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English: 
 
Christ is risen from the dead, 
Trampling down death by death, 
And upon those in the tombs 
Bestowing everlasting life! 
 

Romanian: 
 
Hristos a înviat din morţi, 
Cu moartea pre moarte călcând, 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le! 
 

Greek: 
 
Χριστὸς ὸνέστη ὸκ νεκρὸν, 
θανάτὸ θάνατον πατήσας, 
καὸ τοὸς ὸν τοὸς µνήµασι, 
ζωὸν χαρισάµενος! 
 

Church Slavonic: 
 
    Хрїстосъ воскресе изъ 
мертвыхъ, 
    Смертїю смерть поправъ, 
    И сὸщымъ во гробὸхъ 
    животъ даровавъ! 
 

Arabic 
 

ـــــيح ــام المس  ا�موات بيـــــن من ق
 بــــالموت المــوت وطئ و
ــــاة وھب و  الحي
ـــــذين ـــي لل  القبــــــور ف

I am the resurrection and the life: he that believ-
eth in me, though he were dead, yet shall he live. 
And whoever liveth and believeth in me shall 
never die.  

(Jesus, Bible, John) 
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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 afto-
oun! Alethos aftooun!  

 
English: Christ is risen! 

Indeed He is risen!  
 

Eritrean-Tigre: Christos tensiou! Bahake tensiou!  
 
Ethiopian: Christos t'ensah em' muhtan! 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 voskrese!  
 
Serbian: Cristos vaskres! Vaistinu vaskres!  
 
Spanish: Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado!  
 
Ukrainian: Khristos voskres! Voistinu voskres!  

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 be-
stowing life! The celebration of  
 
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 Incarna-
tion, the gates of paradise were closed to man-
kind. 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 actu-
ally died upon the Cross, Death claimed His Soul 
for Hades. However, Hades received more than it 
expected… it received the Giver of Life, who de-
stroyed the power of Hades. The icon of the Res-
urrection portrays this concept. 
 
Hristos a Înviat!  Adevarat a Inviat! 
 
Sărbătoarea Invierii Domnului şi a întregului 
univers, binecuvantată de Lumina Sfântă, să 
va aducă bun augur, sentimente calde, boga-
ţie sufletească, şi bunăstare de toate felurile, 
într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac 
pufos şi delicios precum veselia şi voia bună! 
Fie ca sfintele sărbători să ne facă viaţa mai 
frumoasă, casa mai bogată şi masa inbel-
şugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne 
facă să aducem lumină, căldură şi iubirea în 
sufletele, inimile şi gândurile celor dragi şi fie 
că Hristos Cel Înviat sa ne binecuvinteze. 
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The Resurrection - Invierea 



Potrivit Constitutiei si Regulamentelor Episcopiei 
ROEA, Adunarea Generala Parohiala Anuala a Parohiei 
Sf. Treime, din Los Angeles, California s-a intrunit, in 
biserica, in ziua de Duminica 5 Februarie 2012, orele 
1:00 pm, la finele Sf. Liturghii, asa dupa cum a fost 
propusa de consiliul parohial, apoi aprobata de Sf. 
Episcopie, si ratificata de Adunare, astfel:  
 
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 Elena 
Popa, persoane de incredere, domnul Petrica Predescu 
si Dnul Panait Cufuioti. Motiunea de aprobare a 
prezidiului a fost facuta de catre domnul Ion Anton, 
secundat de doamna Mariana Cadia si aprobata in 
unanimitate.  
 
3. A urmat apelului nominal facut de catre dna Dora 
Serban. Cu un efectiv de 28 de persoane, sedinta 
anuala a fost oficial deschisa si prin urmare s-a trecut 
la citirea rapoartelor.  
 
4. S-a distribuit, discutat, si aprobat, fara obiectiuni – 
asa dupa cum a fost prezentat – procesul verbal al 
ultimei sedinte a consiliului parohial pe 2011    

(11 Decembrie)  
 
5. PREZENTAREA RAPOARTELOR  

 
RAPORTUL PARINTELUI PAROH 

  
Parintele Constantin Alecse multumeste tuturor pentru 
sprijinul accordat in anul 2011. Dl Cristian Vahab a 
facut motiunea de aprobare a raportului preotului 
paroh. Secondare: dna Getta Jercan. Aprobare in 
unanimitate.  
 
RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI 

PAROHIAL 

  
Acesta a fost prezentat de catre Dl.Petrica Predescu. 
Dl George Jercan a facut motiunea de aprobare a 
raportului presedintelui consiliului parohial. Secondare: 
dna Mariana Cadia. Aprobare in unanimitate.  
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RAPORTUL PRESEDINTEI REUNIUNII 

DOAMNELOR 

 
Dna. Getta Jercan a presentat raportul Reuniunii 
Doamnelor. Multumeste tuturor pentru suportul 
acordat in anul 2011. Dl Romus Cataloiu a facut 
motiunea de aprobare a raportului presedintei 
reuniunii doamnelor. Secondare: dna Sabina 
Popescu. Aprobare in unanimitate.  
 
RAPORTUL FINANCIAR AL REUNIUNII 

DOAMNELOR 

  
Psa Elena Alecse a prezentat raportul financiar al 
Reuniunii Doamnelor, pe 2011. Motiunea de 
aprobare a fost facuta de dl Christian Vahab, 
secundata de dna Mariana Cadia, si aprobat in 
unanimitate. 
 
RAPORTUL COMITETULUI DE INTRETINERE  

  
A fost inclus in Raportul Presedintelui Consiliului 
Parohial, prezentat de catre dl Petrica Predescu. Dl 
George Jercan a facut motiunea de aprobare a 
raportului presedintelui consiliului parohial. 
Secondare: dna Mariana Cadia. Aprobare in 
unanimitate.  
  
Au fost prezentate Rapoartele Financiare dupa 
cum urmeaza: 
  
RAPORTUL FINANCIAR PE ANUL 2011 AL 

PAROHIEI 

  
Raportul Financiar pe 2011 a fost prezentat de 
casiera parohiei, dna Nastaca Cociuban, si 
controloarele Getta Jercan si Elena Popa. Motiunea 
de acceptare a raportului financiar a fost facuta de 
Dnul Christian Vahab, secundata de dl George 
Jercan, si aprobat in unanimitate 
  
RAPORTUL PENTRU CONTURILOR DE 

ECONOMII 

  

In baza documentatiei funciare a casierei, parintele 
paroh a facut o prezentare a conturilor bancare. 

 
 

Procesul Verbal al Adunarii Parohiale Anuale 2012 

PROCESUL VERBAL  
AL ADUNARII GENERALE PAROHIALE A  

BISERICII ORTODOXE ROMANE “SF. TREIME” (5 FEBUARIE 2012)  



Au fost intrebari din partea membrilor bisericii, 
referitoare la diferite conturi, intrebari pe care Parintele 
paroh le-a lamurit prezentand si extrasele pe fiecare 
cont in parte. Motiunea de acceptare a raportului 
financiar al conturilor de economii, fost facuta de Dnul 
Romus Cataloiu, secundata de dna Elena Popa, si 
aprobat in unanimitate 
 
PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2012 

  
Parintele Constantin Alecse a precizat faptul ca ar trebui 
sa se balanseze veniturile cu cheltuielile in timpul anului 
calendaristic. Din pacate realitatea este de fapt alta, 
veniturile sint mici in comparatie cu cheltuielile, chiar si 
numarul membrilor a scazut considerabil fata de anii 
trecuti. Situatia economica actuala afecteaza toate 
bisericile. Parintele roaga pe oricine sa vina cu idei noi 
creative pentru ridicare fonduri. Motiunea pentru 
aprobarea acestui buget a fost facuta de dna Getta 
Jercan, secondata de dnul Sabin Voicu Cerghizan, si 
aprobat in unanimitate. 
 
APROBAREA LISTEI COMITETULUI DE 

NOMINARE 

 
Dl Ion Anton a prezentat apoi lista membrilor propusi de 
catre comitetul de nominare, pentru a face parte din 
noul consiliu parohial, pentru 2012, dupa cum urmeaza: 
 
1. Alecse Elena, Psa      
2. Anton Ion, Mr.  
3. Busuioc Diana, Mrs.   
4. Cadia Mariana, Mrs.  
5. Ciceu Ion, Mr.   
6. Ciocan Constantin, Mr.  
7. Ciocan Paulina, Mrs. 
8. Cociuban Lenuta, Mrs 
9. Cufuioti Panait, Subdeacon   
10. Cufuioti Daniela, Ms 
11. Jercan Getta, Mrs  
12. Jercan George, Mr.  
13. Mantea Paul, Mr.  
14. Matei-Platt Paula, Mrs.  
15. Platt Daniel, Mr.  
16. Popa Elena, Mrs.  
17. Popa Paul, Mr  
18. Popescu Sabina, Mrs.   
19. Predescu Petrica, Mr.    
20. Serban Dora, Mrs.   
21. Serban Marian, Mr.      
22. Simoni John, Mr.  
23. Turlacu Dumitru, Mr.  
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24.  Vahab Cristian, Mr. 
25.  Vamvulescu Gabriel, Subdeacon  
 
Ex Officio: 
26. Alecse Constantin, Fr. (Church)  
 
CONGRESS DELEGATES (2012) 

� Elena Alecse (Psa)  
� Cufuioti Panait, Mr 
 
CONGRESS ALTERNATES: 

� Serban Dora, Mrs 
� Predescu Petrica, Mr. 
 
Lista a fost aprobata in unanimitate. 
 

