following the Sabbath — that is
to say at midnight on Saturday. Therefore, late on the
first day of the Resurrection, the Mother of God was
there together with St. Mary Magdalene, who was sitting near the tomb according to St. Matthew. The
Evangelists say that He first appeared to St. Mary
Magdalene [rather than His Mother]…so that there
would be no doubts or suspicions concerning the
truth of the Resurrection.
It was St. Mary Magdalene who saw the angel upon
the stone; then bowing down, she saw the other angels inside. The angels announced the Lord’s Resurrection to her and said, “He is risen! He is not here!
Behold the place where they laid Him” (Mark 16:6).
Hearing this, the women turned to run and announce
the Resurrection to the most fervent of the Apostles,
that is, to St. Peter and St. John. But when they returned, they met Christ Himself, Who said to them,
“Re-joice” (Matthew 28:9).

Translated from Romanian; Synaxarion of the Lenten
Triodion and Penetcostarion, pp. 163-166 (Rives
Junction, Mi.: HDM Press, 1999).
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Predica la Invierea Domnului
de Sf. Ioan Gura de Aur
cel bogat si cel sarac sa se bucure deopotriva!
Cel harnic dar si cel molcom sa sarbatoreasca
aceasta sfanta zi!
Cel ce a postit cat si cel ce nu a postit
sa se bucure azi de Masa cea plina de bunatati!
Mancati cu toti din vitelul cel gras!
Sa nu ramana nimeni flamand. Sorbiti cu totii din
paharul credintei.
Bucurati-va de maretia bunatatii Sale!
Nimeni sa nu fie trist pentru ca este sarac,
pentru ca imparatia lui Dumnezeu ne-a fost dezvaluita!
Sa nu fie nimeni abatut din cauza pacatelor sale;
pentru ca iertarea ne-a venit din mormantul Domnului.
Sa nu fie nimeni infricosat de moarte,
pentru ca moartea Mantuitorului ne-a eliberat pe
noi!
El a calcat pe moarte si a invins-o.
Cine sunt acei ce iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul?
Fie ca ei sa se bucure de aceasta mareata sarbatoare!
Cine sunt acei ce slujesc Domnului cu credinta?
Fie ca ei sa se veseleasca intru Domnul!
Cine sunt aceia ce sunt vlaguiti de atata post?
Acum isi vor primi rasplata mult dorita!
Cei ce au muncit cu ravna inca din cel dintai ceas,
Sa-si primeasca rasplata ce li se cuvine;
Cel care a venit dupa al treilea ceas,
Sa se bucure si acela de marea Sarbatoare!
Si cel ce a venit dupa al saselea ceas,
Sa nu se indoiasca; pentru ca nu va ramane pe dinafara!
Iar cel ce a sosit in cel din urma ceas,
Sa nu-i fie frica de intarzierea sa!
Pentru ca Domnul este binevoitor si primeste si pe ultimul venit
El da pace celui ce vine in ultima clipa
asa cum da si celui ce a trudit din primul ceas.
Unuia ii da, iar pe celalalt il indestuleaza.
El pretuieste truda si saluta curajul.
El onoreaza atat faptele cat si gandurile bune.
Sa ne bucuram cu totii de bunavointa Domnului!
Cel dintai si cel de pe urma sosit sa primeasca aceeasi
rasplata;

El a distrus taramul mortii cand a coborat in el;
l-a bagat in spaima cand acela a incercat sa muste
din carnea Sa.
Asa a proorocit Isaia:
"Tu iadule te-ai infricosat cand L-ai intalnit pe El".
Iadul s-a infricosat pentru ca a fost invins.
S-a infricosat pentru ca a fost facut de rusine.
S-a inspaimantat pentru ca a fost distrus.
S-a inspaimantat pentru ca i s-a luat puterea.
S-a inspaimantat pentru ca este acum neputincios.
Iadul a luat un trup si a descoperit pe Dumnezeu.
A luat pamant si a descoperit Cer.
A luat ce a vazut si a fost coplesit de ceea ce nu
vazuse.
O moarte, unde-ti mai este coasa?
O iadule, unde iti mai sunt izbanzile?
Hristos a inviat si tu moarte ti-ai pierdut puterea!
Hristos a inviat si cei rai s-au prabusit!
Hristos a inviat si ingerii se veselesc!
Hristos a inviat si viata a invins moartea!
Hristos a inviat cu moartea pre moarte calcand;
Si celor din mormanturi viata le-a daruit!
Ca Lui I se cuvine Gloria si Puterea acum si in
vecii vecilor. Amin!
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ADUNAREA GENERALA PAROHIALA A BISERICII ORTODOXE ROMANE “SF. TREIME”
(1 FEBUARIE 2009)
Potrivit Constitutiei si Regulamentelor Episcopiei
ROEA, Adunarea Generala Parohiala Anuala a Parohiei Sf. Treime, din Los Angeles, California (adresa de
mai sus) s-a intrunit, in biserica, in ziua de Duminica 1
Februarie 2009, orele 1:05 pm , la finele Sf. Liturghii,
asa dupa cum a fost propusa de consiliul parohial,
apoi aprobata de Sf. Episcopie, si ratificata de Adunare (potrivit instructiunilor Episcopiei), dupa cum urmeaza:
1. S-a rostit “Rugaciunea de Invocare” de catre parintele paroh, preotul Constantin Alecse.
2. Parintele Paroh Constantin Alecse a numit prezidiul:
secretare dna Dora Serban si dna Silvia Literat, persoane de incredere, domnul Gabriel Vamvulescu,
domnul Calin Popa si domnul Panait Cufuioti. Motiunea de aprobare a prezidiului a fost facuta de catre
domnul Anatol Razmerita, secundata de doamna Sabina Popescu si aprobata in unanimitate.
3. S-a trecut la facerea apelului nominal de catre
doamna dna Dora Serban. Cu un efectiv de 39 de persoane, sedinta anuala a fost oficial deschisa si prin urmare s-a trecut la citirea rapoartelor.

adus cu noi in America limba, credinta, slujirea si
traditiile mosilor si stramosilor nostri, care, din
pacate sint tot mai greu de pastrat. Cu sufletul
strins pentru ca situatia spiritualaq actuala este destul de grea, pentru ca lucrurile legate de viata noastra duhovniceasca nu merg prea bine ne aminteste
datoria noastra de a da generatiilor viitoare aceste
minunate traditii. (Ne relateaza dificultatiile intimpinate anul trecut (2008) de a pastra traditiile legate
de colindat, cand, cu mare greutate a reusit sa injghebeze o ceata de colindatori, de a vizita casele
pastoritilor). De asemenea, a mentionat ca, la apelele facute pentru diferite activitati comunitare participarea enoriasilor a fost minimala. In final Parintele Constantin Alecse multumeste Bunului Dumnezeu pentru faptul ca sintem aici, multumeste dnei
Preotese Elena Alecse pentru neobositul sprijin si
suport accordat pentru succesul acestei parohii. De
asemenea multumeste tuturor celor care si-au sacrificat timpul pentru bunul mers al acestei comunitati
pe anul 2008. Raportul detaliat al parintelui paroh
se poate citi in Revista electronica “Viata Crestina”.
b). Raportul presedintei consiliului parohial
Dupa citirea raportului, Dna Livia Literat,
Presedinta Consiliului
Parohial multumeste
tuturor celor care au
acordat sprijinul in
bunul mers al acestei
comunitati pe anul
2008 si doreste sa
faca un apel in ceea
ce priveste dedicatia
si darnicia enoriasilor
vizavi de “Casa lui

4. S-a distribuit, discutat, si aprobat, fara obiectiuni –
asa dupa cum a fost prezentat –process-verbal al ultimei sedinte a consiliului parohial pe 2008 (14 Septembrie ).
Process-verbal al ultimei sedinte a consiliului parohial
pe 2008 (14 Septembrie ), se poate citi in Revista
electronica “Viata Crestina”.
5. Prezentarea rapoartelor
a). Raportul
paroh

Preotului

Parintele Constantin Alecse
marturiseste cu tristete vremurile grele prin care trece
biserica, societatea devenind tot mai seculara,
unii oameni se departeaza
de Dumnezeu iar altii nici
nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Ne vorbeste de datoria noastra morala de a-L sluji pe
Hristos, de a le oferi copiilor nostri bucuria de a-L
cunoaste pe Hristos. Desi sintem niste immigranti am

Dumnezeu”
Raportul de activitate al consiliului parohial pe
2008, prezentat de presedinta consiliului parohial,
dna Livia Ecaterina Literat, se poate citi in Revista
electronica “Viata Crestina”.
c). Raportul presedintei reuniunii doamnelor
Dna Geta Jercan multumeste tuturor membrelor reuniunii pentru tot suportul acordat in anul 2008 si
face un apel catre toate doamnele din comunitate
de a se inscrie in aceasta reuniune pentru ca realmente este nevoie de ajutor.
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Raportul de activitate al
reuniunii doamnelor pe
2008, prezentat de catre
presedinta reuniunii doamnelor, dna Getta Jercan, se
poate citi in Revista electronica “Viata Crestina”.
d). Raportul presedintelui proiectului de constructii

Domnul Constantin Jercan, presedintele
Comitetului de Constructii, prezinta raportul acestui proiect, dupa care impreuna cu Parintele Constantin Alecse raspund la
numeroasele intrebari,
venite din partea mai multor membri, dupa cum urmeaza:
Dnul Marian Sarbu este
interesat de statutul present al proiectului de constructii. Dnul Constantin Jercan , ii raspunde ca ne aflam
intr-un “Statut de Stagnare” (specificat in raport);
Dna Maria Pincu intreaba de ce proiectul de constructie nu s-a demarat in 2008, fiindca dumneaei a fost informata de catre Firma de avocati ca toate conditiile
“tehnice” s-au rezolvat, si ca atare, trebuia deja incepute lucrarile de constructie?.
Parintele Constantin Alecse explica faptul ca cele 16
conditii inca nu sint rezolvate, si, ca atare, ethnic si
practice, nu se poate merge mai departe cu proiectul,
fiindca nici una din conditiile mentionate in CUP nu au
aprobare dela Primarie, obstacolul fiind tot la Departamentul de Zonare. Parintele a apreciat insa eforturile
avocatilor, si a asigurat comunitatea ca actiunea prin
avocati a ajutat parohia sa localizeze la Primarie unele
documente necesare (de mult pierdute prin arhiva Primariei); insa, din pacate, nu ne-am atins scopul final,
adica rezolvarea sau deblocarea acelor conditii
tehnice, in vederea obtinerii permiselor de constructie.
Parintele Constantin Alecse a introdus in discutie cea
de a doua realitate, si anume – incapacitatea financiara a parohiei, in conditiile realitatilor economice
prezente, de a contempla inceperea constructiei
bisericii, si a adiacentelor sale, pe noua proprietate din
Sunland, California.
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Dnul Miron Bonca face un comentariu, in vederea
acestei situatii, fiindca, a ne gindi la implinirea unui
nou proiect de constructie ar trebui cel putin 300400 membrii activi, in timp ce comunitate noastra
numara mai putin de 200 de membri. De asemenea ar trebui sa ne gindim la o metoda de a
mentine fondurile pe care le avem (avind in vedere
situatia economice actuale). Votul pentru aprobarea acestor rapoarte: Motiunea a fost data de
Dnul Marian Serban secundata de dnul M. Orita.
Aprobate in unanimitate
Au fost prezentate Rapoartele Financiare dupa
cum urmeaza:
e). Raportul Presedintelui de: “Maintenace
Committee”
Comitetul de întretinere /
Întretinere generala,
reparatii : Constantin
Ciocan
Grupul de voluntari, coordonati de dl Ion Anton
(Dnii Dumitru Popa, Ion
Anton, Mihai D. Orita, Ion
Rosca, Parintele Virgil
Anton), care s-au ostenit,
timp de cca o saptamana, sa remodeleze, si sa revopseasca sala
mare parohiala.
Revelionul, Consiliul Parohial si Reuniunea
Doamnelor; Dna Sabina Popescu, decorarea salii
(cu donatii personale, fie decoratii, fie financiare,
etc) primirea rezervatiilor, si coordonarea intregii
activitati.
Comitetul Cultural – Dl
Ion Anton, secondat de dnii
Anatol Rasmeritsa si
Gabriel Vamvulescu, au orginizat activitatile culturale
in comunitate (Unirea Principatelor,
Unirea
Basarabiei cu Tara, Ziua
Independente, Ziua Mamelor, Unirea Transilvaniei
cu Patria Mama, etc). La
toate aceste activitati, dl
Ion Anton a rostit cate un cuvant omagial, si a recitat din creatiile sacrilor nostri, si din creatiile personale. Pamflete ocazionale, invitatiile la Paste,
Hram, Concerte de Colinde, etc.
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Administratorii : Ion si Nastaca Cociuban
e). Raportul Financiar pe anul 2008
Motiunea de acceptare a
raportului financiar a fost
facuta de Dnul Constantin
Jercan, secundata de Dna M.
Cadia, aprobat in unanimitate.
f). Raportul Financiar al
proiectului de constructie

Dnul Marian Serban a
prezentat acest raport.
Motiunea spre aprobare a
fost facuta de Dnul Ion Anton secundat de Dnul A.
Razmerita, aprobat in
unanimitate
Dnul Miron Bonca a propus,
sa sa studieze, investirea
banilor din fondul de constructii in Real Estate. Chiar sa se aleaga un comitet
format de 3 persoane care sa studieze posibilitatea de
investitie a acestor. Aceasta propunere a fost
sustinuta de dna Maria Pincu, dnul Ion Anton, dnul
Grigore Birtoc. Noul comitet va consta din Maria Pincu
(chiarman); Marian Sarbu si Grigore Birtoc .
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6). Recomandari din partea Consiliului Parohial:
Se propune reactivarea Scolii Duminicale de catre
fam. Paula si Dan Matei–Platt si fam. Marian &
Dora Serban.
7). Alegerea delegatilor si supleantilor la Congresul Episcopiei 2009-2010
Delegati alesi : Serban Marian, Anton Ion
Supleanti : Moorehead Maridee, Popa Paul
Dna Florenta Bezim propune concentrarea efortului pentru atragerea tineretului prin diferite activitati
parohiale (excursii, etc).
Parintele Paroh Constantin Alecse multumeste tuturor celor din Consiliul Parohial pentru eforturile
sustinute in anul 2008, si face in continurea apel
catre intreaga comunitate de a se inscrie voluntari
in vedrea sustinerii proiectelor parohiale. Sedinta
se incheie cu Rugaciunea “Cuvine-se cu Adevarat!”, in jurul orelor 5:20 PM.

