
 
Duminica 29 iulie 2018 - La finele Sfintei Liturghii s-a 
oficiat ierurgia binecuvântării Bisericii, la încheierea 
lucrărilor de remodelare interioară a bisericii. În cele 3 
imagini de mai sus se poate vedea biserica 
remodelată, camera pangarului, și camera lde ardere 
a lumânărilor, totalmente schimbată, și fereastra 
interioară, înlocuită cu alta nouă. Băncile au fost 
recondiționate, fiind acum ca și noi, și - cum puteți 
constata - Biserica este acum PLINĂ DE DUHUL 
SFÂNT. 
 
Mulțumim din tot sufletul distinselor familii Antoaneta și 
Edy Rastian, și Victoria și Anatol Răzmeritsa pentru 
coordonarea întregului proiect. 
 
Mulțumiri familiei Mihai și Sanda Piti, care s-au 
preocupat cu pregătirea terenului, pentru instalarea 
gresiei, dar și cu vopsirea pereților din biserică înainte 
de instalarea icoanelor. 
 
Mulțumiri și dlui Dumitru Grigoruț, ajutat de dl Victor 
Mangu, care au evectuat toate lucrările de remodelare 
din camerele de lumânări. 
 
Și nu în ultima instanță mulțumim generoșilor donatori 
care ne ajută să împlinim acest proiect, și care, astfel, 
se înscriu în lista „ctitorilor și binefăcătorilor” acestei 
Sfinte Biserici. 
 
În acest număr al Revistei Viața Creștină, Ediția de 
Crăciun 2018, publicăm un scurt raport al lucrărilor, și 
lista donatorilor, care au făcut posibilă împlinirea 
proiectului de remodelare interioară a bisericii. 
 
Scurt Raport privind lucrările din interiorul bisericii: 
Au fost instalate plăcile de ciment protector, în 
întreaga Biserică și Sfântul Altar, inainte de aplicarea  

 
gresiei (floor tiles), care este de o culoare plăcută, 
gri deschis, ce oferă contrastul necesar de maro- 
închis a lemnului, din care este confecționat 
iconostasul și întregul mobilier bisericesc. 
S-a aplicat gresia – imitație de covor simplu - pe 
mijlocul Bisericii, de la Sfântul Altar, până la ușile  
despărțitoare ale Bisericii de sala mare parohială. 
Concomitent, s-au reparat pe din-afară ambii 
pereți ai Bisericii (est și nord). De asemenea s-au 
reparat pereții din camerele unde se ard 
lumânările duminical, și de asemenea în camera 
de intrare, epitropia, sau pangarul, de unde se 
procură lumânările, și celelalte obiecte de colportaj 
bisericesc. 
S-a înlocuit fereastra putrezită de la lumânări, și s-
a înlocuit ușa despărțitoare între camera 
epitropilor, și camerele unde se ard lumânările, cu 
o ușă glisantă (sliding door). 
S-au recondiționat băncile, care apoi s-au 
reinstalat peste gresie. 
S-a revopsit întreaga biserică 
S-au înlocuit 2 candelabre din biserică. 
S-au reinstalat icoanele în biserică 
Și nu în ultima instanță mulțumim generoșilor 
donatori care ne ajută să împlinim acest proiect, și 
care, astfel, se înscriu în lista „ctirotilor și 
binefăcătorilor” acestei Sfinte Biserici. 
 
Lista donatorilor: 

 
Stere Grasu-$3000 
Hroniss Grasu (anonymous)-$2000 
Antoaneta & Edy Rastian-$2000 
Rodica Grasu-$2000 
George Comboianu-$1000 
Doamna Zenovia Barbor-$1000 
Sabina si Gabriel Popescu-$800 
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Geta Jercan si baietii-$675 
Octavia Cocea-$500 
Cornell Teoman-$500 
Cornel Paraschiv-$500 
Carmen Blidarescu-$500 
Marina Pascu Bandlow-$500 
Nicolae Sima-$500 
David Good-$300 
Maria Comboianu-$300 
Daniela Cufuioti-$300 
Vickie Grasu-$300 
Constantin Busu-$300 
Doamna Vickie Rezmeritsa-$300 
Katy Niculescu-$300 
Zoe Tararache-$300 
Victor si Maria Mangu-$300 
Daniel Ganea -$300 
Toma Balamaci-$250 
Hronciu si Sultana-$200 
Daniela & Larry Castruita-$200 
Daniela si Valentin Anton-$200 
Saviana Margarit-$200 
Familia Marinescu -$200 
Theo Chihaia-$200 
Alina Farca$200 
Georgiana Zac-$150 
Mircea Gurita-$150 
Brian Rastian-$100 
Marilena Teodorescu-$100 
Ana Olar-$100 
Cecilia Lascu-$100 
Daniela Ionescu-$100 
Ruxandra Ionescu-$100 

Betty Ionescu Glass-$100 
Carmen Baban-$100 
Marius Busu-$100 
Tania Damu-$100 
Nuti Arau-$100 
Mihaela Vasile-$100 
Maria Grassu-$100 
Iulia Demeter-$100 
Florin T-$100 
Tanase Bileca-$100 
Georgeta Bostean-$100 
Daniela Safari Nazari-$100 
Reli Terzi-$100 
Rodica Mocanu-$100 
Juliana Miclea-$100 
Zenovia Barbor-$100 
Radu Urma-$50 
Ramona Jugureanu-$50 
 
Mulțumiri Speciale dlui ADRIAN POTÂNGĂ, 
FAMILIEI SALE, ȘI UNOR RUDENII ȘI 
PRIETENI, care dimpreună, au donat toate 
materialele necesare, și au  revopsit, fără vre-o 
recompensă financiară, exteriorul bisericii, 
sălile parohiale și toate celelalte auxiliare ale 
bisericii.  
 
În numele Bisericii Sfânta Treime, ai DV. co-
slujitori, și frățește rugători: 
 
Părintele Paroh Constantin Alecse 
Antoanette Rastian - Coordonator General 
Victoria Rezmeritsa - "Director" de Șantier 
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Multumire familiilor inițiatoare, care au și colectat fondurile necesare, și au condus lucrările de 
coordonare a remodelării bisericii, în interior și exterior: 

 Antoaneta și Edy Rastian            Adrian Potângă Victoria și Anatol Rezmeritsa 
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