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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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Easter Sunday – The Holy Pascha
A little before
midnight on the
Blessed Sabbath
the
Nocturne
service
is
chanted.
The
celebrant goes
to the tomb and
removes
the
winding-sheet.
He carries it
through
the
royal doors and
places it on the
altar
table
where it remains for forty days until the day of
Ascension.
At midnight the Easter procession begins.
The people leave the church building singing: The

angels in heaven, O Christ our Savior, sing of Thy
resurrection. Make us on earth also worthy to
hymn Thee with a pure heart.
The procession circles the church building and returns to the closed doors of the front of the
church. This procession of the Christians on
Easter night recalls the original baptismal procession from the darkness and death of this world to
the night and the life of the Kingdom of God. It is
the procession of the holy passover, from death
unto life, from earth unto heaven, from this age
to the age to come which will never end. Before
the closed doors of the church building, the resurrection of Christ is announced. Sometimes the
Gospel is read which tells of the empty tomb. The
celebrant intones the blessing to the “holy, consubstantial, life-creating and undivided Trinity.”
The Easter troparion is sung for the first time, together with the verses of Psalm 68 which will begin all of the Church services during the Easter
season.
Let God arise, let his enemies be scattered; let
those who hate him flee from before his face!
Christ is risen from the dead, trampling down
death by death, and upon those in the tombs bestowing life. (Troparion)

This is the day which the Lord has made, let
us rejoice and be glad in it!
The people re-enter the church building and
continue the service of Easter Matins which is
entirely sung.
The canon hymns of Christ’s resurrection. ascribed to St John of Damascus, are chanted
with the troparion of the feast as the constantly recurring refrain. The building is decorated with flowers and lights. The vestments
are the bright robes of the resurrection. The
Easter icon stands in the center of the church
showing Christ destroying the gates of hell
and freeing Adam and Eve from the captivity
of death. It is the image of the Victor
“trampling down death by his own death.”
There is the continual singing and censing of
the icons and the people, with the constant
proclamation of the celebrant: Christ is risen!
The faithful continually respond: Indeed He is
risen!
It is the day of resurrection ! Let us be illumined for the feast! Pascha! The Pascha of
the Lord! From death unto life, and from earth
unto heaven has Christ our God led us! Singing the song of victory: Christ is risen from the
dead! (First Ode of the Easter Canon)
Following the canon, the paschal verses are
sung, and at the conclusion of the Easter Matins, the Easter Hours are also sung. In general, nothing is simply read in the Church services of Easter: everything is fully sung with
the joyful melodies of the feast.
At the end of the Hours, before the Divine Liturgy, the celebrant solemnly proclaims the famous Paschal Sermon of St. John Chrysostom
(below). This sermon is an invitation to all of
the faithful to forget their sins and to join fully
in the feast of the resurrection of Christ.
Taken literally, the sermon is the formal invitation offered to all members of the Church to
come and to receive Holy Communion, partaking of Christ, the Passover Lamb, whose table
is now being set in the midst of the Church. In
some parishes the sermon is literally obeyed,
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and all of the faithful receive the eucharistic
gifts of the Passover Supper of Easter night.
The Easter Divine Liturgy begins immediately
with the singing once more of the festal
troparion with the verses of Psalm 68. Special
psalm verses also comprise the antiphons of
the liturgy, through which the faithful praise
and glorify the salvation of God:
Make a joyful noise to the Lord, all the earth!
Sing of his name, give glory to his praise.
Let all the earth worship Thee and praise
Thee! Let it praise Thy name, O most High!
That we may know Thy way upon the earth
and Thy salvation among all nations.
Let the people thank Thee, O God! Let all the
people give thanks to Thee.
The troparion is repeated over and over
again. The baptismal line from Galatians replaces the Thrice-Holy Hymn. The epistle
reading is the first nine verses of the Book of
Acts. The gospel reading is the first seventeen
verses of the Gospel of St. John. The proclamation of the Word of God takes the faithful
back again to the beginning, and announces
God’s creation and re-creation of the world
through the living Word of God, his Son Jesus
Christ.
In the beginning was the Word and the Word
was with God and the Word was God… all
things were made through him… In him was
life and the life was the light of men ...
And the Word became flesh and dwelt among
us full of grace and truth. .. we have beheld
his glory, glory of the only-begotten Son of
the Father, and from his fulness have we all
received grace upon grace. ...(Jn 1:1-17).
The Liturgy of St John Chrysostom continues,
crowned in holy communion with the Passover Lamb at his banquet table in God’s Kingdom. Again and again the troparion of the
Resurrection is sung while the faithful partake
of him “who was dead and is alive
again” (Rev 2:8).
In the Orthodox Church the feast of Easter is
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officially called Pascha, the word which
means the Passover. It is the new Passover
of the new and everlasting covenant foretold by the prophets of old. It is the eternal
Passover from death to life and from earth
to heaven. It is the Day of the Lord proclaimed by God’s holy prophets, “the day
which the Lord has made” for his judgment
over all creation, the day of His final and
everlasting victory. It is the Day of the
Kingdom of God, tile day “which has no
night” for “its light is the Lamb” (Rev 21:2225).
The celebration of Easter in the Orthodox
Church, therefore, is once again not merely
an historical reenactment of the event of
Christ’s Resurrection as narrated in the gospels. It is not a dramatic representation of
the first Easter morning.” There is no
“sunrise service” since the Easter Matins
and the Divine Liturgy are celebrated together in the first dark hours of the first day
of the week in order to give men the experience of the “new creation” of the world,
and to allow them to enter mystically into
the New Jerusalem which shines eternally
with the glorious light of Christ, overcoming
the perpetual night of evil and destroying
the darkness of this mortal and sinful
world:
Shine! Shine! O New Jerusalem! The glory
of the Lord has shone upon you! Exult and
be glad O Zion! Be radiant O Pure Theotokos, in the Resurrection of your son!
This is one of the main Easter hymns in the
Orthodox Church. It is inspired by Isaiah’s
prophecy and the final chapters of the Book
of Revelation, for it is exactly tile New Creation, the New Jerusalem, the Heavenly City,
the Kingdom of God, the Day of the Lord,
the Marriage Feast of the Lamb with his
Bride which is celebrated and realized and
experienced in the Holy Spirit on the Holy
Night of Easter in the Orthodox Church.
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The Paschal Sermon
Saint John Chrysostom, Archbishop of Constantinople

(The Catechetical Sermon of St. John Chrysostom is read during Matins of Pascha)
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 fullladen; 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.
From the series "The Orthodox Faith, Volume
II - Worship" by Fr. Thomas Hopko Department of Religious Education (OCA)
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PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI PAROHIALE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2022

Programul Slujbelor din timpul Postului Mare (1 Martie – 16 Aprilie)
În fiecare duminică:
Slujba Utreniei, orele 9:00 am
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
În fiecare Sâmbata (cu exceptia Saptamânii Patimilor)
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastasele de Obste, orele 11:00 am

Alte parastase, la cerere, la biserica, cimitir
sau acasa.
Spovedanii în Biserica
În fiecare Sâmbata, înainte si dupa Sfintele
Slujbe
În fiecare Duminica între orele 9:00-9:45
am, si dupa Sfintele Slujbe

Duminicile şi sărbătorile din Postul
Mare

Începutul postului până la Duminica Floriilor
(PRIMUL SEMESTRU 2022)

LUNA FEBRUARIE

13 D Duminica a 32-a dupa Rusalii, Începutul Triodului (Vameșul și Fariseul)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Ședința Consiliului Parohial
15 M Funeraliile dnei Rodica Patrichi (Palm
Springs, CA), orele 5:00 pm
16 M Memorial - Cripta dnei Rodica Patrichi
(Los Angeles, CA), orele 1:00 pm)
19 S IMO mama Ioana, mama dnei Elena
Cioroiu (orele 11:00 am).
Botezul fiului fam. Tanase Grasu, St. Nicholas
Greek Church (orele 1:00)
20 D Duminica a 34-a dupa Rusalii (Intoarcerea Fiului Risipitor)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
2022 Conferința Clerului Episcopiei Ortodoxe
Romane din America (21-24 Feb 2022).
26 S Sâmbăta Morților (Moșii de Iarna)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Parastasele de obște, orele 11:00 am
• Parastas anual IMO mama Elena Sapera,
orele 12:30 pm, la Cimitir
Sărăcusta IMO Stere Arau, orele 7:00 pm
27 D Duminica Înfricoșatei Judecăți (Lăsatul
Secului de Carne)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Înmormântării lui Stere Arau, orele 1:00 pm
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Duminicile şi sărbătorile din Postul Mare

Începutul postului până la Duminica Floriilor
(PRIMUL SEMESTRU 2022)

2022 Conferința Clerului Episcopiei Ortodoxe Romane din America (21-24 Februarie 2022) - 2022
Clergy Retreat - Phoenix, AZ - With His Beatitude, Metropolitan Tikhon, His Eminence Archbishop
Nathaniel, His Grace Bishop Daniel, His Grace Bishop Andrei, and clergy and clergy wives!