Depunerea Juramantului
La orele 5:40

g). Raportul Financiar al Reuniunii Doamnelor
Acest raport a fost prezentat de Dna Preoteasa Elena
Alecse. Motiunea de aprobare a fost facuta de Dna
Sabina Popescu, secundata de Dnul Ion Anton, si aprobat in unanimitate.
h). S-a trecut la proiectul de buget pe anul 2009
Parintele Constantin Alecse a precizat faptul ca ar trebui sa se balanseze veniturile cu cheltuielile in timpul
anului calendaristic. Realitatea este de fapt alta, veniturile sint mici in comparatie cu cheltuielile.
S-a discutat necesitatea renovarii facilitatilor sanitare.
Motiunea a fost facuta de dnul Constantin Jercan
sustinuta de dnul Miron Bonca, aprobata in unanimitate. Se propune ridicare de fonduri si in timpul sedintei s-au inceput donatiile pentru remodelarea bailor
dupa cum urmeaza: dnul M.Bonca $500.00, dna Maria
Pincu $1,000.00, dna L. Literat $400.00, dl Marian
Sarbu $ 200.00, dna E. Popa 100.00.

Inaintea depunerii juramantului, Parintele Constantin Alecse multumeste tuturor membrilor consiliului
parohial, care au slujit parohia in anul 2008 si
purcede cu procedura de nominare a functionarilor
consiliului parohial pe anul 2009.
Pentru pozitia de Presedinte
Dna Livia Literat propune pe Dnul Constantin Jercan; Secundeaza dna. M.Cadia si dna S. Popescu
Dnul Constantin Jercan accepta. Vot in unanimitate
Vice-Presedinte al Consiliului Parohial
Dna Livia Literat propune pe dnul Paul Popa
Secundeaza dnul Ion Anton si dna .S. Popescu
Dnul Paul Popa accepta. Vot in unanimitate
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Secretar
Dna M. Cadia propune pe dna Dora Serban
Secundeaza dna G. Jercan si dna S. Popescu
Dna Dora Serban accepta. Vot in unanimitate

Indatoririle nasilor la Botez
♦

Nasii sa fie crestini, membri traitori ai credintei
Bisericii Ortodoxe
Nasii trebuie sa cumpere:

Casier
Dnul Ion Anton propune pe dna N. Cociuban
Secundeaza Dnul M. Orita si dna M. Cadia
Dna N. Cociuban Accepta. Vot in unanimitate

♦

Casier Fond Constructii
Preotul Constantin Alecse propune pe dnul M. Serban. Secundeaza dnul Constantin Jercan si Dnul
Ion Anton. Dnul Marian Serban. Accepta. Vot in
unanimitate

♦

O pereche de ghetute

♦

O lumanare impodobita cu flori.

♦

Doua (2 prosoape si un sapun)

Controlor I
Dna E. Alecse propune pe dna G. Jercan
Secundeaza dna M. Cadia si dnul A. Razmerita
Dna G. Jercan accepta. Vot in unanimitate
Controlor II
Dna S. Popescu propune pe dna E. Popa
Sustine dna e. Alecse si Dnul M. Orita
Dna E. Popa Accepta. Vot in unanimitate
Epitrop I
Dnul Constantin Jercan propune pe M.Orita
Secundeaza dnul A.Razmerita si dna N. Cociuban
Dnul M. Orita accepta.Vot in unanimitate
Epitrop II
Dnul Ion Anton propune pe dnul. Ion Anton
Secundeaza dnul M.Orita si Constantin Jercan
Dnul Ion Anton accepta. Vot in unanimitate
Chairman Comitet Constructii
Preotul Constantin Alecse propune pe dna L. Literat
Secundeaza dnul Constantin Jercan si dnul I Anton
Dna L.Literat sccepta. Vot in unanimitate
Comitete de actiune
Dnul P. Cufuioti – Activitatilor Religioase
Dnul P. Mantea – Colectare de fonduri si Investitii
Dnul Ion Anton – Organizarea activitatilor culturale
Dna M. Cadia – relatii cu publicul
Proces Verbal incheiat astazi 1 Februarie 2009,
Fr. Constantin Alecse
Presedintele Adunarii Parohiale
Dora Serban
Secetara Adunarii Parohiale
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Hainute, de la piele pana la costumas (mai multe
body-uri, costumase, bluzite, pantalonasi, jucarii,
paturici, crasma si scutecele, etc). Crasma este
panza in care nasa primeste copilul atunci cand
preotul il scoate din cazan, dupa Botez.

♦

Cruciulite de botez (marturii), pentru toti participantii la botez - cruciulite ornate cu siretel (culoare in
functie de copil)

♦

La biserica, in timpul slujbei - nasii raspund preotului in locul copilului: "Te lepezi de satan? Ma
lepad! / Te-ai unit cu Hristos? TU-M-am unit cu Hristos! de 3 ori". Apoi CITIREA CREZULUI.

♦

Nasa va dezbraca copilul, cand ii spune preotul,
apoi preotul o sa il boteze, si nasa il va primi pe
pruncul botezat pe crasma (prosopul mare).

♦

La rugaciuni nasa va tine copilul in brate, iar lumanarea va fi tinuta de nas.
Dupa botez, nasa inveleste copilul, si'l va aseza pe
masa special amenajata. Preotul va veni apoi sa il
unga cu Sfantul Mir, sa tunda putin din perisorul
pruncului, si dupa botez, nasa il va imbraca pe prunc
in hainutele tale. La final, pruncul va fi impartasit.
Nasa va tine in brate pruncul, iar nasul va tine lumanarea. Dupa impartasanie, preotul va inchina
pruncul la incoanele din fata iconostasului (daca
pruncul este fetita).
Daca este baietel preotul il inchina, nu numai in fata
icoanelor din iconostas, ci il baga spre inchinaciune
si in Sfantul Altar.

♦

Traditii legate de Botez:
La miezul noptii sau cum se stabileste de comun
acord (parintii si nasii), pruncul va si scaldat. Scaldatoarea este o baita pe care o fac nasii pruncului botezat intr-o cadita. Apa de la scaldatoare se va
arunca la radacina unui pom fructifer sau alt copac sa creasca mare, drept si sa rodeasca.
INSA, indatorirea cea mai mare a nasilor este ca sa
creasca pruncul in credinta ortodoxa, aducandu'l cu
regularitate la Sfanta Biserica.
Daca aveti si alte intrebari, contactati preotul.
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DONATII FINANCIARE
COLINDA 2008
MulŃumim din tot sufletul următoarelor familii care
&-au dovedit generozitatea lor faŃă de Sfânta
Biserică, cu ocazia vizitei colindătorilor, înaintea
Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului 2008, la
casele dumnealor:
$ 20.00
Doamna Floarea Muresan
$ 30.00
Familiile Marta Radulescu & Nicolae & Maria
Rusu
$ 50.00
Familiile Constantin & Getta Jercan, George &
Ana Cojan, Ionel & Nina Radu, Dumitru Goga,
George Dascalu, Gabriel & Alina Szekely, Alex & Ioana Muntean, Victoria Myers si Valentina Doinita
Puscuta
$ 60.00
Familiile Silviu & Aurica Balanescu, Celea Grasu
$ 100.00
Familiile Teodora Dragomir, Panait Lucian
Cufuioti, Victor & Maria Mangu, Constantin & Paulina Ciocan, Nicu (Nicolae) Grasu, Tasu Tasu, Dem
Dumitru Badescu, Paul & Elena Popa, Dr. Michaela
Taylor, Constantin Caramihai, Mihai Sapera, Dan &
Paula Matei-Platt, Dan David, Valentina Stoicescu,
Anca Fanous, George Arau, Nick Sadrapeli, Ion
Vizireanu, Kalin & Marinica Spariosu, Dr. Sorin
Muntean, Marian & Dora Serban, Ion & Nastaca Cociuban, Aurel & Elena Junc
$ 150.00
Familiile Sabin Voicu Cerghizan, Dr. Miron
Costin, Nicolae Sima
$ 200.00
Familiile Gheorghe & Stela Tasu, Tina Himber,
Stelica & Mariana Grasu, Sofrone & Elena Grasu
$ 250.00
Familiile John Simoni, Dr. Hristu Bileca
$ 300.00
Familiile Liliana Lanza, Mario Theodorou

SPECIAL DONATION
Familiile George Comboianu (cate $ 20.00 fiecarui colindator; si $ 1,000.00 donatie la biserica pentru Craciun)
COLINDATORI
Multumim urmatorilor colindatori: Sable Muntean,
Ion Anton, Ion & Maria Nanut, Diana Busuioc & Dan,
Paul Eremenco, Florina O’Quinn, Elena Dascalu,
Dora & Marian Serban, Ciprian & Iulia Demeter, Paul
& Elena Popa, Valentin Nicolae, Gigi Miserantino,
Dumitru Turlacu, Pr Constantin Alecse

DONATII PRIN INTERMEDIUL
PLICURILOR DE CRACIUN
Un-specified amount
Familiile Ion Spataru, & dr. Adonis Sfera
$ 2.00
Doamna Floarea Muresan
$ 5.00
Familiile Marta Radulescu, John Brandt
$ 10.00
Familiile Dumitra Vlaicu, Mihai D Orita, Silvia
Asadurian
$ 15.00
Familia George & Florenta Bezim-Acevedo
$ 20.00
Familiile Marta Radulescu, Ken and Isabela Ridel,
Ioana Enescu, Marian Anghel, Nicoleta Teoman,
Nina Radu, Leonora Kosek
$ 25.00
Familiile Victoria Ursa, Elvira Petrisca, Mariana
Vlaicu
$ 30.00
Familiile Steliana Nistor, Adrian & Anca Enache
$ 40.00
Familiile Mircea Marinescu, Viorica Mara
$ 50.00
Familiile John Mezin, Marian Sarbu, Victor Sarbu,
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Jim & Florina O’Quinn, Petre Ionescu, Radu Mihnea
Cristescu, Constantin Ciocan, Ana Bughi, Marius & Veronica Roman, Cezar & Polixenia Sandulescu, Virgil &
Oltea Bogdan, Dan Pascu, Familia Vamosiu, Bianca
Turner, Anca Fanous, Floarea Paraschiv, Adriana
Tepus, prof. Domnita Dumitrescu, Ana Alex-Leek, dn
Iosif Bena, Cristian Calugarita
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ACTIVITATI VIITOARE
DELA REUNIUNEA DOAMNELOR
Mese la geam & mese lunare

Luna Martie

$ 60.00
Familiile Marylena & Ştefan Theodore, Emilia Popa

8 Martie - Dna Livia Literat, parastas si Masa de
pomenire

$ 100.00
Familiile dr. Horia Opran, Dumitru & Elena Niculete,
Iancu & TincuŃa Zica-Vasile, Valentina Stoicescu, Steven Siegle, Dan Platt, Andreea Ciontea-Dragoi, Maria &
Dora Şerban, Constantin & Paulina Ciocan, Valentin
Florin Dinu, Miron Bonca, Greg & Ana Birtoc, Constantin
& Mary Goga, Maridee Moorhead, dr Sergiu Melinte,
Anatol Razmeritsa, Paul & Elena Popa, Ana Olaru
(separat), Lucian & Marinica & Gabriel Olar (separat),
IMO Nicolae Olar & a mamei dnei Ana Olar; John &
Juliette Badea, George & Ana (Badescu) Cojan, Alex &
Vivi Bica,

15 Martie, Masa la geam (familia C. Jercan)
22 Martie, Masa lunara (Familia Constantin Ciocan). De asemenea aniversarea Unirii Basarabiei
cu Patria Mama
29 Martie, masa la geam (dna psa Elena Alecse)

Luna Aprilie
5 Aprilie, masa la geam (fam. A. Razmeritsa)
12 Aprilie - Floriile, masa de peste (M. Cadia)

$ 150.00
Doamna Georgeta Peralta

Luna Mai

$ 200.00
Familiile Cornel Paraschiv, Tatiana & Laura CazacuSiengleton, Andrei & Adriana Gubovici, Ecaterina Literat

17 Mai, masa geam, dna Livia Literat

$ 250.00
Familia Floyd & Mira D’Angelo

7 Iunie - Rusaliile, HRAMUL BISERICII
Detaliile Banchetului de Hram vor fi anuntate in
timp util printr-o corespondenta separata.

