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Moartea sufletului este 
despărțirea lui de 

Dumnezeu 
„Trupul trăiește, dacă e locuit 
de suflet, iar sufletul trăiește, 
dacă e locuit de Dumnezeu 
[...] Moartea trupului este 
despărțirea sa de suflet, iar 
m o a r t e a  s u f l e t u l u i  e 
despărțirea lui de Dumnezeu.” 

(Părintele Arsenie Boca) 

Rugăciunea are două aripi: 
iertarea ce adună și mila 

„Cum este hrana necesară 
trupului, așa este rugăciunea 
necesară sufletului. Rugăciunea 
are două aripi: iertarea și mila. 
Să ierți celui ce ți-a greșit și să 
dai celui ce-ți cere.  
Ea presupune nerăutate, 
pocăință adevărată și ținerea 
poruncilor.”  

Îndemn pentru toate 
țările creștine 

„Pe porţile oricărei ţări 
creştine ar fi trebuit scrise cu 
l i te re  mar i  cuv inte le 
Apostolului Pavel: «Căci voi, 
fraţilor, aţi fost chemaţi la 
libertate, numai să nu folosiţi 
libertatea ca prilej de a sluji 
trupului, ci slujiţi unul altuia 
prin iubire» (Gal.5, 13)” 
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De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bu-
cure de acest Praznic frumos şi luminat. 
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru 
bucuria Domnului său. 
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplata. 
De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi 
plata cea dreaptă. 
De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să 
prăznuiască. 
De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, să nu se îndoiască 
nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. 
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se ap-
ropie, nicidecum îndoindu-se. 
De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se 
teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, 
primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel 

din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; şi pe cel din urmă miluieşte 
şi pe cel dintâi mângâie; şi acelui plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gân-
dul îl ţine în seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă. 
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi 
plata. 
Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă. 
Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. 
Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi. 
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. 
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii. 
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte. 
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit. 
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; şi a stins-o pe 
ea cel ce a fost ţinut de ea. 
Prădat-a iadul, Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul 
Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe 
Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat. 
S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a 
amărât că a fost legat. 
A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit. 
A prins pământ şi s-a întâlnit cu cerul. 
A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea. 
Unde-ţi este moarte, boldul? 
Unde-ţi este iadule, biruinţa? 
Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. 
Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii. 
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. 
Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. 
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-Se din morţi, începătură 
celor adormiţi S-a făcut. 
Lui se cuvine slavă şi stăpânire în vecii vecilor. 
 
Amin!  

Omilia de Paşte a Sfântului Ioan Gură de Aur 
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If any man be devout and loveth God, 
Let him enjoy this fair and radiant triumphal 
feast! 
If any man be a wise servant, 
Let him rejoicing enter into the joy of his Lord. 
If any have laboured long in fasting, 
Let him how receive his recompense. 
If any have wrought from the first hour, 
Let him today receive his just reward. 
If any have come at the third hour, 
Let him with thankfulness keep the feast. 
If any have arrived at the sixth hour, 
Let him have no misgivings; 
Because he shall in nowise be deprived therefore. 
If any have delayed until the ninth hour, 
Let him draw near, fearing nothing. 
And if any have tarried even until the eleventh 
hour, 
Let him, also, be not alarmed at his tardiness. 
For the Lord, who is jealous of his honour, 
Will accept the last even as the first. 
He giveth rest unto him who cometh at the elev-
enth hour, 
Even as unto him who hath wrought from the first 
hour. 
And He showeth mercy upon the last, 
And careth for the first; 
And to the one He giveth, 
And upon the other He bestoweth gifts. 
And He both accepteth the deeds, 
And welcometh the intention, 
And honoureth the acts and praises the offering. 
Wherefore, enter ye all into the joy of your Lord; 
Receive your reward, 
Both the first, and likewise the second. 
You rich and poor together, hold high festival! 
You sober and you heedless, honour the day! 
Rejoice today, both you who have fasted 
And you who have disregarded the fast. 
The table is full-laden; feast ye all sumptuously. 
The calf is fatted; let no one go hungry away. 
Enjoy ye all the feast of faith: 
Receive ye all the riches of loving-kindness. 
Let no one bewail his poverty, 
For the universal Kingdom has been revealed. 
For the universal Kingdom has been revealed. 

Let no one weep for his iniquities, 

For pardon has shown forth from the grave. 

Let no one fear death, 

For the Saviour's death has set us free. 

    The Easter Homily of St. John Chrysostom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let no one weep for his iniquities, 
For pardon has shown forth from the grave. 
Let no one fear death, 
For the Saviour's death has set us free. 
He that was held prisoner of it has annihilated it. 
By descending into Hell, He made Hell captive. 
He embittered it when it tasted of His flesh. 
And Isaiah, foretelling this, did cry: 
Hell, said he, was embittered 
When it encountered Thee in the lower regions. 
It was embittered, for it was abolished. 
It was embittered, for it was mocked. 
It was embittered, for it was slain. 
It was embittered, for it was overthrown. 
It was embittered, for it was fettered in chains. 
It took a body, and met God face to face. 
It took earth, and encountered Heaven. 
It took that which was seen, and fell upon the unseen. 
O Death, where is thy sting? 
O Hell, where is thy victory? 
Christ is risen, and thou art overthrown! 
Christ is risen, and the demons are fallen! 
Christ is risen, and the angels rejoice! 
Christ is risen, and life reigns! 
Christ is risen, and not one dead remains in the grave. 
For Christ, being risen from the dead, 
Is become the first-fruits of those who have fallen 
asleep. 
To Him be glory and dominion 
Unto ages of ages. Amen. 



Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 58, Issue 1-6, 2015 Pagina    05 

Învierea lui Lazăr 
 
D e ș i  e x i s t ă 
puține surse care 
să indice modul 
în care era cele-
brată Săptămâna 
Pat im i lo r  în 
Biserica timpu-
rie, se pare 
totuși că aceasta 
este o practică 
foarte veche. 
Deja în secolul al 
IV-lea celebrarea 
acesteia pare să 
fi fost deja o 

practică bine sta-
bilită, structurată într-un mod asemănător celei 
din zilele noastre. Aetheria, aflată în pelerinaj la 
Ierusalim cândva la sfârșitul sec. al IV-lea d.Hr. 
descria astfel cele petrecute după slujba din 
Sâmbăta lui Lazăr: "...a început săptămâna 
Paștilor, pe care ei o numeau Săptămâna Mare", 
amintind de procesiunile de pomenire a Intrării 
Domnului în Ierusalim în prima zi a săptămânii 
(duminică). În timpul acestei săptămâni, se face 
pomenirea Patimilor și Răstignirii Mântuitorului. 
 
Săptămâna Patimilor 
 
După Sâmbăta lui 
Lazăr (în care se 
face pomenirea în-
vierii lui Lazăr de 
către Hristos și 
făgăduința învierii 
tuturor), se intră în 
ultima săptămână a 
Postului Paștilor 
(Postul Mare), Săp-
tămâna Mare sau 
Săptămâna Pati-
milor, timp în care 
î n  s l u j b e l e 
bisericești se face 
pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe 
pământ, înainte de Răstignirea și Învierea Lui. 

În timpul acestei săptămâni, slujbele 
Utreniei se săvârșesc în seara zilei dinainte 
(sub formă de Denie), conform obiceiului ve-
chi care spune că ziua începe la apusul 
soarelui și se sfârșește la apusul soarelui din 
ziua următoare. 
 
Duminica Floriilor 
 
Prima zi a Săptămânii Patimilor începe cu 
Vecernia de sâmbătă seara, care conduce 
spre slujba Intrării Domnului în Ierusalim de 
a doua zi dimineața (Duminică). Hristos își 
face intrarea triumfală în Ierusalim, fiind 
primit cu ramuri de palmier (la români 
credincioșii aduc la biserică ramuri de sal-
cie), ca un împărat; astfel se vestește veni-
rea pe pământ a Împărăției Cerurilor. 
 
Lunea Mare 
 
Primele trei zile 
ale Săptămânii 
Patimilor (sau 
S ă p t ă m â n i i 
M a r i )  n e 
amintesc de ul-
timele porunci/
sfaturi/îndrumări 
lăsate de Hristos 
ucenicilor Săi. 
Acestea sunt 
î n v ă ț ă t u r i l e 
amintite în slu-
jba Ceasurilor 
(ținute după rânduiala din Postul Mare), ur-
mate de Obedniță și de Vecernia unită cu 
Liturghia Darurilor mai înainte sfințite (zisă a 
sfântului Grigorie Dialogul). 
 
Slujba Utreniei (numită denie) săvârșită în 
serile Duminicii Floriilor și a zilelor de luni și 
marți din Săptămâna Patimilor sunt grupate 
în jurul temei Mirelui, inspirate din Pilda ce-
lor zece fecioare (Matei 24, 1-13) care 
cheamă la pregătirea pentru A Doua Venire 
a lui Hristos, căci "în mijlocul nopții vine fu-
rul". 
 

Însemnătatea Zilelor din Săptămâna Patimilor 
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Tâlcuire de la părintele Teofil Părăian 
 
    Luni, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale 
Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica ne 
aduce aminte de fericitul Iosif cel frumos, cel 
frumos la trup și la suflet. Este vorba de Pa-
triarhul Iosif, care ne impresionează pe toți 
prin dorința lui de a-I sluji lui Dumnezeu îm-
plinind poruncile, prin dorința lui de a fi curat 
înaintea lui Dumnezeu, prin faptul că a fost 
bun și binevoitor cu frații săi care l-au vândut 
în Egipt. El este o preînchipuire a Domnului 
nostru Iisus Hristos, cel vândut de Iuda, unul 
dintre ucenicii săi, este o preînchipuire a Dom-
nului Hristos, care a ținut să împlinească întru 
toate voia Părintelui Ceresc și să ne fie nouă 
pildă de urmat. Fericitul Iosif este omul vred-
nic de pomenire pentru toate câte s-au întâm-
plat cu el.  
A fost iubit de părinții lui, a fost iubit de Pa-
triarhul Iacov. Frații lui l-au vândut în Egipt. A 
ajuns în Egipt și așezarea sufletului său a fost 
probată într-o ispită peste care a trecut. A 
ajuns în închisoare învinuit fiind de păcate, el, 
care a ținut să rămână fără de păcat, apoi ca 
tâlcuitor al viselor lui Faraon, mai-marele Egip-
tului, însă a fost găsit drept înțelept și bun de 
a conduce Egiptul și a salvat de la moarte prin 
înfometare pe concetățenii săi și pe 
conaționalii săi, pe care după aceea i-a adus în 
Egipt. De aceea Sfânta noastră Biserică îl 
pomenește cu cinstire ca un preînchipuitor al 
Mântuitorului. 
 
