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Holy Trinity Romanian Orthodox Church - Los Angeles, California

BISERICA ORTODOX ROMÂN
ROMÂN
“ SF.TREIME”
SF.TREIME
3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065
TEL. 323-255-8583
818-388-5483

vă invită să participaţi în sala parohială la:

BANCHETUL DE HRAM - A 8080-A ANIVERSARE
A BISERICII SFANTA TREIME
DUMINIC

16 IUNIE, 2019

( de la orele 1:00 pm, la sfârşitul Sf. Liturghii de Rusalii)

IPS ARHIEPISCOP NATHANIEL
PRESIDING

PROGRAMUL ARTISTIC:
Muzică populară şi uşoară cu membrii orchestrei "Rapsodia
Ardealului", condusă de renumitul Mitică Grigoruţ & Prietenii.
În program: Mitică Grigoruţ, orgă si interpret vocal; Marian
Milită, acordeon şi solist vocal, Mihail Chiriuc, vioara, solist vocal, Petruț Gabriel Pop, clape și voce. Orchestra şi soliştii vor interpreta muzică populară românească, din toate regiunile
României, muzică de dans, de asemenea muzică uşoară internaţională

MENIUL

•
•
•
•
•

Aperitive
Sarmale cu mămăliguță și smântână
Friptură de porc, garnitură și zarzavaturi
Dulciuri - felurite prăjituri mici şi cafea
Centrul de răcoritoare va stă la dispoziţie

EVENIMENT ISTORIC: LANSAREA ENCICLOPEDIEI
ROMANII DIN CALIFORNIA
Renumitul prof. dr. Dan Fornade din Canada, cunoscut drept “Tatăl
Enciclopediilor”, finalizează în present, cu ajutorul unui grup restrâns de voluntari, din comunitate, o Enciclopedie, un “Who’s Who” in
California. LANSAREA EDIȚIEI PROMOȚIONALE va avea loc la
HRAMUL BISERICII NOASTRE, “SFÂNTA TREIME” (15-17 iunie, 2019),
S-a și creat un siteu, unde se dau mai multe detalii privind enciclopedia: www.romaniidincalifornia.com - DETALII PRIVIND PROGRAMUL HRAMULUI, VOR URMA DUPA SFINTELE PAȘTI, 2019
Invitați speciali la Hram - programul cultural - în pagina # 23
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Pastorala de Sf. Paști a Întâi Stătătorului Episcopiei de la Vatra Românească
+ Nathaniel, din Mila lui Dumnezeu și Voia Poporului
Arhiepiscop de Detroit și al
Episcopiei Ortodoxe Române
din America și Canada
Biserica Ortodoxă în America
Iubitului nostru Cler, Monahilor
și Binecredincioșilor Creștini ai
de Dumnezeu-păzitei noastre
Episcopii, Har, Milă și Pace de
la Dumnezeu, iar de la noi
Părintească Dragoste și
Arhierești Binecuvântări,

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.

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

Fie ca Învierea Domnului să vă aducă toate binecuvântările cerești făgăduite și împlinite prin venirea
Domnului nostru pe pământ.

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

+ NATHANIEL, Arhiepiscop
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Despre Inviere
de Pr. Teofil Paraianu
Când eram eu copil îmi
aduc aminte - Dumnezeu sa-i odihneasca pe
ai mei pe toti, ca nu
mai sunt în lumea asta
- ca mama mea m-a
trimis la bunica mea sa
zic: "Hristos o înviat,
mama tâna!". Si a zis
ca daca zic asa, îmi da
mama tâna un ou. Si
asa a fost. M-am dus si
am zis: "Hristos a înviat, mama tâna!". Si
mama tâna a zis:
"Adevarat ca a înviat!
Hai sa-ti dau un ou". Cu asta mi-am început eu credinta în Înviere, dar târziu am ajuns sa-mi dau seama
ce înseamna.
Eu când eram tânar, si mai ales când eram student la
Teologie, mi-am propus sa cercetez ce e scris în
Evanghelii despre Învierea Domnului Hristos si sa
citesc în Faptele Apostolilor ceea ce au scris Sfintii
Apostoli despre Învierea Domnului Hristos. Si, pâna la
urma, mi-am dat seama ca totusi nu e convingator.
Adica noi avem informatie, dar convingeri nu putem
avea pe baza celor citite. Si de fapt cred ca nimenea
nu a avut încredintarea despre Învierea Domnului
Hristos pe baza celor citite din Evanghelie.
De ce? Pentru câ Învierea fiind mai presus de ceea ce
poate astepta cineva, nu ajunge nimenea sa se încredinteze despre Înviere din informatie. Nici din informatia Evangheliei, nici din informatia prin cuvânt,
prin predica, ci ajunge sa se încredinteze prin ceea
ce s-au încredintat cei care au ajuns sa-si spuna:
"Hristos a înviat", nu ca formula, ci ca realitate, ca
marturisire de credinta, si aceia, de la început, au
ajuns prin puterea lui Dumnezeu. Sa stiti ca numai
Dumnezeu ne poate încredinta despre lucrurile dumnezeiesti.
La Pasti se spune: " Sa ne curatim simtirile si sa vedem pe Hristos stralucind cu neapropiata lumina Învierii si bucurati-va zicând, luminati sa-L auzim
cântându-I cântare de biruinta ". Când poate ajunge
omul sa se încredinteze despre Învierea Domnului
Hristos? Când îsi curateste simtirile, când se face receptiv pentru Învierea cea mai presus de lume, când

îl învredniceste Dumnezeu sa fie încredintat, nu
numai informat, despre Învierea Domnului Hristos. As vrea sa retineti aceste lucruri si mai ales
faptul ca Învierea Domnului Hristos e mai presus
de lume, ca Învierea Domnului Hristos e o taina,
ca Învierea Domnului Hristos nu o putem întelege
si nu o putem primi ca adevar decât în masura în
care Mântuitorul însusi, Mântuitorul Cel înviat, ne
încredinteaza cum l-a încredintat pe Sfântul
Apostol Toma, cum l-a încredintat pe Sfântul
Apostol Petru, cum i-a încredintat pe ucenicii de
la Marea Tiberiadei, cum i-a încredintat pe ucenicii cu care S-a întâlnit în ziua Învierii Sale, cum
i-a încredintat pe cei cinci sute care pe muntele
din Galileea L-au întâmpinat pe Domnul Hristos si
s-au încredintat de Învierea Lui si cum i-a încredintat pe toti oamenii care au marturisit cu adevarat Învierea Domnului Hristos. Pentru ca sa stiti
ca pâna la urmâ toti care credem în Inviere
suntem martori ai Învierii Domnului Hristos. Si
suntem martori ai Învierii Domnului Hristos în
masura în care primim ca adevarat tot ceea ce ne
spune Sfânta Bisericâ ca realitate, deci si ca a
înviat strabatând prin piatra, prin piatra de pe
mormânt, si ca a intrat prin usile încuiate la apostoli, si ca a pazit întregi pecetile si a înviat din
mormânt asa cum S-a nascut din Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu.
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este
ceva separat de noi, ci este ceva care trebuie sa
se întâmple si în noi. Viata unui crestin adevarat,
a unui crestin botezat si traitor al Evangheliei
este de fapt o viata în Înviere. Noi am înviat împreuna cu Domnul Hristos, traim în Înviere,
suntem fiii Învierii si avem în fata înaltarea,
suntem candidati ai înaltarii la cer împreuna cu
Domnul Hristos si asteptam înaltarea noastra la
cer. Ca sa ajungem la înaltarea la cer trebuie mai
întâi sa ne înaltam peste lumea aceasta, sa ne
înaltam peste pacatele noastre, sa nu mai admitem în viata noastra nici un fel de lucru rau si
atunci înaltati fiind peste pacate, înaltându-ne
prin virtuti, putem ajunge si la înaltarea împreuna cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Ortodoxia nu este atât cu tragismul suferintei
Mântuiorului, ci este cu bucuria Învierii. Când
avem bucuria Învierii suntem în miezul Ortodoxiei.
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Învierea lui Hristos este în centrul gândirii noastre.
Mântuitorul a vrut sa punem accent mai mult pe Înviere. Si anume, în convorbirea cu cei doi (Luca si
Cleopa, Luca 24) care mergeau la Emaus, le-a spus:
"O, nepriceputilor si zabavnici cu inima a crede
toate câte le-au spus proorocii, nu se cadea oare ca
Hristos sa patimeasca si sa intre întru marirea Lui?".
Deci noi ne întâlnim cu Hristos intrat "întru marirea
Lui". Celor doi Mântuitorul le-a pus întrebarea:
"Pentru ce sunteti tristi?". Domnul Hristos nu vrea sâ
stam în întristare, ci vrea sa fim în bucurie!

