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O Lord, save Your people, and bless Your inheritance.
Grant victories to the Orthodox Christians over their adversaries. And by virtue of Your Cross, preserve Your
habitation.
During Great Lent we remember the sufferings of our
Lord Jesus Christ, which He endured for the salvation of
the world and for the salvation of each of us. We will
remember these sufferings with more intensity in three
weeks during Passion Week: we will remember how the
Lord carried the Cross, — not His cross, but our cross,
because it was not Him but us who needed redemption
from sin; it was for our sake that He sacrificed Himself
on the Cross.
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I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel - Cuvânt La Învierea Domnului
Comunitatea Bisericii primare a continuat să mărturisească Învierea Domnului Iisus Hristos cu mare putere, și
mare har era peste ei toți (Fapte 4:33). Se adunau săptămânal de ziua Învierii și se rugau și cântau cu o singură inimă și într-un singur gând, și se împărtășeau dintr
-o pâine și un potir, ca un singur trup.
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.
+ 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,
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

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
Domnului; dar și mai mult avem nevoie în special marea
prăznuire a Sfintelor Paști din fiecare an, care ne aduce
aminte de puterea lui Dumnezeu și de făgăduința Sa de
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți este nucleul a veni din nou întru slavă.
credinței creștine. Aceasta este vestea bună a Bisericii dintru
început; și este aceeași și astăzi, și trebuie să fie până la a Domnul a promis pe Duhul Sfânt tuturor celor care
doua venire a Domnului.
primesc sfântul botez. Însuși Domnul Hristos a promis că
El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Astfel, fiecare
Tot ceea ce noi credem, tot ceea ce noi învățăm, orice măr- om, în fiecare epocă, poate fi sigur că mărturia uceniturisire rostim are Învierea ca punct de plecare. Importanța cilor din Biserica primara este aceeași și astăzi în
acestei mărturisiri nu poate fi deloc subestimată.
Biserică, și că fiecare om trebuie să audă și să primească această “veste bună” și să trăiască prin ea.
Primul martir al Bisericii, Sf. Ștefan, în rugăciunea de la uciderea sa cu pietre, a mărturisit zicând: “Doamne Iisuse, primește Pentru cei care au nevoie de încurajare despre această
duhul meu ... și Doamne, nu le socoti lor păcatul” (Fapte 7:59- “veste bună,” să ascultăm cuvintele Sf. Apostol Petru:
60). Prin această simplă afirmație, el a confirmat credința sa, “pe Care-L iubiţi fără să-L fi văzut; întru Carele crezând
ca Hristos este cu adevărat viu chiar după moartea Sa de pe
fără ca încă să-L vedeţi, bucuraţi-vă cu
cruce, și că El are puterea de a ierta păcatele.
bucurie de negrăit şi preamărită, dobândind sfârşitul
credinţei voastre: mântuirea sufletelor” (1 Petru 1: 8-9).
Martorii acestor timpuri confirmă ceea ce era în inimile și pe
buzele tuturor celor care îl urmau pe Hristos: faptul că El era Sa lăsam aceste cuvinte să fie călăuza noastră pentru
viu și așezat pe tronul domniei Sale în ceruri; că El este atât aceste zile preamărite când prăznuim Învierea Domnului
Dumnezeu adevărat cât și Om desăvârșit. Aceasta este și nostru. Să fie, de asemenea, o continuă aducere aminte
mărturisirea Sf. Apostol Pavel, care a fost prezent la uciderea a noastră, că Învierea lui Hristos este cheia spre mâncu pietre a lui Sf. Ștefan, “Iisus nu a murit numai pentru noi - tuirea sufletelor noastre și a vieții noastre veșnice.
Cel care a înviat, Cel ce şi este de-a dreapta lui Dumnezeu,
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Cel ce şi mijloceşte pentru noi!” (Romani 8:34).
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Saint John Chrysostom, Archbishop of Constantinople
The Paschal Sermon

If any man be devout and love God, let him enjoy
this fair and radiant triumphal feast. If any man be
a wise servant, let him rejoicing enter into the joy
of his Lord. If any have labored long in fasting, let
him now receive his recompense. If any have
wrought from the first hour, let him today receive
his just reward. If any have come at the third hour,
let him with thankfulness keep the feast. If any
have arrived at the sixth hour, let him have no
misgivings; because he shall in nowise be deprived thereof. If any have delayed until the ninth
hour, let him draw near, fearing nothing. If any
have tarried even until the eleventh hour, let him,
also, be not alarmed at his tardiness; for the Lord,
who is jealous of his honor, will accept the last
even as the first; He gives rest unto him who
comes at the eleventh hour, even as unto him
who has wrought from the first hour.
And He shows mercy upon the last, and cares for
the first; and to the one He gives, and upon the
other He bestows gifts. And He both accepts the
deeds, and welcomes the intention, and honors

the acts and praises the offering. Wherefore,
enter you all into the joy of your Lord; and receive your reward, both the first, and likewise
the second. You rich and poor together, hold
high festival. You sober and you heedless,
honor the day. Rejoice today, both you who
have fasted and you who have disregarded
the fast. The table is full-laden; feast ye all
sumptuously. The calf is fatted; let no one go
hungry away.
Enjoy ye all the feast of faith: Receive ye all
the riches of loving-kindness. let no one bewail
his poverty, for the universal kingdom has
been revealed. Let no one weep for his iniquities, for pardon has shown forth from the
grave. Let no one fear death, for the Savior’s
death has set us free. He that was held prisoner of it has annihilated it. By descending into
Hell, He made Hell captive. He embittered it
when it tasted of His flesh. And Isaiah, foretelling this, did cry: Hell, said he, was embittered,
when it encountered Thee in the lower regions. It was embittered, for it was abolished.
It was embittered, for it was mocked. It was
embittered, for it was slain. It was embittered,
for it was overthrown. It was embittered, for it
was fettered in chains. It took a body, and met
God face to face. It took earth, and encountered Heaven. It took that which was seen,
and fell upon the unseen.
O Death, where is your sting? O Hell, where is
your victory? Christ is risen, and you are overthrown. Christ is risen, and the demons are
fallen. Christ is risen, and the angels rejoice.
Christ is risen, and life reigns. Christ is risen,
and not one dead remains in the grave. For
Christ, being risen from the dead, is become
the first fruits of those who have fallen asleep.
To Him be glory and dominion unto ages of
ages. Amen.
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Gânduri pascale, 1939

Sub gratiile unei ferestre, înfiptă în zidul mohorît al
închisorii Mărgineni, am văzut - sunt ani de atunci – în
Săptămâna Luminată, lacrimile unui om... Era un
ocnaş care, privind bisericuta satului, aşezată de
strajă la poalele închisorii, își ușura sufletul,
plângând... Un om din altă ,,lume" cu fata palidă,
osoasă – mai curând o mască de mort – din care picurau necontenit, lacrămi... Nedumerit de cele ce mi
se arătau ochilor, m'am apropiat de ,,zidul ispăşirii
păcatelor", și am privit îndelung spectacolul bizar și
unic al omului împietrit, căruia din toată făptura nu-i
mai rămăsese decât ochii, să plângă... De ce
plângea? Amintirea zilelor de libertate în care, alături
de ceilalți săteni, trăia toată măreția sfintelor sărbători?
Chinul remuşcării, sau licărirea primelor scântei pe
care credinta le-a putut aprinde în întunericul sufletesc
al acestui om?
Intr'un fel sau altul, omul care îşi proptise capul în
zăbrelele care despărteau cele două lumi – încerca,
desigur, o mare durere, dar și o mare mângâiere.
Bisericuta cu geamurile luminate, svonul de clopot
care-şi îngâna prelung şi melodios chemarea, până
dincolo de lumea sufletelor rătăcite, credincioşii care
se îndreptau spre sfântul lăcaş învestmântat de sărbătoare, ridicau până la zid, balsamul mângâierii creştineşti... Supremul balsam al credinții biruitoare care
poate alina și săvârşi adevărate minuni.
Ispitit să aflu ce se petrecea în sufletul acestui om, am
intrat în închisoare, încercând să-i desleg taina... Omul
privea, cu ochii plini de lacrămi, mărețul decor al
bisericuţii luminate. A rămas, multă vreme, surd la
toate întrebările mele. Intr'un târziu, condamnatul - un
flăcău cu fata palidă, stăpânindu-şi cu greu chinul sufletesc – imi istorisi povestea tristă a marelui păcat pe
care-l săvârşise, într'o clipă de rătăcire : îşi omorise pe
cel mai bun prieten, pentru o fată din sat... ,,M'au judecat oamenii și m'au condamnat, pe sfântă dreptate.
Dar judecata lui Dumnezeu este și mai grea, și de
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aceia, îmi petrec ceasurile de odihnă, privind
bisericuta copilăriei mele... Mă rog Celui de Sus şii cer, cu lacrămi amare, îndurare...”
,,In fiecare an, în Săptămâna Luminată, privesec
dela această fereastră, deniile... Le trăesc și eu în
pustietatea sufletului meu sbuciumat, din depărtare, aşa cum má vedeti.... și sunt singurele raze
de lumină și de nădejde pentru o ispăşire la care,
poate, nu am dreptul să râvnesc.... De multe ori uit
că zidurile şi zăbrelele mă despart de bisericuţă....
Atunci mă revăd și eu în sat, pregătindu-mă de
Sfintele Sărbători ale Paştilor... Glas de clopot,
glas de preot, miros de tămâie și de ceară topită...
Satul... bisericuţa..." şi omul se îneca într'un plâns
prelungit. De câte ori sună clopotele deniilor,
întâmplarea dela Mărgineni imi revine în minte. Ea
mi-a dovedit, că și în noaptea întunerecului, în cele
mai destrămate și mai sbuciumate suflete, puterea
biruitoare a credintei săvârşeşte minunile pe care
adesea ori nu le punem întelege. De ramurile
acestei credinte îmi anin gândurile în popasul de
reculegere și de înviorare pe care ni-l oferă sfintele
Sărbători ale Paştilor. Gândesc şi eu, ca atâția
alții, la ceeace se desprinde din biblica pildă a patimilor Mântuitorului, a suferintelor şi chinurilor îndurate, pentru mântuirea noastră, a oamenilor. Şi mai
ales la învătămintele cari ar putea face pe oameni
mai buni, mai blânzi, mai drepţi, mai iubitori de
semeni. Dar câti dintre oameni urmează învăţăturile Celuia ce A suferit răstignirea pe cruce,
pentru o viaţă alta decât aceasta pe care o trăim in
sbucium și frământări, cu răsturnări pe care le condamnă morala faptelor bunului şi blândului Crist?
Oamenii și noroadele se vrăşmaşesc, gata să se
războiască, ca și când nouăsprezece secole de-a
rândul, - sublimul sacrificiu și suprema jertfă a
Domnului nostru Isus Hristos, n'ar fi folosit la
nimic…
Spectrul războiului a tulburat sufletele lumei
creştine: De aceea săptămânile premergătoare
Sfintelor Sărbători au fost întunecate de umbra
care amenintă liniştea şi pacea dintre popoare...
La un pas de război, lumea creştină a intrat în Sărbători cu nădejdea unor zile mai bune, mai liniştite
şi poate mai luminoase, cu ceeace clipele de
popas şi de reculegere ale Sfintei Invieri pot dărui
minţii şi sufletelor. Sfânta Inviere ne-a adus mai
mult decât oricând, înviorarea, îmbărbătarea şi
înălțarea sufletească ce se ridică tainic, ca şi credinta biruitoare, dincolo de socotelile lumești. Invierea Domnului va invia desigur multe simțăminte
și multe precepte uitate. Cu aceste gânduri și cu
aceste nădejdi ne înveselim cu totii astăzi spunând
străvechiul : Hristos a înviat!
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Poezii Creștine, la Paști
RADU GYR - IISUS IN CELULĂ
de Radu Gyr
Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist si ce'nalt părea Crist !
Luna venea după El, în celulă
si-L facea mai înalt si mai trist.