LUNA MARTIE
Vă rugăm să coordonați cu preotul toate slujbele de familie, înainte de a angaja locașurile
de întâlnire/restaurante (pomeniri, parastase)
5 S Parastas de 6 luni IMO Anghelina Ciolache, orele 12:30, la cimitir
6 D
Duminica a 36-a dupa Rusalii, lasatul
sec de brânza (a Izgonirii lui Adam din Rai)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastas IMO Ilie, tatăl dnei Liliana Lanza (40
zile)
7L
Începutul Postului Mare; (Zi aliturgica)
9M
† Sfintii 40 Mucenici din Sevastia
Sf. Liturghie, orele 10:00 am
12 S
Sâmbata colivei: a Sf. Teodor Tiron
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am

Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastase de obste, orele 11:00 am
Parastas IMO Stere Arau, cimitir, orele
12:00 pranz (40 zile)
13 D Duminica 1 din Post (a Ortodoxiei)
•
•

Se dă ceasul înainte cu o oră
Slujba Utreniei, orele 9:00 am
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Memorial IMO Peter Aurel Stoicof
(capela), orele 2:00 pm
Vecernia pan-ortodoxă (numai în Orange
County)
•
•
•

14 L Înmormântarea Mamei Ana-Maria, mama
dnei Carmen Bădescu orele 12:00 pm, Forest
Lawn
14 L Slujba Sărăcustei IMO Julian Toma (la
biserica Sf. Treime), orele 6:00 pm
15 M Slujba Înmormântării lui Julian Toma (la
biserica Sf. Treime), orele 10:30 am
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Duminicile şi sărbătorile din Postul Mare

Începutul postului până la Duminica Floriilor
(PRIMUL SEMESTRU 2022)

LUNA MARTIE
(continuare)

19 S
Sâmbăta morţilor
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastase de obste, orele 11:00 am
20 D Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigorie
Palama)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Parastas IMO parinti, Gina Cataloiu
• Parastas IMO Florina Radulescu (40 zile),
Diana si Daniel Anghelcev

3 D Duminica a 4-a din Post (a Sf. Ioan
Scararul)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
5 M Slujba Stâlpilor IMO George Arau
(fratele mic al lui Costa Arau)
6 M Slujba Înmormântării lui George
Arau (fratele mic al lui Costa Arau)
7 J Sfeștanii și Împărtășire: Fam. P. Matei
-Plat/Tina Himber, Fam. Dumitru și Aura
Perceleanu (3 locatii)

22 M Sfeștanie la casa dnei Andreea Dragoi
25 V
(†) Buna Vestire, dezlegare la peşte
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Sfeștanie la casa dnei Maria Comboianu
Sfeștanie la locuința fam. Chris Camlus
26 S
Sâmbăta morţilor
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastase de obste, orele 11:00 am
27 D Duminica a 3-a din Post (Sfinta Cruce)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Procesiunea Sfintei Cruci. Sf. Cruce a fost
decorată de Maria Cadia
• Sedina Consiliu si Comitet Reuniune

9S
Sâmbata Acatistului - Pomenirea
mortilor
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Parastase de obste, orele 11:15 am
Parastas fam. Aura Perceleanu (acasă)
Parastas 40 zile IMO Julien Toma
(cimitir)
10 D Duminica a 5-a din Post (a Cuv.
Maria Egipteanca)
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
11 L Înmormântarea dnei Ioana Dumitru
(DeConte)

LUNA APRILIE

16 S
Sâmbata lui Lazar
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Parastase de obste, orele 11:00 am
• Pregãtirea salciilor (curatenie generala
în biserica)

2S
Cuv. Maria Egipteanca (pomenirea
mortilor)
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastase de obste, orele 11:00 am

17 D (†) Duminica Intrarii Domnului în
Ierusalim (Floriile) - Dezlegare la peste
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Masa de peste (Organizată de Reuniune)

31 J

Sfeștanie la locuința fam. Maria Salajan
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SĂPTĂMÂNA PATIMILOR PÂNĂ LA DUMINICA TOMII
Săptămâna Mare, Paşte şi Săptămâna Luminată, 2022

LUNA APRILIE (18 Aprilie - 1 Mai)
(continuare)

Spovedanii în Biserica, la sfârsitul fiecarei
Denii
• Spovedanii si Împartasanie în Joia Mare si
Sâmbata Patimilor, orele 8:30 am
•

23 S. Sâmbãta Mare
• Spovedanie adulţi, orele 8:00-10:00 am
• Împartasirea copiilor/Pregatirea Pastilor
• Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel
Mare, orele 10:00 am

Slujba Sf. Gheorghe - Luni 25 Aprilie
Duminica Sfintei Învieri

Vizitarea bolnavilor si persoanelor vârstnice (la
cererea familiilor), în saptamâna premergatoare Saptamânii Patimilor, si în toata Saptamâna Patimilor (18-23 Aprilie)

24 D. (+) 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 11:00 am - Slujba celei de a Doua
Învieri/ Vecernia Mare, citirea Sf.
Evanghelii în mai multe limbi straine.
•

18 L. Începe Saptamana Patimilor
18 L Slujba Stâlpilor IMO Valentin Simiz
19 M Slujba Înmormântării lui Valentin Simiz
20 M. Sfânta şi Marea zi de Miercuri
• Sf. Liturghie a Darurilor Mai'Nainte Sfintite, orele 10:00 am
• Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30
pm)
Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
21 J. Joia Mare
• Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel
Mare, orele 10:00 am
• Împartasirea copiilor/ Sfintirea Pastilor
• Înmormântarea lui George Petrisca
(impunere - perioada covid)
• Denie/Slujba celor 12 Sfinte Evanghelii
(orele 6:30 pm)
22 V. Vinerea Mare
• Pregatirea Sf. Mormânt, orele 8:00 am
♦ Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt), orele 5:30 pm.
• Slujba Prohodului/ procesiunea înconjurarii
Bisericii, (orele 6:30 pm)

Săptămâna Luminată
25 L. A doua Zi de Sfintele Paste
• Începe Sãptãmâna Luminatã (Sfintele
Paste) – Slujba Sfântului Gheorghe
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
26 M. A treia Zi de Sfintele Paste - Sf. Chiril
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
29 V. + Izvorul Tãmãduirii (Harti)
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Sfintirea Aghesmei celei Mari

NOTĂ – În speranța că nu ni se vor impune noi restricții, anul acesta vom avea
procesiunile ÎN JURUL BISERICII, Slujba
Învierii, AFARĂ, și Masă de Pește, la Florii,
după obiceiurile îdin’naintea pandemiei.
♦
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DE LA DUMINICA TOMII
LA HRAMUL BISERICII 12 IUNIE, 2022 și SF. APOSTOLI

LUNA MAI
1 D - Duminica a 2-a dupa Pasti
(a Sf. Ap. Toma)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Botez – Re: Andreea Rosca
8 Mai - Duminica a 3-a dupa Pasti
(a Mironositelor)
• Ziua Mamei, Ziua Independenţei,
Ziua Monarhiei
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
♦ Te-Deum și Masă cu program
15 Mai - Duminica a 4-a dupa Pasti
(a Slăbănogului)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

7 Iunie - Duminica a 7-a dupa Pasti
(a Sfinţilor Părinţi)
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

21 Mai - Sâmbătă, Sf. Împ. Constantin şi
Elena
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
• Botez – Re: Florin Popp
• Nuntă: Alex & Jackie Butnareanu

12 Iunie - Duminica a 8-a dupa Pasti
(Rusaliile) - Hramul Bisericii
• Sf. Liturghie, orele 10:00 am
♦ Banchetul de Hram (la Biserica)

22 Mai - Duminica a 5-a dupa Pasti
(a Samarinencii)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

13 Iunie - Luni, (+) Sfanta Treime
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
19 Iunie - Duminica I după Rusalii

Lasatul Secului postul Sfinților Apostoli
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

29 Mai - Duminica a 6-a dupa Pasti (a
Orbului)
• Slujba Utreniei, orele 9:00 am
• Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

♦

LUNA IUNIE

26 Iunie - Duminica 2-a dupa Rusalii
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

2 Iunie - Joia Înălţării Domnului la Cer
(Ziua Eroilor)
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

24 Iunie – Vineri, Nasterea Sf.Ioan
Botezatorul
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

29 Iunie -Miercuri +) Sf. Ap. Petru si Pavel
♦ Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
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Liturghie Arhierească la Praznicul “Sfinții Trei Ierarhi”
[Duminică 30 Ianuarie 2022]

În imaginea de mai sus: Părintele Episcop Andrei, părintele paroh Pr. Protopop Constantin
Alecse, și o parte dintre credincioșii participanți la Arhiereasca Liturghie

