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CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea PUTEREA CREDINȚEI,
are în vedere „transcederea” de
la copilul „pui de țăran” la
aceea de misionar al credinței
pe tărâmuri străine de țara de
obârșie.
„Mâna” destinului a fost
forțată de lipsa de „fertilitate” a
pământului
natal,
pentru
rodirea semințelor credinței,
prin dictatura socio-culturală și
ateistă a regimului instalat sub
presiunea unor forțe malefice.
Autorul a pornit pe un drum presărat cu obstacole
existențiale și formative și a reușit să răzbată, ajungând să poată
spune, legat de slujirile sacerdotale și de împlinirile administrative
pentru biserică: „Mulțumesc Ție Doamne, că am putut avea
«Templul meu de rugăciune»!”
Cuprinderea în trei volume, a cărții, corespunde cu trei etape
semnificative ale vieții autorului, fiecare etapă fiind prinsă într-un
volum:
Volumul I – PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, cuprinde etapa de
formare pentru misiunea de slujitor al Domnului, presărată cu
multiple canoane, create de sistemul comunisto – ateist , dar și de
multe succese, cu împliniri mărețe;
Volumul II – MISIONARUL, cuprinde etapa de slujire
sacerdotală pe tărâm american, etapă în care, cu înțelepciune,
tenacitate și umilință a atras spre credința creștin – ortodoxă
comunitatea română din California și a încreștinat mulți oameni
care aveau alte confesiuni religioase;
Volumul III – CULISELE VIEȚII PASTORALE, se referă la
relațiile cu multe personalități religioase și laice, cât și la
întâmplări cu tâlc. Acestui volum, autorului îi place să-l mai
numească „Sarea și piperul vieții mele‟
În această prezentare mă voi referi la volumul II –
MISIONARUL, care face subiectul acestui cuvânt și în care sunt
prezentate:
CAPITOLUL I, cuprinde: primele impresii la contactul cu
America; istoricul imigrației românești, cu adaptarea românilor la
viața în „Lumea Nouă‟; tendințele organizării comunităților de
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români, în diaspora americană; un istoric al Episcopiei de la „Vatra
Românească‟; activitatea Episcopiei aparținând de Patriarhia
Română, cu preocupările ei de dezbinare a Episcopiei de la
„Vatra‟; o prezentare a Înaltelor fețe bisericești care au păstorit în
cadrul Episcopiei de la „Vatra‟; istoricul etniei aromânilor; istoricul
imigrației aromânilor pe pământ American; atașamentul
aromânilor de Episcopia de la „Vatra‟.
CAPITOLUL II, cuprinde: accederea pe tărâm american,
anii de slujire sarcedotală și misionară în Minnesota; prezentarea
Bisericii Sfânta Maria, din Minnesota, biserică la care a slujit timp
de doi ani; aclimatizarea sacerdotală a autorului, cu relațiile ce și
le-a creat pentru activitatea misionară; întâlnirile, fructuoase, cu
ierarhii episcopali; tipurile de activități (administrative, misionare,
culturale); crearea unor relații cu familii influente, în scopul
creșterii eficienței atracției enoriașilor la viața bisericii, la credința
creștin ortodoxă; dezvoltarea prezentării „Vetrei Românești‟;
activitățile „Vetrei‟ în perioada 1980-1982, când autorul a slujit în
Minnesota; călătoria din Minnesota în California, unde a fost
instalat ca preot la Biserica Sfânta Treime, din Los Angeles.
CAPITOLUL III, cuprinde: o prezentare a statului California;
descrierea privind românii din California; despre societăți și alte
organizații românești din sudul Californiei; despre românii
basarabeni din California, despre armânii din California; activitatea
duhovnicească pe tărâm American; preocupările bisericii ortodoxe
românești pentru enoriașii ei; păstrarea credinței ortodoxe, în
condițiile climatului mozaical al cultelor americane; căile de
comunicare cu enoriașii și pentru atracția la ortodoxism a
românilor – americani și nu numai (și internetul a devenit mijloc
de comunicare); reușirea unor convertiri la ortodoxism; despre
protoieria Coastei Pacifice, cu aria de cuprindere, cu activitățile
protocolare și administrative; istoricul bisericii Sfânta Treime, de
la înființare, 1939, până în 1982; anii de slujire sacerdotală la
„Sfânta Treime‟ a pr. Constantin Alecse; cursul evenimentelor, cu
păstrarea tradițiilor; activitatea misionară a părintelui protopop
Constantin Alecse (1982 – 2017).
Toate aspectele tratate în acest volum, chiar dacă, luate
separat, unele nu par a avea legătură cu viața misionară a PC pr.
Constantin Alecse, dacă le analizăm în ansamblul lor se pot
deduce legături pentru întregirea unei imagini complexe de
activitate misionară (mediul de desfășurare, beneficiarii activității
misionare, dăruirea pentru activitatea sacerdotală, strădaniile
pentru asigurarea bazei materiale, comunicarea foarte bună cu
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enoriașii, atracția spre ortodoxism și a altor etnii, decât cea
română, cât și a altor culte). Sunt prezentate stările sufletești
privind evenimentele și unele valori naționale.
Se poate distinge
că această carte întrunește, cu
prisosință, calitățile unui documentar istoric, cu teme sociale,
politice și religioase și, în plus, poate fi considerată ca o imensă
predică pentru ținuta morală și credința în Dumnezeu. Citind-o
poți avea stări plăcute sufletești, că obții o documentare frumoasă
asupra misionarismului pentru românii din diaspora americană.
Este o dovadă că în practica sa liturgică și în faptele aduse
în calitatea de misionar al credinței ortodoxe, s-a ghidat după
reguli plăcute lui Dumnezeu. Redau mai jos câteva dintre reguli,
cuprinse în versurile de mai jos, dedicate de Mircea Iordache:
Misionarismul presupune mărturisirea credinței,
Dar nu doar prin cuvinte despre Iisus adevărat,
Ci a arăta zilnic, prin fapte, puterea pocăinței,
Și, ca un mucenic, pentru El în totul a fi dedicat.
Nu hotărăște cineva, singur, să devină misionar.
Biserica îl trimite. Ascultarea ei e mântuitoare,
Dacă temeiurile eclesiologice au terenul necesar,
Pentru atragerea spre mântuire, prin cuminecare.
Cel ce merge ca evanghelizator, trimis de Biserică,
Misionarul real, e însoțit totdeauna și de fapte,
Trebuie să ia drept prototip pe Iisus și a Lui suită,
Trebuie să fie apt a lupta împotriva patimilor toate.
Să se curețe pentru dobândirea Duhului Sfânt,
Urmând să ajungă la luminare și la îndumnezeire,
Că nu se poate transmite altuia doar prin cuvânt,
Ci trebuie să-I fi gustat bine prezența în a sa fire,
Că, Biserica Ortodoxă, urmând predaniei apostolilor,
Pune viața liturgică, prin slujbe, înaintea predicii.
Ortodocșii învață Sfânta Evanghelie cu mare fior,
Cuvântul lui Dumnezeu le este în centrul vieții.
Am fost binecuvântat de Dumnezeu să-l cunosc pe autor
încă din vremea copilăriei sale și, în ultimii cinci ani am reluat
legăturile, cu toate că locuim la distanțe foarte mari.
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Am avut privilegiul cunoașterii acestei sublime opere,
înainte de a vedea lumina tiparului, prin ajutorul ce l-am acordat
autorului la redactarea ei și la realizarea copertelor.
Se simte în ea rugăciunea pentru viața misionară pe care a
dus-o și o duce, apreciată de subsemnatul, prin versurile:
Pelerin prin lumea mare, trăiesc drept misionar,
Cerând lumii ascultare, credință fărꞋ de hotar.
Slăvită fii Maică Sfântă, slăvit fie Fiul Tău,
Duhul Sfânt fie poruncă, slăvit fie Dumnezeu!
Te rog Doamne mai sfințește lumea, cu al Tău cuvânt,
Să-și creeze creștinește umbră sfântă pe pământ!
Cartea, cu sfaturi, privească sfințiri cu crezul de bine,
Și tot omul să primească „Raza credinței creștine.”!
Experiențele parcurgerii itinerarului vieții sunt aducătoare
de învățăminte pentru urmași, determinarea acestora să deschidă
ochii mari pentru un viitor modern și curat, fără desprindere, în
esență, de marea comoară de cultură, civilizație și credință, a
strămoșilor.
Dragi cititori și dragi pasionați de film, nu scăpați ocaziile
de a citi cartea PUTEREA CREDINȚEI – volumul MISIONARUL și a
vedea filmul PREOTUL IMIGRANT, din care aveți multe de învățat.
Vă veți lumina întru credința în Dumnezeu și-l veți vedea pe
Părintele Protopop Constantin Alecse, ca și mine: Drept, Înalt și
Preacucernic!
Mircea Iordache

„Trebuie să aveţi suflet puternic, capabil de trei
lucruri: să rabde, să iubească viaţa şi să se jertfească.‟ (Sfântul
Nicolae Velimirovici, Omilii despre pocăință, dragoste și optimism)
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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE
„Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a
dăruit multe.″ (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cu buna rânduială a
lui Dumnezeu și atenta purtare
de grijă a autorului, împletită cu
eforturile
sporite
ale
colaboratorilor săi, iese de sub
tipar lucrarea de față intitulată
„PUTEREA CREDINȚEI”,
În care se află Autobiografia
Preacucernicului Părinte
Protopop Constantin Alecse.
Această
lucrare
este
o
cuvântătoare mărturisire a vieții
omului, soțului, tatălui și a
preotului Constantin Alecse,
care expune prin cuvinte alese,
gânduri și sentimente profunde,
în imagini vii, viața, activitatea
și vrednicele împliniri ale Preacucerniciei Sale.
Prin această amplă „lucrare de suflet”, așa cum o numește
însuși autorul, Părintele Constantin Alecse, împărtășește cititorului
sufletul slujitorului și vocația jertfelnică a bunului chivernisitor al
darului primit de la Dumnezeu, acel dar al vieții dedicate în
totalitate familiei, Bisericii, neamului său, comunității și societății
în general. In capitolele cărții, urmărim desfășurarea vieții firești,
simple și umile, trăită sub ocrotirea dumnezeiască la orice pas.
Lecturăm în paginile acestor volume chemarea bunului
creștin, Constantin Alecse, născut și educat în patria mamă,
România, călăuzit spre exil în Europa, pentru studii, iar mai apoi
împreună cu familia ajuns în Statele Unite spre a sluji Biserica.
Aici, în Nord America, își îndeplinește responsabilitatea
omului de familie, soț și tată care a clădit un viitor mai bun pentru
familia sa în Lumea Nouă. Mai mult, își pune în valoare harul și
darul primit de la Dumnezeu în slujba Bisericii strămoșești prin
vocația exemplară de preot paroh și protopop, care cu părintească
grijă și dragoste a vegheat la făurirea și întărirea comunității
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creștin – ortodoxe românești în sudul Californiei, la Los Angeles,
timp de peste trei decenii.
Am avut bucuria a-l cunoaște pe Preacucernicul Părinte
Protopop Constantin Alecse, chiar de la venirea în America și
încadrarea sa în Episcopia Ortodoxă Română din America. După
cum spune un proverb românesc, „ziua bună se cunoaște de
dimineață″, așa a fost și în cazul Preacucerniciei sale.
S-au adunat multe amintiri frumoase, legate de Părintele
Constantin de-a lungul a 35 de ani de conlucrare în Biserica și în
comunitatea noastră ortodoxă, românească, în America.
I-am admirat și îi admirăm: spiritul misionar și osârdia
atragerii și păstrării în unitatea credinței a comunității române din
Los Angeles. Cu timp și fără timp, cu zel și viziune, s-a dedicat
dezvoltării patrimoniului protoieriei Californiei, pe timpul slujirii ca
protopop în episcopia noastră prin: competențele formării tuturor
structurilor organizatorice ale Bisericii și protopopiatului; talentul
oratoric și comunicarea convingătoare și sinceră cu credincioșii
săi, prin predici, reviste, cărți și prin intermediul internet-ului.
Părintele Constantin a fost și este un vrednic slujitor misionar al
Cuvântului lui Dumnezeu. Folosind toate mijloacele moderne de
comunicare pentru propovăduirea Cuvântului Adevărului, pe
Hristos cel Veșnic, Părintele Protopop Constantin Alecse a fost un
inovator și promotor al credinței celei adevărate și mântuitoare
prin intermediul internetului, prin apariția în spațiul virtual cu
bloguri personale și site-uri educaționale și informative. Aceasta
arată curajul și vocația misionară, de a folosi cele mai moderne
mijloace de comunicare, spre tot lucrul bine plăcut Domnului.
Pe aceste considerente, putem afirma că Părintele Protopop
Constantin Alecse este foarte bogat, nu bogat în sensul cel
material și trecător, ci bogat în sensul duhovnicesc și veșnic, fiind
bogat, nu pentru că numai a primit har și binecuvântare din
belșug de la Dumnezeu, dar mai ales pentru că mult a dăruit și
mult s-a jertfit în viața și lucrarea sa de om, slujitor al oamenilor
și al lui Dumnezeu.
Acest cuvânt de binecuvântare al nostru este legat de omul,
Constantin Alecse, cu mulțumire pentru slujirea exemplară și
vrednică de sinceră apreciere și laudă.
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Nădăjduim că această autobiografie a Părintelui Protopop
Constantin Alecse, „Puterea credinței″ să fie un model de slujire,
inspirație și apreciere pentru cei care o vor lectura și care să
stârnească sentimente de mulțumire pentru o asemenea viață,
activitate și lucrare plăcute lui Dumnezeu.
Pentru toate împlinirile Părintelui Protopop Constantin
Alecse și pentru cartea sa „Puterea credinței″, îl rugăm pe Bunul
Dumnezeu să reverse har și pace din plinătatea Harului cel Veșnic
al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, iar noi îi
împărtășim părintească dragoste și arhierești binecuvântări cu
sinceră mulțumire și apreciere pentru frumoasa colaborare și
slujirea devotată!
Slăvit să fie Domnul de vrednicii Săi slujitori!

+ Nathaniel
Arhiepiscop de Detroit și al
Episcopiei Ortodoxe Romane
din America
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Fiecare poartă în inimă ceea ce i se vede pe față,
Să căutăm la cin' ne prețuiește inima, și ne-nvață
Că gândul, cât ar fi de înalt, nu-i de luat în seamă.
Privirea omului sincer este ca și inima de mamă.
Sinceritatea este partea esenţială a caracterului,
Ea dă naștere iertării și primirii în grija Domnului,
Adevărul e afirmarea iubirii lui Dumnezeu în noi,
Că El este „Calea, Adevărul și Viața‟ la orice nevoi.
Mircea Iordache
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VALORI NEPIERITOARE DIN GLIA NATALĂ

Părintele Constantin Alecse
este parohul bisericii ortodoxe
române „Sf. Treime” din Los
Angeles, California – SUA şi
protoiereu al protopopiatului
Coastei Pacifice (ROEA), în
cadrul Eparhiei româneşti de la
„Vatra Românească”. Amintirile
frumoase
şi
gândurile
luminoase
despre
Părintele
Alecse, încă din timpul studiilor
noastre comune la Seminarul
teologic „Kesarie Episcopul” din
Buzău, în anii 70 ai secolului
trecut, le aşternem şi pe hârtie,
spre publicare, în autobiografia
sa, precum și în
cartea monografie a localităţii
sale natale Dâmbroca, din
comuna Săgeata, judeţul Buzău.
Nimic nu este mai util şi mai convingător, în existenţă, ca
om şi slujitor al lui Dumnezeu, decât aprofundarea raţiunilor
lucrurilor şi a perspectivelor vieţuirii ordonate, demne şi cinstite, în
,,apele” curate ale obârşiei şi în adâncul gliei străbune, în care se
înrădăcinează neamul.
Satul natal, biserica botezului, şcoala, rudeniile după trup şi
după duh, datinile, tradiţiile, obiceiurile, educatorii, dascălii,
colegii, prietenii şi familia creştinească reprezintă repere şi valori
fără de care nu avem legitimitate şi nici demnitate, pe orice trepte
socio-umane ne-am situa şi în orice loc am activa.
În cazul părintelui Constantin Alecse, toate aceste realităţi
originare spirituale şi culturale stau pe ,,altarul” inimii sale şi
grăiesc continuu, atât prin bogatele sale cunoştinţe, cât şi prin
faptele sale, cu adevărat demne de neamul căruia îi aparţine, de
Biserica în care slujeşte şi creşte neîncetat înspre desăvârşire.
Toate acestea sunt acum presărate, cu discreţie şi seriozitate, în
sufletele românilor noştri de pe Coasta Pacificului, patria lor
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adoptivă, pe care o cinstesc întocmai ca şi pe cea originară. Ei
sunt acolo „punţi” luminoase între două popoare înfrăţite şi
apropiate, chiar dacă distanţele sunt atât de mari.
Cred că n-am fi avut prilejul unei atât de plăcute evocări:
omul şi obârşia sa, satul natal Dâmbroca, dacă „plămada” sa n-ar
fi fost „frământată” cu atâta sfinţenie şi răbdare de evlavioşii şi
neuitaţii părinţi ai misionarismului nostru de astăzi, de peste
Ocean, Părintele Constantin. Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă
şi omul adevărat se adeverește a fi asemenea pomului bun, care
prin roadele sale ne îmbogățește și ne bucură.
Aşa am avut bucuria să-l cunosc pe tânărul seminarist
Constantin Alecse în anul 1970, la seminarul nostru buzoian. Era
prin anul al cincilea, an terminal. Făcea parte dintr-o clasă ai cărei
viitori absolvenţi ni se păreau, nouă, celor din anul începător,
nişte domni, în cel mai frumos înţeles al realităţii.
Aşa era pe atunci! Cei mici ne adresam respectuos colegilor
mai mari cu „Domnule elev”. Şi astăzi mă bucur de atmosfera care
era atunci între noi, între noi şi profesorii noştri, între noi şi părinţii
noştri. O atitudine de mult bun simţ. O convieţuire respectuoasă,
constructivă şi responsabilă, într-o şcoală cu totul aparte, dacă ne
gândim la perioada ateismului agresiv de atunci. Eram chiar cei
aleşi de Domnul, din familiile şi satele noastre, peste care nu
reuşise să se depună „rugina” indiferentismului şi a necredinţei,
cu toate că oamenii își făceau semnul Sfintei Cruci, de teamă, cu
limba în cerul gurii, în tăcere! Pentru că în ei pulsa sincer şi curat
credinţa în Dumnezeu.
Am avut parte de profesori mari, generoşi, demni şi
mărinimoşi la suflet. Şcoala noastră seminarială ne-a deschis larg
orizontul credinţei şi pe cel al cunoaşterii şi ne-a iniţiat în slujirea
devotată, profundă şi neşovăielnică. De aceea, poate, am
străbătut dificultățile, corect, fiecare în felul său, etapă cu etapă,
până în actualitate, în ţară sau în străinătate, fără a ne înstrăina
de ceea ce rămâne în noi, frăţietatea, prietenia, solidaritatea şi
conştiinţa apartenenţei la aceeaşi ,,mamă”, Biserica, şi la aceeaşi
„brazdă” a rădăcinilor existenţiale, satul natal. Părintele
Constantin mi-a fost, la Seminar, mentor. L-am apreciat mult
pentru seriozitatea, pentru cultura sa şi pentru zâmbetul său prin
care m-a apropiat prieteneşte şi nu cazon, de la superior la
inferior.
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Mi-aduc aminte de convorbirile noastre, de plimbările
noastre prin parc, de meditaţiile până seara târziu, de nopţile de
pregătire pentru teze şi examene şi de neuitatele noastre
rugăciuni, în comun, atât seara şi dimineaţa, pe holul imens al
seminarului, în faţa icoanei uriaşe a Răstignirii Domnului, având
permanent candela aprinsă, dar şi de înălţătoarele slujbe de la
paraclisul din „trupul” palatului episcopal.
Îl văd şi acum pe colegul meu preferat citind mult, mai ales
după ce la sport şi-a fracturat un picior, iar eu nu mai ştiam cu
ce-l puteam ajuta, să revină la obişnuitul nostru program.
Timpul şi situaţiile ne-au oferit căi diferite în instruirea
teologică, din ţară şi din străinătate, cât şi în slujirea bisericească.
Preţuirea la timpul prezent, în orice împrejurare, rămâne nu
doar mângâiere sau consolare de moment, ci exerciţiu real de
comunicare prin rugăciune, fie şi la orele diferite ale fusului orar,
dar mai ales prin comuniunea frăţească şi prietenia, alimentate,
iată, şi cu astfel de iniţiative lăudabile ale Părintelui Constantin.
Crede, simte, trăieşte şi slujeşte ca şi noi cei de acasă, de la
Dâmbroca, de la Buzău şi de oriunde are prieteni şi fraţi de
aceeaşi credinţă şi de acelaşi neam. Străluceşte acolo în două
sensuri: bun român şi bun cetăţean american.
Ne oferă un exemplu de fidelitate faţă de familia sa de
acasă şi aşează satul la rangul de cetate a credinţei, a culturii şi a
tradiţiilor, pe care îl arată ca pe o icoană, spre venerare, multora,
de aici şi de acolo!
Aşa vor înţelege mult mai mulţi dintre noi să nu ne
dezrădăcinăm şi astfel vor îndrăgi mulţi dintre americani pe
oamenii cu adevărat oneşti, care poartă virtuţile neamului lor în
inimă şi rodesc bogat acolo unde au fost aşezaţi.
Din acelaşi sat Dâmbroca a odrăslit şi cel mai mare teolog
patrolog al Bisericii noastre, marele profesor Ioan Gh. Coman. A
strălucit şi dăinuieşte, de Dincolo, prin a sa vastă operă, pe „cerul”
sfinţeniei şi al frumuseţilor nepieritoare, deşi s-a scurs mai mult de
un secol de la nașterea sa.

16

MISIONARUL

Să-l ajute Dumnezeu pe Părintele Constantin Alecse, în
mijlocul familiei sale din California, în lucrarea sa entuziastă şi
pragmatică, dar mai ales în credincioşia şi fidelitatea sa faţă de cei
ce trudim pe vatra străbună, cu pace, cu bucurie şi, mai ales, cu
bogăţia roadelor luminoase şi trainice.
Părinte Constantin, ştiţi şi reuşiţi prin fapte să rămâneţi
mereu în sufletele şi în preţuirea celor de acasă!
Ştim şi noi că avem loc în sufletul generos şi deschis al sfinţiei
voastre!
Vă felicităm din inimă, pentru darul făcut satului natal şi
gliei, culturii şi sufletului românesc, deschis spre slujirea fraţilor
noştri de pe Coasta Pacificului!
Cu preţuire şi binecuvântare,
+ Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos
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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
prin
strădania
iubitului
nostru
Părinte
Protopop
Constantin Alecse și a unor
apropiați colaboratori, vede
lumina tiparului cartea de
viață și rugăciune „Puterea
credinței”.
Cartea reprezintă mai
mult decât o descriere a
propriilor
trăiri.
În
ea
viitoarele generații pot găsi
experiențe din multe laturi
ale
vieții,
putându-și
imagina o scară a valorilor
credinței în Dumnezeu.
Este o realizare de excepţie care pune în lumină şi dă un spor de
valoare activităţii neobosite, depuse de autor în întreaga sa viață,
mai ales în calitatea de slujbaș al lui Dumnezeu și în mod deosebit
din perioada de slujire în California, la biserica „Sfânta Treime”, în
spiritul dragostei faţă oameni, față
de ţară şi pământul
strămoşesc, faţă de valorile nepieritoare ale neamului românesc.
Cartea ne îmbie să conştientizăm faptul că nimeni nu se
poate mântui singur, ci numai împreună cu semenii săi. La
Judecata cea de obşte, doar faptele bune vor da mărturie despre
dragostea noastră faţă de Dumnezeu, confirmată prin dragostea
faţă de semeni.
Am sufletească mulțumire că autorul mi-a fost și-mi este un
devotat co-slujitor întru credința în Dumnezeu și că în cartea sa
„Preotul Imigrant”, prezintă cu mare cinstire tradițiile neamului
românesc, dar și valorile impresionante ale poporului american,
ale Americii, țara care l-a adoptat atunci când au fost aplicate, în
țara de obârșie, legi potrivnice credinței.
Autorul dezvoltă, sub aura credinței creștin ortodoxe,
multiplele planuri ale vieții sale: viața sacerdotală; viața misionară
și pastorală; viața în administrația bisericească (mai ales în
calitatea de protopop, în care este investit de peste 30 de ani);
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viața duhovnicească; viața culturală; îndrumarea tineretului;
implicările caritative. Poate constitui drept ghid, de slujire creștin ortodoxă, pentru slujitorii mai tineri.
Autorul, folosește și „pilde nemuritoare”, cu mult șarm,
care dau profunde înțelesuri, transmițând cititorului credința și
dragostea pentru Dumnezeu.
Viața, însăși, a Părintelui Protopop Constantin Alecse,
reprezintă o pildă nemuritoare, de bogăție spirituală și de dăruire
pentru apropierea semenilor de biserică, trăind alături de ei și la
bine, dar și la greu, sprijinindu-i duhovnicește și prin implicarea
efectivă pentru ușurarea greutăților vieții.
Impresionante sunt și abilitățile autorului de utilizare a
internetului în activitatea sa misionară de propagare a credinței
creștin – ortodoxe în comunitatea româno - americană, pentru
românii de „acasă” și pentru credincioșii din toată lumea.
Este de menționat și serialul numit „Preotul Imigrant”, care
urmează a fi realizat într-un studio holliwoodian.
Exprimându-ne bucuria deosebită pentru această lucrare
artistică și de credință și felicitându-l pe autor, Preotul Protopop
Constantin Alecse, să ne rugăm la Dumnezeu să binecuvânteze
această creație, să-i binecuvânteze pe cititorii ei, iar nouă tuturor
să ne dăruiască spor și înțelepciune întru slujirea Bisericii lui
Dumnezeu, întru păstorirea bunilor credincioși din comunitatea
româno-americană, fără a uita de țara și poporul care ne-a dat
sevă de viață creștinească.
Cu părintească binecuvântare

+Irineu,
Episcop Vicar ROEA
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CUVÂNTUL AUTORULUI
Simt mulțumire pentru
calitatea primului volum al cărții,
cel întitulat, sugestiv,
PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI,
având speranța
că cititorul,
atent,
va desluși din conținut
semnificația titlului și că va avea
ceva de apreciat despre strădania
mea de a pune în carte trăirile în
primele etape ale vieții mele,
dezvăluirile
făcute
de
mine
privind răufăcătorii vremurilor, pe
care i-am considerat demoni, dar
și slava ce am adus-o învățăceilor
și îngerilor mei binefăcători.
Mă simt dator să slujesc, în calitate de misionar, prin a crea
un nou volum, MISIONARUL, în care să transmit modul cum am
știut să slujesc, în calitatea ce am avut-o de preot creștin-ortodox,
prin preocuparea continuă de a atrage în CASA LUI DUMNEZEU,
cât mai mulți enoriași, dintre care unii au avut rețineri la început,
iar alții au aparținut altor etnii sau altor culte.

