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Rugaciunea ce se citește la Nașterea Domnului și Mântuitorului
Iisus Hristos, inainte de împărtășirea credincioșilor

Stăpâne Doamne, Dumnezeule atotţiitorule,
când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul
Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat şi lumea sa bucurat de naşterea Ta; Cel ce ai făcut pe om
după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat lui Botezul
spre pocăinţă; Care ne-ai adus pe noi în zilele
acestea preacurate către înfrânarea patimilor spre
nădejdea învierii; Cel ce ne călăuzeşti pe noi spre
adevărul Dumnezeirii Tale şi ai întărit inimile
noastre şi mintea a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui
Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea, Tu
acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe
robii Tăi precum ai primit pe Petru, când se afunda
în mare, şi pe care, când s-a lepădat de Tine şi a
plâns cu amar, iarăşi l-ai primit; primeşte acum,
Stăpâne, lacrimile, suspinul şi pocăinţa robilor Tăi,

precum ai primit pe desfrânata ce
plângea şi cu lacrimi uda picioarele Tale
şi cu perii capului le ştergea ca să ia
mila Ta; Cel ce ai primit pe tâlharul cel
răstignit împreună cu Tine pe cruce şi ai
zis lui: astăzi vei fi împreună cu Mine în
rai.
Căci am auzit glasul grăind şi pe
îngeri cântând, pe magi închinându-se
cu daruri şi pe Irod tulburându-se, că
Dumnezeu S-a arătat cu trup spre
mântuirea neamului omenesc. Pe Tine
acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni,
toată făptura Te laudă, grăind: Hristos
Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri,
întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă. Puterile îngerilor se bucură,
cetele mucenicilor se veselesc, văzând
slăvita şi cinstita prăznuire; şi toţi cu
vrednicie o lăudăm cu inima şi cu
buzele. Şi acum, Bunule şi Iubitorule de
oameni Doamne, primeşte pe robii Tăi
aceştia (N), cărora le pare rău de
păcatele lor, cele ştiute şi cele neştiute,
cele de voie şi cele fără de voie; şi cu
ştiuta Ta iubire de oameni, primeşte
plecarea genunchilor şi postul robilor
Tăi, ca plinind poruncile Tale şi ajungând
acum la sfânta şi cinstita Naştere, curaţi
şi fără prihană, să se împărtăşească cu
preacuratul Tău Trup şi Sânge, al
Domnului nostru Iisus Hrisos, a Căruia
este slava, împreună cu Cel fără de
început al Tău Părinte şi cu Preasfântul
şi bunul şi de-viaţă-făcătorul Tău Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
(Molitfelnic)
TROPARUL Naşterii Domnului:
“Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul
nostru, răsărit-a lumii lumina
cunoştinţei; că întru dânsa, cei ce
slujeau stelelor de la stea s-au învăţat
să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi
să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de
sus, Doamne, slavă Ţie.“
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Crăciunul sau Nașterea Domnului
Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea
domnului Iisus Hristos este o sărbătoare creștină
celebrată la 25 decembrie (în calendarul gregorian)
sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an.
Ea face parte din cele 12 sărbători domnești
(praznice împărătești) ale Bisericilor bizantine, a
patra mare sărbătoare după Paști, Rusalii și Vinerea
Mare.
În anumite țări, unde creștinii sunt
majoritari, Crăciunul e de asemenea sărbătoare
legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua
următoare, 26 decembrie: a doua zi de Crăciun. De
la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o
sărbătoare laică, celebrată atât de către creștini cât
și de către cei necreștini, centrul de greutate al
celebrării deplasându-se de la participarea în
biserică la slujbă către aspectul familial al
schimbului de cadouri sau, pentru copii, „darurilor
de la Moș Crăciun”.

Istoria sărbătorii
Crăciunul a început să fie serbat de către
creștini pe 25 decembrie, după cel puțin trei secole
de la începerea misiunii de evanghelizare a
apostolilor, anume începând cu secolul al IV-lea în
Vest și începând cu cel de-al V-lea secol în Est.
Inițial, sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută pe
6 ianuarie, istoricii știind azi că ea se celebra deja
în 336 după Hristos, la Roma. În Est, „Boboteaza”,
serbată la data de 6 ianuarie începând cu secolul al
IV-lea, celebra pe atunci nașterea, botezul și primul
miracol al lui Iisus, în timp ce gnosticii (sectă
creștină considerată eretică de către creștinismul
canonic) serbau aceeași „Epifanie” în Egipt, încă din
secolul al II-lea, tot la data de 6 ianuarie, când, în
viziunea lor, „Iisus s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu
la botez” ...
În primele două secole creștine, a existat o
puternică opoziție la celebrarea zilelor de naștere a
martirilor și a lui Iisus. Numeroși Părinți ai Bisericii
au emis comentarii sarcastice privitoare la obiceiul
păgân de a celebra zile de naștere, când, de fapt,
sfinții și martirii trebuiau, în viziunea lor, să fie
celebrați la data matiriului lor, adică la data
„adevăratei lor nașteri” din prespectiva bisericii.
Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și
de veselia și festivismul celebrării, pe care îl vedeau
ca fiind o reminiscență a păgânismului, în special al
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Saturnaliilor romane...

Factorul pentru care primii
creștini au ales datele de 25 decembrie
sau 6 ianuarie ca moment al nașterii
Fiului lui Dumnezeu a fost deci că
(pentru a contracara,nn) aceste date, în
lumea romană, germanică și orientală
când se celebrau diverse date de
naștere ale zeilor păgâni. Povestea unui
zeu salvator născut din fecioară pe 6
ianuarie sau 25 decembrie, nu era deloc
nouă, cele mai multe culte păgâne ale
vremii adorând câte un astfel de zeu.
Astfel, pe 6 ianuarie, data solstițiului
egiptean, era celebrată revărsarea
apelor Nilului și în „cultele misterelor”
locale nașterea „eonului” din fecioară.
Epifaniu, scriitor creștin, redă în lucrarea
sa ritul celebrărilor din 6 ianuarie și
semnificația acestuia la egipteni și la
arabii din „Petra” (Eleusa, unde se serba
nașterea pruncului-zeu Dusares din
fecioară. Alt scriitor creștin, anume
Ipolit, descrie cum la Eleusis, în Grecia,
se celebra tot atunci sărbătoarea
misterelor, când ierofantul exclama la
nașterea pruncului sacru: „Fecioara care
era grea a conceput și a născut un
fiu!”...
O sărbătoare populară la Roma
celebra pe 25 decembrie nașterea
Soarelui neînvins (Dies Solis Invicti Nati,
Deus Sol Invictus), ca simbol al
renașterii soarelui și alungării iernii (ca
și Saturnaliile).
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Odată
ce
creștinii
au
abandonat
celebrarea nașterii Fiului lui Dumnezeu pe 6
ianuarie optând pentru data de 25 decembrie,
scriitorii creștini fac frecvente legături între
renașterea soarelui și nașterea lui Hristos.
Unul dintre zeii cei mai populari la Roma,
în perioada ridicării creștinismului, anume
Mitra, avea și el ziua de naștere serbată pe 25
decembrie. Mitra era un zeu persan al cărui cult
și rit era și foarte asemănător creștinismului,
așa cum constata scriitorul creștin Iustin
Martirul în Apologia sa prin secolul al II-lea, așa
cum va remarca mai târziu și Tertulian la
debutul secolului al III-lea. Pe la mijlocul
secolului al III-lea, Sfântul Ciprian cartaginezul,
clama extaziat: Oh, ce magică lucrare a
Providenței că ziua în care Soarele s-a născut …
Hristos și el se naște!.
Creștinii secolului al III-lea credeau că
creația lumii a avut loc la echinocțiul de
primăvară, pe atunci plasat pe 25 martie; prin
urmare, noua creație prin „întruparea lui
Hristos” (concepția), trebuia, în viziunea lor, să
aibă loc tot pe 25 martie, moment de la care
numărându-se 9 luni (sarcina, gestația) se
obținea data de 25 decembrie... (Sursa:
Wikipedia, enciclopedia liberă)

Obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă
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- La lăsata secului, finii mergeau în vizită la
naşi, ducându-le plocoane, apoi începea o
petrecere, pe cinste, urându-şi, reciproc, ca
sfântul post să le aducă noroc, îndestulare şi
iertarea păcatelor. La plecare, finii zic: „ –
Să ne ierţi naşule!”, iar aceştia răspund: „ –
Să fii iertat!”. Petrecerea nu însemna
dezmăţ, ci mai mult se mima mâncare şi
băutura, căci era încărcată de nuanţe
religioase şi sociale. Se făceau petreceri
între părinţi, copii şi alte rude, manifestându
-se un respect deosebit al celor „mici”, faţă
de cei „mari”. Toată lumea se lepăda de
orice gâlceavă, bătaie, mânie. Nu se
admitea să intri în post certat cu cineva. Se
poate concluziona că „Lăsatu secului” era un
fel de „ Ziua recunoştinţei” la americani.
- Este credinţa că va trăi mult şi va fi
sănătos cel care va vedea primul un miel
alb.” (extras din Monografia comunei
Sageata)

Obiceiuri calendaristice
„Sărbătorile de iarnă – Încep în 24
decembrie (ajunul Crăciunului) şi se termină
în 7 ianuarie, după Bobotează. Aici sunt
cuprinse: colindatul, pluguşorul, sorcova,
viflaimul, capra, etc Pe an ce trece, aceste
obiceiuri se restrâng.
„Neaţalaşul”, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca,
având ca fond urări de sănătate şi belşug cu
ocazia începerii unui an nou.
Iordanul – era o petrecere între tineri ţi
tinere, organizată în dupăamiaza zilei de
Bobotează. Ca obiceiuri tradiţionale se
menţionează: Steaua, Moş Ajunul

„În sărbătorile Crăciunului , copiii umblă cu
„Bună dimineaţa” şi cu „Steaua” iar de anul nou
şi Sfântul Vasile, se practică umblatul cu
„Pluguşorul” , „Sorcova” şi primeau bani, mere,
pere, nuci, covrigi, colăcei, etc. Copiii ţigani
umblă şi cu „Vasilca”.

