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Raportul Anual al Presedintei Reuniunii Doamnelor pe 2022 “Sf.  Imparati Constantin si Elena”, 
(prezentat la Adunarea Generala Parohiala, 22 Ianuarie, 2023) 

 
  Raportul președinte Reuniunii de Doamne a Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, California, 
pe anul 2022, este unic în felul său, din multe puncte de vedere: a). Este primul meu raport către 
Adunarea Parohială, în calitate de președintă a Reuniunii; b). Este primul raport pe care-l ofer pentru 
această binecuvântată parohie care, în prima parte a anului 2022 a activat sub ROEA, iar în cea de a 
doua parte a anului, și-a desfăsurat activitățile sub Mitropolia ROMA; c). Este primul raport pe care-l 
ofer credincioșilor acestei biserici care, în prima parte a anului 2022 s-a numit ‘Biserica Ortodoxă 
Română Sf. Treime’, iar din Octombrie 2022 si-a deschis porțile largi tuturor Ortodocșilor Români-
Americani, adoptând titlul de ‘Biserica Ortodoxă Română Americană Sf. Treime’; d). Este primul raport 
parohial, în numele Reuniunii, pe 2022, Reuniunea Doamnelor și-a desfășurat activitățile sub 3 preoți: 
pr Constantin Alecse, paroh al bisericii noastre timp de 40 de ani; pr Constantin Alecse, pensionat si 
suplinitor în perioada 15 Septembrie-30 Octombrie 2022; și pr Constantin Alecse, angajat/re-angajat al 
parohiei HTRAOC, începând cu 1 noiembrie 2022. 
  În glumă, sau în serios, am spus aceste lucruri ca să accentuez faptul că anul 2022 a fost un an 
al schimbărilor în această parohie, și ca atare și Reuniunea Doamnelor a trebuit să-și încadreze, și să-
și acomodeze programul de activități, potrivit noilor realități ale comunității noastre. 
  De aceea voi căuta să fac un scurt bilant al activitatilor desfasurate de Reuniunea Doamnelor, 
de-a lungul anului 2022. La şedinţa anuală a reuniunii din 13 februarie 2022, care s-a desfășurat în 
cadrul primei ședințe a nou-alesului Consiliul Parohial pe 2022, Reuniunea Doamnelor m-a ales ca 
președintă a acestui Forum, poziție care, mărturisesc, mă onorează.  
 
  Vorbind despre anul 2022, ‘an în care se scrie istorie’ cum spunea președintele consiliului 
parohia Edy Rastian, întrucât nu am avut vre-o altă adunare generală a reuniunii doamnelor pe anul 
2022, cu excepția ședințelor ocazionale ale comitetului executive al reuniunii, doresc să detaliez 
procedura urmată, la ședința anuală din 13 Februarie, 2022, la care au fost alese funcționarele 
Reuniunii pe anul încheiat. .  
  Membrele Reuniunii de Doamne au fost invitate să participle, alături de membrii noului consiliu 
parohial, la această ședință, prima pe anului 2022, și potrivit convocării Reuniunii de Doamne, lansată 
în cadrul Ședinței Generale Anuale Parohiale din 30 ianuarie 2022, Părintele Paroh a deschis Ședința 
Reuniunii, în jurul orelor 2:00 pm, cu o prezență 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 raportul activităților pe anul 2021, raport ce a fost 
prezentat în scris la Adunarea Generală Parohială din 30 ianuarie 2022. A urmat prezentarea succintă 
a raportului financiar, după care s-a purces cu alegerea funcționarelor Reuniunii, pe anul 2022, după 
cum urmează: 
• Președintă – Dna Getta Jercan o propune pe dna Mary Comboianu. Propunerea este sustinută de 

dna psa Elena Alecse. Dna Mary Comboianu acceptă. Moțiunea este votată în unanimitate. 
• Vice-Președintă – Dna Mary Comboianu o propune pe dna Victoria Rezmeritsa. Propunerea este 

sustinută de dna Elena Calmus. Dna Victoria Rezmeritsa acceptă. Moțiunea este votată în 
unanimitate. 