Rapoarte și Hotărâri ale Adunării Generale Parohiale
- 30 Ianuarie 2022 Duminică 30 Ianuarie 2022 a avut loc
Adunarea Generală Parohială a Bisericii Ortodoxe
Române Sfânta Treime din Los Angeles,
California.
În această duminică, Biserica Ortodoxă i-a
sărbătorit pe Sfinţii Trei Ierarhi (Vasile, Grigore
și Ioan), iar la Serviciul Divin Duminical am fost
binecuvântaţi să-l avem prezent în mijlocul
nostru pe Episcopul Vicar Diocezan, PS Episcop
Andrei, care a oficiat Sf. Liturghie Arhierească.
Agenda Ședinţei a fost aprobată de
Cancelaria Sfintei Episcopii ROEA.
Ședinţa, care s-a ţinut în Biserică,
începând la orele 1:20 pm, în prezenţa PS Sale
Vlădica +Andrei în calitate de observator, a
început prin rugăciunea de Invocare, și
Binecuvântarea Arhierească, l-a sfârșitul căreia s
-a păstrat un moment de meditaţie și reculegere
IMO Arhiepiscopului +Valerian, la 35 de ani de la
plecarea la Domnul, și a enoriașilor bisericii,

decedaţi și pomeniţi în timpul anului
2021.
Datorită faptului că dna Dora Șerban,
Secretar de drept al Ședinţei, lipsind motivat
de la Ședinţă (plecată în România pentru o
urgenţă de familie!), la propunerea
președintelui Ședinţei, Pr. Constantin Alecse,
Adunarea a votat, prin aclamaţie, numirea
drei Claudia Pugna, în calitate de Secretar al
Ședinţei, și dna Antoaneta Rastian, secretar
II.
La apelul nominal al celor 188 de
membri, înscriși pe Lista de Membrie 2021,
aprobată de Sfânta Episcopie, au răspuns
PREZENT un număr de 39 de participanţi.
Președinţele Adunării Parohiale Anuale
a declarat Ședinţa constituţional deschisă, și
a prezentat participanţilor Agenda de Lucru a
Ședinţei, aprobată de Sf. Episcopie.
Agenda a fost distribuită tuturor
participanţilor.
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Potrivit Agendei, s-a purces la distribuirea
și prezentarea Procesului-Verbal al ultimei
Ședinţe a Consiliului Parohial din 23 Ianuarie
2022. Mariana Cadia, secundată de Antoaneta
Rastian, a făcut moţiunea ca Procesul Verbal să
fie aprobat după cum a fost prezentat. Nefiind
comentarii din partea participanţilor, s-a luat
votul. Procesul Verbal a fost aprobat în
unanimitate.
Rapoartele Activitaţilor Administrative pe 2021
Înainte de a fi prezentate rapoartele
activităţilor administrative pe anul 2021,
părintele paroh a explicat faptul că toate aceste
rapoarte, cu excepţia celor financiare, vor fi
aprobate printr-un singur vot, după citirea și
discutarea lor.
Raportul Preotului Paroh, tipărit, a fost
distribuit tuturor participanţilor la Ședinţă.
- În raportul său de 3 pagini, Preotul Paroh a
elaborat în special asupra următoarelor subiecte:
A). Activităţile de natură sacerdotală,
Slujbele Liturgice și Sacramentale;
B). Activităţile pastorale, predici,
vizitarea credicioșilor, „cuvântul scris”, revistele
parohiale, pregătirea rapoartelor administrative,
corespundenţa scrisă și virtuală și:
C). Activităţi administrative ce ţin strict
de Cancelaria Parohială.
Raportul Președintelui Consiliului
Parohial, a fost distribuit, înainte de prezentare,
fiecărui participant la Ședinţă.
- În prezentarea raportului său, 3 pagini tipărite,
președintele Consiliului Parohial, Marian Serban s
-a centrat pe 2 aspecte bine-definite:
A). S-a căutat continuatea firească a
activăţilor parohiale desfășurate de-a lungul
anilor de predecesorii săi, făcându-se efortiri
comune (consiliu, reuniune și cancelaria
parohială), de a aduce credincioși noi la biserică,
de a încuraja credincioșii la o mai activă
participare în activităţile sacerdotale,
administrative-manageriale, și de activare/
reactivare a activităţilor de educaţie religioasă a
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copiilor, în perioada de pandemie, și postpantemie; și de a rezolva și a aduce
clarificări unor cerinţe din partea Episcopiei,
în perioada lunilor Mai-Iunie 2021, cu referire
specifică la Ședinţa de Urgenţă a Consiliului
Parohial din 13 iunie 2021, cu o săptămână
înainte de Hram.
B). În partea a doua a raportului,
președintele consiliului a pus accentul pe
structura organizatorică și principalele
activităţi ale Consiliului pe 2021: Ședinţe
periodice, activităţi sociale și financiare, mai
ales la Marile Praznice Creștinești ale Învierii
Domnului, 2 Mai 2021, Hramul Bisericii din 20
iunie 2021, Crăciunul anului 2021, și
evenimente culturale și naţionale, cum ar fi:
Unirea Principatelor, Ziua Monarhiei/
Independenţei, Ziua Unirii Ardealului cu
Patria Mamă, etc.
Raportul Președintei
Reuniunii
Doamnelor, a fost tipărit, 2 pagini, și
distribuit participanţilor, înainte de
prezentarea formală.
- În raportul său, Președinta Reuniunii,
dna Getta Jercan, a sublinit faptul că,
datorită condiţiilor impuse de pandemie Covid-19 – activităţile pe anul 2021 au fost
oarecum atipice: Ședinţele au fost mai mult
virtuale, prin telefon și email-uri, mai ales în
ceeace au privit activităţile legate de:
A). Pregătirile pentru Postul Mare, și
Praznicul Învierii Domnului 2021,
B). Cele legate de Organizarea
Hramului 2021, precum și,
C). Cele legate de Crăciun agapa din
Ziua Praznicului Nașterii Domnului, când a
avut loc și un mini-concert cu Colinde
Tradiţionale; de asemenea oferirea de
gustări, la finele slujbelor duminicale, mesele
ocazionale, și pomenirile IMO binefăcătorilor
bisericii: Anca Maria Fanous, Valentina
Stoicescu, și ceilalţi membrii decedaţi ai
familiilor lor, 2020-2021.
În încheierea raportului, dna
președintă a reamintit tuturor doamnele
reuniunii să participe la Ședinţa Anuală,
convocată pentru data de duminică 13
Februarie 2022, când se vor alege și noile
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fucţionare ale Reuniunii.
La finele prezentării mai-sus numitelor
rapoarte (preot, președinte, președintă), dna
Elena Calmus, secundată de dl Vasile Luca, a
făcut moţiunea ca Rapoartele prezentate să fie
acceptate de Adunare. Părintele a invitat
participanţii să facă comentarii, sau să adreseze
întrebări în legătură cu oricare din rapoartele
prezentate. Nefiind întrebări, sau alte
comentarii din partea participanţilor, s-a purces
la votare. Votul a fost unanim.
Rapoartele Activitaţilor Financiare 2021
Înainte de a fi distribuite Rapoartele Financiare 2021, președintele Adunării a explicat
participanţilor că pentru aceste rapoarte se necesită vot separate, pentru fiecare raport în
parte.
Părintele paroh a explicat de asemenea că,
datorită faptului că Probatoriul Juridic pentru
Moștenirea “Anca M. Fanous Estate” s-a extins
pe o perioadă de 2 ani, 2020 și 2021, se vor
prezenta 3 Rapoarte Financiare, după cum urmează:
Raportul Financiar al Contul General Parohial
# 33172/2021
♦ Raportul Financiar - Contul Moștenirii “Anca
M. Fanous Estate” #4902/2020
♦ Raportul Financiar - Contul Moștenirii “Anca
M. Fanous Estate” #4902/2021
♦