    Tot în această zi de Luni binecuvântată, 
pomenim și o minune pe care a făcut-o Dom-
nul Hristos, o minune spre înțelepțirea 
credincioșilor, pentru că negăsind smochine 
într-un smochin neroditor, l-a blestemat să se 
usuce și s-a uscat, iar Sfânta noastră Biserică 
pomenind această întâmplare, are în vedere o 
explicație pentru cei credincioși, atrăgându-le 
atenția că suntem toți chemați spre rodire și 
că Domnul Hristos așteaptă ceva de la noi, și 
noi suntem datori să-i oferim Mântuitorului 
virtuțile noastre în loc de alte roade. 
Smochinul cel blestemat de Mântuitorul este 
un fel de pildă pentru noi, ca să știm că Dom-
nul Hristos răsplătește nu numai binele pe care
-l fac oamenii, ci răsplătește și pedepsește și 
îndărătniciile lor, și neangajările lor spre bine. 

Se spune în Sinaxarul de la slujba de Luni, 
din Săptămâna Patimilor că Domnul Hristos 
nu și-a arătat niciodată puterea pedepsitoare 
asupra oamenilor - să înțelegem în vremea 
propovăduirii Sale - dar și-a arătat-o asupra 
unui smochin, ca să se înțeleagă din aceasta 
că El are și putere pedepsitoare, iar 
credincioșii să se silească să fie, nu sub 
blestem, ci sub binecuvântarea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, cum reiese și dintr-o al-
cătuire din Postul Sfintelor Paști, în care vor-
bim fiecare dintre noi cu propriul nostru su-
flet și ne îndemnăm pe noi înșine să nu dor-
mităm, ci să ne trezim și să lucrăm pentru 
slava lui Dumnezeu și pentru binele nostru 
vremelnic și veșnic. 
 
Marțea Mare 
 
Tâlcuire de părintele Teofil Părăian 
 
    În Marțea Săptămânii celei Mari am făcut 
pomenire, tot îndrumați de Sfânta noastră 
Biserică, despre pilda celor zece fecioare, 
deci despre fecioarele înțelepte și despre 
fecioarele neînțelepte. Este o pildă spusă de 
Domnul Hristos și pe care Sfânta noastră 
Biserică ne-o pune în fata conștiinței în 
Marțea cea Mare. Și noi, parcurgând Săp-
tămâna Sfintelor Pătimiri, am pomenit marți 
pilda cu cele zece fecioare și pe cele zece 
fecioare, luând aminte și prin textele liturgice 
din ziua respectivă la cele cinci fecioare 
înțelepte, care au avut untdelemn în can-
delele lor și care L-au întâmpinat pe Mirele 
care este Domnul Hristos, au intrat cu El în 
cămara nunții și s-au bucurat de ospățul 
mirelui, în timp ce celelalte cinci fecioare nu 
s-au putut bucura de întâlnirea cu Mirele 
pentru că au mers să-și cumpere untdelemn 
pentru candelele lor. Această pildă, Domnul 
Hristos ne-o pune în față ca să ne gândim la 
faptul că trebuie să fim întotdeauna pregătiți 
prin fapte bune pentru întâmpinarea Mirelui 
ceresc, să fim alcătuiți prin faptele noastre 
cele bune ca să putem lua parte la ospățul 
cel veșnic. Domnul Hristos ne îndeamnă la 
priveghere, concluzia pildei fiind: 
"privegheați și vă rugați că nu știți când vine 
Fiul Omului" (Matei 25, 13). Deci, Sfânta no-
astră Biserică ne învață în fiecare zi de marți 
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din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, ne-a învățat și 
în aceastã săptămână în ziua de marți, să fim cu 
luare aminte la noi înșine, la datoriile noastre, 
să așteptăm pe Mirele ceresc cu inimă iubitoare 
și cu fapte bune, ca și întru aceasta să se prea-
mărească Tatăl nostru cel din ceruri. În această 
zi de marți, ca și în celelalte zile din Săptămâna 
Sfintelor Pătimiri, până miercuri inclusiv, la slu-
jba de dimineață, la utrenie, se cântă atât 
troparul "Iată Mirele vine în miezul nopții..." cât 
și troparul "Cămara Ta..." (svetilna/luminânda).  
 
Miercurea Mare 
 
În Sfânta și Marea Miercuri se săvârșește Taina 
Sfântului Maslu, în amintirea ungerii lui Hristos 
cu mir, în Betania. La sfârșitul slujbei, preotul îi 
unge pe credincioși cu Sfântul Mir. Tot în 
această zi se pomenește vinderea lui Iisus de 
către Iuda (de aceea credincioșii ortodocși țin și 
miercurea ca zi de post de-a lungul întregului 
an). 
 
Joia Mare 
 
Sfânta și Marea Joi 
începe cu slujba Ve-
cerniei unită cu Sfânta 
Liturghie a Sfântului 
Vasile cel Mare. În 
această zi se face și 
sfințirea unui al doilea 
Agneț, care va fi folosit 
apoi de-a lungul anului 
la împărtășirea bolna-
vilor (și a copiilor). 
A c e s t  m o m e n t 
amintește de prezența lui 
Hristos pe pământ la momentul Cinei cele de 
Taină. În unele locuri, după rugăciunea amvonu-
lui se face Slujba spălării picioarelor, amintind 
de gestul lui Hristos care a spălat picioarele uce-
nicilor, după Cină. 
Seara se face Utrenia pentru Vinerea Patimilor, 
cu Denia celor 12 Evanghelii. Pericopele evang-
helice citite amintesc ultimele învățături ale 
Mântuitorului către ucenici, precum și înainte-
vestirea Patimilor Sale, rugăciunea pe care o 
face Hristos și Noul Legământ. Cele 
douăsprezece pericope evanghelice citite atunci 
sunt: 

Cina cea de Taină 
 
Răstignirea Mântuitorului  
(cele 12 Sfintei Evanghelii) 

 
    Ioan 13, 31-18,1 
    Ioan 18, 1-29 
    Matei 26, 57-75 
    Ioan 18,28- 9,16 
    Matei 27, 3-32 
    Marcu 15, 16-32 
    Matei 27, 33-54 
    Luca 23, 32-49 
    Ioan 19, 19-37 
    Marcu 15, 43-47 
    Ioan 19, 38-42 
    Matei 27, 62-66 
 

Vinerea Mare 
 
Sfânta și Marea Vineri începe cu citirea 
Ceasurilor Împărătești, până la Vecernia de 
vineri după-amiază, în timpul căreia se face 
amintirea coborârii trupului Mântuitorului 
de pe Cruce. Preotul este cel care 
împlinește coborârea de pe Cruce: el ia tru-
pul Mântuitorului, simbolizat de Sfântul Epi-
taf (pânza pe care este pictată sau brodată 
imaginea lui Hristos) și îl așază în mijlocul 
bisericii pe un fel de năsălie care închipuie 
Mormântul Mântuitorului. În timpul slujbei 
de seară, numită Prohodul Domnului (sau a 
Plângerii la mormânt), preotul ia Sf. Epitaf, 
ducându-l, în procesiune, în jurul bisericii 
înainte de a-l așeza în Altar, pe Sfânta 
Masă (unde urmează să rămână până în 
miercurea din ajunul Înălțării Domnului). 
Procesiunea, urmată de credincioșii care 
poartă în mâini lumânări aprinse, sim-
bolizează coborârea lui Hristos la Iad. 
 
Sâmbăta Mare 
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Sâmbăta Mare 
 
Sfânta și Marea Sâmbătă: Se slujesc Vecernia și 
Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, cu citiri din 
Psalmi și binecuvântările Învierii, care amintesc 
de coborârea Mântuitorului la Iad, semnificând 
"Prima Înviere" a lui Adam și biruința asupra 
morții. 
 
Sfintele Paști - Învierea Domnului 

 
Sărbătorirea Paștilor, 
Sărbătoarea sărbătorilor 
începe chiar înainte de 
miezul nopții cu Canonul 
Sâmbetei celei Mari; la 
începerea Vecerniei În-
vierii, în biserică este în-
tuneric deplin. La miezul 
nopții, preotul ia lumină 
de la candela de pe Sfân-
tul Altar și o dă mai de-
parte credincioșilor, 
zicând de trei ori: "Veniți 

de primiți lumină !". Apoi, cu preotul în frunte, 
credincioșii ies din biserică în procesiune cântând 
"Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o 
laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne 
învrednicește cu inimă curată să Te mărim". 
Afară, preotul citește evanghelia Învierii de la 
Matei 28, 1-16, dă binecuvântarea "Slavă Sfintei 
și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și 
nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea 
și în vecii vecilor." și, după Amin-ul credincioșilor 
cântă pentru prima oară Troparul Învierii: 
"Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte 
călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.", 
repetat intercalat cu stihurile Învierii. Slujba con-
tinuă cu Canonul Învierii, stihirile Învierii și ale 
Paștilor, apoi Sfânta Liturghie. 
 
După terminarea Sfintei Liturghii, în unele 
comunități credincioșii se retrag pentru o agapă, 
o masă comună la care se face dezlegarea postu-
lui printr-o rugăciune specială, cuprinsă în Molit-
felnic. 
 
În zilele Paștilor, până la Înălțare, credincioșii 
cântă troparul "Hristos a înviat din morți" și se 
salută unii pe alții cu "Hristos a înviat!", la care 
se răspunde: "Adevărat a înviat!". 

Din'Naltul Crucii     

Iisus privește gloata sălbatec-agitată. 
Pe lemnul Crucii, din naltul Slavei Sale, 
Primește iar supliciul coroanei înspinată. 
Sub Cruce stă Măicuța, având priviri de jale. 
 
Crucificat și pironit la mâini si la picioare, 
E Fiul. Ființa Sa-i hulită și crunt batjocorita, 
Cu Fața pălmuita si plină de scuipare. 
La toate astea Maica, privește încremenită 
 
Cu lacrimi de durere, gândind la altădată, 
Când Fiul se hranea din Firea ei sfințită. 
Ea vede pe Golgota cum crucea-i luminată. 
Trăindu-i suferința, îi pare nesfârșită. 
 
Pe Fața Lui purtând, expresia iubirii, 
Cu cuie în palmele-i curate, fără pată, 
Vede și simte tot calvarul. Dar simțul        
nemuririi, 
Exprimă dragoste nemărginită-ntrupată. 
 
Hrănește-ne Iisuse, cu har îmbelșugat, 
Primește de la noi, Preasfinte rugăciunea, 
Ne dă lumina, Doamne, din chipul Tău       
curat, 
Ca astăzi necredința, cuprins-a toata lumea. 
 