Page 05

Hristos a Înviat!
de Mircea Iordache
„Sărbătoarea sărbătorilor”- sărbătoarea cea mai
sfântă,
Ne-aduce nouă, tuturor, lumina care cuvântă,
Natura cea omenească, străbătută-n nemurire,
De-așa trăsnire Cerească, de viaţa-n dumnezeire,
Explozie de bucurie, ucenici-au exultat,
Văzând că Domnul învie, stigând:„Hristos a înviat!”
Și credincioși-s forţă vie, se bucură necomparat,
Cu fericire și mândrie, „Adevărat a înviat!”
Entuziasm și mirare, precum o „Sfântă beţie”
O „Beţie trează”, mare, zis-a, Sfânt Grigorie,
Realitatea-i frumoasă, și e tare minunată,
Imaginaţia ne lasă, nu poate fi exprimată!
Bucuria credincioșilor, - sufletului, înviere,
E temelia tuturor, cu-a Domnului mângâiere,
Primim taina „Vinul nou”, ce-i sângele lui Iisus,
Să-i aducem sfânt cadou, rugăciuni Celui de Sus.

AGAPĂ FRĂŢEASCĂ DE SFINTELE PAŞTI
LA BISERICA SFÂNTA TREIME
Comunitatea românească a parohiei Sf. Treime este
invitată să participe, în Ziua Sfintelor Paşti,
Duminică 28 Aprilie 2019, 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.

Femeile mironosite, aflând vestea minunată,
Alergând cu temeri sfinte și cu bucurie Ꞌnaltă,
Au primit vestea cea mare, „Bucuraţi-vă!”, El
spuse,
Și-n suflete aveau „stare!”, de El minunându-se!
Femeile mironosite, se bucurau când Îl vedeau
Stricând ale morţii site, în genunchi I se-nchinau.
La Învierea lui Hristos, veni lumină infinită,
Cu „Fitilu-I” radios și-o bucurie nesfârșită!
(continuare în pagina #6)
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Iisus, cu a Sa ptere, dumnezeiește-a confirmat
Mironosita iubire, crezul femeilor curat.
Noua semnificaţie, a Învierii, fericire,
Atrage admiraţie și-i simbol de nemurire.
Învierea Domnului umple-a noastră existenţă,
Bucuria sufletului, durabilă și consistentă.
Pe noi creștinii, se știe, nu ne satisfac deplin
Plăceri trupești, ce ne-adie, ci, iubirea o iubim.
Bucuria Învierii, netrecătoare, eternă,
Uită matca plângerii și, o va lăsa în urmă.
Cu înaltă rugăciune, se iartă, se-mbrăţișează:
„Vino la mine rumâne, vino, Iisus ne veghează!
În locul „Stâlpului de foc”, a răsărit sfântul soare,
Readucându-ne la loc, lumina scumpelor odoare.
S-a spus că „vestea cea bună se propagă
creștinește”,
Iisus pe creștini i-adună și-i mângâie părintește.
Cuvântul „Paști” ne cuprinde, de „trecere”, are
sens,
Se-nţelege că transcede rostul nostru-n univers.
„Astă zi Paști o numim,[....] aducerea din nefiinţă
Și, vrem iar să preţuim credinţa, ca drept credinţă”
„Paștile” e chiar Hristos, fiinţa noastră-I predăm,
E Mielul blând, generos, Cerul spre care urcăm.
Ridică păcatul lumii, e jertfa vie jertfită,
Ce ne ia greul genunii de ură, păcat, ispită.
Ne închinăm crucii Tale, ne-nchinăm Ţie Hristoase,
Învierea Ta e-o cale, slavă Ţie, Luminoase!
Strici blestemul lemnului, omorând puterea morţii
Azi, cu crucea Domnului ne sprijinim calea sorţii.
Că Domnul nostru Iisus, n-a putut fi prins în iad,
Ar fi dat un sens opus, pe al necredinţei vad.
S-au speriat tartorii, porţile deschisu-le-au
Și, atunci toţi promotorii, din noapte ieșitu-au
Doamne iadul l-ai prădat, peste moarte ai călcat,
Pe Adam, Tu, l-ai salvat, din moarte Te-ai ridicat,
Tu, Mântuitorul nostru, Miel jertfit vremii de-apoi,
Te-arată-n spaţiul terestru, miluiește-ne pre noi!

Scriitorul poet, ing. Mircea Iordache
Rănile Tale, Hristoase, ce de voie le-ai răbdat
Pentru ale noastre „oase”, la ucenici le-ai arătat,
Punându-le mărturie minunii c-ai înviat.
Petru pipăi, să știe, văzând că-i adevărat.
E vreun semn de întrebare? Răstignirea a fost mare,
Vrem să afle orișicare: „Iubirea în veci nu moare!”
Iubirea nevinovată, a Mielului, striga mult
Pentru toată plebea moartă:„Deșteaptă-te, ai adomit!?”
În imnurile pascale, ne rugăm spre slava Lui
Aceasta e ziua care e dedicată Domnului,
În ea să ne bucurăm, cu mult crez și rugăciune,
Domnului să ne rugăm, să slăvim Sfânta Treine!
Ziua învierii vine, să ne luminăm cu toţii,
Paștile Domnului, Paștile, ne scoate din poala morţii,
Că din moarte către viaţă, de pe pământ până Sus,
Ne-a creat o nouă „faţă”, ne-a urcat pe noi, Iisus.
Acum cerul și pământul, umplutu-s-au de lumină,
Descoperind dedesubtul, cu puterea Lui divină.
Veniţi să bem apa nouă – izvorul nestricăciunii,
Să ne folosească nouă întru slujba rugăciunii!
Azi luminatu-s-au toate, Doamne, cu Învierea Ta,
Tu ne scoţi din iad, din noapte, și-apoi Te vei înălţa.
Raiul iarăși s-a deschis, zidirea lăudându-Te,
În stele așa stă scris, Tu, singur înălţându-Te.
Continuare în pagina #7
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Ziua Învierii vine, să ne luminăm cu ea,
Să ne urăm doar de bine și să-i facem prăznuirea,
Cozonac, pască, ouă roșii, cu miel și cu vin pelin
Să ne-amintim că strămoșii merită să îi cinstim!
Căci, cât este de sfinţită și e prăznuită bine,
Devine mai strălucită, să ne mântuie ea vine.
Paștile cele sfinţite, astăzi ni s-au arătat,
Deschid uși nebănuite, la raiul mult căutat.

Page 07

La Ziua Mamei!
(omagiu adus mamelor, de Ion Anton)
Celebrand cu mare dragoste și cinstire ziua mamei,
primul gând mă duce la Măicuţa Domnului, la Sfânta
Fecioară, pa care Dumnezeu a ales-o ca și scară pe
care sa coboare Unicul Său Fiu pe pământ, să
vieţuiesca cu oamenii ca un dar pentru oameni, dar
în același timp să rămână Dumnezeu neschimbat,
negrăit.

Sfântul Maxim mărturisește, c-a înţes trupu-nviat,
Al Domnului și-L preţuiește – sfetnic spiritualizat,
El, oglinda dumnezeirii, e treapta cea mai înaltă
De ridicare-a menirii, pârga pentru astă treaptă!
El culminează lumina, la care se va ridica
Toată credinţa creștină, ce se străduie-a urca.
Raza Persoanei supreme, nu doar va iradia,
Ci, luminând iubiri perene, va fi dragostei făclia.
Doamne, Iisuse Hristoase, luminează toată lumea,
S-auzim doar vești frumoase, luminează românimea
Că prea de mult România stă la zidul „infamiei”
Și ne mănâncă mafia, a noastră, a României!
Ne fug valorile-n lume, ţara e vândută toată,
Grijile îs mari, pe bune, România e furată
Cu pământul de sub noi și...ne așteaptă un război...!
Ne bălăcim în noroi, menajându-i pe ciocoi.
Iisuse, cu-a Ta lumină, vino și prin ţara mea,
Fă ca mintea să ne vină, să ne folosim de ea,
Pentru credinţa divină, cât și pentru România,
Pentru o soartă mai bună, cu munca și armonia.
În această zi de Paști, când oamenii mor cu zile,
Vino, Tu, să ne renaști, dă-ne rosturi mai abile!
Se-aude, de-aici, din ţară, că „Hristos a înviat!”
Și răspund fraţii de-afară: „Adevărat a înviat!”
Doamne Iisuse Hristoase, Te slăvim, ai înviat,
Adu-ne vremuri frumoase, că prea mult am deviat!
De Învierea Ta vom spune, că-i miracol minunat,
Și vom promova în lume, cu: „ Hristos a înviat!”
de ing. Mircea Iordache