De asemenea președintele Adunării Parohiale
a menţionat faptul că, TOATE RAPOARTELE FINANCIARE, ce vor fi prezentate mai jos, au fost
întocmite de către Casierul Parohiei, dna Victoria Razmerita, sub supravegherea parintelui
paroh, și a președintelui consiliului parohial, și
au fost verificate și semnate de către controlori
bisericii, dna Antoaneta Rastian și dra Claudia
Pugna.
Toată documentaţia pe care se susţin Rapoartele Financiare, ce vor fi prezentate în continuare, se află în 2 mari cutii cu dosare, organizate
pe categorii, plasate pe prima bancă în biserică,
în faţa mesei prezidiului, puse la dispoziţia tuturor participanţilor.
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Înainte ca numitele Rapoarte Financiare
să fie distribuite membrilor participanţi la
Ședinţă, părintele paroh a mulţumit dnei Victoria Rezmeritza, casiera voluntară, controlorilor, dna Antoaneta Rastian și dra Claudia
Pugna și dlui Marian Șerban, președintele
consiliului, care au dedicate timpul lor, în
condiţiile pandemiei, de a lucra în cooperare
cu cancelaria parohială, pentru a întocmi,
verifica și tipări numitele rapoarte.
a). Raportul Financiar al Contului
General Parohial # 33172/2021
După ce Raportul Financiar al Contului
General Parohial #33172/2021, a fost distribuit tuturor participanţilor, procedural,
președintele adunării parohiale a cerut o
moţiune, și o secundare pentru acceptarea
acestui raport. Dna Mariana Cadia a făcut
moţiunea, secundată de dna Viorica Scopu
pentru acceptarea raportului prezentat.
Plenul a fost deschis pentru comentarii
și întrebări. Nu au fost comentarii, sau întrebări în legătură cu veniturile și cheltuielile
raportate, însă, a fost semnalată existenţa
unei probleme de reconciliere, creată de o
vizibilă discrepanţă în ceeace priveste raportarea cifrelor pe prima pagină a Raportului,
THE SUMMARY.
Dl Cristian Călugarita, care a semnalat
discrepanţa, a propus un amendament la
moţiune (iniţiată de Mariana Cadia, secundată de Viorica Scopu), anume o reverificare
și reconciliere a cifrelor prezentate, pentru
eliminarea discrepanţei dintre veniturile,
cheltuielile și balanţa finală a raportului financiar 2021, în concordanţă cu balanţa
statementului bancar, la 31 dec. 2021.
În amendament sunt nominalizate 2
persoane, Claudia Pugna, și viitorul
președinte/președintă al consiliului parohial
2022, a împlini acestă procedură, și a
raporta, spre aprobarea consiliului parohial,
în timp de 30 de zile, Raportul Financiar
CORECTAT al contului bancar #33172/2021.
Amendamentul la moţiune este secundat de
dl Marian Șerban, și acceptat cu vot unanim
de plenul ședinţei.
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b). Raportul Financiar - Contul Moștenirii
“Anca M. Fanous Estate” #4902/2020
Părintele paroh a explicat sumar istoria
aceste moșteniri, și a subliniat necesiatea de a
prezenta separat 2 Rapoarte Financiare, pentru
fiecare an în parte, 2020 și 2021.
Contul Moștenirii “Anca M. Fanous Estate”
#4902 pe 2020, a rezultat din încasarea unor
Cerificate de Depozit ale dnei Fanous, în care
Biserica a fost trecută prin testament drept
“beneficiar”, în timp ce Anca Maria Fanous era
încă în viaţă, iar părintele paroh avea autoritatea prin Împuternicire (Durable Power of Attorney) să înscrie biserica drept “beneficiar”.
După decesul dnei Fanous, numitele Certificate de Depozit, au fost recuperate de
Biserică, desemnată drept beneficiar, iar restul
propierăţii, condominiul din Beverly Hills, și numerarul în bancă, Contul Curent, și Contul de
Economii, inclusiv moștenirea de la Valentina
Stoicescu, au trecut în Probatoriul Juridic “Anca
M. Fanous Estate”, care urmează a se înceia OFICIAL la 4 Februarie 2022.
Raportul
Financiar
al
Contului
“Endowment account #4902”/2020, TIPĂRIT (4
pagini) a fost distribuit tuturor participanţilor la
Ședinţă. Procedural, președintele adunării a cerut o moţiune, și o secundare, pentru a deschide
discuţiile. Dl Edward Rastian, secundat de dl
Anatol Rezmeritsa, a făcut moţiunea de acceptare a Raportului Financiar, contul #4902”/2020.
Dl Marian Serban a cerut clarificări în
ceeace privește a). Terminologia de “2021Combined Summary Financial Report, Church Endowment account #4902” - Mai precis, este
vorba de o combinaţie de mai multe conturi? Sau
este vorba de o Procedura Contabilă de prezentare a Contului Financiar? și b). Care sunt conturile bancare (inclusiv investiţii), ale bisericii,
pe anul 2020?
La punctual a). Părintele a explicat că
este vorba de o Procedura Contabilă de prezentare a Contului Financiar, în cauză, și nicidecum
o combinaţie de mai multe conturi; iar la punctual b). Parohul a explicat că biserica are în 2020
următoarea avere, în conturi bancare, investiţii
și proprietate imobiliară: 1). Endowment account #4902, în Bank of America, balanţa la 31
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dec. 2020 - $248,216.56; 2). Merill Lynch Investments #24X-02124 - $675,000.00 – Este
bine-știut că Merill Lynch este în parteneriat
cu Bank of America, profilul Comerţ și
Investiţii (Commerce and Investments) și 3)
Accounts Receivable – Interest Free Loan (Fr
Iustin Capsa) $70,000.00;
Nemaiexistând alte întrebări și
discuţii, s-a purces la vot. Votul a fost
unanim, pentru acceptatea Raportului Financiar, contul #4902/2020.
c). Raportul Financiar - Contul
Moștenirii “Anca M. Fanous Estate”
#4902/2021
S-a purces apoi cu distribuirea, discutarea, și votarea ultimului Raportul Financiar
al Contului Moștenirii “Anca M. Fanous Estate” #4902/2021.
Dl Cristian Calugariţa a făcut o
moţiune de acceptare a raportului. Au secundat dnele Daniela Cicu și Elena Calmus.
Potrivit Raportului Prezentat, la
începutul anului 2021, biserica avea un total
de:
Active/assets de
$993,216.56;
Bal.12/31/2021-Bank account #4902/2021 –
$261,618.18; Investitii Merill Lynch #24X02124 - $310,419.57; Venit din Investiţii
(Merill Lynch) $23,765.36; Accounts Receivable Interest Free Loan (FRIC) $ 30,000.00;
LCTA $100,000.00.
Cheltuieli totale: $291.178.81. La sfârșitul
anului 2021, biserica are în active/assets un
total de $702,037.75
Dl Marian Șerban a cerut explicatii
privind SITUAŢIA LA ZI a procedurii de
închidere a Probatoriului juridic al Moștenirii
“Anca M. Fanous Estate” (data închiderii, și
la ce anume se așteaptă biserica
d.p.d.v.financiar, în final?).
Părintele a explicat faptul că TEORETIC, probatoriul s-a închis la 12 ianuarie
2022, când Judecătorul a hotărât distribuirea
Fondurilor, și transferul proprietăţii imobiliare din numele “Anca M. Fanous Estate”, către beneficiari. LEGAL însă, probatoriu se
încheie la 02/04/2022, iar FINANCIAR se
încheie în Aprilie 2022, “Final Tax Returns”
pentru Anca M. Fanous si Valentina Stoicescu
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(Taxele personale), pentru “Anca M.
Fanous Estate” (Taxele și cheltuielile legate de
Estate), și în final, dizolvarea Estate-ului, și
anularea numărului de IRS al Estate-ului.
Prin Ordin Judecătoresc, biserica a primit
suma finală de $637,991.47, depusă la
13/01/2022 în Banca Chase-JPMorgan #3262,
tranzacţie ce se va reflecta în Raportul Financiar
2022, ce va fi prezentat la Adunarea Generală
Parohială din 2023. De asemenea condominiul
din Beverly Hills, evaluat la cca $1Mil, a fost
deja transferat în numele Bisericii.
Nemaiexistând alte întrebări și comentarii, s-a purces la votarea moţiunii de aprobare
a Raportului Financiar al Contului Moștenirii
“Anca M. Fanous Estate” #4902/2021. Votul a
fost unanim.
ROEA/Cazul privind proprietatea
Sunland – punctual #6 pe Agendă