$ 500.00
Familiile Dumitru Grigorut, Maria Pincu, Iris Dinu,
Tina Matei-Himber

PROIECT RENOVAREA BAILOR PAROHIALE
Multumim urmatorilor donatori: Mrs Maria Pincu
($1,000.00); Mr. Miron Bonca ($500.00); Mrs. Livia Literat ($ 400.00); Mr. Greg Birtoc ($ 200.00); Mr. Marian
Sarbu ($ 200.00); Mrs. Emilia Popa ($ 100.00).

AU OFERIT OFRANDE IN ZIUA DE CRACIUN
Multumim urmatorilor donatori care, in Ziua de Craciun
au oferit ofrande, in sala parohiala, tuturor participantilor
la Concertul de Colinde: Mrs. Maria Pincu & Mrs. Emilia
Popa, Elena Gheorghiu, Valentina Stoicescu, Anca
Fanous, Familia Cufuioti, Familiile Remus si George
Cataloiu, Familia Marian Cicu, dna Livia Literat, Familia
Ionel Radu, Familia Stefan si Marilena Theodore, si Familia Dan si Marina Pascu.

Luna Iunie

28 Iunie - Masa lunara, familia C. Jercan

A HEARTY THANK-YOU
FROM FR CONSTANTIN
I wish to thank everyone who generously contributed gifts, greetings and verbally expressed good
wishes on the occasion on my 58th Birthday, on
February 21 crt., especially: psa Elena, Anica
Alexe, Constantin & Paulina Ciocan, Livia Literat,
Geta & Constantin Jercan, Victoria Myers, Sabina Popescu, Dan & Paula Matei-Platt & Mama
Ioana, Tina Himber, Petrica Predescu, Mariana
Cadia, Familia Remus Cataloiu, George Cataloiu, Mihai Orita, Lily, Maria Mejia, Florenta Bezim, Isabela Ridel, Paul & Elena Popa, Marian &
Dora Serban, Ina Nedelcu, Gloria, Margareta,
Ion Anton, Anatol si Vicki Razmeritsa, Dtru si
Filofteea Turlacu, Panait Cufuioti & Familia…
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Efectele miraculoase ale semnului
Crucii şi Rugăciunii
Oamenii de ştiinŃă ruşi au dovedit experimental proprietăŃile miraculoase ale
semnului crucii şi al rugăciunii, a informat săptămâna trecută agenŃia
Interfax. "Am stabilit că
vechiul obicei a-l facerii
semnului crucii deasupra
mâncării şi băuturii, înainte de masă, are un profund sens mistic. În spatele lui este un folos practic: mâncarea este purificată efectiv instantaneu.
Este un mare miracol, ce
se întâmplă fizic în fiecare
zi", a declarat fizicianul Angelina Malakhovskaya, citată
de publicaŃia Zhizn.
Malakhovskaya a studiat puterea semnului crucii timp
de aproximativ zece ani. A făcut numeroase experimente, ce au demonstrat în mod verificat rezultatele
făcute apoi publice. Ea a descoperit în special proprietăŃile bacteriale unice ale apei după ce este binecuvântată
cu o rugăciune ortodoxă şi cu semnul crucii. Studiul a
mai observat un nou şi necunoscut efect al Cuvântului
lui Dumnezeu, scrie Interfax, de transformare a structurii
apei, în special densitatea ei optică în spaŃiul spectral
ultra-violet. Oamenii de ştiinŃă au studiat impactul rugăciunii Tatăl nostru şi al semnului crucii asupra bacteriilor
patogenice. Mostre de apă din diferite surse - fântâni,
râuri, lacuri - au fost folosite în cercetare. Toate mostrele
conŃineau anumite bacterii. S-a observat că dacă se
rosteşte rugăciunea domnească şi se face semnul crucii
asupra apei, numărul de bacterii dăunătoare scade de
şapte, zece, sute chiar mii de ori. Experimentele au fost
făcute astfel încât să se excludă posibilul impact al
sugestiei mentale. Rugăciunea a fost spusă atât de
credincioşi cât şi de necredincioşi, iar numărul bacteriilor, indiferent de mediu, a scăzut faŃă de mostrele de
referinŃă.
Oamenii de ştiinŃă au mai dovedit efectul benefic al
rugăciunii şi al semnului crucii asupra oamenilor. La toŃi
participanŃii la teste presiunea sângelui s-a stabilizat iar
parametrii s-au îmbunătăŃit. În mod uimitor, parametrii sau modificat în direcŃia necesară vindecării: la oamenii
hipotensivi presiunea sângelui a crescut, iar la hipertensivi a scăzut. S-a mai observat că dacă semnul crucii
este făcut neîngrijit, şi fără să atingă punctele corespunzătoare - centrul frunŃii, centrul plexului solar şi umerii rezultatele pozitive ale testelor sunt slabe, sau absente.
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De ce trebuie sa iubesti batranii?
Un proverb spune că “cine nu are bătrâni săşi cumpere”
Aşa suna vechiul proverb românesc, pe care,
din păcate, îl auzim tot mai rar astăzi. Dar şi mai
rar este aplicat…
Majoritatea oamenilor nu îşi dau seama cât de
mult au nevoie de bătrâni. Dacă ei nu ar exista,
ce s-ar întâmpla? Unde am mai merge atunci
când dorim un sfat? Cine ne-ar mai încuraja în clipele grele? Fireşte că foarte puŃini îşi pun aceste
întrebări…
Ei văd doar firele albe de păr. Cineva ar trebui să-i înveŃe să nu vadă acest lucru. Dar cine ar
putea face asta în lumea in care trăim? O lume a
agitaŃiei, a evoluŃiilor continue, a oamenilor plini
de griji…
Poate că totuşi există acele personae. Noi,
copiii, putem face asta! Cât de mult ne iubim noi
bunicii! Cineva îmi spunea că acest cuvânt, ,,
bunic”, nu a fost ales aleatoriu. El vine de la cuvântul ,,bun”; astfel, până şi atunci când rostim
cuvântul ,,bunic”, mintea ne zboară la bunătate,
altruism, dăruire, răbdare.
Trebuie să arătăm asta şi oamenilor care îi nesocotesc. Bătrânii ar trebui să aibă oportuniŃăŃi şi
şanse egale cu ceilalŃi! Să le arătăm oamenilor că
nu trebuie să privească firele albe! Trebuie să
vadă în ele, în semnificaŃia lor. Iar fiecare din
aceste fire reprezintă o întâmplare, o întâmplare
plăcută sau neplăcută, grea sau usoară, întâmplare pe care ei, bătrânii, ne-o arată prin intermediul acelui fir de păr. Să ne trezim şi să apreciem
asta! Acel fir de păr reprezintă o şansă extraordinară, o lecŃie de viaŃa, de care, cu siguranŃă, vom
avea nevoie mai devreme sau mai târziu. Să le
vorbim, să-i tratăm egal, să le ascultăm sfaturile!
Şi, totuşi, ar fi de ajuns? Eu nu cred. În urmă
cu câteva zile am participat la o scenă care m-a
şocat. Treceam pe lângă casa de bătrâni şi am
auzit o parte din din discuŃia unui domn de pe
stradă şi unui domn care stătea la geamul clădirii.
Cel de pe stradă se interesa despre cum era
acolo şi cât de mult costa.
M-am întristat. În mintea se clădeau imagini
foarte urâte. Îmi era clar faptul că nu le era bine
acolo unde locuiau. Sigur era la mijloc conflictul
între generaŃii. Îmi imaginam nişte tineri intoleranŃi
care îşi certau părinŃii şi nu îi ajutau… Îmi imaginam nişte bătrânei singuri care stăteau toată ziua
în compania unei pisicuŃe, nefiind vizitaŃi de copiii
lor.. Îmi imaginam răutate, nesiguranŃă, intoleranŃă…
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Sigur ei simt asta. Nimeni nu ar pleca de undeva de unde este iubit, respectat şi înŃeles. Chiar cereau atât
de mult? Nu cred. Ce putea un om de şaizeci sau şaptezeci de ani să ceară? Doar linişte şi înŃelegere. Brusc
îmi apare in minte modelul visului unui astfel de om: o grădiniŃă cu flori plăcut mirositoare, un balansoar, o
carte bună şi câŃiva nepoŃei zburdalnici care să alerge după veşnic tânărul bunic şi să-şi plimbe degeŃelele
prin buclele de argint ale bunicii…
Nu… nu e deloc mult. Noi, tinerii, ne dorim mult mai multe… De ce bătrânii nu au oportunităŃi egale cu ale
noastre? Dar, mai ales, de ce îi trimitem la case pentru bătrâni? De ce nu ne putem întreba ce le-am făcut
încât ei să-şi doreasca să meargă într-un astfel de loc?
Cred că am putea completa renumitul proverb, cu speranŃa că, încetul cu încetul, el va atrage atenŃia
oamenilor: Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere; iar cine are, să-i mulŃumească lui Dumnezeu şi să-i păs-

O săptămînă fără internet!
A început postul mare. Întreaga Biserică s-a adunat în această seară dornică să dobîndească şi să dăruiască iertare. Ne-am cerut iertare unul de la altul şi
de la Dumnezeu. Aşa cum am iertat fiecare, am fost
iertaŃi şi de Dumnezeu.
Acest început de post trebuie să pună capăt unei
perioade destul de tulburate prin care am trecut cu
toŃii. Să ne scuturăm de tot ce a fost rău pentru a
putea sta liniştiŃi, măcar puŃină vreme, în faŃa lui Dumnezeu.
O săptămînă de rugăciune este cel mai binevenit
demers pentru limpezirea şi unirea noastră a tuturor.
În această săptămînă îmi declar blogul închis şi îi
îndemn şi pe ceilalŃi fraŃi care administrează bloguri şi
site-uri ortodoxe să boicotăm pentru o săptămînă internetul. Oricum, sînt sigur că în această vreme în
lume nu se va întîmpla nimic mai important decît metaniile pe care le vor bate preoŃii şi credincioşii în
biserici şi în cămările lor.
Părintele Arsenie Papacioc mi-a zis odată că nu
există pe lume un lucru mai mare decît lacrima pocăinŃei. Cine ştie, poate că Dumnezeu ne va da în
aceste zile măcar o astfel de lacrimă care să valoreze
mai mult decît întreaga lume cu toată mîndria şi deşertăciunea ei.
Îmi cer iertare de la toŃi cei care se vor întîmpla să
citească aceste cuvinte, dar şi de toŃi cei care mă
cunosc, pentru tot cu ce le-am greşit vreodată. Pe
mulŃi i-am jignit şi pe mulŃi i-am smintit cu faptele şi cuvintele mele.
Fac metanie tuturor dorind să fiu iertat. La rîndul
meu, iert pe toŃi cei care au simŃit vreodată că mi-au
greşit cu ceva şi Îl rog pe Dumnezeu să ne ierte, ca
unul ce singur are putere a ierta.
Un post plăcut tuturor! Ne revedem la Duminica
Ortodoxiei!
Acest articol a fost scris pe luni, Martie 2nd, 2009
la 12:54 am şi este înscris în Ortodoxie, Ştiri Oficiale.
Poti urmari orice raspuns la aceste articole prin intretinere RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site.

