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Pastorala de Sf. Paști a Întâi Stătătorului Episcopiei de la Vatra Românească
+ Nathaniel, din Mila lui
Dumnezeu și Voia Poporului
Arhiepiscop de Detroit și al
Episcopiei Ortodoxe Române
din America și Canada
Biserica Ortodoxă în America
Iubitului nostru Cler,
Monahilor și
Binecredincioșilor Creștini ai
de Dumnezeu-păzitei noastre
Episcopii, Har, Milă și Pace
de la Dumnezeu, iar de la noi
Părintească Dragoste și
Arhierești Binecuvântări,

Astăzi, mii de ani mai târziu, Biserica, adică comunitatea
credincioșilor, încă face același lucru: mărturisește pe
Domnul cel Înviat și se împărtășeste cu Trupul și
Sângele Său. Ne adunăm împreună în biserici cel puțin
o dată în fiecare săptămână, pentru a confirma credința
noastră în Domnul Iisus Hristos și Învierea Sa din morți.
Toți de fapst ar trebui să se apropie de Sfântul Altar pentru a primi Cinstitele Darurile date nouă, adică Sfânta
Împărtășanie: viața veșnică.

Uneori, ne mai răcim; și cam uităm făgăduințele pe care
Dumnezeu ni le-a făcut. Viața noastră de zi cu zi este
umplută cu grijile și greutățile acestei lumi și preocuparea pentru mâine. Dar cu adevărat, cu toții avem nevoie de sărbătorirea săptămânală, duminica, a Învierii
HRISTOS A INVIAT!
Domnului; dar și mai mult avem nevoie în special marea
prăznuire a Sfintelor Paști din fiecare an, care ne aduce
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți este nucleul aminte de puterea lui Dumnezeu și de făgăduința Sa de
credinței creștine. Aceasta este vestea bună a Bisericii dintru a veni din nou întru slavă.
început; și este aceeași și astăzi, și trebuie să fie până la a
doua venire a Domnului.
Domnul a promis pe Duhul Sfânt tuturor celor care
primesc sfântul botez. Însuși Domnul Hristos a promis că
Tot ceea ce noi credem, tot ceea ce noi învățăm, orice măr- El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Astfel, fiecare
turisire rostim are Învierea ca punct de plecare. Importanța om, în fiecare epocă, poate fi sigur că mărturia uceniacestei mărturisiri nu poate fi deloc subestimată.
cilor din Biserica primara este aceeași și astăzi în
Biserică, și că fiecare om trebuie să audă și să primeaPrimul martir al Bisericii, Sf. Ștefan, în rugăciunea de la ucide- scă această “veste bună” și să trăiască prin ea.
rea sa cu pietre, a mărturisit zicând: “Doamne Iisuse, primește
duhul meu ... și Doamne, nu le socoti lor păcatul” (Fapte 7:59- Pentru cei care au nevoie de încurajare despre această
60). Prin această simplă afirmație, el a confirmat credința sa, “veste bună,” să ascultăm cuvintele Sf. Apostol Petru:
ca Hristos este cu adevărat viu chiar după moartea Sa de pe
“pe Care-L iubiţi fără să-L fi văzut; întru Carele crezând
cruce, și că El are puterea de a ierta păcatele.
fără ca încă să-L vedeţi, bucuraţi-vă cu
bucurie de negrăit şi preamărită, dobândind sfârşitul
Martorii acestor timpuri confirmă ceea ce era în inimile și pe credinţei voastre: mântuirea sufletelor” (1 Petru 1: 8-9).
buzele tuturor celor care îl urmau pe Hristos: faptul că El era
viu și așezat pe tronul domniei Sale în ceruri; că El este atât Sa lăsam aceste cuvinte să fie călăuza noastră pentru
Dumnezeu adevărat cât și Om desăvârșit. Aceasta este și aceste zile preamărite când prăznuim Învierea Domnului
mărturisirea Sf. Apostol Pavel, care a fost prezent la uciderea nostru. Să fie, de asemenea, o continuă aducere aminte
cu pietre a lui Sf. Ștefan, “Iisus nu a murit numai pentru noi - a noastră, că Învierea lui Hristos este cheia spre mânCel care a înviat, Cel ce şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, tuirea sufletelor noastre și a vieții noastre veșnice.
Cel ce şi mijloceşte pentru noi!” (Romani 8:34).
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Comunitatea Bisericii primare a continuat să mărturisească
Învierea Domnului Iisus Hristos cu mare putere, și mare har Fie ca Învierea Domnului să vă aducă toate binecuvânera peste ei toți (Fapte 4:33). Se adunau săptămânal de ziua tările cerești făgăduite și împlinite prin venirea
Învierii și se rugau și cântau cu o singură inimă și într-un sin- Domnului nostru pe pământ.
gur gând, și se împărtășeau dintr-o pâine și un potir, ca un
singur trup.
+ NATHANIEL, Arhiepiscop
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PROGRAMUL SLUJBELOR DIN POSTUL MARE AL ANULUI 2017
- 26 FEBRUARIE - 15 APRILIE 2017 (Postul Mare, Sfintele Paşti)

Postul Mare până la Florii
26 FEBRUARIE - 15 APRILIE 2017
Programul Slujbelor din tot Sfântul și Marele Post al
Paștilor:
În fiecare duminica:
*
*
*

Slujba Utreniei, orele 9:00
Spovedire, orele 9:00 am
Sfânta Liturghie, orele 10:00

În fiecare Sâmbata (exceptie Saptamâna Patimilor)
*
*
*

Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastasele de Obste, orele 11:00 am
Parastase, la cerere, la biserica, cimitir, acasa...

Spovedanii în Biserică
*
*

În fiecare Sâmbata, dupa Sfintele Slujbe
În fiecare Duminica între orele 9:00-10:00 am

Sâmbătă 18 Februarie 2017 (Moșii de Iarnă)
Biserica Ortodoxă Română “Sfânta Treime”, Los Angeles, California.
Ierarhii co-slujitori: IPS Sa dr. Nathaniel Popp, Arhiepiscopul
Episcopiei Românești de la Vatra-Michigan, IPS Sa, dr. Serafim
Joanta, Arhiepiscop și Mitropolit al BOR (Germania), și preoții:
protopop Constantin Alecse, parohul locului (în stânga Mitropolitului Serafim), și PC Sa Iustin Capsa (în dreapta IPS Sale, Arhiepiscop Nathaniel), co-slujitor, la finele Sfintei Liturghii Arhierești,
și slujirea parastaselor de obște.

Înalții Ierarhi și preoții co-slujitori ai Bisericii
Ortodoxe Române Sf. Treime, Los Angeles
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Programul Slujbelor Bisericeşti
Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată,
Duminica Tomii
Luna lui Aprilie

09 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Masa de peste (fam Mariana Cadia si P. Predescu)
În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parintele va vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii
din comunitate

08 S †) Sâmbăta lui Lazăr, și Sărbătoarea Sf. Mare
Mc. Gheorghe
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Parastasele de obște
* Procurarea salciei, pentru a doua Zi
(Duminica Floriilor)

09 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim

Sfântul Maslu, la Sfânta Treime (2015)
12 M †) Sfânta și Marea Miercuri (Denie)
* Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte, orele
10:00
* Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara

13 J †) Sfânta și Marea Joia
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Programul Slujbelor Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere,
Săptămâna Luminată, Duminica Tomii
15 S †) Sfânta și Marea Sâmbãta
* Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, orele 10:00
* Spovedanii la începutul slujbei
(orele 8:00-10:00 am)
* Împartasirea credinciosilor/Pregatirea Pastilor

13J †) Sfânta și Marea Joia
*
*
*
*

Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, orele 10:00 am
Sfintirea Pastilor
Denie celor 12 Sfinte Evanghelii (orele 6:30 pm)
Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara

Tineret la biserică, prin anii 1986-1987

14 V †) Sfânta și Marea Vineri
* Pregatirea Sfântului Mormânt, orele 8:00 am
* Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt),
orele 5:30 pm.
* Slujba Prohodului/ procesiunea înconjurarii
Bisericii, (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
La Prohod: Înconjurarea bisericii cu Sf. Epitaf
15 S †) Sfânta și Marea Sâmbãta

Sfinţii Prov, Tarach și Andronic. Sf. Icoană, și
sfintele lor moaște sunt în biserica noastră.
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Sf. Inviere, Săptămâna Luminată,
Duminica Tomii
Luna lui Aprilie
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Omagierea mamelor
de Ion Anton
La Ziua Mamei - Sonetul vieţii
Trudind, Golgota vieţii am urcat.
A fost și greu, dar m-am și bucurat.
Trecut-o fost frumos, atât cât l-am trăit
Plantat în glasuri vieţii, încet s-a ofilit.
Prezentul se trăiește tot la fel,
Se spulberă în urmă nevăzut și el.
Și-așa-si urmează viaţa, inexorabil drumul,
Ca umbra și ca ceaţa, sau ca fumul.
Mă uit în faţa, văd vremea mi se scurtează
Noian de amintiri în suflet scânteiaza
De cale lungă mi-i pasul azi trudit,
Iar steaua mea se-ndreapta încet spre asfinţit.

