
E). PROGRAMUL DE CRACIUNI & COLINDATUL 
 
La Crăciunul din 2018, ca și în anii precedenţi, un 
grup de colindători ai parohiei noastre au purtat Me-
sajul 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, mo-
tiv 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 ameri-
cane a fost organizat în sala parohială de către colin-
dătorii și voluntarii bisericii noastre. La sfârșitul pro-
gramului, 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 Or-
todoxă Română Sfânta Treime. Editor: Protopop Con-
stantin 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 

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 de-
taliat 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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