Marele poet Grigore Vieru
ne-a părăsit
În loc de urări, condoleanŃe!
Acum un an scriam cuvinte de bine marelui poet roman Grigore Vieru, la împlinirea vârstei de 73 de ani.
Astăzi, când ar fi împlinit
74 de ani, cu inima îndoliată,
ca a tuturor românilor veritabili, găsesc cu greu câteva
cuvinte, spre a exprima tragedia unui întreg neam provocată de dispariŃia sa.
Fizic, izvorul cuvântului său a încetat să mai curgă.
Spiritual, megaopera sa multilaterală va constitui mărturia de simŃire a unui neam, şi a aspiraŃiilor sale. Multe deziderate s-au înfăptuit, dar poetul a murit cu regretul unei mari neâmpliniri.
Prutul desparte, încă, în două părŃi, trupul
sângerând al României.
Nu mi-am propus să scriu azi despre marele
poet, căruia i-am fost adeseori în preajmă, dar
reiau un interviu luat în 2002, cu prilejul vizitei sale
în America (CA), prin care se prezintă singul.
De asemenea dau publicităŃii, câteva versuri
scrise, înainte de a muri, într-un moment de
deznădejde, fiind hărŃuit de câteva condeie boante, care au picurat otravă, în sufletul marelui dispărut.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, în Panteonul marilor figuri, ale neamului românesc.
Ion Anton, Los Angeles – 14 februarie 2009
(în numele comunităŃii româno-americane din CA)
15 Video-clipuri dela inmormantarea poetului
pot fi vizionate la adresa URL:
www. eohf.org/bastina/ro/videos/vieru.htm
Vizitati: www.bastina.us
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Amintiri despre bădiŃa Grigore Vieru
(actorul Anatol RăsmeriŃa)
Poetul, Magnolia, si... dragostea cea de toate zilele
... Apoi au venit şi sărbătorile Crăciunului, cu
colinde, şi cu bădiŃa
Grigore…
Echipa de colindători, în frunte cu
neobositul preot Constantin Alecse, era gata
de plecare.
- Şi eu cu voi–se auzi
vocea timidă a lui
bădiŃa Grigore, pe carel luasem doar cu câteva
ore mai devreme de pe aeroportul internaŃional din
Los Angeles.
- Poate te odihneşti un pic, bădiŃă Grigore, îi zic ...
după dousprezece ore de zbor…
Vreau să-i cunosc pe fraŃii mei români din California.
Să-i colind împreună cu voi... să ne bucurăm…
Auzind că şi bădiŃa Grigore merge cu colindatul,
s-au alăturat şi câŃiva artişti din ansamblul „Timişul”,
care tocmai se afla într-o vizită-turneu pe la noi. De’abea am încăput cu toŃii într-un microbuz, şi alte câteva
maşini.
... Intram în casele gospodarilor români, şi îi colindăm frumos. Gazdele se uitau mirate, şi neîncrezătoare către poet. De recunoscut îl recunoşteau cu toŃii,
dar să creadă că-i chiar el cu adrevărat, şi chiar la ei
în casă... Era peste puterea lor să creadă. Numai copilaşii îl recunoşteau dintr-odată şi credeau... Veneau
direct la el cu “AlbinuŃa“ în mâini.
Poetul se apleaca, îi mângâia pe creştet, apoi
şoptea fiecăruia ceva tainic la ureche. Nu ştiu cu ce fel
de cuvinte măieste le şoptea taina ceea, de-i făcea să
le scipească ochii de bucurie. Poetul se bucura şi
râdea împreună cu ei, fericit şi el ca un copil...
Cred că acele momente, erau de fapt, clipele lui solare. Iubea, şi era iubit de copilaşi.
Dragostea…
Magnolia, - Hai să vedem o minune, Anatol!
M-a luat de mână şi am coborât în fugă scările,
apoi am alergat către poarta ce dă spre trotuarul bulevardului din faŃa locuinŃei mele. Era o dimineaŃă senină, şi caldă pe la mijloc de ianuarie, când prind să înflorească magnoliile din California.
Şi ea – era acolo – în mijlocul trotuarului, plină de

flori, aşteptându-l pe poet... ea, MAGNOLIA...!!!
A înconjurat-o de câteva ori, privindu-i fascinat
coroana bătută cu flori, şi mângâindu-i tulpina, cu
un fel de gingăşie, pe care, numai bădiŃa Grigore
putea s-o aibă.
Ea, tandră, i-a acceptat mângâierea, şi l-a
iubit pe loc, pentru totdeauna.

Anatol, poetul, parintele paroh & Ion Anton
Dragostea…
La taifas cu Adrian, Tudor şi bădiŃa Grigore
... Aflând cât de mult iubesc poezia lui Adrian Păunescu, şi mai ales cât de mult a făcut poetul pentru
cenaclul “Flacăra” , pe timpurile când cei mai mulŃi
vedea lumea numai în roşu, bădiŃa Grigore mi-a
zis cu tristeŃe: - Eşti unul din foarte puŃinii, care
vorbesc astăzi cu dragoste despre acest mare
poet. ToŃi se întrec a-l judeca, şi chiar a-l condamna, pentru nişte fapte, de care poetul nu a
avut vre-o dată, şi nu are ştire... vrei să vorbeşti cu
el un pic?... are nevoie de susŃinere morală, mai
mult ca oricând... O să se bucure Adrian…
A format numărul dela Bucureşti al lui Păunescu. Aflând despre ce era vorba, Păunescu,
care tocmai vorbea de la alt telefon cu Tudor
Gheorghe – haiducul bard din Craiova – a unit, numai el ştie cum, cele trei legaturi telefonice în una
singură: Los Angeles – Bucureşti – Craiova.
A fost cea mai dulce, şi cea mai frumoasă
“teleconferinŃă” cum a „botezat-o” atunci, pe loc,
Adrian
Păunescu,
din
viaŃa
mea.
Am vorbit, am spus glume, am râs, am cântat, am
visat împreună, cum într-o zi, o să ne întâlnim, şi o
să cânt cu Tudor „poezie cântată”, într-un spectacol nemaipomenit şi unic, iar Adrian o să facă
comentarii, aşa cum numai Adrian Păunescu ştie
să facă…
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Vorbeam cu doi oameni foarte dragi şi apropiaŃi
sufletului meu; doi oameni, cu care nu mă întâlnisem,
şi nu ne vorbisem niciodată până atunci...
BădiŃa Grigore asculta, şi zâmbea, cu zâmbetul cela al
lui... El ne cunoştea bine pe toŃi trei, şi ne iubea foarte
mult.

- Parcă nu ai fi numai poetul, ci şi “Marele Preot” al
neamului dacic, de pe timpurile lui Burebista,
bădiŃă Grigore, îi zic.
- Ei ştiu că-i iubesc foarte mult, şi-mi dau în schimb
toată dragostea şi tot respectul lor înzecit, dragul
meu Anatol…

Dragostea…
Pentru prima dată, pe pământul Patriei

Dragostea…
Cu bădiŃa, la Putna

… Când am coborât din avion, pe aeroportul din Otopeni, şi am păşit pentru prima dată pe pământul PATRIEI mele necunoscute, am simŃit cum de emoŃii mi
se’moae picioarele. BădiŃa Grigore, care mă aştepta
cu o seamă de prieteni, în sala de aşteptări, m-a luat
uşurel de braŃul sâng; şi
mie,
zice
badata
Grigore, mi s-au muiat
picioarele, cand am
pasit pentru prima data
pe pamantul Tarii... “O
să treacă, Anatol...!”...
de celalalt brat, ma sprijinea prietenul Ion Anton. El se Ńinea tare pe
picioare. Era ieşan…
... A doua zi, bădiŃa
Grigore m-a luat să-mi
arate “Calea Victoriei”
din Bucureşti. Am chemat un taxi. Când l-a
văzut pe poet, soferul a
pălit la faŃă, apoi de fericire, s-a înroşit ca para focului: - “Domnule poet!...Doamne!... ce noroc... unde
vreŃi să vă duc, domnule poet?!”
- Vreau să-i arat fratelui Anatol “Calea Victoriei”...
- S-a făcut, domnule poet... numai-decât...!
Când am ajuns pe “Calea Victoriei”, şoferul a refuzat
categoric să primească bani de la poet. În schimb s-a
apropiat, a îngenunchiat, şi i-a sărutat poetului mâna.
- Sunt răsplătit, a zis. Să vă dea Dumnezeu multă
sănătate!, şi să ne trăiŃi, domnule poet!... Apoi, fericit,
a urcat la volan, şi a plecat…
- Apoi l-au zărit trecătorii. Se apropiau, câte unul, câte
trei, mai mulŃi, de nu mai putea-i număra... veneau în
faŃa lui, şi – literalmente – i se închinau şi-i sărutau
mâna. Bătrâni, femei, tineri, intelectuali, muncitori, studenŃi, şi mai ales Ńăranii, veniŃi de la Ńară, căci era
duminica, yi de târg în Bucureşti…
Aşa că, nu a mai putut să-mi mai arate “Calea
Victoriei”, bădiŃa. Dar nu mi-a părut rău atunci, după
cum nu-mi pare rău nici astăziş pentru că am văzut în
schimb altceva; ceva mult mai profund, decât o simplă
adminatie “gen Hollywood”, pentru poet.

... La Putna a venit lume după lume. Din toate colŃurile łării, şi de peste Oceane. Au venit să sărbătorească luminoasa amintire a Marelui Ştefan al
Moldovei. Multă armată, multă securitate, poliŃie...,
înalte oficialităŃi, înalŃi prelaŃi…
Am ieşit cu bădiŃa Grigore pe strada Centrală,
şi pare-se că, şi unică, care taie oraşul în două,
dela un capăt la celălalt.
De cum l-au văzut, au prins a veni către el.
Valuri după valuri. În câteva minute, strada în jurul
nostru, s-a umplut de lume.
Traficul rutier, foarte intens în acele ore, s-a
blocat din ambele părŃi. Lumea a format pe loc un
fel de rând... Veneau la el să îi sărute mâna...
Poetul îl întreba pe fiecare cum îl cheamă, apoi le
scria cu mâna lui, pe cărŃile, hărŃile, ilustratele, sau
pur şi simplu pe pagini albe, rupte dintr-un caiet,
numele fiecăruia, dându-le instantaneu un
“autograf”, după mai multe cuvinte de urări de bine
si sănătate, semnând dedicaŃia, simplu şi modest,
“Grigore Vieru”.
Aşa a trecut o oră, au trecut două, trei... Veneau, îi sărutau mâna, primeau “autograful”, îl
strângeau la piept ca pe un odor de mare preŃ, şi
plecau fericiŃi că şi-au primit “tainul” de dragoste
dela “poetul şi marele lor preot”.
În tot acest răstimp, n-am auzit nici o voce furioasă de şofer înjurând ori clacsonând, nici un
oştean din multa armată, nici un poliŃist sau jandarm să încerce să împrăştie lumea, ca să deblocheze traficul…
PoliŃiştii, oştenii, jandarmii şi şoferii, aşteptau
şi ei cuminŃi, în rând, să-şi primească “tainul” lor de
dragoste dela bădiŃa Grigore.
Dragostea…
„Nici un prooroc nu este bine primit în patria
sa” (Luca 4,24)
... Nimic asemănător la Chişinău, în republica
“Moldovenească”
Mergeam cu bădiŃa Grigore pe bulevardul
Central al Capitalei, în timp ce valuri de trecători
veneau din faŃă, valuri ne ajungeau şi ne între-
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ceau, din spate... Când ne vedeau, plecau ochii în jos,
sau îi îndreptau voit în altă parte.
Din când în când auzeam frânturi de conversaŃii,
într-o limbă străină şi rece... Nici un cuvânt în limba pe
care poetul a iubit-o atât de mult, şi a apărat-o... cu
preŃul vieŃii.
Niciunul nu s-a uitat spre noi; niciunul nu ne-a salutat; nimeni nu s-a înghesuit să-i sărute poetului
mâna... Păşeam amândoi tăcuŃi, singuratici, şi trişti...
atât de trişti... Doi străini, într-un oraş înstrăinat şi duşmănos…

Ah, Dragostea…
... Magnolia: O, minune!
... Priveam DVD-ul cu spectacolul de omagiere a celor
şapte-zeci-de-ani dela naşterea poetului, pe care mi la trimis bădiŃa Grigore, prin prea bunul si prea blandul
nostru prieten, Florin Cârlan, dela New York.
... Înflorea tremurător/o magnolie/şi zicea, că mor/că
mor/o magnolie.../
Am dat sunetul la maxim, şi am deschis larg uşa,
şi am strigat:
- Auzi ce frumos a mai scris bădiŃa Grigore/Despre
tine, Magnolia?!/Auzi ce frumos mai cântă Angela
Similea?!/Despre tine cântă, Magnolia!…
- A auzit. DimineaŃa, am găsit-o cu câteva bucheŃele
de flori, împrăştiate cochet prin coroana desfrunzită.
- Magnoliile nu înfloresc niciodată toamna. Ce-ai
făcut, Magnolie?!
Dragostea…
... S-a stins din viaŃă, poetul Grigore Vieru
Când am auzit cumplita veste, l-am sunat pe bădia Ion
Ungureanu.
Ce e? Cum e, bădiŃă Ioane?
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Nu e bine, Anatol...
parcă sunt nişte
şanse... dar puŃine…
Plângea bădiŃa Ion;
plângeam şi eu la celălalt capăt al pământului;
plângea şi Tezeu cu
noi. Ce putem face?
Spre dimineaŃă, am
auzit la televizor o voce
gravă anunŃând: S-a
stins din viaŃă, poetul
Grigore Vieru... cel mai
mare poet... Înlăcrimat,
am ieşit afară pe scări…
Ştii,
Magnolia...
bădiŃa Grigore al nostru
nu mai este... s-a dus
bădiŃa Grigore... s-a
stins...!!!
Magnolia ştia. De
data asta n-a mai înfloritş deşi eram în a doua
jumătate a lunii ianuarie…
Închid ochii, şi-l văd
pe bădiŃa Grigore păşind, fără grabă, pe o rază dreaptă de lumină, fără
de sfârşit, parcă…
- De fapt, nici nu e o rază; e un drum, desemnat
de Atotputernicul Creator, numai pentru el, bădiŃa
Grigore – Poetul şi Marele Preot al Neamului – şi,
acest drum e făcut, numai din Lumină, Dragoste,
Linişte şi Pace.
La capătul drumului, LUCEAFĂRUL, aşteaptă
răbdător, să-i revină lacrima pe obraz... BădiŃa
Grigore...!!!
Iar pe de o parte şi alta a drumului, două şiruri
nesfârşite, de Magnolii înflorite, toate semănând
leit cu Magnolia ceia…
Poetul, se apropie zâmbitor de câte una, admirându-i coroana bătută de flori, o înconjoară
mângâindu-i tulpina cu gingăşie, apoi se apreşte
ascultând concentrat. Vrea să desluşească
ceva, ... acuma, greu de desluşit, strigătul meu
şoptit: „La revedere, bădiŃă Grigore!”... şi „pe
curând”.
Anatol RazmeriŃă
Los Angeles, California (8 Februarie 2009)
Preluare dela: www.bastina.us - Fotografii dela:

www.GrigoreVieru.md
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“Niciodata nu-i prea tarziu sa-i multumesti lui Dumnezeu pentru darul Sau, si nici pacat sa scrii despre dureri si bucurii.”
DUMITRU CARANFIL