Pentru a explica motivația înfăptuirii acestui volum,
prezint mai jos câteva versuri motivaționale din scrierile
domnului Mircea Iordache:
Nu prin prozelitism vom aduce credința creștină,
Biserica ortodoxă îl socotește ca un mare păcat,
Că prozelitismul nu cinstește libertatea deplină,
Trebuie atragere cu: „vino și vezi” că-I adevărat!
În ortodoxie e urmată practica Bisericii primare,
Așa cum aflăm din cartea Faptelor Apostolilor:
Mulțimea ucenicilor și-a ales diaconi de valoare,
Care au stăruit slujirii cuvântului, cu rugăciunile lor.
În Biserica Ortodoxă credem că cea mai măreaţă,
Săvârșită pe pământ, este Dumnezeiasca Liturghie,
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Întrucât în Sfânta Euharistie, trăim o nouă viață Cina cea de taină, voind răscumpărarea să ne „vie”.
A primi Sfânta Împărtășanie, așa precum e voia Lui,
O facem noi spre iertarea păcatelor și o viață veșnică,
Ne împărtășim cu Însuși Trupul și Sângele Domnului,
Mântuirea în Biserică nu-i de ajuns doar prin predică.
Am gândit că nu puteam lăsa neîmbrăcate, în cuvinte și
imagini, gândurile și experiențele mele de viață, care pot ajuta cu
ceva la păstrarea valurilor vieții în albia înțelepciunii, iubirii de
oameni și a credinței creștin-ortodoxe.
Grăitoare sunt și versurile de mai jos ale lui Mircea
Iordache:
„Să ne exprimăm recunoștința prin cuvinte și fapte,
Asta s-o facem față de Dumnezeu, înainte de toate:
Respectându-I legile, exersând, adesea, generozitatea,
Rugăciunile și meditațiile și încercându-ne bunătatea!”
Volumul II – MISIONARUL, cuprinde etapa de slujire
sacerdotală pe tărâm American. Aici mi-am dăruit toată dragostea
pentru semeni, prin slujire întru Dumnezeu, prin atragerea, tot
mai mare, a credincioșilor în Casa Domnului, prin îmbogățirea,
împreună cu aceștia, a patrimoniului bisericesc, prin aplecarea
asupra suferințelor credincioșilor și sprijinirea lor pentru ieșirea din
necazuri. De aceea, astăzi, pot spune lui Dumnezeu, cu multă
satisfacție sufletească: „Binecuvântează Doamne Biserica Sfânta
Treime, căci ea reprezintă și «Templul meu de rugăciune»!”
Am dezvoltat și misionarismul laic, frate, încât mulți dintre
creștinii mireni au predicat, sau mai predică, cuvântul lui
Dumnezeu, fără ca ei să aibă hirotonie sau hirotesie.
Creștinul mirean e dator să lucreze la îndreptarea celor
greșiți, după cum s-a scris: "Fraților, de va cădea vreun om în
vreo greșeala, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta
cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în
ispită" (Gal., 6, 1; Evr., 12, 12-14).
Și iarăși zice: "Vouă vi s-a dat pentru Hristos, nu numai să
credeți întru El, ci și să pătimiți pentru El, ducând aceeași luptă pe
care ați văzut-o la mine si ați auzit-o despre mine" (Filip., l, 2930).
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Aduc pioase mulțumiri domnului prof. ing. Mircea Iordache
pentru deosebita contribuție adusă și la realizarea acestui al
doilea volum, prin tehnoredactare și prin contribuții personale cu
multe dedicații poetice și alte adausuri, pentru completarea
imaginii cărții.
Când scriu această carte, mă aflu în prag de pensionare, dar
voi continua să slujesc la Biserica Sfânta Treime și să-mi dau toată
străduința a transmite generațiilor următoare adevăratul, curatul
sens al vieții, pentru a se putea face față valului poluant al
satanismului.
„Oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu
trebuie iubit pentru a fi cunoscut.”
(Blaise Pascal)
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.
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DOVADĂ DE MISIONARISM
Am cinstea astăzi să vorbesc de-o carte,
Ce merită din plin s-o port la căpătâi,
Că-n ea-i cuprinsă viața unui creștin aparte,
Credința păstrată cu dragostea dintâi.
Cartea Puterea Credinței – Misionarul
Arată prin fapte, și prin slujire liturgică,
Cum a înțeles să slujească autorul,
Cu misiunile date de Sfânta Biserică.
Libertatea credinței i-a venit peste ocean,
Și chiar dacă demoni negri adusu-i-au noxe,
A devenit misionar, cu mult zel și cu elan,
Aducând mulți necreștini credinței ortodoxe.
De-aceea prinse-n carte volumul „Misionarul‟
Căci cu mijloace variate, la „Sfânta Treime‟,
Pe mulți i-a încreștinat, și n-a contat hotarul,
Că Dumnezeu i-a dat mult har în misiune.
Autorul împărtășește cu sfințenie credința,
Și o traduce, smerit, în rugăciuni și în fapte,
Dovezi sunt rătăciții atrași la pocăință,
Dovadă misionară e însăși această carte.
Cititorule, te-apleacă pe-această sfântă carte,
E unsă cu mir, cu binecuvântări și cu zicere,
Despre puterea credinței, de sfânta ei libertate,
Cu Dumnezeu înainte, și cu înaltă apreciere!
Mircea Iordache
"Biserica e făcătoare de pace și un preot care-și pierde
calitatea aceasta de făcător de pace nu este preotul lui Hristos.
Este preotul unor interese obscure, înguste, al unor interese care
nu vizează Împărăția Cerurilor." Părintele Constantin Necula
"Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se învrednicească de
îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu
învăţătura" (I Timotei 5, 17)
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CAPITOLUL I

ROMÂNII & AROMÂNII
DIN AMERICA

„Iisus ne spune mie şi ţie „Vreau să împărtăşesc cu tine
ceea ce am obţinut. Vreau să trăiesc în tine.” Cum putem obţine
aceasta? Nu putem să o cumpărăm, nu putem să o câştigăm, nici
nu putem lucra pentru a o obţine, indiferent cât de mult ne-am
strădui. De fapt, cu cât încercăm mai mult, cu atât avem şanse
mai mici de a o obţine, pentru că este un dar fără preţ. Noi putem
să obţinem asta fără preţ. Obţinem asta prin har, adică prin Iisus
Christos care trăieşte în noi”. (Cyril Brooks (1929 – 2001), preot
britanic)
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I.1.- ROMÂNII DIN AMERICA ISTORIA EMIGRAŢIEI ROMÂNEŞTI
La începutul anului 1980, împreună cu soţia, preoteasa
Elena şi cu cei trei copii (Cristian, Marius şi Gabriela) am emigrat
în S.U.A., fiind acceptat de către Arhiepiscopul Valerian, sub
jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din America, de la „Vatra
Românească” din Jackson, Michigan.
Din martie 1980, până în septembrie 1982, am slujit la
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria din St. Paul, Minnesota.
În acest capitol îmi propun, pentru început, să prezint un
scurt istoric al diasporei româneşti din America, evoluţia ortodoxiei
româneşti
pe
târâm
american,
să
creionez
portretele
personalităţilor care au dat vlagă vieţii spirituale a diasporei, prin
valoarea lor şi prin implicarea în organizarea slujirii creştinortodoxe.

A.- INTRAREA ÎN AMBIENTUL AMERICAN
(informaţii extrase din lucrarea istoricului Ionel Marius Iosip:
„Românii aflaţi în S.U.A., până la primul război mondial”).
1.- PRIMELE CONTACTE ROMÂNO-AMERICANE

Gheorghe Pomuț

În anii războiului de
secesiune din S.U.A., publicul din
România, ca şi românii din
Transilvania, a ajuns într-o
anumită măsură a se familiariza
chiar cu desfăşurările politice şi
militare de peste ocean. Simpatia
românilor s-a îndreptat de la
început spre cauza nordiştilor,
sclavia neagră fiind condamnată
şi victoria armatelor Uniunii în
1865
a
fost
salutată
cu
entuziasm, ca un succes al
cauzei generale
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a libertăţii, pentru care românii înşişi se pregăteau să lupte,
aspirând spre independenţă şi unitate naţională, deplină. Au
participat şi unii români la această epopee americană.
Se evidenţiază prezenţa voluntară, în armata nordului, a lui
Gheorghe Pomuţ, care, datorită meritelor sale, avea să ajungă
până la gradul de general în armata americană şi, participarea
căpitanului Nicolae Dunga în luptele din valea Shenandoah, căzut
eroic în 1862. Astfel se face că Pomuţ şi Dunga se numără printre
primii români intraţi în paginile istoriei S.U.A. Românii - americani
şi-i revendică, prin urmare, pe drept cuvânt, printre eroii lor, din
faptele cărora şi-au inspirat adesea sentimentele. Tot ca voluntar
a mai participat şi Eugen Ghica, în timp ce căpitanul Emanoil
Boteanu a fost trimis ca observator militar în Statele Unite şi, a
asistat la sfârşitul campaniei de pe Potomac, în 1877-1878.
După 1865 reapare pavilionul S.U.A., destul de lent şi cu
intermitenţe. Slăbiciunea vădită a raporturilor comerciale românoamericane la începuturile lor decurgeau nu numai din
schimbătoarele împrejurări generale, ci şi din existenţa unui
export de produse americane în România. Vasele americane intrau
pe Dunăre fără mărfuri la bord, venind de la Constantinopol în
porturile româneşti, doar pentru a găsi aici o încărcătură care să
facă profitabil returul din Levant spre Statele Unite. Neputând să
găsească la Galaţi sau la Brăila produse ce interesau piaţa
americană, vasele, de obicei, încărcau produse cerealiere, care
erau apoi vândute prin porturile Mediteranei, înainte de a ajunge
în Anglia.
În căutarea unui făgaş propriu, aceste legături comerciale
incipiente aveau să dobândească doar treptat o nouă consistenţă,
abia în cursul deceniilor 7 şi 8 ale secolului al XIX-lea, odată cu
organizarea primelor exporturi de produse petroliere americane pe
piaţa românească şi cu apariţia la noi a interesului pentru maşinile
agricole fabricate în S.U.A.
Unele progrese au fost realizate între timp şi în domeniul
cunoaşterii reciproce.
După 1829, în special cu contribuţia presei din perioada
respectivă, informaţiile, privind viaţa social-economică şi
instituţiile Statelor Unite, s-au înmulţit simţitor în Principate. Ele
răspundeau vederilor şi interesului larg al generaţiei de la 1848.
În 1846 are loc un fapt deosebit pentru cunoaşterea istoriei nordamericane, traducerea Declaraţiei de independenţă a coloniilor
engleze din America de Nord. Aceasta a fost tradusă de marele
luptător transilvănean pentru libertate şi unitate, Simion Bărnuţiu.
Declaraţia a fost întitulată „Declaraţiunea unanimă a celor 13 state
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din America septentrională, din 4 iulie 1776”, în care sunt arătate
cauzele despărţirii de Anglia.
De remarcat, de la început, e faptul că numeroşi
reprezentanţi ai vieţii politice româneşti au sesizat imediat
ponderea economică, militară şi politică, pe care o aveau Statele
Unite în război şi cuvântul pe care urma să-l aibă în stabilirea
păcii. Astfel politicienii români şi-au îndreptat atenţia spre
strângerea relaţiilor cu S.U.A., desfăşurând o acţiune de
persuasiune, pentru a lămuri, în Statele Unite, natura şi justeţea
poziţiilor româneşti şi, pentru a câştiga sprijinul său în această
direcţie. Pentru aceasta se impunea însă, în primul rând,
asigurarea unei reprezentări oficiale a României la Washington.
Caracteristica cea mai importantă şi persistentă a
imigrantului român a fost menţinerea viguroasă a naţionalităţii, în
cadrul mozaicului etnic nord-american. Cu excepţia câtorva
grupuri compacte din Banat (comunele Arpaşul de Jos şi Șercaia,
din Făgăraş, Tomnatec şi Junc, din Zarand şi din Satu Mare),
stabilite în oraşele Philadelphia, statul Pennsylvania, South St.
Paul, statul Minnesota, Chicago, statul Illinois, Cleveland, statul
Ohio şi Trenton, statul New Jersey, organizarea ulterioară a
românilor a avut un caracter naţional pronunţat, ilustrat elocvent
de denumirile aşezămintelor lor, de asistenţa socială şi cultura
naţională, unde cazurile de onomastică locală au fost extrem de
rare.
Grupaţi în societăţi, românii şi urmaşii lor nu au pus
niciodată accentul pe criterii locale sau religioase. Asocierea
voluntară a fost de la început naţională şi s-a perfecţionat de-a
lungul anilor ca o cale de păstrare a limbii române şi de dezvoltare
a unei identităţi culturale, de mobilitate socială şi realizări
instituţionale.
Generaţii succesive de români-americani au adaptat, de-a
lungul vremii, moştenirea culturală originară, la forme sociale şi
culturale noi. În consecinţă, grupul actual nu e o rămăşiţă,
supravieţuind, a epocii migraţiilor de la început de secol, ci o
expresie socială nouă. Departe de a fi dispărut, împreună cu
celelalte etnii care formează naţiunea nord-americană, specialişti
de peste ocean au apreciat că asimilarea nu a funcţionat, grupul
etnic menţinându-se şi manifestându-se prin diferite căi. Aceasta,
desigur, nu înseamnă că există pericolul unei „dezintegrări” a
conceptului de naţiune americană, fenomenul fiind un factor
pozitiv, uşurând pe de o parte abordarea şi înţelegerea mai
nuanţată a acestui concept şi, pe de altă parte, permiţând
reproiectarea sa în spaţii etno-istorice mult mai vechi şi mai largi.
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Preotul Samuel Damian,
primul emigrant român în America
Primul român care a ajuns în America era preot. Românii au
început să părăsească "bătrânul continent" pentru "tărâmul
făgăduinței" în urmă cu peste 250 de ani. Primul emigrant român
în America se numea Samuel Damian. Era preot, însă avea o
ocupație ciudata pentru profesia sa...

Benjamin Franklin

Părintele Samuel Damian

Primul contact direct, româno-american, realizat în plan
ştiinţific, a fost în anul 1748 între diplomatul şi militantul
revoluţionar Benjamin Franklin şi preotul transilvănean Samuel
Damian. Clericul transilvănean încerca în acea vreme să
întreprindă o călătorie în jurul lumii.
Părintele Samuel Damian străbătuse Germania, Franţa,
Olanda şi Anglia, cu popasuri mai scurte sau mai lungi, deprinzând
cunoştinţe în diferite domenii. În 1748 ajunge la Philadelphia,
unde Benjamin îşi manifestă interesul şi simpatia pentru
aptitudinile şi proiectul călătorului român, recomandându-l
călduros prietenului său, medicul de origine scoţiană John Lining,
din Charlestown (Carolina de Sud), care era următoarea destinaţie
a călătorului român. Acesta spunea despre Damian că: „Din Anglia
a venit în Maryland, de acolo s-a dus în New England şi s-a
reîntors, pe uscat în Philadelphia şi Carolina de Nord, spre tine. S-
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a gândit că i-ar folosi în călătoriile sale să afle ceva despre
electricitate. Eu l-am învăţat cum să folosească tubul, cum să
încarce butelia de Leyda şi alte câteva experienţe”.

Crucea: George Damian

Imigranți pe vapor

În martie 1755, ilustrul savant,
diplomat
şi
luptător
pentru
independenţa
americană,
Benjamin Franklin, relata într-o
corespondenţă despre relaţia sa cu
Samuel Damian, preot ortodox
român din Transilvania şi despre
prezenţa acestuia în America
colonială:
„Mi-a
scris
din
Charlestown că a trăit, pe o
distanţă de 800 mile, numai de pe
urma electricităţii, care a însemnat
pentru el hrană, băutură şi
îmbrăcăminte”.
A trăit în Carolina de Sud, după
2 frați români, ciobani în America
care și-a mutat "tabăra" în
Jamaica.
Din acel moment, despre părintele Damian nu s-a mai auzit
nimic.
Această relaţie dintre Benjamin Franklin şi Samuel Damian
era legată de un interes reciproc profund, pentru ştiinţă. Acest
episod din relaţiile timpurii româno-americane, ilustrează interese
şi preocupări similare într-un veac în care „luminile” începuseră să
răzbată prin vălul de obscurantism şi prejudecăţi religioase, întins
de ambele părţi ale Oceanului.
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Legătura, realizată între
cei doi, fie ea şi trecătoare,
a reprezentat un punct de
plecare cu valoare de simbol
în desfăşurarea viitoarelor
relaţii
româno-americane.
Existau numeroase astfel de
emigrări româneşti, răzleţe
şi conjuncturale, din spaţiul
transilvănean şi unguresc,
Visul american - Țăran bucovinean
care au fost pornite de
revoluţia paşoptistă,
emigrări ilustrate prin persoane ca: Gheorghe Pomuţ, Nicolae
Dunca, Emanoil Boteanu, Eugen Alcaz, Ilarie Mitrea, Ion Cerghedie
şi Ion Munteanu.
Anul care consemnează trecerea în anumit număr a
românilor în Statele Unite ale Americii, a fost 1881, an, pe care
statisticile americane consultate de analişti îl indicau ca început
al emigrărilor din România.”
2.- CAUZELE EMIGRĂRII POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI,
LA SFARȘIT DE VEAC XIX
ȘI INCEPUTUL CELUI DE AL XX-LEA
La începutul secolului XX, în
Statele Unite ale Americii,
existau mai multe comunităţi
româneşti,
stabilite,
în
principal, în oraşele mari: New
York, Chicago, Philadelphia,
Cleveland,
Youngstown.
Majoritatea românilor provenea
din Transilvania, Banat şi
Bucovina, dar şi din Basarabia
şi Vechiul Regat.

Emigrarea din Transilvania către America şi în alte
părţi, a fost un fenomen esenţialmente economic.
În agricultură, complexul de cauze aflat la originea
dislocărilor de populaţie a acoperit, practic, toată sfera vieţii
economice, de la relaţiile de proprietate funciară, la politica
fiscală rurală a statului şi, de la productivitatea generală redusă a
agriculturii, în condiţiile unei economii de piaţă tot mai accentuate,
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la dereglările dramatice în producţie şi consum, datorate unor ani
cu condiţii naturale ostile.
• În Transilvania s-a creat surplus de forţă de muncă,
întrucât, populaţia română, deşi era majoritară, se ocupa mai mult
cu agricultura, dar dispunea de suprafeţe agricole reduse;
• Moşierimea din Transilvania şi Banat, era formată din
moşierii unguri (grofi) şi saşi, care subjugau populaţia română;
•
Industrializarea Transilvaniei, se făcea prea lent şi nu
putea cuprinde forţa de muncă a românilor;
•
Lipsa drepturilor politice şi culturale, pentru românii din
Transilvania, Banat şi Bucovina;
•
Mirajul pe care îl oferea spaţiul transatlantic;
• Desigur, preferinţa emigranţilor pentru America de Nord
era caracterizată şi de faptul că această zona avea un sistem
politic mai liberal faţă de cel din Austro-Ungaria;
• De asemenea şi trimiterile de bani, către rudele de acasă,
şcoli, biserici româneşti, au constituit o cauză pentru emigrarea
acestora, stimulând plecarea a noi şi noi emigranţi, astfel,
emigranţii întorşi în ţară au impulsionat plecarea peste Ocean a
unui număr din ce în ce mai mare de emigranţi.
Toate acestea au contribuit la sporirea numărului de români care
emigrau în S.U.A.
3.- STATISTICILE EMIGRĂRII
• Statisticile oficiale nord-americane înregistrează prima
oară abia în 1881, la rubricile consemnând naţionalitatea celor
sosiţi, 11 imigranţi din ţinuturile româneşti;
•
De la 1881, când statisticile din S.U.A consemnează cei
dintâi emigranţi din România antebelică, numărul acestora s-a
ridicat, până în 1918, la peste 80 de mii de persoane. Majoritatea
absolută a celor plecaţi au fost evrei, emigranţi, îndeosebi din
nordul Moldovei, cifra românilor atingând numai câteva sute de
persoane, plecate cu precădere din Oltenia şi Dobrogea;
•
După unele date, între anii 1899-1913, au părăsit
Transilvania numeroşi ţărani şi meseriaşi, ruinaţi. Majoritatea
provenea din judeţele Târnava Mare, Făgăraş, Sibiu, etc.
•
Şerban Drutzu, arată într-o lucrare publicată imediat după
primul război mondial că între anii 1899 şi 1944 au emigrat
119.016
români transilvăneni, bănăţeni, bucovineni şi
macedoneni.
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Citate despre Iisus
„Iisus a fost Dumnezeu şi om într-o singură persoană,
pentru ca Dumnezeu şi omul să poată fi din nou fericiţi împreună”.
(George Whitefield (1714-1770), predicator care a ajutat la
redeşteptarea spirituală în coloniile americane)
„De mulţi ani am o regulă: să Îl consider pe Iisus Christos
ca pe un prieten. El nu este un crez, o simplă doctrină, ci este
singurul pe care Îl avem pe deplin”. (D.L. Moody)
„Dumnezeu a avut un singur Fiu, care a fost misionar şi
medic.” (David Livingstone (1913-1873), medic, misionar
protestant şi explorator al Africii Centrale şi de Est)
„Iisus nu oferă reţete care ne arată care este calea către
Dumnezeu, după cum fac alţi învăţători. El Însuşi este calea”.
(Karl Barth (1886-1968), pastor considerat cel mai influent teolog
creştin reformat de la Calvin încoace)
„Îl urmez pe Iisus: Iisus este Dumnezeul meu, soţul meu,
viaţa mea, singura mea iubire, Iisus este totul în tot. Din această
cauză nu mă tem niciodată” (Maica Tereza - 1910-1997,
călugăriţă catolică, fondatoare a ordinului Misionarii Carităţii şi
laureată a premiului Nobel pentru Pace)
„Christos este Cuvântul lui Dumnezeu. Prezenţa lui
Dumnezeu nu se face simţită în anumite texte din Noul
Testament, oricât de valoroase ar fi ele, nici în anumite cuvinte
spuse de Iisus, ci chiar în persoana întrupată a lui Iisus Christos”.
(Phillips Brooks (1835 – 1893), cleric american, episcop în Biserica
Episcopală şi autorul textului colindului „O little town of
Bethelem”)
„Există două întrebări. Prima: a învins cineva moartea? A
doua: jertfa acestuia mă ajută? Istoria spune aşa: mormântul lui
Confucius: ocupat. Mormântul lui Buddha: ocupat. Mormântul lui
Mahomed: ocupat. Mormântul lui Iisus: gol. Ce se mai poate
adăuga? Nu are niciun sens să urmezi un perdant”. (G. B. Hardy,
cercetător canadian)
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B.- ROMÂNII ŞI "LUMEA NOUĂ"
1.- CĂLĂTORIA SPRE "LUMEA NOUĂ"
Din momentul în care ţăranul român hotăra să plece în
America, nimeni şi nimic nu-l mai putea întoarce din drum.
Ritualul plecării presupunea, în mod invariabil, pregătirea
bagajelor (din care nu lipsea cartea de rugăciuni), a merindei de
drum (pâine, slănină afumată, ceapă şi sare), participarea la
Sfânta Liturghie (de multe ori încununată cu spovedania şi
împărtăşirea), întâlnirea de rămas bun, de după slujbă, în curtea
bisericii, unde consătenii îi urau drum bun şi, cu lacrimi în ochi, în
timp ce-i strângeau mâna, îl rugau pe norocosul care pleca să le
facă degrabă de ştire dacă lucrurile sunt aşa de bune, în America,
cum se spune, pentru a i se putea alătura şi, apoi, despărţirea de
familie.

Îşi îmbrăca hainele nemţeşti, cumpărate la ultimul târg,
peste care încingea cureaua, îmbrăca pieptarul de oaie, în cap îşi
punea pălăria sau căciula obişnuită, îşi lua sacul sau desagii cu
merinde, îl punea pe umeri şi, după ce dădea ultimele poveţe şi
rostea un "Doamne ajută!" lua, cel mai adesea, drumul Vienei.
Aici îl aştepta agentul companiei navale, care îl trimitea spre portul
de îmbarcare.
„Nu este scriitor atât de iscusit - nota Iancu Roman - atât
de bun la peană, care să poată descrie amănţit şi durerea
bărbatului, care trăbuie să-şi părăsească soţia sa, jalea necuprinsă
numai de acela, care e silit a-şi părăsi copilaşii săi mici, necrescuţi,
ba alţii chiar în pântecele mamei lor”.
Până la izbucnirea războiului mondial, aproape toţi
emigranţii români se îndreptau către marile porturi germane
Hamburg şi Bremen, unii erau dirijaţi spre cele olandeze,
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Rotterdam, Antwerpen şi Havre şi, numai puţini se îmbarcau spre
America, din porturile austro-ungare, din marea Adriatică, în
special din porturile Trieste şi Friuma. Porturile preferate ale
româno-macedonenilor erau Pireu, în Grecia şi Napoli, în Italia. La
vremea respectivă, costul călătoriei nu depăşea 300 - 500 de
coroane, fiindcă românul se mulţumea, ba era chiar bucuros, să
treacă Oceanul "pe punte", în calitate de pasager al clasei a III-a.