Clăci – se organizau iarna, Se torcea, se
curăţa porumbul de foi. Fetele şi flăcăii
glumeau, spuneau proverbe şi zicători,
cântau melodii de dor, de dragoste şi chiar
patriotice, dar mai ales melodii populare.
Gazda se îngrijea ca musafirii să aibă ce
mânca: gogoşi, boabe fierte de porumb sau
floricele şi se bea vin. Spre dimineaţă se
încingea dansul, mai ales hore.” (extras din
Monografia comunei Vadu Pasii)
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Obiceiuri calendaristice

„Sărbătorile de iarnă – Încep în 24
decembrie (ajunul Crăciunului) şi se termină în
7 ianuarie, după Bobotează.
Aici sunt cuprinse: colindatul, pluguşorul,
sorcova, viflaimul, capra, etc. Pe an ce trece,
aceste obiceiuri se restrâng.
„Neaţalaşul”,
Pluguşorul,
Sorcova,
Vasilca, având ca fond urări de sănătate şi
belşug cu ocazia începerii unui an nou.
Iordanul – era o petrecere între tineri ţi
tinere, organizată în dupăamiaza zilei de
Bobotează.
Ca
obiceiuri
tradiţionale
se
menţionează: Steaua, Moş
Ajunul
Clăci – se organizau
iarna, Se torcea, se curăţa
porumbul de foi. Fetele şi
flăcăii glumeau, spuneau
proverbe şi zicători, cântau
melodii de dor, de dragoste şi
chiar patriotice, dar mai ales
melodii populare. Gazda se
îngrijea ca musafirii să aibă ce
mânca: gogoşi, boabe fierte
de porumb sau floricele şi se
bea vin. Spre dimineaţă se
încingea dansul, mai ales
hore.” (extras din Monografia comunei Vadu
Pasii)

Obiceiuri de iarnă
„Multe din obiceiuri îl însoţesc pe om pe
parcursul întregii vieţi. Observăm că obiceiurile
se pot grupa, mai ales după criteriul
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calendaristic: De Crăciun, de Anul Nou, de
Paşti. Obiceiurile, cum ar fi: colindele de
copii, de ceată şi ale vârstnicilor, pluguşorul,
steaua, sorcova, vasilca, jocurile cu măşti,
vefleemul, din păcate, se practică tot mai
rar, fiind pe cale de dispariţie. În sărbătorile
Crăciunului, copiii umblă cu „Bună
dimineaţa” şi cu „Steaua” iar de anul nou şi
Sfântul Vasile, se practică umblatul cu
„Pluguşorul” , „Sorcova” şi primeau bani,
mere, pere, nuci,
covrigi, colăcei,
etc. Copiii ţigani
umblă şi cu
„Vasilca”. La lăsata
secului, finii
mergeau în vizită la
naşi, ducându-le
plocoane, apoi
începea o
petrecere, pe
cinste, urându-şi,
reciproc, ca sfântul
post să le aducă
noroc, îndestulare
şi iertarea
păcatelor.
La plecare, finii zic: „ – Să ne ierţi naşule!”,
iar aceştia răspund: „
– Să fii iertat!”.
Petrecerea
nu
însemna dezmăţ, ci
mai mult se mima
mâncare şi băutura,
căci era încărcată de
nuanţe religioase şi
sociale. Se făceau
petreceri
între
părinţi, copii şi alte
rude, manifestânduse
un
re s p e c t
deosebit
al
celor
„mici”, faţă de cei
„mari”. Toată lumea se lepăda de orice
gâlceavă, bătaie, mânie. Nu se admitea să
intri în post certat cu cineva. Se poate
concluziona că „Lăsatu secului” era un fel de
„ Ziua recunoştinţei” la americani. - Este
credinţa că va trăi mult şi va fi sănătos cel
care
va
vedea
primul
un
miel
alb.” (Smaranda Sares)
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„În sărbătorile de iarnă se mergea cu
colindul, la Crăciun, și cu „Plugul”, la Anul
Nou:
Măi Ioane, Ionele,
Leagă calul de zăbrele.
Leagă calul de zăbrele
Şi dă-i fân cu floricele
Şi dă-i fân cu floricele
Şi vină-n braţele mele,
Că de când ai fost plecat
Pe la mine n-ai mai dat.
Se mergea şi cu „Buhaiul”:
Coalea, coalea, mai dincoalea,
La marginea satului, măi
Este turma oilor
Este turma oilor
Dar turma, cine o mână,
Ionică, om bărbat, mai
Ionică, om bărbat,
Mână oile de-un cap,”
(Constantin Baroian)
Şezătoarea: Se organizează iarna, deobicei
seara. Femeile vin cu lucrul personal, pentru
tors, cosit, împletit. Pe timpuri se făcea turtoi,
îndulcit cu zeamă de sfeclă fiartă. Se mânca
sfeclă coaptă. Se spuneau poveşti şi se vorbea
despre lumea satului.” (Elisabeta Popp)
„De Crăciun şi Anul Nou ne organizam
în grupuri de câte 2-3 copii şi ne deplasam la
şosea (intersecţia cu cimitirul) de unde se
dădea semnalul de plecare pe uliţă într-un
zgomot de nedescris. Eu făceam parte din
grupul lui Nicolae Stoian, care la plecare trecea
şi pe la mine, iar eu de frică să nu fiu uitat
acasă, stăteam la poartă, la pândă, pentru a-l
vedea când vine.” (Ec. Constantin Glineschi)
„De Crăciun, cei mici mergeam cu
colinda. De fapt nu prea erau colinde. Ne
constituiam în cete de câte 5-7 băieţi şi
alergam de la o casă la alta , agitând un
clopoţel şi strigând „– Neaţalaşul”
De anul nou, cei mici mergeam cu cete
de flăcăi, trăgeam buhaiul şi eram casieri. Aici,
câştigul era mai mare... (Dr. Constantin
Zaharia)
„Claca: depănuşat, scărmănat lână, tors,
cusut. Se făceau gogoşi, se fierbeau boabe de
porumb, se fierbea vin. Se-ntreceau în cântat.
O dată, la depănuşat, mamei i-a căzut, în
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poală, argintul viu şi trei luni a zăcut de
gălbinare. (Atena Bratosin Stoian)
„Crăciunul, În ajunul
Crăciunului, se
merge cu ”Bună
dimineaţa la Moş
Ajun” Unul din
colinde este
„Oleranda”.
Dintre flăcăii care
participau la colinde,
amintesc: Savu
Rădoi, Stan Rădoi,
Bau Cazan, Marin
Cosoroabă, Neculai
Ciobanu (Breazu),
Neculai Dobre, Ion
Baroian (Bulgaru),
Miţa lui Neagu
Voinea, Fana lui
Benone.” (Smaranda
Sares)
Mersul cu plugul era ceva divin. Cu câteva
săptămâni înainte se formau echipele şi se
stabileau responsbilităţi: cine zice plugul,
cine face buhaiul, cine face biciul, cine
procură clopotul.
Versurile plugului erau din cele
transmise prin viu grai, la care se adăuga
câteva versuri adresate gazdelor şi adaptate
la perioada respectivă. Cel mai folosit de
copii era pluguşorul din străbuni: „Ahoo,
ahoo, copii şi fraţi/staţi puţin şi nu mânaţi/
lângă boi v-alăturaţi/şi cuvântul miascultaţi: /S-a sculat mai an/bădica Traian/
şi a încălecat pe un cal/...”
Copiii aveau ca instrumente de urat:
clopotul şi biciul. Unele echipe de flăcăi luau
o pereche de boi, o găteau cu canafi şi
clopoţei, foloseau un jug gătit frumos cu
lână colorată şi cu canafi, ataşau o oişte şi
un plug cu rotile. Toate astea măreau
farmecul urătorilor.
Buhaiul consta într-un fel de tobă, la
care se folosea băşica porcului. Prin centrul
tobei era trecut un mânunchi de fire de păr
de cal. Se folosea şi o sticlă cu apă, pentru
udarea din când în când a mâinilor celui care
trăgea buhaiul, pentru a nu-i aluneca prea
uşor mâinile şi a crea vibraţii ale tobei.
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Ieşeau din tobă nişte mugete ca ale
buhailor. În tot timpul cât se zicea plugul,
buhaiul acompania cu mugete.
Biciul era împletit de cei care aveau
experienţă şi avea lungimea de 1-1,5 m, în
funcţie de mărimea şi puterea celui care îl
folosea. Se foloseau sfori de cânepă, care erau
împletite de obicei în şase. Biciul era legat la un
retevei de lemn, bine ales, pentru a rezista la
şocurile din timpul pocnirii. La capăt era o
lăsată o pleasnă, care trebuia să producă
pocnet cât mai mare. Nu era neglijată nici
găteala biciului, cu fire de lână colorată şi cu
canafi din lână. Clopotele puteau fi de
dimensiuni şi construcţii diferite, de la clopoţei
mici până la clopote mari, numite şi acioaie.
Echipa de urători avea 6-8 flăcăi şi se
crea o armonie între ei: unul îi tot zice cu
plugul, doi erau preocupaţi de buhai, unu sau
doi pocneau din bice, umul era cu clopotul, doi
cu atelajul. Celui care făcea urătura i se ţinea
isonul de către toţi ceilaţi. (Monografia satului
Dambroca, p. 269-270)
Mersul cu Steaua, se făcea începând din
ajunul Crăciunului, în toate sărbătorile de iarnă.
Steaua aducea vestea naşterii Domnului, cât şi
multă
lumină
şi
credinţă
în
sufletele
oamnenilor, care erau uraţi. Se formau echipe
din 2-3 copii care pregăteau un simbol al stelei.
Se lua o placă rotundă, din carton sau lemn, la
care se ataşa o scândură îngustă, pe post de
mâner. Placa şi mânerul erau ornate cu staniol
şi cu hârtii colorate. În mijlocul plăcii era lipită
icoana cu Naşterea Domnului.
Colindul era rostit de întreaga echipă :
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua luminează
Şi adeverează
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte (bis)
Că astăzi curata,
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia (bis)
În ţara vestită
Bethleem numită
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră (bis)
Mergând după rază