16 D †) Duminica Sfintei Învieri (+) Invierea Domnului. Sfintele Pasti

Am vrut să scriu poeme, nu fac nici un secret.
Dar ce-am putut a scrie, e doar un biet sonet.

* Slujba Sfintei Învieri, la 12 Noaptea (Sâmbata
Mare), în curtea Bisericii
* Sfânta Liturghie Pascala, în continuarea procesiunii, orele 1:00 am.
* Agapa frateasca, la finele Sfintei Liturghii (orele
3:00 am).
* Orele 11:30 am - Slujba celei de a Doua Învieri/
cu citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi.
17 L †) Începe Sãptãmâna Luminatã
(Sfintele Paste)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
21 V †) Izvorul Tãmãduirii (Harti)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Sfintirea Aghesmei
23 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti (Sf. Ap. Toma)
Paștele Blajinilor/Pomenirea Morţilor
Sărbătoarea Sf. Gheorghe
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Botez Cristina Feche

Omagierea mamelor
Tu ești femeia mamă gingașă ca o floare
Și azi pământul întreg se află-n sărbătoare
Print tine Dumnezeu a exprimat cuvantul,
Cu starea ta maternă, să moștenești pământul
Tu ești femeia-mama, templul zidirii ideale,
Iubire și putere s-au dat făpturii tale.
În tine s-a-ntronat un suflet pe ales,
Să stăpânești etern, întregul univers.
Oricare sunteţi voi mame, cu farmecul sublim,
Prin voi noi vietuim, vă preţuim și vă iubim.
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Programul Slujbelor din Duminica Tomii până la: Rusalii (Hram) și
sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 Iunie)
Luna lui Aprilie
30 D †) Duminica a 3-a dupa Pasti
(a Mironosițelor).
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Luna lui Mai

*
*
*
*

Hramul Bisericii
Sf. Liturghie, orele 10:00 am
Fotografii Solia 2018
Banchet de Hram
(detalii în anunţul copertei interioare, la
sfârşit)
11 D †) Duminica întâia după Rusalii
(Lăsatul secului-postul Sf. Apostoli Petru și Pavel)

7 D †) Duminica a 4-a dupa Pasti (Vindecarea
Slăbănogului).
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Ziua Mamelor, a Indempendenței, și a Monarhiei
* Te-Deum și Cuvânt aniversar
21 D †) Sf. Împărați Constantin și Elena
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
25 J †) Înaltarea Domnului Nostru Iisus Hristos. (Ziua Eroilor)

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
18 D †) Duminica a doua după Rusalii
(Sfinții Români și Americani)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
24 S †) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
(Sânzienele–Drăgaica) (Dezlegare la peste)
* Sf. Liturghie, orele 10:00 am
25 D †) Duminica a treia după Rusalii

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
28 S †) Duminica a 7-a (Sfinții Părinți Sinod I)

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
29 M †) Sfinţii Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Troparul Pogorârii Duhului Sfânt
„Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai aratat,
trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.”

Aforisme
Stressul inseamna sa te trezesti urland, apoi sati dai seama ca nu dormeai.
♦ Sfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei avea
o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei deveni filosof.
♦ Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si
contrazica barbatul inainte ca acesta sa apuce
sa deschida gura.
♦

Luna lui Iunie
4 D †) Pogorârea Sfântului Duh
(Rusaliile) - Duminica a 8-a după Paşti

9
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Sfânta Lumină de Paşte de la
Ierusalim
Lumina Sfântă (grecește, Άγιον Φως) este considerată de creștinii ortodocși a fi o minune care se întâmplă în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din
Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui
Ortodox. Mulţi o consideră cea mai veche minune
anuală atestată a lumii creștine. A fost documentată
consecvent din 1106, menţiunile anterioare fiind sporadice. Ceremonia este transmisă în direct în Grecia,
Rusia, Ucraina, România, Belarus, Bulgaria, Georgia,
Cipru, Liban și alte ţări cu comunităţi majoritare
creștin-ortodoxe.

În sâmbăta de dinaintea Paștelui, la prânz,
„patriarhul grec, împreună cu clerul lui înveșmântat
în straiele sacerdotale și urmat de patriarhul armean
cu clerul lui și cu episcopul copţilor, mărșăluiesc în
procesiune grandioasă și solemnă, și cântând imnuri,
de trei ori în jurul Sfântului Mormânt.” Odată procesiunea încheiată, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului
sau alt arhiepiscop ortodox citește rugăciunea Pogorârii Sfintei Lumini, își dă jos robele și intră singur
în mormânt. „Prelaţii armeni și copţi rămân în anticameră, unde spun că ședea îngerul când s-a arătat
femeii credincioase (Maria Magdalena) după învierea”
lui Iisus. Atunci, adunarea cântă „Doamne
miluiește” (Kyrie eleison în greacă) până când (după
cum se crede) Lumina Sfântă coboară și aprinde candela "neadormită" de unde patriarhul aprinde peste
33 de lumânări legate împreună. În tot acest timp
patriarhul este urmărit de prelaţii armeni și copţi.
Patriarhul iese apoi la iveală din încăperea mormântului și rostind rugăciuni, aprinzând fie 33, fie 12
lumânări le împarte celor adunaţi acolo.
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Pelerinii susţin că Focul Sfânt nu le arde părul,
faţa etc. în primele 33 de minute după ce a fost
aprins, deși mărturiile independente începând cu
anii 1855 chiar, sugerează că pretenţia nu e
credibilă.. Charles Wilson, inginerul britanic care
a făcut primul studiu topografic al orașului Ierusalim în anul 1860 considera și el că ceremoniile
Luminii Sfinte din Ierusalim cu ocazia Paștelui ortodox reprezintă nu numai cel mai bun argument
moral împotriva credinţei că locul reprezintă
ceea ce se pretinde a fi (anume Golgota și mormântul lui Hristos), ci și cea mai mare impostură
din lume. Un sit web prezintă cu pretenţia că
arată credincioșii luând contact prelungit cu
flăcările fără disconfort sau daune asupra pielii
sau părului. Interpretarea pretinselor documente
video ale Luminii Sfinte continuă să fie o chestiune în dispută Înainte de a intra în Mormântul
Domnului, patriarhul este examinat de
autorităţile israeliene pentru a se dovedi că nu

poartă cu sine mijloace tehnice de aprindere a
focului. In trecut patriarhul care savarsea slujba
era perchezitionat de un soldat turc pentru a nu
avea cu sine in Sf. Mormant o sursa de foc.
Perchezitionarea era una dura deoarece turcii nu
credeau in minune ci doreau ca lumanarile sa nu
se aprinda pentru ca lumea sa isi piarda credinta.
Dupa ce asupra patriarhului nu s-a gasit o sursa
de foc, iar el a iesit din Sf. Mormant cu lumanarile aprinse, soldatul turc a cazut in
genunchi si s-a convertit la creștinism.
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99 ani de la Unirea Basarabiei cu
România
Duminică 26 martie 2017, s-a sărbătorit, la Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime din Los Angeles, California, aniversarea a 99 ani de la Unirea Basarabiei cu
România capãtã semnificatii cu totul aparte.
La finele Sfintei Liturghii s-a oficiat Slujba de Mulțumire
(împământenitul Te-Deum!), după care dl ing. Ion Anton a împărtășit credincioșilor prezenți la Sfânta Slujbă,
un pătrunzător Cuvânt de Suflet, aniversar.
Între altele, conferențiarul (citându-l pe filosoful Petre
Tutea, nn), ne reamintea că, pe bunã dreptate,
România a fost mai departe de Dumnezeu si mai
aproape de Rusia. Într-adevãr, pozitionarea noastrã în
Rãsãrit ne-a adus multiple necazuri, cele mai multe
venind din partea Rusiei. Cândva departe de hotarele
noastre, Rusia s-a apropiat treptat, dar în continuu de
noi. În 1711, Dimitrie Cantemir, mare cãrturar, dar neinspirat om politic, face greseala de a se ralia cu rusii, de
a le arãta drumul spre Moldova. Din fericire, la
Stãnilesti, acestia au suferit o mare înfrângere si, pentru un timp, au fost tinuti departe de noi. Au urmat însã
alte rãzboaie între rusi si turci, scopul celor dintâi fiind
sã ocupe tãrile române, ca o etapã spre idealul lor im-
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perialist ocuparea Constantinopolului. Între 18061812, la capãtul unui lung rãzboi, în cursul cãruia
fuseserã ocupate tãrile române, totul se terminã
cu încheierea nenorocitei Pãci de la Bucuresti.
Tratativele cu rusii erau purtate din partea trucilor
de cãtre Fratii Moruzzi, cunoscãtori ai limbilor
strãine, turcii neavând acces la acestea prin restrictii religioase. Rusii insistau cãtre o frontierã la
Dunãre, apoi voiau sã se multumeascã cu Siretul,
iar în final au cerut o granitã pe Prut. Napoleon a
trimis o scrisoare cãtre turci prin care le cerea sã
nu încheie Pacea cu rusii deoarece el îi va ataca
pe acestia în curând. Fratii Moruzzi au ascuns
însã apelului lui Napoelon si au încheiat pacea
prin care turcii cedau rusilor teritoriul moldovenesc dintre Prut sI Nistru. Mai târziu, Fratii
Moruzzi vor fi spânzurati de turci, dar degeaba,
rãul fusese fãcut. Ocupând acest teritoriu, rusii iau acordat initial o oarecare autonomie, declarându-l “oblast”, adicã un tinut aparte. Peste câtiva
ani însã, teritoriul va deveni Gubernie, adicã
provincie ruseascã si va primi numele de Basarabia. Ceea ce nu s-au gândit românii în zilele noastre, adicã faptul cã existã o Moldovã între Carpati
si Prut, iar alta între Prut si Nistru, ceea ce este o
anomalie, au gândit rusii pe atunci, de aceea
deoarece un mic teritoriu din jurul loclaitãtii Chilia,
fusese în stãpânirea domnitorilor munteni din familia Basarab, au numit Moldova dintre Prut si
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Nistru drept Basarabia. Dupã 1812, Rusia a dus o politicã de deznationalizare a românilor din Basarabia, interzicând orice formã de manifestare a identitãtii acestora prin folosirea limbii, a scoliii, a tipãriturilor etc.
Ceea ce au fãcut rusii aici nu s-a întâmplat în Transilvania sau Bucovina, cu toate mãsurile antiromânesti de
acolo.