din

În sumar, părintele paroh a explicat Adunării Parohiale faptul că, în legătură cu fosta
proprietate a bisericii din Sunland, Cancelaria
ROEA a solicitat părintelui paroh la data de 5 Mai
2021, ca să apară, prin Zoom, în faţa Consiliului
Episcopesc, la 13 mai 2021, și să prezinte un
raport scris. Părintele a pregătit, în timp record,
un raport explicativ, pe care l-a prezentat Consiliului Episcopesc, la data stabilită.
În timpul întâlnirii respective, pe lângă
subiectul în cauză, reprezentanţi ai Consiliului
Episcopesc l-au chestionat pe părintele paroh și
asupra Moștenirii pe care Biserica noastră urmează să o primească de la dna Anca Maria
Fanous, o enoriașă a bisericii. La sfârșitul
prezentării, IPS Arhiepiscop Nathaniel i-a
mulţumit părintelui Constantin pentru apariţia în
faţa Consiliului Episcopesc, și a prezentării
raportului său.
Ulterior, Cancelaria Episcopiei a trimis,
mai întâi prin email tuturor membrilor consiliului
parohial o scrisoare cu 15 puncte, datată 9 iunie
2021, urmată apoi de o corespondenţă prin
poștă.
Consiliul Parohial, în concordanţă cu Cancelaria Parohială au convocat de urgenţă o
Ședinţă a consiliului, duminică 13 iunie 2021,
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pentru a discuta documentul primit de la
episcopie, și a hotărî modalitatea de a
răspunde, până la data stabilită de Cancelaria
ROEA, 30 iunie 2021.
La numita ședinţă au participat 22 de
membri din cei 25 aleși. În urma discuţiilor
purtate, consiliul parohial a votat ÎN UNANIMITATE angajarea unei Firme de Avocaţi, specializată în Dreptul Constituţional, pentru a
oferi parohiei consultanţă juridică în ceeace
privesc cerinţele Episcopiei, și rezolvarea
cazului ROEA/Proprietatea din Sunland.
În Ziua Hramului Bisericii, 20 iunie
2021, în timpul agapei frăţești, ce s-a
desfășurat în sala parohială, părintele a
prezentat un sumar al cazului ROEA/
Proprietatea din Sunland, și a comentat asupra hotărârii Consiliului Parohial, la ședinţa
din 13 iunie 2021, de a angaja un avocat care
să reprezinte parohia în rezolvarea cazului, în
faţa Cancelariei Episcopiei.
Avocatul angajat a răspuns în timp util Cancelariei Episcopiei, solicitând o rezolvare
amiabilă a cazului, prin contact telefonic, sau
o întâlnire cu reprezentanţii Cancelariei
ROEA.
Părintele paroh a mai menţionat faptul
că este convins că este vorba de o
neînţelegere la Sfânta Episcopie privind angajarea de către parohie a unui avocat. Aceasta
acţiune nu trebuie interpretată drept o
acţiune a parohiei împotriva Episcopiei. Angajarea avocatului de către parohie are drept
scop doar primirea unei consilieri juridice de
care parohie, care simte că este necesară,
din punct de vedere legal, în rezolvarea
neânţelegerilor și interpretărilor eronate
privind cazul ROEA/Proprietatea din Sunland.
Părintele a explicat Adunării Parohiale
că este convingerea sa că avem de-aface cu o
confuzie și înţelegere greșită a situaţiei,
poate și datorită faptului că nu a fost o
comunicare mai deasă și mai clară din partea
parohiei cu Sfânta Episcopie privind acest
subiect.
Părintele crede că în urma discuţiilor
informale cu PS Episcop Andrei, în timpul
întâlnirilor din August 2021, Oct. 30, 2021 și
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Ian. 30, 2022 (data Adunării Generale
Parohiale) s-a fucut mai multă claritate în legătură cu condiţiile critice ale parohiei, din punct
de vedere financiar, in perioada 2007-2015,
biserica neavând o altă alternativă decât să
vândă proprietatea din Sunland.
În încheierea prezentării făcută de părintele paroh, a cazului ROEA/Proprietatea din
Sunland, Amber Rastian a făcut moţiunea ca
raportul preotului să fie acceptat. Motiunea a
fost secundată de Viorica Lazăr. Votul a fost
unanim.
Încheierea
probatoriului
“A.M.Fanous Estate”

juridic

La acest punct al agendei, s-a comentat
deja mai sus, când s-au prezentat, și votat
rapoartelor financiare - Contului Moștenirii
“Anca M. Fanous Estate” #4902 pentru anii 2020
și 2021.
De aceea, în cele ce urmează facem doar
o succintă recapitulare a evenimentelor,
începând cu anul 2019, decesul dnei Valentina
Stoicescu, până la 01/13/2022, transferul
proprietăţii imobiliare în numele bisericii Sfânta
Treime.
Donatorul acestei moșteniri, sunt surorile
Anca M. Fanous (d. 06/19/2020) și Valentina
Stoicescu (d. 11/29/2019). Beneficiarii
moștenirii, prin Testament, sunt HTROC și dna
Nicoleta Daniela Baier, din România.
Datorită faptului că nu a existat un LIVING
TRUST, ci doar un TESTAMENT, Moștenirea “Anca
M. Fanous Estate” a trebuit să treacă printr-un
probatoriu juridic, înscris de către Avocatul Estate-ului, Anthony C. Grossman, la Judecătoria
“Superior Court of California” la data de
07/06/2020, case #20STPB05148.
Certificatele de Depozit, 14 la număr, în
valoare de $1,473,171.53, având biserica
desemnată drept “beneficiar”, pe când Dna
Fanous era încă în viaţă, au intrat direct în
posesia bisericii (August-Septembrie 2020), fără
a mai trece prin probatoriu. Restul Estate-ului,
proprietatea imobiliară și valoarea pecuniară din
banci, au trebuit să meargă direct în probatoriu
juridic, ce urmează a se închia LEGAL, la data de
02/04/2022.
Situaţia financiară FINALĂ, a tuturor ac-
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tivelor bisericii, provenite din Moștenirea
“Anca M. Fanous Estate”, va fi prezentată la
Adunarea Generală Parohială din 2023.
Proprietatea Imobiliară - Un condominium identificat drept APN: 4329-011-022
(adresa – 2132 Century Park Ln, Apt.205, Los
Angeles, CA 90067) a fost transferat din numele Estate-ului în numele bisericii la data
de 01/13/22, Deed of Trust #20220055940.
Pentru optimizarea valorii de piaţă a imobiliarului, biserica a cheltuit, în perioada 20202022, suma de $134,762.00, din veniturile
provenite din Certificatele de Depozit, pentru
a remodela numitul condominium, potrivit
codurilor și standardelor imobiliarelor din
Beverly Hills, instalarea de noi aparate
electro-casnice în bucatarie si băi, inlocuirea
podelelor, și noi instalaţii electrice în tavane.
În lumina realităţilor pieţei imobiliare
californiene, in această perioadă, consiliul
recomandă
adunării
parohiale,
cu
binecuvântarea Episcopiei, aprobarea
retroactivă a cheltuielilor de remodelare, și
vânzarea imobilului, pe cât se poate de
repede. Părintele Paroh sugerează noului
consiliu parohial 2022 să numească un
comitet care să analizeze potenţialul de
gestionare și investiţii a veniturilor ce vor fi
generate din vânzarea numitului imobiliar
(cca $1 Mil), și alte conturi de economii ale
bisericii. În finalul prezentării, președintele
adunării invită paricipanţii la discuţii, comentarii și întrebări pe acest subiect. Dna Ana
Călugariţa sugerează ca veniturile pecuniare
ale bisericii, prezente și viitoare, să fie
depuse în mai multe bănci, în denominaţiuni
de $250 Mii, sumă maximă a conturilor
bancare care sunt asigurate de “Federal
Deposit Insurance Corporation” (FDIC) în
America. Nemaifiind alte comentarii, Mariana
Cadia face o moţiune, secundată de Paula
Matei-Platt de a accepta raportul, prezentat
verbal, în faţa plenului. Votul a fost unanim.
Adunarea parohială a votat 3 recomandari ale Consiliului Parohial, aprobate
de Sf. Episcopie, odată cu aprobarea Agendei
de lucru a Ședinţei, după cum urmează:
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a). Vânzarea imobiliarului moștenit legal,
la închiderea probatoriului juridic “Anca M.
Fanous Estate”, și transferul în numele bisericii
01/13/2022. Moţiune este însăși recomandarea
Consiliului, secundare Edward Rastian. Votul a
fost unanim.
b). Aprobarea retroactivă a sumei de cca
$135,000.00 – cheltuită cu remodelarea
proprietăţii imobiliare din Beverly Hills. Moţiune
este însăși recomandarea Consiliului, secundare
Gina Cătăloiu. Votul a fost în unanimitate, fără
împotriviri și abţineri.
c). Aprobarea sumei de $15,000.00,
împărţită în 3 parţi egale (Ion Anton, Victoria
Puiu-Isaac și Victoria Razmeritsa), pe bază de
facturi, categoria “bunuri și servicii/goods and
services” (1099 Forms), la încheierea probatoriului juridic “Anca M. Fanous Estate”.Moţiune este
însăși recomandarea Consiliului, secundare Amber Rastian. Votul a fost unanim.
Aprobarea Proiectului de Buget pe 2022
Proiectul de Buget pe 2022 a fost tipărit și
distribuit tuturor participanţilor la ședinţă. O
moţiune de acceptare s-a primit din partea dnei
Sabina Popescu, secundată de Mariana Cadia și
Viorica Lazar. Domnul Marian Serban a sugerat
ca să se ţină cont în calcularea cifrelor propuse
de schimbările ce vor interveni, prin procedura
reconcilieri cifrelor din raportul financiar al contului general al bisericii #33172/2021. Proiectul
de Buget a fost votat în unanimitate.
Alegerea

Consiliului

Parohial

pentru

2022:
Comitetul de nominare, format din Marian
Șerban, Antoaneta Rastian, Claudia Pugna, și
preotul paroh a întocmit o listă de 24 de persoane (SLATE), pe care a prezentat-o Adunării
Parohiale spre aprobare. Președintele Adunării a
explicat procedura constituţională de acceptare
a listei (art IX, sec.35). De asemenea s-a
menţionat că persoanele/candidaţii de pe listă
au fost consultaţi, și și-au dat acordul de a fi
nominalizaţi. Dra Claudia Pugna, secretara
ședintei, a dat citire numelor candidaţilor de pe
listă. Secondarea a venit din partea dlui Ion Anton.