Doar razele reci, ascutite'n unghere,
cu sulita lor m'au străpuns...
- Unde esti, Doamne? Am urlat la zăbrele .
Din lună venea fum de cătui...
M-am pipăit... si pe mâinile mele,
am găsit urmele cuielor Lui.

IISUS
Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
ochii adânci ca niste păduri.
Luna-L bătea cu argint pe vestminte
argintându-I pe mâini vechi spărturi.
Uimit am sărit de sub pătura sură :
- De unde vii, Doamne, din ce veac ?
Iisus a dus lin un deget la gură
si mi-a făcut semn ca să tac.
S'a asezat lângă mine pe rogojină :
- Pune-mi pe răni mâna ta !
Pe glezne-avea urme de cuie si rugină
parcă purtase lanturi cândva.
Oftând si-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libărci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada Lui, vărgi.
Părea celula munte, părea căpătână
si misunau păduchi si guzgani.
Am simtit cum îmi cade capul pe mână
si-am adormit o mie de ani...
Când m-am desteptat din afunda genună,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă si era lună,
numai Iisus nu era nicăiri...
Am întins bratele, nimeni, tăcere.
Am intrebat zidul : nici un răspuns !

Pr. Marin Mihalache
Cel ce stă pe tronul de lumină
Mielul sfânt tronând peste vecii
Cel ce-a fost şi are iar să vină
A fost mort şi stă printre cei vii.
El cu Tatăl şi cu Duhu-s una
El cu noi e frate după sânge
El a fost cu noi întotdeauna
Noi prin el am ȋnvăţat a plânge.
El ne spală vina şi păcatul
El e singurul ce ne mai iartă
S-a făcut pe sine vinovatul
Şi nu el ci crucea lui ne ceartă.
El e leu şi totuşi nu sfâşie
El e stâncă, fluviu care vine
El e preot ce de-o veşnicie
Se jertfeşte pentru noi pe sine.
El e apa vie şi izvorul
El e rege dar şi țară sfântă
El e poarta oilor, zăvorul
Pacea lui e cea care cuvântă.
El e mire nenuntit vreodată
El e totuşi mire la mireasă
Lumea lui e-atât de-ndepărtată
El e totuşi cel care veghează.
Nicăieri noi n-am găsit lumină
Nicăieri nu am găsit alt semn
El e cel ce-a fost şi-are să vină
Să ne toarne-n candeli untdelemn.
Lumină Lină (Poezii), 2020, p 9-10
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Los Angeles, California - Programul Bisericii Sfânta Treime În
Primul Semestru Al Anului 2021
Postul Mare de la început până la Florii
(15 Martie – 25 Aprilie)
Programul Slujbelor din tot Sfântul și
Marele Post al Paștilor:

Să ne rugăm pentru cei în suferință
Iartă-le Doamne greșelile cele de voie, și
cele fără de voie... Robilor Tăi:

* 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, si
dupa Sfintele Slujbe

♦ Ana Ciuca
♦ Ana Maria (mama dnei Carmen Badescu)
♦ Anatol Rezmerita
♦ Anghelina Ciolache
♦ Aurica Raicu
♦ Cristina Mondocea
♦ Elena Gheorghiu
♦ Gheorghe Tasu
♦ Ioana Gina Alexe
♦ Jessica Arau
♦ Leontina (Tina) Himber
♦ Maria-Clara Vamvulescu
♦ Nick Sadrapeli
♦ Radu Paton
♦ Silvia Ionita
♦ Sultana Goga
♦ Suzana-Dumitra
♦ Teodora Dragomir

Stăpâne Doamne Atotțitorule, Impărate sfinte, cela
ce pedepsești dar nu omori: Cela ce întăresti pe
cei căzuți și ridici pe cei surpati. Cela ce ușurezi
suferințele oamenilor, rogu-mă Tie, Dumnezeul
nos-tru, și pe mine robul Tău (numele), cel ce
pătimesc cercetează-mă cu mila Ta.

Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și
închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

În fiecare duminica:
* Slujba Utreniei, orele 9:00
* Spovedire, orele 9:00 am
* Sfânta Liturghie, orele 10:00
În fiecare Sâmbata (exceptie Saptamâna
Patimilor)
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Programul Slujbelor Bisericeşti Duminica Floriilor, Săptămâna
Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată, Duminica Tomii
Luna lui Aprilie 2021
24 S †) Sâmbăta lui Lazăr,

Săptămâna Luminată, de la Sfânta
Înviere (2 Mai – 9 Mai)
Luna lui Mai 2021

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Parastasele de obște
* Procurarea salciei, pentru a doua Zi (Duminica
Floriilor)

Săptămâna Mare până la Sfânta Înviere
(25 Aprilie – 1 Mai)
25 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Binecuvântarea sălciilor
* Masa de peste - anulata
În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parintele va vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii
din comunitate
28 J †) Sfânta și Marea Miercuri
* Sf. Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfințite, orele
10:00 am
* Slujba Sfântului Maslu și Denie (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
29 J †) Sfânta și Marea Joia
* Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, 10:00 am
* Sfintirea Pastilor
* Denie celor 12 Sfinte Evanghelii (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
30 V †) Sfânta și Marea Vinere
* 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)
* La Prohod: Înconjurarea în sala bisericii cu Sf.
Epitaf
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara

Punerea în mormânt a Domnului
1 S †) Sfânta și Marea Sâmbãta
* Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, 10:00 am
* Spovedanii la începutul slujbei (8:00-10:00)
* Pregătirea Pastilor
2 D †) Duminica Sfintei Învieri (+) Invierea
Domnului. Sfintele Pasti
* 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.
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Săptămâna Luminată până la Rusalii (2 Mai – 21 Iunie)
Luna lui Mai 2021
3 L †) Începe Sãptãmâna Luminatã (Sfintele
Paste)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

30 D †) Duminica a 5-a după Paşti
(Duminica Samarinencii)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

7 V †) Izvorul Tãmãduirii (Harti)

Luna lui Iunie 2021

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Sfintirea Aghesmei

6 D †) Duminica a 6-a după Paşti (Duminica
Orbului din naştere)

De la Duminica Sf. Toma, la Rusalii
(9 Mai – 20 Iunie)

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
9 J †) Înaltarea Domnului Nostru Iisus Hristos. (Ziua Eroilor)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
13 D †) Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
19. Sâmbătă a 8-a după Paști (Moșii de
vară)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Parastase de obște, și IMO Anca Fanous (1
an), orele 11:30 am
20 D †) Duminica a 8-a după Paşti
(Pogorârea Sfântului Duh)

9 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti (Sf. Ap.
Toma) Pomenirea Morţilor/Paștile Blajinilor

Hramul Bisericii

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Ziua Mamei, Ziua Independenţei, Monarhia
* Te-Deum și Cuvânt aniversar

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
♦ Vecernia cea Mare a Rusaliilor, 12:30 pm

16 D †) Duminica a 3-a dupa Pasti
(Mironositele Femei)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
21 V †) Sf. Împărați Constantin și Elena
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
23 D †) Duminica a 4-a după Paşti (Duminica
Slăbănogului)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Pogorârea Duhului Sfânt (Hramul Bisericii)
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Rapoarte de Activități Parohiale pe 2020 la Adunarea