S-a format totusi o intelectulitate, care a cultiva valorile
românesti pe ascuns, unii reprezentanti ai acestora ca
Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Hasdeu sau Constantin Stere, emigrând în România. Anul 1905, când are
loc prima revolutie în Rusia a însemnat si anul unei redesteptãri nationale a românilor basarabeni. În cei
câtiva ani de liberalizare vor apare primele publicatii în
limba românã, “Cuvânt moldovenesc” de exemplu, si se
formeazã nucleul unei miscãri care va duce mai târziu
la unirea cu România. Revolutia din februarie 1917 va
intensifica actiunile din Basarabia în vederea obtinerii
independentei si apoi a Unirii cu România. Un rol deosebit în aceastã miscare l-au avut militarii basarabeni,
multi dintre ei cunoscând direct realitãtile românesti prin
participarea la râzboi pe fronturile în tara noastrã. Se
formeazã un Partid National Moldovenesc si un Partid
Progresist Moldovenesc, ambele având aceleasi
idealuri nationale. Pe 20 octombrie 1917 are loc un
Congres al tuturor formatiilor din militari sau civili în
cadrul cãruia se pune problema viitorului Basarabiei în
contextul marilor frãmântãri din Rusia. Principala
hotãrâre a fost constituirea Sfatului Tãrii, un organism
care juca rolul unui Parlament. Pe 21 noiembrie 1917
are loc prima sedintã a organismului nou-constituit. În
privinta dorintelor membrilor Sfatului Tãrii subliniem câteva aspect esentiale: pe clãdire s-a ridicat drapelul tricolor, s-a oficiat o slujbã relgioasã în limba românã, iar
corul protoierlui Mihail Berezovchi a interpretat ca inm
national “Desteaptã-te, române!” si melodia “Pe al nostru steag e scris unire”. Acum se remarcã si marii fruntasi ai luptei pentru Unirea cu România: Ion Inculet,
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Pan Halippa, Pantelimon Erhan etc. În continuare,
evenimentele se precipitã. Astfel, are loc proclamarea Republicii Democrate Moldovenesti, având
un Guvern intutilat Consiliul Directorilor Generali,
constituit la 7 decembrie 1917. Situatia noului stat
era însã destul de fragilã. Pe teritoriul Basarabiei
se aflau trupe rusesti, multi dintre soldatii acestora
fiind bolsevizati si atacau organismele tânãrului
stat, care era lipsit de forte armate în stare sã se
opunã acestora. De aceea, Sfatul Tãrii va chema
în ajutor armata românã. Pe data de 24 ianuarie
este proclamatã independenta totalã fatã de Rusia a republicii românesti, data fiind semnificativã,
de aceea în Declaratia de Independentã s-a spus:
“fiecare sã-si dea seama cã mântuirea noastrã
este numai într-o Românie nouã, a tuturor
românilor”. În mai multe judete din Basarabia
ideea unirii devine tot mai frecventã si exprimatã
cu tãrie. La fel se întâmplã la congresele diferitelor categorii sociale. De exemplu, la Congresul
Studentilor. Din rezolutia acestui congres, citãm:
“Noi, studentii din Basarabia, dându-ne seama de
starea dureroasã de lucruri de la noi si, voind sã
lucrãm pentru îndreptarea ei, ne-am hotãrât sã
pornim la luptã împotriva a tot ce a fost si este rãu
în viata noastrã. Noi socotim cã mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor
nostri, într-o singurã tarã. Noi, de la strãini, nu mai
asteptãm nimic. Suntem fericiti cã pentru
ajungerea aceluias scop putem da mâna cu fratii
nostri din Transilvania, Bucovina, România, Serbia si Macedonia. La lupta sfântã pe care o începem noi, acum, chemãm pe toti fratii nostri
basarabeni. Veniti, fratilor, cu totii sã facem o tarã
nouã si mare a tuturor celor de un sânge cu noi!”.
Dorinta unirii se rãspândeste în toate zonele tãrii
si în toate straturile sociale. La întrunirea Sfatului
Tãrii, care urma sã hotãrascã destinul acestui
tinut românesc, majoritatea deputatilor au votat
pentru unire, existând abtineri numai din partea
reprezentantilor minoritãtilor. O atitudine deosebitã a avut-o regatul polonez, care s-a declarat
trup
si
suflet
alãturi
de
români.
Declaratia de Unire a Basarabiei cu România,
adoptatã de cãtre Sfatul Tãrii la 27 martie (stil vechi, pe stil nou – 9 aprilie), începe astfel: “În numele poporului Basarabiei, Sfatul Tãrii declarã:
Republica Democraticã Moldoveneascã
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Marea Neagrã si vechile granite cu Austria, ruptã
de Rusia acum o sutã de ani din trupul vechii
Moldove, în puterea dreptului istoric si dreptului
de neam, pe baza principiului ca noroadele singure sã-si hotãrascã soarta lor, de azi înainte si
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pentru totdeauna se uneste cu Mama sa România”.
Actul uniri a fost ratificat cu mare entuziasm de conducerea statului român, care a legitimat dorinta basarabenilor, integrarea acestei provincii realizându-se împreunã cu cea a Transilvaniei, Banatului, Crisanei,
Maramuresului si Bucovinei, în cadrul mult-doritei
Românii Mari. Unirea sufleteascã s-a petrecut în timp,
însã a fost scurmatã brusc în 1940, când amenintatã de
Uniunea Sovieticã, România i-a cedat acesteia Basarabia si Bucovina de Nord. Desi se convenise ca rusii sã
ocupe teritoriul în decurs de trei zile, ca sã permitã
românilor o retragere organizatã, ca de obicei nu s-au
tinut de cuvânt. Cu toate acestea, mii si mii de basarabeni au cãutat sã se salveze pe teritoriul românesc,
desi rusii parasutaserã trupe la Prut, pentru organizarea unor adevãrate filtre. Spre durerea majoritãtii
basarabenilor, trupele române se retãgeau fãrã luptã si
erau atacate si batjocorite de minoritarii din Basarabia,
fãrã sã poatã reactiona, deoarece astfel ar fi oferit rusilor pretext pentru evadarea generalã a României. Rusii
au capturat reprezentanti ai autoritãtilor române, pe
care apoi i-au schimbat cu militantii comunisti asa-zisi
români în frunte cu Ana Pauker. Au urmat zeci de ani
de suferinte, între altele exilarea unui mare numãr de
români basarabeni din Siberia si alte tinuturi ale vastei
Uniuni Sovietice. Deznationalizarea a continuat sub
diverse forme brutale sau subtile. Dupã 1989, Basarabia a devenit Republica Moldoveneascã, recunoscutã
imediat de regimul Iliescu. În 1990 a existat posibilitatea unirii, deoarece la Moscova avusese loc o încercare de loviturã de stat a vechilor bolsevici. Încercarea
esuatã a creat însã o stare de haos pentru o scurtã perioadã. Atunci tãrile baltice si-au proclamat independenta, iar o delegatie din Basarabia a venit la Bucuresti, a propus actiuni în vederea uniri, dar a fost
trimisã înapoi spunându-i-se cã este prea devreme.
În 1990-1991, am fost deseori în Basarabia si am constatat dorinta pentru Unire cu România la foarte multe
persoane pe care le-am întâlnit. Din pãcate, astãzi, din
cauza atitudinii de nepãsare, ca sã nu o numim altfel, a
guvernelor românesti de dupã 1989, atmosfera este cu
totul alta. Sunt mult mai putini cei care doresc unirea,
desi sunt dintre cei mai buni români de peste Prut. Anul
trecut, am asistat la o actiune pur si simplu monstruoasã a jandarmeriei românesti, care a actionat cu o
brutalitate de neiertat asupra basarabenilor din Bucuresti, ce manifestau pentru Unirea cu România.
Bineînteles, actiunea jandarmilor a dat apã la moarã lui
Igor Dodon si acesta, om declarat al rusilor, a câstigat
detasat alegerile pentru presedintia statului. Este uimitor faptul cã presa româneascã scrisã si audio-vizualã
face în mod inconstient, “sau poate nu?”, jocul rusilor,
numindu-i pe românii dintrePrut si Nistru moldoveni, ca
si cum noi, românii din Carpati din Prut, nu am fi nici noi