Diverse 
 
       � Dl Ion Anton face o motiune, secondat de 
dna Maria Mangu ca, in eventualitatea ca 
biserica va ridica (sau beneficia de donatii) de 
fonduri substantiale, in urmatoarele 90 de zile, 
salariul preotului sa fie crescut cu % national 
(de crestere/ajustare a inflatiei) din suma 
totala a fondurilor mentionate. Motiunea a fost 
aprobata in unanimitate.  
 
       � Dl Emil Butnareanu face o motiune, 
secondata de dna Floarea Cataloiu, de 
reactivare a scolii duminicale; precum si 
reactivarea organizatiei LAROY (tinerii intre 12-
35 ani). Aprobare unanima; 
 
       � La intrebarea dlui Paul Popa, parintele 
paroh ofera detalii privind conturile parohiale 
de economii, folosite drept collateral pentru 
unele proiecte (energie curata, institutii 
educationale), care din 2014 fiind la termen de 
scadenta, vor genera bisericii pe viitor venituri 
substantiale, si consecvente, pentru multi ani.  
 
In jurul orelor 2:10 pm., dna Nastaca Cociuban 
a facut o motiune, secondata de dna Maria 
Mangu, de a se inchide sedinta Adunarii 
Generale Parohiale. Sedinta a luat sfarsit, 
asadar, prin Rugaciunea de incheiere, rostita de 
catre parintele paroh. 
 
Prezentat de: 
 
Fr. Rev Constantin Alecse, Presedintele Adunarii   
Dora Marcela Serban, Secretara Adunarii 
 



DEPUNEREA JURAMANTULUI SI ALEGEREA  
FUNCTIONARILOR 

 
Dupa incheierea Adunarii Parohiale Anuale, Duminica 5 
Februarie 2012, in jurul orelor 2;30 pm, nou-alesii 
membri ai consiliului parohial, pe anul 2012, s-au 
intrunit in biserica pentru depunerea juramantului, si 
alegerea functionarilor. 
 
 Inaintea depunerii juramantului, Parintele Constantin 
Alecse multumeste tuturor membrilor consiliului paro-
hial, care au slujit parohia in anul 2011, iar dupa 
depunerea juramantului, se purcede cu procedura de 
nominare a functionarilor consiliului parohial pe anul 
2012.  
 
♦ Pentru pozitia de Presedinte  
Dna Sabina Popescu il propune pe Dnul George Jercan  
Secundeaza dnii Christian Vahab, si Petrica Predescu   
Dnul George Jercan accepta. Nemaiexistand alte nomi-
nari, se purcede la vot. Se aproba  in unanimitate.  
  
♦ Vice Presedinte al Consiliului Parohial  
Dnul George Jercan il propune pe dl Petrica Predescu 
Secundeaza dnul Paul Popa    
Dnul Petrica Predescu accepta. Nemaiexistand alte 
nominari, se purcede la vot. Se aproba  in unanimitate.  
 
♦ Secretar 
Dna Getta Jercan propune pe dna Elena Popa, care re-
fuza.  
Dna psa Elena Alecse o propune de dna Dora Serban. 
Secundeaza dna Sabina Popescu  
Dna Dora Serban accepta. Nemaiexistand alte nomi-
nari, se purcede la vot. Se aproba  in unanimitate.  
  
♦ Casier  
Dnul George Jercan o propune pe dna Nastaca Co-
ciuban drept casier.  
Secundeaza Dna dna Mariana Cadia  
Dna Nastaca Cociuban accepta. Nemaiexistand alte 
nominari, se purcede la vot. Se aproba  in unanimitate. 
  
♦ Controlor I  
Dl Sabin Voicu Cerghizan o propune pe dna Getta Jer-
can, drept controlor #1  
Secundeaza dna Mariana Cadia  
Dna Getta Jercan accepta. Nemaiexistand alte nomi-
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nari, se purcede la vot. Se aproba  in unanimi-
tate. 
  
♦ Controlor II  
Dna Sabina Popescu il propune pe dnul Paul 
Popa, drept controlor # 2  
Sustine Dnul Petrica Predescu   
Dnul Paul Popa accepta. Nemaiexistand alte 
nominari, se purcede la vot. Se aproba  in 
unanimitate. 
 
♦ Epitrop I  
Dna Mariana Cadia il propune pe Dnul Ion Anton 
Secundeaza dna Nastaca Cociuban  
Dnul Ion Anton accepta. Nemaiexistand alte 
nominari, se purcede la vot. Se aproba  in 
unanimitate. 
  
♦ Epitrop II  
Dnul Ion Anton propune pe dnul. Constantin Cio-
can  
Secundeaza dnul Marian Serban si Dna Cociuban  
Dnul Constantin Ciocan accepta. Nemaiexistand 
alte nominari, se purcede la vot. Se aproba  in 
unanimitate. 
  
♦ Comitete de actiune  
1. Dnul Panait Cufuioti – Activitatile Religioase  
2. Cantori: Ipodiaconii Gabriel Vamvulescu, 

Panait Cufuioti, Liviu Constantinescu, si dl 
Dumitru Turlacu 

3. Dnul Ion Anton – Activitatile culturale  
4. Dnul Paul Mantea – Investitii 
 
Nou-alesul presedinte, dl George Jercan, si 
secretara consiliului parohial, a convocat, ver-
bal, prima sedinta a consiliului, pe 2012, in ziua 
de duminica, 26 Februarie, la finele Sfintei Li-
turghii, la orele 1:00 pm, in Sfanta Biserica.  
 
Proces-Verbal incheiat astazi 5 Februarie 2012, 
la orele 2:45 pm, cand se incheie sedinta elec-
torala, cu rugaciunea de multumire.  
 
Prezentat de: 
 
Fr. Rev Constantin Alecse, Presedintele Adunarii  
Dora Marcela Serban, Secretara Adunarii 

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI NOU-ALESULUI CONSILIU PAROHIAL  
AL BISERICII ORTODOXE ROMANE “SF. TREIME”  

(5 FEBUARIE 2011)  



1.   Rugaciunea de Invocare 
2.   Juramantul (pentru cei 

care încă nu au depus 
jurământul după 
alegerile din 5 Februarie 
2012) 

3. Prezidarea Sedintei de 
catre nou-alesul 
presedinte al Consiliului: 

                                                  
                                                     dl George Jercan 
4.   Procesul Verbal al Şedinţei Adunării Generale 

Parohiale (5 Februarie 2012) 
5.   Procesul Verbal al sedintei nou-alesului consiliu 

parohial, si alegerea functionarilor  (5 Februarie 
2012) 

6.   Prezentarea si aprobarea calendarului de activităţi 
parohiale, pe semestrul I, 2012   

7.   Despre “Pledge/Membrie” 2012 – Cum sa marim 
numarul enoriasilor in timpul anului 2012 

8.   Dela Reuniunea Doamnelor 
a.   Noul Comitet al Reuniunii, ales la sedinta 

din 12 Februarie 2012 
b.   Curatenie Generala in Biserica la Sambata 

lui Lazar (sambata, 7 aprilie) 
c.   Procurarea salciilor de Florii (Duminica 8 

aprilie); dl Ion Anton, responsabil 
d.   Bake şi Boutique Sales la Duminica Floriilor 

(8 aprilie, 2012) 
e.   Organizarea agapei de Sf. Paşti, in Noaptea 

Invierii (Duminica 15 aprilie)  
f.   Organizarea Banchetului de Hram (3 iunie) – 

Nu avem Banchet de Sf. Pasti 
9.   Alte activitati viitoare: 

a.   Fotografii comunitafre la Hram, pentru „
Solia 2013” (Duminica 3 iunie, crt) 

b.   Inlocuirea panelului general de 
electricitate, pentru toate adiacentele 
parohiale 

c.   Organizarea unui picnic de toamna 
(Festivalul strugurilor) 

d.   Recomandare de organizare a Revelionului, 
la biserica 2012/2013 

10. Diverse 
11. Închiderea Şedinţei 
 

Propunere, spre aprobare, 
 

George Jercan, Presedinte,         Dora Serban, Secretara 
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Article IX 
 

Section 35 
 
Immediately after the election of the Council, the 
Parish Priest/President of the Assembly shall ad-
minister the oath of office. No person may serve as 
a member of the Council until that person has 
taken the oath of office. 
 
The oath is as following: 
 

“I do solemnly swear that I will fulfill my duties as 
a member of the Parish Council; that I will admin-
ister honestly the property of the Parish; that I will 
work without regard for my personal interests and 
without partiality toward others; that I will uphold 
and defend the Constitution and By-Laws of the 
Episcopate, and the spiritual authority of the 
Bishop. So help me God!" 
 