Pe Hristos să-l vază
Şi dacă sosiră
Îndată-l găsiră,
La dânsul intrară
Şi se închinară (bis)
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare (bis)
Care bucurie
Şi aici să fie
De la tïnereţe
Pân’la bătrâneţe (bis)
La anul și la mulţi
ani!
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În ajunul Crăciunului, se mergea cu
Neaţalaşul: se formau echipe de câte 2-3
copii şi în zorii zilei de Ajunul Crăciunului, cu
noaptea-n cap, mergeau pe la casele
oamenilor şi le urau:
Buna dimineata la Mos Ajun,
Şi mâine cu bine, la Moş Crăciun!
Am venit si noi o data,
La un an cu sanatate,
Să ne fie, să vă fie
La mulţi ani cu bucurie!
Domnul sfant sa ne ajute,
La covrigi si la nuci multe!
Buna dimineata la Mos Ajun
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun!
Si la anul sa venim
Sanatosi sa va gasim!
Dati-ne un covrig,
Că murim de frig!
Daţi-ne o nucă,
Să ne vedem de ducă!
Ne dati, ne dati, ne dati ori nu ne dati?
Buna dimïneata la Mos Ajun
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun!
La anul şi la mulţi ani!
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Copiii mergeau cu traiste, care la unii ţineau loc şi de ghiozdane şi primeau de la gazdele urate,
câte un covrig, sau o nucă sau un măr, în unele cazuri câte o bomboană. Copiii erau bucuroşi
când veneau acasă cu trăistuţa plina cu: covrigi, nuci, bomboane şi altele. În vremurile acelea,
prin anii 1940-1950, darurile făcute de săteni făceau deliciile copiilor.
(Monografia..., ibidem, paginile 273-274)

Pluguşorul pensionarilor
(sau a celor de vârsta a treia, de ing. Mircea Iordache)

Ing. Mircea Iordache
Vă salut categoric!

Ahoo, ahoo, stimaţi colegi
Şi băbuţe şi moşnegi,
Am venit să vă urăm,
Sufletul să vi-l arăm
Nu cu plugul şi cu sapa
Nici cu vorbe-anapoda,
Am venit cu-o urătură,
Pentru-nalta-vă statură,
Că aţi dus cu bărbăţie
Viaţă de tranziţie.
Aţi pus sufletul şi fapta,
Fără dreptul de-a opta,
Cu cinste şi cu dreptate,
Cu idealuri curate.
Ziceţi măi cu precădere
Pentru-a lor apreciere
Şi-ncă-odată, mai cu vlagă,
S-audă o ţară-ntreagă,
Să se-audă-n munţi şi văi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Dragii noştri, ţineţi minte,
Când cu sufletul fierbinte
Şi cu mintea de elev
Il codamnaţi pe Valev ?
Cu naivitate pură,
Dar justificată ură,

Răsăritu-l contestaţi,
Iar pe Dej îl admiraţi!
Dar eraţi manipulaţi
De ai statului mutanţi,
Apelând la tot cinismul,
Să dezvolte comunismul!
Daţi-i mai tare cu gura
S-audă nomenclatura
Care-a fost şi tot mai este
Ca asinul din poveste.
Incă-odată ziceţi măi,
Hăăăăăăăăi, hăi !
Aţi parcurs epoca tristă,
De factură ceauşistă
Ce se pretindea deplină,
Ca epocă de lumină.
La negru îi ziceaţi alb,
Iar la frig îi ziceaţi cald,
Epoca era, pe bune,
O columnă de ruşine.
Eraţi plini de teamă-n toate
De cruda securitate!
Doar o mulţumire-aveaţi,
Pentru munca ce-o prestati.
Haideţi măi dragi urători
Ca în aste sărbători
Să slăvim cum se cuvine
Pe foştii colegi de bine!
Să-i uraţi de bine măi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
Cât elan , câte speranţe
Cât de multă libertate
Credeaţi că v-aduce vouă
Sfârşitul de-optzecişinouă!
Aţi greşit, v-au înşelat,
Fu lovitură de stat,
Prea bine pusă la cale
De concerne mondiale.
Ce-i care-i lingeau şi-n spate
Pe foştii conducători
Au devenit peste noapte
Marii eliberatori.

Strigaţi măi, cu demnitate
S-audă-n străinătate,
Să se vadă-n lumea mare
A noastră „eliberare”.
Ia strigaţi cu toţii măi,
Hăăăăăăăăăăăi, hăi!
Toţi din eşalonul doi,
Folosind securitatea
Au fost cei ce-au tras în noi,
Să-şi şteargă identitatea.
Să-şi creeze una nouă,
De mari revoluţionari
Şi să ne impună nouă
Să îi facem demnitari.
Noi, naivi, ca şi-altădat,
I-am crezut şi i-am votat.
Apoi ce-a urmat cu ţara,
Cine va mai repara?
Blestemat pe veci să fie
Comunismul de la noi
Şi tot românul să ştie
Cum să iasă din nevoi!
Striviţi anticristul măi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Aşa, noii demnitari,
Astăzi sunt miliardari,
Sunt stăpâni pe cârma ţării
Şi se ţin de şpăgării.
Legile sunt drepturi multe
Numai pentru ei tocmite.
Tare mult aş vrea să-i puric,
Cu blestemul lui Dan Puric.
Iară voi, precum se ştie
Aţi ajuns la pensie.
Vă e tot mai greu sub soare
Că şi pensia vă doare.
Le facem şi lor urare:
Să nu aibă sărbătoare,
Să plătească pentru toate
Oalele care-au fost sparte!
Şi să tragă plugul măi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
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Ţara este în derivă
Nu mai are perspectivă
Guvernanţi, parlamentari,
Pentru un pumn de dolari
Vând ţara, cu noi cu toţi
Celor care-s ca ei hoţi.
Şi o să-ajungă cumva
Ca un fel de Palestina.
Iar locaţia străbună
Să fie un fel de Chină.
O să ne îngroape popa
Afară din Europa.
Pentru ţara noastră dragă
Să ne strângem, nu-i de şagă,
Să punem umărul tare
Din hotare în hotare!
Fiţi patrioţi dragii mei,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Când în Nato am intrat
Am crezut cu-adevărat
Că ţara e apărată
Şi pacea asigurată.
Iar în UE de-am pătruns,
Venea singur un răspuns,
Că vom face masă mare
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Pentru viaţa următoare.
Am greşit, ne-am umilit,
Că preţul ce l-am plătit
Şi cu ce ni se mai coace,
Mult mai mare-i decât face!
Măi române eşti în toate
Bolnav de naivitate!
Să te vindeci îţi doresc,
Să spui crezul românesc,
Să scoţi ţara din nevoi,
Hăăăăăăăăi, hăi!
Dragilor colegi, colege
Vă urez să aveţi parte
De drepturi cuprinse-n lege
De pensii până la moarte!
Dacă veţi mai patina
Încercând a vă-mbăta,
Aveţi grijă că drezina
Se poate avaria!
Vă urez s-aveţi de toate
Bucurii şi fericire
La mulţi ani cu sănătate
Cu noroc şi cu iubire!
Ia mai mânaţi măi flăcăi
Pentru toţi colegii mei,

C-au ajuns la vârsta a treia
Parcurgând tranziţia!
Preaslăviţi-i măi flăcăi,
Hăăăăăăăăăi, hăi!
De urat am isprăvit,
Sper că nu v-am plictisit,
Că v-am spus tot ce mă doare
Prin cuvinte urătoare.
Multe ar mai fi de spus,
Mă rog Domnului Iisus,
Cu sufletu-I sfânt şi bun
Să fie şi-un pic român
Să ne fie ţara , ţară,
Mai frumos decât afară,
Să muncim, s-avem de toate,
La mulţi ani, cu sănătate!
Trageţi brazdă măi flăcăi
Şi sunaţi din clopoţei
Să se cunoască porunca
Şi de cei certaţi cu munca,
Ori de nu, să plece măi,
Hăăăăăăăăăăăăăăăăi, hăi !
La anul și la mulți ani!
(Monografie..., ibidem,
paginile 278-279)

Colind pentru prieteni
(de ing. Mircea Iordache)

Din an în an mi-e tot mai greu,
Ştie şi Moş Crăciun,
Imbătrânesc şi-mi pare rău,
Nu pot să mă opun!
Şi toţi prieteni-mi sunt moşi,
Dar astăzi, de Crăciun,
Ii face mult mai inimoşi,
Colindul Sfânt şi Bun!
E sărbătoare-n casa lor,
Cu fii şi cu nepoţi,
Tu, Doamne dă-le tot ce vor
Intru mulţi ani, de poţi!
E sărbătoare-n viaţa mea
Şi anul mi-a fost bun
Că am visat că se facea
Prietenii s-adun!
Trecut-au anii luminoşi
S-au prefăcut în fum.