A venit, a vieţuit cu oamenii, a pătimit de la oameni
și pentru mântuirea lor, salvandu-I din prăpastia
păcatelor, conferindu-le viaţa veșnică.
Sfânta Mamă, vasul ales, ne-a atras atenţia și
preţuirea pentru menirea pământească a Mamei,
care asigură tainica lucrare dumnezeiască de perpetuare a speciei umane.
Prin omagierea în fiecare an a mamei, dăm aleasă
cinstire Mamelor în viaţa și cinstim prin slujba TeDeum-ului memoria mamelor care ne-au dat viaţă,
ne-au crescut, educat, și ne-au lansat în vâltoarea
vieţii zbuciumată, ca si noi la rândul nostru să împlinim mai departe misiunea pământească hărăzita
de Dumnezeu. Prin poezie, cu cuvinte alese, am incercat să dau contur sfintei făpturi a mamei, acest
monument de frumuseţe, gingășie, spirit de sacrificiu, iubitoare și dragoste nemărginită.
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Programul liturghic la Biserica noastră în timpul Sfântului și Marelui Post al
Paștilor 2019 se desfășoară după cum urmează:

Luna Martie 2019:
Sâmbătă 2, 2019 – Moșii de Iarnă (Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am – Parastas de 6 ani IMO mama dlui Ionel Radu, și
familia Victor Nadolenco
11:15 am – Slujba Parastaselor de Obște
12:00 (prânz) – Slujba Parastasului de 3 luni IMO Cornel
Carasima (cimitir și acasă)
Duminică 3, 2019 – Lăsatul Secului de carne
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
12:30 (prânz) - Botezul pruncului fam. Iancu
Sâmbătă 09, 2019 – Sâmbăta ( Sfinții 40 de Mucenici -Sâmbăta
Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște, și IMO Martirilor
din închisorile comuniste
3:00 pm - Nuntă lui Igor și Cristina Grassu (în biserica
Greacă Sf. Nicolae, din Northridge)
Duminică 10, 2019 – Lăsatul Secului de brânză
9:00 am Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10: am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
Parastas de un an IMO dr. Adriana Thomas (biserică, cimitir
și acasă)
Botezul pruncii fam. Dr. Adrian Bodea
Canonul Sf. Andre Criteanu (în 4 parti: Luni-Joi)
Vineri 15, 2019 – Prima Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm - Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite
7:30 pm - Lecție de Religie
Sâmbătă 16, 2019 – Sâmbăta lui Toader (Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am – Slujba Parastaselor de Obște
Duminică 17, 2019 – Duminica Ortodoxiei – Liturghia Sfântului
Vasile cel Mare
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
1:00 pm - Ședința Consiliului parohial
Joi 21, 2019 – A doua Săptămână din Postul Paștilor
7:00 pm – Slujba Sărăcustei IMO Elena Sapera (Pierce
Brothers – Valhalla, Burbank)
7:00 pm - Slujba Sfântului Maslu la Biserica Sfanta
Maria Anaheim (Predica Parintele Iustin Capsa)

Vineri 22, 2019 - A doua Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm - Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite și
7:30 pm - Lecție de Religie
Sâmbătă 23, 2019 - A doua Săptămână din Postul Paștilor
(Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște
12:00 (prânz) – Slujba Înmormântării enoriașei Elena
Șapera (Pierce Brothers – Valhalla, Burbank)
Duminică 24, 2019 - Duminica a II din Post - Sf. Grigore
Palama – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
11:30 am – Te-deum și Cuvânt aniversare la Unirea
Basarabiei cu Patria Mamă (27 Martie)
1:00 pm - Parastas IMO Vasile Tararache
Luni 25, 2019 - Buna Vestire (dezlegare la paște, vin și
untdelemn)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
12:30 (prânz) – Sfeștanie Maria Comboianu
Joi 28, 2019 - A doua Săptămână din Postul Paștilor
7:00 pm - Slujba Sfântului Maslu la Biserica Sf.
Cruce San Diego (Predica Parintele Nikodim
Bibarț)
Vineri 29, 2019 - A doua Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite
7:30 pm – Lecție de Religie
Sâmbătă 30, 2019 - A doua Săptămână din Postul Paștilor
(Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște
Duminică 31, 2019 – Duminica a III din Post – ZIUA
CRUCII – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
9:00 am Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
11:15 am – Procesiunea Sfintei Cruci

Luna Aprilie 2019:
Joi 04, 2019 - A treia Săptămână din Postul Paștilor
7:00 pm - Slujba Sfântului Maslu la Biserica Sf.
Cruce Upland (Predica Parintele Constantin
Alecse)
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Vineri 05, 2019 - A treia Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm - Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite
7:30 pm - Lecție de Religie
Sâmbătă 06, 2019 - A treia Săptămână din Postul Paștilor
(Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște
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Duminică 21, 2019 - Duminica a VI-a din Post –
Duminica Floriilor (Intrearea Domnului în Ierusalim)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
11:15 am - Sfințirea și distribuirea sălciilor
12:30 (prânz) - Masă de pește

Duminică 07, 2019 – Duminica a IV din Post – Sfântul Ioan
Scărarul – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
9:00 am Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
11:15 am – Procesiunea Sfintei Cruci
Marti 09, 2019 - Săptămâna a IV-a din Postul Paștilor
11:00 am – Fam Zoia Ciornea, Parastas de 3 ani IMO
mamei, la cimitirul Pierce Brothers Valhalla, Burbank
Joi 11, 2019 - Săptămâna a IV-a din Postul Paștilor
7:00 pm - Slujba Sfântului Maslu la Biserica Sfinții
Arhangheli Palm Springs (Predica Parintele Cornel
Avramescu)
Vineri 12, 2019 - A patra Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm - Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite
7:30 pm - Lecție de Religie
Sâmbătă 13, 2019 - A patra Săptămână din Postul Paștilor
(Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște
Duminică 14, 2019 – Duminica a V din Post – Sfânta Maria
Egipteanca – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
9:00 am Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
11:15 am – Procesiunea Sfintei Cruci
Joi 18, 2019 - A V-a Săptămână din Postul Paștilor
7:00 pm - Slujba Sfântului Maslu la Biserica Sfânta Treime
Los Angeles (Predica Parintele Vasile Parau)
Vineri 19, 2019 - A V-a Săptămână din Postul Paștilor
6:00 pm - Acatistul Maicii Domnului
7:30 pm - Lecție de Religie
Sâmbătă 20, 2019 - A V-a Săptămână din Postul Paștilor, Sâmbăta lui Lazăr (Sâmbăta Morților)
9:00 am - Proscomidie & Utrenia, Spovedanii
10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur
11:00 am - Slujba Parastaselor de Obște
Curățenie generală a bisericii; procurarea salciei pentru
duminica Floriilor

Imagine de la Sf. Maslu, în biserica Sfânta
Treime, Joi 02 Aprilie 2015 - Sf. Evanghelie
este citită de Cuv. Arhimandrit Nikodim
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Programul Slujbelor din Săptămâna Mare
(de la Sâmbăta lui Lazăr, până la Sfintele Paști, 20-27 Aprilie, 2019)
În fiecare duminica:
♦
♦
♦

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

În fiecare Vineri seara - 6:00 pm.
Liturghia Darurilor Mai Înainte
Sfinţite
♦ Lecţii de Religie
♦

În fiecare Sâmbata (exceptie Saptamâna Patimilor)
Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastasele de Obste, orele 11:00
am
♦ Parastase, la cerere, la biserica,
cimitir, acasa
♦
♦

Spovedanii în Biserică
♦
♦

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

Joi 02 Aprilie 2015 - Sfantul Maslu la biserica Sf. Treime a fost
oficiat de 7 preoti: pc Cornel Avramescu (din Anaheim), pc arhim.
Nikodim (din Upland), pc Vasile Parau (din Sandiego), pc Ioan
Cosma (din Palm Springs), pc Iustin Capsa (Temecula), pc Adrian
(din Wittier), in vizita din Romania, si pc Constantin Alecse
(parohul locului). A predicat: PC Sa Arhimandritul Nikodim (Parohia
"Inaltarea Sfintei Cruci" din Upland

Preotul Petru Vamvulescu, ucenic al Părintelui Arsenie Boca, va co-sluji cu noi în Săptămâna
Mare (Patimile Domnului) din Sfântul și Marele Post al Paștilor, precum și la Sfânta Înviere

ANUNŢ IMPORTANT:
Prea Cucernicul Părinte Petru Vamvulescu, ucenic al
“Sfântului Ardealului”, Prea Cuv. Arsenie Boca, și
autorul cărţii "Părintele Arsenie Boca - Mărturia mea",
va petrece Săptămâna Patimilor, și Sfintele Paști
2019 cu noi, slujitorii și credincioșii Bisericii "Sfânta
Treime" din Los Angeles. Părintele este tatăl
ipodiaconului bisericii noastre Gabriel Petru
Vamvulescu. Sfinţia Sa ne va împărtăși momente din
viaţa, și pildele Sfântului Ardealului, Părintele
Arsenie Boca.
Așadar, așteptăm toţi românii-americani din Los
Angeles să se împărtășească din comoara
duhovnicească a părintelui Petru Vamvulescu,
ucenicul Părintelui Arsenie Boca. Adresa bisericii:
3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065.