Sfințește-ne Stăpâne, iertarea ne-o arată, 
Coboară-Te în noi, prin ungerea cu Mir, 
Alungă de la toți, văpaia-ncrâncenată, 
Când gurile-ntinate, sorbi-vor din Potir. 
 
Văzut-am cum Golgota de Tine-a fost                  
sfințită. 
Tu mila si iertare revărsă-ne la toți, 
Iar gloata izbăvită, să cânte-nsuflețită: 
Hristos, Mântuitorul, a Înviat din morți! 

 
Ion Anton, Los Angeles, 

Aprilie 2015 
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POSTUL PASTILOR INCEPE DE LUNI,       

23 FEBRUARIE 2015 
 
In vederea Marelui Praznic al intregii crestina-
tati, Invierea Domnului 2015, pentru o desfas-
urare dupa cuviinta atat a sfintelor slujbe, cat si 
a tuturor activitatilor si a proiectelor din cadrul 
parohiei, va prezentam programul acestora: 
 
22 februarie 2015: Duminica Izgonirii lui 
Adam din Rai (Lasatul secului de branza) 
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
Prima sedinta a Consiliului parohial 
 
În tot timpul postului 
 
In fiecare duminica 
• Slujba Utreniei/Proscomidia, orele 9:00 am 
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
  
În fiecare Sâmbata (cu exceptia Saptamânii 
Patimilor)    
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
• Parastasele de Obste, orele 11:00 am 
Alte parastase, la cerere, la biserica, cimitir sau 
acasa. 
 

SPOVEDANII ÎN BISERICA, ACASA, SAU 
CASE CONVALESCENTE 

• În fiecare Vinere inainte si dupa Sfânta Li-
turghie a Darurilor Mai Înainte Sfintite 
• În fiecare Sâmbata, înainte si dupa Sfintele 
Slujbe 
În fiecare Duminica între orele 9:00-9:45 am, 
si dupa Sfintele Slujbe 
 
LUNA LUI MARTIE 
 
28 februarie  2015:  

Sambata Sfantului Teodor, Parastasele Sfantu-
lui si Marelui Post, zi in care trebuie sa ne 
amintim de toti cei care au trecut la cele ves-
nice, stramosi, parinti ai nostri, de cei ce ne-au 
fost noua dragi.  Sf. Liturghie, urmata de Slujba 
Parastasului, Pomenirea Mortilor (orele 10:00 
am) 

 
1 martie 2015: Dumininca Ortodoxiei. 
(Ioan I 43-51) E un bun prilej sa ne intre-
bam de ce suntem ortodocsi. 
• Slujba Utreniei/Proscomidia/Sf. Liturghie 
Procesiune cu Sfintele Icoane 
 

6 martie 2015: Taina Sf. Maslu, la biserica 
Sf. Marie din Anaheim. Slujbă prezidată de 
către PS Sa Episcopul Irineu, asistat de 
preoții români din sudul Californiei, din pro-
toieria Coastei Pacifice 

7 martie 2015 (Sambata Mortilor) 
Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasului, 
Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 
 
8 martie 2015: Duminica Sfantului Grigorie 
Palama. (Marcu II 1-12) Rugati-va unul pen-
tru 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 cred-
inciosilor pentru semenii lor: pentru cei 
bolnavi, cei din inchisoare, cei din calatorie, 
etc. 

7 Martie 2015, ora 7:00 PM – Slujba Ve-
cerniei, și Acatistul Sf. Nectarie, prezi-
dată de către PS Sa Episcopul +Irineu 
(masă de post pentru toți participanții). 

8 Martie 2015, ora 6:00 PM – Sfântul 
Maslu, la Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil" Palm 
Springs, păstorită de către părintele Ioan 
Cosma. Slujba a fost prezidată de către PS 
Sa Episcopul Irineu 

12 Martie 2015, ora 6:00 PM – Sf. Maslu 
la Biserica "Înalţarea Sfintei Cruci" din San 
Diego, păstorită de către părintele Vasile 
Pârău 

14 martie 2015 (Sambata Mortilor) 
Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasului, 
Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 
 
15 martie 2015: Duminica Sfintei Cruci 
(Marcu VIII 34-38 si IX 1) Nimic autentic nu 
e posibil fara Dumnezeu, El este Pacea, 

Programul Liturgic din Postul Mare,  
Sfintele Paști și Săptămâna Luminată 2015 
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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 Liturghie 
♦ Procesiunea Sfintei Cruci 
 
19 Martie, ora 7:00 PM – Sf. Maslu în 
Biserica "Înălţarea Sfintei Cruci" din Upland, 
păstorită de către Cuv. Arhimandrit Nikodim 
 

21 martie 2015: Sambata Mortilor – Inainte-
praznuirea Bunei Vestiri 
♦ Sf. Liturghie, urmata de Slujba Parastasului, 

Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am) 
 

22 martie 2015: Duminica Sfantului Ioan 
Scararul/Cred Doamne! Ajuta necredintei mele. 
Numai prin credinta sincera, prin post si rugaci-
une ne putem izbavi de cel rau si de toate 
pacatele. 

♦ Sf. Liturghie, orele 10:00 
 
25 martie 2015: Buna-
Vestire: Sf. Liturghie, 
orele 10:30 am (Denia 
Canonului cel Mare) 
 
27 martie 2015: vineri 
– orele 6:00 seara 
♦ Denia Acatistului Nas-
catoarei de Dumnezeu 
 
28 martie 2015: Sam-
bata Mortilor – Inainte-
praznuirea Bunei Vestiri 

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

 
29 martie 2015: Duminica Cuvioasei Maria 
Egipteanca (Marcu X 32-45) Domnul Iisus Hris-
tos isi pregateste ucenicii 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 

•   Unirea Basarabiei cu Romania, Te-Deum; 
Cuvant aniversar 
♦   Parastas IMO Denissa Lupascu (mama 
lui Gabriel Szekely) 

LUNA LUI APRILIE 
 

Joi 02 Aprilie, ora 7:00 PM - Sfântul Maslu 
oficiat de 6 preoți: pc Cornel Avramescu 
(din Anaheim), pc arhim. Nikodim (din Up-
land), pc Vasile Pârău (din Sandiego), pc 
Ioan Cosma (din Palm Springs), pc Constan-
tin Alecse (parohul locului) și pc Iustin 
Capsa (Temecula). 
 
4 aprilie 2015: Sâmbăta lui Lazăr 
(Pomenirea morţilor) 
• Sf. Liturghie, urmata de Slujba Paras-
tasului, Pomenirea Mortilor (orele 10:00 am 
Pregãtirea salciilor (curatenie generala în 
biserica). 
 
Programul Slujbelor Bisericesti din Sap-

tamana Patimilor 
 
(În tot timpul saptamânii Sfintelor 
Patimi parintele va vizita si împartasi 
vârstnicii si bolnavii din comunitate). 
 
5 aprilie 2015: Duminica Floriilor / Sapta-
mana Mare (Ioan XII 1-18) Intrarea Domnu-
lui în Ierusalim. Dezlegare la peste 
• Slujba Utreniei/Proscomidia/Sf. Liturghie 
• Masa de peste 
♦ Parastas IMO Tănase Goga (cimitir, 1:30 

pm) 
 
8 aprilie 2015: Sfanta si Marea Miercuri 
• Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte, orele 
10:00 am 
• Denie/Slujba Sfântului Maslu (6:30 pm) 
♦ Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara 
 
9 aprilie 2015: 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 
 
10 aprilie 2015: Sfanta si Marea Vineri 
(Scoaterea Sf. Epitaf; Denia Prohodului 
Domnului/Post negru ) 
• Pregatirea Sfântului Mormânt, orele 8:00 
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10 aprilie 2015: Sfanta si Marea Vineri 
(Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului/
Post negru) 
• Pregatirea Sfântului Mormânt, ora 8:00 am 
• Slujba Ceasurilor Împaratesti/ 
• Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt), 
după decorarea Sfântului mormânt 
• Slujba Prohodului/ procesiunea înconjurarii 
Bisericii, (orele 6:30 pm) 
♦ Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara 
 
11 aprilie 2015: Sfanta si Marea Sambata 
(Pregatirea Sfintelor Pasti) 
• Spovedanii si impartasirea credinciosilor, 
inaintea începerii slujbei (orele 8:00-10:00 am) 
♦ Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, 10:00 am 
 
Sfintele Pasti si Saptamana luminata 

 
12 aprilie 2015: Invierea Domnului (Sfintele 
Pasti) - Duminica Sf. Învieri  
• orele 12:00 (Sambata Mare, la miezul-
noptii) · Slujba 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. 
 
13 aprilie 2015: (†) Saptamana Luminata - A 
doua zi de Paşti;  

Liturghie, orele 10:00 am 
 

27 aprilie 2015:  †) Vinerea din Saptamana 
Luminata -  Izvorul Tămăduirii;  

Sfanta Liturghie, orele 10:00 am 
Sfintirea Aghesmei, orele 11:30 am 

 
19 aprilie 2015:  †) Duminica a Doua dupa 
Pasti  -  Duminica Sf. Toma;  
♦ Liturghie, orele 10:00 am 
♦  Parastas cimitir IMO Nick Nicolae Com-
boianu, la cimitir, 12:30 pm (9 luni) 
 
23 aprilie:  †) Joi, Praznuirea Sf. Gheorghe;  
♦ Liturghie, orele 10:00 am 
 
26 aprilie 2015: Duminica a 3-a după Paști 
• Slujba Utreniei/Proscomidia/Sfanta Liturghie 
(orele 10:00 am) 
♦ Botez și cununie, familia Stoenescu 

Hristos a Inviat! 
(de ing. Mireca Iordache) 

 
„Sărbătoarea sărbătorilor”- sărbătoarea cea mai sfântă, 
Ne-aduce nouă, tuturor, lumina care cuvântă, 
Natura cea omenească, străbătută-n nemurire, 
De-așa trăsnire Cerească, de viața-n dumnezeire, 
 
Explozie de bucurie,  ucenici-au exultat, 
Văzând că Domnul învie, stigând:„Hristos a înviat!” 
Și credincioși-s forță vie, se bucură necomparat, 
Cu fericire și mândrie, „Adevărat a înviat!” 
 
Entuziasm și mirare, precum o „Sfântă beție” 
O „Beție trează”,  mare, zis-a, Sfânt Grigorie, 
Realitatea-i  frumoasă, și e  tare minunată, 
Imaginația ne lasă, nu poate fi exprimată! 
 
Bucuria credincioșilor, - sufletului, înviere, 
E temelia tuturor, cu-a Domnului mângâiere, 
Primim  taina  „Vinul  nou”, ce-i sângele lui Iisus, 
Să-i aducem sfânt cadou, rugăciuni Celui de Sus. 
 