Section 43 
 

The Parish Council, all of whose members shall be 
bonded, shall have the authority and duty to: 
     (a) Implement the decisions of the Parish Assem-
bly and together with the Priest, administer and 
manage the affairs of the Parish; 
     (b) Study and make recommendations, directly 
or through duly elected committees, to the Parish 
Assembly for the purchasing and selling, leasing, 
mortgaging or otherwise encumbering, if necessary 
of church properties; 
     (c) Recommend plans for construction, directly 
or through duly elected committees, following the 
established procedure for approval of such plans, of 
securing proper construction plans and competitive 
bids, and receiving approval from the Episcopate 
Office (Chancery) and Council;  
     (d) Prepare and submit the annual budget to the 
Parish Assembly; 
     (e) Present an annual report of its activities to 
the Parish Assembly, which report shall include 
charitable activities, church school/religious educa-
tion programs, and maintaining active Episcopate 
auxiliaries; 
     (f) Acknowledge reception of new members and 
the transfer of members from another Parish; 
     (g) Establish the agenda of the Parish Assembly; 
     (h) Have the sole authority to raise and solicit 
funds for the Parish and for its purposes;  
     (i) Exercise its competence under Section 23, 

above. 2e 

PRIMA ŞEDINŢA A NOU-ALESULUI 
CONSILIULUI PAROHIAL 

Agenda de lucru si hotararile luate 

The Constitution & The By-Laws  
ROEA, 1994 

Authority and Duties of the Parish Council 



Postul Pastilor incepe de luni, 27 Februarie 2012 
 
In vederea Marelui Praznic al intregii crestinatati, In-
vierea Domnului 2012, pentru o desfasurare dupa cuvi-
inta atat a sfintelor slujbe, cat si a tuturor activitatilor 
si a proiectelor din cadrul parohiei, va prezentam pro-
gramul acestora: 
 
26 februarie 2012: Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 
(Lasatul secului de branza) 

�    Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
�    Parastas de 5 ani IMO mamei Leoneta, fam. Ro-

mus Cataloiu 
�    Prima sedinta a Consiliului parochial 
�    Botezul pruncii fam Laura Matache 

 
28 februarie 2012: Marti – Slujba Inmormantarii ra-
posatului Marius Roman 
……………………………………………………………………………………… 

 
În tot timpul postului: 

In fiecare duminica 
 
� S l u j b a  U t r e n i e i /
Proscomidia, orele 9:00 am 
� Sfânta Liturghie, orele 
10:00 am 
  
In fiecare Vineri (cu ex-
ceptia zilei de vineri 30 
martie) 
 
� Sf. Liturghie a Darurilor 
Mai'Inainte Sfintite (orele 
10:00 am) 
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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. 
 
S p o v e d a n i i  î n 
Biserica, acasa, sau 
case convalescente 
 
� În fiecare Vinere 
inainte si dupa Sfânta 
Liturghie a Darurilor 
Mai Înainte Sfintite 
� În fiecare Sâmbata, 
înainte si dupa Sfin-
tele Slujbe 
� În fiecare Duminica 
între orele 9:00-9:45 
am, si dupa Sfintele 
Slujbe 
 

LUNA LUI MARTIE 
 
3 Martie 2012: Sambata Sfantului Teodor, 

Parastasele Sfantului 
si Marelui Post, zi in 
care trebuie sa ne 
amintim de toti cei 
care au trecut la cele 
vesnice, stramosi, 
parinti ai nostri, de 
cei ce ne-au fost noua 
dragi.  

� Sf. Liturghie, ur-
mata de Slujba Paras-
tasului, Pomenirea 
Mortilor (10:00 am) 

 

3 Martie 2012 – Sambata, anticipand Duminica 
Ortodoxiei:  

( la Catedrala Ortodoxă Sârbă “St. Steven” din 
Alhambra, California) 

�    orele 4:00- 05:30 pm, in timp ce elevii 
de clasele 5-12 vor participa la Re-

Programul Liturgic din Postul Mare (2012) 
Saptamana Patimilor, Sfintele Pasti si Saptamana Luminata  

Icoana Sf. Toader 



tragerea Spirituala a Tineretului, părinţii lor 
sunt rugati să participe, în acelaşi timp la o in-
talnice pentru de adulţi cu Preasfinţitul Episcop 
Mihail al Bisericii Ortodoxe a Americii privind 
"Scriptura si Traditie."  

Programul după cum urmează: 
�    orele 4:00 - 5:30 pm – Adultii poarta discuţii cu 

Preasfinţitul Episcop Michael pe tema 
“Scriptură şi Tradiţie”; 

�    orele 4:00 - 5:30 pm - Retragerii spirituale ale 
tineretului pan-ortodox, condusa de Paul Gikas 
(clasele 5-12) 

�    orele 6:00 - 7:00 pm - Vecernia cu Predica de 
către Preasfinţitul Episcop Michael 

�    orele 7.00-8.00 pm - Centru social: usoare gus-
tari de post, si băuturi răcoritoare  

 
4 martie 2012: Dumininca Ortodoxiei. (Ioan I 43-51) E 
un bun prilej sa ne intrebam de ce suntem ortodocsi. 

�    Slujba Utreniei / Proscomidia / Sfanta Liturghie 
�    Procesiune cu Sfintele Icoane 
 

10 martie 2012 (Sambata Mortilor) 
 

�    Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasului, 
Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 

 

11 martie 2012: Duminica Sfantului Grigorie Palama. 
(Marcu II 1-12) Rugati-va unul pentru altul. Dumnezeu 
asculta rugaciunile facute cu dragoste si cu credinta, de 
catre parinti pentru copii, de catre copii pentru parinti, 
ale sotilor unii pentru altii, ale credinciosilor pentru 
semenii lor: pentru cei bolnavi, cei din inchisoare, cei din 
calatorie, etc. 
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17 martie 2012 (Sambata Mortilor) 

 

•     Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasu-

lui, Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 
•     Parastas IMO Gabriela Orfescu de 40 zile, 

cimitir (12:30 pm) 
•     Botezul lui Josh, sotul lui Simona Stav-

rositu (2:00 pm) 
 
18 martie 2012: Duminica Sfintei Cruci (Marcu 
VIII 34-38 si IX 1) Nimic autentic nu e posibil 
fara Dumnezeu, El este Pacea, Hrana (Gustati si 
vedeti ca bun e Domnul), Lumina si Mantuirea 
lumii. Sa ne purtam cu demnitate Crucea noastra 
intru Hristos! 
 

•     Slujba Utreniei / Proscomidia / Sfanta Li-

turghie 
•     Procesiunea Sfintei Cruci (Sf. Cruce va fi 

decorata de dna Teodora Dragomir si fa-
milia) 

 

24 martie 2012: Sambata Mortilor – Inainte-
praznuirea Bunei Vestiri 
 

•     Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasu-

lui, Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 
 

25 martie 

2012: Duminica 
Sfantului Ioan 
Scararul / Buna 
Vestire (Marcu IX 
17-32) Cred 
Doamne! Ajuta 
necredintei mele. 
Numai prin cred-
inta sincera, prin 
post si rugaciune 
ne putem izbavi 
de cel rau si de 
toate pacatele. 

•     Sf. Liturghie, orele 10:00 
•     Unirea Basarabiei cu Romania, Te-Deum; 

Cuvant aniversar 
•     Parastas IMO Gherasimos Galiatsatos 

 

30 martie 2012: vineri – orele 6:00 seara 
 

•     Denia Acatistului Nascatoarei de Dumnezeu 

Catedrala Ortodoxă Sârbă “St. Steven” Alhambra, CA 



31 martie 2012 (Sambata Mortilor) 
 

•     Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasului, 
Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 

 

1 aprilie 2012: Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca 
(Marcu X 32-45) Domnul Iisus Hristos isi pregateste uce-
nicii Sai pentru Patima Sa cea de bunavoie. Pregatirea 
este si pentru noi, dar urechile noastre sunt asemenea 
ochilor lui Luca si Cleopa. 

•     Slujba Utreniei / Proscomidia / Sfanta Liturghie 
 

LUNA LUI 

APRILIE 

 

7 aprilie 2012:  
Sâmbăta lui Lazăr 
(Pomenirea morţilor) 
 
• Sf. Liturghie, ur-
mata de Slujba 
Parastasului, Pomeni-
rea Mortilor (orele 
10:00 am 
• Pregãtirea salciilor 
(curatenie generala 
în biserica). 

……………………………………………………………………………………… 
 

Programul Slujbelor Bisericesti  
Saptamana Patimilor 

 
(În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parintele 

va vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii din 
comunitate). 

8 aprilie 2012: 
Duminica Floriilor / Sapta-
mana Mare (Ioan XII 1-
18) Intrarea Domnului în 
Ierusalim.  

Dezlegare la peste 
 

• Slujba Utreniei / Prosco-
midia / Sfanta Liturghie 
• Masa de peste (fam. 
Mariana Cadia/P. Pre-
descu) 
• Bake si Boutique Sale   
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11 aprilie 2012: Sfanta si Marea Miercuri 
 
•    Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte, 10:00 am 
•    Denie/Slujba Sfântului Maslu (6:30 pm) 
•    Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara 
 

12 aprilie 2012:  
Sfanta si Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii) 

•     Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, 
orele 10:00 am 

•     Sfintirea Pastilor 
•     Denie/Slujba celor 12 Sfinte Evanghelii 

(orele 6:30 pm) 
•     Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara 

 
13 aprilie 2012: Sfanta si Marea Vineri  
(Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului/

Post negru) 
 
• Pregatirea Sfântului 
Mormânt, 8:00 am 
• Slujba Ceasurilor Îm-
paratesti/ 

• Vecernia cea Mare 
(scoaterea  

Sf. Mormânt),2:30 pm 
• Slujba Prohodului/ 
procesiunea înconju-
rarii Bisericii, 6:30 pm 

•    Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara 
 
14 aprilie 2012: Sfanta si Marea Sambata 
(Pregatirea Sfintelor Pasti) 
 

•     Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, 
orele 10:00 am 

•     Spovedanii si impartasirea credinciosilor 
inaintea începerii slujbei ( 8:00-10:00 am) 



Sfintele Pasti, Saptamana luminata 

15 aprilie 2012:  

Invierea Domnului (Sfintele Pasti) - Duminica Sf. Învieri  
 

•     orele 12:00 (Sambata Mare, la miezul-noptii) · Slu-
jba Sfintei Învieri, în curtea Bisericii 

•     orele 01:00 am Sfanta Liturghie; orele 3:00 am - 
agapa frateasca, la finele Sfintei Liturghii. 