Insă prieteni-s frumoşi,
Iubiţi de Moş Crăciun!
Că astăzi s-a născut HristosMesia – Domnul Sfânt,
Mă rog la Ceru-I luminos,
Prin gând şi prin cuvânt,
Să facă pace pe pământ
Şi oamenii mai buni,
Şi sa creeze legământ
Mai bun pentru români !
Să fie faptele mai fapte
Şi cu belşug în toate,
Cu Fericire şi dreptate,
Mulţi ani cu sănătate!
Ing. Mircea Iordache,
(Monografie..., ibidem, 280)
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Sa-ti iubesti aproapele ca pe tine insuti
(de Ion Anton)
Motto:
O prietenie adevarata este, in
viata, ceea ce este o oaza in
pustiu.
In prietenie inima si mintea se
contopesc intr-un tot unitar, se
identifica cu vointa si dorinta de
a fi alaturi de semeni. Aceasta
reprezinta, de altfel, o trasatura
esentiala de personalitate, de a
fi om al comunitatii. Sau
extragand esentialul din definitia altruismului: "sunt
fericit numai in masura in care imi fac semenii fericiti ".
Iar a-ti face semenii fericiti inseamna sa le oferi tot
ceea ce ar putea fi bun, frumos si adevarat pentru ei.
Intreaga viata a omului altruist este o pleodarie pentru
o astfel de atitudine valorica. Un astfel de om il vei afla
permanent cu mana intinsa oferind totul, fara sa
astepte sa primeasca ceva in schimb. Sub semnul
valorilor morale, etice, omul prieten trebuie sa le
cultive incepand de la cea religioasa la cea civica, de la
cea estetica la cea politica. Credinta in oameni isi are
izvorul si se contureaza din credinta pe care o are
fiecare in valorile scripturistice in trinitate si in esenta
in Atottiitorul Dumnezeu. Aceasta te duce ca oamenii in
majoritatea lor sunt cinstiti si buni. Afirmand aceasta
ma duce gandul la un aforism al lui Goethe: "Sa fii
caritabil si bun ca numai aceasta ne deosebeste de
toate fiintele pe care le cunoastem". Cititorule, sa nu
afisezi zambetul amar, ironic provocat de neoameni
care profita in lumea aceasta de neostenitatea si
credulitatea pura a celor care sunt oameni. Aceasta
meteahna trebuie sa ne faca sa devenim mai
perseverenti in a fi caritabili si buni cu semenii nostri,
in a iubi ca pe noi insine. Sa ne rugam pentru izbavirea
de apucaturile care ii stigmatizeaza, sa se regaseasca
pe sine si sa paseasca pe calea mantuirii. Omul
prieten, trebuie sa mmanifeste in faptele sale virtutile
teologice:
CREDINA,
NADEJDEA
si
DRADOSTEA.
Implinindu-le pe acestea va urca la treptele virtutilor
cardinale:
INTELEPCIUNEA,
DREPTATEA,
BARBATIA,
CUMPATAREA. Inarmati cu aceste virtuti putem
imbratisa aproapele nostru cu prietenie si dragoste.
Los Angeles, California, 2013

Iubind aproapele
Omule, cel ce vii din departatul veac,
Tu insuti esti izvor de vesnicie.
Ofera-mi, eu saracul, sa ma-mbrac
Cu haina prieteniei, cea de-a pururi
vie.
Sa pot purta in mine iubirea si taria,
Cu bunatate-n lume eu sa stau.
Sa ma cuprinda clipa si vecia
Si dragostea aproapelui sa dau.
Aproapele sa-l port mereu in mine,
Precum pe mine insumi ma iubesc.
Sa nu ma poticnesc facand mult bine,
Prietenii sa ma-nconjoare cat traiesc.
Prietenie, val de apa prea curata,
Tu ne adapi cu liniste deplina.
Ne dai putere infinita totodata
Si ne invalui viata in lumina.
Sa credem toti curat in oameni,
Precum in milostivul Dumnezeu,
Si in afara nu ramaie nimeni,
Sa creada fiecare dupa duhul sau.
Prietenia, cursul vremii n-o socoate,
Sa curga intre oameni nesfarsit.
Ea sa adape vesnicile gloate
Si nimeni n-o pastreze tainuit.
Ci, s-o inalte spre cerul plin de stele,
Hranita doar cu harul rugaciunii sfinte,
Iar lumea izbavindu-se de rele,
Salasluiasca in fiecare, duh fierbinte.
Los Angeles, California, 2013
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PROGRAMUL LITURGIC PE PERIOADA
DECEMBRIE 2013 - IANUARIE 2014

LUNA DECEMBRIE 2013
Duminica (1) - † Sfantul Prooroc Naum - Ap. II
Corinteni IV, 6-15 Ev. Matei XXII, 35-46
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 12:00 Te-Deum si
Cuvantare – Unirea
Transilvaniei cu Patria
Mama
♦ Cuvântarea va fi
rostită de către dl Ion
Anton

Vineri (6) - Slujba de † Sf. Nicolae si † Sf Mucenita

Duminica (22) † Duminica dinaintea Nasterii
Domnului - Ap. Evrei XI, 9-10 32-40 - Ev. Matei I,
1-25
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 12:30 Decoratul bradului de Craciun, si a salii

Miercuri (25) † Craciunul - Nasterea Domnului
♦
♦
♦

9:00 am - Utrenie/Proscomidie
10:00 am - Sf. Liturghie
12:00 Programul de colinde (sala parohiala)
Comitetul doamnelor roaga toti credinciosii sa
aduca gustari pentru agapa din’naintea programului

Filofteia (Sambata 7)
♦ 9:00 am - Proscomidia/Utrenia/Spovedanii
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 12:00—Parastas IMO Dumitru Turlacu (cimitir)

Duminica (8) † Tamaduirea femeii garbove - Ap.
Efeseni VI, 10-17- Ev. Luca XIII, 10-17
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 12:00 – Parastas de 1 an IMO Dumitru Turlacu
♦ Masa de pomenire (în sala parohială)

Duminica (15) † Pilda celor poftiti la cina - Ap.
Coloseni I, 12-18 - Ev. Luca XIV, 16-24
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie

Joi (19) – Incepe colindatul la casele credinciosilor
Avem nevoie de colindatori.

Joi (26) † Soborul Maicii Domnului;
♦

10:00 am - Sf. Liturghie

Vineri (27) † Sfantul Arhidiacon Stefan
♦

10:00 am - Sf. Liturghie

Duminica (29) † Duminica
dupa Nasterea Domnului Ap. Gal. I, 11-19
Ev. Matei II, 13-23
♦ 9:00 am - Utrenie/
Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
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SĂ NE RUGĂM PENTRU CEI CE AU
NEVOIE DE RUGACIUNILE NOASTRE

Miercuri (1) † Taierea Imprejur a Domnului; Sfantul
Vasile cel Mare; Anul Nou
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie si Molitfele Sf. Vasile cel
Mare
Sâmbătă (4) - Se incepe mersul cu Boboteaza
(sfintirea caselor credinciosilor)
– Botezul pruncului Alex Henderson, fiul lui Simona (Stavrositu) și Joshua

Duminică (5) - Înaintea praznicului Nașterii
Domnului
♦
♦

9:00 am - Utrenie/Proscomidie
10:00 am - Sf. Liturghie

Stapane Doamne Atottiitorule, Imparate 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), cel ce
patimesc cerceteaza-ma cu mila Ta. Iarta mie
toate greselile cele de voie, si cele fara de voie…

Luni (6) † Botezul Domnului - Ap. Tit II, 1114III, 4-7 - Ev. Matei III, 13-17
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
♦ 11:30 am Sfintirea Apelor (Agheasma Mare)
Marți (7) † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
Duminică (12) † Duminica dupa Botezul Domnului
- Ap. Efeseni IV, 7-13 Ev. Matei IV, 12-17
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
Duminică (19) † Duminica celor zece leprosi - Ap.
Coloseni III, 4-11 Ev. Luca XVII, 12-19
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
Duminică (26) † Vindecarea orbului din Ierihon Ap. I Timotei I, 15-17 Ev. Luca XVIII, 35-43
♦ 9:00 am - Utrenie/Proscomidie
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie
Joi (30) † Sfintii Trei Ierarhi
♦ 10:00 am - Sf. Liturghie

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ana Ciuca
Andromachia Gurita
Anica Boian
Constanta Clenciu
Doina Lupascu
Dorin Apostu
Dumitru Caranfil
Ecaterina Anghelina
Ecaterina-Livia Literat
Elena Ciolache
Elena Sapera
Hampik Mardirosian
Hermina Meszely
Ioan Roman
Leonora Kosek
Marta Radulescu
Maria Marinescu
Miron Bonca
Nick Sadrapeli
Paulina Ciocan
Steriu Arau
Sofia Bruma
Tatiana Calugarita
Tatiana Velcu
Tatiana Singleton
Vera Ulrich
Victoria Bei

Volume 56, Issue 7– 12, 2013

Christian Life - Viaţa Creştină

Page 14

ANUNTURI DE SARBATORI
Vizitarea vârstnicilor si bolnavilor - Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Nasterii Domnului, 2013 - parintele
paroh va cauta sa viziteze toti enoriasii vârstnici si
bolnavi, aflati în spi- tale, 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 Sfintele Sarbatori ale
Nasterii Domnului 2012, va
rugam sa-i dati de stire
parintelui, la telefonul cancelariei parohiale (323)
255-8583, sau la parintele
acasa (818) 365-4274.
Deliciosii cârnati de casa, proaspeti, pregatiti de harnicele noastre gospodine, va asteapta la
biserica dupa data de
15 Decembrie, si pâna
la Boboteaza. Va sfatuim sa va grabiti fiindca lozinca noua a
gospodinelor este "first
come, first serve". Pentru aranjamente, puteti
sa sunati la doamna
Nastaca Cociuban (323) 309-5833; sau dna Jetta Jercan,
presedinta Reuniunii (323) 664-0094; sau oficiul parohian
(818) 365-4274.
Bradul de Craciun - Facem si
anul acesta apel la enoriasii
bisericii de a gasi donatori)
prentru ornamente pentru un
bradul de Craciun , si un grup
de voluntary/decoratori. Bradul
este donat de către dna
Teodora Dragomir. Luati legatura, va rugam, cu epitropii.
Calendare Românesti de Perete pe 2014
Calendarele românesti de perete pe 2014, ne-au sosit
deja la epitropie, intr-un tiraj limitat, inca din luna
Noiembrie crt. Adresati-va, va rugam, dlui Ion Anton,
Epitrop I, al Bisericii.