Page 12

români. Fiind în preajma marii aniversãri de care
aminteam la început sã ne îndreptãm gândurile cu
totii cãtre fratii nostri de peste Prut, de peste Nistru si de mai departe, sã încercãm sã ne lepãdãm
de pãcatul mortal al indiferentei si sã sperãm cã
nedreptãtile istoriei se vor sterge odatã cu revenirea la Românie Mare, asa cum o dorea
Eminescu, de la Nistru pânã la Tisa, un far
cãlãuzitor. Si pentru românii din alte pãrti, din
Maramuresul de peste Tisa, din Banatul, zis sârbesc, din Histria, din Macedonia etc.
A consemnat Dan Ravaru

Basarabia pe cruce
(Adrian Paunescu)
Se urcă Basarabia pe cruce
Şi cuie pentru ea se pregătesc
Şi primăvara jertfe noi aduce
Şi plînge iarăşi neamul românesc.
Noi n-avem nici un drept la fericire,
Mereu în casă moare cineva
Şi n-are ţara dreptul să respire
Şi nici pe-acela, simplu, de-a visa.
De-acolo unde s-a sfîrşit pămîntul,
Vin triburi, să ne ia pămînt şi fraţi
Şi-n faţa lor abia rostim cuvîntul
Şi, prin tăcere, suntem vinovaţi.
Ce cale poate ţara să apuce?
În tragica, neconvertita zi,
Se urcă Basarabia pe cruce
Şi nu ştim învierea cînd va fi.

Steag tricolor din Chişinău…
la Bucureşti
Peste 100 de basarabeni au cusut timp de trei
săptămâni un imens steag tricolor, de 1200 mp,
pentru a-şi manifesta dorinţa de unire cu
România.
Drapelul va fi desfăşurat de miile de participanţi
la ,,Marşul pentru Basarabia”, pe traseul Guvernul
României (Piaţa Victoriei) – Palatul Parlamentului
(Parcul Izvor). "Ni s-a spus că dacă vom cere Unirea, o vom face, aşa că iată-ne pe drumul spre
Bucureşti. Participarea la marş reprezintă o
dovadă în plus a legăturii incontestabile între
românii de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Cristina Zelinschi, originară din Bălţi.

Volume 60 * Issue 1-6, 2017

Christian Life - Viaţa Creştină

DONAŢII PRIN PLICURILE DE CRĂCIUN
(2016)
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Cocea, Anca Fanous, Valentina Stoicescu, Ana
Jude (+ $100.00 pentru pastor), Daniela și Valentin
Anton ($ 110.00), Mirela și Radu Cristescu, Ken &
Isabela Riedel, Grigore & Ana Birtoc, Marin &
Daniela Cicu, Emil & dr. Felicia Butnăreanu, Paula
& Dan Platt, George Cojocaru, John Alden
$ 150.00 – Familiile: Nicolae și Tana Grasu, Ana
Olar ($50.00) și $ 100.00 (Lucian, Marinica și
Gabriel, IMO Nicolae Olar), Andreea Ciontea și
Danuţ Dragoi, Familiile Cristescu & Tuţu ($ 170.00)
$ 200.00 – Familiile: Antoaneta Ceamis, Alex
Ipsilanti Nick, Marcela & Lavinia Sadrapeli, Dr.
Horia Opran & Familia, Mircea și Kathy Niculescu
$ 250.00 – Familiile:
Cocea

Mulţumim tuturor donatorilor generoși care și-au
trimis obolul lor la Sfânta Biserică, după cum
urmează:
$ 20.00 – Familiile: Codrea și Roman, Adrian Barbu,
Maria Hojda ($ 24.00, pentru brad), Calin și Delia
Popa
$ 25.00 – Familiile: Radu și Mihaela Urmă, Aurica
Raiciu
$ 30.00 – Familia Ionel și Nina Radu
$ 40.00 – Familiile: Rodica Mocanu, Ioana Muntean,
Dr. Adriana Thomas (pentru Brad), Romus și Florica
Cataloiu, Filofteea Turlacu

Cornel Paraschiv, Dino

$ 300.00 – Anonim (K.N.)
$ 500.00 – Familiile: George & Elena Comboianu ,
Valentin Dinu
$ 1000.00 – Familia Florin și Olivia Sârbu,
Alexandru Budnareanu

DONAŢII PENTRU BRAD ȘI DECORAŢII
Dr. Paula Izvernari, pomul de Craciun. Au mai
donat, pentru decoraţii: Antuaneta Rastian ($
15.00), Ana/Virgil Condrea ($ 10.00), Valentin &
Ioana Simiz ($ 20.00), Daniel Cristea (Epitrop
ocazional).

$ 60.00 – Familia Marin & Georgeta Dondoe,
Romului Cataloiu
$ 50.00 – Familiile: Georgeta Ardeleanu, Edy &
Antoaneta Rastian (pentru brad), Marian &
Elisabetha Anghel, Violeta & Nicolai Frăţita, Claudia
Dana Pugna, Mircea Marinescu ($ 60.00), Ramona
Jugureanu, Radu Vamoșiu
$ 75.00 – Dna prof. Domniţa Dumitrescu, George
Nituleasa
$ 100.00 – Familiile: Cezar Săndulescu, Elena
Rochamar, Brândușa și Nicolae Ureche, Silvia
Melinte, Cecilia și Elena Drumea, Marian și Aurelia
Sârbu, Ana și Alex Leek, Constantin și Mariana Goga,
George și Marinela Niţuleasa, George & Elena Arau,
John & Linda Alden, dr. Cornelia Odell, Octavia

Prin 1986, tineretul bisericii noastre într-o minivacanţă (week-end prelungit) în staţiunea
Mammouth Lake. Poate cei mai frumosi ani!!!
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OFRANDE PENTRU RECEPŢIA DE CRĂCIUN,
ÎNAINTE DE PROGRAMUL DE COLINDE
Mulţumim următoarelor familii: Maria Cloţan,
Andreea Ciontea, Filofteea Turlacu, Floarea Cătăloiu,
Daniela Cicu-Cataloiu, Ana Birtoc, Steliana Cufuioti,
Claudia Plesca, Geta Jercan,
Sabina Popescu,
Constantin Ciocan ($ 50), Viorica Scopu, Mary
Comboianu, Nina și Ionel Radu, Florin Popescu,
Felicia Butnareanu, Getta Jercan, Fam. Calin Popa ($
20), Aurica Raiciu ($ 25)

DONAŢII PRIN INTERMEDIUL COLINDĂTORILOR
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$ 200.00 - Mulţumim următoarelor familii:
Stelică și Mariana Grassu, Neculai și Stela Șapera,
Costel & Mariana Goga, dr. Hristu, Angelica &
Tănase Bileca, Edy & Antuaneta Rastian, Leontina
(Tina) Matei-Himber, Dan & Paula Matei-Platt,
John & Patricia Simoni, George Arau, Dumitru
Goga, Nick, Marcela & Lavinia Sadrapeli, Marian &
Dora Marcela Șerban, Floyd și Mira D’Angelo
$ 250.00 - Mulţumim următoarelor familia
Nicolae & Tana Grasu
$ 300.00 - Mulţumim următoarelor familii:
Costea și Aurica Arau, Daniel și Diana BusuiocAnghelcev
$ 500.00 - Mulţumim următoarelor familii:
George și Elena Comboianu

MULŢUMIM COLINDĂTORILOR
Paul Eremenco (Moș Crăciun), Constantin Ciocan
(Clopotar), ipodiac. Ioan Bogdan Rigney, Ion
Anton, Daniela Saffari, Ioana Munteanu, Anatol si
Victoria Rezmeritsa, Daniel Danca, Floarea
Cataloiu, Jenny Cicu, Marian si Dora Serban, Paul
si David Popa (o seara) și Fr. Constantin Alecse
(preot, șofer & colindător).

MULŢUMIRI DONATORILOR
$ 50.00 - Mulţumim următoarelor familii: Getta &
George Jercan, Sabina Popescu, Radu Vasmosiu,
Diana Cosma, Filofteea Turlacu ($ 30), fam Spiros &
Doina Galiatsatos
$ 60.00 - Mulţumim doamnei Octavia Cocea, și fam.
Gheorghe Ceara, Iulian & Daniela Răgălie, George
Dascalu ($ 75)
$ 100.00 - Mulţumim următoarelor familii: Cristian &
Ana Calugariţa, Teodora Dragomir, dr. Miron &
Speranţa Costin Anca Fanoush, Valentina Stoicescu,
Relu și Carmen Bădescu, Iancu & Tincuţa Vasile-Zica,
John & Maria Ciceu, fam. Daniel Tararache, Dan &
Paula Platt, Tata Celea Grasu & familia, Panait
Cufuioti & familia, Ion & Simona Vizireanu, Ion &
Maria Ciceu, Constantin și Mariana Goga, Fam. Kalin
Spariosu, Fam. Daniel Tararache, Brandusa si Nicolae
Ureche, Elena Kochunian, Georgeta Peralta, Fam.
Emil Butnăreanu (aici adăugăm că această distinsă
familie a oferit fiecărui colindător câte $100.00)
$ 150.00 - Mulţumim următoarelor familii: Anatol &
Victoria Rezmeritsa, Tasu & Zoita Tasu

Mulțumim dnei Mariana Cadia pentru decorarea Sf.
Cruci, la Duminica a III-a din Sfântul și Marele Post
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Despre Retragerile Spirituale Ortodoxe
Ce este o retragere spirituală ortodoxă?