Page 17

1. Alecse Elena, Psa
2. Anton Ion, Mr.
3. Cadia Mariana, Mrs.
4. Calmus Elena, Mrs.
5. Ciceu Ion, Mr.
6. Comboianu Maria, Mrs.
7. Cufuioti Panait, Subdeacon
8. Dissanayake Reggie-Cristian, Mr.
9. Jercan Getta, Mrs.
10. Luca Vasile, Mr.
11. Mihai Valentin, Mr.
12. Popescu Sabina, Mrs.
13. Pugna Dana Claudia, Miss.
14. Rastian Antoaneta, Mrs.
15. Rastian Edy, Mr.
16. Rezmeritsa Anatol, Mr.
17. Rezmeritsa Victoria, Mrs.
18. Scopu Viorica, Mrs.
19. Saffari Daniela, Mrs.
20. Serban Dora, Mrs.
21. Serban Marian, Mr.
22. Stavrositu, Chirata
23. Turlacu Filofteea, Mrs.
24. Alecse Constantin, Fr. (ex-officio)
Delegati la Congresul ROEA (2021 & 2022):
Ion Anton and Claudia Pugna
Alternaţi la Congresul ROEA (2021 & 2022):
Scopu Viorica and Dora Serban
Lista a fost votată în unanimitate.
Închiderea Ședinţei - ultimul punct pe
agenda de lucru a Ședinţei Anuale, a Adunării
Generale Parohiale a fost moţiunea de
închidere a ședinţei. Dna Sabina Popescu a
făcut moţiunea, secundată de dna Getta Jercan și Viorica Lazăr. Toţi participanţii au fost
de accord, prin aclamaţie, și Ședinţa s-a
închis după cca 2 ore de deliberări și decizii
luate spre Slava lui Dumnezeu, și binele
Sfintei noastre Biserici. S-a rostit imnul
“Cuvine-Se cu Adevărat!”, iar Vlădica +Andrei
a împărtășit binecuvântări arhierești tuturor
participanţilor.
Mulţumim tuturora pentru participare (FRCA).
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Ședinţa electorală pentru alegerea
Funcţionarilor Consiliului Parohial (2022)
DEPUNEREA JURAMANTULUI SI ALEGEREA FUNCTIONARILOR CONSILIULUI - 2022 - Dupa incheierea Adu-

narii Parohiale Anuale, duminica 30 ianuarie
2022, in jurul orelor 3:40 pm, nou-alesii membri
ai consiliului parohial, pe anul 2022, s-au intrunit
in biserica pentru depunerea juramantului, si
alegerea functionarilor. Inaintea depunerii juramantului, Parintele Constantin a multumit tuturor membrilor consiliului parohial, care au slujit parohia in anul 2021, iar dupa depunerea juramantului, s-a purces cu procedura de alegere a
functionarilor consiliului parohial pe noul anul.
Pentru pozitia de Presedinte - Dl Marian
Șerban il propune pe dnul Edward
Rastian. Secondeaza Claudia Pugna.
Dnul Edward Rastian accepta. Nemaiexistand alte nominari, se
purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
Vice Presedinte al Consiliului
Parohial - Dnul Eduard Rastian îl
propune pe dl Ion Anton. Secondeaza
dna Sabina Popescu. Dl Ion Anton
acceptă.. Nemaiexistand alte nominari, se purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
Secretar - Dna Antoaneta Rastian o propune pe dra Claudia Pugna
drept secretară. Secundează dl
Anatol Rezmeritsa. Dra Claudia
Pugna accepta. Nemaiexistand alte
nominari, se purcede la vot. Se
aproba in unanimitate.
Casier - Dna Sabina Popescu o
propune pe dna Victoria Rezmeritsa
drept casier. Secondeaza dna Getta
Jercan. Dna Victoria Rezmeritsa accepta. Nemaiexistand alte nominari,
se purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
Controlor I - Dna Viorica Scopu o
propune pe dna Antoaneta Rastian,
drept controlor #1. Secondeaza dl.
Ion Anton. Dna Antoaneta Rastian
accepta. Nemaiexistand alte nominari, se purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
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Controlor II - Dna Antoaneta
Rastian îl propune pe dnul
Reggie-Cristian Dyssanayake
drept controlor #2. Sustine dra
Claudia Pugna. Dl ReggieCristian Dyssanayake accepta.
Nemaiexistand alte nominari, se
purcede la vot. Se aproba in
unanimitate.
Epitrop I - Dnul Ion Anton îl
propune pe dl Vasile Luca.
Secondeaza
dl
Anatol
Razmeritsa. Dnul Vasile Luca
accepta. Nemaiexistand alte
nominari, se purcede la vot. Se
aproba in unanimitate.
Epitrop II - Dnul Edward
Rastian o propune pe dna Mary
Comboianu drept epitrop II.
Secundeaza Dna Victoria
Razmeritsa.
Dna
Mary
Comboianu
acceptă.
Nemaiexistand alte nominari,
se purcede la vot. Se aproba in unanimitate.

Acoliții stranei: Ipodiac. Gabriel, Viorica Scopu, Claudia Pugna

PS Sa Vlădica Andrei, la finele Sfintei Liturghii (30
Ianuarie 2022) cu pr paroh și familia Edward Rastian
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Spicuiri din Procesul-Verbal al Ședinței Consiliului Parohial al
Bisericii “Sfânta Treime” din 13 Februarie 2022
Duminică, 13 Februarie 2022, a avut loc
prima ședinţă a Consiliului Parohial pe 2022,
începând cu orele 12:30 pm, la finele Sfintei Liturghii duminicale, potrivit convocării făcută de
președintele Consiliului Parohial Edward Rastian, Secretara Claudia Pugna, și Cancelaria
Parohială. Au răspuns “present” un număr de 17
memebri.
Ședinţa a început cu rugăciunea de invocare,
semnarea prezenţei participanţilor și depunerea
jurământului, de către membrii nou-alesului consiliu parohial, care nu au participat la ședinţa
electorală din 30 ianuarie 2022, când s-a depus
jurământul.
Președintele consiliului a cerut secretarei să
citească Procesului Verbal al Adunării Generale
Parohiale din 30 ianuarie 2022 precum și
procesul-verbal al ședinţei electorale, din
aceeași zi, la care au fost aleși funcţionarii consiliului parohial pentru anul 2022.
A urmat prezentarea, discutarea și
aprobarea Raportului Parohial Financiar,
identificat drept BofA #03284-33172,
CORECTAT, în timp de 30 de zile, cerut la ședinţa
Adunării Generale Parohiale, din 30 ianuarie
2022.
Reconcilierea, corectarea și aprobarea
raportului financiar BofA #03284-33172.
Potrivit deciziei adunării parohiale, Claudia
Pugna, fostă controlor (2021) și Edward Rastian,
președinte consiliului (2022) au re-verificat,
reconciliat cifrele întregului raport și
identificată sursa discrepanţei dintre veniturile,
cheltuielile și balanţa finală a raportului
financiar 2021,
în concordanţă cu balanţa
statementului bancar, la 31 dec. 2021 și au
corectat întregul Raport Financiar BofA #0328433172.
O copie a raportului a fost oferit spre
verificare și certificare dlui Cristian Calugariţa
(care a sesizat iniţial discrepanţa la Ședinţa
Adunării Anuale), înainte ca reaportul să fie
distribuit în plen membrilor consiliului parohial.
Acesta fiind un punct financiar aplicat,
președintele l-a supus separat la vot. Dl Cristian
Calugariţa face moţiunea, secundat de dna