Suflet romanesc……!
(Lui Grigore Vieru)
Si nu-i de mirare, romanul poarta in inima lui Tara
precum Domnul Iisus Hristos povara. Si i se aprinde in
suflet faclia decum rostesti: Romania! E ca un blestem
strabun s-o iubeasca oricum. E ca un blestem minunat
s-o iubeasca….si nu-i pacat.
Astfel, fratiii si surorile mele, romanii americani din
Los Angeles si imprejurimi; noi cei aflati departe, departe de Tara, dar cu sufletul aproape de ea; noi
crestinii de pe langa casa Domnului, biserica Sfanta
Treime, trup din trupul neamului romanesc, sarbatoriram asa cum se cuvine 24 Ianuarie, ziua unirii principatelor romane, Moldova si Muntenia. Cum sa va
spun…? A fost un dar de la Bunul Dumnezeu. El ne
este martor. Din mila si harul Lui ne-am dat mana cu
mana si indemnati frateste de bardul din Mircesti, Vasile Alecsandri, am jucat si am cantat: Hai sa dam
mana cu mana,/ Cei cu inima romana,/ Sa-nvartim
hora fratiei /Pe pamantul Romaniei! Auzi draga cititorule!
Auzi, mai frate!:Mai muntene, mai vecine,/ Vina sa
te prinzi cu mine/ Si la viata cu unire,/ Si la moarte cunfratire./ Amandoi suntem de-o mama,/ De-o faptura si
de-o seama,/ Ca doi brazi intr-o tulpina,/ Ca doi ochi
intr-o lumina./ Amandoi avem un nume,/ Amandoi o
soarta in lume./ Eu ti-s frate, tu mi-esti frate,/ In noi doi
un suflet bate…!.Ah, Doamne, Bunule! In genunchi iti
cad si Te preamaresc ca ne-ai invrednicit sa purtam in
suflet Tara; s-o ducem cu noi, departe, departe, peste
mari si tari, aici , in America, in California. Ca altfel…
ce ne-am fi facut fara ea, Bunule?
Vorba fratelui Grigore Vieru, robul Tau si dragul
nostru, care acum ne priveste din ceruri, s-a lui Anatol
Razmerita, suflet din sufletul neamului meu, frate care
tot mai canta inca: Ah, cat e de dulce, cat e de dulce
California! Dar ce pacat ca nu curge, ce pacat ca nu
curge Dunarea, Oltul, Prutul, Muresul, Siretul, Crisurile
si Nistru prin ea….
Stiu, stiu, fratilor de unde m-am rupt. N-am uitat.
Asa a fost sa fie. De ce sa-l manii pe Dumnezeu? Lasati-ma in liniste si pace sufleteasca sa-mi hranesc
mangaerea cu lacrimi; lasati-ma sa va cant, sa va admir, sa va iubesc, sa ma mandresc cu voi. Jur! Satana
nu-mi poate intuneca crezul si nici a-l improsca cu noroi. V-am vazut cu ochii mei. Numai ai mei. Sunt martorul vostru si nimeni nu ma poate insela, si nici sminti.
Erati prezenti la marea sarbatoare a neamului meu, a
neamului nostrum romanesc.
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Acolo…, in pragul sfintei biserici. Ca niste
copii cuminti, chiar prea cuminti, smeriti si grijulii
imi mangaiati sufletul, faptura, glasul; imi daruiati
inima voastra. Ce pot avea alceva mai de pret de
la El?
Baaa.. a venit chiar badita Mihai…,Eminescu,
podoaba neamului, sa ne vada..Doamne, cum mai
stralucea ca un Luceafar rasarit din linistea uitarii,
dand orizont memrginit singuratatii marii! “O, vin’,
odorul meu nespus,/ Si lumea ta o lasa;/ Eu sunt
luceafarul de sus,/ Iar tu sa-mi fii mireasa./ O, vin’,
in parul tau balai/ S-anin cununi de stele,/ Pe-a
mele ceruri sa rasai/ Mai mandra decat ele.” “O,
esti frumos, cum numa-n vis/ un demon se arata./
Daar pe calea ce-ai deschis/ N-oi merge niciodata!
Ma dor de crudul tau amor/ A pietului meu coarde,/
Si ochii mari si grei ma dor,/ Privirea ta ma arde.”
“Badita Mihai, il intreb cuprins de emotii, cum
o fost cu Baiazid?” “Tu esti Mircea?” “Da imparate!”“Am venit sa mi te inchini./ De nu, schimb
a ta coroana intr-o ramura de spini”.”Orice gand
ai ,imparate, si oricum vei fi sosti,/ Cat suntem inca
pe pace, eu iti zic: Bine-ai venit!/ Despre partea
inchinarii insa , doamne. sa ne ierti,/ Dar acu vei
vrea cu oaste si razboi ca sa ne certi,/ Ori vei vrea
sa faci intoarsa de pe-acuma a ta cale,/ Sa ne dai
un semn si noua de mila mariei tale…/ De-o fi una,
de-o fi alta….Ce e scris si pentru noi,/ Bucurosi leom duce toate, de e pace, de-i razboi”.
“Oooo, romanas! Suflet mare de ostas! Porti in
inima ta glia,/ Precum stramosii-ti mosia./ Mosia
neamului tau romanesc,/ La care unii inca mai jinduesc./ Tu la Milcov ai venit/ Si in graba l-ai sorbit./
Astazi trece drumul mare/ Peste a noastre vechi
hotare./ Sfantul soare cand rasare/ Vede Romania
Mare./ Hora noastra cea frateasca/ Pe campia romaneasca./ Dar o raza-i tot apune,/ Basarabia ii
spune:/ Rasai soare fratioare si la mine in
batatura./ Nu mai pot de-atata ura!/ De ura, amar
si chin,/ De inima de om hain./ Fa ca raza ta cea
sfanta/ Sa adoarma piaza crunta./ Sa viseze un vis
frumos,/ Cum se-nchina lui Hristos./ Semn cu
mana Domnu-i face/ Sa ma lase odata in pace./
Sa ma bucur de fratie/ In maicuta Romanie.”
Dulce zi! Amara zi!! Vestea mortii fratelui
Grigore Vieru, fiul Romaniei , fiul Basarabiei ne-a
indoliat profund...
Grigore, Grigore, frate Grigore! Ti-ai vazut in
sufletul meu Tara si dintr-o data ti s-a facut dor de
ea, s-acum o parasisi. O, cum strigata-i catre
mine, frate!:” “Din Basarabia va scriu,/Dulci frati de
dincolo de Prut./Va scriu cum pot si prea tarziu,/
Mi-e dor de voi si va sarut.” Pai treaba-i asta?Te
uiti de sus, din ceruri cum ne parpelim de focul
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Cinstirea memoriei poetului Grigore Vieru
Donati pentru realizarea bustului lui Grigore Vieru
Romanii de pretutindeni pot dona pentru realizarea unui bust al lui Grigore Vieru, in Cismigiu
(continuare din pagina # 21)

tau.. Hatrule! Uite! Deja mi s-o facut dor de tine
si-mi mangai sufletul cu slova ta:
Din cauza durerii/ Firescul dor al limbii/ Il
preamaresc si-l cant./ Din aceeasi pricina/ Puterii
Tale, Doamne,/ Ma-nchin /In fiecare zi,/ In chiar
lumina diminetii/ Se-arata steaua/ Suferintei
mele/ Pe care numai/ Ochii mamei o zaresc/ Incoronati cu aur./Da,/ Mi-as iubi tara/ La fel de
mult/ Chiar daca/ Singurul om bun din ea /Ar fi
numai mama,/ Chiar daca/ Singurul lucru bun din
ea/ Ar fi numai Limba Romana. (Limba Romana).
Cand ei s-au dus asa ne-au spus:/”Plecam
sa ne-odihnim putin”./ Le-astept intoarcerea de
Sus,/ Dar tot intarzie, nu vin / Sunt om, nu piatra
pe pamant,/ Cosite, florile ma dor,/ De cei din tainicul mormant - / De Doina si Ion mi-e dor./ Nici
mie azi nu mi-i usor,/ De-atat cu ochii rourati,/ Eu
ma retrag in cantul lor/ Cum m-as retrage in Carpati. Sunt om, nu piatra pe pamant,/ Cosite,
florile ma dor,/ De cei din tainicul mormant - / De
Doina si Ion mi-i dor./ Plecat-a totusi neinfricati./
Caci indragitu-i-au cei multi,/ Nu-i o rusine sa nui canti./ Rusine e sa nu-i asculti./ Sunt om, nu
piatra pe pamant,/ Cosite, florile ma dor./ De cei
din tainicul mortnt -/De Doina si Ion mi-i dori. (De
Dor – Doina si lui Ion Aldea Teodorovici)
Copacii ametesc, nu-i bine,/ Si moarte picura din nori./ Si chiar izvorului ii vine/ Un fele de
greata uneori. Atatea vorbe si nimicuri,/ Atatea
seci promisiuni!/ De ce-ai dat, Doamne, grai la
om,/ Iar nu la floare si la pom?! / A prins a inalbi,/
Precum ninsorile,/ Si tineretea mea!/ Mai bine ar
vorbi in lume florile,/ Iar omul ar tacea!/ E falsa
mila ori e muta,/ Iar crucea de la piept e joc./ In
moarte tot mai multi se muta,/ Vazand ca-n viata
nu au loc./ Atatea vorbe si minciuni,/ Atatea seci
promisiuni!/ De ce-ai dat, Doamne, grai la om,/
Iar nu la floare si la pom?! / A prins a inalbi,/ Precum ninsorile,/ Si tineretea mea! / Mai bine ar
vorbi,/ In lume florile, Iar omul ar tacea. (De ce-ai
dat, Doamne?! – Lui Ozea Rusu).
“Mananc din aceiasi paine/ Cu Patria./ Daca
nu mananci/ Din aceiasi paine cu ea,/ Atunci sau
painea ,/ Sau Patria/ Nu este a ta. (Lui Mircea
Tomus).
Dumitru Caranfil, Los Angeles, CA (USA)