Raportul Presedintelui Consiliului Parohial privind Activitățile Parohiale pe anul 2020
Generală
Parohială
din 31
(prezentat la Adunarea
Generală
a Parohiei duminică
31 Ianuarie
Ianuarie 2021)2021
Duminică 31 ianuarie 2021, s-a ținut Ședința Adunării Generale Parohiale, constituțional convocată
de către Consiliul Parohial la data de 1 ianuarie
2021, și aprobată de către Sfânta Episcopie
ROEA la 29 ianuarie 2021.
Ședința s-a ținut în locașul Bisericii Sfânta Treime
din Los Angeles, California (adresa de mai sus),
începând cu orele 12:40 pm, și s-a desfășurat
potrivit AGENDEI aprobată de Cancelaria Sfintei
Episcopii. La apelul nominal au răspuns
PREZENT un număr de 36 de enoriași. Datorită
perioadei de pandemie, toți participanții au fost
îndrumați să poarte mască, și să păstreze
distanțarea fizică (socială).
Rugăciunea De Invocare Şi Moment De Reculegere Imo:
Moment de reculegere IMO +Episcopul Policarp
(Morușca), +Arhiepiscopul Valerian (Trifa) și a
tuturor celor care au raposat, sau au fost
comemorati in decursul anului 2020, si ale caror
nume stau inscrise in revistele “Viata Crestina”
2020: Ioana Matei, Leonora Kosek, Anna Mihai,
Alexandru Dinu Nistorescu, V.Rev. dr. Catalin
Mitescu, Olimpia Kirkorian, Ioan Cuciureanu, Constantin Sinescu, Adrian Anghel, Anca M. Fanous,
Marusa Lascu, Gheorghe Caranica, Dumitru Caranfil, Adriana Gubovici, Neculai Sapera, Stela
Sapera, Victoria Caranfil-Myers, Sultana Caratas,
Alexandru Roman, Elena Greavu, Millie Bonca.
Intru fericită adormire veșnică odihnă dă Doamne
sufletelor adormiților/adormitelor robilor tăi, mai
sus pomeniți!. Și le fă lor Doamne, Veșnică
Pomenire!
Raportul Preotului – Fiind și președintele Adunării Parohiale, Părintele paroh a făcut o dare de
seamă, generală, a activităților parohiale, în an de
pandemie covid-19, pe anul 2020
Consiliul Parohial – Dl Ion Anton, presedintele
consiliului, va prezenta in “raportul” sau, principalele activitati parohiale administrative, intreprinse
in timpul anului 2020.
Reuniunea Doamnelor – Presedinta Reuniunii,
doamna Getta Jercan, ne va transmite raportul
dumneaei, in care trece in revista cele mai semnificative activitati parohiale ale Reuniunii, in decursul anului 2020.

Casieria Parohială – Dna Victoria Razmeritsa
a prezentat in rapoartele sale, situatia financiara a parohiei, pe domenii, pe anul incheiat
2020.
Cancelaria Parohială - Pe langa activitatile
sacerdotale, liturgice, preotul paroh a desfasurat si o larga si variata gama de activitati parohiale administrative, din care mentionam cateva:
Statistici Vitale: planificare de slujbe, inregistrarea slujbelor, si eliberarea certificatelor
(boteze, convertiri, etc).
Comunicatii – in scris – tiparite si expediate,
sau transmise electronic (e-mails) intre membrii consiliului parohial, membrele reuniunii,
credinciosii, Cancelaria Sfintei Episcopii;
Tipărirea şi distribuirea semestrială a revistei “Viaţa Creştină” – De asemenea, si in format electronic.
Pregatirea Agendelor de lucru pentru sedintele auxiliarelor parohiale, Rapoartele ptr Adunarea Parohiala Anuala.
Menţinerea siteurilor pe Internet, menționate
în raportul părintelui paroh.
Contacte telefonice si corespondenţă parohiala (dupa necesitati).
Programe Fund-Raising (setarea contului
pentru donații prin PayPal, MAF Estate, etc).
Comitetele Administrative
Comitetul de întreținere, condus de dl Ion
Anton a coordonat, proiectele de întreţinere
generală și reparatii la biserică, și adiacentele
parohiale, etc…
Contabilitate. Dna Victoria Razmeritsa, care a
ținut tóate evidenţele financiare, a făcut depunerile bancare, și a efectuat cheltuielile curente, în decursul
Comitetul Reuniunii Doamnelor, in frunte cu
dna presedinta Getta Jercan, a organizat, gatit
si servit câteva evenimente speciale, cum ar fi
câteva pomeni (memorial meals) si parastase.
Comitetul Cultural, condus de dl Ion Anton,
și Administratorii Victoria si Anatol Resmeritsa – TOATĂ RECUNOȘTINȚA COMUNITĂȚII.
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Raportul Presedintelui Consiliului Parohial privind Activitățile Parohiale pe anul 2020
(prezentat la Adunarea Generală a Parohiei, duminică 31 Ianuarie 2021)
După adunarea generală a Cosiliului Parohial al
Bisericii Sfânta Treime care a avut loc la începutul
lunii februarie 2020 se părea că viața parohială urmează un drum normal, pe orizontală, fără a intui
cu ce urmează să ne confruntăm în lunile care au
urmat în viața parohiei și a întregii lumi. Întâi au
adiat peste lume niște zvonuri de manifestare a
unui ucigaș invizibil, clasificat drept virus Covid-19
(după anul în care s-a manifestat inițial) și doar în
aproape două luni a cuprins întreg spațiul planetar,
încât din 28 martie 2020 s-au impus restricții de o
severitate preventivă nemaiîntâlnite.
Restricțile sociale la nivel național au cuprins și
restricții privind viața administrativă și sacerdotală
a Bisericii noastre. În prima fază viața Bisericii a
paralizat, Biserica fiind restricționată prin încetarea
slujbelor și a întregii activități. Era în perioada când
lumea credinței se pregătea de celebrarea a 2020
de când Iisus Hristos a venit în lume, trimis de Tatăl, a viețuit cu oamenii, a făcut mulțime de minuni,
a fost ovaționat, iubit, ascultat cu foame de iubire,
de credință și de învățăturile propovăduite cu toate
ocaziile. Spaima veniri lui Mesia a acelora care
conduceau lumea au făcut ca să-L urască, să-L
hulească, să-L defăimeze chiar confrații Lui, sub
ocupația romană și guvernarea lui Ponțiu Pilat, a
fost badjocorit, răstignit și Înviat din morți spre
spaima şi groaza celor care L-au trimis la moarte.
Manifestarea credinței, a dragostei nemărginite
față de Cel care a fost răstignit pentru noi, pentru a
ne salva din prăpastia păcatelor în care viețuiam, a
fost umbrită și chiar blocată de norii pandemiei universale, dorința de însoțire a Mântuitorului pe drumul dintre Pretoriu unde a fost judecat și Golgota,
unde a fost crucificat fiind blocată de restricții fără
precedent. Așa Domnul Iisus a pătimit, a fost badjocorit, ucis prin crucificare în întunericul adus de
norii pandemiei. N-am putut să-L însoțim, să
pătimim alături de El, sa-I plângem suferințele, săL conducem pe Via Dolorosa (drumul calvarului) și
să asistăm cu durere sfâșietoare, la moartea Sa
pe cruce, iar a 3-a zi să explodăm de fericire și bucurie că Iisus a Înviat din morți. Potolindu-se prin
iunie spaima de inamicul invizibil, stăpânirile au
început timid să permită întorcerea la Biserica
Dreptmăritoare.
La început li s-a permis la slujire doar la doi (preot

și dascăl) apoi la 10 persoane, apoi la mai
mulți, cu respectarea unor restricții draconice.
În toată perioada prohibiției slujbelor sacerdotale, păstorul nostru,
P.C. Părinte Protoereu Constantin Alecse a
fost pe baricade efectuînd servicii de vizitare a
bolnavilor și bătrânilor la spitale și acasă, oficierea slujbelor de înmormântare, respectând
restricțile impuse la săvârșirea Sfintelor Taine,
fără a abdica de la rolul de păstor a turmei
duhovnicești.
În perioada unor ușoare relaxări, ușile Bisericii
s-au deschis și credincioșii au participat la slujbe, s-au cuminecat, sărbătoare după sărbătoare, s-au împlinit toate cele de cuvință pentru vii și pentru morți, au participat la botezuri,
la parastase atât la Biserică cât și la cimitire.
Participarea unui număr din ce în ce mai mare
de credincioși a fost determinată de atitudinea
curajoasă a Părintelui păstor.
Părintele prin fermitatea cu care și-a făcut nu
numai datoria, ci a fost un lider duhovnicesc
împlinind toate cele sacerdotale, iar prin predicile pline de îndemnuri la credință, curaj, încredere că ajutorul ne poate veni de la Dumnezeu ne-a determinat să-l urmăm, să-i fim în
preajmă, să-i susținem stoicismul cu care
navigheză în arca credinței însoțindu-l din ce
în ce mai mulți. Eroismul de împlinire a celor
duhovnicești ca un adevărat păstor al turmei
de oi cuvântătoare P.C. Părinte Constantin
Alecse l-a manifestat în anul al 70-lea de
viață, și 45-lea de slujire la Altar, am încercat
să imortalizez evenimentul în cateva versuri.
Le-am gândit-simțit, în numele tuturor acelora
care din solidaritate cu Păstorul, din credință
față de Biserica și din dragoste fata de Sfânta
Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, am scris
acest raport ca pe un jurnal de luptă cu
inamicul invizibil, încercând să imortalizez prin
cuvinte, și faptele care au încununat războiul
pandemic din anii 2020-2021 și care continuă
până la victoria finală.
Ion Anton, Președintele consilului parohial din
voința enoriașilor și mila lui Dumnezeu
31 ianuarie, 2021, Los Angeles, Biserica
Sfânta Treime)
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Deciziile Adunării Generale parohiale, în legătură cu
“Maria Anca Fanous Estate”
Adunarea parohială a consemnat și acceptat
următoarele recomandari ale consiliului:
a). Părintele Constantin Alecse, preotul paroh
al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treimi, a
fost factorul esențial în decizia doamnei Maria
Anca Fanous de a oferi, prin TESTAMENT „Testamentul Mariei Anca Fanous” din 2
ianuarie, 2020, întrega ei agoniseală reală și
reziduală, Bisericii Ortodoxe Române Sfânta
Treime din Los Angeles, California;
b). Din voința proprietarului, Părintele paroh
Constantin Alecse a fost desemnat să
îndeplinească funcția de EXECUTOR al
„Testamentului Mariei Anca Fanous”, mai sus
menționat, din 2 ianuarie 2020;
c). Curtea Superioară din Los Angeles,
California, l-a recunoscut pe (pr) Constantin
Alecse Executor Al Așezământului “Maria Anca
Fanous”, Prin Ordin Probatoriu Și Scrisorile
Testamentare (Probate # 20STPB055148), din
22 dec. 2020;
d). Adunarea Generală a fost încunoștiințată de
faptul că Părintele Constantin Alecse a împlinit
îndeplinit cu conștiinciozitate toate cerințele și
condițiile înscrise în Testamentul mai sus
menționat, precum și în Directivele „Advanced
Health Care” din 17- XII- 2019, de către
proprietarul Așezământului, Maria Anca Fanous,
inclusiv, dar nu limitându-se doar la dorința ei
„de a trăi în casa ei atât timp cât este posibil, în
mod rezonabil, fără a pune în pericol sănătatea
și siguranța ei fizică sau psihică și de a primi
orice asistență de la angajații Așezământului ei,
sau de la persoanele care o îngrijesc cu toate
cele necesare...; și ... să fie adusă înapoi acasă
cât mai curând posibil după orice fel de
eventuală spitalizare...” (AHC - pag. # 6);
e). Adunarea Generală a luat cunoștință de
faptul că securizarea numitei donații către
Biserica Sfânta Treime, prin
întocmirea
Testamentului, și
finalizarea juridică a
Procedurii Probatorii a „Testamentului Mariei
Anca Fanous” (Probate # 20STPB055148) s-a
făcut datorită expertizei, cunoștințele și
contribuția personala a P.Constantin Alecse;