Sabina

Popescu,

ca numitul RAPORT
FINANCIAR CORECTAT să fie aprobat. După
câteva discuţii de natură contabilă, moţiunea
a fost votată în unanimitate.
S-a constatat, și s-a consemnat faptul că,
reconcilierea și corectarea raportului
financiar BofA #03284-33172, nu a afectat,
sau schimbat cu ceva structura financiară a
Proiectului de Buget pe 2022.
De asemena, la sfatul unui contabil
certificat, s-a adus clarificare că suma de
$15,000.00, recomandată de Consiliul
Parohial, și aprobată de Adunarea Generală,
a fost plătită enoriașilor Ion Anton, Victoria
Puiu-Isaac și Victoria Razmeritsa, pe bază de
facturi (invoices), în categoria “bunuri și
servicii” (goods and services) prestatie în
decurs de cca un an și jumătate entităţii
“Anca M. Fanous Estate”.
Domnul Anatol Rezmeritsa a făcut o
moţiune, secundată de dl Vasile Luca, ca
raportul financiar corectat (punctual #2 al
agendei) să fie aprobat, așa după cum a fost
prezentat și discutat în plenul Ședinţei. Toţi
participanţii au votat în unanimitate.
Parintele paroh a supus spre aprobare
calendarul activităţilor parohiale pe PRIMUL
SEMESTRU al anului 2022, calendar oferit
fiecărui membru al Consiliului Parohial la
ședinţă și postat pe siteul bisericii
(www.biserica.org). Moţiunea de aprobare a
calendarului, făcută de dna Viorica Scopu și
secundată de dna Elena Calmus, a fost votată
în unanimitate.
Vizita și Slujirea Liturghiei Arhierești a
PS Episcop Andrei, la parohia noastră, la
Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 Ianuarie
2022. Fiind present în parohia noastră, la
început de an 2022, Prea Sfinţia Sa a participat, ca observator, din jilţul ierarhic, la întreaga ședinţă a Adunarii Generale Parohiale,
ce a urmat slujbei arhierești.
Închiderea probatoriului Moștenirii „AM
Fanous Estate”. Probatoriu juridic al
Moștenirii „AM Fanous Estate, s-a închiat
LEGAL, la data de 02/04/2022.
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Situaţia financiară FINALĂ, a tuturor veniturilor
bisericii, provenite din Moștenirea “Anca M.
Fanous Estate”, va fi prezentată la Adunarea
Generală Parohială din 2023.
Comitet de Cercetare și Investiţii
Financiare Parohiale (Advisory Committee).
Părintele Paroh sugerează consiliu parohial să
numească un comitet care să analizeze
potenţialul de gestionare și investiţii a
veniturilor ce vor fi generate din vânzarea
numitului imobiliar (cca $1 Mil+), și alte conturi
de economii ale bisericii (Merrill Lynch,
J.P.Morgan, Blackstone RE Income, etc). Doamna
Sabina Popescu face o moţiune, secundată de
dna Getta Jercan, de a fi numit un Comitet de
Cercetare și Investiţii, compus din 3 persoane:
Edward Rastian, Claudia Pugna și Reggie
Dissanayake. După mai multe discuţii și explicaţii
privind atribuţiile acestui comitet, și acceptul
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celor nominalizaţi, moţiunea a fost votată în
unanimitate. Tot la acest capitol, s-a
consemnat și propunerea dnei Ana Călugariţa,
la adunarea generală parohială, ca toate
veniturile pecuniare ale bisericii, prezente și
viitoare, să fie depuse în mai multe bănci, în
denominaţiuni de $250 Mii, sumă maximă a
conturilor bancare care sunt asigurate de
“Federal
Deposit
Insurance
Corporation” (FDIC) în America.
Participarea Preotului Paroh la
Conferinţa Preoţilor ROEA, care se va ţine în
perioada 21-24 Februarie, 2022. Părintele a
anunţat consiliul parohial că va participa la
Conferinţa Anuală a Clerului Ortodox ROEA,
care - și anul acesta - se va ţine în Phoenix,
AZ. Cheltuielile de participare (înregistrare,
cazare și transport, cca $2,000.00).

Ședinţa Anuală a Reuniunii Doamnelor, și Alegerea Funcţionarilor 2022
Întrucât membrele Reuniunii de Doamne au fost invitate să participle, alături de membrii noului
consiliu parohial, la această ședinţă, prima pe anului 2022, și potrivit convocării Reuniunii de
Doamne, lansată în cadrul Ședinţei Generale Anuale Parohiale din 30 ianuarie 2022, Părintele
paroh a deschis Ședinţa Reuniunii, în jurul orelor 2:00 pm, cu o prezenţă de 16 doamne.
Părintele Paroh a explicat participantelor scopurile Reuniunii Doamnelor în
cadrul parohiei, și în cadrul mai larg al ARFORA-ei.
Președinta Getta Jercan a prezentat oral un succint raport al activităţilor pe
anul 2021, raport ce a fost prezentat în scris la Adunarea Generală Parohială
din 30 ianuarie 2022.
S-a purces la alegerea funcţionarelor Reuniunii, pe anul 2022.
Președintă – Dna Getta Jercan o propune pe dna Mary Comboianu.
Propunerea este sustinută de dna psa Elena Alecse. Dna Mary Comboianu
acceptă. Moţiunea este votată. Vice-Președintă – Dna Mary Comboianu o
propune pe dna Victoria Rezmeritsa. Propunerea este sustinută de dna Elena
Dna Mary Comboianu, Calmus. Dna Victoria Rezmeritsa acceptă. Moţiunea este votată. Secretară –
nou-aleasa președintă, Dna Antoaneta Rastian o propune pe dna Viorica Scopu. Propunerea este
sustinută de dna Claudia Pugna. Dna Viorica Scopu acceptă. Moţiunea este
și părintele paroh
votată în unanimitate. Casieră – Dna Antoaneta Rastian o propune pe dna
Chiraţa Stavrositu. Propunerea este sustinută de dna Filofteea Turlacu. Dna Chiraţa Stavrositu
acceptă. Moţiunea este votată. Controloare – Dna Mary Comboianu o propune pe dna Ana
Calugarita. Propunerea este sustinută de dna Daniela Saffari. Dna Ana Calugarita acceptă.
Moţiunea este votată în unanimitate. Închiderea Ședinţei Reuniunii de Doamne – Dna Elena
Calmus face o moţiune de închidere a Ședinţei Reuniunii de Doamne. Secundează Dna Ana
Călugariţa. Se votează, și ședinţa Reuniunii Doamnelor este declarată închisă.
Închiderea Ședinţei Consiliului Parohial. Întrucât s-au epuizat toate punctele Agendei Ședinţei
Consiliului Parohial din 13 Februarie 2022, dl Cristian Călugariţa a făcut moţiunea de închidere a
ședinţei, secundat de dl Reggie Dissanayake și dna Sabina Popescu. S-a votat, și Ședinţa s-a
încheiat în jurul orelor 2:30 am, prin rostirea imnului-axion “Cuvine-Se cu adevărat!”
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ARCHBISHOP VALERIAN D. TRIFA
In Commemoration of
the 70th Anniversary of
his Ordination into the
Episcopacy and the
35th Anniversary of his
Falling Asleep in the
Lord
In memory of
Archbishop VALERIAN
Trifa (+28 january
1987) - Veșnica
pomenire!
Thirty Five ago (January 28, 1987), His Eminence
Archbishop VALERIAN, hierarch of The Romanian
Orthodox Episcopate of America from 1952-1984,
fell asleep in the Lord in Estoril, Portugal. Memory eternal!
Arhiepiscopul Valerian Trifa, (Viorel numele de
botez) cel mai mare din cei 7 copii ai lui Dionisie
si Macinica (Motora), s-a nascut pe 28 iunie 1914,
in satul Dealul Capsei lânga oraselul Câmpeni,
jud. Alba, România.
A urmat clasele primare în satul natal, având ca
învatator pe tatal sau (1920-1924) si apoi Gimnaziu „Horia” în Câmpeni.
Intre 1927-1931 frecventeaza Liceul „Gheorghe
Lazar” din Sibiu, locuind la unchiul sau Parintele
Iosif Trifa, conducatorul organizatiei religioase
„Oastea Domnului” si editorul a doua publicatii
religioase. În acesti ani a fost ales Presedintele
Societatii „Sfântul Gheorghe”; a citit mult si a
întâlnit distinse personalitati ale culturii.
A intrat în 1931 ca bursier la Facultatea de Teologie din Chisinau, pe care a absolvit-o cu
magna cum laude. In aceasta perioada a urmat
în paralel cursuri de istorie si filosofie, ocupând