Femeile mironosite, aflând vestea minunată, 
Alergând cu temeri sfinte și cu bucurie Ꞌnaltă, 
Au primit vestea cea mare, „Bucurați-vă!”, El spuse, 
Și-n suflete aveau „stare!”, de El minunându-se! 
 
Femeile mironosite, se bucurau când Îl vedeau 
Stricând ale morții site, în genunchi I se-nchinau. 
La Învierea lui Hristos, veni lumină infinită, 
Cu  „Fitilu-I” radios și-o bucurie nesfârșită! 
 
Iisus, cu a Sa putere, dumnezeiește-a confirmat 
Mironosita  iubire,  crezul femeilor curat. 
Noua semnificație, a Învierii, fericire, 
Atrage admirație și-i simbol de nemurire. 
 
Învierea Domnului umple-a noastră existență, 
Bucuria sufletului, durabilă și consistentă. 
Pe noi creștinii, se știe,  nu ne satisfac deplin 
Plăceri trupești, ce ne-adie, ci, iubirea o iubim. 
 
Bucuria Învierii, netrecătoare, eternă, 
Uită matca plângerii și, o va lăsa în urmă. 
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Cu înaltă rugăciune, se iartă, se-mbrățișează: 
„Vino la mine rumâne, vino, Iisus ne veghează! 
 
În locul „Stâlpului de foc”, a răsărit sfântul soare, 
Readucându-ne la loc, lumina scumpelor odoare. 
S-a spus că „vestea cea bună se propagă creștinește”, 
Iisus pe creștini i-adună și-i mângâie părintește. 
 
Cuvântul „Paști” ne cuprinde, de „trecere”, are sens, 
Se-nțelege că transcede rostul nostru-n univers. 
„Astă zi Paști o numim,[....] aducerea din neființă 
Și, vrem iar să prețuim credința, ca drept credință” 
 
„Paștile” e chiar Hristos, ființa noastră-I predăm, 
E Mielul blând, generos, Cerul spre care urcăm. 
Ridică păcatul lumii, e jertfa  vie jertfită, 
Ce ne ia greul genunii de ură, păcat, ispită. 
 
Ne închinăm crucii Tale, ne-nchinăm Ție Hristoase, 
Învierea Ta e-o cale, slavă Ție, Luminoase! 
Strici blestemul lemnului, omorând puterea morții 
Azi, cu crucea Domnului ne sprijinim calea sorții. 
 
Că Domnul nostru Iisus, n-a putut fi prins în iad, 
Ar fi dat un sens opus, pe al necredinței vad. 
S-au speriat  tartorii, porțile deschisu-le-au 
Și, atunci toți promotorii, din noapte  ieșitu-au 
 
Doamne iadul l-ai prădat, peste moarte ai călcat, 
Pe  Adam, Tu, l-ai salvat, din moarte Te-ai ridicat, 
Tu, Mântuitorul nostru, Miel jertfit vremii de-apoi, 
Te-arată-n spațiul terestru, miluiește-ne pre noi! 
 
Rănile Tale, Hristoase, ce de voie le-ai răbdat 
Pentru ale noastre „oase”, la ucenici le-ai arătat, 
Punându-le mărturie minunii c-ai înviat. 
Petru pipăi, să știe, văzând că-i adevărat. 
 
E vreun semn de întrebare? Răstignirea a fost mare, 
Vrem să afle orișicare: „Iubirea în veci nu moare!” 
Iubirea nevinovată, a Mielului, striga mult 
Pentru toată plebea moartă:„Deșteaptă-te, ai adormit!?” 
 
În imnurile pascale, ne rugăm spre slava Lui 
Aceasta e ziua  care e dedicată Domnului, 
În ea să ne bucurăm, cu mult crez și rugăciune, 
Domnului să ne rugăm, să slăvim Sfânta Treine! 

Ziua învierii vine,  să ne luminăm cu toții, 
Paștile Domnului, Paștile, ne scoate din poala morții, 
Că din moarte către viață, de pe pământ până Sus, 
Ne-a creat o nouă „față”, ne-a urcat pe noi, Iisus. 
 
Acum cerul și pământul, umplutu-s-au de lumină, 
Descoperind  dedesubtul, cu puterea Lui divină. 
Veniți să bem  apa nouă – izvorul nestricăciunii, 
Să ne folosească nouă întru slujba rugăciunii! 
 
Azi luminatu-s-au toate, Doamne, cu Învierea Ta, 
Tu ne scoți din iad, din noapte, și-apoi Te vei înălța. 
Raiul iarăși s-a deschis, zidirea lăudându-Te, 
În stele așa stă scris, Tu, singur înălțându-Te. 
 
Ziua Învierii vine, să ne luminăm cu ea, 
Să ne urăm doar de bine și să-i facem prăznuirea, 
Cozonac, pască, ouă roșii, cu miel și cu vin pelin 
Să ne-amintim că strămoșii merită să îi cinstim! 
 
Căci, cât este de sfințită și e prăznuită bine, 
Devine mai strălucită, să ne mântuie ea vine. 
Paștile cele sfințite, astăzi ni s-au arătat, 
Deschid uși nebănuite, la raiul mult căutat. 
 
Sfântul Maxim  mărturisește, c-a înțes trupu-nviat, 
Al Domnului și-L prețuiește – sfetnic spiritualizat, 
El, oglinda dumnezeirii, e treapta cea mai înaltă 
De ridicare-a menirii, pârga pentru astă treaptă! 
 
El culminează lumina, la care se va ridica 
Toată credința creștină, ce se străduie-a urca. 
Raza Persoanei supreme, nu doar va iradia,   
Ci,  luminând iubiri perene, va fi dragostei făclia. 
 
Doamne, Iisuse Hristoase, luminează toată lumea, 
S-auzim doar vești frumoase, luminează românimea 
Că prea de mult România stă la zidul „infamiei” 
Și ne mănâncă mafia, a noastră, a României! 
 
Ne fug valorile-n lume, țara e vândută toată, 
Grijile îs mari, pe bune, România e furată 
Cu pământul de sub noi și...ne așteaptă un război...! 
Ne bălăcim în noroi, menajându-i pe ciocoi. 
 
Iisuse, cu-a Ta lumină, vino și prin țara mea, 
Fă ca mintea să ne vină, să ne folosim de ea, 
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Iisuse, cu-a Ta lumină, vino și prin țara mea, 
Fă ca mintea să ne vină, să ne folosim de ea, 
Pentru credința divină, cât și pentru România, 
Pentru o soartă mai bună, cu munca și armonia. 
 
În această zi de Paști, când oamenii mor cu zile, 
Vino, Tu, să ne renaști, dă-ne rosturi mai abile! 
Se-aude, de-aici, din țară, că „Hristos a înviat!” 
Și răspund frații de-afară:  „Adevărat a înviat!” 
 
Doamne Iisuse Hristoase, Te slăvim, ai înviat, 
Adu-ne vremuri frumoase, că prea mult am deviat! 
De Învierea Ta vom spune, că-i miracol minunat, 
Și vom promova în lume, cu: „ Hristos a înviat!” 

În memoria ing. Ecaterina Livia Literat 
 

Curgerea inexorabilă a 
apelor râului vremii a 
adunat la Parohia Sfânta 
Treime din Verdugo Rd, 
Los Angeles, o nu-
meroasă comunitate 
pentru a-și lua rămas 
bun de la aceea care a 
fost om de știintă, ingi-
ner, inventator, Ecaterina 
Livia Literat, enoriaș al 
respectivei biserici.  

Urmare a unei statornice legături duhovnicești, și de 
prietenie frățească a familiei P.C. parinte Protopop 
Constanitn Alecse, parohul bisericii, cu familia Literat, 
enoria respectivă a primit ca pe un privilegiu implicarea 
doamnei Literat în toate activitățile comunitare ale 
Bisericii Sfânta Treime, mai ales după pensionarea 
domniei sale. Desigur că slujirea bisericii a fost si îna-
inte de pensionare. O fire activă a adus un suflu deose-
bit de emulant în viața parohiei, fiind un catalizator ca 
președintă a comitetului de construcții, președintă a 
reuniunii doamnelor, mai multi ani, președintă a consi-
liului parohial, făcând să crească calitativ viața adminis-
trativă a parohiei. 
Cu un CV impresionant, dar de o modestie aleasă, a 
atras un respect deosebit din partea enoriașilor și a 
cunoscuților. 
Pe langa numeroasele realizări într-o viață dedicată 

științei, cea mai prețioasă realizare a considerat-o GPS 
(Global Position System) care a revoluționat lumea 
ghidurilor scrise și cu aplicabilitate mondială. 
 Alte experiențe profesionale deosebite ce o reprezintă: 
 

- proiect de inginerie de sisteme 
- concept programe de aparare și dectatre în infrarosu 
- sensori de supraseveghere și  comunicare prin satelit 
- familiarizare cu standardele militare ale NASA 
- coordonarea sistemelor de calificare si testare a lu-
crărilor tehnice  a proiectelor Ministerului de Aparare. 

 

A decedat în ziua de Sf. Ioan, 7 ianuarie 2015.          
Cermonia funerală s-a desfășurat duminica seara 
(01/11/2015) cu o slujba de sărăcusta (panahida, sau 
slujba stâlpilor), urmată de slujba de inmormantare (luni 
01/12/2015) oficiata de 2 preoti, sub coordonarea PC 
Protopop Constantin Alecse, un cor la strană și o partici-
pare numeroasă.  
 
 

Atât la slujba sărăcustei, cât și la slujba înmormântării, s
-au rostit cuvântări, și s-au citit mesaje primite din partea 
rudeniilor din țară (sora mai mare Aviana/Ani, nepoatele 
Nicoleta Budurea, Liviuța Constantin și nepotul Titel 
Pătrascu), precum și din partea enoriașilor bisericii, care 
din binecuvântate pricini nu au putut participa la funer-
alii. Părinte Protopop Constantin Alecse a prezentat 
date biografice și necrologul defunctei, la sărăcustă, 
apoi la slujba de înmormantare a prezentat pe larg CV-
ul încărcat cu realizari sale excepție.  
Dăpă  înmormântare, s-a servit tradiționala pomană la 
biserică, oferită de familia părintelui paroh. 