Slujbele Praznicului Nasterii Domnului, si
Plicurile de Craciun - Dragostea Dvoastra fata
de Pruncul Iisus, nascut în saraca pestera a
Betleemului acum 2000 de ani, o puteti dovedi
printr-un "dar" (adus atunci de magi si închinaciunea pastorilor), anume o donatie financiara catre Sfânta noastra biserica, prin intermediul
plicului de Craciun capsat în prezenta revista, si
participarea dumneavoastra, alaturi de întreaga
familie, la divinele Slujbe din Ziua Craciunului,
miercuri 25 decembrie, joi 26 decembrie, si vineri 27 decembrie (Sf. Stefan).
În anticipatie, Va multumim!

Grup de colindatori cu Regele Mihai
Iata, Vin Colindatorii - Din An în An sosesc la
geam, aducându-va mesajul Nasterii Domnului si
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, colindatorii
parohiei noastre. Anul acesta se va începe colindatul din ziua de 19 decembrie. Fiti primitori si
generosi, asa cum au fost parintii, mosii si
stramosii nostri. Donatiile dumneavoastre merg
la Sfânta Biserica.
Avem nevoie de ajutorul financiar al enoriasilor si
sprijinitorilor Bisericii. Avem nevoie, de asemenea, si de colindatori voluntari.
Va asteptam.
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nu putem sa ne întretinem, si nici nu vom putea
ajuta Episcopia. Si iarasi, nu uitati ca noi, la
"Sfânta Treime", suntem quotati a fi una dintre
cele 10 mari parohii ale Episcopiei. Daca noi nu
ajutam, atunci cine ar putea sa contribuie!!!???.
Implorandu-Va, asteptam donatiile D-Voastre de
membrie.

Va asteptam pe toti, in Ziua de Craciun, la un program traditional de colinde romanesti si americane, sustinut de voluntarii bisericii noastre
Maiercuri 25 decembrie 2013

Program de Colinzi în Ziua de Craciun - Nu uitati
traditionalul Program de Colinzi Românesti si Americane pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de Craciun,
miercuri 25 Decembrie 2013, la orele 12:00 pm.,
imediat dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohiale.
Ca si'n anii precedenti, vom organiza, si prezenta –
prin contributia mai multor voluntari - un buchet de
Colinde Traditionale de Craciun, din tezaurul romanesc
si strain. Va rugam sa va planuiti participarea. Un potlac se va servi înaintea programului. De aceea, rugam
ca fiecare sa aduca câte un platou de mâncare, sa
putem binecuvânta trupurile dumneavoastra postitoare
cu mâncare "de frupt", înaintea programului.

Pledge/Membrie 2013 - acum, la încheiere de an
(un apel fierbinte, de suflet) - Nu uitati. Bisericile se
întretin numai, si numai din minusculele donatii pe
care dumneavoastra le faceti. Guvernul nu ajuta cu
nimic (astazi, întelegem noi, nici chiar în România).
Episcopia nu numai ca nu ajuta 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 180-200 membri, pe care
parohia noastra ii raporteaza, biserica plateste anual la
Episcopie cca $10,000. Fara contributiile d-voastre, noi

Comitetul de Nominare - Pentru alegerea membrilor consiliului parohial pe 2014, la adunarea
generala parohiala, convocata pentru data de
duminica 9 februarie 2014 (a se vedea scrisoarea
de convocare, pe coperta interioara/finala a revistei), un comitet de 4 persoane vor accepta
"intentiile dvoastre" de a fi selectati, din randul
membrilor calificati ai parohiei, pentru noul consiliu
parohial pe 2014: p.c.pr. protopop Constantin
Alecse, dnul George Jercan, dna Mariana Cadia si
dnul Ion Anton. În eventualitatea ca doriti a fi unul
dintre cei 20-25 de candidati ai consiliului parohial
pentru 2014, va rugam sa dati de stire unuia dintre
membrii comitetului de nominare.
Boboteaza 2014 - Suntem chemati cu totii sa ne
sfintim (sanctificam) viata noastra, casele noastre,
la praznicul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica face aceasta de 2000 de ani. Nu uitati
sa-l invitati pe preotul D-Voastra sa va sfinteasca
casele, Boboteaza.

TROPARUL BOBOTEZEI
"In Iordan, botezandu-te Tu, Doamne, inchinarea
Treimii s-a aratat: ca glasul Parintelui a marturisit
Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul in chip
de porumb a adeverit intarirea Cuvantului. Cel ce
Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai
luminat, marire Tie."
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Bine v-ați întors în California!
Părintele Iustin, și dna psa Simona Capșa s-au reîntors în California, după o perioadă de ședere
temporară în România, de un an
și jumătate, în care timp părintele
Iustin și-a ajutat tatăl, parohul
bisericii Buna-Vestire din Sarata,
Piatra Neamț (din 1989), parintele
Constantin Capșa, care a suferit o
intervenție medicală critică, în
201 1, ce ea c e a im pus
necesitatea prezenței părintelui
Iustin de a co-sluji temporar cu tatăl. Deci, din dragoste
față de părinți, părintele Iustin a răspuns prezent, și timp
de 18 luni a fost alături de tatăl său. Cu toate acestea, pe
întreaga perioada a rezidenței lor temporare în România,
soții Capșa (părintele Iustin, și dna psa Simona) și-au
păstrat posturile administrative de la Universitatea UCSD San Diego – iar în iulie 2013, s-au reîntors „la post”,
înainte de expirarea termenului de re-angajare la
Universitate. Le spunem frațește, Bine v-ați întors în
California! Părintele Constantin, psa Elena, și membrii
consiliului și membrele reuniunii doamnelor.

Mulțumim, drum bun și binecuvântat spre casă!
Doamna Nastaca Cociuban, a
fost administratoarea bisericii
noastre, dimpreună cu soțul Ioan
Cociuban (+ decedat în 2009, și
înmormântat în România), pe
perioada 2000-2013.
La începutul anului 2014,
împlinind vârsta ce-i permite
pensionarea legală, în condiții
speciale, dna Cociuban a hotărât
să plece în România, la începutul
anului 2014, pe o perioadă mai îndelungată, pentru a-și
pune în rânduială unele lucruri personale.
Pe întreaga perioadă a absenței dnei Cociuban din
America, familia Anatol și Victoria Răzmeriță, vor împlini
oficiul de administratori tempotrari ai bisericii noastre.
Mulțumindu-i distinsei familii (+Ioan și Nastaca)
Cociuban pentru dedicația lor în slujirea bisericii, pentru
loialitatea și profesionalismul cu care și-au împlinit vocația
timp de peste 12 ani la Biserica Sf. Treime, îi adresăm
dnei Cociuban un drum curat, către „Acasă”, iar familiei
Răzmeriță îi adresăm un cuvânt de bun-venit în familia
noastră, primitoarea comunitate a bisericii noastre.
Părintele Constantin și dna psa Elena Alecse, în numele
consiliului, reuniunii doamnelor, și a întregii comunități.
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VITAL STATISTICS
BOTEZE – BAPTISMS (2013)
1). LUCA ZETU, the son of Alina Gabriela Zetu
(Gheorghe) and Marian Zetu, of Agoura Hills,
CA, born on January 09, 2012, received the
Holy Baptism in our Church on Sunday,
January 12, 2013. Nasi (Godparents): Gabriel
Chiriacescu & Amalia Diaconu. Congratulations!
2). JAYDEN SORIN TORRES-BARBELI, the
son of Ana/Maria M. Barbeli and Andreas O
Torres, of San Gabriel, CA, born on September
4, 2012, received the Holy Baptism in our
Church on Sunday, January 20, 2013. Nasi
(Godparents): Neelam & Daniel Rusu.
Congratulations!
3). SASCHA ISABELA THUNE, the daughter of
Gregory Thune and Andreea Enache, born on
July 28, 2012, received the Holy Baptism in our
Church on March 9th, 2013. Godparent:
Ramona Simonca. Congratulations!
4). ALYSSA NATALIE CAPALDI, the daughter
of Laura Matache and Mauricio De Castro
Capaldi, born on May 25, 2012, received the
Holy Baptism in our Church on March 16, 2013.
Godparents: Nicoleta & Alexandru Nedelcu.
Congratulations!
5). ISABELA VERONICA OPRISAN, the
daughter of Miriam Gomes and Andrei Claudiu
Oprisan, born on January 23, 2013, received
the Holy Baptism in our Church on April 14,
2013. Godparents: Robert & Maria Stefanescu.
Congratulations!
6). EDWARD JAMES KOJAYAN, the son of
Gina (Matache) and Hovig Kojayan, of Sherman
Way, CA, born on October 22, 2012, received
the Holy Baptism in our Church on Sunday, May
18, 2013. Nasi (Godparents): Constantin &
Magdalena Goga. Congratulations!
7). SKILER JIZELLE MOORE, the daughter of
Laura Clenciu and Satephen Vincent Goss,
born on November 02, 2012, received the Holy
Baptism in our Church on June 1st, 2013.
Godparent: Julie Ann Dunhill, Chris Clenciu &
Ricky Dominiquez. Congratulations!
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8). JULIETTE DRUTA, the daughter of Ana Maria
Toma and Alexandru Druta, of Corona, CA, born on
September 6, 2012, received the Holy Baptism in our
Church on June 15, 2013. Godparents: Sofia & Petre
Bosneanu. Congratulations!
9). LORENA ELENA CICEU, daughter of Ionela
(Batog) Ciceu and Gavrila Ciceu, of Northridge, CA,
born on March 9, 2013, received the Holy Baptism in
our Church on Sunday, June 29, 2013. Nasi
(Godparents): Liliana Ghica. Congratulations!
10). ETHAN FLORIN ENRIQUEZ, the son of Rodica
Bogaciuc and Jason Filipe Enriquez, of Arcadia, CA,
born on April 13, 2013, received the Holy Baptism in
our Church on Sunday, July 7th, 2013. Nasi
(Godparents): Viorica & Maria Scopul. Honorary
godparents: Violina Elena Stratin, Joey Alexander &
Aja Enriquez. Congratulations!
11). SABRINA BIANCA SESCU, the daughter of
Klara Sescu and Dragos Sescu , of Bakersfield, CA,
born on May 13, 2013, received the Holy Baptism in
our Church on August 24, 2013. Godparents:
Emanuel & Dana Grigoras. Congratulations!
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14). LUCA DRAGOS SATALAN, the son of Erica
(Espinoza) and Jimmy Dragos Satalan, of
Riverside, CA, born on February 23, 2013,
received the Holy Baptism in our Church on
Sunday, October 12, 2013. Nasi (Godparents):
S t e ve
Satalan
&
Amber
Espinoza.
Congratulations!
15). ANAHITA SADIGHI, the daughter of Sandra
Anna Bucur and James Sina Sadighi, born on May
04, 2013, received the Holy Baptism in our Church
on October 19th, 2013. Godparent: Alice Bucur.
Congratulations!
16). CLAUDIA FLORINA CONSTANTIN, the
daughter of Carmen Ortanza Iord[nescu and
Marius Mircea, of Agoura Hills, CA, born on March
6, 2013, received the Holy Baptism in our Church
on November 09, 2013. Godparents: Ilie & Delia
Garbacea. Congratulations!