Prima Retragere Spirituală ROEA (2004) din
Alhambra, California
Un consecvent contribuitor al Forum-ului Bisericii
Sfânta Treime, a postat pe pagină întrebarea: “Ce se
înţelege printr-o retragere spirituală ortodoxă”
Încercăm, în cele ce urmează să oferim un scurt
răspuns, mai ales că, recent, preoţimea Episcopiei Romane din America ROEA a participat la o astfel de retragere spirituală, în prezenţa, şi sub conducerea Ierarhilor Eparhiei.

Ce NU ESTE o retragere spirituală ortodoxă?
În ultimele decade, mai ales aici, în America, au invadat
o puzderie de “culte orientale cu practici spirituale transcendentale”.
Spre a elimina orice confuzie, privind “practicile contemplative” ale acestor mişcărilor orientale, şi trăirea
mistică în Hristos a creştinului Ortodox, accentuam
chiar dela început, CE ANUME NU ESTE O RETRAGERE SPIRITUALĂ ORTODOXĂ.
O RETRAGERE SPIRITUALă ORTODOXĂ nu este, şi
nu are nimic de-a face cu “cultele ce practică meditaţiile
orientale”. În categoria aceasta intră: Yoga, Teologia
Holistică, Ştiinţă Parapsihică, Relaţiile Karmice, Stele şi
constelaţii, Astrologie Esoterică, Kabbalah, Buddhism,
Hinduism, Misterele Vestice, Hare Krishna, Guru Maharaj-ji, Meditatia “Zen”, "Noua Spiritualitate", etc.
În aceasta categorie mai intră şi şcoala moderna
pseudo-numita “Minte Monastică” (Monastic Mind) .

Într-un sens ascetic, o retragere spirituală este o
izolarea de lume a unui individ, sau grup de persoane, pe o anumită perioadă de timp, în scopul
de a reflecta, a-şi face bilanţul spiritual, de a contempla mai adânc la cele duhovniceşti, de a se
ruga mai intens, “de a se lepăda de grija cea lumească”, de a medita cu profunzime la pătimirile,
moartea, şi Învierea Mântuitorului Hristos, la relaţia personală cu Dumnezeu, în scopul de a-şi
agonisi un progres spiritual în viaţa pământească.
Retragerea spirituală dă creştinului nu numai timpul necesar meditatiei şi cercetării introspective, ci
îi oferă şi fereastra penitenţei, prin care se revarsă Harul Duhului Sfânt în Taina Pocăinţei.
Retragerea spirituală în grup, poate avea un
cadru formal, un program bine-definit, cu subiecte
de discuţii, de obicei, de natura strict spirituală, cu
momente de rugaciune în comun, sau în particular, fie în biserică (capelă), fie într-un loc retras,
sau în aer liber.
În general, pelerinajele la Locurile Sfinte, sau în
România, la manastirilor risipite pe flancuri si in
virful muntilor, pot fi considerate “retrageri spirituale”, pentru toţi cei care se ostenesc cu astfel de
căutări, adică o renunţare, chiar şi pentru o scurtă
perioadă de timp, la lumea aceasta zbuciumată.
Scopul principal al “retragerilor spirituale” il constituia deci trairea intensă a formelor celor mai elevate de meditatie, simţire duhovnicească, zăbovire asupra celor sfinte, citire din Sfânta Scriptură
şi alte cărţi ziditoare de suflet, prin împărtăşirea
cu Sfintele Taine ale Domnului Hristos.

Este retragerea spirituală o practică nouă?
Nu. Un adagiu al celor din vechime indemna: De
gasesti un loc adapostit de vint, cu fata spre
soare, caldut iarna, racoros vara, cu paduri luxuriante si apa limpede curgind in torente, nu-l parasi
niciodata!
În Biserica Ortodoxă, trăitorii cinului monahal
(călugării şi călugăriţele), în dorinţa lor de “a-l
urma pe Hristos”, de a merge pe urmele lui, îşi
trăiesc viaţa lor în liniştea locurilor de singurătate
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cabinet al Preşedintelui George W. Bush: Care
este programul de lucru al Preşedintelui în următoarele câteva zile?

Retragere Spirituală (2017) din Scottsdale, AZ
grandioasă, ducând o viaţă ca a Domnului Hristos, o
viaţă de sărăcie materială, de castitate trupească şi sufletească, de ascultare, de rugăciune continuă şi “trăire
în şi pentru Hristos” prin comuniunea permanentă prin
Sfintele Taine. Practica retragerilor spirituale indelungate, dezvoltă în sufletul participantului şi o stare elevată de clar-viziune şi receptivitate nealterată a învăţăturilor Mântuitorului.
O astfel de trăire era foarte răspândită în epoca Bizantină (sec.4-7), cunoscând o perioadă de înflorire în
sec.16 în întreaga Europă, iar în sec. al 19-lea, constatăm înregistrarea unei perioade de intensă reînnoire
spiritulă, aproape oriunde pe faţa pământului.
Deşi nu mulţi sunt trăitorii monahali, totuşi şi preoţimea
de mir, adesea dimpreună cu păstoriţii lor (credincişii
laici), organizează astfel de retrageri ocazionale (de
scurtă durată), mai ales cu ocazia posturilor Marelor
Praznice Împărăteşti, din timpul anului bisericesc.
În acest sens, preoţimea ortodoxă a Episcopiei ROEA
dela Vatra Românească, a participat în decursul anului
2003, la 2 retrageri spirituale (programul fiind construit
pe o tematică duhovnicească), în luna Iunie 2003, la
Centrul Sfântului Andrei din Detroit, Michigan; şi la
începutul lunii Noiembrie 2003, la Mânăstirea “Sacred
Heart”, din Alhambra, California. La ultima retragere
spirituală, tematica a fost: “Slujirea, în sec.al XXI-lea, a
lui Iisus Hristos Cel Întrupat, Adevaratul nostru Dumnezeu şi Mântuitor”.

Şi, iată răspunsul:
“Presedintele sta acasa, nu participa la nici o
ceremonie publică. Se roaga pentru victime intr-o
bisericuta din apropierea Casei Albe. America trebuie sa traiasca ziua doliului ca pe o retragere
spirituala, pentru a-si obloji ranile“, Azi, adauga
domnia sa, presedintele trebuie sa readuca natiunea la normalitate, in pofida cosmarului privind
noi atentate.“

În concluzie:

Cu toate că, fiecare creştin are momente consecvente de retragere spirituală particulară, este
însă potrivit a îndemna la participare la retragerile
spirituale comunitare, pe cât mai mulţi creştini, şi
la cât mai multe ocazii, fiindca, după învăţătura
Domnului Hristos: Unde sunt adunaţi doi sau trei
în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.
Parintele Constantin Alecse
www.constantinalecse.com

2004 - Clercii ROEA, la biserica noastră

Putem avea retrageri spirituale şi în intimitatea
cămunului nostru?
Fără-îndoială. Rugăciunile noastre zilnice, meditaţiile
cotodiene, vorbirea noastră cu Dumnezeu înainte de
culcare, etc. – constituie o adevărată “retragere spirituală a creştinului” trăitor în Hristos.
Programul ortodox pentru “rugăciune, meditaţie zilnică
şi citirea Sfintei Scripturi” .
Fără a afişa vre-o apartenenţă politică, menţionez faptul că, îndată după atacul terrorist din 11 septembrie
2002 din New York, un ziarist la întrebat pe şeful de

2017 - Scottsdale, AZ: IPS Serafim conferențiază
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POEZII DE SFINTELE PAȘTI
Lacrimile lui Iisus, de Mircea Iordache

Lacrimile lui Hristos

Pilda asta a ajuns și la Sfinte Mânăstiri,
Că stareții s-au supus, cu sfinte sălășuiri,
Să îi spele pe picioare pe monahii lor supuși,
Cu dragoste și ardoare, ca de Iisus, însăși, puși.
O pildă, luni, ne vorbește despre Patriarhul Iosif.
Că fu vândut mișelește, în Egipt, în chip Sisif,
De-ai săi frați întru credinți, cum diavolul i-a-ndemnat,
Precum Iuda, pe arginți, pe Messia l-a trădat.
Tot luni, se mai povestește de-un neroditor smochin,
Cum Iisus îl pedepsește, să-și usuce-al său destin!
Dovadă că Dumnezeu, bun e cu tot ce rodește,
Și, cu dreptate, mereu, nevrednici-i pedepsește.