f). Adunarea Parohială a luat cunoștință de
donația pecuniară ce urmează a o primi din
partea Așezământului “Maria Anca Fanous”, prin
eforturile exclusive ale Părintelui Constantin
Alecse, căruia i se aduce public recunoaștință și
hotărăște să ofere părintelui Constantin Alecse o
danie procentuală de apreciere, la data încheierii
PROBATORULUI JURIDIC al Așezământului
Real și Rezidual „Maria Anca Fanous”.
g). Adunarea Parohială a decis reactivarea
Comitetului de Construcții și Remodelări a
Bisericii, înființat în 1987, sub numele de
„Church Endowment Committee ”, compus din
următorii membri: (pr.) Constantin Alecse, Ion
Anton, Răzvan George Jercan, Anatol
Rezmeritza, Daniela Saffari și Victoria
Rezmeritsa, pentru a administra corespunzător,
numitul proiect, la închiderea PROBATORULUI
“Așezământului Maria Anca Fanous” - Real și
Rezidual, Consiliul Parohial recomandă
reactivarea.
h). Adunarea Generală a stabilit beneficiile
administratorilor bisericii, după cum urmează:
salariu de $ 600.00/lunar și scutirea plătii chiriei
lunare de $ 600.00, pentru spațiul ocupat în
clădirea fostei case parohiale. Toate utilitățile
(electricitate, apa, telefon, etc) și reparațiile
necesare de menținere a apartamentului au
acoperire pecuniară din bugetul bisericii.
j). Membrii consiliului parohial pe anul 2021, aleși
la Adunarea Generală parohială: psa Alecse
Elena, Anton Ion, Cadia Mariana, Ciceu Ion,
Ciceu Maria, Cufuioti Panait, Ganea Daniel,
Jercan Razvan George, Jercan Getta, Luca
Vasile, Mihai Valentin, Popescu Sabina,
Predescu Peter, Predescu Mirela, Pugna
Claudia, Rastian Antuaneta, Rastian Edward,
Rezmeritsa Anatol, Rezmeritsa Victoria, Scopu
Viorica, Saffari Daniela, Serban Dora, Serban
Marian, Turlacu Filofteea - Ex Officio: Parish
Priest: Fr. Alecse Constantin - Congress
Delegates (2021 & 2022): Ion Anton and Claudia
Pugna, Congress Alternates (2021 & 2022):
Scopu Viorica & Marcela Dora Serban.
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Funcționarii Consiliului Parohial pe anul 2021
Alegerea Functionarilor Consiliului 2021
Dupa incheierea Adunarii Parohiale Anuale,
Duminica 31 ianuarie 2021, in jurul orelor 2:15 pm,
nou-alesii membri ai consiliului parohial, pe anul
2021, s-au intrunit in biserica pentru depunerea
juramantului, si alegerea functionarilor. Inaintea
depunerii juramantului, Parintele Constantin
Alecse multumeste tuturor membrilor consiliului
parohial, care au slujit parohia in anul 2020, iar
dupa depunerea juramantului, s-a purces cu
procedura de alegere a functionarilor consiliului
parohial pe noul anul.
Presedinte - Dl Ion Anton il propune pe Dnul
Marian Serban. Secondeaza părintele paroh
Constantin Alecse. Dnul Marian Serban accepta.
Nemaiexistand alte nominari, se purcede la vot. Se
aproba in unanimitate.
Vice Presedinte al Consiliului Parohial - Dnul
Marian Serban îl propune pe dl Ion Anton.
Secondeaza dl Vasile Luca. Dl Ion Anton acceptă..
Nemaiexistand alte nominari, se purcede la vot. Se
aproba in unanimitate.
Secretar - Dna Antoaneta Rastian o propune pe
dna Dora Marcela Serban drept secretară.
Secondare dna Victoria Razmeritsa. Dna Dora
Marcela Serban accepta. Nemaiexistand alte
nominari, se purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
Casier - Dna Dora Marcela Serban o propune pe
dna Victoria Rezmeritsa drept casier. Secondeaza
dna Antoaneta Rastian. Dna Victoria Rezmeritsa
accepta. Nemaiexistand alte nominari, se purcede
la vot. Se aproba in unanimitate.
Controlor I - Dna Antoaneta Rastian o propune pe
dra Claudia Dana Pugna, drept controlor #1.
Secondeaza dl. Ion Anton. Dra Claudia Dana
Pugna accepta. Nemaiexistand alte nominari, se
purcede la vot. Se aproba in unanimitate.
Controlor II - Dra Claudia Dana Pugna o propune
pe dna Antoaneta Rastian drept controlor #2.
Sustine dnul Marian Serban. Dna Antoaneta
Rastian accepta. Nemaiexistand alte nominari, se
purcede la vot. Se aproba in unanimitate.
Epitrop I - Dnul Ion Anton îl propune pe dl Vasile
Luca. Secondeaza dna Victoria Razmeritsa. Dnul
Vasile Luca accepta. Nemaiexistand alte nominari,
se purcede la vot. Se aproba in unanimitate.
Epitrop II - Dnul Vasile Luca il propune pe dl
Daniel Ganea (epitrop II). Secondeaza dnul
Eduard (Eddie) Rastian. Nemaiexistand alte
nominari, s-a votat in unanimitate.

Comitete de administrație parohială:
Financial Advisor: Eddie (Edward) Rastian, este
propus de părintele paroh, și acceptat de consiliu prin
aclamație, să fie Financial Advisor pentru consiliul
parohial și Comitetul pentru „Church Endowment”. Alte
comitete: Dnul Panait Cufuioti – Coordonatorul
Activitatilor Religioase; Cantori/Ipodiaconii Gabriel
Vamvulescu, Panait Cufuioti, Liviu Constantinescu,
Viorica Scopu și Claudia Dana Pugna; și Dnul Ion
Anton – Activitatile culturale
Nou-alesul presedinte, dl Marian Șerban, si secretara
consiliului parohial 2021, au convocat, prima sedinta a
consiliului parohial pe anul 2021, in ziua de duminica, 7
Februarie 2021, orele 12:30 pm, la finele Sfintei
Liturghii, in Sfanta Biserica, pentru a valida PROCESULVERBAL al
Ședinței Anuale a Adunării Generale
Parohiale din 31 ianuarie 2021.
Ședinta electorală, parte integrantă din Adunarea
Generală Parohială, s-a încheiat în jurul orelor 2:15pm,
cu rugaciunea de multumire.
Ședința Consiliului Parohial din 7 februarie 2021
Potrivit convocării, făcută la ședința electorală din 31
ianuarie 2021, de către dl Marian Șerban, nou-alesul
președinte și secretara noului consiliu parohial, în Ziua
de Duminică 7 februarie 2021, s-a ținut prima ședință
a consiliului parohial pe anul 2021, la numai o
săptămână după ce a avut loc Adunarea Generala
Parohiala Anuala a Bisericii Sf. Treime, din Los
Angeles, California.
Ședința a fost convocată pentru orele 12:30 pm, în
Sfânta Biserică, la sfârșitul Sfintei Liturghii, și a
parastasului de 40 de zile IMO Elenei Greavu.
Agenda De Lucru:
a). Rugăciunea de invocare și depunerea Jurământului
- Înaintea începerii ședinței, părintele paroh acceptă
jurământul din partea membrilor consiliului care, din
binecuvântate pricini au lipsit la ședința electorală din
31 ianuarie 2021;
b). S-a semnat tabelul nominal;
c). S-a citit și aprobat Procesului-Verbal al Adunării
Generale Parohiale din 31 ianuarie 2021;
d). S-a citit și aprobat Procesului-Verbal al Sesiunii
Electorale, din 31 ianuarie 2021, pentru alegerea
funcționarilor noului consiliu parohial 2021;
e). S-au citit și aprobat rezoluțiile Adunării Generale
Parohiale, ca urmare a recomandarilor consiliului
parohial din 2020;
f). S-a prezentat, s-a discutat și s-a aprobat programul
de activități al bisericii în primul semestru al anului
2021, după cum a fost prezentat în paginile 7-9 din
prezenta revistă.
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Aniversari și Comemorări...
Preasfințitul Părinte Episcop Andrei de Cleveland - Prima Aniversare a Hirotoniei Sale
Right Reverend Bishop Andrei of Cleveland - First
Anniversary of Consecration

La mulți ani, Prea Sfințite Episcop Andrei!