În fotografia de mai sus, Păr Petru alături de
preotul Constantin Alecse, la Sfintele Paști 2012
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Programul Slujbelor Bisericeşti
Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată,
Duminica Tomii
Luna lui Aprilie

21 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Masa de peste (fam M. Cadia si P. Predescu)
23 M †) Sf. Gheorghe
* Sf. Liturghie la orele 10:00 am
24 M †) Sfânta și Marea Miercuri (Denie)
* Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte, 10:00 am
* Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
25 J †) Sfânta și Marea Joia
*
*
*
*

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

20 S †) Sâmbăta lui Lazăr
*
*
*
*

Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Parastasele de obște
Procurarea salciei, pentru a doua Zi
Parastas IMO Elena Grasu (40 de zile)

Icoana Intrării Domnului în Ierusalim

Sfinţirea pâinii, care în popor se numește PAȘTI
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Programul Slujbelor Bisericeşti
Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată,
Duminica Tomii

26 V †) Sfânta și Marea Vinerea
* Pregatirea Sfântului Mormânt, orele 8:00 am
* Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt),
orele 5:30 pm.
* Slujba Prohodului/ procesiunea înconjurarii
Bisericii, (orele 6:30 pm)
* Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara
La Prohod: Înconjurarea bisericii cu Sf. Epitaf
Evenimentele din Săptămâna Patimilor în imagini
28 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/
Vecernia Mare, cu citirea Sfintei Evanghelii în mai
multe limbi straine.

27 S †) Sfânta și Marea Sâmbãta
* Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, orele 10:00
* Spovedanii la începutul slujbei
(orele 8:00-10:00 am)
* Împartasirea credinciosilor/Pregatirea Pastilor
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Sf. Inviere, Săptămâna Luminată,
Duminica Tomii
Luna lui Aprilie

Omagierea mamelor
de Ion Anton

La Ziua Mamei - Sonetul vieţii
Trudind, Golgota vieţii am urcat.
A fost și greu, dar m-am și bucurat.
Trecut-o fost frumos, atât cât l-am trăit
Plantat în glastra vieţii, încet s-a ofilit.
Prezentul se trăiește tot la fel,
Se spulberă în urmă nevăzut și el.
Și-așa-si urmează viaţa, inexorabil drumul,
Ca umbra și ca ceaţa, sau ca fumul.
Mă uit în faţa, văd vremea mi se scurtează
Noian de amintiri în suflet scânteiaza
De cale lungă mi-i pasul azi trudit,
Iar steaua mea se-ndreapta încet spre asfinţit.
Am vrut să scriu poeme, nu fac nici un secret.
Dar ce-am putut a scrie, e doar un biet sonet.

29 L †) Începe Sãptãmâna Luminatã
(Sfintele Paste)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Luna lui Mai
3 V †) Izvorul Tãmãduirii (Harti)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Sfintirea Aghesmei
4 S †) Sâmbăta din Saptamăna Luminată
* Botez fiica Simonei Henderson
5 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti (Sf. Ap. Toma)
Pomenirea Marţilor/Paștile Blajinilor
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Ziua Mmei, Ziua Independenţei, Monarhia
* Te-Deum și Cuvânt Aniversar
* Botez: Pruncul dnei Ioana Lenon

Omagierea mamelor
Tu ești femeia mamă gingașă ca o floare
Și azi pământul întreg se află-n sărbătoare
Print tine Dumnezeu a exprimat cuvantul,
Cu starea ta maternă, să moștenești pământul
Tu ești femeia-mama, templul zidirii ideale,
Iubire și putere s-au dat făpturii tale.
În tine s-a-ntronat un suflet pe ales,
Să stăpânești etern, întregul univers.
Oricare sunteţi voi mame, cu farmecul sublim,
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Programul Slujbelor din Duminica Tomii până la Rusalii (Hram) și
sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 Iunie)
Luna lui Mai
5 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti
(a Sf. Ap. Toma).
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Ziua Mamelor, a Indempendenței, și a Monarhiei
* Te-Deum și Cuvânt aniversar
7 M Botez - Radu Liliana Constantin
12 M †) Duminica a 3-a dupa Pasti
(Mironositele).
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

7 D †) Duminica a 7-a după Paşti
(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

18 S †) Botez - Balamaci - Bis. Greacă (2:00 pm)
19 D †) Duminica a 4-a după Paşti
(Duminica Slăbănogului)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
* Parastas IMO Maria Comboianu (1:30 pm, GC).
21 T †) Sf. Împărați Constantin și Elena
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
26 D †) Duminica a 5-a după Paşti
(Duminica Samarinenciii)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

Luna lui Iunie

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
16 D †) Pogorârea Sfântului Duh
(Rusaliile) - Duminica a 8-a după Paşti

Hramul Bisericii și a 80-a aniversare
a Bisericii - detalii în anunţul
copertei interioare, la sfârşit
23 D †) Duminica Tuturor Sfinților
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
24 L †) Începe Postul Sf. Apostoli P & P
29 M †) Sfinţii Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel

1 S †) - Paras IMO Elena Sapera - cimitir(12:00 am)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
2 D †) Duminica a 6-a după Paşti
(Duminica Orbului din naştere)

Aforisme

* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am
Stresul inseamna sa te trezesti urland, apoi sa-ti
dai seama ca nu dormeai.
♦ Sfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei avea
o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei deveni filosof.
♦ Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si
contrazica barbatul inainte ca acesta sa apuce
sa deschida gura.
♦

6 J †) Înaltarea Domnului Nostru Iisus Hristos. (Ziua Eroilor)
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am

8 S †) - Parastas IMO Maria Comboianu (11:00 EG).
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Dl Ion Anton, președintele Consiliului Parohial, rapotează asupra activităților anului 2018
La sfârșitul
Adunării
Generale, pe 4
februarie 2018,
membrii nou-aleși
ai consiliului
parohial, întruniţi
în biserică și
depunând
jurământul, au
purces la alegerea
funcţionarilor
consiliului
parohial pentru
anul 2018.
Vreau să mulţumesc
tuturora pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o,
alegându-mă președinte al consiliu parohial pentru
anul 2018.
Astăzi, când privim înapoi la activităţile
calendaristice din 2018, vreau să vă fac un scurt
raport despre activităţile parohiale, în special cele
administrative, financiare și cultural din timpul
anului 2018; în timp ce părintele paroh a menţionat
deja activităţile religioase și sacramentale
desfășurate în parohia noastră în acest an.
În primul rând, împreună cu toţi membrii consiliului
parohial, am căutat să continuăm să construim pe
temelia predecesorilor noștri, și anume:
• Să aducem cât mai mulţi credincioși în parohia
noastră, deoarece comunitatea are nevoie de
prezenţa și contribuţiile tuturor;
• Să încurajăm participarea la serviciile bisericești și
la alte activităţi, în zilele de duminică și în alte zile
de sărbătoare în timpul săptămânii.
• Să reactivăm Școala de duminică (și organizaţia de
tineret LAROY), mai ales că, în ultimii ani, constatăm
că un număr considerabil de tineri, care sosesc
recent din România. Din nefericire, acest punct al
agendei noastre nu prea a avut success.
• Privind înapoi, pot spune că în cea mai mare parte
am reușit să ne îndeplinim programele, dar avem încă
mult de lucru mulţi ani, de-acum înainte.