• Secretară – Dna Antoaneta Rastian o propune pe dna Viorica Scopu. Propunerea este sustinută 
de dna Claudia Pugna. Dna Viorica Scopu acceptă. Moțiunea este votată în unanimitate. 
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• Casieră – Dna Antoaneta Rastian o propune pe dna Chirața Stavrositu. Propunerea este sustinută 
de dna Filofteea Turlacu. Dna Chirața Stavrositu acceptă. Moțiunea este votată în unanimitate. 

• Controloare – Dna Mary Comboianu o propune pe dna Ana Calugarita. Propunerea este sustinută 
de dna Daniela Saffari. Dna Victoria Rezmeritsa acceptă. Moțiunea este votată în unanimitate. 

• Închiderea Ședinței Reuniunii de Doamne – Dna Enela Camlus face o moțiune de închidere a 
Ședinței Reuniunii de Doamne. Secundează Dna Ana Călugarița. Se votează, și ședința reuniunii 
Doamnelor este declarată închisă. 

       Închiderea Ședinței Consiliului Parohial. Întrucât s-au epuizat toate punctele Agendei Ședinței 
Consiliului Parohial di n 13 Februarie 2022, dl Cristian Călugarița a făcut moțiunea de închidere a 
ședinței, secundat de dl Reggie Dyssanayake și dna Sabina Popescu. S-a votat, și Ședința s-a încheiat 
în jurul orelor 2:30 am, prin rostirea Rugaciunii “Cuvine-Se cu adevărat!”  
 
Activități pe 2022 
 
  După cum este cunoscut, Reuniunea de Doamne poarta un rol important in viata spirituala, 
culturala si sociala a comunitatii noastre.  
  Privind activitățile generale ale Reuniunii Doamnelor pe anul 2022, doresc să menționez că am 
păstrat vechile rânduieli ale Reuniunii, începand cu participarea la slujbele religioase, curatirea sfinte 
veșminte din altar si a celorlaltor obiecte religioase din biserica, pregatirea si impodobirea Mormantului 
Sfant, in Vinerea Mare, a Banchetului de Hram, mese ocazionale, la geam, in duminici și alte sărbători 
din cursul săptămânii, când am avut Sfinte Slujbe, asigurate prin strădaniile neobosite ale unui grup 
restrans de doamne ale comunitatii noastre.  
 
  In decursul anului 2022, Reuniuniunea Doamnelor a intreprins mai multe activitati gospodaresti, 
de gatirea si servirea unor mese cu preparate culinare romanesti, la ocazii variate, dupa cum urmeaza: 
 
  Pregatirea si curatirea Bisericii pentru Sfintele Pasti si Hram; Impodobirea “Sf. Mormant” - 
colecta pentru cumparare de flori pentru baldachin in Vinerea Mare.   Dna Mariana Cadia și Victoria 
Razmeritza, ajutate de un grup de doamne, au fost responsabile cu decorarea Sfantului Baldachin, în 
Vinerea Mare. Ambelor doamne le mulțumesc din tot sufletul.  
 