His Eminence, Archbishop Nathaniel, together with the clergy, faithful and monastics, offer prayers and heartfelt thanksgiving
for His Grace, Bishop Andrei (Hoarste),
Bishop of Cleveland and Auxiliary Bishop of
The Romanian Orthodox Episcopate of
America, on the occasion of the first anniversary of his consecration on February 1,
2020.
May God grant him many years of strength,
wisdom, good health and furtherance in all
good things!
Și noi, slujitorii și credincioșii Bisericii
Ortodoxe Române Sf. Treime din Los Angeles, California adresăm, Prea Sfinției
Sale Episcopul Andrei, La Mulți Ani!, cu
sănătate deplină, Har și Spor Duhovnicesc în pastoriția arhierească! (pr) Constantin și Turma păstorită de cca 40 de ani.

Comemorarea Unirii Moldovei cu Patria Mamă de la 27 martie 1918
Duminică 28 martie 2021 la sfârșitul Sfintei Liturghii s-a comemorat evenimentul istoric a Unirii Basarabiei cu
Patria Mamă, prin oficierea Slujbei Te-Deum-ului, și cuvântul aniversar, rostit de dl ing. Ion Anton, pe care-l
redăm în cele ce urmează:
Prea Cucernice Părinte Protopop,
Fraţi creştini, români, români-americani, mă bucur că ieri am sărbătorit 103 ani de la
Unirea şi a Basarabiei cu România, Regatul Românesc, Părintele a spus că zilele
astea tot am avut în gând să folosesc două cuvinte: aniversare şi comemorare. De
ce aceste două cuvinte? Este o aniversare a momentului când s-a săvârşit Unirea de
la 1918, în 27 Martie, Basarabia a fost prima forţă care a aderat la Patria mamă, şi
comemorare pentru că această putere Republica Moldova, Basarabia nu a fost
alături de Patria mamă decât 25 de ani, în două etape. În prima etapă, 22 de ani,
până în 1940 în 28 iunie când puterile de la răsărit, au ordonat părăsirea Basarabiei
în 4 zile dar nu au respectat nici orele măcar, imediat au eliberat puşcăriaşi,
delicvenţi şi au badjocorit forţele româneşti care au primit ordin să nu tragă niciun foc
de armă, au şi respectat treaba asta cu mare umilinţă în special a celor cu grade
înalte. Deci repet de ce am zis comemorare, pentru că numai 22 de ani a fost lângă noi şi între iunie 40 şi
iunie 41, 22 iunie când Antonescu a ordonat Treceţi Prutul şi încă 3 ani de atunci până la august 1944, au
mai fost 3 ani, deci în total 25 de ani până la prima ruptură. De atunci au trecut 81 de ani, de la a doua
ruptură, ieri s-au împlinit 77 de ani şi câteva luni, cu atât mai mult cu cât acest copil care a venit la Patria
mumă nu mai este şi pentru că forţele unioniste în vremurile noastre sunt din ce în ce mai puţine, trei mari
corifrei unionişti patrioţi, Grigore Vieru, Pavel Pelin, Nicolae Dabija, au trecut în lumea cealaltă şi probabil că
de acolo de sus se roagă pentru ţara lor să-şi găsească drumul, când Dumnezeu v-a decide să se lipească
de Patria mamă. Pentru că aş vrea să trec în revistă evenimentele care s-au produs acum 103 ani, permiteţimi să încerc să nu vă răpesc timpul prea mult, dar pentru că astăzi am vrut să iau de la un capăt la altul, să

pomenesc toate momentele Unirii. (... continuare în pagina #15)
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Se ştie că a izbucnit Primul Război Mondial, în 1914, datorită unui asasinat la prinţul moştenitor Ferdinand al Austriei şi au fost angrenate şi forţele româneşti în prima fază, cele din Bucovina care au
fost 143 de ani sub ocupaţie Austro-Ungară. De asemeni vreau să spun că Bucovina care atunci s-a
eliberat cât războiul se desfăşura, pactul Ribbentrop-Molotov, a hotărât în secret, formarea unui nou
Stat, la Nord-Est de România, Ucraina. Imediat ce Bucovina s-a eliberat de Austro-Ungaria, noul
Stat a pus mâna pe partea de Nord, ţinutul Herţa şi nu s-au bucurat de libertate partea aceea de
Nord. Dincolo la Est, marea forţă, Rusia, care se formase de la 24 octombrie, pe nou, 7 noiembrie
pe vechi, după calendarul Julian, preocupându-i problemele interne au neglijat pe cei din afară pe
care îi aveau mereu în supraveghere şi a dat posibilitatea Statului Republica Moldova ca sub iniţiativa unor comitele social-politice să ceară, să hotărească numirea Moldovei ca Republica Federativă
Moldovenească şi implicit când de acuma revoluţia din octombrie se încheia, la 24 octombrie, acele
comitele au format un Sfat al Ţări care să conducă acţiunea Unirii spre Patria mamă, nişte lideri unionişti patrioţi şi acest Sfat al Țării a fost condus de preşedinte Ion Inculeţ, un om de mare cultură,
vice preşedinte Pantelimon Halipa, un membru Ion Buzdugan şi un moldovean de dincoace de Prut,
Constantin Stere. Şi au decis Unirea Basarabiei, Moldovei cu Patria mamă. Trebuie să fac neapărat
o digresiune să vă spun că există uneori contradicţi între unii moldoveni şi alţi moldoveni, de ce
Basarabia? Pentru că, chiar înainte de a exista Moldova, cea de la 1359, mare parte a pământurilor
moldoveneşti de dincolo de Prut erau administrate, erau moşii ale Basarabului Întai. Deci cu mult
înainte de a se rupe Moldova de dincolo de Prut de Moldova întreagă, de aici vin unele contradicţi
de ce Basarabia. Pentru că a fost primul nume care l-a avut acea parte a Moldovei şi după aceea
de abia s-a numit Republica Moldovenească. Atunci a aderat teoretic la Patria mamă dar pe frontul
românesc se duceau lupte straşnice între forţele germane şi forţele aliate româno-ruse, erau chiar în
zona Oituz- Mărăşeşti, când fraţii ruşi, aflând de cele ce se petrec în Rusia, au părăsit frontul şi în
mare dezordine, se duceau spre Rusia, spre ţara lor. Erau obligaţi să treacă prin Republica Moldova
şi au creat mari probleme administrative, sociale. În Republica Moldova a fost nevoie de întervenţia
armatei de dincoace de Prut, generalul Broşteanu, s-au dus şi au făcut ordine şi i-au trimis acasă
pe ce care treceau şi mai zăboveau prin Republica Modova şi făceau multă dezordine şi poporul
moldovenesc care şi-au recăpătat independența, deci asta se întampla în ianuarie 1918 şi atunci
din nou forţele unioniste au hotărât ferm să se unească cu Țara şi au făcut-o primii din cele trei
puteri care au aderat la Regatul României la 27 marie 1918. Cum am spus, 22 de ani, a fost, zice
istoria, pace, armonie, bucurie a fraţilor români care şi de o parte de Prut şi de cealaltă, deci între
Nistru şi Tisa, trăiau în unitate. A venit acel ultimatum, dat de ruşi, de 4 zile să părăsească
Basarabia, Republica Moldova, au făcut-o în
pace, linişte, cu mare umilinţă cum v-am spus la
început pentru cei gradaţi în special. Forţele
erau , deci să fie clar că nu fac antisemitism, dar
cele mai mari forţe care au umilit armata română,
au fost forţele evreieşti, pentru că li se promisese
că dacă luptă să scoată din ţară forţele
româneşti, v-or primi Republica Moldovenească
Evreiască şi au avut această pretenţie, numai ca
Stalin i-au pus la punct şi i-au trimis undeva mai
înspre Sud, în republicile din Asia Centrală. Deci
după un an, la 22 iunie au trecut, au mers forţele
din Republica Moldova cu armata românogermană, au luptat, au pierdut, după cum ştiţi şi
la 23 august 1944 din nou Republica Moldova a trecut la forţele de ocupaţie care de 106 ani la
vremea aceia, 1918 erau sub suzeranitate rusească. Cu atât mai mult cu cât acest copil al Unirii nu
mai există cu atât mai mult noi trebuie să-i cinstim, să-i comemorăm pentru că a fost o etapă, a fost
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un moment deosebit al istoriei când a fost unitate, a fost armonie şi s-au bucurat şi cei de dincolo de
Prut şi cei de dincoace de Prut. Acest lucru, Dumnezeu ştie, se mai poate întâmpla, pentru că atunci
când a avut loc Unirea la 1918, vremurile erau extraordinar de neprielnice, parcă bunul Dumnezeu a
vrut cu dinadins să demonstreze puterea lui Dumnezeu, voinţa lui Dumnezeu. Deci când armatele
erau epuizate, ţara era epuizată, au găsit forţa ca să adere atât Ardealul cât şi Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa să adere la Regatul Românesc. Ne bucurăm, nu cred, am spus-o de mai multe ori, că
în multe locuri se sărbătoreşte cu atâta cinste, se comemoreză cu atâta cinste acei eroi ai anilor de
început care au plătit după 1944, cu viaţa dorinţa lor, acţiunea lor de unire cu Patria mamă. Toţi au
fost închişi, torturaţi, până la dispariţie. La vremea aceasta, lumea s-a învăţat cu suzeranitatea rusă,
teritoriul dintre Nistru şi Prut este bine împănat cu forţe ruseşti, se ştie că în Transnistria stă o
armată care la cea mai mică acţiune militară a celor din Moldova va interveni să-i readucă la tăcere.
Deci spun din nou, trăiască România Mare care s-a format atunci, pioşenie pentru cei care au
realizat Unirea şi nu mai sunt, că de altfel o sa avem zile să-i pomenim, aşa cum din inaţiativa
Părintelui nostru se fac aceste slujbe de pomenire şi mulţumită lui Dumnezeu pentru că a fost
posibilă acea Unire, temporară, vremelnică, cum a fost ea, dar a fost, și este, sfântă pentru
România. Vă mulţumesc! (Ion Anton, Los Angeles, 27 Martie 2021)