A). SEDINŢELE CONSILIULUI PAROHIAL
Consiliul Parohial a avut întâlniri rare, însă
ședinţele prin care s-au luat hotărâri importante,
în special în ceeace privesc lucrările administrative și de remodelare a facilităţilor parohiale s-au
tipărit în Revista "Viaţa creștină", în format tipărit, și în format electronic, și pe "forum",
FaceBook.
ACTIVITĂŢII CULTURALE ȘI SOCIALE, FINANŢE
B). PROGRAMUL PLEDGE / MEMBRIA 2018
Biserica, după cum știm cu toţii, este menţinută
numai prin donaţiile modeste pe care credincioșii
le fac în cursul anului. Guvernul nu ajută în niciun
fel. Episcopia nu numai că nu ne oferă nici un
ajutor financiar, ci ea însăși este susţinută de
parohiile sale.
În 2018, am raportat Episcopiei un număr total de
170 de membri (programul de făgăduinţelor), deși
nu toţi membrii înscriși în program, și-au plătit
cotizaţiile în întregime.
C). DONAŢII DE SF. PAȘTI SI DE CRĂCIUN
Cu ocazia celor două zile de sărbătoare principale, de Paști și de Crăciun, membrii noștri au
contribuit generos, așa cum se reflectă în rapoartul financiar al trezorierului. Dorim să vă
mulţumim, fiecăruia, pentru donaţiile și sprijinul
acordat.
D). BANCHETUL BISERICII (HRAM) 27 MAI 2018
Ziua de sărbătoare a Bisericii a avut loc
duminică, 27 Mai 2018, începând cu ora 13:00, în
sala parohială, la sfârșitul Sfintei Liturghii a Rusaliilor. În timpul banchetului, cu bucătăria
tradiţională românească, a fost realizat un program cultural de către formaţia Mitica Grigorut și
prietenii săi, Marian Milita, Mihail Chiriuc, Petrut
Pop, și alţi artiști locali care au cântat muzică
populară românească din toate regiunile
României. Doamnelor Auxilliare merită un cuvânt
de "mulţumire" pentru pregătirea și servirea
banchetului.
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E). PROGRAMUL DE CRACIUNI & COLINDATUL
La Crăciunul din 2018, ca și în anii precedenţi, un
grup de colindători ai parohiei noastre au purtat Mesajul Nașterii Domnului Hristos în casele enoriașilor
bisericii, începând cu 18 decembrie, până la Ajunul
Crăciunului. Enoriașii au fost foarte ospitalieri și
generoși, oferind bisericii donaţii care au totalizat $
8,330.00 de dolari. Acesta este un RECORD NOU, motiv pentru care am atașat la raportul meu o listă cu
TOATE Donaţiile, și numele Colindătorilor.
F). PROGRAMUL SPECIAL DE COLINDE DE CRĂCIUN
În ziua de Crăciun, 25 decembrie, la sfârșitul Sfintei
Liturghii, un program de colinde românești și americane a fost organizat în sala parohială de către colindătorii și voluntarii bisericii noastre. La sfârșitul programului, participanţii, copiii și adulţii au fost
vizitaţi, de asemenea, Moș Crăciun, care a oferit
cadouri tuturor "micilor enoriași". Mulţumiri și
recunoștinţă Reuniunii Doamnelor, pentru oferirea de
gustări ușoare înainte de program, și pacheţele de
Crăciun, pentru cei mici.
G). REVISTA VIAŢA CREȘTINA 2018
Revista bilinguală "Viaţa Creștină", în limba română și
engleză, este publicată bi-anual de către Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime. Editor: Protopop Constantin Alecse. Trebuie menţionat faptul că cele
două ediţii anuale ale revistelor tipărite sunt în
color, pe hârtie specială, și cu ţinută grafică
profesională.
H). EVENIMENTELE NAŢIONALE ROMÂNEȘTI
Tradiţia înrădăcinată în parohia noastră este ca la
toate sărbătorile naţionale românești, să se ţină
Slujba Te-Deumului, și să se rostească un cuvânt
aniversar. Nu a făcut excepţie nici anul 2018. Astfel
biserica a sărbătorit Uniunea Principatelor României,
Uniunea Basarabiei cu Patria Mamă, Ziua
Independenţei și Monarhia Română, Ziua Mamei,
Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă, Comemorarea
marilor poeţi români Mihai Eminescu și Grigore Vieru
etc. Evenimentele au fost omagiate prin cuvântări
documentate, rostite de domnul Ion Anton.
I). ACTIVITĂŢI ADIMINISTRATIVE
La nivel administrativ, consiliul parohial s-a
preocupat de întreţinerea clădirilor parohiale, prin
efectuarea unor reparaţii necesare în sălile
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parohiale, băile publice, acoperișurile auxiliarelor
parohiale, bucătăria comercială și la frigiderul
adiacent, reparaţii, după necessitate, la clădirile
adiacente bisericii, care sunt închiriate.
J). SISTEMUL DE PANELE SOLARE
Anul trecut s-a menţionat faptul că biserica este
în tratative cu Școala Montesorri, care probabil că
va închiria spaţiile sălilor parohiale, în timpul
săptămânii. În acest sens, a trebuit să se facă
îmbunătăţiri la numitele immobile, incluzând,
instalarea unui Sistem de Panele Solare, pentru
folosirea de electricitate proprie. Un raport detaliat a fost prezentat anul trecut la Adunarea
Generală Parohială (4 februarie 2018).
K). REMODELĂRI CAPITALE LA BISERICĂ
În Noul An 2019, în care am intrat acum o lună,
vom sărbători CEA DE A 80-A ANIVERSARE A
BISERICII SFÂNTA TREIME. Considerând acest
eveniment istoric, Cancelaria Parohială, și
Consiliul Bisericii au hotărât să facă REMODELĂRI
MAJORE în Biserică, și să revopsească, pe afară
Biserica și toate facilităţile parohiale. Acest
proiect a fost preluat de distinsele familii
Antoaneta și Edy Rastian și Victoria și Anatol
Răzmeritsa, care dintru început au îmbrăţișat
proiectul, și și-au asumat responsabilitatea de
coordonare a întregul proiect al remodelării
Bisericii revopsire a tuturor adiacentelor
parohiale, proiect care a durat cca 4 luni.
Mulţumiri se cuvin și familiei Mihai și Sanda Piti
care s-au preocupat de pregătirea terenului
pentru instalarea gresiei și cu vopsirea pereţilor
în biserică înainte de instalarea icoanelor, și
domnului Dumitru Grigoruţ ajutat de dl Victor
Mangu care au efectuat toate lucrările de
remodelare din camerele de lumânări.
Mulţumiri alese se cuvin și generoșilor donatori
care au făcut posibilă împlinirea acestui proiect
și care astfel se înscriu în lista "ctitorilor și
binefăcătorilor" acestei sfinte Biserici.
Lucrările din interiorul bisericii:
Au fost instalate plăcile de ciment protector în
întreaga Biserică și Sfântul Altar înainte de
aplicarea gresiei(floor tiles) care este de o
culoare plăcută ochiului - gri deschis, ce oferă
contrastul necesar de marou-închis al lemnului,
din care este confecţionat iconostasul și întregul
mobilier bisericesc.
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S-a aplicat gresia- imitaţie de
covor simplu- pe mijlocul Bisericii
de la Sfântul Altar până la ușile
despărţitoare a Bisericii de sala
mare parohială. Concomitent, s-au
reparat pe dinafară ambii pereţi ai
bisericii (est și nord), s-au reparat
pereţii din camerele unde se ard
lumânările și în camera de intrare
(epitropia) sau pangarul de unde se
procură lumânările și alte obiecte
ș i m a t e r i a l e d e c o l p o r t aj
bisericesc.
S-a înlocuit fereastra putrezită din
peretele de Est și s-a înlocuit ușa
despăr ţitoar e într e camer a
epitropilor și camerele unde se ard
lumânările cu o ușă glisantă (sliding
door).
S-au recondiţionat băncile și s-au
reinstalat pe gresie.
S-a revopsit întreaga biserică în
interior și în exterior.
S-au înlocuit doua candelabre din
biserică
S-au reinstalat icoanele în biserică.

DONATII REMODELAREA BISERICII
(2018)
LISTA DONATORILOR (prin
“GoFundMe” – (Antoaneta Rastian)
Stere Grasu-$3000
Hroniss Grasu (anonymous)-$2000
Antoaneta & Edy Rastian-$2000
Rodica Grasu-$2000
George Comboianu-$1000
Doamna Zenovia-$1000
Sabina si Gabriel Popescu-$800
Geta Jercan si baietii-$675
Octavia Cocea-$500
Cornel Paraschiv-$500
Carmen Blidarescu-$500
Nicolae Sima-$500
David Good-$300
Maria Comboianu-$300
Daniela Cufuioti-$300
Vickie Grasu-$300
Constantin Busu-$300
Doamna Vickie-$300
Katy Niculescu-$300
Zoe Tararache-$300
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Victor si Maria Mangu-$300
Anonymous-$300
Nick Sadrapeli $ 300.00
Toma Balamaci-$250
Hronciu si Sultana-$200
Dana & Larry Castruita-$200
Valentin Anton-$200
Saviana Margarit-$200
Anonymous)-$200
Theo Chihaia-$200
Alina Farca-$200
Marius Saguna-$200
Marilena Teodorescu $200
Georgiana Zac-$150
Mircea Gurita-$150
Brian Rastian-$100
Marilena Teodorescu-$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 Tasu-$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-$50
TOTAL………$ 22,100.00
LISTA DONATORILOR
(prin Casierie)
Valentin Dinu $500
Anonim (KS) $300
Elena Calmus $200
Maria Salajan $200
Marilena Teodorescu $200
Emil Butnareanu $150
Greg Birtoc $100
Marian Serban $100
Adrian Fercu $100.00
Dinu Nistorescu $50
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LISTA CU VOLUNTARII PENTRU
REMODELĂRILE INTERNE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Adrian Potînga & familia
și prietenii
Antoaneta & Edy Rastian
Mihai Piti
Saguna Marius
Victoria & Anatol Rezmeritsa
Petrut Gabriel Pop
Victor Mangu
George Anghelina
Katy Niculescu
Maria Stavrositu
Mary Comboianu
Iuliana Good
Amber Rastian
Dumitru Grigoruţ