Condiţiile de pe vapor erau la limita insuportabilului, cel
puţin în perioada de început a emigraţiei românilor. Dincolo de
„răul de mare” care nu ierta decât rareori pe cei care întotdeauna
trăiseră departe de mare, mizeria îndurată, de necrezut, şi dacă nar fi consemnată în documente oficiale descrierea acestor condiţii
ar părea ruptă dintr-o scriere a lui Dostoievski. Atâta timp cât
dura trecerea Atlanticului, pasagerii clasei a III-a nu vedeau
lumina zilei decât prin mici geamuri, în care băteau aproape tot
timpul valurile, iar tratamentul la care erau supuşi era foarte puţin
diferit de cel al animalelor. La îmbarcare li se dădea o pătură şi
serviciul de mâncare, compus din: cană, gamelă, lingură, furculiţă
şi cuţit (acestea, la debarcare puteau fi păstrate de emigranţi,
dacă doreau).
Pe unele vapoare, paturile se aflau suprapuse câte trei. Ele
erau alcătuite doar din câteva scânduri. Emigrantul se vedea
nevoit să-şi folosească bagajele drept pernă, iar pătura să o
folosească, atât ca saltea cât şi pentru a se acoperi cu ea, mai ales
iarna când companiile făceau economie la căldură. Femeile, nici
chiar cele care călătoreau împreună cu copii, nu erau mai
privilegiate, tratamentul lor nefiind cu mult diferit de cel al
bărbaţilor.
Pe multe vase nu exista vreo altă sală unde călătorii să-şi
petreacă cel puţin o parte din zi, ci ei erau nevoiţi să stea tot în
dormitoare. La ora mesei se aşezau în linie cu gamela şi cana,
pentru a defila prin faţa cazanelor cu mâncare şi cafea, pentru ca
apoi să se întoarcă în dormitor, la paturile lor.
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Spălătoarele erau insuficiente şi, de obicei, nu era apă
tocmai dimineaţa, iar peste zi, aici erau spălate vasele şi
tacâmurile emigranţilor, adesea cu apa din mare.
Bineînţeles că aceste condiţii au evoluat, îmbunătăţindu-se
în timp, aceasta şi datorită măsurilor energice ale autorităţilor
americane, măsuri luate după primul război mondial. Mai târziu,
când datorită politicii americane privind restricţionarea accesului
emigranţilor pe teritoriul american, emigraţia s-a înscris pe o
pantă descendentă, companiile navale au început a se întrece în
atenţie şi îngrijire, scopul lor fiind acela de a-şi păstra un număr
ridicat de clienţi, condiţiile fiind singurele care înclinau balanţa
spre o companie sau alta.
Pe tot parcursul călătoriei, emigrantul trăia însufleţit de
speranţa că, odată ce va debarca, mizeria şi umilinţa îndurată va
rămâne undeva în urmă, însă, ulterior va constata că speranţele
sale erau deşarte.

Visul american: Suntem aproape

Cantina imigranților de la portul Ellis
Island din New York

„Iisus Christos nu este apreciat deloc până ce nu este apreciat mai
presus decât orice”. (Sfântul Augustin (354-430), autor creştin)
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Statuia Libertății

Debarcarea

În general, punctul de debarcare a majorităţii emigranţilor
români era New York-ul. Aproape 95% dintre emigranţii români
din America au trecut prin acest mare port al Statelor Unite.
Foarte puţini au fost aceia care au intrat în America prin celelalte
porturi mai importante de pe coasta Oceanului Atlantic: Boston,
Newport, Baltimore, Philadelphia, în SUA şi Quebec, Halifax, ori
St. John, în Canada.
Este firesc să ne întrebăm care au fost motivele ce au
determinat acest fapt. Şerban Drutzu şi Andrei Popovici identificau
două motive principale: marea majoritate a emigranţilor se
îndreptau spre SUA, iar New York era cel mai mare port al ţării;
vapoarele mari cu care se efectuau cursele transatlantice, acelea
care aduceau într-un singur transport 1.000-1.500 de pasageri, se
îndreptau direct spre New York, fără a mai acosta în alte porturi.
Consecinţa acestui fapt a fost existenţa în portul New York a
celei mai mari staţiuni de emigrare din lume, Ellis Island,
anticamera spre pământul făgăduinţei, construită de autorităţile
americane, pentru a prelua valurile de imigranţi pe care vapoarele
le aduceau din Europa, iar apoi, în perioada de care ne ocupăm, cu
precădere din ţările est şi sud europene.
Ellis Island, situată cam la un kilometru şi jumătate de
ţărm, aparţine exclusiv Guvernului Federal, făcând impresia unei
insule de formă aproape dreptunghiulara, cu baza de aproximativ
300 m şi, pe care s-ar găsi o cazarmă. Când ceaţa nu e prea
deasă, din depărtare, arhitectura clădirilor şi turnurilor ce se ridică
deasupra lor, te duce cu gândul la vreuna din vestitele mânăstiri
ruseşti.
Clădirile formează două grupuri principale. Staţia de
emigrare propriu-zisă şi birourile ocupă jumătate din insulă, iar pe
cealaltă jumătate se află spitalul, magaziile, etc.
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Ellis Island a fost principalul centru de primire a emigranţilor
din 1892 până în 1943. Insula se află în apele statului New Jersey,
dar printr-un tratat, din 1834, ea a fost pusă sub jurisdicţia
statului New York. Numele insulei vine de la Samuel Ellis, cel care
era proprietarul insulei la începutul secolului al XVIII-lea. Guvernul
Statelor Unite a cumpărat insula pentru statul New York şi a
folosit-o pe post de fort şi depozit de armament, până în 1892
când s-a deschis aici centrul de emigrare.
Acest centru a funcționat până în 1943 când a fost
transformat în loc de detenţie pentru cei care urmau să fie
deportaţi. In 1965, Ellis Island a devenit parte a Monumentului
Naţional Statuia Libertății.
Cum ajungeau emigranţii aici? Marile vapoare, de îndată ce
ajungeau în raza portului, erau supuse formalităţilor de carantină.
Imediat, după terminarea acestora, apăreau funcţionarii vamali şi
inspectorii biroului de emigrare. În timp de aproximativ o oră şi
jumătate, cât dura până ce vasul acosta, aceştia făceau vama şi
controlau documentele de călătorie. Procedurile erau foarte stricte
şi îndeplinite întocmai. Pasagerii de la clasa I şi a II-a, după ce
erau supuşi acestor formalităţi, debarcau, lor alăturându-se şi unii
călători de la clasa a III-a, care erau clasificaţi de autorităţi ca
străini, non-emigranţi. Restul pasagerilor erau transbordaţi pe
vase mai mici şi transportaţi pe Ellis Island.

De pe vase, emigranţii erau conduşi într-o secţiune a
subsolului staţiunii. Aici erau supuşi examenului medical sumar.
Cei ce lăsau de dorit din punct de vedere al igienei corporale erau
trimişi din nou pe vapor, pentru a fi dezinfectaţi.
Examenul medical avea drept scop excluderea emigranţilor
care ar suferi de vreo boală contagioasă, a acelora care aveau
handicapuri fizice sau mintale şi, în general, a celor care prezentau
cauze de pe urma cărora ar putea deveni incapabili să-şi
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agonisească traiul şi să constituie o povară publică. Cei care
prezentau suspiciuni erau însemnaţi şi conduşi în faţa unei comisii
medicale, care efectua un consult amănunţit.

Pe cei care treceau de examenul medical îi aşteptau
inspectorii biroului de emigrări. Aceştia, cu ajutorul interpreţilor
autorizaţi, supuneau pe noii veniţi la un interogatoriu numit, în
mod elegant, "interviu". Informaţiile cerute de autorităţile de
emigrare au fost consemnate într-o lege federală, specială, lege
adoptată la 5 februarie 1917. Aceste informaţii erau: numele,
vârsta, sexul, starea civilă, profesia, semne particulare, dacă ştie
să citească şi să scrie, naţionalitatea, ţara de origine, rasa,
domiciliul permanent anterior, numele şi adresa celei mai
apropiate rude din ţara de unde vine, ultima destinaţie în Statele
Unite, dacă are deja bilet pentru acea destinaţie, dacă posedă
50$, iar dacă nu, cât anume, dacă merge la o rudă sau la un
prieten, numele şi adresa acestuia, dacă vine în urma unei oferte,
solicitări, promisiuni sau învoieli exprese sau implicite ca să
lucreze în Statele Unite, dacă vine cu intenţia să se înapoieze în
ţara de origine, etc.
Lunga serie de întrebări avea drept scop culegerea de
informaţii care să certifice că respectiva persoană nu aparţine unei
categorii a cărei intrare pe teritoriul american era indezirabilă.
Cele mai semnificative categorii de acest fel, potrivit legii amintite
anterior, erau: epilepticii, alcoolicii sau persoanele suferind de
alcoolism cronic, pauperii, cerşetorii şi vagabonzii, tuberculoşii,
persoanele care au fost condamnate sau admit că au comis un
delict sau o crimă dezonorantă, prostituatele, persoane aşa numite
muncitori cu contract, care au fost îndemnate, încurajate sau
înduplecate să emigreze spre SUA de ofertele sau făgăduielile de
lucru (false sau adevărate), sau în urma învoielilor verbale, scrise
sau tipărite, exprese sau implicite, de a îndeplini în această ţară o
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muncă de orice fel, persoane care ar putea constitui povară
publică şi, multe altele.
Este necesar să se ştie că nu fiecare emigrant trebuia să
răspundă la toate aceste întrebări. Ei răspundeau la atâtea câte
erau nevoie până reuşeau să convingă, pozitiv sau negativ, pe
inspector. La sfârşit, verdictul era dat de oficialul american. Pentru
cei mai puţin norocoși acest verdict însemna sfârşitul unui vis,
care încă nu începuse şi ei erau înapoiaţi acasă. Cei mai norocoşi,
răsuflau uşuraţi, aşteptând sosirea vasului care făcea legătura cu
New York-ul. Pentru ei "aventura" continua sau, poate, abia
începea. (Informaţii extrase din Gabriel-Viorel Gârdan, "Episcopia
Ortodoxă Română din America - parte a Ortodoxiei Americane",
2007 pp 95-100)
2.- AŞEZAREA ŞI CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Chiar dacă, la un moment dat, românii au ajuns să fie
prezenţi în toate marile centre americane, aria iniţială a stabilirii
lor era circumscrisă statelor estice, aşa cum se întâmpla şi cu
emigraţia provenită, în general, din estul, sudul şi centrul Europei.
Primele aşezări româneşti le întâlnim în regiuni din jurul marilor
lacuri: Erie şi Michigan, din statele: Michigan, Illinois, Indiana,
Ohio, Pennsylvania, New York, apoi Missouri, West Virginia, unde
industrii înfloritoare, de tot felul, atrăgeau braţele viguroase ale
primilor emigranţi români şi ale celor de mai târziu.
În anul 1926, în ordinea importanței numerice, românii se
găseau în următoarele state: Ohio, Pennsylvania, Michigan,
Illinois, New Jersey, Indiana, California, Minnesota, North Dakota,
Missouri, Massachusetts, Connecticut, în aceste state numărul
românilor trecând de peste o mie (în fiecare) apoi Wiscounsin,
West Virginia, Montana, Iowa şi aproape în toate celelalte state,
dar într-un număr redus. Numele celor mai importante localităţi în
care se găseau români, în acelaşi an, sunt: Cleveland,
Youngstown, Philadelphia, Homestead, Detroit, Chicago, Trenton,
Indianapolis, San Francisco, St. Paul, St. Louis, Bridgeport, New
York 121 , Baltimore, Seatle, Denver, Omaha, Portland etc.
În ceea ce priveşte situaţia ocupaţiilor îmbrăţişate de
români în America, precum şi a felului în care ajungeau să
presteze aceste ocupaţii, voi reproduce descrierea preotului loan
Podea din lucrarea „Românii în America”. lată ce spune el:
„Veseli, plini de nădejde şi de dorul dolarului, pornesc într-o
dimineaţă la porţile fabricilor să capete de lucru. Foareman-ul sau
boss-ul (mai marii peste muncitori) se ivesc în poartă şi ochesc pe
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cei pe care îi cred mai apţi pentru lucrul, unde au lipsă de
muncitori.
Poate că înaintea
unei fabrici să fie o sută
sau
două
sute
de
muncitori, după ce s-au
ales câți au fost necesari,
apoi porţile se închid şi
ceilalţi rămân pentru altă
dată. De multe ori se
anunţă şi felul lucrului, la
care trebuiesc oamenii.
Se spune, bunăoară: <E lipsă de oameni la foarfeca de tăiat
lespezile de oţel, sau tuburile, la făcut de forme şi la cărat fierul
topit. Cine se pricepe, să intre în curte!>
Românul nostru a mers acolo să lucreze, să câștige. De
teamă ca nu cumva să rămână fără lucru, se anunţă cutare nenea
Gheorghe, care în viaţa lui nici n-a văzut măcar fabrică de fier, ci
doar a ţinut de coarnele plugului. Urmarea e, că nici nu se aşează
bine la lucru şi nu mai are o mână, sau e fript tot. Dar asta mai
rar. Mai des e cazul că, trec zile ori săptămâni şi în toată ziua
merg numai degeaba la porţile fabricilor, nu capătă de lucru.
Atunci, păzesc pe boss-ul şi la ocazie binevenită îi înfundă în
palmă 10-20 de dolari, ca să ajungă la un lucru greu şi slab plătit.
Dacă nici aşa nu merge, aleargă la un agent şi plătesc, iarăşi
câțiva dolari, ca să fie trimişi în cine ştie ce pustietate, la drum de
fier sau tramvai, la canaluri, la băi de cărbuni sau de piatră, sau în
vreo fabrică, unde poate nu era nimenea.
Peste tot, ţăranii noştri, foarte neajutoraţi şi fără pic de
răbdare, au parte de lucrul cel mai greu. Munca lor e o muncă de
rob şi de câine, care se plăteşte slab şi care, dacă nu-i omoară,
stoarce toată vlaga din ei, aşa că, după un an sau doi nu mai sunt
buni de nimic. Vorbesc de țăranii noștri cinstiţi... Locul acestora
din urmă e în topitoarele de fier (oţelării, n.a.) şi acolo la lucrul cel
mai greu, unde, sau se aprind hainele pe ei, sau calcă pe fierul
asudat de li se moaie şi măduva din fluierele picioarelor, sau cară
pământul de fier (minereul, n.a.) în cazan, ori încarcă fierul în
vagoane de li se îndoaie şelele; în fabricile de oţel şi tuburi, unde îi
apucă roţile şi-i macină făină, în fabricile de carne şi conserve,
unde le îngheaţă genunchii, încât după un an de zile rămân ologi;
în fabricile de cement şi piatră, unde în scurtă vreme capătă dureri
de ochi şi pept; în fabricile de oleiuri şi forbe (vopsele), unde
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gazurile le otrăvesc plămânii şi diferitele soluţiuni le argăsesc
mâinile; în băile de cărbuni şi de piatră, unde se buhăiesc la faţă
şi, adesea, sunt îngropaţi de vii; la căile ferate, unde sunt călcaţi
şi schilaviţi de trenuri şi în diferite magazine, unde se încarcă şi
descarcă cea mai mare povară.
Mai norocoşi sunt poienarii, şi peste tot mărginenii, cari şi
acolo duc viaţă de cioban, care diferă mult de cea de la noi.
Ciobanul din America, în loc de căciulă, poartă chipiu; în loc de
cojoc, un căpuţ comun; în loc de măciucă, pușcă; iar în loc de
stână are câte un cort de pânză. Locul de băciţă îl ţine o singură
sobă rece de tuci. Oile nu se mulg şi, ce are a face ciobanul este
să le pască şi să le păzească de lupi, care sunt foarte mulţi. La o
turmă e numai un singur cioban, fie compusă turma, măcar, din
câteva mii. De aceea şi viaţa aceasta e o viaţă grea şi amară,
lipsită de tot farmecul, căci trec săptămâni şi luni până când un
cioban se întâlneşte cu vreun om, ca să schimbe vreo vorbă, două,
sau cu un alt cioban, să-şi plângă unul, altuia, dorul şi necazul. Tot
ce are bietul cioban acolo e câinele, prietinul lui cel mai credincios
şi fluierul, în glasul căruia îşi varsă tot amarul şi toată jalea.[. . .]
Greu muncesc şi femeile noastre. Pentru cinci-şase dolari la
săptămână, înghit praful din fabricile de tutun, lucră în fabricile de
mătasă, de postav şi de hârtie şi, uneori, muncesc alături cu
bărbaţii în fabricile de tinichea, de fer sau de carne. În schimbul
muncii, câștigul lor e atât de neînsemnat încât astăzi, când şi
femeile noastre fac un lux prost, abia le ajunge ca să se îmbrace,
iar ca să fie cât mai dichisite, adeseori îşi trag şi de la gură.
O soartă mai bună au femeile cu bărbat, care găzduiesc
muncitori şi pentru o plată mică, se îngrijesc de curăţenia şi hrana
lor, pe când celelalte (fără bărbaţi), după toată munca mai sunt şi
marfă şi pradă de ocară şi de batjocură a bărbaţilor stricaţi.‟
Desigur, cele afirmate de Pr. loan Podea, având în vedere
faptul că lucrarea sa „Românii din America” a fost premiată în anul
1912 ca fiind cea mai bună lucrare antiemigraţionistă, vizează
aspecte negative, accentuându-le, uneori, până la exagerare. Cu
toate acestea este adevărat că românilor veniţi la începutul
veacului nostru, fără vreo calificare şi necunoscători ai limbii
engleze, le-au fost hărăzite muncile cele mai grele: în mine, în
furnale, la construcţii de drumuri şi căi ferate, etc. Salariul nu
depăşea 10-15 cenți pe oră şi, ziua de lucru era de 10-12 ore şi,
asta şase zile pe săptămână. Nu a trebuit mult românilor să îşi dea
seama că va trece mult până vor face "mia şi drumul"( adică, când
vor face o mie de dolari, se vor întoarce acasă). Spre ilustrare,
vom da câteva preţuri din acea vreme: un pound (1/2 kg) de
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carne de porc costa 18 cenţi; o duzină de ouă, costa 26 de cenţi;
un pound de zahar, putea fi cumpărat cu 6 cenţi; unul de cafea
costa 30 de cenţi; o pereche de pantofi se vindea între 1,50$ şi
2,50$.
Este un fapt general recunoscut că perioada de început era
una extrem de dificilă pentru noii emigranţi. Trebuiau să facă faţă
la o mulţime de probleme, cum ar fi singurătatea, barierele
lingvistice şi, în special, imensa provocare a adaptării la un întreg
mod de viaţă, nou.
La acestea se adăuga faptul că, noii veniţi nu erau primiţi
nicidecum cu bucurie de cei sosiţi mai de demult. Aceştia vedeau
în ei concurenţi, gata să lucreze mai greu şi pentru plată mai mică.
De aceea noii veniţi erau priviţi cu suspiciune şi ironizaţi pentru
modul diferit în care erau îmbrăcaţi, sau modul în care puteau
pronunţa în engleză (atunci când puteau face şi atât), iar uneori
ostilitatea îmbrăca forma violenţei. Este o caracteristică a istoriei
imigraţiei americane că, începând cu imigraţia irlandeză din anii
'20 ai veacului al XIX-lea, fiecare grup de nou veniţi a suferit, întro
anumită
măsură,
batjocura
şi
discriminarea
celor
„americanizați”.
Semnificativă este, în acest sens, mărturia unui pionier al
emigrației (Ion Nasea sr., originar din Vlădeni-Făgăraş, care a
emigrat în anul 1906): „Am fost numiţi în fel şi chip şi, am fost
implicaţi în numeroase lupte cu alte grupuri etnice. Cred că acest
fapt s-a datorat incapacităţii diferitelor grupuri etnice de a
comunica unele cu altele. A trebuit, mai mult, sau mai puţin, să ne
purtăm de grijă şi de aceea călătoream mai mult în grupuri de
câte 5-10 persoane. ‟ Dificultăţile barierelor lingvistice sunt
evocate de acelaşi personaj: „Limba a fost o barieră. Uneori, dacă
eşti singur şi nu te poţi face înţeles, trebuie să folosești
pantomima. Pentru a obţine o pernă, trebuie să-ţi pui haina pe
podea şi să te așezi cu capul pe ea. Pentru a obţine o pătură,
trebuie să te prefaci că te acoperi. Până am învăţat limba, viaţa a
fost foarte frustrantă.‟

Este evident că visurile din „sacul de emigrant" s-au
spulberat când emigranţii s-au lovit de realitatea americană,
ei fiind nevoiţi să traverseze agonizanta perioadă a
„împăcării" credinţelor despre America, aduse de acasă, cu
realitatea americană pe care au aflat-o. Intr-o formă, care
făcea, cel puţin până la un punct, haz de necaz, acest proces
de reconciliere conceptuală a fost exprimat în una dintre cele
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câteva poezii populare româno-americane, ce s-au păstrat
până azi:
Foaie
verde
mărgărit,/ Auzit-am,
auzit,/ Auzit-am prin Ardeal,/ De
şoafală şi vilbar,/ Despre ele auzeam,/
Dar ce sunt habar n-aveam,/ Despre
şoafală mi-am zis/ C-o fi vreo masă de
scris,/ Despre vestitul vilbar,/ Credeam
c-o fi călimar./ Dar aici când am venit/
Văzui că m-am păcălit/ Vilbarul e roaba
rea/ Duc feară grele cu ea,/ Iar şoafăla
e lopata/ Care-mi încârligă spata.
Dacă, la început, majoritatea
românilor veniţi în America aveau o
imagine vagă asupra noii lor ţări şi
asupra oportunităţilor pe care mediul
american le oferea şi, forţaţi de împrejurări,au acceptat orice
muncă li se oferea şi orice condiţii, treptat ei au început să caute
locuri de muncă mai bine plătite şi condiţii mai avantajoase, chiar
dacă aceasta presupunea migrarea dintr-o localitate în alta sau
chiar dintr-o regiune în alta. Unii mai întreprinzători au început
mici afaceri, care ofereau servicii, iniţial numai pentru conaţionali,
iar ulterior pentru oricine apela la ele.
Principalele domenii de activitate au fost: comerţul
(magazine, saloane) şi serviciile (frizerie, cizmărie, boardinghouse, adică pensiuni, plasarea forţei de muncă, agenţii de voiaj,
servicii medicale, case de schimb valutar, oficii de trimis bani în
ţară etc.) (Informaţii extrase din Gabriel-Viorel Gârdan, ibidem, pp
100-104).
3.- SCURTĂ STATISTICĂ
A AŞEZĂRII ROMÂNILOR ÎN AMERICA
Conform recensământului populaţiei S.U.A., efectuat de
către autorităţile federale, în anul 1920: 39% dintre români s-au
stabilit în zona oraşului New York (deoarece aici găseau mai uşor
de lucru, fiind, totodată, locul unde cei mai mulţi debarcau din
vapoare); 12,7% în Ohio; 10,9% în Pennsylvania; 6,2% în
Michigan; 6,1% în North Dakota; 1,6% în Montana; 1,4% în
Massachusetts, iar restul, inegal, în alte 36 de state.
Deci, principalele cauze ale emigrării erau reprezentate de
problemele de ordin social. Acest lucru era cunoscut de opinia
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publică americană, mai cu seamă datorită articolelor publicate de
profesorul George Dorsey.
Românii, sosiţi în Statele Unite, se confruntau cu o serie de
probleme de adaptare, limba vorbită în America fiind total străină
acestora, modul de viaţă total diferit faţă de cel patriarhal,
românesc. Impactul lor cu „Lumea Nouă” era mai puternic,
comparativ cu cel suferit de cehi, polonezi, slovaci, sârbi, unguri,
întrucât românii practicaseră, acasă, în special agricultura, dar ei
au fost nevoiţi să se angajeze în oraşe, ca muncitori în fabrici.
Marea majoritate a românilor care s-au angajat la uzine,
fabrici şi mine de cărbuni, era din muncitori necalificaţi şi, în plus,
făcea şi muncile mai grele. Ei lucrau pentru realizarea normelor.
După unele surse, 90% dintre românii americani s-au angajat în
uzine. (informaţii extrase din lucrarea istoricului Ionel Marius
Iosip: „Românii aflaţi în S.U.A., până la primul război mondial”).
4.- LEGĂTURILE ROMÂNILOR DIN AMERICA,
CU PLAIURILE NATALE.
Presa din Transilvania înfăţişa situaţii din coloniile româneşti
de peste ocean. Apoi, unii preoţi, sosiţi din S.U.A., au publicat
articole în ziare sau broşuri, înfăţişând modul de viaţă al fraţilor
români din Statele Unite. Românii americani nu îi uitau pe cei de
acasă. Trimiteau familiilor, rudelor, prietenilor, scrisori, pachete,
bani. Ei intenţionau să revină pe meleagurile natale, după ce
dobândeau sume mai consistente, care să le permită cumpărarea
de pământ, animale, unelte şi maşini agricole. Potrivit raportului
întocmit şi înaintat superiorilor la 15 februarie 1905, de consulul
american din Viena, numai în 1904 românii americani au trimis în
Transilvania, Banat şi Bucovina între 40-45 milioane de dolari.
(informaţii extrase din lucrarea istoricului Ionel Marius Iosip:
„Românii aflaţi în S.U.A., până la primul război mondial”).
5.- TENDINŢA DE ORGANIZARE
A DIASPOREI ROMÂNEŞTI DIN AMERICA
Faptul că se puteau purta cocarde tricolore, se putea cânta
imnul „Deşteaptă-te Române” la diferite întruniri, evenimente,
serbări ale societăţilor, gesturi patriotice, care nu se puteau realiza
acasă, datorită autorităţilor maghiare, au demonstrat că românii
erau foarte bine organizaţi în lupta lor de sprijinire a înfăptuirii
Statului Român Unitar, de protejare a intereselor politice şi
economice ale României întregite. Toate acestea demonstrează că
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românii din S.U.A., în prima jumătate a secolului XX erau
conectaţi la aspiraţiile politice, economice şi sociale ale ţării de
origine. Marea majoritate a românilor ce s-au angajat la uzine,
fabrici şi în mine de cărbuni, era, de obicei, din necalificaţi şi, în
plus, făceau şi muncile mai grele, ei lucrând pentru realizarea
normelor („overtime”). (informaţii extrase din lucrarea istoricului
Ionel Marius Iosip, „Românii aflaţi în S.U.A., până la primul război
mondial”).
Citate religie
„Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în
neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de
el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.
(Luca 9 – 26)
"Copilaşilor, nimeni să nu vă amăgească; cel ce-nfăptuieşte
dreptatea este drept, aşa cum Acela drept este. Cel ce săvârşeşte
păcatul e de la diavolul, pentru că diavolul încă de la-nceput
păcătuieşte. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să
strice lucrurile diavolului." Citate ortodoxe - Sfântul Ioan
Evanghelistul 6 - 110
"Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai
înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor
de apă săltătoare spre viaţă veşnică." - (Ioan IV/14)
"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă
iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l
voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui." – (Ioan XIV/ 21)
„Religia mea constă într-o umilă admiraţie faţă de spiritul
superior nelimitat care se dezvăluie în micile detalii pe care le
putem percepe cu minţile noastre fragile şi limitate.” (Albert
Einstein)
„Avem suficientă religie pentru a ne urâ unii pe alţii, dar nu
destulă pentru a ne iubi.” — Jonathan Swift
„Știința fără religie este imperfectă, religia fără știință este
oarbă.‟ Albert Einstein
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Iertarea

Iertarea-i atunci când ștergem din minte greșelile
Celor care ne-au făcut rău, afectându-ne interesele.
Mai presus de toate iertăm pe cine-și cere iertarea,
Cum apa stinge focul, al minții foc îl stinge uitarea.
Să fim îngăduitori, căci toți avem nevoie de iertare!
Atunci când ierți pe cineva, înseamnă și împăcare,
Ea aduce bine celui ce o face și celui ce o primește,
Iertarea este calitatea omului bun, mânia greșește.
Pentru astă lume tu să fii indulgent, iertarea-i în Cer.
Iertarea nu schimbă şi nu şterge faptele, cum se cer,
Oamenii fac o confuzie, iau acceptarea drept iertare,
Noi imităm iertarea lui Dumnezeu, cu puterea-I mare.
A cere iertare este mai mult decât a avea remușcări,
Partea mai nobila a rațiunii e opusă oricărei înfurieri,
Ea spune că-i mai prețios să ierți, să nu te răzbuni,
Și, să ajungi la împăcare ca între niște oameni buni.
Dacă-i judeci pe alții n-ai iertare, te auto-condamni,
Că toate judecățile, cât și iertările trec și prin inimi,
Nu este iubire fără iertare și nici iertare fără iubire.
Doamne adu-ne nouă iertarea cu toată a ei fericire!
Mircea Iordache
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C.- ASPECTE LEGATE DE ORGANIZAREA
ROMÂNILOR DIN AMERICA
1.- MOD DE ORGANIZARE
Două instituţii majore au avut rolul de a uşura tranziţia între
modul tradiţional de viaţă şi noile cadre: boarding-house
(borturile, pensiunile) şi societăţile de ajutor. În cele ce urmează
ne vom opri asupra borturilor, urmând a reveni ulterior şi asupra
societăţilor de ajutor.
Pensiuni colective - Boarding-House

Puţinii români care veniseră cu soţiile şi, care au fost
mai întreprinzători şi-au dat repede seama că pot câştiga
mai mult, mai sigur şi mai uşor găzduind-i pe conaţionalii
lor, decât lucrând în fabrici, la drumuri sau în mine. Ei au
deschis case în care să-i găzduiască pe emigranţi (boarding
house), pe care românii le-au numit borturi. De regulă, un
bort era o clădire modestă de lemn cu un etaj. La parter se
găsea o bucătărie mare, care adăpostea şi albii enorme
pentru spălat rufe, sală de mese, prânzitorul, care avea
o masă lungă şi scaune simple, iar în faţă era un soi de cerdac
acoperit, pe care emigranţii l-au numit porci, preluând termenul
englezesc porch.
La etaj, erau două sau trei încăperi în care erau paturile. În
medie, un bort adăpostea între 25 şi 30 de oameni, dar în unele
cazuri, e drept mai rare, se ajungea şi la 50 sau 60 de
"pensionari". De cele mai multe ori, un pat era folosit de doi
oameni care lucrau in ture sau schimburi alternative, ziua şi
noaptea. Un aspect care este interesant de remarcat, este faptul
că borturile cultivau cu gelozie "patriotismul" local, ele găzduind
oameni veniţi din acelaşi sat sau, cu îngăduinţă, din sate vecine,
înrudiţi între ei, sau care se cunoşteau bine. A trebuit să treacă
destul de mult timp până când au găsit adăpost, sub acoperişul
aceluiaşi bort, emigranţi din grupuri etnice diferite.
Ceea ce a deosebit borturile româneşti de celelalte
boarding-houses, existente la începutul veacului în America, a fost
faptul că, ele nu erau simple înjghebări economice ale unor
oameni săraci, pentru unii mai săraci. Ele au fost adevărate
instituţii sociale, chiar dacă nu cu acest gând fuseseră întocmite.
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În borturi, emigranţii români au putut să rămână împreuna cu alţi
conaţionali, care împărtăşeau aceeaşi experienţă, au putut să
rezolve împreună problemele cu care se confruntau, s-au putut
ajuta când le-a fost mai greu, au putut să vorbească limba de
acasă şi, mai ales, într-un moment decisiv şi critic al existenţei, au
putut găsi răgazul care să le permită să-şi păstreze, odată cu
obiceiurile şi credinţa, identitatea şi, de aceea, în istoria căilor prin
care modelul existenţial românesc a supravieţuit "borturile" au fost
un modest, dar emoţionant, exemplu.