NUNȚI – WEDDINGS (2013)

12). VICTORIA ANA FRINCU, the daughter of Tommy
(Henderson) and Leo Frincu, born on April 6, 2013,
received the Holy Baptism in our Church on
September 22, 2013. Godparents: Cristi Frincu &
Alana Brager. Congratulations!

Duminică 1 Septembrie 2013 s-a oficiat în biserica
noastră cununia religioasă a teologului Ioan Bogdan Daniliuc, cu dr. Rodica Florea (Rigney).
Onoarea de nași aparține părintelui Iustin, și dna
psa Simona Capșa. Felicitările noastre.
Căsătorie cu dispensă Chiriarhală

13). VICTORIA AURELIA SARBU, daughter of Olivia
Mary (Andre) and Florin Dumitru Sarbu, of Rancho
Cucamonga, CA, born on August 7, 2013, received
the Holy Baptism in our Church on Sunday, October
05, 2013. Nasi (Godparents): Dumitru Daniel Popa &
Laura Carmen (Samoila) Popa. Congratulations!

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop
+Nathaniel, la recomandarea preotului paroh Constantin Alecse, și a referendului pentru Departamentul Căsătoriilor (p.c. pr. Protopop Romey
Rosco) s-a oficit în biserica noastră căsătoria tinerilor Jacob Bonin Hollis, și Alexandra Ramona Dinu.
Felicitările noastre!
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DONAȚII FINANCIARE LA SF. PAȘTI
$ 20.00 - Familiile (mama) Ioana Matei, Dumitra
Vlaicu, Roxana Sasu, Romus Cataloiu, Nicolae &
Cristian Sapera (flori), Mihai & Elena Sapera (flori)
$ 25.00 - Familiile Radu & Mihaela Urma, Dan
David, Cornel Paraschiv
$ 30.00 - Familia Alex & Steliana Nistorescu
$ 40.00 - Familia Claudia Plesca, Anonim

Palm Springs, California - Duminică 10 Noiembrie
2013: Înaltul Ierarh, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel,
dimpreună cu protopopul locului, pcs Constantin
Alecse, și reprezentanții bisericii Sf. Treime din Los
Angeles, California (Ion Anton, și ipodiaconul Liviu
Constantinescu), participanți la hramul bisericii Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil din Palm Springs,
fotografiați în fața iconostasului donat numitei
biserici, de către biserica soră, Sf. Treime din Los
Angeles, California.

$ 50.00 - Familiile Radu Cristescu, George
Nituleasa, dr. Horea Opran, prof. Domnița
Dumitrescu, Cezar Sandulescu, Sabin V.
Cerghizan, Mircea și Sorina Nedelcu, Mircea
Guriță, Valentina Stoicescu, George Ianculescu,
Alex Bica, David & Iuliana Good, Marin Dondoe,
Stelică & Mariana Grasu (flori)
$ 60.00 - Familia Ady Anica Mușetescu
$ 100.00 - Familiile Toma și Georgeta Balamaci,
George & Elena Arău, Ion Spătaru, Aurel & Vera
Stoicof, Sultana & Tănase Goga (lumânare),
Victoria Myers, Ana & Grigore Birtoc, Emil
Butnareanu, George Cojocaru, George Lazăr,
Steven Sapera, Gus Sapera, George, Anca
Fanous Pânzaru, Gică & dr. Rodica Grasu, Ionel
Rsadu, Nicolae & Cristian Sapera, Constantin &
Zoița Busu, Anca Fanous & Valentina Stoicescu
(Hram)
$ 150.00 - Familiile Nicolae Grasu, Stere Caratas
$ 200.00 - Familiile Ana Olar, și familiile copiilor
Lucian, Marinica și Gabriel Olar, IMO soțului, și
respectiv tatălui Nicolae Olar; Tasu Tașu, Laura &
Tatiana Cazacu, Dan & Dora Tătoi, Stelică &
Mariana Grasu
$ 250.00 - Familia Lavinia, și părinții Nick & Maria
Sadrapeli

Nelipsiții enoriași, de la toate slujbele bisericii Sf.
Treime din Los Angeles, California: Dan Platt, Paula
Matei Platt, Mama Ioana Matei, Tina Matei-Himber, și
soțul Eric Luke Bennion, la nunta Tinuței și Eric.
Dan Platt co-slujește cu noi duminical, în cadrul
Sfintei Liturghii, citind în Limba Engleză, Crezul, și Rugăciunea Domnească, iar la finele slujbei, citește Sf.
Evanghelie. Mama Ioana, și fiicele Paula, și Leontina
(Tina), au oferit cu toată dragostea lor costul integral al
iconostasului, și celălalt mobilier bisericesc,
confecționate acum 15 ani în România, și instalat în
biserică de vrednicul de pomenire diaconul Vasile
Șimonca (Dumnezeu să-l odihnească!)

$ 500.00 - Familia Florin D & Olivia Sarbu, Spiros
& dr. Doina Galiatsatos
Cuvenită apologie:
Ne cerem iertare că, anul trecut (2012) s-a omis
inadvertent menționarea în revistă a donației
generoase de $10,000 de către distinsa familie
Daniel Anghelcev, și soția sa, actrița Diana
Busuioc, precum și donația de $ 100.00, a bunicii
Florina-Ecaterina Radulescu. Cu cea mai profundă
recunoștință, și apreciere pentru suportul susținut
al bisericii noastre, ne facem mea culpa.
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Alte donații de Paști:
Lumânări în Noaptea Învierii
Mulțumim organizatorilor colectei ($1,718), și
distribuitorilor de Lumânări și Sfintele Paști, în
Noaptea Sf. Învieri: Ion Anton, Năstaca Cociuban,
Constantin Ciocan
și Grigore Birtoc, Marian
Șerban & Ionel Radu

Miei, ouă, ulei, zahăr, orez, faină
(inclusiv recepția din Noaptea Învierii)

Cinci (5) "călugări" români, din Sfânta Stâncă a
Vulturului, (Eagle Rock) din California, anume
Ipodiaconul Gabriel Vamvulescu, citețul Ion-Bogdan
Daniliuc-Rigney, Andrei Adomnicăi, Anatol
Razmeritsa, și Ion Anton, membri ai parohiei noastre,
în rolul de cantori ai bisericii "Sfânta Treime", în
serialul CRIMINAL MINDS - "Minți bolnăvicioase",
fotografiați dimpreună cu actrița Diana Busuioc (rolul
Veronicăi, și scenarista filmului "The Impaler" Dracula), în plină vogă, în zilele noastre, Halloween Octombrie 31, 2013.
În partea stângă a actriței, actorul Anatol
Răzmeritsa (ce a jucat într-un rol principal în serialul
XFiles, de mare succes în Statele Unite, și Canada,
acum vre-o 2 decenii în urmă)
Filmările au avut loc, luni, 28 Octombrie 2013, în
biserica noastră, iar scenariul a fost transmis pe CBS,
miercuri seara, 27 Noiembrie 2013, orele 10:00 pm.
Tema episodului: un tâlhar, urmărit de FBI, decide
să intre într-un locas de cult (Biserică Sf. Treime), în
Vinerea Mare, în timpul Prohodului, cântat de cei 5
"călugări" români, din "schitul" de pe Sfânta Stâncă a
Vulturului, Eagle Rock, din California (fotografia de
mai sus), participă la prima parte a slujbei Prohodului,
apoi, la ieșirea din biserică, se oprește în fața Icoanei
Maicii Preciste, aprinde o lumânare, și în taină, timp
de minute în șir, își plânge păcatele, și se pocăiește,
se convertește, si își primește tainic iertarea păcatelor.
Mulțumim, și pe aceasta cale dlui Marius Neacșu
(operatorul de cameră al producției «Pelerinul», ora
religioasă din fiecare sambată seara, ora României),
care ne-a furnizat materialul în avant-premieră,
videoclipul pe care sugestiv l-a intitulat «În spatele
camerelor de filmare» (Octombrie 28, 2013), și care
ne onorează.
Atât videoclipul amintit “În spatele camerelor de
filmare”, cât și producția finală THE CRIMINAL MINDS
pot fi vizionate pe Internet, recte YouTube și alte masmedia virtuale.