Pr. protopop Constantin Alecse, la a 70-a aniversare a Zilei de Naștere
VĂ MULȚUMESC - AM PIERDUT TRENUL!
FIȚI BINECUVÂNTAȚI!
DIN SUFLET tuturor enoriașilor,
prietenilor și cunoscuților din America și România, și
tuturor internauților care mi-au trimis mesaje, carduri
de felicitare, cadouri, gânduri și urări de suflet cu
ocazia celei de a 70-a aniversare a Zilei mele de
Naștere, duminică 21 Februarie 2021! Mulțumesc
inimoșilor inițiatori și organizatori ai “întâlnirii
surpriză” (accentuez “surpriză”) în sala parohială, la
sfârșitul Sfintei Liturghii, și darurile speciale ce mi lați oferit: Biblia în limba română, ediția specială
IBDMO-București, 2015, îmbrăcată în piele, și cu
litere mari, 2 reverende și daruri felurite, inclusiv
pecuniare. VĂ MULȚUMESC! Mulțumiri speciale dlui
Mircea Iordache, și Ion Anton care mi-au făcut,
fiecare în parte, câte o dedicație rimată. … Ajungând
pe peron, la 70 de ani, mi-am plănuit să aștept
trenul. Astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, am reflectat
mai atent la versetele scripturistice ce glăsuiesc că
“… Zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; Iar de
vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult
decât aceştia osteneală şi durere” (Ps 89, 10-11).
Afându-mă pe peron, cum am spus, m-am uitat în
stânga, în zare, să văd când se apropie trecul în
stație. Și nu am văzut nimic. M-am uitat atunci în
dreapta, și … în zare … am văzut trenul că se
îndepărta tot mai mult de peron. Astfel că, mi-am dat
seama că AM PIERDUT PRIMUL TREN. Așa că … mai
aștept vre-o 70 de ani ca să-l prind pe al doilea. Să
fiți binecuvântati, cum am fost și eu binecuvântat
timp de 70 de ani... Și... Tot înnainte!
Bucurați-vă în Domnul. frca (02-21-2021)
MULȚUMESC

Aduc mulțumiri tuturor familiilor care au semnat
cardul de felicitare (menționați mai jos în ordinea
alfabetică a numelui de Botez!) precum și tuturor
care ne-ați trimis mesaje de felicitare prin e-mailuri,
FB sau alte rețele de socializare: Parintele Capsa
Constantin, Parintele Capsa lustin, Adrian Thomas,
Agnesa Cartasora, Ana Birtoc, Ana Calugarita,
Antoaneta si Edy Rastian, Claudia Punga, Cornelia
Pop, Cristina si Reggie Dissanayake, Dana Bortes,
Dana si Larry Casuita, Daniela Cicu, Daniela
lonescu, Doina Dina, Dora si Marian Serban, Elena
Calmus, Elena si Gheorghe Comboianu, Emilia si
Catalin Stoica, Fiofteia si Dana Turlacu, Floarea
Cataloiu, Gina Cataloiu, Ion Ciceu, Irma Matei,
Isabela Riedell, Katie Stavrositu, Ketty si Mircea
Nicolescu, Lenuta Cociuban, loana si Valentin Simiz,
Loredana si Catalin Aldea, luliana si David Good,
Maria Comboianu, Maria si Costica Arau, Maria si
Gheorghe Ceara, Mariana si Constantin Goga,
Marioara si Stere Grasu, Mary Stavrositu, Mihaela
Carasimu, Nick Grassu, Nicola Grasu, Octavia
Cocea, Paula Matei, Petrut Pop, Pota Kalivas si
familia, Sanda Piti, Simona Handerson, Sotirios,
Despina, Athanassas Bkouras, Suzana Stan, Vasile
Luca, Veronica Crimiuc, Viorica Scopu, Zoita si
Constantin Busu. LAST BUT NOT LEAST - Am lăsat
această fotografie ultima în acest minialbum.
Motivul: Doresc să aduc cele mai simțite CUVINTE
DE MULȚUMITĂ minunate familii VICTORIA și ANATOL
REZMERITSA. Îi numesc pe drept cuvânt, și fără
ezitare PARTENERII MEI ÎN PASTORAȚIE. Frate
Anatol, și distinsă doamnă Vickie, îmi sunteți o
adevărată familie. Vă mulțumesc, să ne trăiți, și...
Să fiți binecuvântați. frca (02-21-2021)
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Înalte Reverend
Părinte Constantin Alecse
(de ing. Mircea Iordache)

Și astăzi vă mai văd pe prispa
satului Dâmbroca,
Ca pe un copil dăruindu-mi
multe amintiri alese,
Curat, harnic, inteligent, în
credință cu banca!
V-am cunoscut părinții, buni gospodari creștini,
Parcă-i văd cu căruța cu cai, venind de la muncă,
Parcă-i văd revoltați pe cei care-și ziceau români,
Și-i sileau spre colectivă, cu anticristă poruncă.
Enache și Anica, trecând prin cazne de nedescris,
Nu s-au dat bătuți, mers-au pe drumul cinstit,
Crescându-și copii-n crez, cum Domnul a prezis.
Și mândri când fiul Costel, ca Preot le-a devenit.
Trecut-au ani mulți, nu știam ce mai faceți de fel,
Aflat-am doar, c-ați fost purtat pe aripi de credință,
Luând și părinții, păstrând în suflet al țării drapel,
Din inimă nu ați scos niciodată a Dâmbrocăi ființă.
În 2010, simțind că satul Dâmbroca e însingurat,
Lipsit de vlagă, părăsit de tineret, cu bătrânii triști,
Atunci mi-am zis că nu e drept, și că-i mare păcat,
De nu-l trezesc din somn, cu oameni mai optimiști.
Și, sigur că numai Dumnezeu mi-a indicat drumul,
Pentru a afla al Dâmbrocăi trecut frumos, luminos:
Geneza, istoricul, arealul, tradiții, și tot prezentul,
Atunci m-a luminat curcubeul spre Los Angeles.
V-am căutat pe internet, nu știam ce urmează,
Și minunea a venit într-o dimineață, prin telefon.
Încântat mi-a fost auzul cu acea voce luminoasă,
Că vom conlucra împreună, să dăm satului ozon.
Trecut-au vreo zece ani, de căutări și dezbateri,
Împreună i-am redat Dâmbrocăi multa-i măreție,
Prin cărți și în virtual, făcând-o mai mare ca ieri,
Iar doamna Atena Bratosin dădu satului melodie.
Am fost mântuit de Domnul să vă am cunoștință
V-ați dedicat trup și suflet și, cu cheltuieli majore,
Încât m-ați uimit. Vreau să vă aduc recunoștință,
Pentru dăruire de sat și de țară cu, calități sonore.
Astăzi împliniți o vârstă, de Domnul binecuvântată,
Primiți urarea mea și a Dâmbrocăi, ca-n sănătate,
Multe împliniri, bucurii, viața să vă aducă răsplată,
Alături de cei dragi, de multă fericire s-aveți parte!
Domnul să vă binecuvânteze, cu credința în Sine,
Cât și cu multă răsplată pentru distinsa-vă iubire
De cei dragi, de sat, de țară, de valorile creștine,
Să vă dăruiască cu LA MULȚI ANI, multă fericire!

Grup de credincioși participanți la aniversare (după masă)
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Eulogy IMO Stela and Niculai Sapera
Niculai Sapera (1947-2020) - Stela Sapera (1949-2020)
Stela Sapera (or Maia to Colby and
Matthew) was born on Feb 19, 1949.
Niculai (or Coli, or Papu) was born
on Sep 10, 1947. Even though they
were both born in the same village
(Ceamurlia de Jos, Romania) and
only 1.5 years apart, they did not
know each other growing up. They
first met years later in 1970, when
Stela was a teacher in Sacele, Tulcea. They fell in love and got married
on Oct 10, 1971 in the town of Galati.
A few years later, the desire and opportunity for a better life found them packing up and moving to
Bucharest, where Coli took a job in computer programming and
Stela started teaching mathematics to middle schoolers. The
Romanian economy was thriving then and they both loved their
new jobs and life in the capital city. Their first and only child
(Cristi) was born a few years later, in 1974. Stela and Coli were
very loving parents, and also very close to Cristi’s activities,
always making sure that school came first and that everything
else followed.
In October 1990, again seeking the opportunity for a better life,
Coli left Romania and headed to Los Angeles, with help from
their beloved niece Mariana Grasu and her amazing husband
Stelica Grasu. Stela and Cristi joined Coli a few months later
and they all started a new life in Los Angeles, surrounded by
an amazing community of Romanians and Armâni, many of
which are here today. Life was tough in the beginning, getting
life reset in a foreign country, but with amazing help from some
who are also here today, they pulled through. They always
would talk about how Costica Sapera helped furnish their first
apartment and how Gica Bușu helped them buy their first car.
The day that Stela and Coli would likely say was their proudest
moment was when Cristi got merited to Mara in 1996 and Kira
and Mihai Șutaru were their godparents. Even though they
could not afford a lavish wedding, Coli and Stela gave all they
could and had a Macedonian bash of nearly 300 people. Most
of you were there and probably remember the live music and
dancing that took place throughout the night. It was the night
that Hronciu Grasu famously sprained his ankle from so much
dancing.
A year later, in 1997, Stela’s liver cirrhosis had reached a point
where she had to have a liver transplant or she would not
make it. For a while it was unclear if a liver would be available.
Feeling like the end could be near, Stela asked if Preftul Constantin Alecse could come to say a prayer. As always, Parintele Alecse was there right away, and, almost like a miracle, a
liver became available a few days later and Stela’s life was
saved.
Although Stela had health issues throughout the years, she
continued to lead a happy life with Coli, Cristi and Mara by her
side. When her grandchildren were born (Colby in 2004 and
Matthew in 2008), Coli and Stela could not be happier. They
cherished the moments they spent with Colby and Matthew,
spoiling them in many ways, but most of all with love.