Grup de imigranți

Dormitorul

După modul în care se organizau, clienţii bortului erau de
două feluri: cu compania (company = "laolaltă") şi fulborderi (full
board = "pensiune completă"). Primii plăteau patul de dormit,
spălatul rufelor (o dată pe lună) şi gătitul mâncării. Ei îşi
cumpărau împreună mâncarea pe care bortăriţa numai le-o gătea.
Al doilea grup plătea cam 9-12 $ pe lună şi primeau "serviciu"
complet. (Salariul mediul al unui emigrant era în vremea aceea
cam 20-25 $ pe lună).
Pensionarii unui bort primeau două mese principale pe zi.
Micul dejun, care consta din tocană de carne sau ouă cu slănină şi
cafea şi, cina, care consta din tocană şi zeamă acră. În plus, ei
primeau pentru la lucru o pailă (pail = cutie de dus mâncarea), în
care era pâine, două ouă, o bucată de carne friptă sau o bucată de
slănină afumată, două mere sau o banană şi o sticluţă cu cafea.
Duminica, la micul dejun, li se dădeau scoverzi şi cârnaţi cu hrean,
iar la prânz, carne cu găluşte şi, în mod obligatoriu, supă cu tăiţei.
Cei care doreau, puteau să cumpere de la bortaş, o porţie de
ciorbă de viţel, un pahar mare de bere şi un păhărel de whisky,
pentru cinci cenţi, fiecare. În zilele de sărbătoare sau atunci când
venea pedia (pay day = ziua de salariu), bortaşul dădea cinstea
(făcea cinste) un butoiaș de 30-40 de litri de bere.
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Un rol special l-au avut bortăriţele, al căror volum de muncă
era incredibil. Aceste femei au reuşit să facă tot lucrul şi să
crească familii de nădejde şi cu frica de Dumnezeu, rămânând în
memoria colectivă a românilor-americani ca modele exemplare.
Borturile au fost primele instituţii ale românilor în America şi în
prânzitoarele lor au fost gândite şi celelalte instituţii. Aici s-au
înjghebat primele asociaţii şi parohii şi, tot aici, s-au săvârşit şi
primele servicii religioase.
Borturile, ca instituţii, în unele comunităţi au ajuns la
minimum, în anii 1940, ele supravieţuind în special datorită
emigranţilor solitari, care au ales să rămână în America fără, însă,
să se căsătorească vreodată.
Este firesc ca, citind aceste rânduri, să ne întrebăm: cum au
reuşit românii să se adapteze condiţiilor deosebit de grele de viaţă
şi muncă şi, cum au putut să se integreze în nemilosul sistem
american? Răspunsul l-am găsit, cel puţin în parte în următoarea
afirmaţie a lui Alexandru Nemoianu: „În covârșitoarea lor
majoritate, cei emigraţi dintre români, la începutul secolului XX,
erau ţărani cu foarte puţină educaţie formală. Dar aceasta era din
plin compensată de faptul că ei aveau o foarte clară idee despre
identitatea lor, aveau o foarte bogată experienţă de viaţă în
structurile unui imperiu cosmopolit (austro-ungar) şi, cunoşteau,
fie şi rudimentar, câteva limbi străine. În plus de aceasta, acei
oameni posedau calitate psihologică definitorie, care le garanta
posibilitatea, dacă nu a succesului, cel puţin a supravieţuirii
decente în America de la începutul veacului, conştiinţa de oameni
liberi. Ţăranii români emigraţi în America, la începutul veacului XX,
erau obişnuiţi să îşi asume riscuri, să suporte consecinţa, bună sau
rea, a acţiunilor întreprinse, capacitatea de a învăţa din greşeli şi
voinţa tare de a începe de la capăt, din nou şi din nou (s.n.). La
toate acestea s-a adăugat si ceea ce românul a adus cu el: limba
sa, mâncărurile sale, devotamentul pentru munca grea, dragostea
pentru muzică, grija pentru copiii şi familia sa. Toate acestea nu ar
fi avut valoare dacă nu ar fi fost dublate sau, mai exact spus,
susţinute de o puternică identificare cu credinţa strămoşeasca.
Dacă a fi irlandez însemna a fi catolic, a fi român însemna a fi
ortodox, pentru cei mai mulţi dintre emigranţii români.”
(Informaţii extrase din Gabriel-Viorel Gârdan, ibidem, pp 104-106)
„Nu doar că nu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu decât prin
Iisus Christos; nici nu ne putem cunoaşte pe noi înşine decât prin
El”. (Blaise Pascal (1623-1662), matematician şi fizician francez)
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2.- SOCIETĂŢILE FRATERNALE DE AJUTOR
Pentru a rezista noilor condiţii, solii poporului român din
America au început să se organizeze.

Societatea "Albina"
Societăţile
fraternale
au
oferit
emigranţilor
sprijinul,
sfatul, ajutorul în cazul lipsei de
succes sau a unor accidente şi o
viaţă
socială
organizată.
Importanţa
lor
în
viaţa
comunităţii românilor emigraţi în
America a fost determinată de un
număr de trăsături specifice
emigrantului
român
de
la
începutul secolului XX.
După cum am văzut deja, majoritatea românilor care
veneau în America erau ţărani din Ardeal, Banat şi Bucovina. Ei
plănuiau să muncească, atât cât vor putea de mult, pentru a
câştiga suficienţi bani, pentru a-şi cumpăra pământ şi alte bunuri,
în ţara de origine. Din această cauză, mulţi erau veniţi fără familie
şi au fost obligaţi să se obişnuiască cu modul de viaţă din borturile
patronate de conaţionali. Într-o majoritate covârşitoare, emigranții
s-au transformat, peste noapte, din ţărani în muncitori industriali.
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Trebuie să amintim că ei erau obişnuiţi cu un mod de existenţă în
care comunitatea avea un rol extrem de important.

Societatea Vasile Alecsandri

Societatea Uniunea și Liga

În satul lor, întreaga viaţă le era organizată după nişte
modele în care aproape orice aspect era conform unor obiceiuri şi
tradiţii imemoriale, fapt care făcea ca existenţa să fie relativ
simplă, în sensul că fiecare trebuia numai să se conformeze pe
sine cu viaţa comunităţii.
Lucrurile stăteau cu totul altfel în ţara nouă. După orele de
lucru, fiecare era liber să-şi petreacă timpul cum credea de
cuviinţă. Nu existau restricţii şi nici "cenzura" sau moderaţia
impusă de influenţele comunităţii. Din acest punct de vedere noii
veniţi erau în pericol, ei fiind potenţiale victime ale influenţelor
rele.
Într-un fel, societăţile fraternale au înlocuit în viaţa
emigranţilor rolul vechilor comunităţi săteşti. Ele i-au ajutat să se
integreze în lumea nouă şi le-au oferit, de asemenea, o viaţă
socială organizată.
Societăţile de ajutor, sau fraternale româneşti din America
au fost întemeiate din mai multe motive obiective:
*
La începutul veacului, într-o Americă a capitalismului
sălbatic, nu exista nicio formă de protecţie şi asistenţă pentru
lucrătorul căzut în nenorocire sau care suferea vreun accident în
timpul serviciului. Nu a trebuit să treacă multă vreme pentru ca
românii să înţeleagă, pe de o parte că, singuri şi izolaţi nu vor
putea să iasă la cale în această lume, total diferită de cea din satul
lor, iar pe de altă parte că, revenirea lor acasă nu va avea loc aşa
de curând cum plănuiseră iniţial şi, prin urmare, românii au urmat
exemplul altor grupuri etnice aşezate în America înaintea lor, care
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îşi alcătuiseră societăţi fraternale de întrajutorare şi promovare
culturală.
* La cauzele obiective, s-a adăugat o cauză subiectivă, a
cărei importanţă a fost şi mai mare. Instituţiile româno-americane
s-au alcătuit mai ales din nevoia membrilor de a-şi controla, cât
de cât, mersul vieţii. Aceste societăţi le dădeau un sentiment de
apartenenţă sau, în vorbele sociologului Erich Fromm: „Această
identitate oferă individului siguranţa. El aparţine, are rădăcini întrun întreg structurat în care locul lui, dreptul lui de a fi parte din
acel întreg nu poate fi contestat. Individul poate suferi de foame
sau poate să se afle sub asuprire "exterioară", dar el nu se zbate
în ghearele celui mai mare rău - totala singurătate şi izolare”.
Societăţile fraternale ale românilor-americani s-au întemeiat
folosind experienţa adusă de acasă, a societăţilor civile,
alternative, românești din Banat, Ardeal şi Bucovina şi, utilizând ca
model practic organizaţiile fraternale, religioase ori seculare
întemeiate de grupuri etnice ajunse în America înaintea
românilor.
Astfel, primele două societăţi fraternale româneşti din
America au fost înfiinţate în 19o2: "Carpatina" din Cleveland, Ohio
(la 2 noiembrie) şi "Vulturul" din Homstead, Pennsylvania.
Ele au fost urmate de multe, poate chiar prea multe, altele. Aceste
societăţi au avut două scopuri principale: a). Să ajute pe membrii
lor în caz de nenorociri şi b). Să promoveze cultura şi viaţa de
obşte, româneşti, singurul mod în care identitatea grupului şi
coeziunea lui puteau fi păstrate şi promovate.
Pentru a înțelege cum funcţionau aceste societăţi şi pentru a
înţelege mai bine rostul lor, vom oferi un exemplu concret. Este
vorba de experienţa societăţii « Deșteaptă-te Române », din
Detroit. La vremea respectivă salariul mediu săptămânal al unui
român-american din Detroit era de aproximativ 10 $. Pentru a
deveni membru în societate, o persoană plătea o taxă iniţială de 5
$. După aceea, fiecare membru plătea o cotizație lunară de 50 de
cenţi. El trebuia să participe la adunarea generală lunară, care
oferea dans şi program artistic, pe care o organiza societatea.
Biletul de intrare la festivitate şi ce mai trebuia contribuit
către societate nu depăşea doi dolari pe lună (inclusiv cotizaţia).
Asta reprezenta aproximativ 5% din salariul mediu lunar. Pentru
această contribuţie, un membru avea asigurată viaţa socială,
apartenenţa la un grup social şi, în plus, primea mai multe
beneficii. Pe tot timpul cât ar fi fost bolnav sau ţintuit patului, un
membru avea ajutor de 5 dolari pe săptămână. Vizitele medicale,
spitalizarea şi medicamentele necesare erau plătite în întregime de
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către societate. Deci, în terminologia actuală, un membru primea
asigurare medicală 100%, plus asistenţa financiară pe timp
nelimitat. În momentul de faţă, nici un fel de plan de asigurare
medicală, american, nu oferă asemenea beneficii! Femeia care
năştea primea un "premiu" de zece dolari. În cazul unei morţi
neaşteptate, urmaşii primeau 3oo de dolari (cam 6-7.000 de dolari
la valoarea actuală). Toate aceste beneficii reprezentau cu mult
mai mult decât oferă poliţele de asigurare de azi, al căror preţ este
de circa 10-15% din salariul mediu. Am văzut cum era soluţionată
problema întrajutorării. În ceea ce priveşte promovarea culturii,
aceste societăţi erau preocupate să pună bazele unor biblioteci şi
să organizeze manifestări culturale cât mai numeroase. În acest
sens s-a înregistrat o colaborare fructuoasă cu binecunoscuta
societate transilvană ASTRA.
Numărul acestor societăţi a crescut mereu, prin aceasta
viaţa fraternală intrând într-o nouă fază, cea a grupării societăţilor
într-o Uniune: Uniunea Societăţilor de Ajutor şi Cultură, din
America. Aceasta a luat fiinţă la 4 iulie 1906, la iniţiativa lui Ilie
Martin Sălişteanu, din Homstead, Pennsylvania. Scopul ei a fost
centralizarea eforturilor societăţilor locale pentru promovarea
scopurilor comune şi exemplului bun.
În anul 1902 existau
două societăţi, în 1911 existau
deja 44 de societăţi, pentru ca
în 1925 să existe 71 de
societăţi membre ale Uniunii,
plus altele care au refuzat să
adere la ea.
Aromânii
şi-au
organizat
propriile
lor
societăţi:
"Fărsătorul" din Bridgeport,
Connecticut (1903), "Fraternitatea'' din St. Louis, Missouri şi
altele.
Înmulţirea excesivă a acestor societăţi este pusă, de loan
Iosif Şchiopul, pe seama ambiţiilor personale. „Înfiinţarea prea
numeroaselor societăţi - afirma el - se datorează, în parte, şi
ambiţiilor personale. Câte un om mai umblat în lume şi cunoscător
de carte înfiinţa o nouă societate, numai ca el să poată ajunge
preşedintele ei şi să se poată mândri la serbări cu frumoasa eşarfă
tricoloră.” Tot el găseşte şi scuza pentru o astfel de situaţie.”
Această slăbiciune, de altminteri, este firească la nişte bieţi
oameni, care, acasă, erau veşnic nebăgaţi în seamă, iar pe de altă
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parte e mult mai puţin păgubitoare decât satisfacerea intereselor
personale.
În 1912, din Uniune s-au desprins o parte dintre societăţi,
aşa numite ale "domnilor", adică ale puţinilor intelectuali, care se
găseau în coloniile românești, formând Liga Societăților de Ajutor
şi Cultură Româno - Americană. După ani lungi de fricţiuni, insulte
şi acţiuni contradictorii şi ostile, cele două organizaţii centrale,
Uniunea şi Liga, s-au reunit în anul 1929. În acel an societăţile
reunite atinseseră numărul de 85.
După cum am putut
constata, viaţa muncitorilor
români, de la început a fost o
viaţă de muncă şi de chin,
reducându-şi traiul la strictul
necesar, spre a putea strânge
banul, pentru cei de acasă şi
pentru a se întoarce la vatră
cât
mai
repede. Şi
mai
chinuită, decât traiul de pe o
zi pe alta, le-a fost viaţa
sufletească.
Oameni simpli, fără nici o zestre culturala şi fără
conducător, s-au trezit deodată între străini, nu răi, dar
neînţelegători, într-un mediu cultural cu totul altul, fără nicio
asemănare cu cel din care plecaseră. Şcoala nu prea le-a fost
cunoscută nici de acasă. Dar, le lipsea şi biserica, care să le
mângâie aleanul. Durerea sfâşietoare de suflet ii copleşea,
îndeosebi la sărbători mari, la Crăciun şi la Paşti. Nu era cine să-i
spovedească, să-i împărtăşească si să le împartă Sfintele Paşti, de
ziua învierii Domnului. Dovada acestui fapt o găsim în relatările
pionierilor emigraţiei, despre primele sărbători petrecute în
America. Astfel, Nicolae Mihalţian descrie felul în care au sărbătorit
românii din Cleveland, Paştile din anul 1900, după cum urmează:
„Un număr de români s-au adunat, în dimineaţa Duminicii
Învierii, într-un "Bort" de pe Wedel Streat, colţ cu Herman
Avenue. Acolo, unii dintre ei, după ce au mâncat prânzul de
dimineaţa, se preumblau în sus şi în jos, alţii povesteau despre
slujbele de Înviere de "acasă", iar alţii regretau că într-o zi mare
ca aceea, ei nu au parte nici măcar de bucuria unei îmbucături de
"Paşti". În vecinătatea unde se aflau nu era o biserică ortodoxă,
doar una romano-catolică, a cărei limbă şi obiceiuri nu erau
cunoscute de românii adunaţi în "Bortul" de care pomeneam. În
aceste împrejurări, povestea Nicolae Mihalţian, s-au hotărât ca
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toţi, în grup, să iasă "afară", să umble la "câmp". Ei au apucat-o
spre Nord, în susul străzii West 65, au străbătut un câmp fără
clădiri, au trecut drumul de fier şi au ajuns pe ţărmul lacului Erie.
Acolo unde s-au oprit era un petec de vie, ale cărei mlădiţe
începuseră sa înmugurească.

În 2003 Societatea Fărsărotul și-a sărbătorit Centenarul
(100 de ani de existență)
Frumuseţea paşnică a locului, viţele înmugurite, al căror
simbolism era cunoscut oricărui creştin ortodox, i-au însuflețit pe
români şi i-au mişcat ca să poată vedea în jurul lor "semnele
lăsate de Dumnezeu în lume". Ei au smuls muguri de viţă şi au
muşcat din ei, s-au îmbrăţişat, şi-au dat sărutul păcii şi şi-au unit
glasurile în troparul supremei bucurii şi biruinţe: Hristos a înviat
din morţi, cu moartea pe moarte călcând...” (Informaţii extrase
din Gabriel-Viorel Gârdan, ibidem, pp 106-111)
„Oamenii au nevoie de Iisus Christos ca necesitate, nu ca
lux. Poate că îţi face plăcere să ai flori, dar ai nevoie de pâine.
Iisus nu este un fenomen, El este pâinea. Iisus nu este o
curiozitate, El este apa. La fel de sigur cum sunt că omul nu poate
trăi fără pâine, noi nu putem trăi pe deplin fără Iisus.” (Joseph
Parker (1830-1902), teolog britanic)
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3.- ATITUDINEA GUVERNELOR ROMÂNIEI
• Deoarece majoritatea românilor din Statele Unite, din
"perioada de pionierat" (1881-1918), erau cetăţeni austro-ungari,
mulţi animaţi de speranţa de a reveni mai târziu în ţară, guvernele
României nu au arătat până la război un interes special acestora,
fiind preocupate de a evita ostilitatea Vienei şi Budapestei;
• În toţi acei ani dinaintea războiului mondial, Societăţii
Româno - Americane i-au fost, sistematic, refuzate orice concesii
în perimetrele petroliere, proprietate a statului. Totul dezvăluia o
continuare a celor afirmate în 1904 de D. A. Sturza, că personal
socotea drept o „datorie patriotică” să „urmărească foarte
îndeaproape noua Societate Româno - Americană, care, având în
spatele ei uriaşele resurse ale lui Standard Oil, menţinea trează
îngrijorarea liberalilor”.
4.- ETAPELE PRINCIPALE ALE ISTORIEI
GRUPULUI DE ROMANI EMIGRAȚI IN AMERICA
Pentru a putea înțelege
evoluția
istoriei
ecleziale
a
grupului
românilor
americani
consider că este necesar să facem
o periodizare a evoluției identitare
a acestui grup, întrucât fiecare val
de imigranți români a avut
trăsături distincte și mentalități
proprii, iar acestea au influențat
în mod hotărâtor evoluția vieții și
a instituțiilor bisericești.
Așadar, după cum am văzut
deja, istoria românilor-americani
a început la finele secolului al
XIX-lea și începutul secolului XX.
Ea a cunoscut mai multe etape principale (informaţii extrase
din lucrarea istoricului Ionel Marius Iosip: „Românii aflaţi în S.U.A.,
până la primul război mondial”).
„Disciplina regulată de a avea o prietenie cu Iisus îi
determină pe oameni să devină asemenea Lui”. (Harry Emerson
Fosdick (1878 – 1969), pastor baptist american)
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D.- ETAPELE EMIGRAŢIEI ROMÂNEŞTI,
ÎN AMERICA
(Informaţii extrase din Gabriel-Viorel Gârdan, ibidem,
pp 111-115).
1.- GENERAŢIA "MIA ŞI DRUMUL"(1895-1924).

Mi-e dor de fluier și de turmă

Vreau să părăsesc sărăcia' asta...

Această primă etapă a debutat odată cu emigrările masive
spre America de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi s-a întins până
după primul război mondial, încheindu-se, practic, odată cu
promulgarea legilor Johnson (1921 şi 1924), care puneau capăt
intrării şi aşezării libere în Statele Unite, impunând cote de
emigrare pentru fiecare naţiune.

Îmi iau desagii, și plec acasă

Păstrarea portului popular
și a tradițiilor
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Principalele caracteristici ale acestei perioade au fost:
majoritatea emigranţilor erau ţărani din provinciile româneşti
aflate, la acea vreme, sub ocupaţie străina, Ardeal, Banat şi
Bucovina, oameni cu puţină educaţie formală, dar având
mentalitatea de oameni liberi şi cu dorinţa de a-şi păstra
identitatea; acei oameni plănuiau să stea un timp limitat în lumea
nouă, suficient să îşi adune o mie de dolari şi costul călătoriei
înapoi acasă; caracterul emigraţiei acestei generaţii a fost unul
economic, celelalte aspecte fiind subsidiare.

Când au venit în America, românii și-au adus cu ei totul: limba, credința,
tradițiile, portul și bunul simț
In vremea acestei generaţii s-au alcătuit instituţiile
româneşti din America, atât cele fraternale cât şi cele de cult, care
au făcut cu putinţă păstrarea identității specifice şi a modelului
existenţial românesc. La sfârşitul primului război mondial, un
mare număr de români (poate cam 50%) s-au întors "acasă". Unii
dintre aceştia au revenit după scurt timp asupra deciziei şi s-au
întors în America, hotărâţi să se stabilească definitiv, prefigurând
evoluţia ulterioară a grupului.
2.- ETAPA DEVENIRII ÎNTRU ROMÂNI-AMERICANI
(1924-1948)
Sfârşitul primului război mondial a marcat începutul unei noi
etape în evoluţia identitară şi socială a românilor emigraţi peste
Ocean, care s-a întins până în ultimii ani ai deceniului al cincilea
din secolul XX. Această a doua etapă a avut o importanţă decisivă
asupra evoluţiei identitare a grupului.
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Greutățile începutului se țin lanț..

Lucrători în portul din Chicago

Ne luăm cetățenia

Spălatul geamurilor la blocuri

Imigranți români, lucrători în mină
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Duminica, în straie de sărbătoare

„Speranţa este bucuria nestatornică născută din ideea unui
lucru viitor sau trecut, de realizarea căruia ne îndoim întrucâtva.‟
(Baruch Spinoza)
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Agricultori români în Idaho

Cei care au rămas
în
America,
după
terminarea războiului şi
cei care au revenit la
puţin timp din ţară, au
devenit
oameni
ai
locului,
planul
întoarcerii
definitive
"acasă" fiind, în cel mai
bun caz, tot mai mult
amânat, devenind în
fapt un vis nebulos şi,

mai ales, un suport psihologic. Ei s-au adaptat şi integrat în
structurile mentale americane, au învăţat limba, iar "ţara veche" a
devenit o realitate nebuloasă, atârnând între lumea reală şi cea de
vis. Dovada incontestabilă a acestui fapt este dată de numărul
foarte mare de români care au devenit cetăţeni americani, în
această perioadă.
Tineretul român-american s-a americanizat şi a devenit
promotor al modelului de viaţă american, în comunităţile lor. Noua
generaţie a stabilit noi contacte şi a obligat comunitatea în
ansamblul său să se deschidă, să iasă din carapacea sa şi să se
înscrie în tendinţele generale ale societăţii.