Dumnezeu să o ierte!        -       www.livia-literat.com 
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IMO Tanase Goga (1930-2015) 
 

Tanase Goga s-a nascut la 
data de 1 Aprilie, 1930, in 
comuna Chiose-Aidin, 
judetul Dorostor, Bulgaria. 
La virsta de 10 ani, intreaga 
familie, impreuna cu 
i n t r eaga  comun i t a t e 
Aromaneasca, sau mutat in 
actuala Romanie, in judetul 
Dobrogea. A copilarit 
impreuna cu cei 4 frati ai lui 

in satul Panduru. In anul 1950, s-a casatorit cu Sultana. 
Au avut doi copii, Adam si Constantin. A muncit din greu 
ca sa-si intemeieze o familie dar din cauza conditiilor 
politice ale vremii respective, au fost nevoiti sa se mute 
la Bucuresti, unde au continuat sa munceasa din greu 
ca sa asigure un trai decent familiei. 
 
Cu toate greutatile pe care le-au intimpinat, nu au uitat 
totusi sa se bucure de viata, sa participe la toate 
evenimentele familiei si comunitatii Aromanesti. Profita 
de orce ocazie sa se inconjoare de frati, cumnati, veri, 
nepoti, si chiar alte neamuri mai indepartate. A fost un 
om vesel, iubitor si generos, plin de voie buna, si un bun 
vecin. 
 
Cei doi copii ai lui s-au casatorit intre timp si familia s-a 
marit cu trei nepoate – Daniela, Alina si Irina – de care s
-a bucurat vazindu-le crescand sub ochii lui si le-a iubit 
pana in ultima clipa. 
 
In anul 2001, viata lor s-a schimbat din nou cand au 
decis sa-si urmeze copii in America. Atunci, intreaga 
familie s-a reunit aici in Los Angeles si au fost 
impreauna pana in ultima clipa. A fost fericit si mandru 
de realizarile copiilor si nepoatelor lui. Incercand sa se 
acomodeze si familiarizeze cu viata de aici, a devenit un 
mare suporter pentru LA Lakers. Dar prima lui dragoste 
in sport a fost Rapid Bucuresti. 
 
Ziua de Joi, 15 Januarie, a inceput ca o zi obisnuita. 
Dupa ce au luat micul dejun, a plecat impreuna cu sotia 
lui Sultana la plimbarea zilnica. S-au intors acasa si in 
jurul pranzului, au fost vizitati de fiul lor Adam. Au 

inceput conversatiile lor obisnuite, despre sport si 
politica si in mijlocul conversatiei, Dumnezeu a 
hotarat ca a venit timpul pentru ca Papu sa se alature 
parintilor, fratilor, cumnatilor si tutoror celor dragi lui 
de pe lumea cealalta. 
Sărăcusta:  Vineri 23 Ianuarie 2015 

Înmormântarea: Sâmbătă 24 Ianuarie 2015 

 

IMO Denisa Lupascu 
 
Denisa was born on November the 26-th, 1932, as 

the sole daughter of par-
ents Ioana and Istudor, 
in the city of Cernavoda, 
county of Constanta. 
Here she spent her first 
years as a child. With 
the onset of the war, her 
father left in the army 
and was later declared 
missing. 
Mother and daughter 
moved to Braila where 

the rest of the family was. Denisa developed here as 
a fine young lady, under the watchful eyes of a de-
voted mother. The times were harsh and the war was 
raging on, but she had a good life, thanks to a hard 
working mother as a fine and very skilled dressmak-
ker. She learned to play piano to her friends, who 
often gathered at her place for fun. She finished 
highschool in 1950 with honors, that enabled her to 
be accepted to the University automatically, without 
exam. 
In 1950 she moved to Bucharest where she attended 
the University of Mathematics. She graduated 5 
years later, in 1955 and started her long career as a 
math teacher, in the same city Bucharest. She was 
respected by her peers, students and the whole com-
munity. She was known as a tough but fair teacher. 
She held lead positions within her profession, at her 
work place. 
She married in 1954. The marriage resulted in the 
birth of her only son, Ioan Gabriel, on August the 29-
th 1960. The marriage ended in 1973. From that point 
on she raised her son alone, with the help of her 
mother, who was an active, very involved presence in 
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her life. They lived their lives as a unit, their love for one 
another and for their son and grandson was imense. 
She retired in 1989, after a long and very accomplished 
career. She was celebrated, as one of the finest teachers of 
her time. Students remember her even today, as a role 
model, as somebody who really changed lifes for the better. 
She tought generation after generation, thousands and 
thousands of children, her mark will be felt for a long time. 
In 1990 her son immigrated to US with his wife Alina. She will 
miss them dearly, but she had to stay behind to care for her 
elderly mother, who needed her now. She visited twice for 3 
months, but she always returned home where her duties 
were. On her last visit, in 2002 she met her granddaughter 
Christiana, the love of her life, born on August 29-th, 2000. 
In 2006, her mother died, and after a long and deep 
mourning she decided to reunite with her beloved family in 
US. Her dreams came true in  October 2011, when she came 
to Los Angeles, this time to stay. Her greatest joy was her 
granddaughter. She called her "my golden nugget". When 
she was hugging her golden nugget, she was beyond 
happiness. 
She passed on January the first, 2015. She was blessed to 
be with her family for 3 years. We thank God for allowing us 
to build precious memories while she was around. 
She will be missed and her family will always keep her 
memory and legacy of hard work, commitment, honesty, 
friendship, love of one another, alive. 
May God rest her in peace and grant her eternal blessings 
and happiness! 
Slujba Înmormântării: 11 Ianuarie 2015, apoi trupul ei 
neînsuflețit a fost transportat în România, șiind înmormântată 
alături de mama ei. Dumnezeu s-o ierte! 
 
+Părintele Silviu Vasilie  

In Memory: Protopop 
+Silviu Vasilie 

On December 30, 2014, retired 
Protopresbyter Silviu I. Vasilie, 
fell asleep in the Lord near 
Palm Springs, California at the 
age of 81. Silviu Vasilie was 
born on July 21, 1933 in 
Sinnicolau Mare, Romania. He 
married Maria Cotosman in 

1958, and they raised three children: Vasile, 
Adrian and Silvia. He graduated from the 
Seminary in Curtea de Arges in 1971, and was 
ordained deacon and priest by Metropolitan 
Nicolae of Banat in the same year for 
assignment to the parish in Sanpetru Mare in 
the Timisoara Deanery. In 1981, Fr. Vasilie 
graduated from the Theological Seminary in 
Caransebes. He served the parish in Sanpetru 
Mare until July 1982 when he immigrated to the 
United States. On October 1, 1993, Fr Vasilie 
was appointed parish priest of Sts. Michael & 
Gabriel Parish, Palm Springs, CA where he 
served until his retirement on February 1, 2004. 
In 2011, the Holy Synod of Bishops of the 
Orthodox Church in America awarded him the 
rank of Protopresbyter for his forty years of 
service as a priest. The funeral services for Fr. 
Vasilie was held at Sts. Michael & Gabriel 
Church, 590 Vella Rd, Palm Springs CA on 
January 7 2015, by a sobor of all the Romanian 
priests in Southern California.  
 
IMO John Roman, of Oregon 

John Roman was born on May 16, 1950 to 
Gregore and Maria Roman.  He lived for 64 
years. Passed on on February 21, 2015.. The  

Funeral services for John Roman: Forest Lawn 
Cemetery, Hollywood Hills Viewing (Feb. 25, 
2015  from 5PM to 9PM)  

Funeral Service & Internment (Feb. 26, 2015, at 
12:30 pm) 
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IMO George Pieleanu 
 
Ne-am intilnit astazi aici sa celebram viata, sa onoram si 
sa platim respectul sotului, prietenului si colegului nostru 
George Pieleanu care ne-a parasit saptamina trecuta. 
Pe data de 18 Martie, George a lucrat pina tirziu. S-a 
simtit foarte obosit si slabit. Avea destul de lucru dar a 
decis sa se odihneasca si sa continue de dimineata. Dar 
a doua zi dimineata, inima lui nu a mai avut putere si a 
incetat sa mai bata . Nimeni si nimic nu a mai putut sa il 
aduca inapoi. O viata pretioasa a incetat. George s-a 
intors acasa la locul unde totul a inceput.  
Astazi va rog sa ne stergem lacrimile si sa suspendam 
regretul nostru si poate supararea noastra pentru putin 
timp. doar pentru putin timp, sa ne amintim de George. 
Nascut in Noiembrie 27, 1939 in localitatea Ghimpatzi, 
George a avut o copilarie frumoasa inconjurat de dra-
gostea parintilor si fratele lui. George s-a stabilit in Bu-
curesti unde si-a luat 2 liciente. Una de arhitect si alta in 
economie. In Iunie 21, 1975 George s-a casatorit cu 
dragostea lui, Mihaela. Amindoi au decis sa plece din 
tara. A ajuns in America cu un singur gind. Sa aiba o 
viata linistita in lumea libera alaturi de sotia lui Mihaela 
care pentru el a fost viata lui.  Si a reusit. . Visul lui a 
fost sa ii dea Mihaelei tot ce a dorit. Si, din nou, a reusit. 
Asta a fost cea mai mare realizare in calatoria vietii lui. 
A terminat Collegiul aici in Los Angeles si si-a luat 
licienta de auditor si Certified Public Accountant. A lu-
crat la aceasi firma  pentru 25 de ani, pina a iesit la pen-
sie. Also to the end George worked for J. and S. Con-
sulting Engineering. 
A fost foarte respectat de colegii lui si de asemeni de 
clientii lui.  George a ajutat foarte multi romani.  Si-a 
facut un excelent nume de income tax auditor. George a 
fost foarte respectat de intreaga comunitate romana. 
Devotat clientelei lui, George si-a petrecut ultimile zile 
din viata, lucrind la income taxe. Cariera care i-a placut 
de cind a venit in America. 
Un om cinstit, devotat, inteligent si un om de cuvint. Ori-
unde intra pe usa, George comanda respect. Daca l-ati 
cunoscut pe George si ati devenit prietenul lui, George a 
fost si la bine si la rau alaturi. Si prietenia lui a fost pe 
viata.  
Slujba funeraliilor s-a oficiat în ziua de sâmbătă 28 Mar-
tie 2015, și este înhumat la Cimitirul Hollywood-4-Ever. 
Dumnezeu să-l ierte! 

THE ECONOMIST 2015  - “LUMEA ÎN 2015″  
 

Coperta pub-
licaţiei "The 
Economist"  

2015  
 
Coperta THE 
ECONOMIST 
2015 este plină 
cu simboluri 
criptice şi pre-
dicţii cumplite. 
Revista The 
Economist a 
publicat o ediţie 
numită “Lumea 

în 2015″. Pe copertă sunt imagini ciudate: Un nor în 
formă de ciupercă, Rezerva Federală intr-un joc nu-
mit “Panica” și multe altele. 
“A doua venire a lui Hristos?" - "The Second 
coming of Christ?" (prelude to the 2015 American 
movie?) 
 