  Duminica Rusaliilor 12 Iunie 2022 - Hramul Bisericii Sf. Treime din Los Angeles, California  
  Hramul Bisericii a început de dimineață, cu serviciul divin al Utreniei, Sfântei Liturghii și 
Vecernia Mare, în cadrul căreea s-au citit cele 7 rugăciuni ale Cincizecimii.  
Banchetul Hramului, care a urmat a fost organizat de Consiliul Parohial în colaborare cu Reuniunea 
Doamnelor. Programul Cultural a fost susținut de orchestra Mitica Grigorut (Mitică Grigoruţ, orgă si 
interpret vocal; Marian Milită, acordeon şi solist vocal, Mihail Chiriuc, vioara, solist vocal) cu invitați 
speciali din România, Florentina si Petre Giurgi di Maramureș, renumiții cântăreți de muzică populară 
din regiunea Maramureșului, și a noastră privighetoare privighetoare a muzicii populare românești, 
Maria Ciobanu, și fiica sa Camelia Filip au fost ‘bomboana de pe tort’. Am folosit această expresie 
fiindcă am avut surpriza ca Dna Maria Ciobanu, Regina cântecului popular românesc și-a 
sărbătorească Ziua de Naștere (85 de ani) în mijlocul comunității noastre. Masa a fost gustoasă, cu 
preparate culinare românești. Se cuvine să aduc mulțumiri organizatorilor - Reuniunea Doamnelor: 
Coordonare: Subsemnata (președintă) și Victoria Rezmeritsa (vicepreședintă), Consiliului Parohial, Edy 
Rastian (presedinte, și Brian Rastian, co-responsabili cu barul), doamnele comitetului executiv (Florica 
Cataloiu, Gina Cataloiu și Daniela Cicu, Antoaneta și Amber Rastian (responsabile de asemenea și cu 
organizarea Tombolei), Mariana Cadia, Nastaca Cociuban, Mihaela Carasimu, și Sabina Popescu, 
Daniela (din La Crescenta), Tana și Nicu Grasu (ajutor la servitul mesei). Donație specială pentru 
tombolă: Fam. Edy și Antoaneta Rastian (o cruciuliță de aur cu diamante). Se cade a mulțumi, de 
asemenea, voluntarilor Andree Dragoi și Amber Rastian (la intrare), Reggie și Ken (colecta), etc… 
Evenimentul, un răsunător success, s-a datorat în primul rând celor peste 150 de participanți, cărora le 
mulțumim pentru prezență, dar și pentru generozitate. La mulți ani, Biserica Sfânta Treime!  
 
  L-am sărbătorit pe părintele Constantin Alecse, la 40 de ani de slujire la parohia Sfânta 
Treime Duminică 11 Septembrie 2022, părintele protopop Constantin Alecse a fost sărbătorit printr-un 
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banchet festiv de către enoriașii Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, California, la împlinirea celor 
40 de ani de Slujire Preoțească a acestei binecuvântate și de Dumnezeu păzită parohie (1982-2022). 
Președintele Consiliului Parohial a oferit detalii în legătură cu acestă aniversare, de aceea, țin să 
punctez că la acest eveniment, organizatorii acestei surprise, liderii aleși ai consiliului șui reuniunii, 
participanții la ospăț și vorbitorii ad-hoc, au exprimat gândurile și mulțumirile lor, în numele întreagii 
comunități a parohiei Sfânta Treime, celui care ne-a păstorit timp de peste 40 de ani, părintele 
Constantin și psa Elena Alecse. Mulțumim consiliului parohial, reuniunii de doamne și organizatorilor 
evenimentului.  
 
  Duminică 18 decembrie 2022 și ziua de Crăciun, duminică 25 decembrie 2022, primul 
Crăciun la HTRAOC sub jurisdictia Metropoliei ROMA 
* Este primul Crăciun, sărbătorit sub Omophorionul IPS dr. +Nicolae, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe 
Române a Americilor.  
* Înaltpreasfinția Sa a sărbătorit 20 de ani ca Ierarh Ortodox și a 5-a aniversare ca Mitropolit al 
Mitropoliei ROMA.  
* Protopresbiterul pr. Constantin Alecse și-a sărbătorit cea de-a 47-a aniversare a preoției.  
* Mulțumiri familiei dr. Cosmin și Mirela Dumitrescu, consulul general al României la Los Angeles, care 
au participat drept Invitat de onoare, celor aproximativ 200 de participanți. 
* Mulțumiri Doamnele Reuniunii care au servit o agapă pentru toți participanții, în cadrul căreea s-a 
desfășurat un succint program de Crăciun și venirea Moș Crăciunului.  
* Mulțumiri Doamnelor organizatoare: Victoria Razmerita, Mary Comboianu, Antoinette & Edy Rastian, 
Claudia Dana Pugna, Gina si Florica Cataloiu, Andreea Ciontea & Alex Dragoi, Sabina Popescu, 
Carmen Margineanu, Filofteea Turlacu, Daniela Codrea, Marian Baron, si tuturor celorlalti voluntari.  
* Mulțumim Antoanetei Rastian, Andreeei Dragoi și Reggie Dissanayake care ne-au oferit pozele și 
filmulețe pe care părintele le-a folosit ca să întocmească un minunat album de Crăciun 2022. 
 