O poză de grup în filele istoriei

Viitorul ne zâmbește

„Nimeni altcineva nu are sau a avut locul pe care Îl are Iisus
în inima oamenilor. Alţi zei au fost veneraţi, dar nicio altă
persoană nu a fost iubită la fel de mult”. (John Knox (1514 –
1572), teolog scoţian care a condus mişcarea de reformă a
Bisericii din Scoţia)
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Vine PS Policarp să ne organizeze

Așa dar, din nou, desagii și... spre
America

Portul românesc, în România, în
America, și oriunde în lume

Instituţiile românilor-americani s-au consolidat mult în
această perioadă şi au contribuit decisiv la păstrarea
identităţii românilor-americani. Oricum, ceea ce trebuie
reţinut este faptul că în acei ani comunitatea româniloramericani s-a consolidat economic, social, cultural şi religios,
s-a transformat din punct de vedere al identităţii, chiar dacă
fără să conştientizeze întru totul, trecând de la starea de
români în America la cea de români-americani.
Achiziţiile acestei perioade se vor confirma şi accentua în
perioada de după sfârşitul celui de al doilea război mondial.
„De mulţi ani am o regulă: să Îl consider pe Iisus Christos
ca pe un prieten. El nu este un crez, o simplă doctrină, ci este
singurul pe care Îl avem pe deplin”. (D.L. Moody)
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Reuniunea Doamnelor, Detroit (1930)
3.- ETAPA EXILULUI ANTI-COMUNIST (1948-1989)
Această a treia fază, din istoria românilor-americani, a
stabilit definitiv şi ireversibil caracterul şi identitatea grupului la
nivel de indivizi, instituţii şi comunitate, în întregul ei. Valul
emigraţionist care a marcat această etapă a fost cel mai lung, mai
complex şi nu a avut prea multe puncte comune cu cele
anterioare.
Caracteristicile acestei perioade au fost prefigurate încă din
1945, când restructurările majore, teritoriale şi demografice,
precum şi implicarea Statelor Unite în rezolvarea problemei
internaţionale a persoanelor strămutate (displaced persons) în anii
războiului, au creat premisele necesare declanşării acestui nou val
de emigranţi. Instaurarea comunismului prin forţă, a transformat
România într-o ţară predispusă la un adevărat flux emigraţionist,
orientat spre America de Nord, exod motivat de cauze politice.
După 1947 au fost acceptaţi în State le Unite, ca „displaced
persons”, un număr de aproximativ 15-20.000 de emigranţi
români, în majoritatea covârşitoare refugiaţi politic. Până în 1989,
lor li s-au adăugat alte câteva zeci de mii de refugiaţi politic din
România. Acest val de emigranţi a influenţat serios comunitatea
românilor-americani, care a încetat să se mai considere o
prelungire, un apendice, dincolo de Ocean, a României,
afirmându-şi o identitate ireversibilă. Cei mai mulți dintre românii
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nou veniţi proveneau din rândurile intelectualilor şi erau foarte
bine pregătiţi din punct de vedere profesional, acest fapt
asigurându-le succesul în lumea americană şi facilitându-le
integrarea rapidă. Decizia lor de a emigra a fost definitivă, ea fiind
motivată în principal politic şi, numai secundar, economic.
Concret, decizia lor de a rămâne în afara graniţelor României a
fost determinată de sentimente pasionate şi ireversibile anticomuniste. Faptul acesta a făcut ca românii-americani să perceapă
starea lor ca exil şi nu ca diaspora. Alexandru Nemoianu consideră
că, pentru aceşti oameni, comunismul nu era un "sistem"
impersonal, ci unul foarte "personal", care îi alungase de acasă, le
chinuia rudele şi prietenii, le pângărea ţara. Din această cauză, ei
s-au alăturat cu entuziasm eforturilor americane din cursul
"războiului rece" şi au adus servicii importante acestei cauze. În
plus, respingând orice fel de idee de colaborare cu comunismul, ei
au făcut ca instituţiile româno-americane să se concentreze
asupra lor înşiși şi astfel "cordonul ombilical" psihologic cu "ţara
veche'' a fost tăiat.

Înainte de 1989, manifestații anticomuniste sunt organizate în marile
orașe americane

Anti-comuniştii care s-au aşezat
după al II-lea război mondial, în
comunitatea
româniloramericani, au scos în evidenţă
contrastul şi deosebirea de
esenţă care exista între sistemul
american şi caracterul naţionalcreştin al instituţiilor românoamericane, pe de o parte şi
sistemul impus în România prin
trupele sovietice, pe de altă
parte.

Consecinţa acestor lucruri a fost hotărârea de a dezavua
orice element, orice legătură care ar extinde influenţa autorităţilor
comuniste din România asupra comunităţii românilor-americani
(inclusiv legăturile de ordin spiritual-religios).
Partea negativă a acestui aspect, manifestată mai ales de la
sfârşitul anilor șaptezeci şi până în 1989, a fost că latura "română"
a complexului româno-american a fost minimalizată la limita
dispreţului, adesea a fi "român" fiind echivalat cu a fi "comunist".
Echilibrul va fi restabilit, în mare măsură, în perioada următoare.
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4.- ETAPA "CANTITATIVI" (DIN 1990 PÂNĂ AZI)
Epoca "exilului" s-a terminat în decembrie 1989, când
bolşevismul din România s-a prăbuşit în lada de gunoi a istoriei.
Pentru românii-americani acest fapt a însemnat începutul unei noi
faze în istoria lor, care reînvie unele caracteristici ale primei etape.
După evenimentele din decembrie 1989, emigrarea către
America şi Canada s-a transformat într-o adevărată goană către
un "Eldorado", care nu mai era cel de altă dată. Emigraţia română
de după 1989 a fost una determinată de circumstanţe
excepţionale. În ţară, "democraţia originală" nu anunţa nimic bun,
iar "mirajul american" părea a fi devenit dintr-odată accesibil
oricui. Dar, la început, nu s-au înghesuit să emigreze elitele,
atâtea câte mai erau, ci aventurierii, visătorii, cei dornici de
îmbogăţire imediată şi, nu în ultimul rând, cei care se simţeau
vinovaţi, ajunși indezirabili.
Emigranţii români, ajunşi în această perioadă în "lumea
nouă", sunt în covârşitoarea lor majoritate, emigranţi economici,
ceea ce face ca, în mare măsură, comportamentul noilor veniţi să
se apropie de cel al emigranţilor de la începutul emigraţiei în
America. Spre deosebire de emigranţii din perioada de început, ei
sunt foarte bine pregătiţi profesional şi capabili să comunice în
limba engleză. Odată cu aşezarea lor în sânul comunităţii românoamericane, s-au produs câteva modificări în structura şi orientarea
comunității. Latura "românească", a componentei românoamericane, a primit un nou şi viguros suflu de viaţă, devenind,
dacă nu predominantă, oricum egală în importanţă cu cea
americană. Noii emigranţi nu au nici un fel de inhibiţii, sunt
conştienţi, că, din punct de vedere profesional sunt, mai
întotdeauna, superiori "vechilor" emigranţi, ori destul de superiori
pateticilor lor descendenţi şi, în plus, nu sunt "cu spatele la zid",
au cale de întoarcere, fapt care întăreşte asemănarea lor cu
emigranţii români de la începutul secolului XX.
Aceasta ar fi, aşadar, o etapizare sintetică a mai bine de un
veac de istorie a românilor-americani. Ea poate fi aplicată cu
succes şi la viaţa religioasă a comunităţii, caracteristicile specifice
fiecărei etape explicând în bună parte evoluţia din punct de vedere
religios-bisericesc a comunităţii românilor-americani.
„Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor viața nu
este decât o pasăre cu aripi rupte, care nu mai poate să zboare.‟
(Langston Hughes)
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I.2. – AROMÂNII DIN AMERICA
Notă.

Armânii în mileniul III

Nu s-a pomenit ca vreo etnie să
nu fie preocupată de statutul ei,
de rădăcini, de izvorul nesecat
al tradițiilor și, mai ales, de
locul ei în lume, de țara ei în
care s-a născut și s-a format.
Fără aceste repere ar putea
avea impresia că plutește haotic
în univers.
Îmi propun să elucidez,
pe cât voi putea aceste enigme
ale etniei arumâne.

Macedonenii (pe hartă, în roz)
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Puizii. Cola Caratanã
Limba-a noastrã
Limba-a noastrã-i nã vishteari
ahãndoasã, ahãndoasã
bair di flurii, cãntari,
ghinicuvintari n casã.

Di la nãsã-avem cãsmeti,
di la nãsã-avem fumealji.
Eti pondi, eti shcreti
nu u-au scoasã dit timealji.

Limba-a noastrã-i primuvearã,
candilã di banã easti,
mults dushmanj vor s-nã u
chearã,
ma u nviadzã gionj shi nveasti.

Limba-a noastrã poarta
flamburi,
ari izvuri sh-fãntãnj,
cãnd u cãntsã ti cutreamburi,
cãnticlu sh-acreashti mãnj.

Limba-a noastrã easti cãntic,
cãntic di jali sh-di numtsã,
zboarã veclji di discãntic,
fuldzir tsi talji doi muntsã.

Limba-a noastrã caftã bratsã
ca s-u apãrã di-atselj
tsi u pliguesc tu fatsã
sh-li-arãchescu di fumelj.

Limba-a noastrã easti,-armãne,
avrã tsi u-adutsi seara,
Roma nã u deadi pãne,
di la ea nã tradzim fara.

Limba-a noastrã-sh caftã soea,
sh-caftã limba shi duvletea.
S-u apãrãm sã-sh aflã boea,
S-u-apãrãm sã-sh afla vetea*.

Dumnidzale, Dumnidzale
Toamnã. Brumã. Livã-aratsi.
Turmili dipunã nghios.
Chiprili canda da boatsi,
cãntic ca dit cheatrã scos.
Muntili, patria-analtã,
s-bashi cu lumea alantã?
Tut ma-analtu, tut ma-analtu
lja vãr Dumnidzãu cu-asaltu*?
Nghios tu cãmpul di Sãrunã
poati anghilj va dipunã,
poati vãrnã Stãmãrii

fãrã hilju shi fãrã hiljie,
caftã vãrnã cãtãndie
tri mãrata armãnilji.
Treatsi un nior ma spes.
Seclu** lai, seclu astes,
trãmba-lj cadi pisti oi,
fã-u flamburã tri noi.
Dumnidzale, Dumnidzale,
prindi s-nã dishchljidz nã cale!
grea un zbor tãljat ãn doauã
sh-fã-nã patrii sh-a noauã!
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A.- RĂDĂCINILE AROMÂNILOR
(Gheorghe Calcan.- ISTORIA ROMÂNILOR – Editura Universității
din Ploiești – 2005)
În cartea de istorie menționată mai sus, profesorul dr.
Gheorghe Calcan, a cercetat printre altele și segmentul
aromânilor. Redau mai jos câteva date extrase din concluziile
distinsului cercetător:
„1.- SINTETIZÂND PROBLEMA ETNOGENEZEI, TREBUIE SĂ
RĂSPUNDEM LA TREI ÎNTREBĂRI:
CUM?, UNDE?, CÂND?

Prof. Dr. Gheorghe Calcan

Cum? Prin romanizare, în acest
proces
din
etapa
etnogenezei,
distingându-se două perioade:
Anii 106-271/274,
când a avut loc romanizarea oficială a
Daciei romane;
Anii 271/274-602. În
această perioadă au dispărut
granițele Daciei Romane, dacii din fosta
provincie migrează în teritoriile dacilor
liberi, iar aceștia pătrund în spațiul
fostei provincii. Astfel, în câteva secole,
se produce romanizarea întregului
teritoriu
din
spațiul
carpato
danubiano-pontic.

Dacii liberi și-au însușit limba daco-romană, civilizația materială și
spirituală a locuitorilor din fosta provincie fiind superioară. La
începutul secolului VII procesul era definitivat;
Unde? În spațiul carpato - danubiano-pontic, de o parte și
de alta a Dunării.
Când? În perioada secolelor II-VII, (106-602). Anul 602
reprezintă momentul în care slavii au trecut, masiv, la sudul
Dunării, ocupând acele spații, dând naștere popoarelor: sârb,
bulgar, grec, etc. La venirea slavilor în sudul Dunării, populația
romanizată, din această zonă, a migrat, fie la nord, fie la sud în
munții Balcani, sau ai Pontului, alcătuind enclave de populație
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romanizată, care își păstrează existența până în zilele noastre, vlahii (aromâni) din Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia, Serbia.″
2.- VLAHII BALCANICI, STATUL ROMÂNO - BULGAR
(Gheorghe Calcan.- ISTORIA ROMÂNILOR – Editura Universității
din Ploiești – 2005)
DATE EXTRASE
„După cum am spus mai sus, trecerea masivă a slavilor la
sudul Dunării, în anul 602, a făcut ca o parte a populației
romanizate de la sud de Dunăre să se retragă în munții Peninsulei
Balcanice, alcătuind până astăzi enclavele etnice ale aromânilor.
Ei au fost consemnați, în evul mediu, sub denumirea de
Vlahi. Regiunile s-au numit Vlahii, țări ale românilor.
În nordul Greciei, în Tesalia, era consemnată Vlahia Mare;
în Etolia, apărea Vlahia Mică; în zona Epirului – Vlahia de Sus.
Documentele unor împărați bizantini îi menționează pe
vlahii cărăuși („chernavagii″).
În Orid (Macedonia), s-a înființat un episcopat ortodox,
pentru vlahii din zonă și pentru cei din partea Bulgariei.
Atunci, când la Constantinopol, spre sfârșitul secolului al
XII-lea, s-a instalat Dinastia Anghelos, românii din părțile Bulgariei
au fost nemulțumiți de creșterea excesivă a taxelor și de pierderea
autonomiilor. Ei s-au răsculat în anul 1185, sub conducerea fraților
Petru și Asan.
În confruntarea cu armata bizantină, românii au ieșit
victorioși, întemeindu-și Statul Româno - Bulgar, condus de Petru
și Asan, cu capitala la Târnovo. Următorul conducător a fost Ioniță
cel Frumos (Ioniță Caloianul), 1197-1207. El s-a apropiat de
papalitate, pentru a contracara tendințele expansioniste ale
Imperiului Bizantin. Ioniță cel Frumos a adoptat catolicismul și în
schimbul acestui fapt, el și statul său au fost recunoscuți de către
Papă.
Un document papal îl numea pe Ioniță „Rege al vlahilor și al
bulgarilor″.
Cea mai mare dezvoltare a statului româno-bulgar a fost
atinsă în timpul lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241). Statul avea o
mare armată, se implica în conflictele din zonă, devenea un
subiect în relațiile internaționale.
Constantinopolul își revizuiește
atitudinea, recunoaște
statul româno-bulgar, fapt ce-l determină pe Ioan Asan al II-lea să
revină la ortodoxism.
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După moartea acestui conducător, Imperiul Româno Bulgar își pierde din însemnătate, iar elementul etnic românesc nu
va mai ajunge să se exprime politic.
Românii sud-dunăreni au continuat să trăiască în enclave,
răspândite în toată regiunea balcanică. Deci, primul stat românesc
s-a constituit în sudul Dunării, dar existența sa a fost efemeră și
neviabilă.
La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XXlea, România a desfășurat o activă politică în zona balcanică,
devenind protectorul spiritual și cultural al aromânilor de la sud de
Dunăre.
Aromânii din Bulgaria, Macedonia, Albania, au primit sprijin
financiar pentru protejarea identității naționale: școli în limba
română și aromână, editarea de publicații, primirea tinerilor
aromâni și acordarea de burse acestora, pentru studii în România,
etc...″

Armâni la taifas

Costumația armânilor

3.- AROMÂNII, DESPRE EI ÎNȘIȘI
Un studiu, în urma chestionării unor studenți macedoneni,
bulgari și albanezi, efectuat de domnul Gheorghe Calcan, finalizat
printr-un articol postat în CITADELA – Revistă de cultură – Cerași
– Prahova, An III, nr. 13-16 și nr. 16-19, din 1998.
Din acest studiu, axat pe aromânii din Peninsula Balcanică,
se desprind câteva concluzii interesante:
a. În Macedonia locuiesc cei mai mulți aromâni, cca
300.000. Ei sunt numiți de poporul majoritar: vlași, aromâni sau
țințari. Ei îi numesc pe aromânii din alte țări: aromâni, armâni,
vlași, cințari.
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În Macedonia asociațiile de aromâni sunt: „Uniunea
Armânească″, la Scoplje, „Comuna Armânească″ și „Frații
Manachi″ la Bitolia.
Ziarele în limba aromână, sunt: „Bana armânească″,
„Fenix″, „Armânulu macedonean″, „Zborulu nostru″, „Femeia
armână″, „Focus″.
În privința școlilor în limba aromână se constată că sunt
doar clase de aromână în Scoplje, Bitolia și Știp, în cadrul
învățământului primar.
Aromânii macedoneni au avut ca ocupații: creșterea oilor,
agricultura, comerțul (cu lână, brânză, lemn) și ca mici facturieri
(postav, zahăr, tutun, tâmplărie), iar azi au devenit ca toată
lumea, având preocupări mai ales în politică, economie, comerț.
Legenda lui Pitu Guli, prezentată de un student
macedonean:„În anul 1903 macedonenii s-au revoltat împotriva
turcilor.
La Krușevo, la 2 august, s-a proclamat REPUBLICA. S-a
arborat drapelul național. Bucuria a ținut doar zece zile căci turcii
au venit în forță. Rezistența eroică a fost condusă de voievodul
aromân Pitu Guli. Detașamentul lui Pitu Guli număra 350-370 de
luptători. S-a luptat până la ultimul om. Pentru a nu cădea în
mâinile turcilor, Pitu Guli s-a sinucis.
Altă apariție legendară a fost a fraților Manachi, cu rezultate
memorabile în domeniul cinematografiei.
Aceste personaje legendare au fost recunoscute și în
Albania.
b. În Bulgaria, aromânii sunt dispersați prin 33
localități, cam 30.000 de aromâni. Unele sate au 98% aromâni. Ei
sunt numiți vlahi, țintari, vlachi. Aromânii din Bulgaria îi numesc
pe cei din alte țări: vlași, valahi, vlahi, vlachi, aromâni, țintari,
caracaciani.
Dintre asociațiile constituite, menționăm: Asociația de la
Vidin, pentru zona nordică și Asociația de la Sofia, pentru zona
sudică.
Despre școli, nu prea ne putem bucura. A existat liceu la
Sofia, până în anul 1951. Astăzi, se speră a se înființa o școală pe
lângă Asociația Aromânilor.
Ocupațiile aromânilor, în trecut, erau: agricultura, creșterea
oilor, creșterea cailor. În zilele de azi sunt două orientări:
• Profesii moderne (medici, ingineri...);
• Profesii conservatoare (agricultura, creșterea animalelor).
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Printre persoanele legendare, un loc aparte îl are Dimitri
Vangheli, fost prim ministru al primei republici din Balcani,
Krușevo – 1903.
c. În Albania, viețuiesc, în diferite localități, între 1% 10% aromâni. Sunt numiți vlehe. Ei îi numesc arumuni pe
aromânii din alte țări. Ca asociații se disting asociațiile de la
Tirana, Korca și Vlora. Ei au avut și au ocupații asemănătoare cu
cei din Macedonia.

Armânii din Bitolia

Armânime = Unire

Port, în cuplu

Torcătoarele

d. Alte țări cu aromâni:
•
În Grecia, aromânii sunt stabiliți în diferite localități cam
între 2% și 8%;
•
În Serbia, se află între 1% și 2%;
• În România, se află, în deosebi, prin zonele Constanței și
Sloboziei, între 2% și 6%;
• În Franța,
• În America.‟
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4.- EXTRAS DIN CONCLUZIILE DOMNULUI GHEORGHE
CALCAN, ÎN CADRUL ACESTUI ARTICOL:
„Aromânii continuă să
reprezinte o importantă
colectivitate, suprapusă peste granițele politice ale Peninsulei
Balcanice. Ei au rezistat mai bine acolo unde comunitățile au fost
mai numeroase. Peste tot, populația vârstnică își organizează
existența într-un microclimat, fundamentat pe coordonatele
tradiționalist-autarhice, în timp ce tinerii par a fi prinși într-o
dispersie spre modernism și asimilare.
Pentru noi românii, prezența fenomenului aromân, are o
semnificație aparte. Aromânii fac parte din sufletul nostru. Ei
reprezintă așchii din același trunchi.
În momentul venirii slavilor în sudul Dunării, grupurile
romanice de aici, s-au retras în zonele ferite, din munți. Acolo ele
s-au conservat, înfruntând toate vicisitudinile ultimilor 1400 de
ani. Ei ne oferă fotografia limbii române, chiar în momentul
nașterii ei.
Existența aromânilor poate fi integrată în acele elemente
tonifiante ale existenței noastre naționale.
Con-etnicii noștri înconjoară și apără, ca o cunună,
epicentrul neamului românesc″.
5.- ROMÂNIA - PARLAMENTUL ROMÂNIEI: VLAHII
SUNT ROMÂNI, NU VLAHI (DE ALEXANDRU GICA)
„În aprilie 2005, Comunitatea Arumanian din România
(ACR) a demarat procedura de obținere a statutului de minoritate
națională pentru arumânii din România. După trei ani de birocrație
administrativă, ACR a decis să depună plângere împotriva
guvernului român pentru anularea părții din Hotărârea Guvernului
nr.589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naționale
din România. Conform articolului nr. 2 din această rezoluție,
Consiliul Minorităților Naționale este compus din trei membri din
fiecare organizație a unei minorități naționale, care este
reprezentată în Parlamentul României. Dar pentru a avea un
reprezentant în Parlament, un grup minoritar ar trebui să fie un
membru al Consiliului Minorităților Naționale. Prin urmare, se pare
ca imposibil pentru orice grup, altele decât cele 18 minorități
naționale reprezentate în prezent în Parlamentul României, pentru
a dobândi statutul de minoritate națională. În acest an - cinci ani
mai târziu - acest studiu între ACR și guvernul român va fi judecat
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Motivația citată de ACR
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pentru depunerea unui proces de a încerca „să se asigure măsuri
de protecție pentru grupul etnic Arumanian.”
La data de 23 octombrie 2007, Parlamentul României a
adoptat Legea nr. 299/2007 pentru a sprijini românii care trăiesc
în afara României (cunoscut oficial ca „românii de pretutindeni"). A
fost o dezbatere dură pentru un amendament care a declarat că
arumânii ar trebui să fie incluși în categoria de „Românii de
Pretutindeni”. Am avut situația ciudată a unor arumâni, care au
făcut lobby pentru arumâni să fie luați în considerare ca „Românii
de Pretutindeni”, în timp ce alți arumâni au făcut lobby contrar.
Acest amendament a fost
adoptat din prima, dar o eroare
tehnică a fost invocată, iar
procedura de
vot a
fost
repetată. A doua oară, acest
amendament a fost respins, dar
cu un vot echilibrat. Șase ani
mai târziu, la 08 mai 2013,
Camera Deputaților a votat pe
Legea
nr.
176/2013,
care
Armâni, joc internațional
completează
Legea
nr.
299/2007, făcând clarificare a
ceea ce înseamnă „românii de pretutindeni”.
Printre altele, în această categorie, legea a inclus și
„armâni, armânji, aromâni, cutovlahi, fârseroti, macedo-români,
macedo-armânji.” De data aceasta votul a fost foarte dezechilibrat
(293 au votat pentru lege, 2 au votat împotrivă, și au existat 5
abțineri). ACR a făcut lobby împotriva legii înainte de vot și au
protestat cu fermitate legea atunci când a fost adoptată.

Armâni în Banat

Armâni în Australia
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Momârlanii

Chiar dacă pare, la
prima vedere, că nu există
nicio legătură cu cele două
evenimente descrise mai
sus, dorim să observăm aici
că ultimul recensământ
național
din
România
(octombrie
2011,
rezultatele finale au fost
publicate
în
2013)
a
numărat
arumânii
ca
români și, ceea ce este

mai mult, numărul de arumâni nici nu a fost publicat, prin urmare,
singurele informații disponibile sunt de la recensământul din 2002,
care a numărat 25,053 aromâni și 1334 macedo-români. Pentru
comparație, ACR are in jur de 7.000 de membri.
La data de 09 august 2013 ACR a convocat o întâlnire la
sediul guvernului român,
pentru a comemora centenarul
Tratatului de la București, care a încheiat al doilea război balcanic
pe 10 august 1913. Aproximativ 200 de persoane s-au adunat la
această întâlnire. Printre alte bannere (pentru a păstra Limba
Arumână, urmându-se Recomandarea Parlamentului European
1.333. A fost unul dintre motivele pentru care s-a respins trecerea
Legii nr. 299 :” (SURSA).