•     orele 11:30 am - Sfintelor Pasti (Invierea a doua), 
Vecernia Pascala, cu citirea Sfintei Evanghelii în 
mai multe limbi straine. 

 
16 aprilie 2012: (†) Saptamana Luminata  
A doua zi de Paşti;  
 
•    Liturghie, orele 10:00 am 
 

20 aprilie 2012:   
 
†) Vinerea din Saptamana Luminata  
Izvorul Tămăduirii;  
 
•    Sfanta Liturghie, orele 10:00 am 
•    Sfintirea Aghesmei, orele 11:30 am 
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22 aprilie 2012:  †) Duminica a Doua dupa 
Pasti  -  Duminica Sf. Toma;  

•     Liturghie, orele 10:00 am 
•     Parastas IMO Tiberiu Stavrositu 

 
23 aprilie 2012:  †) Luni, dupa Duminica Sf. 
Toma; Praznuirea Sf. Gheorghe;  
 

•     Liturghie, orele 10:00 am 
 

Atentie sporita 
 
La sedinta sa din ziua de Duminica 26 Februarie 
2012, Consiliul parohial a hotarat ca in acest 
an, 2012, sa fie organizate dupa Sfintele Pasti 
mai multe evenimente religioase, sociale, si 
culturale, facand aici referire  doar la 2 dintre 
ele: 
 
1. Banchetul Hramului: Duminica 3 iunie 2012 

(Praznicul Pogorarii Sfintului Duh, si Sarba-
toarea Sfintei Treimi), si 

 
2.   Revelionul 2012/2013, tot in sala parohiala 
 

Mai multe detalii vor fi inscrise in Revista “Viata 
Crestina”, editia de Sfintele Pasti, ce se va expe-
dia spre sfarsitul lunii martie. 

Icoana Izvorului Tamaduirii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Dorin Apostu 
♦ Vasile Ancu 
♦ Ecaterina Anghelina 
♦ Cornelia Bogdan 
♦ Anica Boian 
♦ Paulina Ciocan 
♦ Ana Ciuca  
♦ Constanta Clenciu 
♦ Ana Sighisoreanu  
♦ Andromachia Gurita  
♦ Aurica Fagarasanu  
♦ Elena Sandulescu  
♦ Elena Sapera  
♦ Floarea Muresan  
♦ Iuliana Pincu  
♦ Joe (Joseph) Oros  
♦ Silvia Calustian  
♦ Sofia Bruma  
♦ Tatiana Calugarita  
♦ Tatiana Velcu  
♦ Vera Ulrich 
 

Stapane Doamne Atottiitorule, Im-
parate sfinte, cela ce pedepsesti dar nu 
omori: Cela ce intaresti pe cei cazuti si 
ridici pe cei surpati. Cela ce usurezi 
suferintele oamenilor, rogu-ma Tie, 
Dumnezeul nostru, si pe mine robul Tau
(numele), celce patimesc cerceteaza-
ma cu mila Ta. Iarta mie toate greselile 
cele de voie, cele din stiinta si cele din 
nestiinta. 

INVIEREA 
de Mihai Eminescu 
 
Prin ziduri înnegrite, 
prin izul umezelii, 
Al mortii rece spirit 
se strecura-n tacere; 
Un singur glas îngâna 
cuvintele de miere, 
Inchise în tratajul 
stravechii evanghelii. 
 
C-un muc în mâini 
mosneagul cu barba 
ca zapada, 
Din carti cu file unse 
norodul îl învata 
Ca moartea e în lupta cu vecinica viata, 
Ca de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-si 
prada. 
 
O muzica adânca si plina de blândete 
Patrunde tânguioasa puternicile bolti; 
„Pieirea, Doamne Sfinte, cazu în orice colt, 
Inveninând pre însusi izvorul de viete. 
 
Nimica înainte-ti e omul ca un fulg, 
S-acest nimic îti cere o raza mângâioasa, 
In pâlcuri sunatoare de plânsete duioasa 
A noastre rugi, Parinte, organelor se smulg". 
 
Apoi din nou tacere, cutremur si sfiala 
Si negrul întuneric se sperie de soapte, 
Douasprezece pasuri rasuna, miez de noapte, 
Deodata-n negre ziduri lumina da navala. 
 
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie, 
Colo-n altar se uita si preoti si popor, 
Cum din mormânt rasare Christos învingator 
Iar inimile toate s-unesc în armonie: 
 
Cântari si laude’naltam, 
Noi, Tie Unuia, 
Primindu-L cu psalme si ramuri 
Plecati-va neamuri, 
Cântând Aleluia! 
 
Christos a înviat din morti, 
Cu cetele sfinte, 
Cu moartea pre moarte calcând-o, 
Lumina ducând-o 
Celor din morminte!" 

HRISTOS A INVIAT! 
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Sa ne rugam pentru cei bolnavi  

Atotputernice Doamne, 
Tamaduitor al sufletelor si 
trupurilor, care cobori pe 
oameni si tot Tu ii ridici, 
care pedepsesti si vindeci 
din nou, ai mila de 
(numele), pentru ca este 
bolnav (bolnava). Intinde-Ti 
bratul Tau tamaduitor, si 
vindeca pe el (ea), si ridica-l 
(o) din patul de suferinta. 
Goneste duhul de slabiciune 
din el (ea) si departeaza de 
la el (ea) durerea, ranile, 
febra si slabiciunile. Daca 
are pacate si greseli, iarta-i-
le, din dragostea Ta pentru 
oameni. Dumnezeule ai mila 
de ceea ce a zidit mana Ta, 
intru Iisus Hristos, impreuna 
cu care esti binecuvantat si 
cu bunul si de viata datato-
rul Sfantul Duh, acum si in 
vecii vecilor. Amin. 



Familia, prietenii ap-
ropiati, si cativa enoriasi 
ai bisericii noastre, dim-
preuna cu parintele 
paroh Constantin Alecse, 
au participat o masa ani-
versara, oferita la un res-
taurant European din Hol-
lywood, prin care s-a 
marcat o aniversare im-
portanta a unui vrednic 

enorias al bisericii noastre, un adevarat stalp de 
nadajde, dl Ion Anton, cu ocazia împlinirii vârstei 
de 70 de ani.  
  
Prin reprezentantul spiritual al comunitatii 
romano-americane din sudul Californiei, deservita 
de parohia “Sf. Treime”, consiliul parohial, reuni-
unea doamnelor, si toti enoriasii, se alatura fami-
liei sarbatoritului oferindu’i un buchet de rugaci-
uni duhovnicesti si aleasa recunostina, dorindu’i in 
continuare, multa sanatate, impliniri duhovnicesti, 
si traditionalul ‘'La multi Ani!'', la cea de a 70-a 
aniversare a zilei sale de nastere. Sa ne traiti dle 
Ion Anton, intru multi si fericiti ani, ca sa va 
puteti bucura de copii, nepoti, si – de ce nu – si, 
de stranepoti! www.ion-anton.com 
  
Bine, sluga buna si credincioasa, peste putine ai 
fost credincioasa, peste multe te voi pune, intra 
in Imparatia Tatalui Meu (Matei 25, 21).  
  

Parintele Constantin Alecse, paroh 
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Ing. Ion Anton  
(aniversat la 70 de ani) 

Aforisme: 
 
Deschideti-va inima pentru ca Duhul Sfant sa 
intipareasca acolo chipul lui Hristos. Atunci 
veti fi, incetul cu incetul, vrednici sa aveti in 
voi bucuria si intristarea, moartea si invierea. 
 
Cum sa ne mantuim? Cum sa ne curatim tru-
pul? Cum sa ne eliberam de robia pacatului si 
de puterea mortii? Aceasta trebuie sa fie pre-
ocuparea noastra de fiecare clipa, mereu mai 
accentuata, mai vie. Viata este atat de scurta 
si scopul atat de inalt, dar atat de indepartat.  

Aniversarea Unirii Princi-
patelor Romane, a avut 
loc duminica 22 ianuarie 
2012, la finele Sfintei Li-
turghii, printr-o Slujba a 
Te-Deumului, si un cu-
vant comemorativ, rostit 
de dl Ion Anton, care a 
subliniat dubla insemna-
tate a acestei aniversari: 
Unirea Principatelor, si 
comemorarea de 3 ani 
dela plecarea la vesnicie 
a poetului basarabean 

Grigore Vieru. La aceasta comemorare, poetul ar fi 
implinit varsta de 76 de ani. Ca un omagiu pios, in 
memoria marelui “Badita Vieru”, reproducem, mai 
jos, crampeie din cuvantul conferentiarului: “IMO 
Grigore Vieru - În loc de urări, condoleanţe!…”: 
 
... Anul acesta, când marele poet Grigore Vieru ar fi 
împlinit 76 de ani, cu inima îndoliată, ca a tuturor 
românilor veritabili, găsesc cu greu câteva cuvinte, 
spre a exprima tragedia unui întreg neam provocată 
de dispariţia sa. Fizic, izvorul cuvântului său a înce-
tat să mai curgă. Spiritual, megaopera sa multilater-
ală va constitui mărturia de simţire a unui neam, şi a 
aspiraţiilor sale. Multe deziderate s-au înfăptuit, dar 
poetul a murit cu regretul unei mari neâmpliniri. 
Prutul desparte, încă, în două părţi, trupul 
sângerând al României. … Nu mi-am propus să scriu 
azi despre marele poet, căruia i-am fost adeseori în 
preajmă, dar va invit sa cititi, pe internet, interviul 
pe care i l-am luat în 2002, cu prilejul vizitei sale în 
America (California), prin care se prezintă singur… 
De asemenea am publicat cateva incercari poetice 
(poezie, dar si proza…!), înainte ca “Badita Grigore” 
sa fi trecut la vesnicie, cat si dupa, în momente de 
deznădejde, fiind hărţuit de câteva condeie boante, 
care au picurat otravă, în sufletul marelui dispărut. 
Dintre acestea mentionez: Grigore Vieru, vazut de 
aproape; Interviu cu poetul academician Grigore 
Vieru; Limba Romana, Poetului Grigore Vieru (In 
Memoriam); Ne-a parasit marele poet Grigore Vieru; 
Nu ucideti lumina! (in apararea poetului Grigore 
Vieru); Poezie - Lui Grigore Vieru (aniversarea a 73-
a); Poezie - IMO poetului Grigore Vieru, s.a. Dumne-
zeu să-l odihnească în pace, în Panteonul marilor fig-
uri, ale neamului românesc!  