Lacrimile lui Iisus s-au prelins și-n Postul Mare,
Când pravilă I S-a pus de-a lumii neascultare,
Lacrimi cu amarul fierii, cu ale noastre păcate,
Și Lumina re-nvierii, dovedită după moarte.
Biblia ne povestește, că la creștini, Postul Mare,
Sufletul li-l pregătește, cu iubire și-nchinare!
Trup și suflet, laolaltă, își impun canoane grele,
În rugăciune înaltă, de păcate să se spele.

Marțea este ziua care, pomenind zece fecioare,
Diverse prin comportare, sunt dovezi pilduitoare:
Cinci, cu candelele pline, au milostenie mare,
Cinci cu candelele goale, sunt dovezi de nepăsare.

Miercurea e pomenirea unei femei păcătoase,
Cuprinsă de remușcarea faptelor necredincioase.
Lui Iisus, cu-ale ei lacrimi, picioarele I-a spălat,
ꞋNainte de-ale Lui patimi și, cu mir le-a sărutat.

Săptămâna Patimilor, plină-i de lacrimi de sânge,
Al nostru Mântuitor, le-a vărsat fără a plânge.
El își prevede Golgota, crucea ce-o va duce-n spate,
Moartea care Îl așteptă și, se roagă zi și noapte.

Multe, mari, învățăminte, primim din Joia cea Mare,
Dar patru evenimente, sunt de-naltă ascultare:
*Iisus, din smerenie, ucenicilor, cu-ardoare,

Săptămâna Patimilor a dat punctul culminant,
Inimilor tuturor, întru crez determinant.
Toți creștinii să se-adune, în această săptămână,
S-o țină-ntr-o rugăciune, pentru-a lui Iisus lumină!

*Iar la Cina cea de Taină, Sfintei Euharistii,
Cu arhierească mină, sunt prevestite stihii,

Trei zile creștinii vor, în biserici, să asculte
Liturghia darurilor mai înainte sfințite,
Iară joia-i Liturghie, Sfântul Vasile cel Mare,
Și pioasa Vecernie, cu pilde nemuritoare.
Și Agnetul se sfințește, pe Sfânta Masă-așezat,
Cu el se împărtășește, creștinul adevărat.
Și-ncă un Agnet sfințit e, pe întregul an să fie,
Dat la mase necăjite și la proaspăta pruncie.
Amintim Cina de Taină, cu Domnul Iisus Hristos,
Când înainte de cină, cu smerenie, pios,
Cu pilduitoare predici și haina-I de Împărat,
Alor Săi buni ucenici, picioarele le-a splălat!

Le predă o lecție, când îi spală pe picioare.

Care vor cuprinde zarea, patimilor lui Iisus,
Schingiuit, ducându-și crucea, țintuit pe cruce, sus.
*În biserici se citesc, douăsprezece Evanghelii,
Arhanghelii glăsuiesc, cu-ale lor frumoase vdenii.
*Sfânta Cruce-n crez ceresc, în Naos e așezată,
Din Evanghelii lucesc, lumânări de altădată.
Vinerea cea Mare are, aliturgică rostire.
Făcându-se scoatere, din Altar spre nemurire,
Epitaful înfioară, alături de Crucea Sfântă,
Biserica o-nconjoară, când Sfântul Prohod se cântă.
Se fac și pomeniri multe, ale unor sfinți creștini,
Despre patimi suportate, aplicate de păgâni,
Cumplita-i crucificare, tratat cu oțet și fiere,
Cu murdara lor scuipare, necrezând în Înviere.
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Sfinte, înfricoșătoare, mântuitoarele patimi,
Dau pilde înălțătoare, prin esența unor lacrimi.
Până și-un tâlhar spășit, mărturisea tuturor
Că Raiul i-a fost sortit de bunul Mântuitor!

Voi, creștini de pretutindeni, nimic nu e la-ntâmplare,
Se petrec multe minuni, le primim cu contemplare.
Va veni și ziua-n care, va reînvia Hristos,
Prefăcând totu-a mirare, în tot omul păcătos.

Sâmbăta fu cap de drum, îngroparea lui Iisus.
A fost îngropat ca trup, sufletul la Iad s-a dus,
Pentru a-i reînvia, pe cei din veac adormiți,
Pe străbuni a ni-i reda, pe bunici și pe părinți!

Doamne, fă așa să fie, tot creștinul să primească
Vestea că Iisus învie, și o să ne mântuiască,
Că de-acolo din mormânt, va ieși ca o lumină,
Să aducă pe pământ, mântuirea Sa divină!

Cu denii și vecernii, jeluirea cu Prohodul,
Poate Domnul va veni să mântuiască norodul.
Acum El amarnic plânge și viața și-o dă pe toată.
Plânge cu lacrimi de sânge, din păcate să ne scoată.

Haideți să-L întâmpinăm, în genunchi, în rugăciuni,
Credința să o-nvățăm, să pricepem din minuni!
Să-L iubim, să-L înălțăm, să privim mereu în sus,
Și smeriți să sărutăm LACRIMILE LUI IISUS!

POEZII DE SFINTELE PAȘTI
Veniţi să luaţi lumină!, de Mircea Iordache

Veniți de luați lumină...!

Creştinii în biserici s-au adunat
Să primească Lumina Curată
Şi fericiţi în cor au cântat
„Hristos a-nviat, a înviat şi ne iartă!”
Ecoul a prins peste mări şi hotare,
Toţi creştinii români, se cunoaşte,
Vor primi de păcate iertare
Şi vor sărbători aste zile de Paşte.

Azi Domnul Iisus la cer a urcat,
Cu moartea pre moarte călcând
Şi-n dreapta Tatălui s-a aşezat,
De-acolo se-aude grăind:
„Veniţi pământeni, lumină luaţi!”
Şi-o Lumină Divină apăru foarte Sus
Şi parcă din Ea, toţi creştinii, miraţi
L-au distins chiar pe Domnul Iisus.
Lumina divină, prin pesah răzbate,
Căci viaţa, peste moarte a biruit,
Învingând întunericul plin de păcate
Şi omul rămâne de Domnul iubit.
„Veniţi de luaţi Lumină, creştini!”
Aşa zis-a Domnul Iisus, cu iubire,
„Luaţi din Lumina credinţei români
Şi scăpaţi de păcate, prin miruire!”

Frumoasă e masa, împodobită,
Ouăle roşii, cozonac, miel şi vin
Familia toată, frumoasă, unită,
Savurează festinul Divin.
Înainte şi după festinul frumos
La Domnul se fac închinări, rugăciuni,
Slăvit este Domnul Iisus Hristos:
„Hristos a înviat şi face minuni!”
Hristos a înviat din morţi,
Să ne păstrăm curaţi, umani,
Şi ne urăm acum, cu toţi:
„La anul şi la mulţi ani!!!
Notă:
Poetul prof. ing. Mircea Iordache este autorul
“Monografiei Satului Dâmbroca”, 2013
(subsemnatul, co-autor), și co-autorul volumelor
autobiografice
ale
subsemnatului
(www.constantinalecse.com)
Link – Monografie: www.dambroca.com
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Primul Paște în America al pionierilor imigrației Românești, acum 100 de ani în urmă...
(interesant, și foarte impresionant)

... Puţinii români care veniseră cu soţiile şi, care au fost mai intreprinzători şi-au dat repede seama că pot
câştiga mai mult, mai sigur şi mai uşor găzduind-i pe conaţionalii lor, decât lucrând în fabrici, la drumuri sau
în mine. Ei au deschis case în care să-i găzduiască pe emigranţi (boarding house), pe care românii le-au
numit borturi. De regulă, un bort era o clădire modestă de lemn cu un etaj. La parter se găsea o bucătărie
mare, care adăpostea şi albii enorme pentru spălat rufe, sală de mese, prânzitorul, care avea o masă lungă
şi scaune simple, iar în faţă era un soi de cerdac acoperit, pe care emigranţii l-au numit porci, preluând
termenul englezesc porch. La etaj, erau două sau trei încăperi în care erau paturile. În medie, un bort
adăpostea între 25 şi 30 de oameni, dar în unele cazuri, e drept mai rare, se ajungea şi la 50 sau 60 de
"pensionari".
… Şi mai chinuită, decât traiul de pe o zi pe alta, le-a fost (primilor imigranți, nn) viaţa sufletească. Oameni
simpli, fără nici o zestre culturala şi fără conducător, s-au trezit deodată între străini, nu răi, dar
neînţelegători, într-un mediu cultural cu totul altul, fără nicio asemănare cu cel din care plecaseră. Şcoala nu
prea le-a fost cunoscută nici de acasă. Dar, le lipsea şi biserica, care să le mângâie aleanul. Durerea
sfâşietoare de suftet ii copleşea, îndeosebi la sărbători mari, la Crăciun şi la Paşti. Nu era cine să-i
spovedească, să-i împărtăşească si să le împartă Sfintele Paşti, de ziua învierii Domnului. Dovada acestui
fapt o găsim în relatările pionierilor ernigraţiei, despre primele sărbători petrecute în America. Astfel, Nicolae
Mihalţian descrie felul în care au sărbătorit românii din Cleveland, Paştile din anul 1900, după cum urmează:
„Un număr de români s-au adunat, în dimineaţa Duminicii Învierii, într-un "Bort" de pe Wedel Streat, colţ cu
Herman Avenue. Acolo, unii dintre ei, după ce au mâncat prânzul de dimineaţa, se preumblau în sus şi în jos,
alţii povesteau despre slujbele de Înviere de "acasă", iar alţii regretau că într-o zi mare ca aceea, ei nu au
parte nici măcar de bucuria unei îmbucături de "Paşti". În vecinătatea unde se aflau nu era o biserică
ortodoxă, doar una romano-catolică, a cărei limbă şi obicei nu erau cunoscute de românii adunaţi în "Bortul"
de care pomeneam. În aceste împrejurări, povestea Nicolae Mihalţian, s-au hotărât ca toţi, în grup, să iasă
"afară", să umble la "câmp". Ei au apucat-o spre Nord, în susul străzii West 65, au străbătut un câmp fără
clădiri, au trecut drumul de fier şi au ajuns pe ţărmul lacului Erie. Acolo unde s-au oprit era un petec de vie,
ale cărei mlădiţe începuseră sa înmugurească. Frumuseţea paşnică a locului, viţele înmugurite, al căror
simbolism era cunoscut oricărui creştin ortodox, i-au însufletit pe români şi i-au mişcat ca să poată vedea în
jurul lor "semnele lăsate de Dumnezeu în lume". Ei au smuls muguri de viţă şi au muşcat din ei, s-au
îmbrăţişat, şi-au dat sărutul păcii şi şi-au unit glasurile în troparul supremei bucurii şi biruinţe: Hristos a înviat
din morţi, cu moartea pe moarte călcând...” (SURSA - www.constantinalecse.com/capit-05-america.htm)
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Ortodoxia Românească din America, de la începuturi și până în zilele noastre
ISTORIA ADEVĂRATĂ
VATRA ROMÂNEASCĂ, și IERARHII ROMÂNI
DIN AMERICA, în ultima sută de ani