COSTUL TOTAL AL REMODELĂRII
BISERICII = cca $ 25,000.00
FAZA I - REPARAREA ȘI REVOPSIREA
PE DIN-AFARĂ A BISERICII ȘI A
FACILITĂŢILOR PAROHIALE (2018)
Mulţumiri speciale domnului Adrian
Potângă și familiei sale, rudenii și
prietenii, care împreună au donat
toate materialele necesare și au
vopsit gratuit exteriorul bisericii,
sălile parohiale, mozaicul bisericii,
crucile de pe biserică și toate
celelalte auxiliare ale bisericii.
FAZA II - ÎNFRUMUSEŢAREA
GRĂDINEI BISERICII (2019)
Sub directa supraveghere a familiei
Victoria și Anatol Rezmeritsa, dinstinsa familie Adrian Potângă, și
“fratele” au adus o echipă de design
peisagistic (landscape designers), au
curăţit întreaga grădină, au îndreptat bordurile, și stâlpii de ciment
apărători din jurul bisericii, și au
plantat arbuști și flori caracteristice
vremii californiene, făcând un adevărat colţ de rai peisagistic, sau cum îi
place dlui preș. Ion Anton să spună:
“o mireasă îmbrăcată în alb în prag
de prăznuire”. Încăodată,
MULŢUMIM DIN TOT SUFLETUL DISTINSĂ FAMILIE ADRIAN POTÂNGĂ, ȘI
PRIETENILOR DV. GENEROȘI.
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Alte donații de Crăciun (2018)
DONAŢII PENTRU
PROCURAREA UNOR
OBIECTE DE CULT
Daniela Cicu-$500
George Cătăloiu-$500
Daniel Ganea-$500
Victoria Răzmeritsa-$500
Năstasa Cociuban-$500
Ion Anton-$500 dolari
Maria Salajan-$500
Gary Capata-$500

DONAŢII PRIN INTERMEDIUL
COLINDATORILOR (2018)
$ 30.00 – Familia dnei Getta Jercan
$ 50.00 – Familiile Ionel & Nina
Radu, Sabina Popescu, Mariana Cadia
$ 100.00 – Familiile: Anatol &
Victoria Razmeritsa, Constantin
Ciocan, Emil & Felicia Butnareanu,
Sofrone & Elena Grassu, Costel &
Mariana Goga, Nicu & Tana Grasu,
Kalin & Marinica Spariosu, Daniel &
Tana Tararache, Razvan & Mariana
Stan, Dem & Carmen Bădescu,
Cristian & Ana Călugarița, Ion &
Maria Ciceu
$ 150.00 – Familiile: Aurel & Vera
Stoicoff, Andreea & Alex DragoiCiontea
$ 200.00 – Familiile: George & Elena
Arau, Edy & Antoaneta Rastian, Ion
& Simona Vizireanu, Daniel
Anghelcev & Diana Angels-Busuioc
(Car Scouts LLC), Dan & Paula
(Matei) Platt, Marian & Dora Serban,
Stelica & Mariana Grasu, Nicolai &
Stela Sapera
$ 300.00 – Familiile: Dr.Chris &
Angie Bileca, Valentin Dinu, Nick,
Marcela & Lavinia Sadrapeli, Costea
& Aurica Arau
$ 350.00 – Familia John & Patricia
Simoni
$ 500.00 – Familia George & Elena
Comboianu
$ 1, 500.00 – Familiile Mario &
Mihaela Theodorou, Dr. Paula
Izvernari
TOTAL DONATII PRIN
INTERMEDIUL
COLINDĂTORILOR: $ 8,330.00

COLINDATORII 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Paul Eremenco (Mos Craciun)
Adrian Fercu
Constantin Ciocan
Florica Geamănu
Ion Anton
Ligia Raicu
Viorica Scopu
Marian Serban
Daniela Saffari
Adrian Duma
Josean Lalonde
(Pr.) Constantin Alecse

DONAŢII PRIN INTERMEDIUL
PLICURILOR DE CRACIUN
2018
$ 25.00 – Fam. Ionel Radu
$ 30.00 – Dna Filofteea Turlacu
$ 50.00 – Familiile: Dna Ana Olaru,
Stefan & Marilena Theodore, Sofia
Galiatsatos, Radu & Mihaela Urma,
Elena Dascalu, Radu Mihnea
Cristescu, Valentin & Ioana Simiz,
Radu Vamosiu, Alexandru & Ioana
Muntean, Ramona P. Jugureanu
$ 60.00 – Familiile: Marin Dondoe,
$ 75.00 – Prof. Domnita Dumitrescu
$ 100.00 – Familiile: Ana Jude, Doru
Afloarei, George Nițuleasa, Cezar
Sandulescu, Daniel Tararache, Spiro
Galiatsatos, George & Daniela
Ianculescu, John & Linda Alden, Iancu
Zica-Vasile, Mira D’Angelo, Valentina
Stoicescu, Constantin Goga, Greg &
Ana Birtoc, Ken & Isabela Riedel,
Marian Sarbu, Panait Cufuioti,
Valentin & Ioana Simiz, Dan Palatt &
Paula Matei-Platt,
$ 150.00 – Dna Ana Olar, pentru copii
săi: Lucian, Marinica și Gabriel, IMO
lui Nick Olar & Margie Ferreri, Cornel
Paraschiv
$ 200.00 – Familiile: Valentin &
Daniela Anton, George Ianculescu,
John & Patricia Simoni
$ 250.00 – Domnul: Alexander G.
Ipsilanti, Dr. Horia Opran
$ 300.00 – Familia: Georgeta Peralta
$ 400.00 – Familia Mircea & Katty
Niculescu
$ 600.00 – Familia Valentin Dinu
$ 1,900 – Dl Alexandru Butnareanu

OFRANDE, RECEPŢIA DIN ZIUA
DE CRĂCIUN
Mulțumim următoarelor familii: Constantin
Ciocan, Sabina Popescu, Psa Elena Alecse,
Victoria Razmeritsa, Filofteea Turlacu,
Daniela Saffari, Steliana Cufuioti, Chirata
Stavrositu, Ligia Raicu, Emilia Stoica,
Viorica Scopu, Ioana Simiz, Florica
Cataloiu, Daniela Cicu, Elena Gheorghiu,
Ana & Greg Birtoc, Zenovia Barbor, Suzana
Gheorghiu, Ioana Munteanu, Andreia
Drăgoi.
Mulțumim și Colindătorilor care au executat
Programul de Colinde, pe scenă, în Ziua de
Crăciun
Mulțumim, de asemenea, donatorilor pomului de Crăciun, precum și doamnei Victoria
Rezmeritsa, care a decorat Bradul de
Crăciun, ajutată de dna Nastaca Cociuban.

APEL PENTRU DONAŢII DE
SFINTELE PAȘTI, 2019
PLICURILE DE PAŞTI 2019
Dragostea Dvoastră faţă de Iisus cel
Răstignit şi Înviat acum 2000 de ani în urmă,
o puteţi dovedi printr-un “dar” (anume o
donaţie financiară către Sfânta noastră
biserică, prin intermediul plicului de Pasti
capsat în prezenta revistă), şi participarea
dumneavoastră, alături de întreaga familie, la
divinele Slujbe din Ziua Sfintei Învieri, şi în
întreaga Săptămână Luminată, până la
duminica Sfântului Toma. În anticipaţie, Vă
mulţumim! (întregul program îl găsiți în
prezenta revistă începând de la pag. #11)

AVEM NEVOIE DE DONAŢII DE
PAȘTI, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Donațiile pentru cumpărarea Florilor pentru
Sf. Mormânt, Vinerea Mare. Responsabilă
cu colectarea: Dna Sabina Popescu;
Donații ofrande pentru agapa de Paști,
Donații de colportaj pentru Postul Mare:
Lumânări pentru Sf. Inviere, pentru slujbele
din Săptămâna Patimilor, tămâie, cărbunne,
donații pentru pâine și vin pentru “pregătirea
paștilor”;
Dl Ioan Anton are nevoie de ajutoare pentru
montarea scenei pentru Sfânta Înviere
Voluntari pentru procesiunile sacerdotale
Donații pentru banchetul de hram. Detalii,
vor urma după Sf.. Paști.
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ANUL ACESTA, 2019 , BISERICA NOASTRĂ “SFÂNTA TREIME”,
SĂRBĂTORESTE A 8080-A ANIVERSARE, DE CÂND A LUAT FIINTĂ ÎN
1939