Ion Anton, Los Angeles – 22 ianuarie 2012 

Unirea Principatelor Romane 
 Comemorarea poetului Grigore Vieru 



Boboteaza, Sfintirea caselor, Sfestanii 
 

La Boboteaza,  cuvenita apologie!  
 
Ca si duhovic 
al D-Voastra 

predicam cu si 
fara vreme 

despre sensul 
vietii noastre 
spiriatuale în 
Hristos. Fie-
care 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.  
Din nefericire, datorita distantelor 
geografice,  si a altor servicii religioase si activi-
tati administrative,  nu am reusit in luna ianu-
arie si parte din luna lui februarie 2012, sa vizi-
tam pe toti credinciosii, fapt pentru care cerem 
iertare si îngadunita. Nu uitati însa ca sfintirea 
caselor se poate face în tot timpul anului. Cred-
inciosii nevizitati, si care doresc sa aiba locuin-
tele binecuvântate în timpul anului 2012, poti sa 
ne contacteze telefonic pentru aranjamente.  
  

Decorarea 
Sfintei Cruci 

 
Duminica, Martie 27 – 
Duminica a III-a din 
Post, Ziua Crucii, 

in  cadrul Sf. Liturghii, 
a avut loc procesiunea 
Sf. Cruci. Dorim ca sa 

multumim, si pe 
aceasta cale, dne-

Mariana Cadia, care a decorat, atat de artis-
tic, Sf. Cruce, folosita in procesiune.  

Dania a fost oferita bisericii IMO parintilor 
Vasile si Florica, si pentru sanatatea mem-
brilor familiei.  
___________________________________ 

 

Sfintele Pasti  
(Apeluri, membrie, donatii) 

 

Agapa de Pasti  
 
La sfârsitul Liturghiei Pascale, Reuniunea 
Doamnelor ofera traditionala Agapa de Pasti. 
Rugam toate doamnele comunitatii sa aduca 
ofrande de oua rosii, cozonaci, friptura de 
miel, etc. pentru a oferi participantilor la 
sfânta slujba.  
 

Plicuri de Pasti  
 
Dragostea Dvoastra fata de Iisus cel Rastignit 
si Înviat, acum 2000 de ani,  o puteti dovedi 
printr-un "dar" (anume o donatie financiara 
catre Sfânta noastra biserica,  prin interme-
diul plicului de Pasti capsat în prezenta re-
vista),  si participarea dumneavoastra,  ala-
turi de întreaga familie,  la divinele Slujbe 
din Ziua Sfintei Învieri,  si în întreaga Sap-
tamâna Luminata,  pâna la duminica Sfântului 
Toma. În anticipatie, Va multumim!  
 

 Membria la Reuniune 2012  
 
Rugam toate doamnele Reuniunii sa-si achite 
membria la Reuniune pe anul 2011. Totodata 
lansam un apel fierbinte catre toate doam-
nele, si domnisoarele din comunitate a se în-
scrie în Reuniune. Membria la Reuniune este 
de numai : $20.00 anual. Asteptându-va, va 
multumim în anticipatie.  Sa nu uitam ca re-
uniunea doamnelor, prin donatiile anuale im-
plinesc cca 10% din bugetul parohiei. 
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Activitati parohiale  
(trecute, prezente si viitoare) 



 Pledge/Membrie 2012 
 (un apel fierbinte, dela suflet)  

 
Nu uitati. Bisericile se întretin numai,  si numai 
din modestele donatii pe care credinciosii le fac 
sfintei biserici. Guvernul nu ajuta cu nimic 
(astazi, întelegem noi,  nici chiar în România). 
Episcopia nu numai ca nu ajuta financiar, ci ea 
însasi se întretine din donatiile noastre. $60.00 
dolari din donatiile dumneavoastre catre parohie 
îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 
165-190 de membri,  noi trebuie sa platim la 
Episcopie cca $10,000/anual. Fara contributiile 
d-voastre, noi nu putem sa ne întretinem,  si nici 
nu vom putea ajuta Episcopia. Implorandu-Va, 
asteptam donatiile d-Voastre de membrie/ fa-
gaduinte/ donatii. Ajutati-ne! - Va multumim!   

 
Vizitarea Vârstnicilor si Bolnavilor  

 
Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Pastilor, În-
vierea Domnului, 2012 - parintele paroh va cauta 
sa vizite toti enoriasii vârstnici si bolnavi, aflati 
în spitale, case convalescente sau acasa. În 
eventualitatea ca cititorii revistei noastre cunosc 
si alti enoriasi, în afara celor mentionati mai jos, 
care doresc sa fie vizitati si împartasiti la Sfin-
tele Sarbatori ale Învierii Domnului,  va rugam 
sa-i dati de stire parintelui,  la telefonul cance-
lariei parohiale (323)255-8583, sau acasa (818) 
356-4274; sau cellular: (818) 388-5483.   
 

Apel pentru donatii la Sfintele Pasti 

Vinerea Patimilor:  
Flori pentru decorarea Sfântului Mormânt  

 
Multumim tuturor credinciosilor bisericii no-
astre care în anii trecuti si-au dovedit din plin 
generozitatea lor la colecta de cumparare de 
flori pentru decorarea Sfântului Mormânt în 
Vinerea Patimilor. Reuniunea Doamnelor va 
solicita si anul acesta a contribui la colecta 
de strângere de fonduri pentru cumpararea 
florilor. Responsabile cu colecta sunt dnele 
Mariana Cadia, si Teodora Dragomir. Dna 
Mariana Cadia, prezenta la biserica în fiecare 
duminica, va sta la dispozitie, acceptând cu 
recunostinta donatiile Dvoastre. De aseme-
nea, dumneaei solicita doamne voluntare sa 
participe in vinerea mare, dela orele 7:00 
am, la decorarea Sfantului Mormant. 

 
Ziua de 
Craciun 
 
Dupa 
Sfanta Li-
turghie, 
din Ziua de 
Duminica 
25 De-
cembrie 2011, doamnele reuniulii au organi-
zat o agapa fratesca, inainte inceperi concer-
tului de colinde de Craciun.  
        Au adus ofrande urmatoarele familii: 
Daniela si Filofteea Turlacu, Floarea si 
Daniela (Cicu) Cataloiu, Steliana Cufuioti, 
Maria Clotan, Doina si Sofia Galiatzatos, Ana 
Birtoc, Niculina Radu, Suzana Gheorghiu, 
Paulina Ciocan, Elena Gheorghiu, Fllorenta 
Bezim-Acevedo, Mariana Cadia, surorile 
Valentina Stoicescu si Anca Fanus, si multi 
altii. A urmat apoi un program de cca o (1) 
ora de colinde romanesti si americane, inter-
pretate de un grup de enoriasi de peste 20 la 
numar. La sfarsit, si-a facut aparitia si Mos 
Craciun (in persoana lui Paul Eremenco), care 
a impartit, copiilor, si tinerilor adulti deo-
potriva, cadouri, donate de catre reuniunea 
doamnelor (responsabila proiectului, dna 
Mariana Cadia) Tuturora, le multumim. 
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CHRISTMAS ENVELOPE DONATIONS  
Donatii prin plicurile de Craciun 2011 

The parish office and the parish council of the Holy 
Trinity Romanian Orthodox Church wishes to thank all 
the generous donors who made their Christmas dona-
tions 2011, through “Christmas offering envelopes": 

 
$ 20.00  
Familiile: Plicurile de Anul Nou - Ion si Steliana 
Cufuioti, Ipod. Panait Cufuioti, Theodora Dragomir, 
George & Florenta Bezim-Acevedo, dna Sofia ?, Maria 
Clotan 
 
$ 25.00 
Familiile: Alex & Steliana Nistorescu, Victoria Ursa, 
Ion & Elisabeta Nistor 
 
$ 30.00 
Familiile: Elvira Petrisca, Radu & Mihaela Urma, Alex 
& Ioana Muntean 
 
$ 40.00 
Dna Mariana Vlaicu, Anonim ($ 42.00) 
 
$ 50.00 
Familiile: Kathy Niculescu, Cezar & Polixenia San-
dulescu, Dan David, Maria Marinescu, prof. Domnita 
Dumitrescu, dr Sorin Muntean, Radu & Jenny Va-
mosiu, Mitch & Bianca Munteanu, Ramona Jugureanu 
 