Familiile Nicolae & Cristian Sapera (1 miel, ouă,
ulei, zahăr, orez, faină), Sofronie & Elena Grasu (1
miel, ouă, ulei), Mitcu & Aura Perceleanu (1 miel),
Mihai & Elena Sapera (1 miel), Vicy & Stelian
Grasu (1 miel), Stelică & Mariana Grasu (1 miel,
oua și ulei), Nick & Maria Comboianu (1 miel),
George Comboianu & Florin Tasu (2 miei, salată
canola, ouă), Elena Kochunian (ouă, vin), Stere
Stere (ouă, vin, nucă, făină, zahăr)
Edy &
Antuaneta Rastian (1 navetă cu vin de paști,
cozonaci, ouă), Maria Mangu (ouă), Maria Cloțan
(ouă, paine, mezeluri), Antuaneta Rastian
(cozonac, ouă), Sabina Popescu (ouă, fursecuri),
Ana Birtoc (ouă), Tamara Oberi (pască), Victoria
Puiu, Ion Anton, Romus Cataloiu, Constantin
Ciocan, Marin Cataloiu-Cicu, Filofteea Turlacu,
Steliana Cufuioti, Ana Calugarita, Mihai & Daniela
Ionescu, Getta Jercan, Ionel Radu, Ioana Muntean

Donații pentru Flori, la Sf. Mormânt
(Vinerea Mare):
Multumim tuturor generoșilor donatori:
$2.00-$5.00 Vlaicu Dumitra, Elena Cristea,
Veronica Roman, Maria Cloțan; $10.00 – Ioana
Muntean, Călin Popa, Florin Mangu, Aurica Arau,
Isabela & Ken, Filofteea Turlacu, Cristina Chirilă,
Anonim, Calmus Cristian, Maria Todoran, Floarea
Cătăloiu; $15.00 – Gheorghe & Viorica Lazar;
$20.00 – Constantin Ciocan, Neculai & Cristian
Sapera, Mihai & Elena Sapera, Nina & Ionel Radu,
Nicolaie & Tana Grasu, Maria Cloțan, Victoria
Puiu, Octavia Cocea, Adriana Panaite, Alina
Szekely, Antuaneta Rastian, Maria Stere, Emil &
Felicia Butnareanu, Teodora Dragomir, Radu
Vamosiu, George Jercan (anonim, din Canada),
Anca Fanous, Radu Vamosiu,Nastaca Cociuban;
$25.00 – Ana & Grigore Birtoc, Daniela Ionescu;
$40.00 – Antuaneta Rastian, Ileana Kochunian,
Dora Șerban, Anonim; $50.00 – Sabina Popescu,
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Paul & Elena Popa, Spiro & Doina Galiatzatos,
Valentina Stoicescu, Anca Fanous, Relu Bădescu,
Stelica & Mariana Grasu, Cornel Paraschiv, Raluca
Adomnicăi, Getta Jercan, $100.00 – Viorica Scopu,
Gabriel Vamvulescu, Cornel Paraschiv, Marian Sarbu,
Paula & Dan Matei-Platt, Mirela Cracană, Gina
Cătăloiu, $1000.00 – Adrian Potângă (în memoria
părinților)
Donație Brad Crăciun 2013: Dna Teodora Dragomir
$ 100.00

IMO Donații
♦

Adriana & Andrei Gubovici, și familia: $ 200.00
IMO tatăl Victor Greavu, pomenire de 3 ani (12
August)

♦

Adrian Săndulescu $ 200.00 parastas, și $
300.00 donație IMO mama Elena Sanduluiscu,
decedată la 31 ianuarie 2013.