Giulgiul de la Torino    
expus între 19 aprilie și 

24 iunie 2015 
 
Între 19 aprilie şi 24 iunie 
2015 la Domul din Torino 
va fi expus Giulgiul, adică 
pânza în care creştinii 
cred că a fost înfăşurat 
trupul Mântuitorului Iisus 
Hristos după ce a fost  
coborât de pe cruce. 
Cine doreşte să îşi rez-
erve o vizită la Giulgiu, 
trebuie să se înscrie pe 
site-ul dedicat evenimen-
tului şi să îşi rezerve ziua 
şi ora preferată, scrie Pri-
măria din Torino (Italia) pe 
pagina sa oficială..  



Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 58, Issue 1-6, 2015 Pagina    17 

Unirea Pricipatelor, Ziua Culturii Naționale 
Române, comemorarea poeților Mihai 
Eminescu și Grigore Vieru 

 
Împlinirea celor 165 de 
ani de la nașterea poe-
tului național al 
R o m â n i e i ,  M i h a i 
Eminescu, s-a omagiat 
la Biserica Ortodoxă 
Sfânta Treime din Los 
Angeles, California, 

duminică 18 Ianuarie 2015, la finele Sfantei Liturghii. 
S-a comemorat de asemenea Unirea Principatelor 
Române, și cei 6 ani de la trecerea în eternitate a mare-
lui poet basarabean Grigore Vieru (2009).  
S-a slujit un parastas de obște, în cadrul căruia s-au 
pomenit înfăptuitorii Unirii Principatelor Române, marele 
Mihai Eminescu, poetul basarabean Grigore Vieru 
(pomenire de 6 ani), Paulina Ciocan (pomenire de 6 
luni), Ecaterina Livia Literat (pomenire de 9 zile) și Alex-
andra Potângă (pomenită de 3 ani). 
După obiceiul împământenit la Biserica Ortodoxă 
Română din Los Angeles, California, părintele Constan-
tin Alecse, parohul locului, și toți clericii și mirenii 
bisericii, au participat la slujba unui TE-Deum, la finele 
Sfintei Liturghii duminicale, urmată de o conferință ros-
tită de istoricul Ion Anton, dedicate întreitei sărbătoriri: 
Eminescu, poetul nostru național, nemuritoul Grigore 
Vieru, lacrima lui Eminescu, și Unirea Principatelor 
Române. 
Conferențiarul a subliniat, între altele, legătura pe care 
marele Eminescu a avut-o cu Biserica Ortodoxă. 
Eminescu a avut cuvinte elogioase la adresa bisericii, 
pentru faptul că a plămădit si a păstrat limba româna 
aici, la Dunare, păstrând totodată unitatea lingvistică și 
spirituală a poporului român, mai ales păstrând identi-
tatea sa în fața multor popoare migratoare și a unor 
vecini de alt neam. În una din cele 9 scrisori ale lui 
Eminescu, în prima scrisoare, el are o premoniție a ceea 
ce se va întampla după trecerea sa în neființă. 
Interpretând plecarea sa în eternitate, poetul Grigore 
Vieru notează că, aflându-se într-o stare agitată, sub 
semnul cumpenei între Dumnezeu și cel rău, și-a propus 
să vină din ce în ce mai staruitor cu ceva care s-o cum-

panească, s-o îmbuneze, cântecul si zicerea aforis-
tică, adică, proverbul, în epocile când omul nu are 
timp pentru reflecții și este orbit de atâtea neclarități; 
acestea par a fi mijloacele cele mai eficiente și mai 
moderne. 
Grigore Vieru a fost omagiat de mari personalități ale 
spiritului românesc. Academicianul Ion Simion l-a nu-
mit poet cu lira-n lacrimi, un simbol al renașterii spiri-
tuale și naționale a Basarabiei. Nichita Stanescu l-a 
numit ca un adevărat poet care transfigurează natura 
gândirii în natura naturii. Zoe Busulenga il numeste 
pe Grigore Vieru poetul care se face ecoul tuturor 
ființelor, contopindu-se în sufletul neamului său. 
În toata viata sa poetul a privit eternitatea ca pe o 
situație imprevizibilă și inevitabilă. 
Vorbind despre Unirea Principatelor Române de la 
1859 precizăm că un rol important în dezvoltarea 
conștiinței naționale și afirmarea necesității strângerii 

laolaltă a tuturor 
românilor în unice ho-
tare, în cadrul unui sin-
gur stat național, inde-
pendent, l-a avut activi-
tatea desfăsurată de 
oamenii de cultură 
moldoveni, munteni și 
transilvăneni în cadrul 
instituților înființate în 
prima jumătate a se-
colului 19. 
Literatura contempo-

rană privind Unirea Principatelor Române din 24 
ianuarie 1959 a devenit ecoul învolbulărilor din care 
avea să se plămădească România Modernă. 
Desfășurarea lucrărilor Divanurilor adhoc, acțiune de 
propagandă unionistă, unirea Moldovei cu Țara 
Românească prin dubla alegere ca domn a lui Alex-
andru Ioan Cuza, apoi șirul faptelor politice, care în 
1864 duce la  forme instituite complete, în fine, figura 
lui Cuza Voda în care Unirea dobândea personifi-
carea ei atât de populară, au inspirat deopotrivă pe 
prozatori, poeți, dramaturgii si oratorii vremii. 
Evenimentul  s-a încheiat printr-o agapă frățească.  
La mulți ani, România! și eternă amintire făuritorilor 
Unirii Principatelor, marilor poeți EMINESCU și 
VIERU!, și tuturor celor comemorați. (Participant) 



 
Actori, Regizori TV, Cinema, Teatru, Artă, Muzică 

Atenție Hollywood! – Românii te iau cu asalt! Este și timpul. 
 

“Românii au Talent!” este bine-meritatul slogan pe care multe dintre televiziunile românești din Țară l-au adop-
tat, când difuzează diferite programe și spectacole, și întreceri artistice. 

În Europa, Cannes a devenit locul de pelerinaj pentru vedetele cinematografiei mondiale, unde anual se fac pre-
mieri. Românii au și ei locul lor în acest miraj. Cine n-a auzit de Cristian Mungiu și nenumăratele sale premii? 

În America, “Românii ai Talent” de generații. Sunt arhicunoscute numele lora (bunăoară): Jean Negulesco 
(regizor, producător de film, scriitor, pictor), John Florea (regizor, fotograf re: Marilyn Monroe, producator de seriale 
TV), Adrian Zmed (actor de film) – fiul părintelui George Zmed, Paula Gibson (actriță), Diana Angelson-Busuioc 
(actriță, producătoare de filme, regizor), Daniel Anghelcev (regizor/producător de filme),  Alex Rotaru (regizor), Petru 

Popescu (scriitor și regizor), Daniel Alexander Platt (artist plastic, roman prin alianță), 
Anatol, Rezmeritza (actor, artist emerit al poporului, Basarabia),  Paula Matei-Platt 
(pictoriță), Tina Leontina Himber (pictoriță), Marius Neacșu (producător de film, și 
televiziune), Eugen Mihaescu (grafician, pictor), Alexandra Nichita (pictoriță), Florina 
Kendrick (actriță, om de afaceri), Florinel Fătulescu (regizor, actor), Emanuel Tanjală 
(artist fotograf), George Nasturel (pictor), Paul Eremenco (actor, scriitor de teatru/dramă), 
și mulți alții… 
 
Actrița Diana Angelson (Busuioc) 

În ultimii ani, toți ochii Hollywoodului sunt țintiți asupra actriței Diana Angelson (Busuioc), 
și pe bună dreptate. Iată doar câteva din filmele în care a jucat roluri principale, unele 

filme au fost chiar scrise, regizate, sau produse/realizate de dânsa: 
 
2015 A doua venire a lui Hristos, rolul: Dr. Beatrix Cera (post-producție) 
2015 Ce-mi doresc de Crăciun – rolul: Christina/Diana Busuioc, film de televiziune (post-producție) 
 2015 Caravaggio și mama mea Papa – rolul: Inferno Borgia Mistress/Diana Busuioc, (post-producție) 
 2015 Armenia, țara mea, mama mea, iubirea Mea rolul: Hasmik Orbelian (post-producție) 
 2015 Linia Albastră, rolul: Maggie (post-producție) 
 2013 Dracula-Țepes, rolul: Veronica/Diana Busuioc 
 2011 InSight - Introspecție, rolul: ER Nurse/Diana Busuioc 
 2009 Bo-Bo & Skippy Show, rolul: Audiența Femeia/Diana Busuioc (TV Series) 
 2007 CSI: Crime Scene, rolul: Prietena/voce/Diana Busuioc (Jocuri video) 
 2002 Amin. 
 
Producții  plănuite (în lucru):  
2016 Mama Anna (anunțat) 
2016 Preotul Imigrant - TV Series - „Sarea și Piperul” 
2016 Drumul de dragoste, rolul: Malvina (pre-producție) 

 

TINERE SPERANȚE: Daniel Cadia, a absolvit anul trecut Facultatea de Științe 
audio-vizuale și Arte cinematografice (specialitatea Audio-Poduction). Daniel, fiul 
dnei Mariana Cadia (care-i fericită, și mândră, până peste poate de băiatul ei), a absolvit cu brio (primind diploma de 
“Bachelor of Science”), numita instituție. Felicitări Daniel! Hollywood-ul te așteaptă... 
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Avem nevoie de donații pentru           
procurarea floriilor pentru decorarea 

Sfântului Mormânt în Vinerea Patimilor   

 
Multumim tuturor credinciosilor bisericii noastre 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 Sabina Popescu,  Mariana Cadia, si 
Geta Jercan. Dna Mariana Cadia, prezenta la biserica în 
fiecare duminica, va sta la dispozitie, acceptând cu re-
cunostinta donatiile Dvoastre. De asemenea, dumneaei 
solicita doamne voluntare sa participe in vinerea mare, 
dela orele 7:00 am, la decorarea Sfantului Mormant. 
Luați legatura cu dna Mariana Cadia pentru detalii. 
 

Moștenirea vieții veșnice 
 
„Aşadar, ca să ne mântuim şi să moştenim cu 
Dumnezeu viaţa veşnică, trebuie să o cunoaştem şi să o 
trăim cu Dumnezeu, încă din viaţa aceasta vremelnică. 
Trebuie, adică, să fim străbătuţi şi locuiţi de Dumnezeu, 
ca să se arate în noi viaţa dumnezeiască. Iar, pe de altă 
parte, precum nu se află vrajbă în Dumnezeu, aşa să nu 
se afle nici între cei ce-L au pe El ca temelie a vieţii. 
Starea de pace cu toată făptura e o minune aşa de 
mare, încât uimeşte lumea şi o sileşte să recunoască 
într-aceasta fapta lui Dumnezeu.”  