Centru de Studii “Valerian D. Trifa”

Scurt istoric al Episcopiei Ortodoxe Romane din
America si Canada

CAPITOLUL I - PS Episcop Policarp
Centrul de Studii Istorice "Arhiepiscopul Valerian
(Trifa)", ce poartă numele celui de al doilea Ierarh
Român din America, Întâi Stătător al Episcopiei
Ortodoxe Române din America cu sediul la „Vatra“,
Jackson, Michigan, este punctul de plecare, și
aplecare, al orcărui cercetător al istoriei diasporei
românești pe Continent american, și nu numai.
Nu întâmplător, pe frontispiciu, scrie: „Centru de Studii
şi Documentare al Românilor-Americani“. În 1975 acest
concept a devenit faptă şi în câţiva ani, cu ajutorul
financiar şi moral al „Episcopiei Române Ortodoxe din
America“, în principal, dar şi al altor societăţi şi
organizaţii româno-americane şi a unor oameni buni şi
generoşi, o clădire modernă a fost ridicată pe pământul
„Vetrei Româneşti“ din Jackson, Michigan. De aici neam inspirat și noi în lucrarea de față.
Prezenţa românească pe acele meleaguri îndepărtate a
început în jurul anului 1895, prin valul de emigrări din

Transilvania, Bucovina şi Banat, aflate atunci sub
stăpânirea austro-ungară. - Prima Parohie Ortodoxă Română din Canada a fost înfiinţată în anul
1902 în Regina, Saskatchewan, având hramul "Sf.
Nicolae".
La 20 Martie 1903, soseşte la Biserica “Sfântul
Nicolae”, arhimandritul Evghenie Ungureanu, cu
binecuvântarea Mitropolitului Moldovei; - După
aceasta, s-au înfiinţat, rând pe rând, alte parohii
româneşti în Canada, având enoriaşi veniţi, în
mare număr, din Bucovina, parohii ce au funcţionat
sub omoforul canonic al Mitropoliei Moldovei; Biserica Româno-Americană-Canadiană a fost fondată de către laici, care s-au unit, au construit
biserici şi au chemat clerici din "Lumea Veche".
Clerul a venit din două Mitropolii: a Ardealului (cu
sediul la Sibiu) şi a Moldovei (cu sediul la Iaşi).
Prima a influenţat comunităţile româneşti din
Statele Unite, iar a doua pe cele din Canada; - În
acea perioadă, ortodocşii din America de Nord şi
Canada aparţineau, indiferent de originea lor etnică, de Eparhia Rusă, condusă între 1898 şi 1908
de Episcopul Tihon;
- La 15 august 1904, românii din Cleveland au hotărât să întemeieze prima Parohie Ortodoxă
Română din S.U.A., cu hramul "Sf. Maria"; - În decembrie 1905, soseşte în Statele Unite părintele
Moise Balea, primul preot ortodox care a venit să
slujească pentru comunităţile din America;
- La 1 septembrie 1906, părintele Balea începe
tipărirea primului ziar romanesc, numit „America”;
- În 1911, vine în America, trimis de Mitropolia Sibiului, părintele Ioan Podea, cu misiunea de a organiza parohiile din America într-un protopopiat;
- In anul 1912, s-a organizat primul protopopiat
românesc pe tărâm american, condus de părintele
Podea, având în componenţa sa 16 parohii;
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- În 1918, ca urmare a "alegerii" (impuse) la Sibiu a lui
Vasile Mangra, un prelat "pro-maghiar", românii din
Statele Unite s-au întrunit la Youngston, Ohio, la 24
februarie şi au decis să rupă toate legăturile cu Mitropolitul "maghiarizat" de la Sibiu. Ei au scris Mitropolitului de la Bucureşti (al Ungro-Valahiei), cerând să fie
uniţi şi acceptaţi sub omoforul acestuia. La acea dată,
în România nu exista oficial o Patriarhie (abia în 1925 s
-a înfinţat Patriarhia Română);
- Imediat, după primul război mondial, Vasile Mangra a
fost înlocuit cu Nicolae Bălan şi, în consencinţă Mitropolia de la Bucureşti a decis să nu se amestece în treburile românilor americani şi nici în sfera de influenţă,
care, tradiţional, aparţinuse Mitropoliei Ardealului.
- În acest fel, preoţii au continuat să vină în America,
din cadrul Mitropoliei Ardealului;
- Simţind lipsa unui arhiereu al lor şi, urmând exemplul
altor grupări etnice, după ce efectele revoluţiei bolşevice au fost resimţite şi în lumea americană, românii
din America s-au decis să aiba propria lor episcopie
diecezană.
La 25 aprilie 1922, 7 preoţi care fuseseră hirotoniţi în
România au înaintat un memorandum Sfântului Sinod,
cerând încă odată înfiinţarea unei Episcopii a românilor
-ortodocşi din America, astfel că, a devenit clar înteles
de către autorităţile româneşti că, de fapt, nu toţi cei
care şi-au „incercat norocul” în America, se vor mai întoarce în România. Autoritaţile bisericeşti din România
nu s-au grăbit să înfinţeze o organizaţie diecezană pentru românii din America, crezând că nu este necesară;
- La 18 decembrie 1923, Mitropolitul Sibiului îl numeşte
pe părintele Victor Mureşan, protopop al parohiilor din
Statele Unite;
- La 7 Octombrie 1924, preoţii români care fuseseră
hirotoniţi în America, de episcopi ruşi, au ţinut o conferinţă în Pittsburgh, PA., unde au accentuat iarăşi necesitatea înfiinţării unei Episcopii Ortodoxe Române, în
Statele Unite şi, au hotărât ca până atunci, să se
afilieze, jurisdicţional, omoforului Episcopului Rus de
atunci, Adam Filipowski.
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şi a toate, „Vatra Românească” a vieţuit, a crescut, s-a dovedit vie, indestructibilă.

Ferma: Vatra Românească, Grass Lake,
Jackson, Detroit, Michigan
Episcopul Policarp Moruşca, întemeietorul „Vetrei
Româneşti”, a ales acest loc binecuvântat ca
sediu al nou întemeiatei Episcopii Ortodoxe
Române din America. Episcopul Policarp nu a
trăit decât puţin la „Vatra”. Vitregia vremii, căreia
toţi şi toate îi sunt supuşi, l-a îndepărtat de turma
sa, dar, în scurta vreme cât a stat acolo, el a iubit
locul şi i-a dat rost existenţial.