FUNERALS - ÎNMORMANTARI
IMO GEORGE STAVROSITU
(February 5, 1943- April 29, 2013)
George Stavrositu was born on February 5th, 1943 in
the countryside of Sinoie, Romania. As a young boy
he was on a path to become an extraordinary man. He
was ahead of his time with big dreams and a personality larger than life. He left for the capital when he was
only 14 years old to study at the best French and
Greek schools in Bucharest. He continued his studies
in math and physics at the University. He later landed
a job in tourism which led to him working in the hospitality industry throughout his life. He was always surrounded by people, friends and family. He was the life
of the party, which is why hospitality suited him so
well.
During his early thirties George met his lovely wife,
Mery. He pursued her for months with his charm and
bouquets of flowers. He would take the train from
Constanta to Bucharest for the day, just to see her for
a few hours. Mery was charmed by his chivalry, persistence and intelligence. They were married in the fall
of 1974 and had two children: Carolina and Andrei
Stavrositu. They lived in Constanta until 1984.
Although George and his family lived a great life and
were always surrounded by good friends and family in
Romania, these were difficult times, and like many of
his friends and close family members, George decided
to leave Romania and build a better life for his family
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abroad. He left Romania in 1984 on a long journey, overcoming many obstacles for 2 years, until
he would see his family again. In 1986, his lifelong
friends, the Coceas, sponsored him and his family
to come and reunite in Los Angeles. He started
from scratch and rebuilt his life again. He worked
in construction until he was hired at the Four Seasons in Beverly Hills, where spent 14 years. He
worked hard 7 days a week, with no vacation for
years. But he was the happiest and proudest man
in the world because he was able to give his family
a new life.
In 2001 his fate a surprising a turn. Soon after
George turned 57 years old, he was diagnosed
with Lymphoma and Chronic Lymphocitic Leukemia. This was 13 years ago, when he and his family began to fight the biggest fight of their lives. Although through chemotherapy, he was able to prolong his life, his body and immune system began
to deteriorate causing many difficult health problems and frequent doctor visits on a quest for a
cure. His devoted wife Mery spent the past 13
years by his side caring for him until his last
breath. Her care and George's will to fight kept him
alive to see his children build the lives he had
dreamed of for them. He saw his beloved grandson grow into a little mirror version himself. And he
was surrounded by his beloved family until his last
breath. He fought so hard to stay alive and win the
fight against this horrible disease the fate that took
his life. But even in his last breath, his spirit, his
passion, and love were in his eyes, holding on to
his family.
George lived his life everyday for his family. His
wit, his strength, his determination and most of all
his dedication defined him. He worked hard, raised
his children to work hard, be respectful, honest
and fight for everything they believed in. He was
provider, a generous man with a heart of gold and
always willing to help others. His charisma was
infectious, his sense of humor was witty and sharp,
his honesty was to the point and direct - this is why
so many love and respect him.
He has left a mark and impacted us all here today.
Today we mourn the loss of a great man, father,
husband, grandfather, friend, uncle, godfather,
brother and son-in-law. But today, we must also
celebrate the life of a great man, who lived graciously and will continue to live in our hearts forever. Wake Service : May 10, 2013 ; Funeral May
11, 2013 – Forest Lawn Cemetery, Hollywood
Hills, California, by Rev. Fr. Constantin Alecse.
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IN MEMORY OF CORNELIU STAVROSITU
(1954 - 2013)
Corneliu Stavrositu was
born May 8, 1954 in
Constanta, Romania to
Tasu and Sirma Stavrositu. Youngest of 3 (2
older sisters).
As a child, he was a
precocious and animated with a knack for
"wrong place, wrong
time" much to the dismay of his parents.
As a teenager, his dad
forcefully took him to take an admittance exam for Instalar Sanitar High School. He was forced to attend the
exam, but nobody can force him to actually "take the
exam": the exam was 3 hours, he wrote only his name
on the exam book and sat there for 3 hours. He wasn't admitted to the program.
A sharp whit and quick with a snappy comeback. Impossible to be upset with him because he always managed to make you smile and laugh at the same time. His favorite icebreaker: "I know you hate me because I'm more gorgeous than you." Always got a
laugh and smile.
Charismatic, charming and magnetic personality. Lived a spontaneous, adventurous and fearless life.
Strong willed and determined: when he set his mind to
a task, there was no deterring him.
His father wanted him to pursue the priesthood....for
those of you that knew Corneliu, can appreciate the
irony and goes without saying that was not the path he
pursued. Corneliu wanted to be "mecanic de vapoare"
and see the world and that's what he pursued. He
started in the Romanian Navy and eventually became
a Merchant Marine to see the world.
Married Chirata Apostol on November 18,1979 and a
new adventure began: daughter Simona 1980 and son
Tiberiu 1982.
As a merchant marine, Corneliu had the opportunity to
see the world, an opportunity many Romanians did not
have at that time. His voyages took him to Africa
(Egypt, Morocco....), Asia (India, Singapore, Hong
Kong, Philippines....) South America but never to the
United States.
He was determined to get his family out of Romania
and move to USA for a better life. On Easter 1987,
Corneliu was leaving on what was suppose to be a
typical routine trip to Turkey. What many did not know
was he wasn't planning on coming back and he wasn't
leaving alone. Corneliu managed to sneak 3 other
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men out of Romania on the boat without any officials discovering. When the boat arrived in Turkey, Corneliu defected and put the wheels in motion that would eventually have the family established Stateside. It was a long and strenuous journey before the family would be reunited. He was
in the Turkish refugee camp for a few months before eventually being approved to transfer to Italy. In Italy, he was established in Rome for nearly
a year while patiently waiting for the go-ahead for
USA. He finally arrived Stateside in Los Angeles
on July 20, 1988. Once established in Los Angeles, Corneliu worked diligently to establish a home
for his family to settle into once reunited. The family was able to reunite on July 10, 1989 in Los
Angeles; more than 2 years after leaving Romania. The family's story is no different than many of
you present that immigrated to the USA during those times for a better life and the "American
Dream".
There were struggles and uncertainty at times, but
all obstacles were resolved together as a family
and each time learning and growing.
Let us remember him as he lived: larger than life,
always laughing and smiling.
Wake Service: Friday June 7, 2013; Funerals: June 8, 2013, by Fr. Constantin Alecse, at Pierce
Brothers Valhalla—Burbank, California.
IN MEMORY OF CHARLIE (DUMITRU) COCEA
(1932 - 2013)
He was born on October 1st, 1932, in the
city of Blagoevrad,
Bulgaria to Gheorghe
and Ecaterina Cocea,
his parents. He was
the youngest of three
children.
At the age of six the
entire family immigrated to Constanta, Romania.
After he graduated
from the high school
of economics in Constanta, he continued his studies at the University of Geology in Bucharest. After he graduated from the university with
honors, he was offered a teaching position at the
university, but he declined the offer because his
priority was to be close to his family in Constanta.
Charlie built a career as a structural engineer, however his highest priority was always his family.
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His first marriage was to a university colleague,
Mia, with whom he had a daughter, Iana. Iana now
resides in Belgium and has a son, Cristian, 18 years
old with whom he had frequent phone conversations…. plans were made for them to visit the Cocea
family next summer in Los Angeles.
In 1964, he married Octavia and a few years
later they had two sons, George and Dino. Charlie
spent close to half a century of his life together with
Octavia—next year in March they would have celebrated the 50th anniversary of their marriage.
In 1983, Charlie along with his parents, wife,
children, brother-in-law and parents-in-law immigrated
to the United States. Mihale Sapera family sponsored
the Cocea and Clenciu families so that they could
complete their journey to Los Angeles.
Like most families coming to America the early
years were not easy. Charlie became a general
contractor and worked in the home repair business. After he left the construction business behind
he managed the family’s apartment buildings and
found new ways to stay busy. He never planned to
retire and always found projects to work on.
Charlie always loved to read and accumulate
books, about every subject. He never stopped buying
and reading books, and could talk to almost anyone
about any subject. Another favorite hobby was to explore new places outside Los Angeles. He loved to
take long drives with Octavia, and many times alone,
to either discover little towns or to visit other big cities
around LA. He was very frugal, always thought of his
family first, and was kind and honest to his friends.
Charlie is survived by his wife - Octavia, his
sons - George and Dino, his daughter - Iana, his sister
- Maria, his daughter-in-law - Julie, and his grandchildren - Cristian, Kaitlyn and Brendan. The wake service
was held on Friday, November 29, 2013, and Funerals
on Saturday, November 30, 2013, by Fr. Constantin
Alecse, at Forest Lawn Cemetery, Hollywood Hills.
IN MEMORY OF VICTORIA CHIZIM
(1929 - 2013)
Duminica, 18 August, 2013, s-a stins din viata,
total neasteptat, Doamna Victoria Chizim, sotia regretatului actor Dudu Dusan Chizim, care ne-a descretit
fruntile ani de-a rindul in spectacolele organizate de
biserica noastra, precum si de Societatea Viitorul Roman.
Victoria Chizim s-a nascut in Bucuresti la data
de 12 Decembrie 1929, a copilarit si a primit educatia
primara in cartierul Floreasca-Tei,iar apoi a urmat cursurile Liceului de fete No.2
In anul 1950 Victoria s-a casatorit cu tinarul ac-
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tor Dudu Dusan Chizim, de la Teatrul de Revista
Alhambra din Bucuresti.
Din aceasta casatorie, au rezultat cei doi
copii Dan si Gabriela Chizim, care acum pling
amarnic pierderea mamei lor carei-a crescut si
educat cu cea mai mare afectiune si dedicare.
Victoria Chizim, si-a desavirsit educatia in
domeniul economic si a lucrat in cadrul intreprinderilor de comert exterior ale Romaniei,pina in
anul 1984 cind a parasit intreprinderea Chimimportexport din Bucuresti, cu ocazia emigrarii in Statele
Unite ale Americii, pentru reintregirea familiei cu
fiul sau Dan Chizim.
Victoria Chizim a fost o mama de exceptie cu
spirit de sacrificiu si devotament pentru famila sa,
rar intilnit la acea vreme.
In anii emigratiei, Victoria si-a dedicat ultimii
sai ani de viata atit familiei cit si sprijinului activitatii
artistice a sotului ei, Dudu Dusan Chizim,insotindul la toate manifestarile artistice ale comunitatii romanesti din sudul Californiei.
La data de 30 August, 2013, Victoria Chizim a
fost condusa pe ultimul drum de copii sai, de prieteni si cunoscuti, pina la Cimitirul Hollywood Forever, unde s-a reunit cu sotul ei in acelasi mormint.
Slujba sărăcustei s-a oficiat în ziua de 29 August,
praznicul Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul, urmată de Slujba Înmormântării, Vineri 30 August, la
cimitirul Hollywood for Ever. Ambele slujbe au fost
officiate de către pcs, Părintele protopop Constantin Alecse, duhovnicul familiei noastre.
Gabriela Chizim

Alte slujbe de înmormântare:
♦

Ecaterina Nadaban (1934-2013) a fost prohodită la capela Rose Chapel, din Simi Valley, de
către părintele Constantin Alecse, în ziua de 25
Septembrie 2013.

♦

Meluța Bordeanu (1924-2013), înmormântată
la 18 Octombrie 2013, la Cimitirul Sf. Ana, din
Orasul Sf. Ana din California

♦

Floarea Mureșan (1914-2013), înmormântată
la data de 11 Noiembrie 2013, la cimitirul Forest Lawn, din Hollywood Hills. În absența
părintelui paroh din localitate, slujba înmormântării a fost oficiată de către pcsa, Părintele
Iustin Capsa.

♦

Silvia Calustian (1919-2013) - a fost prohodită, în lipsa preotului paroh, de către părintele
Iustin Capșa, la 14 Noiembrie 2013, la cimitirul
Hollywood For Ever, din Hollywood.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME"
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

CONVOCATION

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2014

THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2014
January 1, 2014

1 Ianuarie 2014
Iubiti membri ai parohiei,

Dear Parish Members,

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX,
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua
de DUMINICA, 9 Februarie 2014, in biserica (adresa
de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei Liturghii,
şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX,
Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General
Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox
Church in Los Angeles, is called to order for Sunday,
February 9 2014, at 1:00 p.m., immediately after the
Divine Liturgy and the light luncheon, in the Church
(address above):

ORDINEA DE ZI
THE AGENDA IS AS FOLLOWS
1. Rugãciunea de invocare
1.Opening Prayer
2. Apelul nominal
2. Roll-Call
3. Numirea prezidiului
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 3. Appointment of presidium
4. Approval of minutes of last Parish Council meeting
Consiliului
5. Rapoarte:
a) Preotul paroh
b) Presedintele consiliului
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor
d) Raportul casierei Reuniunii Doamnelor 2013
e) Raportul Casierului Bisericii pe 2013
f) Aprobarea bugetului pe 2014
6. Recomandãrile Consiliului parohial
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2014
(Comisia de nominare)
8. Propuneri şi dezbateri
9. Inchiderea Sedintei

5. Reports:
a) Parish priest
b) Parish Council president
c) Ladies Auxiliary president
d) Ladies Auxiliary Treasurer’s Report (2013)
e) Treasurer's report for 2013
f). Approval of the 2014 Budget
6. Recommendations of the council
7. Election 2014 Parish Council
(Nominating committee)
8. Proposals and discussions
9. Closing of meeting

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe,
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul
de vot îl au numai acei enoriasi care si-au achitat
membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte pe 2013 (până la data de 31 Decembrie
2013), si care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale,
şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate
conditiile prescrise de Regulamente.
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

We invite all of the parish members to attend this
meeting and contribute with their constructive ideas
to the progress of our parish life. The right to vote at
the meetings is held only by the ones who have paid
their 2013 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2013 - according to the membership lists
submitted and approved by the Episcopate’s office,
and fulfill all the conditions of the by-laws.
Yours in Christ,

Fr Constantin Alecse / George Jercan

Fr Constantin Alecse / George Jercan

Părintele Constantin Alecse, paroh
George Jercan, Preşedinte

Fr. Constantin Alecse, Parish Priest
George Jercan, President
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ABOUT OUR CHURCH

Three (3) years ago, the Eastern Orthodox Heritage
Foundation purchased an entire Cemetery Section
(56 plots) in the Pierce Brothers Valhalla Memorial
Park (10621 Victory Blvd, No. Hollywood, CA
91606). As of March 2012, EOHF sold 51 of 56 plots.
There are still 4 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.

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,
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 Auxiliary (1948); LAROY (1960); Orthodox Brotherhood (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. Constantin Alecse as
the ROEA’s dean for the Pacific Deanery, some
14 missions and parishes were established.
Presently, Holy Trinity is considered as one of
the 10 big parishes of the Romanian Orthodox
Episcopate of America (ROEA).