APEL
Intr-o perioada in care valorile traditionale si culturale
romanesti, sunt minimalizate si supuse unui atac continuu, s-a constituit un grup de iniŃiativă, care si-au propus sa realizeze si sa doneze Municipiului Bucuresti,
bustul l ui Grigore Vieru pentru a fi instalat acolo unde ii
este locul, alaturi de ceilalti scriitori romani din micul Panteon al Literaturii Romanilor aflat in Cismigiu.
Basarabeanul Grigore Vieru, poetul national al tuturor romanilor este un simbol al rezistentei si continuitatii
prin cultura a spiritului romanesc in spatiul unic si unitar
al poporului nostru de pe cele doua maluri ale Prutului.
Moartea sa ne-a lasat cu sufletul cernit, si cu lacrimi
in ochi, rugandu-ne pentru odihna Martirului pentru
romanism, dar in acelas timp ne-a determinatsa-i preluam crezul si sa-i continuam lupta pentru propasirea intro singura Romanie pe care s-o lasam unita urmasilor
nostri.
Dumnezeu si Grigore Vieru, si mintile luminate, si toti
Eroii Neamului sunt si speranta, si calauzitorii si Sfintii
nostri protectori pe drumul spinos si greu al renasterii romanesti care este idealul suprem al oricarui roman.
Ridicarea bustului lui Gri gore Vieru in Panteonul Literaturii Romane nu poate fi o opera singulara, este doar
un nou inceput de cinstire a valorilor noastre sprituale.
Bustul va fi selectat si premiat in urma unui concurs
la care sunt chemati sculptorii din intreg spatiul romanesc.
Romanii de pretutindeni care cinstesc aceste valo ri
perene romanesti sunt indemnati sa doneze o suma chiar
si simbolica pentru constituirea fondului de premiere care
va rasplati cea mai reusita opera.
Comitetul de initiativa:
Pr. Constantin Alecse, Mircea Popescu, Neculai
Popa, Ion Anton, Mihai Nicolae, Radu Luchian, Virgil
Ciuca, Mihai Stan, Bechis Vasile, Dumitru Caranfil,
FundaŃia NaŃionala Pentru Românii de Pretutindeni
Pentru SUA donatiile se pot face la:
Romanian World Council
363 N Palm Ave, Rialto, CA 92376
Washington Mutual - Washington Mutual Bank, FA
Rialto Financial Center 1295
101 Foothill Blvd, Rialto, CA 92376
Bank Account: 30839-48263
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Christos Anesti! Alithos Anesti!
"Were not our hearts burning with us?"
They were downcast. A stranger, whom they did
not recognize as the risen Christ, joined them.
They were sad because they thought Jesus was
still dead. They told the stranger about the visit of
the women and message of the angels that Jesus
was alive. The even knew about the visit of the disciples who found an empty tomb. Still, they had not
seen Jesus personally and thus doubted his resurrection.
We know the story of Easter (Pascha, as we
Orthodox say) and may even accept Jesus' resurrection as an historical fact. But we do not always
believe he is alive today in our lives and for our
problems. Like the Emmaus disciples are hearts
are cold.
Christ makes the difference. He opens the
Scriptures to them about the Messiah's saving mission. While breaking bread with them in their
home, Jesus reveals himself. Now they joyfully
speak the words from Luke. They believe in the
risen Christ and hurry to the city to bear witness.
As in my experience, Christ kindles a flame in
our hearts. Sins confessed and forgiven, we see
Jesus as Savior, alive from the dead. The Scriptures comes alive for us. Our hearts burn within us
and we hurry to bear witness. Burning hearts
aglow with the risen Christ present in the sacraments and in each other!
George Strickland,. Ph.D., Editor
With these words, the joyous proclamation of the Savior's resurrection was exchanged between this writer
and the owner of a Greek "fast food" eatery located in
Bloomington, Minnesota. The buoyant impact of this
declaration on me was similar to what sociologist Peter L. Berger has called "a signal of transcendence"--a
moment when the heart is warmed by the glow of the
resurrection. It was the first time I was able to leave
my home since my illness began. Whatever bitterness
and depression in my heart remained associated with
the lingering effects of the chronic nature of my illness
were melted away instantaneously! A true miracle
there can be no doubt. A life changing reality had occurred though the "accidents" remain to borrow from
Thomas Aquinas' theory of substance.
On the road to Emmaus the excited declaration of
the disciples describe a lasting Easter effect: "Were
not our hearts burning with us?" (Luke 24:32). But on
Easter afternoon they were walking home from Jerusalem to Emmaus with heavy hearts. No fire burned.

Thanks to my wife Jennie for typing this for
me, and to my son, Andrew, for keeping the web
site going. Special greetings of Pascha go to Father Jonathan Ivanoff, Father Daniel Swires, Father George Morelli, and to an old friend Father
John Mangels. Last but not certainly least, goes
the warmest and loving of all Paschal greetings to
Father Marius Chindrus and family of Romania.
(Marius, thank you for the very kind letter you sent.
I will reply as soon as possible.)
And to all those who read this:
Christ is risen! Indeed, He is risen!
Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Christos Anesti! Alithos Anesti!
Al Masieh Qam! Haken Qam!
Khristos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Christus Resurrexit! Vere Resurrexit!
Hristos a Inviat! Adevarat a Inviat!
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Orthodox Easter (Paskha)
Services during Holy Week have led up to this
moment. Indeed, it has been a long and laborious journey leading up to this. Ten weeks, if the pre-Lenten
period is taken into account, of fasting, and of lengthened services and expanded vigils. The fast is now
complete. Bells will ring. Visitors from Las Vegas and
elsewhere will join a procession around the exterior of
the church three times (to symbolize the doctrine of
the Holy Trinity) and back inside to joyfully affirm that
“Christ is Risen!” This occasion is Pascha for Orthodox
Christians, also known as Paskha or Orthodox Easter.
The preceeding days leading up to Pascha, Holy
Friday and Saturday, have placed our attention to the
trial, crucifixion, death and burial of our Lord Jesus
Christ. We are confronted with the extreme humility of
our suffering God. Then comes Pascha: the feast of
universal redemption.
Pascha often comes later than that of western
Easter as it is calculated by the Julian calendar. The
forerunner of Pascha is the Jewish Passover
(pesach – pascha - passover), the festival of the deliverance of the Jewish people from bondage in Egypt.
Our Lord was crucified and buried on the day before
the Passover and rose again the day after it in the
year which we have traditionally come to number 33 A.
D. On that year the Passover was on a Saturday. And
according to the Gospel accounts, the crucifixion occurred on a Friday and the resurrection early on Sunday morning.
The great Easter sermon first delivered by St John
Chrysostom, Patriarch of Constantinople, is now proclaimed during Matins in every Orthodox church on
Pascha morning (shortly after midnight), while all the
faithful stand in attendance:
“If any man be devout and love God, let him enjoy this
fair and radiant triumphal feast. If any man be a wise
servant, let him rejoicing enter into the joy of his Lord.
If any have labored long in fasting, let him now receive
his recompense. If any have wrought from the first
hour, let him today receive his just reward. If any have
come at the third hour, let him with thankfulness keep
the feast. If any have arrived at the sixth hour, let him
have no misgivings; because he shall in nowise be deprived therefore. If any have delayed until the ninth
hour, let him draw near, fearing nothing. If any have
tarried even until the eleventh hour, let him, also, be
not alarmed at his tardiness; for the Lord, who is jealous of his honor, will accept the last even as the first;
he gives rest unto him who comes at the eleventh
hour, even as unto him who has wrought from the first
hour.
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And he shows mercy upon the last, and cares for
the first; and to the one he gives, and upon the other
he bestows gifts. And he both accepts the deeds, and
welcomes the intention, and honors the acts and
praises the offering. Wherefore, enter you all into the
joy of your Lord; and receive your reward, both the
first, and likewise the second. You rich and poor together, hold high festival. You sober and you heedless, honor the day. Rejoice today, both you who
have fasted and you who have disregarded the fast.
The table is full-laden; feast ye all sumptuously. The
calf is fatted; let no one go hungry away.
Enjoy ye all the feast of faith: Receive ye all the
riches of loving-kindness. let no one bewail his poverty, for the universal kingdom has been revealed.
Let no one weep for his iniquities, for pardon has
shown forth from the grave. Let no one fear death, for
the Savior's death has set us free. He that was held
prisoner of it has annihilated it. By descending into
Hell, He made Hell captive. He embittered it when it
tasted of His flesh. And Isaiah, foretelling this, did cry:
Hell, said he, was embittered, when it encountered
Thee in the lower regions. It was embittered, for it
was abolished. It was embittered, for it was mocked.
It was embittered, for it was slain. It was embittered,
for it was overthrown. It was embittered, for it was fettered in chains. It took a body, and met God face to
face. It took earth, and encountered Heaven. It took
that which was seen, and fell upon the unseen.
O Death, where is your sting? O Hell, where is
your victory? Christ is risen, and you are overthrown.
Christ is risen, and the demons are fallen. Christ is
risen, and the angels rejoice. Christ is risen, and life
reigns. Christ is risen, and not one dead remains in
the grave. For Christ, being risen from the dead, is
become the first fruits of those who have fallen
asleep. To Him be glory and dominion unto ages of
ages. Amen.”
Then the priest proclaims 'Christ is risen!' And
the people respond ‘Indeed, He is risen!' Also sung
throughout the service is The Paschal Troparion, also
known as the great hymn of the Resurrection of
Christ. The words to this are: “Christ is risen from the
dead, trampling down death by death, and upon
those in the tombs, He granted (or Bestowing) life!”
This great hymn of Pascha will be sung repeatedly in
the weeks to come.
After services, the people typically gather for a
meal, and the priest blesses food baskets. Meats and
dairy products can now be eaten once again. Traditional Pascha/Easter delicacies served on this day
include richly colored eggs, a sweet, high-domed
(Russian) Easter bread and a sweet cheese spread
called paskha.
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CHURCH SERVICES:

Funerals (Inmormântări)
IMO MARIA MEREG
(March 25, 1925 – December 12, 2008)
The funeral service of Maria Mereg of Northridge, California, took place on December 12, 2008, at the
Chaple of the Oaks, in Chatsworth, CA. The internment: Oakwood Memorial Park, Chatsworth. The Service was officiated by Fr. Constantin Alecse.
Maria Petrisca was born on March 23, 1925 in Semlac, Romania. She was the 3rd child of Ana & Nicolae
Petrisca.
From an early age she started working. Although times
were though especially during the war years, Maria
one of the eldest of 8 siblings would wake up early in
the morning & help her mother with the house work.
In her early twenties she met Iuliu Mereg & married
soon after. They both lived happily for 56 years until
Iuliu's death in 2003.
Maria & Iuliu Mereg had 2 sons, Iuliu & John. Her eldest, Iuliu married Cornelia & had 1 son, Bogdan. John,
Maria's youngest, married Margaret & had 1 daughter,
Beatrix.
Maria was the family historian always knowing details
about everybody in the family. She kept great family
albums & records of everyone. She was a warm &
calm person. She would never argue with anybody &
even if she would be upset, she would never let you
know.
Maria was one of the most thoughtful persons in the
family. She would never forget a birthday or a Christmas gift to anybody.
Maria loved her independence. She would do all
things on her own without any limitations.
One of Maria's greatest love in life beside her family
were her plants & flowers. Her home would be filled
with plants that she would care for & then would give
as a gift to others.
Maria was a loyal wife, a loving mother, a nurturing
grandmother & a kind sister.
Maria was a true Christian.
May God rest her soul in peace!

IMO MARIA GERGESCO
(January 3, 1911 – December 24, 2008)
Doamna Maria Gergesco, nonagenara comunităŃii, a
trecut la Domnul la vârsta de 97 de ani, la reşedinŃa sa
din Los Angeles, California. Se născuse în România,
la 3 ianuarie 1911. Fusese casatorită cu George

Gergesco, care a plecat la veşnicie tot la o vârstă
înaintată, acum câŃiva ani. Nu au avut copii, în
schimb raposata Maria a avut o sumedenie de
prieteni. Sora ei mai mică, Elena Apostolescu, a
precedat-o în deces, acum 15 ani, în Romania,
însa a fost adusa spre înhumare în California.
Maria Gergesco a avut o viaŃa pe cât de lungă, pe
atât de binecuvântată şi fericită. Era o credincioasă a Bisericii drept-măritoare, şi o devotată membră a Bisericii Sfânta Treime.
Bunul Dumnezeu s-a milostivit spre dânsa, şi a
chemat-o acasă, în ajunul Crăciunului (24 decembrie 2008), fiind prohodită de către părintele
Constantin Alecse, în ziua de 29 decembrie 2008,
în capela cimitirului Hollywood For Ever, din Hollywood. Înhumarea a avut loc în acelaşi cimitir.
Dumnezeu s-o ierte şi să o sălăşluiască în corturile
drepŃilor.

IMO MARIANA LUCIA CERGHIZAN
(August 15, 1956 - January 6, 2009)
Mariana Lucia Cerghizan a trecut la Domnul, după
o suferinŃă de a viaŃă întreagă, la data de 6
ianuarie 2009, la vârsta de 52 de ani.
Istoria vieŃii Marienei a fost pe cât de interesantă
pe atât de binecuvântată şi specială în felul ei. Se
născuse în România la 15 august 1956, din părinŃii
Mircea Eugen si Elena Cerghizan, devotaŃi enoriaşi ai parohiei Sfânta Treime.
Mariana era prâzlea familiei, având 4 fraŃi mai
mari, pe Mircea, preotul Mihai, Antoniu şi VoicuSabin. Dorinta soŃilor Mircea Eugen şi Elena
Cerghizan a fost aceea ca, după ce au fost binecuvântaŃi cu 4 băieŃi, sa aiba si o fata, care, născută
în 1956, în Ziua Sfintei Marii, au botezat-o Mariana
Lucia.
Dupa 2 ani dela naştere, Mariana se îmbolnaveste, si dupa o interventie chirurgicala,
ramâne handicapata pentru tot restul vietii. Din
dorinta fierbinte de a o vindeca, parintii au apelat
pe toate caile, la toti doctorii renumiti din Europa,
Africa de Sud si America. Cu ajutorul familiilor
Luca Sabin si Sighisoreanu, reusesc sa vina în
America, sa încerce tot posibilul. Desi nu s-a vindecat, Mariana a gasit un tratament care i-a ameliorat starea sanatatii. Dr. Gabriel Ronald, care o
trateaza pe Mariana de 30 de ani, ia spus Mari-
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anei, când ea avea 45 de ani: „Cât de norocoasa poti sa fii
ca esti în viata. Aceasta se datoreste devotamentului si îngrijirii pe care mama ta ti-a oferit-o. Toti pacientii mei de gen
feminin, cu boala ta, nu au ajuns la vârsta de peste 29 de
ani“.
Mama Marienei, mama Elena, si-a sacrificat viata ei pentru a
o vedea pe Mariana cât mai fericit. De asemenea, nu a încetat sa-i iubeasca si sa-i ajute si pe ceilalti copii, sa se acomodeze în Statele Unite, cum au putut mai bine. Tenacitatea
de a lupta cu viata, si devotamentul de mama si sotie, a mamei Elena, a fost încercat din nou în 1996, când sotul Eugen
Mircea a fost luat grabnic dintre noi, apoi – la numai 4 luni –
la pierderea fiului ei, preotul Mihai, apoi, dupa înca 2 ani, a
urmat şi pierderea fiului Mircea, repatriart în Tara. Deoarece
starea sanatatii mamei Elena se înrautateste, în anul 2001
are operatie deschisa la inima, iar dupa 2 ani, rinichii nu-i
mai functioneaza, fiind fortata sa înceapa dializa. Devotamentul si dragostea pentru Mariana au motivat-o si ajutat-o
sa lupte cu boala, si sa ajunga la vârsta de aproape 90 de
ani (fara o luna).
După plecarea la veşnicie a mamei Elena, Mariana Lucia
continuă să primească aceeaşi dragoste, devotement şi îngrijire impecabilă dela fralete mai mic, Voicu Sabin, căruia, şi
pe această cale îi transmitem condoleanŃele întregii noastre
comunităŃi.
Dumnezeu a chemat-o pe Mariana în locaşurile veşnice în
Ziua de Bobotează 2009. Slujbele de sărăcustă şi Înmormântarea, s-au oficiat în biserica noastră, la 12 şi respective
13 Ianuarie 2009, iar înhumarea a avut loc la cimitirul Forest
Lawn din Hollywood Hills, în mormantul dintre cele 2
morminte ale parinŃilor ei. Dupa inmormantare, a urmat o tradiŃională masă de pomenire, la sala parohială.
Exprimăm şi pe acestă cale cele mai adânci condoleanŃe
fraŃilor Voicu Sabin, şi Antoniu Cerghizan. Dumnezeu s-o
ierte pe Mariana, şi s-o odihnească în corturile drepŃilor.