$ 60.00 
Domnul Mircea Marinescu, dna Marta Radulescu, 
Anonim  

$ 75.00 
Familia Marius & Veronica Roman  
 
$ 80.00 
Doamna Georgeta Peralta  
 
$ 100.00 
Familiile: Ipod. Panait Cufuioti, Greg & Ana Bir-
toc, Floarea Muresan, Stefania & Octavian Geor-
gescu, Daniela Cufuioti, Jon Spataru, Danut & An-
dreea Dragoi, Radu & Mirela Cristescu, Hampik & 
Jenny Mardirossian, dr Horia I. Opran, Doru 
Afloarei, dna Ana Olaru (Lucian, Gabriel si fam. 
Marinica Olaru-Spariosu), Getta Jercan, Leonora 
Kosek, dr. Sergiu & Silvia Melinte (dr. Sergiu & 
Silvia Melinte, care au facut o donatie similara, la 
Sfintele Pasti 2011, fara a fi mentionata in revista 
de Pasti, 2011. Le cerem iertare)  
 
$ 150.00 
Familiile: Nicu & Thana Grasu, Alex Ipsilanti, 
George Ianculescu, Michelle Nadaban 
 
$ 200.00 
Familiile: Ing. Gabriel & dr Rodica Nicoleta Pope-
scu, Sabina Popescu 
 
$ 300.00 
Familia Cornell & Betty K. Teoman (IMO parintilor 
Victor & Nicoletta-Letta Teoman)  
 
$ 400.00 
Familia Spiro & Diuna Galatziatos 
 
$ 500.00 
Familia Dino & Julie Anne Cocea  
 
$ 700.00 
Dna Iris Dinu  
 
$ 1,000.00 
Familia George & Elena Comboianu 
 
$ 5,000.00 
 
We are thankful and grateful to Mr. Paul C. 
Johnsen & Mrs Wendy Levin-Johnsen for the 
above stated special donation to be used for 
the maintenance of the Church. Thank-you! 
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FINANCIAL REPORT - RAPORT FINANCIAR 
(CRACIUNUL 2011) 



The parish office and the parish 
council of the Holy Trinity Roma-
nian Orthodox Church wishes to 
thank the carolers and all the gen-
erous donors who made the dona-
tions we acknowledge below on 
the occasion of Caroling visitations 
during December 19-24, 2011:  
 
$ 25.00 
Ionel & Nina Radu 
 
$ 40.00 
Mihaela Anghel 
Charlie & Octavia Cocea 
Nicolae & Maria Rusu 
 
$ 50.00 
Nastaca Cociuban 
Alexandru & Ioana Muntean 
Dumitru & Zoica Barzu 
Getta Jercan & Family 
Teodora & Marius Saguna Family 
Paul-Mihran Nazarian & Family 
 
$ 60.00 
Iancu & Zica Tincuta Vasile 
 
$ 75.00 
Cristian & Ana Calugarita 
 
$ 100.00 
Costel & Alina Goga 
Costea & Aurica Arau 
Valentina Stoicof & Mama Teodora 
Dragomir 
Constantin & Elena Busu 
Dna Valentina Stoicescu 
Dna Anca Fanous 
Paul & Elena Popa 
Ion & Maria Ciceu 
Relu & Carmen Badescu 
Dumitru & Tudora Goga 
Constantin & Paulina Ciocan 
Ion, Steliana & Pani Cufuioti 
Celea & Stelica/Sultana Grasu 
Nicu & Sultana Grasu 
Dan & Marina Pascu 
Constantin & Sultana Caramihai 

Nicolae, Maria & Lavinia 
Sadrapeli 
Marian & Dora Serban 
Dr. Sorin & Georgeta Muntean 
Kalin & Marinica Spariosu 
Sabin Voicu Cerghizan 
Florica Nedelcu & Mama Anica 
Boian 
 
120.00 
Victor & Maria Mangu 
 
$ 150.00 
Bogdan & Voichita Trufasiu 
Nicolae Sima Family 
 
$ 200.00 
Ecaterina Livia Literat 
Hronciu & Elena Grasu 
Stelica & Marian Grasu 
Neculai & Stela Sapera 
Edy & Antuaneta Rastian 
Ion & Simona Vizireanu 
 
$ 300.00 
Fr Constantin & Psa Elena Alecse 
John & Patricia Simoni 
Dr. Christi & Angelica Bileca 
Max & Liliana (Lanza)  
 
$ 1,000.00 
George & Elena Comboianu 
 
TOTAL :   $ 6,600.00 
(6 zile: 19- 24 decembrie):      
………………………………………………….. 
 

COLINDATORI 
 
Paul Eremenco 
Gelu Cismas 
Dumitru Turlacu 
Paul Popa 
Elena Popa 
Panait Cufuioti 
George & Florenta Bezin-
Acevedo  
Venessa & Salena Bezin-Acevedo 
Marian Serban 
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Victor Mangu 
Robert Mangu 
Andrei Adomnicai 
Raluca Mos 
Ion Anton 
Fr. Constantin Alecse 
………………………………………………….. 

Multumiri binemeritate: 

Bradul de Craciun 
 
A deserved “Thank-you!” 
 
$ 100.00 
 
♦ Dna Teodora Dragomir, dna 

Paula Izvernari , care au donat 
costul bradului; 
 
♦ Drei Brandusa Alexandra 
Geogescu, ajutata de catre dna 
Diana Chandler, donatii de 
decoratii, si impodobirea 
bradului 

 
♦ Dlui Ion Anton pentru procu-
rarea  bradului 
 
♦ Dna Teodora Dragomir, pen-
tru donarea decorarii Sfintei 
Cruci, atat in 2011, cat si in 
2012, pentru Procesiunea Cru-
cii, la duminica a-III-a din Sfan-
tul si Marele Post al Pastilor. 

COLINDA 2011 - DONATIONS  
DONATII PRIN INTERMEDIUL COLINDATORILOR 



ReReReRevvvvelionul 2012elionul 2012elionul 2012elionul 2012    

      Dorim sa multumim distinselor doamne ale reuniunii, 
sub presedentia dnei Getta Jercan,  pentru pregatirea si 
servirea mesei la revelion.   

      Multumiri speciale dlui Ovidiu 
“Ady” Simion, care, dimpreuna cu 
biserica, a fost co-organizator al      
Revelionului 2012, la Biserica. Multumiri 
pentru postarea anuntului pe facebook, 
pentru facerea aranjamentelor cu DJ, 
comedieni, si cantareti, ce au performat 
in seara revelionului, pentru cum-
pararea ornamentelor si decorarea salii, 
pentru inchirierea instrumentelor, si 
echipamentului cadru, necesare creiarii 
ambiantei de revelion, pentru organiza-

rea programului de distractie (entertainment) si a accep-
tarii prin paypall a achitarii biletelor de intrare la revelion.  
        Pentru cele mai sus mentionate, si nu numai, stimate 
dle Simion, toata admiratia noastra, si alese multumiri.      
      Dnul Ovidiu “Ady” Simion este, a Sales Associate la 
Coldwell Banker, CA (LIC#: 01897269, 388 S Lake Ave, Pasa-
dena, CA 91101; Office: 626/584-0050;  Direct: 626/844-
2241; Cell: 626/607-8652);  

E-mail: adydiamond@yahoo.com 
Facebook: www.facebook.com/AdyDiamond 

 

Capra si Plugusorul 
 
In timpul programului de revelion si-a facut aparitia si 
“capra”, organizata si interpretata de  catre dl Dumitru 
Popa (Riverside), si ajutat de tinerii Cosmin Popa, Gineta 
Nistoreni si Grigore Timofte, urmata de traditionalul 
“plugusor”, cu participarea lui Ady Simion, Cosmin Popa, 
Gineta Nistoreni si Grigori Timofti. Le multumim.  
 

Revelionul 2011/2012 
Rezultatul financiar este dupa cum urmeaza:  

 
Income/venituri: Adults: (106) $10,600.00; Youth (4 
copii, peste 11 ani) $120.00; Total Income: $10,720.00 –  
 
Expenses/cheltuieli: Food, Supplies=$2,569.97; Enter-
tainment=$2,536.00; Pay-Pall Expenses =$99.00; Total Gen-
eral=$6,665.97 (In sumar: Income/venit=$10,750.00; Ex-
penses/cheltuieli=$6,665.97; Depozit in contul bisericii=
$3,330.00; dnul Ady Simion=$754.03; Profit net=$4,084.03 

   
  Pentru Biserica Ortodoxa, mantuirea omu-
lui inseamna indumnezeirea lui. 
 

  Lumea nu cunoaste nimic mai nobil decat 
chemarea de a fi crestin. Dar cu cat scopul 
este mai inalt, cu atat realizarea lui este 
mai anevoiasa.  
   
  Contemplati minunatul tablou pe care ni-l 
dezvaluie Dumnezeu in creatia cosmosului 
si in plasmuirea omului dupa chipul si ase-
manarea Sa. Ceea ce cautam noi nu se lim-
iteaza la efemera viata cotidiana, ci sa fim 
cu Dumnezeu si sa dobandim in noi viata in 
toata amploarea ei, cosmica si divina.  
   
  In viziunea noastra spirituala, trebuie sa 
unim fiinta cosmica si Fiinta divina, creatul 
si Necreatul.  

    La inceput era Cuvantul. Fara El nimic 
nu exista din ceea ce este. In fiecare zi, 
simtim in trupul nostru experienta chinui-
toare a vietii mizerabile. Cu toate acestea, 
suntem creati dupa chipul lui Hristos, al 
Absolutului. Intrebarea, misterul vietii no-
astre il constituie trecerea de la relativ la 
Absolut. Daca fiinta umana a fost creata de 
Dumnezeu, ea nu trebuie sa moara. Dum-
nezeu a creat viata cu Hristos - Dumnezeu, 
nemurirea, vesnicia. Dupa revelatie, vesni-
cia lui Dumnezeu ne poate fi impartasita. 
 