Pr. Martin Ionescu Pr

Pr. Anchidim Useriu

Pr. Grigore Coste

Prot. Victor Barbulescu

Pr. Richard Grabowski

Prot. Constantin Alecse

Preoții slujitori în cei 80 de ani de existență a Bisericii Ortodoxe Române Sf. Treime:
Pr. Martin Ionescu, 1939-1947
Prot. Victor Barbulescu, 1957-1969
Pr. Richard Grabowski, 1971-1982

Pr. Grigore Coste, 1948-1956
Pr. Anchidim Useriu, 1970-1971
Prot. Constantin Alecse, 1982-2019

Biserica Sfânta Treime, fondată oficial în 1939, se identifică până la un anumit punct, cu Istoria Imigrației Românești în
California. Până în 1977 era singura biserică ortodoxă românească la vest de Mississippi. Eminentul profesor Nicolae Iorga,
făcând o vizită în California în 1930, însoțit de fostul președinte al Statelor Unite, John Calvin Coolidge Jr., în cartea sa „America
și românii din America” - Note de drum și conferințe (1930) face o descriere fascinantă a Cetății Îngerilor (Los Angeles) precum
și și a primele contacte cu românii-americani, stabiliți în acest Stat. În onoarea evenimentului sărbătorit anul acesta, (80 de ani de
existență a primei biserici românești în Calironia, reproducem, în continuare, un sinopsis al notelor personale ale Marelui Istorc.
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„America și românii din America” - Note de drum și conferinţe
Impresii despre California (1930)
Nicolae Iorga
CAP. 3 - LOS ANGELES CA , p 118-129
„Pe malul mării
(Oceanul
Pacific,
nn), pe alocuri sunt
tunele, prin care
trece calea ferată
care duce spre Los
Angeles – Cetatea
Arhanghelilor.
Poartă
nume
spaniol, căci aici
totul îi reprezintă
pe cei înlocuiţi din
stăpânire, izgoniţi.
Toţi sfinţii calendarului catolic figurează în strălucitor
veșmânt
spaniol,
din sus de cetatea
bunului Sfânt Francisc, până la „Îngerii” aceștia de
aici. Ne întâmpină aceeași munţi stâncoși, din piatră
și la poalele lor apare aceeași dulce verdeaţă,
aceleași plantaţii de nuci, aceleași trunchiuri răsucite, același fel de trăiri omenești, aceeași tristă
înjghebare de lemn. Pe alocuri sunt lespezi uriașe, ca
niște broaște ţestoase care mănâncă din ogorul lucrat
și din livada îngrijită. Acum o tăiem pe de-a dreptul
prin piatra seacă, pe sub castelele gigante. Dincolo,
aceeași vegetaţie proaspătă, vioaie, ca cea de ieri,
străjuită de înalţi eucalipţi. Și portocalii apar în
aceleași coloane ordonate: fructele de un roșuportocaliu, râd în soarele dimineţii. Într-un anume
loc, ca o rugăciune într-un rai al piersicilor, apar
imense coperișuri de flori. Ca și lângă San Francisco,
anunţuri cheamă la cumpărarea de terenuri, capabile
pentru asemenea randament. În unele din aceste
ranch-uri (de la spaniolul rancho), sunt găini cu bogat
acoperământ de pene, ca zăpada. Unde nu este
decât nisipul gol și uscat, vin constructorii, sapă
gropi și înalţă fabrici. Los Angeles nu e un oraș ideal
în centrul suprapopulat, în care cât e ziua de mare se
încurcă automobilele și se îmbulzesc trecătorii printre înaltele clădiri, lipsite, din fericire, afară de cazuri izolate, de masa mesopotamică și egipteană a
sky-scraperelor. Încolo, localitatea de un milion două
sute de mii de locuitori, se desparte în sectoare, prin