IMO: Vasile Pătrascu
(13 iulie 1931-5 Febtuarie 2009)
Am aflat cu multă durere sufletească de trecerea la
veşnicie, în România) a fratelui nostru Vasile Pătrascu,
fratele mai mare al dnei Livia Ecaterina Literat, după o
îndelungată suferinŃă. Deşi prohodit şi înmormântat în
România, sora defunctului, dna Livia Literat a ridicat şi
dumneaei, aici în America, pomeniri şi parastase în memoria
fratelui ei decedat, în special pe 7 Martie, parastas de 40 de
zile, ocazie de pomenire de 5 ani IMO soŃului Radu Literat.
Dorim ca, şi pe această cale să adresăm dnei Livia, şi
întregii familii Patraşcu, din Romania, cele mai adânci
condoleanŃe din partea întregii noastre comunităŃi.
Dumnezeu sa-l ierte.
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IMO: Razvan George Markou
(August 19, 1925 – February 8, 2009)
La 8 Februarie 2009, ne-a părăsit
fratele nostru întru Domnul, Razvan George
Markou, după o îndelungată suferinŃa.
La rugămintea familiei, cu numai câteva
ore înainte de deces, părintele Constantin sa deplasat la reşedinŃa din Canyon Country
a familiei Niculina şi Razvan George, unde,
în prezenŃa tuturor membrilor familiei, a administrat bolnavului Razvan Sf. Taină a Împartaşaniei, după care, penitentul şi-a dat
obştescul sfârşit.
Răzvan George Markou se născuse la
19 August 1925, în Bucuresti, Romania, din
părinŃii: Eugenia si Acad. Prof. Arhitect
Duiliu Marcu.
Studiile superioare: Facultatea de Drept
si Conservatorul.
Detinut politic la Aiud dupa venirea
comunistilor.
S-a recalificat la Uzina 23 August unde
a lucrat pina la plecarea din tara.
Din prima casatorie a avut o fata - Cristina - care s-a prapadit in urma cu 3 ani de
cancer.
S-au casatorit civil in 1975, dupa care in
1977 au venit in America.
Primul lor scop a fost sa-si aduca aici
familia sotiei, si pe fiica lui.
In decursul anilor s-au realizat cele mai
importante dorinte ale lui.
In 1992 Alexandru a devenit fiul lor, pe
care Razvan l-a iubit cu mult suflet si intelegere.
Din 1994 a inceput sa sufere de cancer.
A supravietuit trei, dar al patrulea l-a rapus.
După cum am menŃionat mai sus,
duminica 8 Februarie 2009, Răzvan George
Markou si-a dat obstescul sfarsit, in locuita
sa din Canyon Country, CA, inconjurat cu
multa dragoste de toti membrii familiei.
Slujba înmormântării a fost oficiată de
către p.c. cucernici părinŃi Constantin Alecse
şi arhim.Nikodim (Remus BibarŃ), în capela
Old North Church din Forest Lawn, Hollywood Hills, urmată de ritualul înhumării, în
acelaşi cimitir.
CondoleanŃele noastre familiei, soŃia Niculina, fiul Alexandru, şi tuturor rudeniile, şi
cunoscuŃilor, şi fie ca Bunul Dumnezeu sa-l
ierte şi să-l sălăşluiască în corturile drepŃilor!
Dumnezeu să-l ierte!
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IMO VICTOR DULA
(April 11, 1919 – February 25, 2009)
The beloved brother of the Holy Trinity Romanian
Orthodox Church in Los Angeles, Mr. Victor Dula, of
Hollywood, California, passed away on February 25,
2009.
The Funeral Service was held by Fr. Constantin
Alecse, in the Old North Church of Forest Lawn, Hollywood Hills, on Monday, March 2, 2009 at 2:30 pm.
At the end of the service, the eulogy wad delivered by his closest friend in Los Angeles, Mr. Stefan
Dondoe, who, among other things, he noted: “I’ve met
Victor many years ago when his daughter Manuela
and his son-in-law Romulus, my friends that were living in Romania, were able to come to visit him after
the collapse of the communist regime in that country.
As soon as I met Victor, I realized that he was a
very special person with an extraordinary interesting
life experience; with his storytelling talent and good
humor he always was captivating his audience, young
and old. In short time Victor, my wife and I become
very good friends and along the years had a chance to
know him better.
Victor fled Romania in 1947, just as the communists were taking over the country. First, he unsuccessfully tried to get to Italy passing through Yugoslavia. In a second attempt, he succeeded to reach Vienna, Austria, where he lived and worked for few
years. Then, he moved to Paris where he continued to
work hard and save enough money to eventually cross
the ocean to his dreamed destination, Rio de Janeiro.
In Rio, where he settled for many years, he started his
own business, met famous personalities, built a mansion-like home on a hilltop and tried hard to reunite
with his family from Romania. Eventually he succeeded to bring only his old parents, but was unable to
reunite with his wife and daughter.
Years later when the economic situation in Brazil
started to deteriorate, Victor moved to Los Angeles
where he managed to make his business “Victor of
Paris” famous within the artistic community of Hollywood.
Victor continued to work till two years ago when,
at age 87, decided to semi retire; however, another
business he had in Los Angeles, he continued to manage till the very end.
Along his long life, Victor worked hard with honesty and dignity; he was fluent in five languages: Romanian, English, Portuguese, Spanish and German.
He was a proud, handsome and kind gentleman that
through his hard work, honesty, wisdom and exemplary life conduct set a high mark example for all who
knew him.
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We lost a very dear friend. God, our Lord,
bless him in Your Kingdom!” – Mr. Dondoe concluded his Eulogy.
After sharing some spiritual thoughts with the
family (daughter Manuela Ana & R. Andrei, son-inlaw), and the rest of participants, Fr Constantin
concluded the service in the Chapel. Victor Dula
was layed to rest in the same cemetery. May God
rest his soul in peace. Dumnezeu sa-l ierte!
………………………………………………………….

Excerpts from Victor Dula’s interview to

Detour Magazine, May 1996
(by Grant Tume, photographed by Dan Chavkin)
"My name is Victor Dula; I am a barber. I work as
'Victor of Paris’, my fictitious name, because I lived
in Paris for three years and I speak French.
I was born in Romania, in the city of Timisoara,
where I learn my
profession. When
I was 17, I went to
Bucharest, where I
continued to work
in good and highclass salons. In
1941 I was chosen
as the private barber to General Ion
Antonescu.
He
ruled Romania at
this time - he was
in charge as second man after
King Mihai.
In 1946 I went to
Austria, where I stayed for one year working in a
very nice barbershop on the Maria Hilfenstrasse.
After that I went to Germany, and then to Paris,
where I worked for Georges Georgious, the president of French coiffure. He took me to the French
Riviera at Cannes and, when I returned to Paris, I
worked for Mademoiselle De Choissy, a princess.
I was in Brussels, Belgium, for a short time, then
Rotterdam, Casablanca and Marrakech. I returned
to Paris for a short before emigrating to Rio de Janeiro, where I rented a shop in the big, new Hotel
Excelsior Copacabana. I stayed there for 26 years,
after which I emigrated in 1975 to the U.S.A. and
Los Angeles, where I opened my own barbershop.
In 1974 when I was in Rio, I received a phone call
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at my shop from the manager of the Copacabana Palace Hotel to come and cut the hair of King Baudouin of
Belgium, because I was the only barber who spoke French. I went there, I said, ‘Majesty’ and I cut his hair.
They call my shop ‘the actor's barbershop’."
I ask Victor what killed the classic neighborhood barbershop. I have my suspicions, which he confirms, emphatically: ‘THE BEATLES’.
"What killed the barbershop and the barber was the Beatles", Victor reiterates. "Because they let their hairs grow
as long as the ladies, it became a matter for the hairdressers. We barbers were still doing the normal style haircut, only to the neck. The average man visited his barber every Friday or Saturday, so that he would be neat
and presentable on Sunday, whether for church, a family gathering, or the return to work on Monday. In those
days a barber could stay open until midnight just to finish his customers.
Today, men let their hair grow, they walk around in pants with holes in them, and nobody shaves. The young
people that go to a barber these days will not come to me because I have white hair; the rest go to these
'artists' that won't cut your hair until they give you a shampoo first. I still have my regulars who come in for a
shave and a haircut, but it is a dying tradition. I am the only 'barber' from Fairfax Avenue to Beverly Hills - the
rest are all hair stylists, hair 'designers'... or artists. I am not an artist - I am barber."
The good old days may have been overrated, but Victor Dula certainly is certainly not. He’s a hell of a lot
cheaper than therapy, a whole lot prettier than a hangover, and he once cut Erik Estrada’s hair. Gentleman and
barber, Victor of Paris is truly "a cut above".
Victor of Paris barbershop is located at: 8535 W. Sunset Boulevard in West Hollywood.
Telephone (310) 659-0750.

Wise Words by Abraham Lincoln
During this political season, it is good to be reminded of these wise words.
You cannot help the poor by destroying the rich.
You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.
You cannot lift the wage earner up by pulling the wage payer down.
You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
You cannot build character and courage by taking away men's initiative and independence.
You cannot help men permanently by doing for them what they could and
should do for themselves.
Abraham Lincoln