In 2019 Coli was diagnosed with lung cancer and
started radiation and chemotherapy treatment. He
made excellent progress through the process, with
the tumor gone by the end of 2019. However, in
March of 2020 his condition took a sharp turn for the
worse, from which he could not recover. Coli passed
away on The Holy Day of St Nicholas (Sfantu Nicolas)
Dec 6, 2020, which of course was also his celebrated
name day. Coli was buried on Dec 22 right here at
Pierce Brothers Valhalla.
Stela seemed to be doing ok after Coli’s passing, but
no one could really know what her heart was going
through. On Christmas morning Dec 25, 2020 (only 3
days after Coli’s funeral), Stela’s heart started beating
irregularly and she passed peacefully, almost as if
she was ready to go and be with her soulmate again.
There is a saying that those passing away on a holiday become angels and go to heaven. If that’s true,
there aren’t any two other souls that deserve to go
there more than Coli and Stela. They really were soulmates in life and beyond. Like the Ying and the Yang,
they completed each other and lived every moment of
their life to its fullest, with passion, love and dedication to their family, friends and community. If they
were here today, they would want to thank all of you
for always being there for them, for this beautiful community, for the gatherings, parties, events, and most
of all for being part of their lives. Colby, Matthew,
Mara and Cristi would also like to thank all of you from
the bottom of their heart for being here today to share
this with moment with them.
Both Niculai and Stela were longtime members of the
Holy Trinity Romanian Orthodox Church.
Preftul Constantin Alecse officiated both Funerals
(Niculai’s Funeral on December 22, 2020 and Stela’s
Funeral on January 17, 2021).
The priest and the whole community send the deepest condolences to the family of their son, Cristi and
Mara Sapera, and many of their relatives în USA and
Romania.
May the Almighty God rest their souls in peace! Dumnezeu să-i ierte!

+ Fr. Dr. Prof. Catalin
Mitescu

+ Regizor Dumitru
Caranfil
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Episcopia de Balti – Apel umanitar din partea Consiliului Mondial Român
Dragă Părinte Constantin
Alecse,
În urma discuției pe care am
avut-o la telefon, vă trimit un
scurt istoric al inițiativei pe
care Consiliul Mondial
Român (The World Romanian Council), organizație
înregistrată în Atlanta, Georgia, dorește să o întreprindă în ajutorul Episcopiei
Bălțiului din Basarabia (Republica Moldova).
Orașul Bălți, ca și întreaga zonă din nordul istoricei
provincii românești a Basarabiei, a suferit o sălbatică
politică de deznaționalizare și de-românificare în urma
ocupației sovietice, implicit o confiscare a bunurilor
Bisericii Ortodoxe Române.
Recent, Guvernul României a achiziționat un teren pe
care l-a oferit Mitropoliei Basarabiei pentru Construirea
unui Complex format dintr-o Catedrală Ortodoxă
Românească și a unui Centru Cultural Românesc.
Acest Complex românesc este absolut necesar pentru
susținerea românismului și a credinței românilor
ortodocși.
De aceea, Consiliul Mondial Român a decis să-și
dedice eforturile pentru desfășuraea unei campanii
globale printre românii de pretutindeni în vederea
strângerii de fonduri necesare construirii acestei Catedrale Românești.
Acest efor conjugat românesc va avea și valoarea simbolică a solidarității și unității neamului românesc.
Dragă Părinte, cunoscându-vă de ani de zile și cunoscând și activitatea dumneavoastră permanentă în promovarea cauzelor românești, îndrăznesc să vă rog să
ajutați la desfășurarea acestui deziderat pe pământul
American, inclusiv prin implicarea, dacă este posibil, a
Episcopiei Ortodoxe Românești din America.
În cazul în care este considerată utilă, vom putea trimite o delegație de explicare și mulțumire la Înalt Prea
Sfințitul Episcop Nataniel.
În anexă, vă rog să primiți și o primă copie a mesajului
primit de la Înalt Prea Sfințitul Antonie Episcop de Bălți
Cu plecăciune, Mircea Popescu (Președinte CMR)
Conturile pt. depuneri de donații:
RO09RNCB008816878618005
RO79RNCB008816878618006
RO52RNCB008816878718007
(respectiv în lei, în euro, în dolari) - Prin PayPal adresa:
cmr.romania@consiliulmondialroman.ro
Tel. (714) 501-5534. E-mail: m.popescu@sbcglobal.net
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Donații primite în anul 2020 - continuare din revista “Dec. 2020”
Mulțumiri, apeluri pentru ajutor, organizarea Sărbătorilor Învierii Domnului 2021
Donații la Crăciunul anului 2020
În anul pandemiei 2020, enoriașii bisericii au continuat
să ajute biserica pecuniar, chiar dacă biserica a fost
închisă timp de cca o jumătate de an. Mulțumiri:
$ 50.00 – Radu & Mirela Cristescu, JoAnne Bleahu
($25.00)
$ 100.00 – John T. Fagarasan, George & Viorica
Lazar, Sofia Galiatsatos, Lazar & Margie Goschin,
Cezar Sandulescu, Radu & Mihaela Urma, Elena
Neagu (IMO celor ce au purtat numele Tatiana),
Costel & Magdalena Goga (Easter 2021)
$ 150.00 – George & Elena Arau, Nicu & Tana Grasu,
$ 200.00 – John & Patricia Simoni, Emil & Felicia
Butnareanu, Dr. Horia Opran, Fam Radu Vamosiu
(donație omisă la Sf. Paști, 2020 – sorry!)
$ 250.00 – Dr. Sorin Muntean Fam., George & Daniela
Ianculescu, Dumitru & Tudora Goga
$ 300.00 – prof. Maria Bleyberg, Michael Peralta
Fam., Andrei Gubovici (IMO soției +Adriana)
$ 400.00 – Leo & Georgiana Zacks
$ 500.00 – Dan & Dora Totoiu, Andrei Gubovici (Xmas
donation IMO wife Adriana)
$ 600.00 – Costa & Aurica Arau,
$ 1000.00 – Ing. Sorin & dr. Rodica Popescu, Ing.
Adrian Stoica Fam.,
$ 5000.00 – Annonimous (A&C.B)
$ 10,000.00 – Advanced Solutions LLC (Jim & Laura
Singleton) – 2 CEC-uri a $5,000/fiecare

$ 350.00 – Cristina Ramona & Rajitha
Dissanayake (2020) & $ 50.00 (2021)
$ 400.00 – Anonimous (KN - dec.2020)
$ 10,000.00 – WeMortgage LLC (Andreea
Bejenaru, IMO Edward Bejenaru)

Mulțumiri: - Schimbarea acoperămintelui bisericii

pentru Postul Mare 2021 – Ipod. Panait Lucian
Cufuioti; Decorarea Crucii (Duminica a III din Post)
– Anatol și Victoria Rezmerița, pentru sănătatea
familiei.

Trimiteți donațiile dv. de Sfintele Paști 2021, la
Sfânta Biserică, în plicul din interiorul revistei

Donații primite prin Paypal 2020 & 2021
(up to date: 04-06, 2021)
$ 20.00/monthly = Stefan & Marylena Theodorou
(throughout 2020 & 2021)
$ 50.00/Monthly = Nick, Marcela & Lavinia Sadrapeli
(throughout 2020 & 2021)
$ 50.00 – Dan & Aurelia David (Xmas 2020), Isabela
Millar-Petrisca, Marylena Theodore (Xmas 2020, besides
the $ 20.00/monthly)
$ 80.00 – Brandon & Daniela (Popa-Tatarinsev) Hahn
$ 100.00 – John & Linda Alden, Andreea Bagiu &
Fam., Claudia Dana Pugna (Aug. 29, 2020)
$ 200.00 – Rodica Sinescu, Flowless Production Inc.
(2021)
$ 220.00 - Michael Ciortea (2020 & 2021)
$ 250.00 - Stefan & Marylena Theodorou (24-II-2021)
$ 300.00 – Claudia Dana Pugna (dec.2020)

Trimiteți donațiile dv. pentru procurarea florilor la
Sf. Mormânt (Vinerea Mare)