Discernământ
„În fiecare om sunt trei părţi: trupul, spiritul şi mintea.
Mintea, discernământ; trupul, plăcerea; spiritul, gândirea.
Plăcerea e dorința de inutil, gândirea vede necesitatea,
Iar discernământul este judecata adevărului, dreptatea.
De vei persevera viaţa întreagă în anumit domeniu,
E bine să ai discernământul, cât și o sămânță de geniu,
Îți mai trebuie cinste, iubire și, cu credință mereu,
Și-ți vei afla virtutea hărăzită de bunul Dumnezeu.‟
Mircea Iordache
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B.- ARMÂNII MACEDONENI DIN AMERICA
În timp ce societățile de binefacere au existat timp de multe
secole, rădăcinile specifice ale Societății Fârșerotul poate consta
din breasla de orașe otomane. Breslele erau grupuri de oameni de
profesii similare care s-au unit pentru sprijin reciproc. Când
otomanii au cucerit Balcanii, frățiile religioase din Turcia (Akhi) au
preluat breslele din Balcani, existente, astfel adăugând o
dimensiune socială, morală, la funcția lor economică obișnuită.
Breslele au devenit, de asemenea, societățile de binefacere,
ajutând pe cei nevoiași în rândul membrilor și a familiilor lor (în
special văduve și orfani) și de a ajuta la îngroparea lor. Cuvântul
turcesc pentru breasla de comercianți mici și negustori, esnaf,
chiar a fost încorporat în limba Arumânian (isnafi, „grupul").
Tinerii care au emigrat în Statele Unite în a doua parte a
secolului al XIX-lea și prima parte a secolului XX au fost
familiarizați cu acest tip special de societăți de binefacere și,
probabil, au folosit-o ca model. După stabilirea lor în America, au
fondat o societate de binefaceri pentru a deservi nevoile poporului
nostru de aici. Prima pagină a Arhivelor noastre indică faptul că
următorul grup de tineri care trăiesc în New York City a intrat sub
conducerea fondatorului nostru, Nicola Cican, de a iniția ceea ce
este astăzi Societatea Fârșerotul: Spiru Cican, Nasta Cican, Dina
Cican, Hrista L. Carabina, Dimitri Sf. Carabina, și Ilie Culetsu.
Societatea de binefaceri, cunoscută apoi ca „Sperantsa”
(Hope), a fost fondată, oficial, pe 15 septembrie 1903. Nicola
Cican s-a întors din Europa în acel an și, la întoarcerea sa în
Statele Unite, s-a stabilit în St. Louis în care mulți dintre tinerii
noștri locuiau atunci. La data de 13 octombrie 1904, o adunare
generală a avut loc în St. Louis și prima filială locală a Societății a
fost stabilită acolo. În acel an nu a fost înregistrată vreo creștere
marcantă, dar din 1905 Societatea a început să acumuleze
fonduri, să dețină conturi și să se susțină într-un mod similar cu
societățile de binefaceri din Europa. La 10 decembrie 1906,
Societatea Sperantsa și-a schimbat oficial numele în Societatea
Fârșerotul. La acea dată, activele societății totalizau 350 dolari. In
următorii doi ani, s-au înființat la nord, în North Grosvenordale și
Bridgeport, Connecticut, noi filiale. La data de 08 februarie 1908,
o filială locală a fost înființată în Woonsocket, Rhode Island și, mai
târziu, alte grupuri au fost stabilite în Central Falls, Rhode Island și
în San Francisco, California. Până la sfârșitul anului 1908 existau
șapte filiale active ale Societății, inclusiv sediul central din New
York.
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În 1909 o diviziune a avut loc în rândul membrilor. În timp
ce Arhivele sunt secrete cu privire la natura litigiului, problemele
au continuat timp de șapte ani. În luna martie din 1913, sediul
central al Societății s-a mutat de la New York, la Woonsocket și, la
14 septembrie, același an, un grup de 13 membri, a redactat un
document prin care s-a încercat rezolvarea problemei. La
încheierea adunării generale, dificultățile au rămas nerezolvate.
În scopul de a se pune capăt la cearta membrilor, s-a decis
să fie numită o comisie, care s-a și întrunit la 17 iunie 1916. Au
fost reprezentanți ai tuturor societățile, inclusiv Dimitrie Simu, din
Bridgeport; Hrista Vasilescu, de la North Grosvenordale; George
Shanazu, de la St. Louis; Spiru Muși și Ioan Popescu, de la sediul
central din Woonsocket. Comisia s-a întâlnit și, la finele întâlnirii,
s-a semnat un raport la 24 iunie 1916, care indica faptul că,
controversa a fost rezolvată, dar asta pentru că diviziunea ar fi
fost atât de adâncă, încât s-a luat hotărârea ca toate documentele
legate de diviziunile amintite să fie șterse din Arhivele Societății.
De la începutul său, modest, din 1903, societatea a crescut
la 201 de membri în 1909. In următorii zece ani, numărul
membrilor s-a dublat. Cu creșterea numărului de membri, s-a
creat o putere financiară mai mare, chiar dacă cei mai mulți bani
au fost trimiși în străinătate pentru a ajuta pe cei săraci, invalizi,
văduve, precum și pentru a ajuta la construirea de școli și biserici.
În 1918 s-au ridicat taxele de la 0.25 dolari la 0.75 dolari pe lună.
Beneficiul de deces a fost stabilit la 250 dolari pentru fiecare
membru, fiind regula ca plățile cotizației de membru să înceteze
după 30 de ani de la înscriere. În 1919 numărul membrilor
organizației a ajuns la 400, iar activele sale au fost $ 6,025.00.
Societatea a continuat eforturile de sprijinire a persoanelor
de origine Arumână. Arhivele arată că în 1920 societatea trimetea
în România 50 dolari pentru fiecare orfan care trăia în România,
pentru a-i ajuta la școlarizare. În 1926 societatea a trimis bani
pentru familiile din Korytsa, Albania, care
sufereau de
tuberculoză.
În anii '30, Societatea Fârșerotul a fost și ea afectată de
criza economică din America și de pe vechiul Continent. Societatea
a stabilit atunci un program de împrumut pentru a ajuta membrii
care se confruntau cu dificultățile economice. În cele mai multe
cazuri, Societatea a făcut împrumuturi cu rate foarte scăzute de
dobânzi, și uneori chiar cu anularea dobânzii, în cazul în care un
membru nu ar fi putut-o plăti. Capitalul Activelor societății, la
sfârșitul anului 1936 au totalizat $ 17,994.76, care a inclus
numerar și credite acordate membrilor. Împrumutul făcut pentru a

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

77

fi construită o nouă biserică în Korytsa, Albania a fost mai târziu
prescris, sau consemnat drept donație. În aceeași perioadă de
timp societatea din San Francisco a devenit inactivă, iar cea din
St. Louis a ajuns să numere numai șase membri activi. De aceea,
în nucleul central au rămas Societățile din comunitățile din New
York, Bridgeport, North Grosvenordale și Woonsocket.
A fost o creștere rapidă privind numărul membrilor la
începutul anilor ΄40. De la 151 de membri în 1941, la 300 de
membri 1942. Creșterile au fost în mare măsură în cadrul
societăților din Bridgeport și Woonsocket. Valoarea netă a
societății a crescut la $ 20,077.56. În timpul anilor de război,
cotizațiile de membru au fost suspendate pentru cei în serviciu
activ. În 1946, Societatea a sărbătorit Victoria Aliaților prin
deținerea unui Grand Victory Ball la Mansion Paramount din New
York City pe 04 mai 1946.
Cea de a cincizecea aniversare a Societatii, a avut loc în
1953, la Hotelul Biltmore din New York. Au existat încă patru
societăți active. Comitetul Central a fost stabilit în New York, iar
comitete raionale existau în Woonsocket, Bridgeport și North
Grosvenordale. Numărul membrilor societății din St. Louis a scăzut
și mai mult, încât doar un singur reprezentant a participat la
aniversare.
La această a 50-a aniversare de la înființare, s-a raportat
faptul că o parte a activelor societății s-au trimis în scopul
construirii de biserici armânești de peste tot: în Korytsa (Albania),
Neveska (Grecia), Frăsari (România) și în America, bisericile din
Woonsocket, RI, Bridgeport, CT, Southbridge, MA, Manhattan, NY,
și Worcester, MA. În cele mai multe cazuri, din păcate, rolul cheie
jucat de Societate, în stabilirea acestor biserici, este acum în mare
parte uitată.
În 1953, Societatea a instituit un fond de burse, pentru a
oferi asistență financiară (burse) studenților Arumâni, cu rezultate
meritorii. Un membru generos al societății, regretatul Teodor
Tonna, a arătat un interes deosebit pentru acest proiect, în care
scop a oferit o donație anuală generoasă, pentru menținerea
lichidității fondului. În semn de recunoaștere a generozității sale,
Societatea a numit ulterior, fondul de burse drept "fondul de burse
Teodor Tonna,” care menține acum propriile sume de bani și
distribuie premii și burse anuale.
Prin 1960 valoarea netă a societății a crescut la $66,864.42.
Am pierdut mulți membri în vârstă, în primii patru ani ai acestui
deceniu. Cca 10.000 de dolari au fost plătiți în ajutoarele de
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deces. Societatea a fost totuși în măsură să-și crească din nou
activele sale, prin eforturile de strângere de fonduri și donații.
În anii 1970 Societatea a suferit multe ajustări, drept
răspuns la schimbările demografice și americanizarea membrilor
ei. In 1974, de exemplu, s-a simțit necesitatea traducerii by-lawurilor (regulamentelor) societății în limba engleză. Sediul central al
Societății a fost transferat de la New York, la Bridgeport, în cazul
în care cea mai mare Comunitate Arumână a continuat să existe
acolo.
În 1979, regulamentele societății au fost revizuite și,
comitetele locale, eliminate. Societatea funcționează acum cu un
comitet administrativ central, pentru o mai bună și eficace
funcționare a organizației.
La începutul anilor '80 un nou val de emigranți armâni,
veniți din România, unii sponsorizați de către membrii societăților
de pe Coasta de Est, s-au îndreptat spre vest, către California,
închegându-se o minunată comunitate armânească, în sudul
Californiei, care în prezent numără cca 250 de familii (peste 500
de membri), despre care comunitate vom face vorbire în capitolul
III al lucrării noastre (n.n.)
În a doua parte a deceniului prezent societatea a reînviat și
chiar s-a extins. Un birou permanent a fost stabilit în Bridgeport,
Connecticut. Acest birou este construit în așa fel încât să permită
funcționarea unei biblioteci de referință. Contabilitatea și arhivele
Societății au fost computerizate, și un buletin informativ a fost
creat pentru a păstra legătura cu apartenența noastră. S-a
acordat, de asemenea, un premiu pentru un savant de frunte al
comunității Arumâne, prof. Tom J. Winnifrith, care este dedicat
inventarierii filmelor existente și producerea de filme documentare
privind frații Arumâni din Manakia, Avdhella, adăugându-se
primilor cineaști din Balcani, care documenteaza modul de viața
din satele armânești din Balcani, înainte ca acest mod de viață să
dispară pentru totdeauna.

„Să-I vorbim Domnului direct: „Dumnezeule, fii milostiv
mie, păcătosului!‟ (Pr. Prof. Philip Le Masters, Credinţa uitată.
Vechi
adevăruri
din
Răsăritul
creştin
pentru
creştinii
contemporani)
„Speranţa este ea însăşi un soi de fericire, poate-i principala
fericire pe care această lume o oferă.‟ (Samuel Johnson)
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Cărți și ilustrate de referință, din vremuri trecute
Cel mai important efort al
Societății,
recent,
a
fost
campania sa de a extinde și de a
crește numărul de membri. În
prezent,
Societatea
are
aproximativ 260 de membri
activi. Este speranța conducerii
Societății
că
aderarea
va
continua să crească, astfel ca
societatea să poată continua să
promoveze cultura și valorile
armâne bimilenare. Robert J.
Nicola este un absolvent de
Franklin & Marshall College, unde
s-a specializat în istorie.
După ce a absolvit
la Universitatea din Connecticut,
Facultatea de Drept în 1967, a început practica de drept din
Bridgeport, CT, în cazul în care el este un partener în firma din
Owens, Schine, Nicola și Donahue. D-l Nicola a fost un membru în
Connecticut , al Consiliului de Afaceri Indian, de nouă ani și, a fost
activ în orașul Easton, unde a servit ca președinte al Conservation
Comision, precum Town avocat. El a fost un membru al Societății
Fârșerotul de peste 20 de ani. (SURSA - Bridgeport: Istoria
Societății Farsarotul, de Robert J. Nicola)
„Speranța este sentimentul pe care îl ai că sentimentul pe
care îl ai nu e permanent.‟ ( Jean Kerr)
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ASOCIAȚIA PREDANIA
„Suţata Predania pritu proiectulu Avdhela ari tu scupo siaflă, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi
ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ
aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu
s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi
ausimferu.
Traducere: (Asociaţia Predania, prin Proiectul Avdhela, îşi propune
să identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice ale
patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei. Aceste
bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor
deveni accesibile cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi, în mod
gratuit.

Proiectul avdhela - România
Toate lucrările sunt de nivel academic, fiind scrise de mari
personalități, cu titluri universitare sau academicieni și, reprezintă
viziunea românească asupra acestei chestiuni. Din păcate
majoritatea istoricilor care se ocupau de această chestiune au
trecut la Domnul, iar din cei rămași d-nul Șerban Nicolae Tănăsocă
ar fi cel mai autorizat să vorbească despre această temă, însă este
în etate și nu am coordonatele lui de contact.″ (Ion Gurgu
iongurgu@gmail.com)
„Timpul este distanţa dintre chemarea lui Dumnezeu şi
răspunsul omului.‟ (Părintele Dumitru Stăniloae)
„Nu lăsa visele sa piară, pentru că dacă visele mor viața nu
este decât o pasăre cu aripi rupte, care nu mai poate să zboare.‟
(Langston Hughes)
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I.3.- EPISCOPIA DE LA
"VATRA ROMÂNEASCĂ"
A.- BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ
SUB PRESIUNILE SECURITĂȚII
George Enache, autor al
volumului "Ortodoxie şi putere
politică în România contemporană"
(2 Septembrie 2006)
Securitatea
a
exercitat,
permanent, presiuni asupra Bisericii
Ortodoxe Române, folosind toate
mijloacele posibile (agentură, filaj,
tehnică
operativă).
Nu
le-am
consultat, dar sunt menţionate clar
în alte părţi: dosarele de obiectiv
Patriarhia
Română,
Institutele
Teologice din Bucureşti şi Sibiu,
dosare de mănăstiri (Viforâta).
Acestea există în mod cert şi, e logic că toate instituţiile
bisericeşti au constituit obiective de urmărire ale fostei Securităţi.
Numeroase alte cazuri de urmărire a preoţilor apar în diferite
dosare care privesc diferite mişcări de rezistenţă armată, în
dosarele referitoare la colectivizare, în cele privitoare la partidele
politice. Aceste cazuri ar putea fi interpretate ca o urmărire, care
nu viza persoana preotului, în calitatea lui de slujitor al altarului, ci
de persoană publică implicată în viaţa socială, fără a angaja
instituţia
bisericească.
Ori,
aceste
dosare
de
obiectiv
demonstrează limpede că instituţia în sine era considerată un
pericol potenţial şi de aceea supravegherea trebuia să fie
continuă. Toţi înalţii ierarhi, începând cu Patriarhul, aveau dosare
de urmărire, cu un material extrem de complex. Am avut ocazia
să cercetăm un asemenea caz compus din opt volume masive.
Am constatat că este imposibilă stabilirea unei concluzii
definitive, fără parcurgerea întregului material. Pe parcursul
lecturii am întâlnit nenumărate răsturnări, spectaculoase, de
situaţii, când se putea contura imaginea unui colaborator obedient
sau a unui duşman periculos al statului. Citarea fragmentară ar
favoriza o poziţie sau alta. Efortul istoricului, în acest caz, a fost să
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stabilească exact dimensiunea reală a activităţii respectivului
ierarh, valoarea ei pentru binele Bisericii Ortodoxe Române, gradul
de periculozitate pe care îl prezenta în mod real pentru statul
comunist şi în ochii Securităţii. A rezultat o imagine extrem de
complex, care sfidează interpretările simpliste.
Studiile recente ale cercetătorilor Cristian Troncota,
Constantin Aioanei, Vasile Cristian, bazate pe documente din
fondul "D" al Arhivelor SRI, şi pe stenogramele Biroului Politic al
CC al PCR identifică obiectivele urmărite de partid faţă de BOR,
obiective care, în lipsa unei colaborări a ierarhilor Bisericii,
trebuiau să fie atinse de Securitate, prin măsuri de forţă.
1.- AŞTEPTÂNDU-I PE AMERICANI
Obiectivul
partidului
comunist a fost crearea unei
Biserici obediente. Or, acest lucru
nu s-a întâmplat. În primii ani ai
regimului comunist, partidul a
fost
obligat
la
unele
compromisuri,
acceptând
în
funcţiile
înalte
bisericeşti
persoane
fără
o
atitudine
comunistă clară. Foarte mulţi
prelaţi ortodocşi erau convinşi că
instalarea sistemului comunist
este temporară. (Vezi declaraţia
din
1949-1950,
dată
de
informatorul "Salcâm" despre
Episcopul Grigore Leu
episcopul locotenent al Dunării
de Jos: „(...)
Episcopul Antim Nica, ne propovăduieşte că: „Regimul de
astăzi e trecător, credinţa va învinge, comuniştii sunt trădătorii
ţării. Noi, preoţii, să fim la datorie! Anglo-americanii ne vor salva
de haosul comunist”; sau, la predarea patrimoniului fostei
episcopii de Huşi - desfiinţată de puterea comunistă, la 28
februarie 1949 - episcopul Grigorie Leu era de părere că: "Până
după Paşti se vor produce schimbări în ţară şi în străinătate, care
poate nu va mai fi nevoie de a preda inventarul".
Regimul comunist a încercat în mod sistematic să aducă, în
funcţiile de conducere ale Bisericii, persoane cât mai "sigure".
Cazul cel mai elocvent, menţionat în documente, este tentativa de
înlocuire a Patriarhului Justinian, devenit incomod prin atitudinile
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sale, cu mitropolitul Justin al Moldovei, calificat de unii preoţi ca
politruc.

Gheorghiu Dej, Groza și Patriarhul
Fotos disclaimer: Conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor Arhivelor
Naţionale ale României, în cazul în care utilizaţi această fotografie, indiferent de
scopul ori natură lucrării, sunteţi obligat să menţionaţi sursa – „Fototeca online a
comunismului românesc”, precum şi cota arhivistică. În imagini: Gheorghe
Gheorghiu –Dej, P. Groza, E. Bodnăraş, Chivu Stoica, I. Chişinevschi, Gh. Apostol,
Leonte Răutu, Ghizela Vass, D. Colin, Dumitru Petrescu, Petre Borilă, M.
Constantinescu, Patriarh M. Justinian, L.G Melnicov (ambasador al U.R.S.S.), Ofelia
Manole, în tribuna oficială de pe stadionul „23 August” din capitală, cu prilejul
deschiderii Festivalului Mondial al Tineretului. (2.08.1953).
Acel plan putea constitui o diversiune pusă la cale de
Securitate. În anii '50-'60, vechii ierarhi care mai erau, încă, în
funcţie au fost permanent bănuiţi, pe bună dreptate, de intenţia
de depărtare de comunişti. Încă din 1945 s-a făcut o atentă
verificare a ierarhilor şi potenţialilor candidaţi la episcopie, care ar
fi putut conveni puterii comuniste. Prin prezentarea unui referat de
către autorităţile de stat, în şedinţa sinodului permanent al BOR
din data de 26 mai 1946, s-a început trecerea la pensie a unor
ierarhi pe motiv de boală sau fiindcă nu erau "corespunzători
cerinţelor impuse de noul ritm al vremii".
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2.- DECESE SUSPECTE
Sunt zvonuri, colportate mai ales de emigraţie, că unii
ierarhi reticenţi ar fi fost asasinaţi de organele de represiune.
Moartea lui Grigore Leu, episcop de Huşi, a rămas învăluită
în mister. Acesta era un personaj extrem de incomod pentru
comunişti.
După aplicarea decretului din 4 august 1948, care privea
laicizarea învăţământului românesc, episcopul de Huşi a ţinut, în
judeţul Fălciu (astăzi în jud. Vaslui), o şedinţa regională cu preoţii
din patru judeţe şi le-a cerut să continue în biserici orele de religie
(suspendate în şcoli).
I-a îndemnat pe preoţi să meargă din casă în casă şi să
ceară părinţilor copiilor de până la 18 ani să-şi lase copiii la
biserică pentru a primi învăţătura bisericească.
Episcopul Leu a înfruntat ordinele partidului de detronare a
sa şi de desfiinţare a scaunului de Huşi, pentru ca în cele din urmă
să se resemneze cu inevitabila aplicare a voinţei comuniste, în
speranţa unei căderi apropiate a sistemului.

Mitropolitul Moldovei, IPS
Sa Irineu Mihalcescu

IPS Sa Irineu Mihalcescu

Se pare că acest ierarh a
fost otrăvit cu arsenic, murind
la 1 martie 1949, potrivit
analizelor preliminare
efectuate
de
medicul
Valentina Leu la data de 2
martie 1949.
Şi Irineu Mihalcescu a murit
în circumstanţe suspecte,
existând
bănuiala
unui
asasinat politic. Deocamdată
nu există un document cert în
această
privinţă,
fiind
o
lacună care trebuie neapărat
eliminată.
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3.- HOMOSEXUALI ŞI LEGIONARI
- ETICHETELE PREFERATE ALE SECURITĂŢII
Alţi ierarhi au fost menţinuţi în funcţie (Nicolae Bălan), dar
nu e obligatoriu ca aceştia să fi semnat pactul cu diavolul. Din
documentele studiate rezultă situaţii diverse, unii fiind pur şi
simplu toleraţi, alţii apropiindu-se, într-adevăr, de Partidul
Comunist, cu anumite rezerve, în cazul altora încercându-se
compromiterea.
Securitatea din acea perioadă a strâns toate informaţiile
posibile care ar fi putut sluji compromiterii înaltelor fețe
bisericeşti. De aceea, aproape nu există dosar de ierarh care să nu
conţină şi note privitoare la atitudinea "morală" a lui.
Erau consemnate toate zvonurile, multe dintre ele, probabil,
pure fabulaţii, de vreme ce nici măcar Securitatea nu le confirmă.
Era o temă că, homosexualitatea preoţilor era un formidabil
instrument de şantaj, utilizat fie pentru atragere la colaborare, fie
pentru
obligarea
părăsirii
funcţiei.
În
absenţa
tuturor
documentelor de la dosar, nu se poate stabili, însă, o cauzalitate
între opţiunile morale ale preotului şi relaţia sa cu Statul şi
Securitatea. O altă acuzaţie frecventă era aceea de apartenenţă
la mişcarea legionară. Eticheta devenea aproape automată pentru
toţi cei care incomodau regimul şi se învârteau în mediile
teologice: "Eşti legionar pentru că eşti teolog şi, fiind teolog eşti
anticomunist, iar a fi anticomunist înseamnă a fi legionar" - astfel i
se spunea profesorului Teodor M. Popescu, de la Facultatea de
Teologie, în timpul anchetei, deşi nu era preot. Ironia face că, în
perioada interbelică şi imediat după aceea, Teodor Popescu se
remarcase printr-o poziţie antilegionară clară. În penitenciarul
Aiud, el avea să fie considerat tot legionar, deşi la proces nu i se
găsise această vină.
Conform unei note informative din 15 aprilie 1960, iată ce
spunea arhiereul, pensionat de comunişti, Pavel Serpe (prorectorul
Centrului de îndrumări misionare de la Curtea de Argeş), într-o
discuţie cu informatorul: "...conducerea ţării se dă urât la preoţi.
Ei sunt arestaţi fără motive şi, anume, sunt arestaţi cei mai buni
predicatori, slujitori, cei mai morali oameni, pe motiv că sunt:
chiaburi, mistici, etc..; foşti legionari; că au camuflat aur, arme
etc. şi câte alte asemenea motive (...)".
„Speranţa este ca o clepsidră, când crezi că ea s-a scurs, se
întoarce în favoarea ta.‟ (Ştefan Teodor)
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4.- CATOLICI ŞI ORTODOCŞI, TRATAŢI DIFERIT.
Trebuie remarcat faptul că Securitatea a abordat Biserica
Ortodoxă în mod diferit de cea Catolică, pe care regimul comunist
o considera mult mai primejdioasă - din cauza subordonării sale
faţă de Vatican. Partidul nu a pus în nicio clipă problema
desfiinţării BOR, ci doar a controlării ei. În schimb, după ce
catolicii au refuzat să rupă legăturile cu Papa, s-a trecut împotriva
lor cu acţiuni de reprimare totală.
Împotriva ierarhilor ortodocşi s-au exercitat presiuni
constante şi sistematice, dar au fost evitate, în general,
răsturnările spectaculoase, toate măsurile de represiune
desfăşurându-se în taină, prin acţiuni care, de obicei, nu ajungeau
la urechile publicului. Totuşi, au existat ierarhi urmăriţi special
pentru a fi demascaţi, însă, bănuind probabil ce li se pregătea,
aceştia au evitat să-şi manifeste în mod deschis ostilitatea.
Mărturii orale, confirmate de cele scrise, arată că sistemul de
informaţii, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, era atât de bine
pus la punct, încât oricare conspiraţie ajungea aproape imediat la
urechile autorităţilor laice. Faima neagră a Securităţii era, se pare,
cea mai eficientă metodă de descurajare.
În cazul ierarhilor catolici, principalul cap de acuzaţie a fost
punerea în slujba intereselor imperialismului, trădarea prin spionaj
în favoarea Vaticanului, iar măsurile luate împotriva lor au fost
integrate codului penal, având loc procese larg mediatizate.
După denunţarea concordatului statului român cu Vaticanul
(17 iulie 1948), preluarea şcolilor catolice de stat şi reducerea
scaunelor episcopale, de la 6 la 2 (18 septembrie 1948), Sfântul
Scaun a protestat faţă de atitudinea RPR, în privinţa Bisericii
romano-catolice.
În şedinţele secretariatului CC al PMR, de pe 20 octombrie
1948, s-a luat în discuţie problema catolică, punându-se în vedere
chiar ruperea relaţiilor diplomatice. Ana Pauker propunea: "să
găsim elementele pentru a rupe relaţiile cu Papa pe baza unor
infracţiuni de drept comun pe care popii catolici le săvârșesc trafic de valută", precizându-se că agentura romano-catolică e
folosită de cercurile imperialiste anglo-americane. S-au propus ca
măsuri: "crearea unei mişcări opoziţioniste în sânul Bisericii
catolice; izolarea vârfurilor catolicismului duşmănos regimului
nostru, prin demascarea imoralităţii lor, a infracţiunilor de drept
comun săvârşite şi a legăturilor trădătoare existente cu cercurile
imperialiste străine care îi susţin moral şi material".
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În şedinţa secretariatului CC al PMR, din 20 octombrie 1948,
s-a răspuns Sfântului Scaun în termeni foarte duri, acuzându-l că
este agentură a imperialismului anglo-american care doreşte să
provoace statul şi poporul român.
Procesele ierarhilor catolici au început să curgă. Relevant e
cazul lui Ioan Scheffler, episcop romano-catolic de Satu-Mare,
care, în 1952, împreună cu alţi preoţi, era acuzat de "activitate de
spionaj desfăşurată în favoarea Vaticanului."
Din dosarul
consultat de noi rezultă că, aparent paradoxal, rezistenţa Bisericii
Ortodoxe Române a fost adeseori mai radicală decât cea catolică,
însă pedepsele au fost diferite. Explicaţia ţine, credem noi, de
sprijinul extern,3 de care se bucurau cele două biserici.
Biserica Catolică din România, care avea în spatele ei un
miliard de credincioşi din toată lumea şi o logistică impresionantă,
era considerată periculoasă, pentru acţiuni mărunte dându-se
pedepse grele. Biserica Ortodoxă Română, biserica naţională,
izolată şi lipsită de influenţă în Occidentul catolic, nu avea acelaşi
impact şi de aceea problemele se rezolvau la un nivel mai de
compromis. Faptul că unii sunt martiri, iar alţii nu (ne referim la
ierarhie, pentru că în cazul preoţilor simpli majoritatea zdrobitoare
o formează preoţii ortodocşi), era programat de puterea exterioară
(partidul), care a distribuit fiecăruia rolurile pe care le dorea.
Trebuie menţionat că ierarhii catolici din România au sperat foarte
mult în sprijinul Papei, de aceea, în primii trei ani, s-au manifestat
foarte radical. Lipsa ajutorului de la Vatican i-a determinat, apoi,
şi pe ei să fie mult mai reţinuţi. După anii 50', atitudinea tuturor
cultelor din România e practic aceeaşi faţă de statul comunist.
5.- REZISTENŢA PREOŢILOR ORTODOCŞI
Obiectivul Securităţii era menţinerea Bisericii Ortodoxe
Române în cadrul trasat de partid, în acest scop făcându-se o
atentă supraveghere a acesteia. În momentul în care situaţia
operativă depăşea acest cadru, erau luate măsuri de represiune.
Represiunea avea, uneori, şi scop "preventiv", pentru a descuraja,
din faşă, o eventuală acţiune ostilă. Măsurile de "descurajare"
constau în avertizări la Securitate, în urmăriri deschise,
în
lansarea de zvonuri tendenţioase. Una dintre tacticile, cele mai
perverse,
consta în acreditarea ideii că respectivul ar fi
colaborator al Securităţii, pentru a-l îndepărta de anturaj. O
asemenea suspiciune era suficientă pentru a izola pe oricine.
Nimeni nu vroia să rişte a cădea în plasa unui provocator.
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Dosarele Securităţii rezervă, iată, multe surprize. Vom
descoperi că persoane considerate mai presus de orice bănuiala au
fost informatori, în timp ce alţii, cărora le mersese vestea că au
colaborat cu Securitatea, nu o făcuseră, de fapt, niciodată. A fost
şi aceasta o tactică a organelor de represiune, extrem de eficientă.
Multe dintre zvonurile care se vehiculează azi în presă sunt ecouri
târzii ale unor astfel de acţiuni.
6.- REZISTENŢA IERARHILOR ŞI EPURAREA DIN 1959
Se poate spune că 1959 reprezintă momentul adevărului în
ceea ce privesc raporturile reale dintre Stat şi Biserică.
O urmărire atentă şi permanentă a convins organele de Securitate
că reprezentanţii BOR eludau în mod sistematic directivele
Partidului, încercând să înfiinţeze centre de rezistenţă.
Acţiunile ostile au fost documentate cu cel puţin patru ani
înainte.
Sinteza acestor fapte a fost înaintată ministrului de Interne,
care a propus măsuri în consecinţă.
La 6 octombrie 1958, Alexandru Drăghici a întocmit un
referat în care denunţa "tolerarea pe mai departe a numărului
mare de elemente legionare şi reacţionare în mănăstiri, cât şi
menţinerea numărului mare de mănăstiri unde numărul de
călugări se înmulţeşte încontinuu cu elemente îndoctrinate cu idei
contrarevoluţionare, şi care prezintă un pericol social".
Ministrul de Interne propunea ca: "elementele legionare şi
elementele care au avut funcţiuni în aparatul de stat burghezomoşieresc, care sunt călugări în mănăstiri, episcopii, mitropolii şi
Patriarhie, să fie scoşi din monahism, să li se interzică portul
hainei călugăreşti şi să nu li se mai permită întoarcerea la
mănăstiri". El mai cerea "desfiinţarea seminariilor monahale şi
interzicerea frecventării cursurilor Institutului Teologic de călugări
şi călugăriţe; pe viitor, intrarea în monahism să se facă numai cu
avizul împuterniciţilor regionali pentru culte; interzicerea cu
desăvârşire a înfiinţării de noi mănăstiri sau schituri; numărul de
mănăstiri fiind prea mare, să fie redus la jumătate; interzicerea
intrării elementelor tinere în mănăstiri, fixându-se limita de vârstă
de la 50 de ani în sus."
Documentele demonstrează că motivele represiunii din
1959 nu au fost legate de evenimentele din lagărul socialist, ci au
avut un caracter intern, prin depăşirea periculoasă de către BOR a
limitelor impuse de Stat şi Securitate. În cele ce urmează vom
încerca să trecem în revistă principalele forme de rezistenţă
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practicate de BOR. Am încercat să le ierarhizăm în funcţie de
legislaţia de atunci, care făcea o distincţie netă între manifestările
strict religioase şi cele care ieşeau din această zonă. Și,
Securitatea le aborda în mod diferit, considerându-le cu grade
diferite de periculozitate. Formele mai radicale au avut viaţă
scurtă, Securitatea concentrându-şi toate eforturile în direcţia
distrugerii lor. Altele, la un nivel bazic mai greu de controlat, s-au
păstrat până în 1989. Acestea sunt: spiritualitatea ca formă de
rezistenţă;
susţinerea
mişcării
de
rezistenţă
armată
anticomunistă; încercări de colaborare a BOR cu diferite culte;
7.- CREŞTINISMUL ŞI COMUNISMUL
Una dintre problemele esenţiale ale ideologiei comuniste a
fost cea a religiei. Doctrina comunistă, construită pe fundamentele
ştiinţei (de aici numele de socialism ştiinţific) se proclamă ca
adevărată cunoaştere, singura care instituie o lume reală din
punct de vedere ontologic, restul lumilor fiind auto-iluzii sau
minciuni acreditate cu bună ştiinţă de o autoritatea malefică, pe
care revoluţia comunistă are dreptul să o exorcizeze, arzându-se
tot ce este fals şi ambiguu. Oferind viziuni radical diferite, în mod
normal, statul comunist şi biserica se exclud. Din această
perspectivă, pe tot parcursul perioadei comuniste între statul
român şi BOR a existat un antagonism perpetuu, prin simplul fapt
al afirmării a două viziuni radicale despre lume.
Mihai Pacepa, Ion Doicaru şi un consilier sovietic
Direcţia de Informaţii Externe a fost înfiinţată ca o oficină KGB
În Uniunea Sovietică situaţia a fost mult mai dramatică în
primele decenii ale dictaturii bolşevice.
Bisericile au fost transformate în hambare, săli de
cinematograf, sau în garaje. Cei mai mulţi preoţi au sfârșit în
gulag.
Apoi, în 1943, Stalin reînfiinţează Patriarhia Moscovei, după
o pauză de 17 ani. Avea nevoie de tot sprijinul popular pentru
"Marele război patriotic" şi, probabil, vroia să-şi cultive o imagine
mai bună în faţa aliaţilor anglo-americani. Biserica a redevenit
astfel o instituţie publică, legitimă în URSS. Problema desfiinţării ei
totale nu s-a mai pus niciodată, nicăieri, în lagărul sovietic. Ruşii
au învățat din propria experienţă şi au hotărât o abordare mai
subtilă.
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Mihai Pacepa, Ion Doicaru și un consilier
sovietic la Direcția de Informații Externe a
fost înființată ca o oficina KGB