Întemeierea şi dezvoltarea "Vetrei Româneşti"

Ceremonialul instalării Episcopului Policarp (1935)

Pentru Comunitatea Românilor-Americani şi, încă, mai
vârtos pentru cei ortodocşi, „Vatra Românească”, sediul
Episcopiei Romane Ortodoxe din America, din hotarul
oraşului Grass Lake, din sudul Statului Michigan, este
un loc special geografic, dar mai ales duhovnicesc. De
peste şaptezeci de ani, acel loc retras şi, cumva tainic,
din sudul Statului Michigan, a devenit un teritoriu al
gândului, al inimii, al buneivoiri. Obţinut cu greu, cu
jertfe ale unor oameni foarte săraci, menţinut cu
enorme sacrificii, într-o vreme în care ghiara nefastă,
mortală, a comunismului demonic, stătea asupra tuturor

Este bine să nu fie uitat că, Episcopul Policarp a
fost un ierarh român-american, care a înţeles bine
că turma lui este alcătuită, nu din români în America, ci din români-americani, oameni care aparţin
ţării în care se află dar, care păstrează şi duc mai
departe modelul existenţial românesc, înţelegerea
românească a rostului vieţii. Episcopul Policarp, a
mai ştiut că această identitate se poartă şi, poate
fi purtată indiferent de limba vorbită, româna
strămoşilor, deci, eminamente a primilor emigranţi
şi a amintirilor dar, mai ales, în limba ţării,
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Engleza, limba prezentului şi a viitorului, căci Episcopul
Policarp a ştiut că turma sa nu este una în exil, marginală, nesemnificativă, ci una care aparţine neamului
american.
Că aşa a fost, ne-o devedeşte
cea mai folosită şi memorabilă
exprimare a episcopului întemeietor, „Vă primesc aşa cum
sunteti!”. Este de amintit că, la
primul Congres al Episcopiei,
ţinut la „Vatra”, a participat şi
Episcopul Grec al Americii, mai
târziu Patriarhul Ecumenic,
Athenagoras. Cu acest prilej, cei
doi ierarhi au plănuit o adunare a
tuturor ierarhilor ortodocşi din
America, adunare ce ar fi fost
găzduită la „Vatra”. Este limpede că, Episcopul Policarp
ştia că viitorul ortodocşilor româno-americani, trebuie şi,
va fi într-o jurisdicţie canonică americană, în sânul şi ca
parte a neamului american.
După plecarea grabnică a Episcopului Policarp şi, după
ce regimul bestial comunist, instalat cu arme străine, în
România, a interzis revenirea pastorului la turma sa,
„Vatra Românească” a trecut prin clipe grele, dar nu s-a
plecat! Lupi lacomi, îmbrăcaţi în blană de oaie, numiţi de
către bestiile comuniste, au năvălit în turma ortodocşilor
româno-americani şi au căutat să cotropească „Vatra
Românească”. Binecredincioşii nu s-au lăsat jefuiţi. Au
stat în calea cotropitorilor şi a impostorilor şi, ajutaţi de
legea dreaptă a ţării lor, Statele Unite ale Americii, i-au
scos spre ruşine pe cei nevrednici. Ei şi-au ales, iarăşi,
pastor tânăr şi vrednic, care nu i-a lăsat la nevoie, pe
Prea Sfinţitul Episcop Valerian D.Trifa, care apoi a devenit Înalt Prea Sfinţit Arhiepiscop, de întreit binecuvântată pomenire. Împlinirile acestei păstoriri îndelungate
au fost foarte numeroase şi, nu este intenţia noastră aici
a le enumera pe toate. Aici vom căuta doar să pomenim
câteva dintre realizările excepţionale la „Vatra
Românească”:
• In primul rând, a fost schimbată concepţia despre rostul „Vetrei Româneşti”. A fost dată uitării ideea romantică
după care „Vatra” putea fi, simultan, o unitate agricolă
(fermă) productivă, cât şi sediul de reşedinţă al Episcopiei;
• Ideea de „fermă” a fost abandonată, pământul agricol
fiind dat în arendă şi o parte a fost preschimbată într-un
frumos parc;
• Clădirile au fost preschimbate: în dormitoare, casa
„ARFORA”; în prânzitor, sala „Avram Iancu”; în spatiu de
depozitare, „George Pomutz”. S-au mai adăugat clădiri:
un dormitor modern pentru copiii veniţi la taberele de
educaţie religioasă şi un mare pavilion pentru prânzul şi
festivităţile organzate la „Vatra”. Clădirea principala,
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„casa mare”, a fost reparată temeinic şi, acolo locuia Episcopul şi funcţionau birourile Episcopiei;
• La „Vatra”, de la începutul anilor Ꞌ50, s-au organizat tabere de Educaţie Religioasă, pentru tineri. La acele tabere, tinerii, din Episcopie, învăţau
despre credinţa lor, aveau atracţie de Episcopia
lor, de sediul ei, „Vatra Românească” şi, se
puteau întâlni;
• Tot in anii 50 ai veacului al XX-lea s-a inălţat
Biserica şi Capela de la „Vatra”, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”;
• În anii 70 ai veacului al XX-lea, pe pământul dăruit de către „Vatra” (printr-un contract de închiriere, în perpetuitate), s-a ridicat sediul „Centrului
de Studii şi Documentare al RomânilorAmericani” (The Romanian-American Heritage
Center) care, din 1988 poarta numele „Valerian D.
Trifa”. Acest Centru este o instituţie independentă,
neaducătoare de profit, sub legile Statului Michigan, dar care are relaţii cu totul speciale cu Episcopia Română Ortodoxă din America, cu „Vatra”,
sub a cărei inspiraţie a venit în fiinţă. Acest Centru
adăposteşte cea mai importantă colecţie de documente istorice privind trecutul românilor-americani
şi, din 1984, el sporeşte şi se află în purtarea de
grijă a semnatarului acestor rânduri (Alexandru
Nemoianu).

Va urma: www.constantinalecse.com

BISERICA ORTODOXĂ
ORTODOX ROMÂNĂ
ROMÂN “SF.TREIME”
(3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065 – TEL. 323-255-8583; 818-365-4274)
E-MAIL: CONSTANTINALECSE@GMAIL.COM

vă invită să participaţi la:

BANCHETUL DE HRAM - DUMINICĂ 4 IUNIE, 2017
(de la orele 1:00 pm, în sala mare parohială, la sfârşitul Sfintei Liturghii de Rusalii)

PROGRAMUL ARTISTIC:

MENIUL:








Aperitive
Sarmale cu mămăligă,
Friptură de porc cu garnitură
Prajitură și
Cafea
Centrul de răcoritoare va stă
la dispoziţie

Muzică populară şi uşoară cu membrii orchestrei "Rapsodia
Ardealului" (a renumitului cântăreţ Mitică Grigoruţ).
În program: Mitică Grigoruţ, orgă si interpret vocal; Marian Milită,
acordeon şi solist vocal, Mihail Chiriuc, vioara, solist vocal. Orchestra
şi soliştii vor interpreta muzică populară românească, din toate
regiunile României, muzică de dans, de asemenea muzică uşoară
internaţională;

MUZICĂ POPULARĂ ŞI UŞOARĂ CU:
MITICĂ GRIGORUŢ, MARIAN MILIŢĂ, & MIHAIL CHIRIUC
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Imagine dela un Banchet de Sfintele Pasti

Mitică Grigoruţ, Marian Miliţă, Mihail Chiriuc

REUNIUNEA DOAMNELOR VA ORGANIZA TRADIŢIONALA TOMBOLĂ ÎN TIMPUL PROGRAMULUI

PREŢUL DE INTRARE::
•
•
•

$ 30.00 de adulţi, la mese de 10 persoane
$ 10.00 Tinerii de vârsta 6 -12 ani
Intrare gratuită - copii pana la 5 ani
Va rugam sa va aduceţi întreaga familie, şi sa invitaţi prietenii şi cunoscuţii DV

In eventualitatea că nu ne puteţi onora cu prezenţa, am aprecia enorm dacă veţi trimite la
Biserică o donaţie pentru aniversarea Hramului
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La a 30-a aniversare a plecării la Domnul a vrednicului de pomenire, Arhiepiscopul +Valerian (Trifa)
Explicarea fotografiilor:

FOTO # 1 - Congresul Mondial al Bisericilor din Uppsala, Suedia
(1961): IPS +Valerian Trifa, de la Vatra Românească, în conversație
cu IPS Ioan Maximovici de San Francisco, mai târziu canonizat
drept Sfânt al Bisericii Ortodoxe, făcător de minuni.

Foto # 2 - Arhiepiscopul Valerian Trifa, (Viorel numele de botez)
din părinții Dionisie si Macinica (Trifa), s-a nascut pe 28 iunie 1914,
in satul Dealul Capsei, lânga oraselul Câmpeni, jud. Alba, România.
În America are o arhierie de 30 de ani, fructuoasă, însă și foarte
tumultoasă (1952-1982). În 28 iunie 1984 Arhiepiscopul Valerian, in
vârsta de 70 de ani se pensioneaza, fiind sarbatorit într-un cadru
festiv. La presiuni politice, asupra cărora nu ne mai aplecăm acum,
Arhiepiscopul Valerian paraseste Statele Unite stabilindu-se în
Portugalia (13 august 1984). În urma unui atac de inima
Arhiepiscopul Valerian, paraseste cele lumesti, înaltându-se la
Împaratia Cerului (28 ianuare 1987). Este adus în America, și
înmormântat la Vatra Românească (6 februarie 1987). Acum se află
în Împărăția Cerurilor, conversând în veșnicie cu Sfântul Ioan
Maximovici.
+ Arhiepiscopul Valerian
este un Martir și un Sfânt al
Românilor. Dumnezeu să-l
ierte!
Foto # 3 (dreapta)
O pioasă lacrimă, la
mormântul Arhiepiscopului,
Sântul Martir al românilor
din America +Valerian
Conceptul Crucii:
Pr. Protopop Laurențiu
Lazar, Rectorul Catedralei
Episcopale.