Aduceți ofrande la agapa din Noaptea Sf Învieri!
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METROPOLITAN ANTHONY BLOOM - THE LORD’S ENTRY INTO JERUSALEM
Palm Sunday
Today
Christ
enters the path
not only of His
sufferings but of
that
dreadful
loneliness which
enshrouds Him
during all the
days of Passion
week. The loneliness begins with
a
misunderstanding;
the
people
expect
that the Lord’s
entry into Jerusalem will be the
triumphant procession of a political leader, of a
leader who will free his people from oppression, from
slavery, from what they consider godlessness – because all paganism or idol-worship is a denial of the
living God. The loneliness will develop further into the
dreadful loneliness of not being understood even by
His disciples. At the Last Supper when the Saviour
talks to them for the last time, they will be in constant
doubt as to the meaning of His words. And later when
He goes into the Garden of Gethsemane before the
fearful death that is facing Him, His closest disciples,
Peter, John and James – whom He chose to go with
Him fall asleep, depressed, tired, hopeless. The culmination of this loneliness will be Christ’s cry on the
cross, “My God, My God, why hast Thou forsaken
me?” Abandoned men, rejected by the people of Israel
He encounters the extreme of forsakenness and dies
without God, without men, alone, with only His love for
God and His love for mankind, dying for its sake and
for God’s glory.
The beginning of Christ’s Passion is today’s triumphal
procession; the people expected a king, a leader –
and they found the Saviour of their souls. Nothing embitters a person so much as a lost, a disappointed
hope; and that explains why people who could receive
Him like that, who witnessed the raising of Lazarus,
who saw Christ’s miracles and heard His teaching,
admired every word, who were ready to become His
disciples as long as He brought victory, broke away
from Him, turned their backs on Him and a few days
later shouted, “Crucify Him, crucify Him.” And Christ

spent all those days in loneliness, knowing what
was in store for Him, abandoned by every one except the Mother of God, who stood silently by, as
she had done throughout her life, participating in
His tragic ascent to the Cross; she who had accepted the Annunciation, the Good Tidings, but
who also accepted in silence Simeon’s prophecy
that a sword would pierce her heart.
During the coming days we shall be present – not
just remember, but be present – at Christ’s Passion. We shall be part of the crowd surrounding
Christ and the disciples and the Mother of God; as
we hear the Gospel readings, as we listen to the
prayers of the Church, as one image after another
of these days of the Passion passes before our
eyes, let each one of us ask himself the question,
“Where do I stand, who am I in this crowd? A
Pharisee? A Scribe? A traitor, a coward? Who? Or
do I stand among the Apostles?” But they too were
overcome by fear. Peter denied Him thrice, Judas
betrayed Him, John, James and Peter went to
sleep just when Christ most needed human love
and support; the other disciples fled; no one remained except John and the Mother of God, those
who were bound to Him by the kind of love which
fears nothing and is ready to share in everything.
Once more let us ask ourselves who we are and
where we stand, what our position in this crowd is.
Do we stand with hope or despair, or what? And if
we stand with indifference, we too are part of that
terrifying crowd that surrounded Christ, shuffling,
listening, and then going away; as we shall go
away from church. The Crucifix will be standing
here on Thursday and we shall be reading the
Gospel about the Cross, the Crucifixion and death
– and then what will happen? The Cross will remain standing, but we shall go away for a rest, go
home to have supper, to sleep, to prepare for the
fatigues of the next day. And during this time
Christ is on the Cross, Christ is in the tomb. How
awful it is that, like the disciples in their day, we
are not able to spend one night, one hour with
Him. Let us think about this, and if we are incapable of doing anything, let us at least realise who we
are and where we stand, and at the final hour turn
to Christ with the cry, the appeal of the thief, Remember me, Lord, in Thy Kingdom. Amen.
(Newsletter N. 174, April, 1985 - The Lord’s entry
into Jerusalem, 1980, 30 March)
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Christian Poetry: Holy Week and Resurrection
RESURRECTION OF OUR LORD
The Resurrection of Our Lord
Jesus won the victory!
He conquered sin, hell and the grave
He conquered all for you and me!
O what wonderous love unmatchless
That our Savior humbly died
There upon the cruel Golgotha
He was willingly crucified

Biserica Sf. Treime - Duminica a III-a din
Postul Paștilor

CINA DE PE URMĂ
(de Pr. Marin Mihalache)
Pe tâmplele tatei ninsese cenuşă
El fiindcă nu s-a vândut nimănui
În inimă avea un lanţ şi-o cătuşă
Şi-n palme bortită o urmă de cui.
În lume de-un veac n-a mai nins
Ci noapte a fost de beznă şi ură
Și tata-n durere devreme s-a stins
Cu urme pe trup de tortură.
Şi-l văd parcă-i viu pe-o cărare
Prin valea de lacrimi şi sânge
În piept n-are rană ci-o floare
Ce mama o udă când plânge.
Duşmanii i-aş vrea să îi iert
M-am rugat cu sfinţii la schit
Și-un duh m-a purtat prin deşert
Şi-am fost să-l răzbun ispitit.
Dar tata în pace se roagă în rai
Și își cheamă duşmanii la cină
Și ninge din cer cu îngeri pe plai
Când plânge cu stropi de lumină.
Lumină Lină (Poezii), 2020, p. 13

For three days, His body lay
In the silence of the grave
But on the Third day He arose
Triumphant over every foe!
O victorious deed unmatchless
When our Savior did arise
He is the Life and Resurrection
Our High Priest above the skies!
All power is His alone
He is crowned in majesty and glory!
The Risen Christ forever ruling
This is the glorious gospel story!
O the sinner is forgiven
O the sinner-- justified!
For the Lord did rise victorious
And He gives resurrection life!
He is the Lord of earth and Heaven
And His blood does still atone
He gives life and that eternal
Authority is His and His alone!

(Anonymous)
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Final announcements
During Great Lent we remember the sufferings
of our Lord Jesus Christ, which He endured for
the salvation of the world and for the salvation of each
of us. We will remember these sufferings with more
intensity in three weeks during Passion Week: we will
remember how the Lord carried the Cross, — not His
cross, but our cross, because it was not Him but us
who needed redemption from sin; it was for our sake
that He sacrificed Himself on the Cross.

COVID-19 Funeral Assistance | FEMA.gov
Starting April 12, FEMA will begin accepting applications for reimbursement for people who paid for a funeral for someone who died because of COVID19. Reimbursement may be up to $9,000. Only one
person per funeral can seek reimbursement and the
applicant must be a US citizen or qualified non-citizen,
but the deceased can be anyone, including someone
who is undocumented (so families should strategically
plan who will make the application). Applicants should
start gathering their receipts and check out the FEMA
website for more details and the application process. For more information:
www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral
-assistance
Despre Vaccinarea anticovid 19 - Document on the
COVID Vaccines by the Orthodox Theological Society in America
The Orthodox Theological Society of America has produced a document on the Covid vaccines (in a FAQ
style) to answer some basic questions about the vaccines with a short discussion of some of the ethical
questions surrounding them. This is mostly just an informational (i.e. scientific) document that attempts to
answer some of the more frequently asked questions
about the vaccine to provide sound scientific information from an Orthodox perspective (as all of the authors are Orthodox and members of the society.) Text:www.biserica.org/ro/txt/roea/oca-ots-covid19vaccines-doc-03-09-2021.pdf

Grupul Virtual pe FaceBook
California"

care au fost seduse de mirajul „Lumii noi”, evrei,
macedoneni, armeni, etc. Sunt prezentate
bisericile românești și preoții/pastorii lor,
organizațiile sociale, fraternale, politice, culturale,
personalitățile românești, pe domenii de activitate,
liderii comunitari, precum și activități importante
din comunitate. Multe din materialele prezentate
sunt preluate din recent-publicata enciclopedie www.romaniidincalifornia.com, dar și din alte
publicații (surse sigure și serioase). Unele materiale sunt inedite. Administrația acestui grup decide
care anume materiale sunt acceptate sau nu,
potrivit spațiului alocat fiecărui domeniu în parte.

Apreciem participarea și postările tuturora, însă, cu
scuzele de rigoare, dacă unele postări nu sunt acceptate, atunci probabil că administrația are motive
tehnice sau de spațiu (prea multe postări pe
aceeași tematică) pentru care, de moment, amână
pe mai târziu postarea unor materiale primite.
Internauții sunt rugați să nu posteze drept comentarii: reclame, emoticoane, stickers, gifs sau altceva similar. Altfel, acestea sunt șterse automat.

"Românii din

https://www.facebook.com/groups/romaniidincalifornia

Grupul Virtual "Romanii din California", la care sunt
înscriși peste 7,000 de membri, se adresează tuturor
internauților româno-americani interesați de istoria,
viața și cultura comunității românești din California, și
nu numai, inclusiv a grupurilor etnice din România,

Din trecutul Bisericii Sf. Treime: Clubul Cultural
al bisericii (prin 1984-1986?) în timpul unui program cultural la evenimentul Unirii Principatelor
Române, 24 ianuarie. In imagine erau și soții
Draghici. Dirijoare: prof. Doina Lupascu.
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Hristos
înviat! Luminânda
lumii dea mântuire.
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte calcând
și celor din morminte viață daruindu-le.
Hristos anesti!
Hristos anesti ek nekron, Thanato thanaton patisas, Kai
tis en tis mnimasi Zo-in kharisamenos!
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To:

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi
Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune
ridicând şi moartea pierzând; Paştile nestricăciunii,

Sfânta Lumină de Paşte se aprinde la Ierusalim
în chip miraculos în Sâmbăta Mare, la Slujba
Sfintei Învieri, sărbătorită de Biserica Ortodoxă.
The Holy Fire (Ἃγιον Φῶς, "Holy Light") is described by Orthodox Christians as a miracle
that occurs every year at the Church of the
Holy Sepulchre in Jerusalem on Great Saturday, or Holy Saturday, the day preceding Orthodox Easter.

"Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast
revealed the fishermen as most wise by sending
down upon them the Holy Spirit - through them
Thou didst draw the world into Thy net. O Lover
of Man, glory to Thee!"
„Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai
aratat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printrînşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni,
mărire Ţie.”