În "Directivele de bază ale
NKVD", din 2 iunie 1947,
pentru ţările din orbita
sovietică, se preciza la
punctul 34: "Trebuie dată o
atenţie deosebită bisericilor.
Activ
cultural-educativă
trebuie astfel dirijată ca să
rezulte o antipatie generală
împotriva acestora.

E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti,
arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase,
dar şi cel al ceremoniilor de înmormântare." Nu se vorbeşte, deci,
de desfiinţarea Bisericii, ci de folosirea ei în scopurile urmărite de
sistemul comunist.
BOR şi-a dirijat discursul în mod consecvent în revelaţia
hristică şi nu pe materialismul comunist, întâlnirea dintre cele
două instituţii venind pe tărâmul concret al binelui poporului.
Biserica nu aprobă ideologia marxistă, dar dacă punerea ei în
aplicare poate aduce rezultate benefice pentru oameni, atunci
Biserica tolerează coexistenţa.
8.- CAZUL "RUGUL APRINS"
Statul comunist a dorit o colaborare cu BOR, dar o
colaborare absolut specială, în sensul că nu se dorea decât
păstrarea unei efigii, a unei mumii, prin care să-i păcălească pe cei
care aveau încredere în biserică. Lupta principală a preoţilor şi
ierarhilor ortodocşi, a fost tocmai pentru păstrarea sâmburelui viu
al credinţei.
Documentele Securităţii arată că simpla rugăciune și slujba
duminicală erau văzute ca forme de subversiune a puterii
comuniste. Cu toate că, Constituţia garanta libertatea credinţei,
cei "prea religioşi" erau cu atenție supravegheaţi.
Prima formă de rezistenţă, cea de zi cu zi, a constat într-o
exercitare corectă a slujbelor religioase şi oferirea unui cuvânt de
învăţătură adecvat credincioşilor.
Cei care nu luau în seamă adăugirile formale, neesenţiale,
despre "binele adus de comunism", puteau recepta mesajul lui
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Hristos, care îi îndepărta cel puţin în conştiinţă de ideologia
comunistă.
Ori, statul comunist avea
nevoie de un control total şi
asupra sufletelor oamenilor. De
aceea, foarte mulţi preoţi, care
nu au făcut altceva decât să se
achite conştiincios de misiunea
lor, au fost arestaţi, suferind ani
grei de închisoare. Exemplul cel
mai relevant în acest sens este
"Rugul
Aprins
al
Maicii
Domnului".
Ceea ce au făcut Daniil
Sandu Tudor, Benedict Ghiuş şi
alţii, nu era altceva decât o
aplicare a învăţăturii mistice a
"Rugăciunii
inimii".
Această
activitate nu avea în mod
manifest nicio conotaţie politică,
însă Securitatea a interpretat-o
ca pe o uneltire împotriva
Mişcarea "Rugul Aprins"
statului comunist.
Extrem de grăitoare sunt următoarele afirmaţii, pe care
unul dintre arestaţii în cazul „Rugul Aprins‟ a fost obligat să le facă
în faţa anchetatorilor: "Rugăciunea inimii reprezenta forma cea
mai exagerată a ortodoxiei, fiind potrivnică şi dăunătoare
actualului regim, prin aceea că cei care ajungeau să practice
această rugăciune în mod corect, trebuiau ca tot timpul, în afara
orelor de somn, să repete în gând această rugăciune. Acest lucru
ducea la ruperea noastră de regim şi chiar de orice activitate, în
special de cea politică, încât pentru început să avem la dispoziţie
cât mai mult timp liber. În afară de aceasta, treptat, treptat,
deveneam nişte fanatici într-ale credinţei, fiind neapărat siliţi să ne
retragem la mânăstire. Sandu Tudor ne-a cerut şi să
propovăduim această rugăciune a inimii în rândul celorlalţi
studenţi, lucru pe care eu l-am şi făcut, cum ar fi de exemplu cu
Rodica Săulescu şi alţii, de ale căror nume nu-mi mai reamintesc
momentan... Aceasta este activitatea duşmănoasă desfăşurată de
mine şi de celelalte elemente împotriva actualului regim, în
perioada anilor 1955-1956".
Roman Braga, în Procesul Verbal de interogatoriu din
27.07.1958, declara: "Activitatea dusă de mine în perioada 1953-
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1958 este într-adevăr ostilă regimului actual, însă nu i-am dat o
formă legionară, ci spirituală, adică antimaterialistă, urmărind prin
ea în schimb acelaşi scop, adică îndepărtarea a cât mai multe
elemente şi în special din rândul tineretului studios, de regimul
actual şi gruparea lor în mănăstiri. Această activitate spirituală am
dus-o cu scopul intenţionat duşmănos la adresa regimului actual,
activitate care a constat în următoarele: Am păstrat în biblioteca
mea cărţi cu conţinut duşmănos regimului actual, cum ar fi de
exemplu „Destinul omenirii‟ de autorul P. P. Negulescu şi altele,
pe care am neglijat intenţionat să le îndepărtez, deoarece, după
concepţia mea anticomunistă, le-am considerat de drept;. Am
scris note, rezumate şi comentarii antimaterialiste cu privire la
ideologia marxistă şi alte teme... În perioada 1953-1958 , în mod
consecutiv şi cu scop duşmănos regimului democratic, am făcut
educaţie anticomunistă în rândul tineretului şi în special al celui
studios, deoarece speram că astfel reuşind să-i rup de regim şi de
concepţiile sale şi apropiindu-i de mănăstire, aceştia nu vor mai
contribui cu nimic la menţinerea şi consolidarea acestui regim,
fapt ce putea să uşureze prăbuşirea sa (...); am participat la
meditaţiile ţinute în anul 1957, vara, de stareţul schitului Sandu
Tudor, de la mănăstirea Rarău (Roman Braga şi Sandu Tudor au
făcut educaţie antimaterialistă studenţilor Gheorghe Vasai,
Rădulescu Nicolae şi Şerban Mironescu - n.n.)".
Roman Braga fusese condamnat, în 1949, la 5 ani temniţă
grea şi trei ani degradare civică pentru acuzaţia că ar fi făcut parte
dintr-un cuib legionar din cadrul Facultăţii de Teologie din
Bucureşti. Din sentinţă rezulta că s-a înscris în Mişcarea Legionară
în 1946, iar activitatea sa "subversivă" a constat în strângerea de
ajutoare pentru legionarii închişi şi diferite acţiuni de protest la
adresa acţiunilor comuniste (redactarea de manifeste contra
sărbătoririi zilei de 1 mai în sâmbătă Paştelui). A fost eliberat din
închisoare în 1953 şi rearestat pentru activitatea în "Rugul Aprins".
9.- SPIRITUALITATEA CA FORMĂ DE REZISTENŢĂ
Această formă de rezistenţă, prin spiritualitate, s-a realizat
fie la modul individual, aproape instinctiv, al preoţilor care intuiau
că totul ar fi fost pierdut fără o asemenea activitate, fie a căpătat
un caracter sistematic, de organizare de centre de excelenţă
spirituală, cu rolul de a aglutina în jurul lor pe cei care nu credeau
în ideologia comunistă. La început, Sandu Tudor dorea ca la
Schitul Crasna de Gorj să strângă mai mulţi intelectuali aplecaţi

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

93

spre monahism, cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian al
Olteniei.
Iniţiativa
eşuând,
s-a
continuat cu mişcarea "Rugul
Aprins", cu o largă cuprindere în
orizontul monahal românesc (a
implicat călugări de la Antim,
Rarău, Plumbuita, Căldăruşani,
Sihăstria, Putna).
În privința mănăstirilor, în
toate documentele studiate se
relevă preocuparea Securităţii de
a controla activitatea acestora,
fiind considerate unele dintre
cele mai puternice centre de
rezistenţă anticomunistă, prin
prestigiul lor spiritual şi prin
ajutorul
pe
care-l
ofereau
IPS SA, Mitropolit Firmilian
luptătorilor din munţi.
Într-o adresă a Direcţiei a III-a, informaţii interne, către
Direcţia a VIII-a, anchete penale, din data de 23 iunie 1958, se
cerea să se afle de la anchetaţi activitatea contrarevoluţionară de
la mănăstirile Cernica, Viforâta şi Tismana şi rolurile jucate de
Athanasie Glatcovschi, stareţul mănăstirii Cernica, de vicarul
patriarhal Antim Nica şi de Bartolomeu Anania.
Cazul "Rugul Aprins" şi alte anchete ale Securităţii au
convins puterea comunistă să ia măsuri dure împotriva
mănăstirilor, concretizate prin decretul 410 din 1959.
Rapoartele Securităţii arată că la mănăstiri era un aflux
enorm de credincioşi, fapt de natură să neliniştească autorităţile
comuniste şi care a fost un motiv pentru declanşarea unei
represiuni ample prin aplicarea decretului 410/1959. Raportul
înaintat de Alexandru Drăghici este confirmat în dosarele de
urmărire întocmite de Securitate. Din ele rezultă că această
rezistenţă, iniţiată şi înfăptuită în mare parte de preoţii şi călugării
simpli, era cunoscută şi chiar sprijinită de înalţii ierarhi ai Bisericii
printre care cităm pe: patriarhul Justinian, mitropolitul Firmilian al
Olteniei, pe Antim Nica, dar şi de apropiaţi ai acestora, ca
Bartolomeu Anania.
Un caz care poate fi citat este cel al cursurilor de îndrumare
spirituală, care de fapt aveau drept scop o educaţie în spirit
marxist a preoţilor. Patriarhul Justinian a dat dispoziţii să se
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insiste mai puţin pe partea teoretică, în bună parte marxistă, şi să
se facă mai multe slujbe, care nu puteau fi afectate de ideologie.
Prin urmare orice manifestare religioasă corectă era descurajată
de organele represive ale statului, Biserica trebuia să lupte zi de zi
pentru a-şi realiza atribuţiile minime, nemaipunând la socoteală
aspectele mai delicate, cu tentă politică clară, pe care statul
comunist nici nu concepea să le scape de sub control.

PS SA, Arhiepiscop Antim Nica

IPS SA, Mitropolit Bartolomeu

Acest nivel bazic de rezistenţă trebuie apreciat la adevărata
lui valoare şi menţionat fiecare preot care a încercat să-şi facă
datoria, preoții fiind eroii mărunţi care au întreprins o rezistenţă
tenace, și, poate, în ultima instanţă, cea mai eficientă. De la acest
nivel, pot fi analizate formele mai explicite de rezistenţă
anticomunistă.
10.- SUSŢINEREA MIŞCĂRII DE
REZISTENŢĂ ARMATĂ ANTICOMUNISTĂ
Un alt nivel al rezistenţei preoţilor ortodocşi a constat în
organizarea lor în grupuri de ajutor reciproc, care avea drept scop
sprijinirea morală şi materială a membrilor. Se viza îndeosebi,
ajutorarea celor aflaţi în închisori.
Astfel de grupuri au funcţionat la diferite niveluri. Un astfel
de caz este cel al preoţilor arădeni Ilarion Felea, Ageu Ion, Teodor
Damian şi alţii, care, sprijiniţi de episcopul Andrei Magieru,
organizau întruniri în care discutau viitorul Bisericii şi încercau să
ajute familia lui Ion Ageu, aflat în închisoare. La un nivel mai înalt,

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

95

patriarhul Justinian a încercat "recuperarea" şi ajutorarea preoţilor
ieşiţi din puşcăriile comuniste.

Sfinţii închisorilor (1948-1990)
Într-o notă informativă din 30 iunie 1961, vorbindu-se de
numărul mare al călugărilor de la Antim (se hotărâse
transformarea mănăstirii în parohie), se aminteşte şi de un
călugăr, eliberat din închisoare: "Mărăcine... fusese osândit la
mulţi ani de puşcărie, apoi a studiat teologia şi patriarhul l-a găsit
bun să-l facă diacon în Bucureşti şi încă voia să-l pună la
catedrală. Toţi au fost surprinşi că pe un om atât de vulnerabil îl ia
patriarhul în braţe cu aşa elan. Ba, mai mult, vroia să-l facă
bibliotecar şi secretar în locul lui Bartolomeu Anania şi al lui Andrei
Scrima."
Alţi preoţi s-au apropiat de grupurile de rezistenţă armată.
Este celebru cazul lui Gherasim Iscu, stareţul mănăstirii Tismana,
care a colaborat cu gruparea generalului Ioan Carlaont. Părintele
Iscu i-a cunoscut, în octombrie-noiembrie 1947,
pe Radu
Ciuceanu şi Vlad Drăgoescu, intrând astfel în legătură cu Mişcarea
Naţională de Rezistenţă, care activa în Oltenia. Rolul stareţului de
la Tismana, după întâlnirea cu Nelu Pârvulescu (iunie 1948), era
de a găzdui şi de a asigura hrană tuturor celor care se prezentau
la mânăstire cu parolă "R 325". Punctul de sprijin de la Tismana
trebuia să asigure, pentru cei din rezistenţă, şi instalarea unui
post de radio emisie-recepţie care să facă legătura cu angloamericanii, însă nu s-a mai realizat.
Fraţii Paragină, care au condus rezistenţa din Munţii
Vrancei, au fost ajutaţi de călugării Teodosie Filimon, Evghenie
Hulea şi preotul Ştefan Marcu, ultimul fiindu-le şi duhovnic.
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În memoriile sale, "Frânturi din viaţa unui partizan", Ion
Paragină îşi aminteşte: "În vara aceea (1948 - n.n.), am stabilit
două puncte prin care puteam fi aprovizionaţi cu alimente: schitul
Muşunoaiele şi schitul Brazi, prin stareţul Evghenie Hulea şi,
respectiv, stareţul Teodosie Filimon".
Stareţul Paulian de la Putna a cutezat să o ajute pe soţia
luptătorului anticomunist Constantin Cenuşă.
Ieromonahul Filaret Gămalău, de la schitul Rarău a susţinut
sistemul de legături şi aprovizionare al organizaţiei "Gărzile lui
Decebal".
Părintele Nicolae Donescu, din Şuici, a fost ucis de securişti
pentru că botezase copilul, născut în pădure, al familiei de
luptători Silişteanu, din munţii Făgăraşului.
Ieromonahul Iosaft de la schitul Pahomie a susţinut
grupurile de luptători din zona Arnota, fapt care a pus în primejdie
chiar existenţa aşezământului monahal amintit.
Colonelul Gheorghe Arsenescu, a primit binecuvântarea în
mănăstirea Cetăţuia, din zona Câmpulung-Muscel, iar stareţul
Pimen Bărbieru l-a sprijinit moral şi material. Unii preoţi şi călugări
au sprijinit active, cu alimente şi adăpostire, pe membrii acestor
mişcări.
Mânăstirile erau, de altfel, locul de refugiu, preferat, al
tuturor celor urmăriţi de Securitate. Dacă erau prinşi, călugării
erau aspru pedepsiţi. Aşa s-a întâmplat la mănăstirea Polovragi,
unde era ascuns colonelul Iulian Popescu, comandant la Odesa în
anii războiului. Fiind descoperit, toţi călugării din mănăstire au fost
arestaţi.
11.- ÎNCERCĂRI ALE „BOR‟ DE COLABORARE
CU DIFERITELE CULTE
Contrar opiniei încetăţenite că Biserica Ortodoxă Română sa izolat de celelalte culte, ba chiar ar fi colaborat pentru eliminarea
lor cu statul comunist, dosarele Securităţii păstrează mărturii
despre anumite încercări de creare a unei mişcări comune a
confesiunilor creştine, îndreptată împotriva statului comunist.
Am identificat trei asemenea proiecte:
1.- Colaborarea dintre anumiţi ierarhi ortodocşi cu Mişcarea
Ecumenică Internaţională şi Biserica Protestantă Norvegiană;
2.- Cel propus de Visarion Puiu şi de legionarii rezidenţi la
Vatican;
3.- Proiectul Benedict Ghiuş de colaborare al ortodocşilor cu
catolicii.
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Un document referitor la vicarul patriarhal Antim Nica arată
următoarele: pastorul Richard Wurmbrand, şef al Misiunii Bisericii
Norvegiene "Magne Solheim", a înfiinţat şi organizat, în anul 1947,
mai multe reuniuni interconfesionale care aveau loc la Braşov.
La aceste reuniuni participau şi preoţii Gâldău Florian
(ulterior plecat în Anglia unde a ţinut conferinţe la Radio Londra),
Gagiu Ion, Drăgulescu Toma şi episcopul Antim Nica (aflat în 1947
în fruntea eparhiei Dunării de Jos, în calitate de locotenent).
Durata acestor întruniri era de două săptămâni, zi de zi consecutiv
şi au avut loc două asemenea serii.
Mai lămuritoare sunt notele făcute de ofiţeri de Securitate în
"planul de acţiune informativă Antim Nica": "Ceea ce este mai
important din activitatea lui, după 23 august, este faptul că s-a
stabilit informativ că Antim Nica a făcut parte din grupul de clerici
ortodocşi români care erau în legătură cu organizaţia religioasă
„Mişcarea Ecumenică Internaţională‟, demascată ca oficină de
spionaj a serviciului secret american. Antim Nica era unul dintre
conducătorii clericilor români care era în legătură cu această
mişcare. De asemenea, s-a mai stabilit că Antim Nica era în foarte
bune relaţii cu Magne Solheim, pastor evanghelic luteran
norvegian, care iniţiase şi la noi în ţară, după 23 august, o
organizaţie de ajutorare a clericilor de toate confesiunile. Astfel
Antim Nica, în 1947, a mijlocit un mare ajutor care s-a dat
clericilor ortodocşi de
această organizaţie a lui Solheim. Şi
această organizaţie a fost demascată ca oficină de spionaj a angloamericanilor.
Importantă e participarea lui Antim Nica în fruntea clericilor
ortodocşi care erau în legătură cu Mişcarea Ecumenică
Internaţională, precum şi faptul că nu întâmplător era în bune
relaţii cu Solheim, demascat ca agent al spionajului american."
12.- MIŞCAREA ECUMENICĂ INTERNAŢIONALĂ
Securitatea se arăta foarte interesată de activitatea Mişcării
Ecumenice Internaţionale şi de activitatea Misiunii norvegiene,
încercând blocarea colaborării Bisericii Ortodoxe Române cu aceste
instituţii, considerate agenturi imperialiste.
De altfel, Biserica Ortodoxă Română a fost obligată să
părăsească Mişcarea Ecumenică Internaţională în anul 1948,
deoarece Securitatea considera colaborarea BOR cu respectiva
instituţie ca o cale de evaziune, care împiedica, controlul strict al
statului comunist asupra Bisericii.
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Ecumenismul: Benefic sau păgubos?
BOR a reintrat în
cadrul Consiliului Mondial
al Bisericilor abia în
1961, la conferinţa de la
New Delhi. Cu aceeaşi
ocazie au intrat şi alte
Biserici
Ortodoxe
din
spaţiul
comunist,
în
frunte
cu
Biserica
Ortodoxă Rusă.
Ruşii Albi şi Athos: ANATHEMA!
Acest fapt marca o schimbare de optică a politicii externe
sovietice care s-a folosit de organisme internaţionale precum ONU,
UNICEF sau de acest Consiliu, cu un dublu scop: cel de a găsi
terţe locuri de dialog cu puterile occidentale pentru a aplana
conflictele dintre cele două blocuri politico-militare şi de a
convinge ţările lumii a treia şi pe pacifiştii din ţările capitaliste de
dorinţa de pace a URSS. Motivele oficiale pentru care BOR s-a
înscris în acest Consiliu erau: crearea unei atmosfere favorabile
sistemului socialist, antrenarea şi a altor Biserici în lupta pentru
pace, pentru lichidarea robiei colonialiste şi, nu în ultimul rând,
prestigiul internaţional al BOR.
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Ortodoxia...pendul... între şi între
În acelaşi timp, această apropiere a însemnat o gură de
oxigen pentru BOR, care a folosit-o ca pe o cale de împiedicare a
abuzurilor puterii comuniste.
În 1948, însă, Securitatea decisese să izoleze Biserica
Ortodoxă Română de orice influenţă străină, orice colaborare
externă fiind interzisă. Punţile cu alte culte religioase au fost în
cea mai mare parte rupte după ce BOR a "acceptat" - în toamna
aceluiaşi an, să participe la desfiinţarea Bisericii Unite cu Roma.
13.- PROIECTUL DE CATOLICIZARE A ROMÂNIEI
Un caz mult mai interesant este cel al mitropolitului Visarion
Puiu, şeful Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria, cu rangul
de mitropolit de Odessa, în perioada 1 decembrie 1942 - 1
decembrie 1943. Spre norocul lui, în august 1944, Puiu a fost
trimis de Patriarhie într-o delegaţie în Croaţia, unde trebuia să
participe la înscăunarea unui ierarh. Nu s-a mai întors în ţară,
ceea ce l-a salvat de la plutonul de execuţie. Judecat în
contumacie de un tribunal al poporului, Visarion Puiu a fost
condamnat la moarte (prin sentinţa nr. 11 din 21 februarie 1946)
pentru activitatea sa desfăşurată în Transnistria, considerată ca o
contribuţie la dezastrul ţării - infracţiune prevăzută în legea 312
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din 1945. Securitatea a prezentat plecarea lui Visarion Puiu ca pe
o fugă, pentru a se pune în "slujba hitlerismului".
După mai multe peregrinări, el s-a stabilit în Italia, la
Lonato, lângă Brescia. De aici a trimis un memoriu organelor de
stat, datat 30 ianuarie 1947, prin care justifica toate activităţile
sale şi respingea punct cu punct acuzaţiile care i-au fost aduse în
ţară. Se declara gata să se întoarcă în România pentru a participa
la judecarea recursului. Nu a făcut-o, iar - la 7 aprilie 1948 recursul a fost respins.
Mitropolitul exilat, a fost în permanență supravegheat de
Securitate, care se temea că acesta desfăşoară, în Italia, activităţi
ostile statului comunist.
Din documentele Securităţii rezultă că Visarion Puiu a fost
implicat într-un proiect care relua o idee mai veche de secolul XIX
şi reiterată şi în perioada interbelică: cea a trecerii întregului
popor român la catolicism. Această idee pornea de la premisa
latinităţii funciare a poporului român, care în consecinţă nu poate
fi decât de religie catolică, spre deosebire de ortodoxie, care ar fi
apanajul slavilor. În volumul al XII-lea al dosarului penal nr.
24.541, la fila 229, există un raport al Inspectoratului Regional de
Siguranţă Cluj, datând din 12 noiembrie 1947, care (citând revista
italiană UNITA), informează: "Visarion Puiu, după ce s-a catolicizat
în cursul lunii decembrie 1947, urmează a fi sfinţit drept cardinal
al Vaticanului. Este primul cardinal de origine română pe care
catolicismul îl va utiliza în proiectele de catolicizare a întregii
Românii.
Această temă a fost discutată,
în fond, de fostul
vicepreşedinte al guvernului antonescian, Mihail Antonescu şi Papa
Pius, cu prilejul vizitei făcute de Antoneşti în Italia în cursul anului
1943. Pamfil Şeicaru a fost câştigat, pe acel timp, şi el pentru
acest plan.
Planul n-a fost pus în aplicare, deoarece s-a socotit atunci
necesară pregătirea opiniei publice printr-o intensă propagandă în
acest sens. Teza susţinătorilor catolicizării noastre integrale era:
numai renunţând definitiv la ortodoxie vom putea nădăjdui să
ieşim din orbita de înrâurire spirituală şi politică a Moscovei.
Catolicismul ne va fi prieten efectiv în faţa opiniei publice mondiale
şi va sălta câteva veacuri într-un răstimp scurt spiritualitatea
românească. După cum suntem informaţi, Puiu Visarion nu este
singur la Vatican, ci mai are pe lângă el pe Alexandru Gregorian,
fostul director al ziarului „Sfarmă Piatră‟, apoi Vintilă Horia, poet,
scriitor şi fostul director al revistei „Meşterul Manole‟, care a fost
ataşat de presă la consulatul român din Viena şi care astăzi este