(Părintele Arsenie Boca, 1910 - 1989) 

♦ Ana Ciuca  
♦ Andromachia Gurita  
♦ Constanta Clenciu 
♦ Dorin Apostu 
♦ Dumitru Caranfil 

♦ Dumitru Popa 
♦ Elena Ciolache 
♦ Elena Sapera  
♦ Florin Popescu 
♦ Hampik Mardirosian 
♦ Ioan Roman 
♦ Ioana Matei 
♦ Ion Cufuioti 
♦ Ion Cepoi 
♦ Leonora Kosek 
♦ Maria Marinescu 
♦ Miron Bonca 
♦ Octavia Cocea 
♦ Sofia Bruma  
♦ Tatiana Calugarita  
♦ Tatiana Velcu  
♦ Vera Ulrich 
♦ Victoria Bei 

SĂ NE RUGĂM PENTRU CEI BOLNAVI, 
MAI SUS MENȚIONAȚI: 
 

Stapane Doamne Atottiitorule, Imparate sfinte, 
cela ce pedepsesti dar nu omori: Cela ce intar-
esti pe cei cazuti si ridici pe cei surpati. Cela ce 
usurezi suferintele oamenilor, rogu-ma Tie, Dum-
nezeul 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. 

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. 

Este bine ca să ne exprimăm dragostea noastră față 
de aproapele, să-i vizităm și în spitale.  
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Templul meu de rugăciune 
de Mircea Iordache 

 
Mereu mă voi întreba, cine-s eu, pe bune, 
Și-mi voi răspunde așa: „Îs viața mea, în lume!” 
De treijdoi de ani legat, cu-ntreaga mea ființă, 
De  California, un stat, cu suflet și dorință. 
 
California mi-e baza de înaltă referință 
Acolo mi-am găsit oaza de lumină și credință 
E un stat măreț în „State”, mai mare ca România, 
Însorită cu de toate, cu „căldura” și mândria. 
 
Românii  venitu-au la-nceput de veac douăzeci 
Și, fratern, unitu-s-au, ca pentru rostul  de veci. 
„Viitorul Român”,  lor, le-a dat întrajutorare, 
Drept chezaș de viitor, cu rost de „înaripare”. 
 
O mienouăsutetreijnouă - vreo douăjcinci de români 
Și-au pus temelie nouă, pe-a credinței rugăciuni. 
Cu Mike Șerban în frunte, purces-au cu-
nchinăciune, 
La Los Angeles să cânte, în a lor „Sfânta Treime”. 
 
Trei valuri de imigrații, au mărit comunitatea, 
Cu de-ai româneștii nații, ce-și căutau libertatea, 
Iar după optzeci și nouă, veni valul cel mai mare, 
Ce-și croia o viață nouă, cu benefică schimbare. 
 
Statistici și procentaje, de vârste și de profesii, 
De „etnii” religioase, nu țin seama de concesii, 
Contează doar unitatea, comunitatea prosperă, 
Construindu-și libertatea, fără viață austeră. 
 
Doina sfântă românească, își arată iarăși noima, 
De caritate lumească, prin Societatea „Doina”, 
Mai multe societăți împânzeau America 
Unicei fraternități, întru „Uniunea și Liga”. 
 
Fluctuații au mai fost, „Uniunea și Liga” stă 
Al credinței avanpost, păstrându-și „Uniunea” castă. 
Vrem a  o elogia, pe  Daniela Istrate, 
Președintă-n California și peste întregul „State”. 
 
Consiliul Mondial Român, de după optzecișinouă, 
Președinte Mihai Stan, a creat o față nouă, 

Misiunea sa e mare, promovând românitatea, 
Cu-a culturii promovare și cu spiritualitatea. 
 
Consiliul Româno-American, Nicu Popa, președinte, 
Are  rol sublim  în plan, nedreptatea s-o înfrunte. 
Peste tot, românii toți,  au aspirații curate, 
Catolici, ortodocși, baptiști, penticostalii, din „State” . 
 
Iar RAPN, convinge, prin Ilie Ardelean, 
Profesioniști-i strânge, pe tărâm american. 
Probleme, activități, româno-americane, 
Acestei societăți îi sunt țeluri pro umane. 
 
Cum din coaste de români, sunt alduiți și armânii, 
Vin și ei cu cruci în mâini, cu datina rugăciunii. 
Mari modele sunt în lume, care cinstesc România, 
Cu armânescul renume, bun și-n Macedonia. 
 
Pe pământ american, ne-am păstrat ortodoxia, 
Precum creștinescul neam, mult slăvindu-L pe Messia, 
Căci de la străbuni, românul, umil și cu pietate 
Păstrat-a credința-n Domnul și, ortodox se socoate. 
 
California e vatră de slujbă duhovnicească, 
Aici mulți români adastă, la mila dumnezeiască, 
Dar dorul, mult, îi apasă, îi animă „foc și pară” 
Iarba verde de acasă, și se roagă pentru țară. 
 
Forme moderne ajută, să-i adune-ntru credință, 
Internetul e o rută, de punere-n cunoștință. 
La biserică, românii, cred și-n relaționare, 
În minunile „Uniunii”, și-a dorului alinare. 
 
Din anul Ꞌtreizecișinouă, pân-la Ꞌpatruzecișișapte, 
Cu credință mare plouă, c-un „preot și jumătate” 
Slujit-a Martin Ionescu, cu sfânta lui rugăciune, 
Mult preocupat și cu ....să-nalțe „Sfânta Treime”. 
 
Cât de mult s-a dăruit, cât de mult avea să-l coste, 
Biserică ce-a construit,  preotul Grigore Coste! 
Din anul Ꞌpatruzecișiopt, până în Ꞌcincizecișișapte, 
Pusu-și-a sufletul tot, spetindu-se  pân-la moarte. 
 
Din anul cizecișișapte – până-n șaizecișinouă 
Un protopop pus pe fapte a creat clădire nouă 
Centrul Parohial Român și alte clădiri faimoase 
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Animând crezul comun, pentru înălțări frumoase. 
 
Victor Bărbulescu, spun, c-a avut, din Domnul Sfânt, 
Suflet mare de român, umbră mare pe pământ. 
Prin prestația sa Ꞌnaltă, a dorit să-nalțe omul, 
Până inima-i curată, și-a dat sufletul la Domnul. 
 
De a ținut slujbe puține, pentru doi ani de slujire, 
Se va vorbi doar de bine, onorând a sa cinstire, 
Anchidim Ușeriu, preot,  în saișnouă - șaptezeci, 
Pusu-și-a elanul tot, pentru sufletul de veci. 
 
Veni apoi Grabowski Richard, lumină aducând de Sus, 
Să o prefacă în stindard, pentru credința în Iisus. 
Slujirea-i de vreo unspe ani, a animat comunitatea 
Dând sufletelor de sărmani, credința, cinstea, pietatea. 
 
Din Ꞌoptzecișidoi, venii eu, în „cartea” „Sfânta Treime” 
Cu harul dat de Dumnezeu, să mă dau lumii rugăciune 
Și, eram tânăr, rupt de țară, căci comunismul era-n vogă 
Cu ateista lui „gargară”, căzând peste-a credinței robă. 
 
Câte-am făcut și „des făcut” cuprins-am într-o carte, 
Și Dumnezeu m-a miluit, de multe-avut-am parte, 
Bune și rele, tot mereu, slujesc și-acum cu bine, 
Ca protopop, cu zelul meu, iubind „Sfânta Treime”. 
 
Și, am avut parte din plin, de slujbe epocale, 
Iar Vlădici mari, cu har divin, m-au îndrumat în cale. 
Prelați înalți, de peste tot, mi-au dat hrană celestă, 
Și laici mulți de înalt rost, îi am pe-a vieții frescă. 
 
Câte lucrări putui să fac, m-o judeca doar Domnul, 
Că pentru El sunt doar un dac, sunt doar Costică, omul. 
Los Angeles, California, cuprind  în rugăciune 
Cinstirea, slujba, armonia, puse-n „Sfânta Treime” 
 
Că vrui să fiu un suflu viu credinței pe pământ, 
O știe ce am vrut să fiu, o știe sus Cel Sfânt. 
Eu am vrut, cât am putut, tot binele din lume, 
Să las o umbră pe pământ de crez și rugăciune. 
 
Pe-acest tărâm american, biserica să-mi fie 
Comunitatea mea de neam, o „Mică Românie”. 
Aici, tradiții am păstrat, muncă, joc, cânt și masă, 
Mă simt românul respectat, mă simt, aici, „acasă” 

Colindatul și Colindătorii anului 2014  

În primul rând, dorim să adresăm cuvântul nostrum 
de mulțumire, colindătorilor bisericii noastre care, la 
praznicul Nașterii Domnului Iisus Hristos 2004, ne-
au însoțit cu colinda, la casele credincioșilor bisericii 
noastre. 
 
Dorim, de asemenea, să mulțumim și pe această 
cale tuturor credincioșilor, bisericii noastre, și 
familiile lor, pentru donațiile generoasele ce le-au 
făcut Sfintei noastre biserici, cu ocazia Sf. Sărbători 
ale Nașterii Domnului (Crăciunul) anului 2014. 
 
$ 50.00 – Dr. Sorin Muntean 
$ 60.00 – Dna Octavia Cocea 
$80.00 – Familiile: Ioan Ciceu, Cristian Calugarita, 
Oana Cioaca-Tayler 
$ 100.00 - Familiile: Anatol Resmeritza, Anca 
Fanous, Ion Cufuioti, Valentina Stoicescu, Iulian 
Ragalie, Victoria Myers, Valentin Mihai, Grasu 
Celea, Grasu Nicolae, Constantin Ciocan, Neculai 
Sapera, Tincuta Zica-Vasile, Dan Platt, dnele 
Valentina Diran, si mama Teodora Dragomir, Victor 
& Maria Mangu, Peter & Vera Stoicof 
$ 150.00 Familiile:Edy Rastian, Nicolae Sima, 
Dumitru & Teodora Perceleanu 
$ 200.00 – Familiile: Constantin & Mariana Goga, 
George & Elena Arau, Dr. Christu & Angie Bileca,  
$ 250.00 – Familiile Florea & Maria Sima, Nick, 
Maria & Lavinia Sadrapeli 
$ 400.00 – Familia: John & Patricia Simoni 
$ 300.00 – Familiile: Costea & Aurica Arau 
$ 500.00 – Familia: George & Elena Comboianu 
$ 1,000.00 – Familia: Daniel Anghelcev & Diana 
Busuioc, fiica Crista Sofia, mama dr. Gabriela Elena, 
si bunica Ecaterina-Florina Radulescu („4 
generatii!”) 
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DONAȚII PRIN PLICURILE DE CRĂCIUN, 
2014 

 
Dorim să mulțumim și pe această cale tuturor 
credincioșilor, bisericii noastre, și familiile lor, pentru 
donațiile generoasele ce le-au făcut Sfintei noastre 
biserici, prin plicurile de Cr[ciuncu ocazia Sfintelor 
Sărbători ale Nașterii Domnului (Crăciunul) anului 2014. 
 