Sa nu aveti prea multa incredere in educatia 
aleasa pe care ati primit-o in lume. Civiliza-
tia in care traim este o cultuta a caderii.  
 
Dupa caderea in pacat, sufletul omului a de-
venit campul de lupta intre Dumnezeu si 
diavol.  
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AFORISME DUHOVNICESTI 
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Pacific Perfect Tour 
15233 Ventura Blvd. Ste 1217, Sherman Oaks, CA 91403  

Daniela Ionescu (General Manager) 818-726-5151 

♦ Fluierul piciorului este un dispozitiv de gasire 
a mobilei pe intuneric. 

♦ Cine zambeste atunci cand lucrurile merg 
prost s-a gandit deja pe cine sa dea vina. 

♦ Intuitia este o stiinta exacta. 
♦ Oamenii, ca si natiunile, vor actiona rational 

numai dupa ce toate celelalte posibilitati au 
fost epuizate. 

♦ Nu e destul sa fii tu norocos, trebuie ca 
ceilalti sa nu fie. 

♦ Prietenii vin si pleaca. Dusmanii se acumuleaza.  
♦ Poarta-te frumos cu copiii tai. Ei iti vor alege 

azilul. 
♦ Moartea este ereditara.   

♦ Sfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei 
avea o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei 
deveni filosof. 

♦ Nu am aflat ce este fericirea decat in momen-
tul cand m-am casatorit. Atunci era deja prea 
tarziu. 

♦ Verighetele: cele mai mici catuse din lume.. 
♦ Burlacii stiu mai multe despre femei decat bar-

batii casatoriti; in caz contrar, ar fi si ei casa-
toriti. 

♦ Femeile sunt pasionate de matematica; isi im-
part varsta la 2, dubleaza pretul hainelor si 
adauga intotdeauna 5 ani la varsta prietenei 
celei mai bune. 

AFORISME PENTRU VREMURILE DE AZI 



I). RUGĂCIUNEA DE INVOCARE ŞI MOMENT DE       
RECULEGERE IMO:  

 
  Moment de re-
culegere IMO + 
Dumitru Preda, fos-
tul membru al Con-
siliului parohial, si 
casier pentru multi 
ani (1995-2005), de-
cedat recent in Ro-
mania, precum si 
IMO tuturor raposati-
lor Parohiei pe anul 
2011 – al caror nume 

s-au inscris in revistele “Viata Crestina” 
publicate in 2011. 
 
II). REZOLUŢIILE ADUNĂRII GENERALE PARO-

HIALE PENTRU 2011: 
 
La Adunarea Generală Parohială din 5 Feb-
ruarie 2012 s-au acceptat următoarele: 
 
� Toate rapoartele prezentate 
� Bugetul pe 2011 
� S-a ales noul consiliu pe 2011.  
� Consiliul a depus jurământul, şi a ales 
noii funcţionari. Preş.- Dl Petrica Predescu 
� La Şedinţa Anuală a Reuniunii din 13 Feb-
ruarie 2011, s-au acceptat rapoartele 
prezentate.  
� S-a votat re-alegerea aceluiasi comitet al 
reuniunii, şi funcţionarii comitetului din 
2010, pentru anul 2011. Preşedintă - Dna 
Getta Jercan.  
 

III). SERVICII  LITURGICE  PERMANENTE 
 
� Slujbe duminicale (în Limba Română) 
� Slujbe la praznice şi sfinţi cu polieleu în 
cursul săptămânii 

 
IV) SLUJBE OCAZIONALE: 

 
� Postul Mare, Saptamana Patimilor, Sfin-

tele Pasti (2011) 
� Slujbele din Saptamana Luminata pană la Inaltare 
(2011). 
� Slujba de Rusalii, si Banchet  2011 
� Spovedanii şi Împărtăşanii  
* Vizitarea bolnavilor şi vârstnicilor (posturile Sf. 
Paste si Craciun) 
� Crăciun, colindători, colinde (datorita ploilor, nu-
mai in 2 seri din ajun) şi Programul colindelor 
 
BOTEZE 2011 
 
Numele, data oficierii, si alte detalii, au fost ti-
parite in “Viata Crestina” in timpul anului 2011 
 
INMORMANTARI 2011 
 
Numele, data oficierii, si alte detalii, au fost ti-
parite in “Viata Crestina” in timpul anului 2011 
 
NUNŢI 2011 
 
Numele, data oficierii, si alte detalii, au fost ti-
parite in “Viata Crestina” in timpul anului 2011 
 
PARASTASE 2011 
 
Numele, data oficierii, si alte detalii, au fost ti-
parite in “Viata Crestina” in timpul anului 2011 
 
SFESTANII 
 
Numele, data oficierii, si alte detalii, au fost ti-
parite in “Viata Crestina” in timpul anului 2011 
 

V). EDUCAŢIE RELIGIOASĂ ÎN PAROHIE 
 
� Predică la toate slujbele, duminica, si sarbatorile 
din cursul saptamanii 
� Articole catehetice în “Viaţa Creştină”   
� Co-slujire: Parintele Iustin Capsa  
� Articole catehetice bi-linguale în pagina de Inter-
net: biserica.org 
� Forumul “ROCHolyTrinity”, pe serverul siteului 
biserica.org/phpBB2/index.php 
� Sumarul stirilor bisericesti (monthly digest)  
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RAPORTUL PREOTULUI PAROH PRIVIND ACTIVITATILE PAROHIALE 2011 
(ADUNAREA GENERALA DIN 5 FEBRUARIE 2012) 



REVISTA “VIAŢA CREŞTINĂ” 
 
In timpul anului 2011, revista “Viaţa Creştină” a 
avut o apariţie trimestrială, expunere “virtuală”,  
(2 numere, format tipărit si 4 numere format 
electronic), conţinând articole de natură 
bisericească, articole teologice, predici si alte 
informatii utile. Pentru cititorii de limba 
Română, si Limba Engleza, articole si informatii 
despre realitatea românească contemporană, 
precum si informatii parohiale administrative, 
timpul si locul săvârsirii serviciilor religioase, ac-
tivităti sociale si culturale (mese lunare, 
banchete, etc.) 
 
REVISTA PE INTERNET: “PUBLICATII.COM” 
 
Revista s-a trimis gratuit tuturor enoriasilor 
parohiei, si participantilor inscrisi in programul 
făgăduintelor al parohiei, pe intreg cuprinsul 
geografic deservit de comunitatea religioasă a 
parohiei Sfânta Treime din Sudul Californiei. De 
asemenea, s-a trimis tuturor preotilor Episcopiei 
de la Vatra Românească, inscrisi in programul de 
²schimb de publicatii². Adresa: Viata Crestină/
The Christian Life, c/o V.Rev.Fr.Constantin 
Alecse, P.O.Box 65-853, Los Angeles, CA 90065-
0853. E-mail: preot@biserica.org/  Web site: 
www.publicatii.com  
 
CATEVA PAGINI VIRTUALE/PAGINILE WEB CE 
APARTIN DOMENIULUI “BISERICA.ORG” 
 
� Acatistele - Acatistier.org 
� Basarabia, My Native Land (Engleza) – MyNative-
Land.us 
� Biblia cu Trimiteri (text si audio) - RomanianBible.
org 
� Biblioteca Teologica “Viata Crestina” - 
ViataCrestina.com 
� Biserica Ortodoxa Romana Sf. Treime, Los Angeles – 
SfantaTreime.org 
� Dictionarul Teologilor Romani - TeologiRomani.org 
� Invatatura de Credinta Crestin Ortodoxa –  Cate-
hism.org 
� Orthodox Catechism (Engleza) – OrthodoxCate-
chism.org 
� Manastirile din Romania - Manastiri.org 
� Mari Duhovnici ai Romaniei - Duhovnici.org 
� Mari Ierarhi ai BOR –TheWhosWho.net 
� PasteOrtodox.org - PasteOrtodox.org 

� Protoieriei Coastei Pacifice – ViataCrestina.net 
� Psaltirea, sau Psalmii lui David - Psaltirea.org 
� Revista “Viata Crestina” (Publicatii Duhovnic-
esti) - Publicatii.com 
� Rugaciuni Ortodoxe (Limba Romana) - Rugaci-
uni.org 
� Rugaciuni Ortodoxe (Limba Engleza) -
OrthodoxPrayers.org 
� Seminarul Teologic din Buzau - http://STBz.org 
� Sfanta Liturghie (audio) - Liturghie.org 
� Sfanta Liturghie (text) - Liturghier.org 
� Spiritualitate Romaneasca -Biserica.org 
� Vietile Sfintilor (Sinaxarul Ortodox): VietileSfin-
tilor.org  
 
VI). ACTIVITĂŢILE PAROHIALE ADMINISTRATIVE 

 
Din partea Consiliului – Dl Petrica Predescu, 
presedintele consiliului, va prezenta in 
“raportul” sau, principalele activitati admin-
istrative si gospodaresti, intreprinse in timpul 
anului 2011 de catre Consiliul Parohial. 
 
Din partea Reuniunii Doamnelor –  Presedinta 
Reuniunii, doamna Getta Jercan, ne va trans-
mite raportul dumneaei, in care se trece in 
revista cele mai semnificative activitati paro-
hiale ale Reuniunii, in decursul anului 2011. 
 