care se înșiră nesfârșite alei. De o parte se întrezăresc clădirile Universităţii, cu turnul
veneţian și înaltele ziduri din cărămidă, în același
stil convenţional italian din secolul al XIV-lea.
Iată impozanta clădire a Muzeului, cu pereţii
roșii, lucraţi în paralelograme, cu săpături în
piatra intrării, cu întregul aspect de palat spaniol
din epoca iezuită, bogat în terase, acoperit cu
olane, foarte scorojite. Înăuntru sunt picturi și
schiţe frumoase, de Degas, de Lucien Simion; un
grup imortant de lucrări americane, extrem de
bune, ca ale lui Child Hassam, ale lui Henri, cu
simţul peisajului de aici, cu puternice efecte de
culori șterse și de culori vii. Se adaugă o foarte
bogată colecţie cu multe pânze mari de artă chinezească și una de ceramică europeană. În
prezent este și o expoziţie particulară de covoare
persane înflorate și altele în care naturalismul se
înfrăţește cu stilul geometric al Mongoliei (deci,
lucru important de reţinut, Mongolia servește
astăzi ca element de legătură în arta lineară între
Asia Mică și America. Rândurile de case, cu
acoperișul retezat, cu deschizături capricioase
pentru uși și ferestre, mormanele galbene, după
datina strămutată a Spaniei și, iarăși, după
amintirea neașteptată a zidurilor mexicane, urmează zeci de mile până la sfârșit. Te simţi purtat prin această lume de livezi, dinr-o comună în
alta, purtând numele iberice de odinioară, în noi
nume simbolice, pentru frumuseţea acestei admirabile naturi. Prăvălii în care se răsfaţă cele
mai admirabile fructe, unele recunoscute, ca
para avogado, cu carne bogată și un singur sâmbure. Reclama îmbracă toate formele închipuirii.
Una se termină printr-o moară de vânt. Dar, ceea
ce farmecă mai mult e livada, tânăra livadă generoasă în fructe: rozele portocale, atârnînd din
frunzișul umbros, pe care le încălzesc grădinarii
cu sobiţe de fier, le culeg bronzaţii mexicani cu
aspect de indieni războinici și le așează în cutii,
în care vor călători cu trenul de-a lungul Americii,
în trenuri speciale (este și a douăzecea expoziţie
naţională de portocale); piperul cu frunza în
formă de pieptene, care-și lasă pe stradă rozele
boabe abia formate; trandafirii se agaţă pe toţi
pereţii. În marginea acestui rai făcut de om, cu
minte și mâna lui în locuri unde se întâmplă să
plouă o dată la zece luni, muntele adânc albastru
este scrijelat de brazdele care apără pădurile
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pitice de focurile dese.
Astfel ajungem la Ponoma, numită așa după zeiţa
care dăruiește poamele. Străzile largi, livezile întinse, câteva clădiri frumoase, toate interesante în
varietatea succesiunii lor. O biserică baptistă, se
pare că-i construită din marmură curată și are o
faţadă impunătoare. Aici trebuie să fie colegiile universitare, la care mă cheamă prietenia unui american, iniţiat în toate limbile romanice, inclusiv a noastră, pe care o citește cu ușurinţă și o pronunţă
corect, d-l Maro Jones. Dar, cum pentru clădirile de
acum douăzeci de ani se alesese cel mai binecuvântat colţ de grădină, drept în faţa muntelui, a dumbrăvii Armidei, cu vechi stejari, svelţii eucalipţi, arborii de piper, atârnând ca pletele de salcie, platani
pletoși, portocali și lămâi, boschete de măcieși în
toate culorile, acum, orașul care dă numele său
așezământului universitar e de o parte, iar înalta
școală pe cealaltă parte, adică într-un graţios orășel
care s-a format de la sine și căruia i s-a dat sonorul
nume francez, așa de potrivit pentru această claritate submontană, de Claremont. Am din nou posibilitatea de a vedea o universitate americană, de data
aceasta mai pe îndelete, fiind condus de Jones, de
președintele Burgess, de o studentă româncă(d-șoara
Paraschivescu), de alţi doi studenţi din Los Angeles.
Văd sălile mari de cursuri, încăpătoare, unele cu
sceane de teatru, internatul de fete, unde se
servește masa în grup, locuinţa însoţitorului meu.
Sunt două colegii, cu două grupe de profesori, în care
se predă istorie, cu biograful lui Lincoln, d-l Stevenson, sociologie, filosofie (cu o profesoară), franceza
(cu fiul lui dꞋEstournelles de Constant), germana(cu
un german), italiana, istoria artelo(cu un talentat
Catalan). Locuirea la cămin costă o mie de dolari pe
an. Fiecare are camera lui. Firește că nu sunt cămine
mixte (de fete și băieţi). Din ce mi s-a spus, din ce
am văzut, am impresia unei vieţi sănătoase și nevinovate. Fetele spun că băieţii nu sunt primejdioși, sunt
ca niște copii mari. Sportul nu ia mai mult de patru
ore pe săptămână, cu tenis, football, călărie, canotaj. Examenele sunt semestriale, mai mult în scris.
Lucrări scrise se dau continuu și se lucrează
conștiincios. Profesorii au aici încrederea că se face
un lucru bun și folositor, că nu este inferioritate faţă
de glorioasele lăcașuri sărace din Europa, că aici, în
domeniul spiritului, e adevărata America și că din
aceste lăcașuri se ridică noul vultur al viitorului. În
această imensitate risipită sunt și români, unii
bogaţi, cei mai mulţi înstrăinaţi de trufie sau de
sfială. Un anume român din Salagiu, ca d-l Alexandru
Pop, din Băseștii lui „badea Gheorghe”, a ajuns la o
bună situaţie materială, combinată și cu păstrarea
tuturor însușirilor de înţelepciune, de măsură a
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românului neaoș. E o plăcere să-i auzi vorbind. La
gală, patru fete în costume bucovinene, una cu
mama ei, celelalte trei cu tatăl și mama, cu
bunicul și bunica, tocmai din Cuciurul Mare. Frumos tablou de familie! E o bucurie să-i auzi vorbind așa de frumos românește, cu o emoţie care
face să tremure buzele bătrânului. Fiul a fost profesor în Canada, iar acum lucrează în lemn. Cum
s-ar întoarce! Și, când îi prezint încet, duios i se
desfac cuvintele: „Sfânt fi-ţi-ar numele!”
Împreună cu bunul prieten al naţíei mele, d-l
Jones, cercetez mai departe, campusul de clădiri
al colegiilor. Biblioteca, în formaţie, cuprinde o
sală de lectură comună, alta pentru reviste, dar
din fiecare așezământ se pot împrumuta cărţi
pentru citit. Depozitele pot fi folosite de orice
student pentru lectură. Nu se cunosc cazuri de
înstrăinare de cărţi. Unele din sălile de lectură,
particulare, sunt de un lux deosebit. Un club de
studenţi are o sală de mese, potrivită pentru
orice masă de gală, la un palat. La colegiul
Scripps, căminul fetelor are întreaga înfăţișare a
unei mânăstiri spaniole, cu pavajul din cărămizi
roșii, cu tavanele lucrate, cu mobile de stil vechi,
cu firide în care ard lămpi electrice. Pe lângă
chiliuţele dormitoarelor, arcade prisosesc, pentru
plăcerea artei, ca acelea construite în stil
francez. Pretutindeni, materialul folosit este de
primă calitate. Capela e o mare sală, cu scenă și
pian. Acolo se pot executa cântări pentru toate
formele protestantismului. Cărţi de rugăciuni sunt
așezate pe grinzi. Catolicii sunt foarte puţini.
În populaţia școlară, mai mult de jumătate sunt
din părinţi anglo-saxoni, destul de mulţi germani,
restul nu contează. Fetele fără avere servesc și la
restaurant, în hotelul patriarhal din localitate.
Odată terminat serviciul, pe care-l fac cu atâta
graţie, zâmbind, ele merg la lecţii. E de prisos să
spun că din partea tuturora primesc cel mai deplin respect, că nici vorbă de a li se face „curte”,
cu atât mai puţin de a se purta grosolan cu dânsele. Sunt dus la teatrul elen, în care se ţin ceremonii de vară. Suntem aici, chiar, în marginea
deșertului, a părţii din aridul pământ californian,
pe care omul n-a trecut-o încă, prin munca și
destoinicia lui. Chiar lângă cele mai frumoase
livezi de portocali, de pe care merele de aur au
posibilitatea să se rostogolească până în stradă,
dar nu le ia nimeni, căci pe o placardă stă scris că
se va da răsplată celor care arestează și-i dovedesc pe hoţii de portocale, începe terenul pietros, uscat, în care se înrădăcinează numai
rezistenţii arbuști de pustiu și o astfel de rară
vegetaţie rezistente la căldurile toride.
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ROMANII DIN CALIFORNIA
După cum poate vă este cunoscut, renumitul prof.
Dan Fornade, din Canada, cunoscut drept “Omul
Enciclopediilor”, lucrează în present, cu ajutorul
unui grup restrâns de voluntari, din comunitate, la
o Enciclopedie, un “Who’s Who” in California.
Intenţia autorului este ca, LA HRAMUL BISERICII
NOASTRE, “SFÂNTA TREIME” (15-17 iunie, 2019),
să aibă loc LANSAREA EDIŢIEI PROMOŢIONALE.
Lucrarea completă, care se va lansa în toamnă, va
cuprinde numele a cca 350 personalităţi, aranjaţe
pe domenii (Oameni de Afaceri, Actori, Arhitecti,
Economiști, Ingineri, IT Computeriști, Istorici,
Juriști, Literatură, Medicină, Muzică, Pictură, Profesori, Politologi, Organizatii Româneşti (Liderii),
Religie/Biserici, Sportivi, Ziariști, și diverse ale
profesii. S-a și creat un siteu, unde se dau mai
multe detalii privind enciclopedia:
Deocamdată, norii se adună pentru ploaie, dar
căldurile care pot ţine fără apă și zece luni, le vor
nimici repede, odată cu sosirea verii. Aici nu mai
curg apele pe sub pământ, care ţâșnesc din muntele
bortit ca un burete. Doar câte o casă a răsărit, atrasă
de perspectivele viitorului. E un început și, în
această societate atât de activă și intreprinzătoare,
în care totul îndeamnă la asaltul imposibilului, e
foarte probabil că el va fi urmat și, grădinile de
poveste vor răzbate tot mai adânc, până pană la poalele muntelui ocrotitor, căci suntem în ţara unde
zilnic se fac minuni, unde improvizaţiile închipuirii se
prefac în realităţi solide și spornice. Nicăieri omul na fost mai creator ca aici, n-a avut mai mult sentimentul că el face. Prietenul care mă poartă printruna din cele mai mândre alei din lume, carei plină de
belșug, cu arbori roditori, numai zâmbete de flori pe
margini, roșii mușcate, rozi trandafiri, îmi spune
povestea acestei înfăptuiri: Doi canadieni, au venit și
li s-a părut locul bun. Cu mijloacele lor de mereu
cuceritori ai codrului, de fondatori ai orașelor au
creat din nimic ceea ce se vede astăzi. Unii conducători ai Australiei au vizitat California și lor datorânduli-se eucaliptul și stufosul arbore sălbatic de piper.
Le-a plăcut ce făcuseră acei canadieni, întemeietori
și i-au luat cu ei. Astăzi Australia are, prin fapta lor,
un oraș aidoma cu acesta. Ne întoarcem prin ploaie.
Norii ameninţători au crăpat. Ne intoarcem sub
ploaie. Norii amenintatori au erapat. Pământul
primește la acest început de primăvară, darul rar al
apei de sus. O primește recunoscător, dar fără să
aibă numaidecât nevoie de generozitatea, puţin
obișnuită, a cerurilor.”

www.romaniidincalifornia.com
Persoanele care doresc să candideze pentru un loc
în această lucrare istorică a Diasporei Românești
din California, sunt rugate să ne contacteze cu un
CV (biografie prescurtată) și o fotografie, color,
format “passport”, la adresa de mai jos:

BISERICA ORTODOX

ROMÂN
ROMÂN

“ SF.TREIME”
SF.TREIME

BANCHETUL DE HRAM - A 8080-A ANIVERSARE
TREIME - DUMINIC

A BISERICII SFANTA

16 IUNIE, 2019

CONTINUARE DIN PAG. #2

INVITAȚI SPECIALI LA FESTIVITĂȚILE BISERICII DIN 15-17 IUNIE 2019

Ciprian Ignat & Gabriel Vamvulescu

Actorul Anatol Rezmeritsa

D.J. RADU, Radu Topan

Prof.dr.Dan Fornade

Prof. Foto Emanuel Tânjală

Soprana Nora Topan

Prof. Joana Ciurash, soprană

Talentata Bianca Șerban

Baritonul Simi Topan

La banchetul aniversar, și lansarea de carte, se anticipă participarea și altor personalități, nu numai din
mediul cultural-artistic, ci și din toate celelalte domenii de activitate, cuprinse în enciclopedia “ROMÂNII DIN
CALIFORNIA”, după cum urmează: Oameni de Afaceri, Actori, Arhitecti, Economiști, Ingineri, IT
Computeriști, Istorici, Juriști, Literatură, Medicină, Muzică, Pictură, Profesori, Politologi, Organizatii Româneşti
(Liderii), Religie/Biserici, Sportivi, Ziariști, și alte profesii diverse. Este posibil să aveam și vernisajul unei
expoziții de arte plastice. Întrucât suntem în curs de a finaliza aranjamentele pentru acest eveniment istoric,
va trebui ca să revenim cu detalii, după Sfintele Paști, 2019. Sperăm ca toți românii-americani șă participle.
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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.
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.”