La Boboteaza, cuvenita apologie!
Ca si duhovic al D-Voastra predicam cu si fara vreme despre sensul vietii noastre spiriatuale în Hristos. Fiecare aduna cât mai multa "materie", si nu stie pentru ce aduna, caci atunci când plecam din lumea aceasta
nu luam nimic cu noi în groapa.
Suntem chemati deci fratilor sa ne sfintim viata noastra. Biserica o face de 2000 de ani. Încercam sa vizitam
casele enoriasilor nostri macar odata pe an, la Boboteaza. Le multumim din suflet tuturor celor care, dupa
cuviinta crestineasca au primit preotul in casa lor cu toata reverenta.
Din nefericire, datorita distantelor geografice, si a altor servicii religioase si activitati administrative, nu am
reusit în cele 2 luni dela începutul anului 2009 (ianuarie si februarie) sa vizitam pe toti credinciosii, fapt pentru
care cerem iertare si îngadunita. Nu uitati însa ca sfintirea caselor se poate face în tot timpul anului. Credinciosii nevizitati, si care doresc sa aiba locuintele binecuvântate în timpul anului 2009, pot sa ne contacteze
telefonic pentru aranjamente.
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Despre Denii, si Deniile din Saptamâna Patimilor
Deniile din Saptamâna Patimilor
Deniile din saptamâna ultima a Postului Mare sunt slujbele care se savârsesc seara la ora 18.00. Aceste slujbe
încep din seara Floriilor, pâna vineri seara, inclusiv.
Prin caracterul si continutul lor, deniile sunt unicate în
cultul divin ortodox. Etimologic vorbind, cuvântul "denii" este
de origine slava si înseamna zilnice, de la care a derivat
"denie" ce se traduce ca priveghere sau slujba nocturna. Mai
precis, denia este slujba utreniei sau "de dimineata" care se
savârseste seara, in ajun. Denia se deosebeste de
priveghere, care înseamna tot slujba de seara, prin faptul ca
se refera numai la utrenia savârsita seara. Scopul acestor
rânduieli bisericesti este ca prin post, rugaciune, cântare,
citirea Sfintei Scripturi, meditatie si pocainta sa ne dezgolim
de toata rautatea si sa ne umplem prezenta iubitoare a lui
Hristos.
Zilele de luni, marti si miercuri din Saptamâna Mare sunt
pregatitoare pentru orice credincios în vederea întelegerii
sensului venirii lui Hristos în lume, patimilor si mortii sale,
anume acela de a birui pacatul si moartea prin jertfa de Sine.
În aceste zile, la denii se citesc pilde despre împaratia cerurilor, texte despre pocainta si, mai ales, despre adevarata
iubire pentru Dumnezeu si pentru aproapele. Miercuri este
ziua în care Iuda L-a vândut pe Iisus, pe 30 de arginti.
Joia Mare este ziua in care a avut loc Cina cea de
Taina, la care Hristos a prefigurat jertfa Sa prin frângerea
pâinii "Acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi,
spre iertarea pacatelor" si prin oferirea vinului "Acesta este
Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi si pentru multi
se varsa, spre iertarea pacatelor". Tot în aceasta seara, înainte de cina, Iisus a spalat picioarele ucenicilor Sai învatându-i ca fiecare trebuie sa se supuna cu smerenie si dragoste fratilor sai. Dupa Cina, Iisus a plecat în gradina Ghetsimani, unde s-a rugat cu lacrimi de sânge si unde a fost apoi
arestat de soldatii calauziti de tradatorul Iuda.
Dupa arestare, Iisus a fost judecat de arhierei, de regele
Irod si de procuratorul roman Pilat din Pont. Specific deniei
de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezinta
fragmente de texte extrase din cele patru Evanghelii în care
sunt relatate patimile lui Iisus si scoaterea solemna a Sfintei
Cruci în mijlocul bisericii.
Vinerea Mare este ziua de doliu a crestinatatii: atunci a
fost rastignit Mântuitorul. De aceea, în aceasta zi, în nici o
biserica crestina, nu se oficiaza slujba Liturghiei si este recomandata fi zi de post negru. Denia Prohodului, adica slujba
înmormântarii lui Iisus, acestei seri se deosebeste de
celelelte prin cântarea Prohodului Domnului în trei stari cât si
prin ritualul înconjurarii bisericii cu Sfantul Epitaf, pictura sau
broderie pe o pânza care reprezinta scena punerii în mormant a Mantuitorului. Despre denii in general.

Ce sunt Deniile?
Prin caracterul si continutul lor, deniile
sunt unicate în cultul divin ortodox. Cuvântul „denie” vine de la slavonescul „vdenie” si
înseamna priveghere sau slujba nocturna.
Mai precis, denia este slujba utreniei
sau „de dimineata” care se savârseste
seara, în ajun. Denia se deosebeste de
priveghere, care înseamna tot slujba de
seara, prin faptul ca se refera numai la utrenia savârsita seara.

Daca privegherea se savârseste în ajunul sarba-torilor importante, deniile se
savârsesc numai în doua saptamâni din timpul unui an bisericesc si anume: în saptamâna a cincea si a saptea (sau a Patimilor) din Postul Pastelui.
Cele doua denii din saptamâna a cincea
sunt utreniile zilelor de joi si sâmbata savârsite seara, în ajun. Slujba este o utrenie de
post care înglobeaza în ea cele doua piese
imnografice foarte importante si frumoase:
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei
Criteanul , imnograf din secolul al VIII-lea
(praznuit la data de 4 iulie ) si Acatistul
Bunei Vestiri, atribuit patriarhului Serghie al
Constantinopolului (sec. VII).
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Prima piesa imnografica, cunoscuta si sub numele de Canonul de pocainta este alcatuit din 250 de imnuri sau strofe în care autorul exprima în forma întraripata zdrobirea inimii celui pacatos, constituind un imn
statornic spre pocainta.
Cea de a doua compozitie imnografica, Acatistul Bunei Vestiri, este un imn de lauda închinat Maicii
Domnului, alcatuit din 24 de strofe. Aceasta piesa imnografica da expresie sub forma poetica, învataturii
Bisericii despre Maica Domnului.
Deniile din saptamâna ultima a Postului sau Saptamâna Patimilor sunt slujbele la care credinciosii participa, prin traditie, în numar foarte mare. Ele se savârsesc în biserici începând cu seara Floriilor, deci din
Duminica a sasea a postului, pâna vineri seara, inclusiv. Ca si cele din saptamâna a cincea si aceste utrenii
au elemente specifice care le dau caracter de unicat. Dintre aceste denii, cele mai importante sunt cele de joi
si vineri seara, cunoscute si sub denu-mirile de denia mica si denia mare.
Cea de joi seara are ca elemente specifice, citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor si scoaterea solemna
a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii.
Cea de vineri seara se deosebeste de celelalte denii prin Cântarea Prohodului, în trei stari ca si prin ritualul înconjurarii bisericii cu Sfântul Epitaf (cusatura sau pictura de mare frumusete care reprezinta scena
punerii în mormânt). (din lucrarea Biserica si cult pe întelesul tuturor , Ed. Europartner)

SA NE RUGAM PENTRU BOLNAVII
COMUNITATII
1. Ana Badescu
2. Ana Ciuca
3. Ana Sighisoreanu
4. Andromachia Gurita
5. Angela Rusu
6. Aurica Fagarasanu
7. Elena Maria-Coca Badescu
8. Elena Sandulescu
9. Elena Sapera
10. Eufrosina Ipsilanti
11. Feronica (Fira) Muresan
12. Floarea Muresan
13. Ioan Cociuban
14. Iosif si Anica Boian
15. Iuliana Pincu
16. Joe (Joseph) Oros
17. Lena Tatu
18. Lucretia Tatu
19. Mandita Marghioala Canciu
20. Maria Bejenaru
21. Marius Desianu
22. Sabina Silvia Stoicescu
23. Silvia Calustian
24. Sofia Bruma
25. Tatiana Calugarita
26. Tatiana Velcu
27. Teodosia Muciu
28. Valeria Draghiceanu
29. Vera Ulrich

Baptisms (Boteze)(
(December 2008 - March 2009)
Kaitlyn Alina Cocea (22 February 2009)
Kaitlyn Alina Cocea, born on September 2, 2008 in Los
Angeles, California, of parents: Dino & Julie Anne Cocea, received the Holy Baptism in the Holy Trinity Romanian Orthodox Church on Sunday, February 22, 2009.
Chris Clenciu & Vanesa Cerda are the proud godparents
of Kaitlyn Alina Cocea. Congratulations.

Andrew Nicholas Allbert (28 December 2008)
La data de 2 iunie 2008, s-a nascut la Los Angeles
pruncul Andrew Nicholas Allbert fiul familiei Tracy Lyn
Allbert & Daniela Ancu-Gheorghiu Allbert. Taina Sfântului Botez a fost administrata la data de 28 Decembrie
2008, în Biserica Sfânta Treime. Onoarea de nasi
apartine familiei Costa & Gabriela Moceanu, si fiul
Nicholas. Felicitari.
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SCHEDULE OF THE DIVINE SERVICES
DURING GREAT LENT, PASCHA & BRIGHT WEEK

(March 1 – April 26, 2009)
♦

Every Friday morning (IN LENT), at 10.00 am,
Divine Liturgy of the Pre-sanctified Gifts

Every Satuday, except Holy Week & Passions Week
♦ Divine Liturgy, at 10.00 am
♦ Community Memorials, at 11.00 am
♦ Other memorials by request, at Church, Cemetery,
or at home
Confessions in Church
♦

Every Friday morning after the Divine Liturgy of the
Presanctified Gifts
♦ Every Saturday, before and after The Divine Liturgies
♦ Every Sunday between 9.00 – 9.45 am and after
The Divine Liturgies

THE WEEK OF PASSIONS
(Lazarus Saturday, April 11 – Holy Pascha, Sunday
April 19, 2009)
♦

Confessions in Church at the end of the Vigil Services
♦ Confessions and Communion on Holy Thursday
and Holy Saturday, at 8.30 pm
♦ Visitations of the sick and elderly (upon families'
request), during the week before The Holy Week
and during the entire Holy Week (April 11 – April
19, 2009)

THE HOLY WEEK – WEEK OF PASSIONS
♦
♦
♦
♦
♦

April 11, 2009- (Lazarus Saturday)
Divine Liturgy at 10.00 am
Communion of the children
Community Memorials, at 11.15 am
Preparation of willows (general cleaning in church)

April 12. Sunday (+) Entrance of the Lord into Jerusalem (dispensation to eat fish)
♦ Divine Liturgy at 10.00 am
♦ Fish Meal (offered IMO Vasile & Florica Rotaru)
♦ Bake and Boutique sale

April 13. Monday (beginning of Holy Week)
(during the whole week, the Very Reverend Father will
visit and administer communion to the community's
elderly and sick)
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April 15. Holy Wednesday
Divine Liturgy of Presanctified Gifts, 10.00 qm
The Sacrament of Holy Unction, at 6.30 pm
Confessions after the Vigil Service

♦
♦
♦

April 16. Holy Thursday
♦ Divine Liturgy of Saint Basil the Great, 10.00 am
♦ Communion of the children, Sanctification of the
Holy Pascha
♦ Vigil Service/Liturgy of 12 Gospels, 6.30 pm
♦ Confessions at the end of the Vigil Sevice
April 17. Good Friday
♦ The Adorning of the Holy Tomb at 8.00 am
♦ Services of the Holy Hours
♦ The Great Vesper, Procession with the Holy
Epitaphion, at 12.30 pm
♦ The Lamentations - Mourning/church surrounding procession, at 6.30 pm
♦ Confessions at the end of evening service
April 18. Holy Saturday
♦ Confessions at the beginning of service (8.00
am – 10.00 am)
♦ Divine Liturgy of Saint Basil the Great, at 10.00
am
♦ Communion of children/ Preparation of Pascha
April 19. Holy Sunday of the Holy Resurrection
(+) Resurrection of Our Lord. Holy Pascha
♦ Holy Resurrection, at Midnight (Holy Saturday),
in Church's yard
♦ Holy Pascal Liturgy, continuing the procession,
at 1.00 am - (Brotherly Meal, at the end of the
Holy Liturgy, at 3.00 am)
At 12.00 noon – The Second Resurrection
♦ The Great Vesper, reading of the Holy Gospel
in various foreign languages
April 20 & 21 - Bright Monday & Tuesday
♦ Divine Liturgy, at 10.00 am
April 23 Thursday - St. George
♦ Divine Liturgy, at 10.00 am
April 24. Bright Friday (+) Life-giving fount of the
Mother of God (no fasting)
Divine Liturgy, at 10.00 am
Sanctification of the Holy Water
April 26. St. Thomas Sunday (+) Second Sunday
after Pascha (Apostle Thomas)
Divine Liturgy, at 10.00 am
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ENGLISH
SERVICES
As Romanian Americans of Orthodox Faith, we
have the duty to do our part to continue the
Orthodox Mission, initiated by the Russian Orthodox Church in North America (since 1794)
more than 200 years ago.
From the history of the Orthodox Christianity,
we all know of the great and holy work started
by our beloved Saint Herman of Alaska, followed by the vast unbelievable work completed by St.Innocent, which could easily fill
several books.
We do recall that in late 1898 to 1905, the future Patriarch of Moscow, St. Tikhon, coming
to
America,
along
with
Bishop Raphael
( + 1 9 1 5 ) ,
united
many
ethnic Orthodox
people,
healed
divisions,
built
Churches, and
instructed that
English be used
in America.
Through
his
vision
from
God, St. Tikhon
stated
that
throughout Orthodox
Missions, through
the ages, the
Church
was
able to proclaim the Gospel of Christ in the language of the people, which is
used for each Country accordingly. In the spirit and prophetic vision of Saint Tikhon, we must press forward, using English in our
services, or run the risk of becoming ethnic clubs forever in America.
The Holy Trinity Orthodox Church of Southern California
(HTOCSC – “The Chapel" ), conducts, since 1994 its services in
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ABOUT OUR CHURCH
From the first meeting on
June 25, 1939, at the home
of Petru German to this day,
the history of Holy Trinity has
been one of much effort and
growth to be a live Orthodox
Christian witness in California
and one which enjoys its
roots in the Romanian tradition.
Incorporated in 1940, purchasing its first property in
that same year, its second
move in 1947; its present
housing in the old Holy ear I
Apostles Episcopal Church
since 1949, Holy Trinity has earnestly sow to
root itself permanently.
Since 1987 the parish purchased a 7.8 acres
property in Sunland where intends to built its new
church and parish center.
The clergy who served the parish, Reverend
Fathers Grigore Coste, Victor Barbulescu, Conolan
Isacu, Anchidim Useriu, Richard Grabowski and
Constantin Alecse each added some particular
hand to the shaping of this parish and are an intimate part of the live of the community and the
personal histories.
With the organizations such as the Ladies
Auxiliary (1948); LAROY (1960); Orthodox Brotherhood (1970), and the Parochial School (1948),
Holy Trinity was helped on a local level and took
its place on a national, Diocesan level as-well, being presently considered as one of the 10 big parishes of the Romanian Orthodox Episcopate of
America.
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