si functia de Presedinte al studentilor pe centrul universitar.
Pentru un an (iulie 1935- septembrie 1936)
activeaza ca misionar laic în organizatia condusa de Parintele Iosif Trifa, ocupând si functiile de Sef al tipografiei si editor asistent al
publicatiilor saptamânale „Lumina Satelor” si
„Oastea Domnului”. Cu ocazia Congresului de
la Târgul Mures (aprilie 1936), unde au participat si studenti americani de origina
româna, tânarul Viorel Trifa s-a cunoscut cu
Vasile Hategan si John J. Sibisan.
Urmeaza cursuri în vederea doctoratului la
Facultatea de Litere si Filosofie în Bucuresti
si este ales Presedinte al Studentilor pe Centrul Universitar Bucuresti, unind membrii cu
diferite convingeri politice. Editeaza si conduce revista „Libertatea”. Paraseste tara în
decembrie 1938, stabilindu-se la Berlin, unde
îsi continua studiile în istorie si jurnalism.
Revine în tara în septembrie 1940 si este ales
Presedintele Uniunii Nationale a Studentilor
Crestini Români.
În martie 1941 ajunge în Germania, în lagarele de concentrare din Buchenwald si Dachau. A fost eliberat (1943) si trimis la Viena,
unde a îndeplinit functia de secretar al Mitropolitului
Visarion
Puiu.
Emigreaza în Italia (1945) unde dupa învatarea limbii este numit profesor suplinitor,
predând istoria antica, geografia si limbi
straine la Colegiul Catolic din San Giuseppe.
În ianuarie 1950 primeste dreptul de a emigra
în Statele Unite. Prin publicatia „Solia” afla
adresa Parintelui John Trutza, din Cleveland,
care prin corespondenta îl informeaza ca ziarul „America” cauta editor. Sub auspiciile
„Church World Service”, ziarul „America” îi
întocmeste formalitatile de emigrare.
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Pe 16 iulie 1950 soseste în Statele Unite. Postul
de la ziarul „America” a fost ocupat între timp,
dar cu ajutorul Parintelui John Trutza i s-a oferit
o pozitie similara la redactia „Solia” si gazduire
într-o camera a Parohiei „Sfânta Maria”.
Organizeaza editarea, tiparirea si distribuirea
publicatiei „Solia” dublând numarul abonatilor,
în numai 6 luni. Viziteaza parohiile Episcopiei,
cunoscând direct aspectele activitatii crestinortodoxe pe continentul Nord-american.
În toamna anului 1950, Parintele Andrei Moldovan din Ohio a fost în graba hirotonit Episcop de
Patriarhia Româna si trimis înapoi în Statele
Unite cu intentia de a-i lua locul Episcopului
Policarp Morusca, retinut de autoritatile
românesti în tara. Ca urmare în decembrie 1950
Episcopul Andrei Moldovan cheama în instanta la
Federal Court în Cleveland pe editorul „Soliei” Viorel Trifa împreuna cu Presedintele Consiliului
Episcopal - Parintele John Trutza si contabilul
episcopiei Virgil Suciu, cu intentia de a primi,
prin hotarâre judecatoreasca dreptul de coordonare a Episcopiei. În final actiunea a fost un
insucces pentru petitionari. Congresul Episcopiei, care a avut loc la Chicago, Illinois alege
pe teologul Viorel Trifa, Episcop-Vicar (2 iulie
1951). Mitropolitul John Theodorovich al Bisericii
Ortodoxe Ucrainiene, îl hirotoneste EpiscopVicar, în Biserica Ortodoxa Româna din Philadelphia - 27 aprilie 1952, iar Congresul Episcopiei
din acelasi an îl înscauneaza Vicar, al Episcopului
Policarp - 5 iulie. Dupa ce prin hotarâre judecatoreasca, Episcopului Andrei Moldovan si sustinatorilor lui l-i s-a interzis accesul la Vatra – august
1952 – Consiliul Episcopesc a declarat acest loc
drept resedinta episcopala.Au urmat ani de
munca si înfaptuiri din care amintim: reorganizarea si modernizarea fermei de la Vatra; Sfintirea
Bisericii „Sfânta Treime” din Youngstown, Ohio
(28 septembrie 1952), revizuirea Regulamentului
de functionare al Episcopiei (Congres, 3-5 iulie
1953); reorganizarea Taberelor Religioase de
Vara (august 1953); Aniversarea a 25 de ani cu
editare de album de la înfiintarea Episcopiei
(iulie 1954); stabilirea sediului publicatiei
„Solia” la Detroit, si schimbarea formatului de
editare (noiembrie 1954); Episcopul Valerian
este invitat sa oficieze rugaciunea de deschidere
a Sedintei Senatului American în Washington DC

Page 22

(11 mai 1955); Are loc hirotonirea primului
Parinte, John Dinu (16 septembrie 1956);
Sfintirea Capelei Memoriale de la Vatra (5
mai 1957); În 13 mai 1957, Episcopul Valerian Trifa devine cetatean american.
Episcopul Policarp Morusca, pleaca întru
Domnul, în ziua de 26 octombrie 1958, Episcopul Valerian devenind conducatorul unic al
Episcopiei. Episcopia îsi rezolva problema
canonicitatii afiliindu-se la Mitropolia Rusa
autonoma (31 mai 1960). Biserica Ortodoxa
din America ridica pe Episcopul Valerian la
rangul de Arhiepiscop (7 martie 1970).
Congresul accepta jurisdictia canonica a Episcopiei fata de Biserica Ortodoxa din America
– OCA (3-5 iulie 1970). Parintele Nathaniel
Popp este ales Episcop auxiliar pe 20 septembrie 1980, în Cleveland si este hirotonit în
15
n o i e m b r ie
1980,
la
De t r o i t.
Arhiepiscopul Valerian a renuntat la cetatenia americana (7 octombrie 1982). În 28
iunie 1984 Arhiepiscopul Valerian, in vârsta
de 70 de ani se pensioneaza, fiind sarbatorit
într-un cadru festiv, publicându-se un album
aniversar. 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
(miercuri 28 ianuare 1987).

O rugăciune la mormântul Martirului IPS
Arhiepiscop +Valerian
Veșnica lui pomenire!
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DONAŢII PRIN PLICURILE DE
CRĂCIUN 2021

$ 500.00 – Multumim Familiilor: Tasu Tasu
(Easter 2022), Marina Pascu, Adrian Stoica;

Sfânta Biserică dorește să adreseze cele mai sincere cuvinte de mulţumire tuturor generoșilor
donatori, după cum urmează:

$ 600.00 – Multumim Familiei Costa & Aurica
Arau;

$ 25.00 – Multumim dnei Joanne Bleahu;

$ 1,000.00 – Multumim Familiei Adrian Potanga,

$ 40.00 – Multumim dnei Filofteea Turlacu;
$ 50.00 – Multumim Familiilor: Dan & Aurelia
David, Radu & Mihaela Urma, Sofia Galiatsatos,
C. & R. Jugureanu, Mirela E Cristescu, The
Ramaha, Marilena & Stefan Theodore (Christmas
2021-$50.00, Easter 2022- $50.00 + $20.00
monthly/general donations paypal);
$50.00 LUNAR
Sadrapeli;

–

Multumim

drei

Lavinia

$ 100.00 – Multumim Familiilor: Toma & Georgeta Balamaci, Radu Vamosiu, Dumitru & Tudora
Goga, Vera & Aurel Stoicof, Ionel Firuta & Georgeta-Dana Ardeleanu, G. Rautescu, Rodica Mocanu, John T Fagarasan, Valentin & Ioana Simiz,
Ana Olar, Claudia Pugna, Marin & Georgeta Dondoe, Daniela & Virgil Roman, Constanta Pogonat;
$ 150.00 – Multumim Familiilor: Catalin & Loredana Aldea, Michael Ciortea;
$ 200.00 – Multumim Familiilor: Dan Platt &
Paula Matei-Platt, Ana Jude, Rodica Sinescu,
George & Elena Arau, Mariana & Constantin
Goga, Edy & Antoaneta Rastian, Vasile Luca,
Nicolae & Tana Grasu, Andreea Dragoi-Ciontea,
Anatol & Victoria Rezmeritsa, Ken & Isabela
Riedel, Neagu Elena;

$ 4,000.00 – Multumim Familiei
Jackie Butnareanu;

Alex &

$ 10,000.00 – Multumim Familiei Laura &
Jim Singleton. Unpublishable Christmas donations (requested by donors):
Anonimous (F.&O.S. $ 1,000.00), Maria Cubanita, Flory Beldiman (various occasions,
prayers), Anonimous ($ 200.00).
AGAPĂ FRĂŢEASCĂ DE SFINTELE PAŞTI
LA BISERICA SFÂNTA TREIME
Comunitatea românească a parohiei Sf.
Treime este invitată să participe, în Ziua
Sfintelor Paşti, Duminică 24 Aprilie 2022,
după Slujba Învieri și Sf. Liturghia de la miezul nopţii (Sâmbătă spre Duminică) la o agapă
frăţească, în sala parohială, unde vor fi servite gustari tradiţionale de Paști. Toţi
credincioșii sunt invitaţi să aducă ofrande de
Paști în tot timpul Săptămânii Patimilor, sau
atunci când vin la Sfintele Slujbe.

$ 250.00 – Multumim Familiilor: John & Patricia
Simoni, Daniela Saffari, Elena Calmus, Marian &
Aura Sarbu (by paypal);
$ 400.00 – Multumim Familiei Mircea & Katty Niculescu;

Nu uitaţi să trimiteţi, sau să aduceţi la
biserică Donaţia dvs de Sf. Paști
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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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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.

"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!"

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.

„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.”