  Pregatire si servire de mese de parastase, la cererea credinciosilor 
  De obicei in raportul anual prezentam numele celor ce au participat prin donatii financiare, prin 
participare fizica, prin donatii de obiecte, dar anul acesta am decis sa nu mai fac acest lucru; Parintele 
Constantin Alecse a prezentat detaliat in revista “Viata Crestina” activitatile si numele celor care au fost 
alaturi de noi, au facut donatii materiale sau au participat fizic, in multe cazuri amandoua.  
 
  Ușoare gustări (de regulă prăjituri și cafele) au fost oferite dominical participanților la Sfintele 
Slujbe de către un grup de voluntari, coordanați de dnele Maria Comboianu, Zenovia Barbor, Marioara 
și Stelică Grasu, Octavia Cocea & Company. Le mulțumim din tot sufletul. 
 
Multumiri: 
 
  Comitetul Reuniunii Doamnelor, si domnisoarelor din comunitatea noastra, au cautat – fara prea 
mult success - ca sa înscrie în Reuniune cat mai multe personae, astfel ca sa poata sprijini efectiv 
proiectele Bisericii. Membria la Reuniune este de: $20.00 anual. Apelul ramane deschis si in timpul 
anului 2023. Va  multumim în anticipatie.  
 
  Doresc sa multumesc personal din partea Reuniunii tuturor celor ce au fost alaturi de noi si au 
sprijinit activitatile Reuniunii de Doamne. Va urez multa sanatate, Bunul Dumnezeu sa ocroteasca 
familiile dumneavoastra si sa fiti alaturi de noi in continuare.  
  Speram ca și în anul acesta, 2023 sa fie și mai bogat in activitati si cu o participare și mai mare 
din partea tuturor doamnelor la activitățile parohiale.  
 
Multumiri deosebite Parintelui Constantin Alecse care a fost alaturi de noi în timpul anului 2022.  
 
Mary Comboianu  
Presedinta Reuniunii Doamnelor 
2022-2023 
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AROLA – Anunturi / Announcements 

 
Preacucernici Părinți, 
Dragi doamne, 
  
Vă dorim tuturor un An Nou îmbelșugat, cu sănătate, bucurie, liniște sufletească şi binecuvântare de la 
Bunul Dumnezeu! 
 
Modificări RD: vă rugăm să ne spuneți dacă există modificări în conducerea Reuniunii Doamnelor din 
parohia dumneavoastră ca urmare a alegerilor din acest an.  Este important să avem informațiile 
corecte (nume/e-mail/număr de telefon), cel puțin pentru Președinta RD, pentru a vă comunica detalii 
despre proiectele/activitățile AROLA. 
 
Membria AROLA: vă reamintim că membria AROLA este de $150/an/parohie şi este necesară pentru 
a putea participa la proiectele AROLA.  Cecurile scrise pentru AROLA (memo: Membrie <an>) trebuie 
trimise trezorierei AROLA folosind următoarea adresă: Adriana Obreja, Sts. Constantine and Helen 
Cathedral, 5406 N. Newland Avenue, Chicago, IL 60656  
 
Marcați în calendar – veți primi mai multe detalii în curând: 

• 12 martie: Activități de strângere de fonduri pentru Bursa Dumitru Stăniloae 
• 18 martie: Tabără duhovnicească AROLA  

~~~~~~~ 
Reverend Fathers, 
Dear ladies, 
  
We wish you all a prosperous New Year, with health, joy, peace and many blessings from God! 
  
LAA changes: please let us know if there are any changes in the LAA Board from your parish, as a 
result of this year’s elections.  It is important that we have the right information (name/email/phone 
number) at least for the LAA President in order to share information about AROLA projects/activities. 
  
Membership AROLA: we would like to remind you that the AROLA membership is $150/year/parish 
and it is needed in order to participate in the AROLA projects.   Checks written for AROLA (memo: 
Membership <year>) should be sent to the AROLA Treasurer, using the following address: Adriana 
Obreja, Sts Constantine and Helen Cathedral, 5406 N. Newland Avenue, Chicago, IL 60656 

   
Save the Date! – more details coming soon: 

• March 12: Fundraising activities for the Dumitru Stăniloae Scholarship 
• March 18: AROLA Spiritual Retreat 

 Vă mulțumim pentru sprijin! Thank you for your support! (AROLA Committee/Board) 