Din partea Casieriei – Dna Nastaca Cociuban, 
Casiera Parohiei va prezenta in rapoartele 
sale, situatia financiara a parohiei (pe 
domenii) pe anul 2011. 
 
Din partea Oficiului (cancelaria parohiala) - 
Pe langa activitatile sacerdotale, liturgice, 
preotul paroh a desfasurat si o larga si variata 
gama de activitati parohiale administrative, 
din care mentionam cateva: 
 
� Administraţie generală 
� Lucrari conectate cu spatiul folosit de 
Scoala Kedren, etc  
� Scoala Kedren: Rezolvarea tuturor lucrarilor 
legate de problemele periodice privind facili-
tatile in care functioneaza Scoala Kedren 
(repararea acoperisului scolii), prezentarea 
chitantelor de reimbursare pentru utilitatile 
folosite, etc... 
� Comunicatii – in scris – tiparite si expediate, 
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sau transmise electronic (e-mails) intre membrii 
consiliului parohial, membrele reuniunii, credinci-
osii, Cancelaria Sfintei Episcopii; 
� Tipărirea şi distribuirea revistei “Viaţa 
Creştină” – De asemenea, si in format electronic. 
� Tiparirea si expedierea de anunturi (afise) 
privind evenimentele parohiale principale 
� Pregatirea Agendelor de lucru pentru sedintele 
auxiliarelor parohiale, Rapoartele ptr Adunarea 
Parohiala Anuala 
� Menţinerea paginelor de Internet mai sus men-
tionate  
� Contacte Telefonice si Corespondenţă parohiala, 
dupa necesitati 
� Organizarea Slujbelor (colindatul, programul de 
Craciun, etc)  
 
ACTIVITĂŢI DE PROTOIERIE  
 
� Corespondenta necesara: Episclopie, Protoierie, 
Parohiile si Misiunile Protoieriei 
� Contactele telefonice, schimburi de buletine 
parohiale (format tiparit, si virtual) cu parohiile 
si misiunile protoieriei  
� Prezidarea Adunarii Generale Parohiale, 
duminica 13 martie, 2011, la Misiunea  “Sf. Arh. 
Mihail si Gavriil”, Palm Springs, CA. 
� Prezidarea Adunarii Generale Parohiale Extraor-
dinare, duminica 24 iulie 2011, a Misiunii “Sf. 
Ioan Hozevitul”, Denver, CO. 
� Raportul anual, in scris, al protopopului, la Con-
gres, publicat in brosura Congresului, privind 
situatia in parohiile si misiunile protoieriei 
Coastei Pacifice - ROEA 
� Participare la Retragerea Spirituala a preotilor 
Episcopia ROEA (Arizona, 8-11 Nov., 2011) 
� Participare la Sfintirea Bisericii “Sf. Maria”, 
Anaheim, CA 
  

VII). RAPOARTELE AUXILIARELOR PAROHIALE 
 

� Co-slujitor:  Parintele Iustin Capsa  
� Consiliul Parohial (preşedinte, dnul Petrica Pre-
descu şi vice-presedinte, dl Paul Popa), coordon-
area activităţilor administrative, sociale, cul-
turale, şedinţe;  
� Reuniunea Doamnelor (preşedintă: dna Getta 
Jercan), şedinţe, mese, şi banchetul de Hram,  
spectacole, etc.   
� Epitropia (dl Ion Anton), slujbe, colectă gener-

ală, ocazională (Paşti şi Crăciun), făgăduinţe. 
� Centrul de racoritoare (dl Petrica Predescu, 
ajutat de membri ai consiliului) 
� Casieria (dna Lenuta Cociuban), evidenţele 
financiare, depuneri bancare, efectuarea 
cheltuielilor curente.  
� Cantorii bisericii: La strană, ipodiaconii 
Gabriel Vamvulescu, Panait-Lucian Cufuioti, 
si Dl Dumitru Turlacu. 
 

VIII). COMITETE ADMINISTRATIVE 
 
� Comitetul Făgăduinţelor/membriei, Dl Ion 
Anton, Dl. Petrica Predescu, si Casiera 
� Comitetul de întreţinere / Întreţinere gen-
erală, reparatii: Constantin Ciocan 
� Comitetul Reuniunii Doamnelor, in frunte cu 
dna presedinta Getta Jercan, au organizat, 
gatit si servit toate banchetele, mesele la 
evenimente culturale speciale, si mesele 
ocazionale (parastase, pomeniri, etc), mesele 
la geam; curatirea si intretinerea Sf. Biserici 
(inclusiv colecta, si cumpararea florilor pen-
tru decorarea Sf. Mormant in Vinerea Pati-
milor. 
� Comitetul de publicaţii, paginile pe Inter-
net: Revista  “Viaţa Creştină”. Tipărită în for-
mat de revistă. Conţinutul îmbunătăţit cu 
articole de istorie bisericească, abundenţă de 
fotografii, ştiri din comunitate; Pr. Constan-
tin Alecse; 
� Comitetul Cultural – Dl Ion Anton, si Gabriel 
Vamvulescu, au orginizat activitatile cul-
turale in comunitate (Unirea Principatelor, 
Unirea Basarabiei cu Tara, Ziua Inde-
pendente, Ziua Mamelor, Unirea Transilvaniei 
cu Patria Mama, etc). La toate aceste activi-
tati, dl Ion Anton a rostit cate un cuvant 
omagial, si a recitat din creatiile sacrilor nos-
tri, si din creatiile personale. 
� Pamflete ocazionale, invitatiile la Paste, 
Hram, Concerte de Colinde, etc.  
� Administratorii: Dna Nastaca Cociuban, aju-
tata de dl Ion Anton, fam. Anatol Rasmeritza 
(primul semestru al anului), si fam Adomni-
cai/Mos (in cel de al doilea semestru al anu-
lui).  
 

Din lipsa de spatiu, nu mai tiparim aici capitolul 
“Multumiri” Parintele Constantin Alecse, Paroh 
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BISERICA ORTODOXA RO MANA “SF.TREIME”  
(3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065 – TEL. 32 3-255-8583; 818-365-4274) 

organizeaz ă  

BANCHETUL DE HRAM - DUMINICA 3 IUNIE, 2012 
            (de la orele 1::::00 pm, în sala mare parohială, la sfârşitul Sfintei Liturghii de Rusalii) 
 

MENIUL CU PREPARATE CULINARE TRADITIONALE ROMANEŞTI 
 

MENIUL: 
 

• Aperitive 
• Friptură de porc  
• Garnitură si muraturi 
• Prăjituri  şi 
• Cafea 

 
Centrul de răcoritoare va  
stă la dispoziţie  

PROGRAMUL ARTISTIC: 

Muzică populară şi uşoara cu un DJ, sau "Rapsodia Ardealului" 
(Mitic ă Grigoru ţ, şi invitatii s ăi). Acum se lucreaza la ultimile detalii, 
care vor fi prezentate intr-o corespondenta ulteriora. În program vor 
mai participa şi alti arti şti locali, care vor interpreta muzică populară 
românească, din toate regiunile României, muzică de dans, de asemenea 
muzică uşoară internaţională;  

PROGRAM CULTURAL:::: 
                                

MUZICĂ POPULARĂ ŞI UŞOARĂ CU: UN DJ (SAU) 
ORHESTRA MITICĂ GRIGORUŢ…  SI INVITATII SAI. 
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PREŢUL::::  
 

• $ 30.00/adulţi, la mese de 8 persoane 
• $ 10.00/tinerii de vârsta 11-18 ani 
• Intrare gratuită - copii sub 10 ani  
• Aduceţi întreaga familie, şi invitaţi prietenii 
  
 

 
Cupon de rezerva ţie pentru Banchetul de Hram, 3 iunie 2012, orele 1 ::::00 pm,  

la Biserica Ortodox ă Sf. Treime din Los Angeles 
 

Numele _________________________ / Nr. telefon :::: Ziua   (___) _____._________. Seara  (_____)____._ _________ 
Adresa Complet ă_________________________________________________________________________________ 
Număr de persoane :::: _______________ / Adul ţi:::: _______________ / Copii la mas ă cu p ărin ţii__________________ 
Numărul CEC-ului inclus (#  _______) Data emiterii_____ ___________ / Suma $ __________________. Mul ţumim.  

 



 

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 Chris-
tian 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 perma-
nently. 

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, Rever-
end Fathers Grigore Coste, Victor Barbulescu, 
Coriolan 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 organizations such as the Ladies Aux-
iliary (1948); LAROY (1960); Orthodox Brother-
hood (1970), and the Parochial School (1948), 
Holy Trinity helped the Episcopate to establish 
many parishes and missions on the West 
Coast; since 1984, when His Eminence 
+Archbishop Nathaniel appointed Fr. Constan-
tin Alecse as the ROEA’s dean for the Pacific 
Deanery, some 10 missions and parishes were 
established. Presently, Holy Trinity is  consid-
ered as one of the 10 big parishes of the Ro-
manian Orthodox Episcopate of America. 

Almost two (2) years ago, the Eastern Orthodox Heri-
tage Foundation purchased an entire Cemetery Sec-
tion (56 plots) in the Pierce Brothers Valhalla Memo-
rial Park (10621 Victory Blvd, No. Hollywood, CA 
91606). As of March 2012, EOHF sold 51 of 56 plots. 
There are still 5 plots for sale. The cost: $ 4,500.00 
each, with a 10% down-payment, and the balance 
payable in 60 payments, at a 4.9% interest.  

If interested, please call (818) 388-5483. 
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