$ 20.00 – Familiile: Sanda Milea, Valentin Simiz, 
Filofteea Turlacu, Ionel Radu, Cristina Cretu, Radu 
Urma 
$ 25.00 – Familiile: Ioan & Elisabeta Nistor 
$ 40.00 – Familiile: Valentin Simiz, Ioana Simiz 
$ 50.00 – Ramona & Codrin Jugureanu, Fratita Family, 
dr Sorin & Georgeta Muntean 
$ 60.00 – Dr. Nicolae Ureche, Laura & Tatiana Cazacu 
$ 75.00 – Familiile: Cezar Sandulescu, Prof. Domnita 
Dumitrescu 
$ 100.00 - Ken & Isabela Riedel, 
$ 100.00 – Familiile arhit. Dem Badescu, John & Linda 
Alden,Elena Kochunian, Valentin Dinu, Marin & Daniela 
Cicu, Octavia Cocea, Dino Cocea, Eufrosina Ciontea, 
George & Elena Dascalu, Ana Olar ($ 100.00 IMO 
so’ilui Nicolae), Lucian, Marinica si Gabriel Olar ($ 
100.00 IMO tatalui lor, Nicolae Olar), dr. Sergiu Melinte, 
Daniel & Tana Tararache, Suzana & Alexandru 
Gheorghiu (dona’ie Pasti, 2015), Cecilia Jude, Familia 
Bagiu, Barbu Cristescu 
$ 150.00 – Familiile: Romus & Floarea Cataloiu, Grasu 
Nicolae & Tana (Craciun $ 150.00, si colindatorii 
$150.00), Nicolae & Adina Anton 
$ 200.00 – Familiile: Antuaneta Ciamis, Cornel 
Paraschiv, Dan Platt & Paula Matei-Platt 
$ 300.00 – Familiile: Nicolai & Cristian Sapera, Nicolae 
& Stela Sapera, Floyd L & Mira D’Angelo, Dan & 
Minodora Tatoiu, Cornel & Betty Teoman, Dr. Horia 
Opran, Dinu Valentin, Sorin & dr. Rodica Popescu 
$ 400.00 – Familie Edward & Antoaneta Rastian 
$ 500.00 – Familiile: Dino Cocea 
$ 800.00 – Dna Iris Dinu (si fiica Iris, din Brazilia), de 
asemenea ($ 700.00, pentru Sfintele Pasti 2014) 

DONAȚII PENTRU SFINTELE 
PAȘTI 2015 

 
Vă rugăm să completați plicul din interiorul 
acestei Reviste, și să trimiteți la Sfânta Biserică 
DONAȚIILE DVOASTRE DE PAȘTI. Vă 
mulțumim în anticipație. 
 

Lucruri care vor disparea, 
sau se vor schimba radical... 

 
Deşi astăzi suntem încă obişnuiţi cu ele, mai 
curând sau mai târziu ele vor fi altfel! Este bine 
să ne adaptăm de acum, să acceptăm ideea că 
ele sunt în curs de dispariţie / schimbare – poate 
nu la fel de repede în toate regiunile lumii… 
 
1. Oficiile poştale 
 
Trebuie să fim pregătiţi pentru o lume fără oficii 
poştale. În majoritatea ţărilor, serviciile poştale 
clasice (susţinute de stat) sunt atât de adânc 
împotmolite în probleme financiare încât  nu se 
întrevăd modalităţi ca ele să fie susţinute pe 
termen lung. Firmele private, de genul "FedEx" 
şi "UPS", asigură transportul şi distribuirea 
coletelor pe plan naţional şi mondial, cu un profit 
uriaş, având fiecare câteva sute de mii de 
salariaţi. Ele se vor dezvolta şi ramifica, utilizând 
cele mai moderne mijloace de difuzare. 
Deocamdată poşta "de stat" are încă, în 
majoritatea statelor, un statut protejat. Prin lege, 
este garantată şi responsabilă pentru 
comunicaţia poştală. Bonul de trimitere/primire 
are valoare legală de dovadă, şi dacă trimiterea 
se pierde pe drum poşta poate fi trasă legal la 
răspundere. 
 
2. Cecul 
  
Ţări avansate, ca de ex. Marea Britanie,  se 
pregătesc deja să desfiinţeze cecurile (ca formă 
de plată) în următorii câţiva ani. Aceasta din 
cauza costurilor mari ale procesării cecurilor. Ele 
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vor fi înlocuite în întregime de carduri din plastic şi de 
tranzacţiile online. 
  
3. Ziarele 

  
Sub forma tipărită, tirajul ziarelor este într-o scădere 
dramatică. Deja câteva cotidiene mari au renunţat la 
versiunea tipărită. Tendinţa este tot mai marcată. Tânăra 
generaţie pur şi simplu nu citeşte ziarul – ei preferă (dacă 
mai citesc vreun ziar) versiunea online. Acum editorii de 
ziare şi reviste caută o alianţă cu Apple, Amazon şi cu 
companiile majore de telefonie mobilă pentru a dezvolta 
Lucruri care vor disparea, sau se vor schimba radical... 
Deşi astăzi suntem încă obişnuiţi cu ele, mai curând sau mai 
târziu ele vor fi altfel! Este bine să ne adaptăm de acum, să 
acceptăm ideea că ele sunt în curs de dispariţie / schimbare 
– poate nu la fel de repede în toate regiunile lumii… 
   
4. Cartea 

  
Am discutat cu cineva care mi-a declarat că nu va renunţa 
niciodată la cartea tipărită, la senzaţia de a ţine cartea în 
mână şi de a-i răsfoi paginile. Aşa credeam şi eu până când 
am accesat nişte librării online (librării virtuale) unde am 
văzut că pot citi gratuit chiar un capitol întreg de 
previzualizare înainte de a cumpăra. Iar preţul era sub 
jumătate din cel al unei cărţi tipărite! Şi, culmea, m-am 
obişnuit foarte repede cu "e-book"-ul sau "rama digitală" şi 
practic am uitat că nu mai ţin în mână o carte ci un 
"gadget"… 
 
5. Telefonul fix 

  
Deşi la acest capitol părerile sunt încă împărţite, multă lume 
a ajuns deja la concluzia că poate renunţa la telefonul fix, 
păstrând numai unul sau două telefoane mobile. Excepţie 
vor face, poate, familiile numeroase care efectuează zilnic un 
număr mare de convorbiri locale. Însă mulţi păstrează 
telefonul fix doar din obişnuinţă… 
 

6. Muzica 

  
Este un capitol mai complicat şi mai neclar al schimbărilor. 
Se spune că "industria muzicii" se află în mijlocul unui proces 
de moarte lentă, impregnat de descărcările ilegale, de 
lăcomia şi corupţia mediilor implicate, de dificultatea muzicii 
inovative în a ajunge la ascultătorii care o aşteaptă. Marile 
"mărci" (labels) şi firmele de radio se "auto-distrug"; aproape 
jumătate din ce se cumpără azi reprezintă "bucăţi de 
catalog", deja cunoscute de marele public. Mai multe pot fi 

aflate din cartea "Appetite for Self-Destruction" de Steve 
Knopper şi documentarul video "Before the Music Dies." 
 
7. Televiziunea 

 
Şi televiziunea trece prin transformări dramatice. 
Reţelele de TV prin cablu au venituri tot mai mici, clienţii 
se împuţinează fiindcă mulţi preferă să privească TV-ul 
şi filmele direct de pe computere. Pe de altă parte, 
companiile de televiziune – pentru a rămâne profitabile –  
îşi scad cheltuielile, în dauna calităţii programelor 
difuzate şi crescând până la limite uneori greu de 
suportat cantitatea de publicitate. Răspunsul se pare că 
vine tot de la continentul american. Aşa cum în urmă cu 
o jumătate de secol americanii au lansat televiziunea 
prin cablu, acum tot ei propun înlocuirea (sau 
suplimentarea) ei cu ceea ce s-ar putea denumi 
"televiziune la comandă". Exemplul tipic este "Netflix". 
Cum funcţionează? Un abonament de $10…15 lunar are 
două componente: (a) DVD-uri – care se trimit prin poştă 
– şi (b) livrare de programe / filme – prin vizionare 
directă ("streaming").  Totul fără reclame, fără "rating", la 
calitate maximă. Clientul are nevoie doar de un DVD-
player pentru componenta (a) şi de un PC cu Windows 
instalat pentru componenta (b). Clientul cere ceea ce 
doreşte, costul celor mai multe comenzi este inclus în 
abonament (suplimentar, contra cost, se pot comanda 
jocuri, programe speciale etc.). Sună bine? 
 
8. Intimitatea 

  
Iată un concept în curs de dispariţie! Se înmulţesc 
camerele de luat vederi pe străzi, în magazine, în clădiri 
şi chiar încorporate în calculatorul, laptop-ul sau mobilul 
Dv. Ca rezultat, veţi putea fi sigur că 24 de ore din 24 
"ei" (adică cei interesaţi, cei care vă urmăresc) vor şti 
cine sunteţi, unde vă aflaţi şi ce faceţi. Vor fi ajutaţi în 
mod decisiv de sistemul GPS şi de programul "Google 
Street View". Una din consecinţele benefice (sau cel 
puţin inofensive) ar fi că "ei" vă vor putea construi un 
"profil" cât mai fidel, care să reflecte obiceiurile Dv şi 
astfel să vă ofere produse / servicii conforme acestui 
profil. În ce priveşte alte consecinţe posibile, puteţi să le 
imaginaţi singuri… 
 
Pentru încheiere, aş menţiona că singurul lucru care nu 
va putea fi schimbat sunt "Amintirile" Dv. Dar aici îşi va 
spune cuvântul "Alzheimer"  
 

Să aveți un Paște Binecuvântat! 
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To:  
LEFT: I love Romania my Country of Birth. It gave me 
life, vision and creative ability for my ancestors' blood 
course through my veins.  
 
RIGHT: I love America the Country of Free adoption it 
gave me not only the continuation of life, new vision at 
the opportunity for creation it embodies all the freedoms.  

Dedicație - Litere majuscule: In memoria părinților mei Nicolae și Maria Iliescu, donez această nostal-
gică evocare a vremurilor străbune (Paula Gibson). 