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

101

bibliotecar la Vatican. Toţi aceştia întreţin o activă propagandă
împotriva actualului regim din România, precum şi pentru
catolicizarea poporului român, publicând prin presa catolică din
Italia diferite articole care au atingere cu aceste chestiuni."
Din alte documente rezultă că exista un curent de opinie
care promova această idee alături de cei menţionaţi în citatul de
mai sus, mai ales că în timpul războiului apăruse şi o dispută
catolico-ortodoxă, care a fost aplanată, se pare, în favoarea părţii
catolice şi din interese politice. Mai exact e vorba de publicarea
unui articol anonim, provocator, la adresa profesorului Teodor M.
Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea
Bucureşti, în revista Unirea de la Blaj. Articolul de răspuns,
denumit "Papolatria", al profesorului ortodox, a fost interzis, de la
publicare, de cenzura politică, în anul 1942, pentru că relaţiile
diplomatice cu Italia lui Mussolini şi Vatican să nu fie afectate.
Pe de altă parte, ziarul Curentul, al cărui director era Pamfil
Şeicaru, a publicat, începând cu anul 1943, mai multe articole
referitoare la trecutul Bisericii greco-catolice din Transilvania,
prezentări detaliate cu privire la lăcaşurile catolice, mai ales cele
din Italia, afectate de război, sau pastorale, rostite de prelaţi
romano-catolici.
14.- LEGIONARI CONVERTIŢI LA CATOLICISM
Revenind la persoanele amintite în documentul citat, îi
precizăm şi pe Horia Cosmovici şi Danciu Agenor, legionari, care sau convertit la catolicism şi au încercat să răspândească ideea
unei catolicizări generale a românilor. După cum se vede, toţi cei
menţionaţi de partea catolică au antecedente legionare, clare.
Putem explică această atitudine a lor prin dimensiunea religioasă
pe care o impusese Legiunea "Arhanghelul Mihail", membrii ei
considerând religia o valoare fundamentală a spiritului uman.
Nemulţumiţi de anumite acţiuni, de după război, ale BOR, ei au
văzut în catolicism soluţia salvatoare. De altfel Danciu Agenor se
referea în felul următor la mişcarea legionară şi la catolicism:
"mişcarea legionară ca bază ideologică e sau era complet greşită,
bazându-se pe Biserica Ortodoxă, o biserică fără perspectivă
filosofică. Singurul care a văzut just a fost Moţa, care indignat că
se trage cu mitralierele în obrazul lui Dumnezeu, a plecat în
Spania, ţară care a dat un număr atât de mare de sfinţi".
Amintindu-i-se că Spania a dat printre altele şi Inchiziţia, Danciu
Agenor afirmă că "Inchiziţia era o instituţie necesară pe atunci,
care a salvat multe suflete de decădere. Moţa s-ar fi catolicizat,

102

MISIONARUL

dacă nu murea şi, atunci poate totul ar fi decurs altfel. Mişcarea
legionară nu a putut fi adevărată, deoarece nu era catolică, nu
cunoştea adevărul absolut al Bisericii Catolice şi de aceea s-a
dărâmat, căci Ortodoxia nu poate da nici sfinţi, nici eroi, căci
această trebuie să aibă har (?!)"
Potrivit unei note informative din 26 februarie 1954, tot
Danciu Agenor spunea că "numărul legionarilor care intră în
rândurile Bisericii Catolice devine din ce în ce mai mare, deşi
primirea lor se face cu oarecare greutate, căci se caută de a se
stabili care într-adevăr s-au convertit şi care vine în această
biserică numai ca într-un refugiu. În orice caz, ei sunt bine primiţi,
dar supravegheaţi pentru a nu introduce o linie străină bisericii.
De obicei, aceşti foşti legionari au o conduită exemplară."
Despre părerea episcopilor catolici cu privire la această
problemă, acelaşi Agenor explică: "Orice religie te duce, atunci
când o practici, la adevăr şi adevărul te va duce la Biserica
Catolică, singura adevărată".
15.- CONTRAOFENSIVĂ ORTODOXĂ
LA PROIECTUL LUI PUIU
Revenind la activitatea lui Visarion Puiu, rezultă că el se
folosea de nunţiul papal de la Bucureşti pentru a ţine legătură cu
Eugeniu Suceveanu Lăiu, fost locotenent de arhiepiscop de
Craiova sau diaconul Ionescu de la catedrala din Craiova. Şi
ieromonahul Damian Pânzaru, un apropiat al lui Visarion Puiu era
bănuit de Securitate că întreţinea legături cu cercurile catolice.
Numit intendent la vila Patriarhiei de la Dragoslavele, după fixarea
domiciliului obligatoriu la această vilă a episcopilor greco-catolici,
Damian era bănuit că oferea informaţii nunţiaturii despre situaţia
celor închişi.
Securitatea a luat, în cât se putea de în serios, proiectul lui
Visarion Puiu. În acelaşi dosar există două note informative, din 8
iunie 1949: "Faţă de această situaţie, ortodocşii din R.P.R. se
pregătesc şi ei pentru a se apăra împotriva catolicismului. Astfel
profesorul Dumitru Stăniloae de la Institutul Teologic Bucureşti,
cunoscut pentru activitatea sa legionară din trecut, având sprijinul
mitropolitului Bălan Nicolae al Ardealului, pregăteşte o mişcare
ortodoxă de mase pentru ca, cu ocazia unor schimbări politice,
credincioşii ortodocşi din ţară să nu rămână la discreţia
Vaticanului. Până în prezent, la planul domnului (?!) Stăniloae au
aderat şi îşi dau concursul următorii: Lazăr Iacob, profesor
universitar pensionar, Căciulă Olimp, bibliotecar la Institutul
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Teologic de grad universitar din Bucureşti, diaconul Ion
Lăncrăjeanu de la biserica Flamandă din Bucureşti, Aurel Popa,
fost secretar general la Ministerul Cultelor şi profesorul pensionar
Nedrea Constantin, urmând a se sta de vorbă cu profesorii Tudor
Popescu, de la Institutul Teologic, Cojocaru Haralambie şi
arhimandritul Arsenie Boca de la mănăstirea Sâmbătă de Sus."
Astfel reapare profesorul Teodor M. Popescu, ca apărător al
ortodoxiei, alături de celelalte personalităţi ale BOR. El fusese un
susţinător al Bisericii Ortodoxe prin studii şi articole, care
demonstrau autenticitatea acesteia, scrise atât înainte de 1944,
cât şi după această dată. De menţionat este şi faptul că toţi cei
vizaţi, pentru tabăra ortodoxă, luaseră poziţii strict ortodoxe şi
anticatolice, în diverse studii sau conferințe.
Faptele semnalate, în acest caz, merită studiate mult mai
atent. Dacă ele sunt confirmate şi de alte surse şi au avut
caracter real (fără a fi fost o manipulare a Securităţii), ar arăta
contradicţiile profunde dintre catolici şi ortodocşi, care au fost
incapabili să se unească într-o luptă comună împotriva
comunismului. Din aceste materiale, rezultă că Biserica, catolică a
menţinut mesajul ei de prozelitism şi de condiţionare a ajutorului
de o eventuală trecere a ortodocşilor la catolicism, iar ortodocşii
nu au putut primi oferta Bisericii Apusului. Această situaţie
aminteşte de momentul 1453, când creştinătatea nu a putut a se
apropia, prin respect reciproc, într-o coaliţie împotriva Semilunei.
De altfel această imposibilitate istorică a apropierii acestor culte a
fost semnalată şi de arhimandritul Benedict Ghiuş. În câteva
menţiuni pasagere existente în dosarul de anchetă a "Rugului
Aprins" se aminteşte că Benedict Ghiuş era preocupat de o
apropiere, fără a se da amănunte, însă a renunţat la idee
deoarece considera că sunt prea mulţi factori care s-ar pune
stavilă acestui proiect.
Trebuie precizat faptul că, prin aspectele prezentate aici,
BOR, în frunte cu patriarhul Nicodim, apoi cu Justinian, a reuşit,
printr-o abilă diplomaţie, să se apere în faţa tendinţelor de
acaparare canonică a Bisericii Ruse, susţinută de statul sovietic, în
interesele sale politice, dar şi din orgolii ale ierarhiei slave, reuşind
totodată să nu se izoleze complet de Occident.
16.- ÎNGHIŢIREA FORŢATĂ A GRECO-CATOLICILOR
O altă problemă controversată a istoriei bisericeşti
postbelice este cea a înglobării Bisericii Greco - Catolice de BOR.
Act politic clar iniţiat de P.C.R., la sugestia "fratelui mai mare", el
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a venit, este adevărat, pe fondul unei dorinţe mai vechi a Bisericii
Ortodoxe de reintegrare a "oilor rătăcite". Mai departe încep însă
problemele, deoarece, încă, nu se poate stabili cât entuziasm a
depus Biserica Ortodoxă în realizarea misiunii încredinţate de
Partid.
Chiar şi unii istorici pro-catolici au subliniat că ierarhii
ortodocşi au manifestat anumite reticenţe faţă de un asemenea
act de forţă, care nu rezolva nimic într-un mod durabil.
Dosarul penal al profesorului Alexandru Filipașcu, grecocatolic "revenit" la ortodoxie în mod formal, ne arată care era
atmosfera la Institutul Teologic Ortodox din Cluj, care înglobase şi
o parte a cadrelor didactice de confesiune greco-catolică. Rezultă
că, atât timp cât nu se trecea la o manifestare deschisă, foştilor
greco-catolici le era tolerată de Nicolae Colan, arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului, o activitate "underground", acesta
fiind conştient că majoritatea preoţilor greco-catolici trecuseră la
ortodoxie formal, cazul lui Filipașcu fiind exemplar din acest punct
de vedere.

Sinodul bisericii greco-catolice
El chiar menţionează în mod expres că patriarhul Justinian
şi mitropolitul Nicolae Bălan nu au avut nicio contribuţie la actul de
unire, acesta fiind inspirat de Partidul Comunist (notă informativă
dată de sursa "Zamfir Pană", din 19 septembrie 1950: "Unirea a
făcut-o comuniştii, nu biserica ortodoxă şi nici Patriarhul Justinian.
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De aceea, ea va avea să dureze numai atât cât va dura şi
guvernarea comuniştilor").
Ceea ce am dorit să semnalăm prin cele de mai sus este o
nuanţare a imaginii de biserică lipită strâns de aspiraţiile Partidului
Comunist, aşa cum este acreditată de anumiţi istorici. Au existat
curente de gândire alternativă care, chiar dacă au fost minore şi
cu un impact relativ mic, relevau totuşi o căutare de soluţii în faţa
agresiunii comuniste. Ele aparţin unor ortodocşi şi, credem că
acest lucru arată că atunci când abordăm problema atitudinii
Bisericii Ortodoxe Române faţă de statul comunist trebuie să avem
în vedere persoanele şi nu instituţia ca atare.

17.- COMPROMISURI PENTRU SUPRAVIEŢUIREA
BISERICII
Principala critică adusă BOR, în perioada comunistă, privea
atitudinea ierarhiei acesteia, considerată excesiv de obedientă faţă
de puterea comunistă. Se considera că atitudinea nevertebrală a
ierarhiei a influenţat în mod decisiv atitudinea întregii biserici,
turma urmându-şi cu fidelitate păstorii obedienţi. Ori, acest lucru
nu era adevărat, preoţii simpli ignorând adesea semnalele oficiale
date de ierarhie. Sub acest aspect se poate constata cea mai
spectaculoasă diferenţă între cultul ortodox şi cultele romano şi
greco-catolic. Dacă în cazul ultimelor, aproape că toată ierarhia a
fost arestată, mulţi pierind în închisori, în cazul ortodox prigoana
nu a luat forme atât de extreme şi extinse. Acest lucru creează un
serios handicap, când se discută meritele diferitelor culte în
rezistenţa anticomunistă. Fără a minimaliza câtuşi de puţin
meritele ierarhilor martiri ai celorlalte confesiuni, încercăm să
oferim o interpretare a cazului ortodox, care să depăşească un pic
tradiţionala idee a supunerii BOR faţă de stat, reală, dar care
trebuie nuanţată.
18.- PACTUL „BOR‟ CU STATUL COMUNIST
Trebuie amintit că organizarea BOR în anul 1948 ține seama
de evoluţia istorică îndelungată, care începe cu Alexandru Ioan
Cuza, de transformarea bisericii într-un simplu instrument al
statului, tendinţa sprijinită din timp de factorii de putere şi de
intelectualitatea laică a epocii. Bisericii Ortodoxe Române i s-au
retezat toate mijloacele prin care se putea manifesta ca o voce
distinctă în spaţiul social românesc.
Perioada interbelică a fost cu o importantă renaştere
spirituală, în care numeroşi membri ai bisericii au cerut o mai
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mare libertate faţă de stat. În acest sens trebuie interpretată lupta
împotriva concordatului din 1927, nu ca o încercare de stopare a
influenţei catolice, ci mai mult ca o dorinţă a BOR de a căpăta o
libertate de mişcare similară Bisericii patronate de Vatican. Timpul
scurt nu a permis însă o realizare a acestor planuri, puterea
comunistă găsind o Biserică Ortodoxă slabă, aflată încă în
căutarea identităţii. De aceea, şi ţinând cont de faptul că era
Biserica majoritară, puterea comunistă a dorit instrumentalizarea
acesteia în folosul ei, deoarece era conştientă că nu era deloc uşor
să smulgi brusc sentimentul religios din sufletul poporului.
Relaţia dintre statul comunist şi Biserica Ortodoxă a luat, cel
puţin aparent, formele unui pact prin care, în schimbul sprijinirii
puterii comuniste, BOR ar fi primit dreptul de a-şi exercita liber
cultul. Cel puţin teoretic, bisericii îi erau cenzurate manifestările
temporale, nefiindu-i afectate aspectele strict religioase.
În cazul bisericilor catolice se intervenea cu brutalitate în
însăşi dogma acestora (primatul papal), ceea ce însemna
modificarea fundamentului acesteia.
În acest sens este cât se poate de firească reacţia ierarhilor
acestor culte în condiţiile radicalismului cerinţelor puterii
comuniste. Trebuie amintit că în cazul Bisericii Ortodoxe din
Bizanţ, dar şi mai târziu, de câte ori a fost pusă în discuţie dogma,
reprezentanţii clerului s-au revoltat. În schimb au fost mult mai
flexibili în ceea ce priveşte aspectele de ordin politic, ajungându-se
de multe ori la un aranjament.
Un asemenea aranjament a fost făcut şi de P.C.R. cu noul
patriarh Justinian, aranjament care reprezenta în mod evident un
regres faţă de situaţia anterioară. Această opţiune a fost criticată
cu asprime, mai ales de diaspora - care l-a considerat pe Justinian
un trădător. Evident, se poate discuta dacă ceea ce a ales să facă
avea alternativă sau nu. Ceea ce vrem să arătăm noi aici este că
odată stabilite cadrele colaborării cu statul comunist, Justinian a
încercat din toate puterile să menţină cadrul iniţial şi să evite noi
abuzuri ale puterii comuniste. În acest sens, din documentele
Securităţii rezultă că a fost un partener incomod pe care
Securitatea a încercat chiar să-l înlăture.
Episcopul vicar Antim Nica,
tras de limbă de un informator al Securităţii
Până acum, s-a publicat un singur document care
demonstrează o atitudine ostilă a Patriarhului Justinian faţă de
regimul comunist. El se regăseşte în Cartea Albă a Securităţii (vol.
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II, p. 172) şi consemnează părerea patriarhului că, în România,
comunismul nu va dura mai mult de 50 de ani.
Cu o floare nu se face, însă, primăvară. Citatul în chestiune
ar putea fi interpretat drept o răbufnire, singular, a "Patriarhului
roșu".
Iată câteva documente care arată conştiinţa ierarhilor
ortodocşi în faţa situaţiei în care se aflau şi atitudinea Patriarhului
Justinian în faţa încercărilor puterii comuniste de a modifică statuquo-ul şi de a impune Bisericii noi cedări. Un exemplu deosebit
este dat de analiza lui Antim Nica, episcop vicar patriarhal, care
face o radiografie completă asupra situaţiei Bisericii. Un informator
al Securităţi a avut grijă ca părerile ierarhului să ajungă la
"dosar". Iată ce credea Antim Nica în primăvară lui 1962: "Biserica
trece prin momente destul de dificile şi se cere o abilitate şi o
diplomaţie extraordinară pentru a face faţă tuturor cerinţelor de
ordin politic"; "slujbele solemne cu episcop sunt considerate şi
privite defavorabil de stăpânirea lumească"; "lumea inteligentă şi
credincioasă îşi dă seama de poziţia actuală a Bisericii şi înţelege
toate restricţiile la care este supusă". Ca să pătrundă mai adânc în
conţinutul adevărat al părerilor episcopului, sursa a încercat să
aducă "elogii" conducerii BOR, care, cu toată propagandă
antireligioasă, a reuşit să menţină bisericile deschise. Antim a
răspuns că "meritele acestea se bazează pe mari sacrificii", că
"Biserica a trebuit să cedeze complet poziţiile ei ce le-a avut şi să
se înregimenteze în opera de sprijinire a unui regim ce luptă
pentru distrugerea ei", că "clerul de astăzi duce o dublă existenţă,
pe de o parte vorbeşte de Hristos şi de Evanghelie şi pe de altă
parte se roagă pentru mântuirea duşmanilor săi şi ai lui Hristos",
că are, însă, convingerea că "sentimentul religios trăieşte astăzi
mai intens în oameni de cum trăia înainte", că "Biserica creştină ca
să poată există trebuie să evadeze din sistemul dogmatic în care a
trăit şi să fie mai elastică", că "e nevoie de multă înţelepciune şi
tăcere, fiindcă nu i-ar conveni nici unei stăpâniri atee să între în
război cu sentimentul religios al popoarelor, datorită faptului că nu
se poate preciza cine va fi învingătorul", că "istoria este plină de
exemple când în luptele religioase aproape întotdeauna religia a
învins" şi că "un sistem mondial religios cu o existenţă de 2000 de
ani nu poate fi distrus cu uşurinţă". Antim a continuat spunând că
i se pare că şi "comunismul s-a convins de aceste adevăruri,
deoarece caută să limiteze sfera de activitate a Bisericii şi s-o
dirijeze pe un alt făgaş decât cel iniţial, adică s-o facă aparent
colaboratoare, dar nu îndrăzneşte să treacă la desfiinţarea ei".
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Într-o notă informativă din aprilie 1962, episcopul este citat
spunând: "A încercat Stalin, în 1930, să dărâme şi să transforme
bisericile în hambare, să deporteze pe preoţi în Krikovka, dar până
la urmă a revenit asupra măsurii, deoarece conflictul religios făcea
imposibilă înfăptuirea colhozurilor". Sursa Securităţii consemna şi
alte afirmaţii "primejdioase" ale lui Antim Nica: "că astăzi viaţa
spirituală a dispărut; că materialismul a covârşit toate şi că toată
civilizaţia aparentă nu este decât un mare regres moral şi
spiritual, în care omul nu are altceva de făcut decât să mănânce şi
să muncească, să asculte şi să facă propagandă, pentru o idee al
cărei adevăr nu se vrea confirmat de realitate şi pe care nu-l
simpatizează, dar pe care îl tolerează forţat."
19.- PATRIARHUL JUSTINIAN ŞI BISERICA DIN BASARABIA
Un
document
foarte
interesant este cel în care
patriarhul
Justinian
are
o
atitudine extrem de critică faţă
de
situaţia
Bisericii
din
Basarabia.
Informatorul
Securităţii consemna: "De o
vreme încoace, e bântuit de rele
gânduri patriarhul.
E supărat foc pe toată lumea şi
ar vrea să facă totul aşa cum a
făcut acum 10 ani, fără nicio
împotrivire. Când vede că se
loveşte de împotriviri, vorbeşte
fără măsură şi zice că se retrage
din scaun.
Îşi tot face bilanţul activităţii şi, se vaită că i se năruie
opera. Vorbind, deunăzi, în prezenţa lui Justin, a lui Firmilian şi a
lui (Antim) Nica, patriarhul spunea nişte lucruri atât de
necontrolate, încât toţi îngheţaseră.
Astfel, zicea că el a discutat cu Alexei (patriarhul Moscovei
şi al întregii Rusii - n.n.) şi cu Carpov (fostul preşedinte al
Comitetului de Culte la Moscova, chestia Basarabiei) şi le-a spus
părerea sa că Biserica Rusă duce acţiune de deznaţionalizare a
românilor din Basarabia, fiindcă nu-i lasă să folosească limba
română în Biserică, ci numai pe cea slavo-rusă. Le-a mai spus că
el va ridica problema aceasta în for inter-ortodox, căci se
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procedează necanonic. Carpov, care asculta atent, l-a felicitat în
mod discret, printr-o strângere de mână pe la spate. Trecând apoi
în grădina mănăstirii, Antim, şi acolo fiind de faţă şi episcopul
vicar Teoctist Arăpașul, episcopul Antim Nica a continuat: „şi l-a
preocupat chestiunea Bisericii din Basarabia, fiindcă a primit
scrisori de acolo şi chiar o telegramă din partea arhimandritului
Varlaam Chiriţă, prin care acesta declara că nu este canonică
jurisdicţia lui Alexei asupra Bisericii din Basarabia şi cerea ca el să
fie primit sub jurisdicţia lui Justinian. Aceeaşi telegramă o trimise
Chiriţă şi lui Alexei. Ca urmare, Alexei l-a socotit ieşit din clerul
Bisericii ruse şi nu i-a mai dat nicio ascultare, iar după aceea a
ajuns mai rău."
20.- PRIGOANĂ MONAHALĂ ŞI DIPLOMAŢIA PATRIARHALĂ

Decretul 410/1959 a produs ample tulburări în rândul
Bisericii. Desfiinţarea multor mănăstiri şi instituirea de criterii
extrem de restrictive pentru intrarea în monahism a stârnit reacţia
Patriarhului Justinian, care, prin diferite mijloace, a încercat să
salveze cât mai multe dintre lăcaşurile monahale.
"În ziua de 14 octombrie patriarhul a vizitat mănăstirea
Ciorogârla", aflăm dintr-o notă informativă.
Sursa consemnează toate detaliile vizitei patriarhale: "El a
venit la Ciorogârla să ia parte la slujbă şi în acelaşi timp să
încurajeze călugăriţele care au mai rămas în această mănăstire,
să nu părăsească mănăstirea.
La întoarcerea spre Bucureşti, Patriarhul a spus sursei:
„Când în ţară nu va mai rămâne nicio mănăstire, atunci voi
desfiinţa şi eu Ciorogârla şi Ghighiu. Aceste două mănăstiri trebuie
să rămână în fiinţă. Trebuie să avem şi aici câteva mănăstiri
frumoase, bine organizate, ca să am ce arăta şi eu străinilor când
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ne vizitează ţara. N-am ce arăta la Pasărea şi la Ţigăneşti, care
sunt ca nişte sate fără frumuseţe. Dacă Departamentul Cultelor nu
e în stare să rezolve această problemă, mă voi duce la primulministru şi-l voi aduce aici. Să vadă şi el ce am făcut noi şi de ce
cerem să fie mănăstire la Ciorogârla. Dacă mitropolia Moldovei are
dreptul să-şi menţină 4 mănăstiri mari şi diferite schituri, eu am
dreptul să am până la 10 mănăstiri.
Eparhia mea e mai mare, eu am doi episcopi vicari şi am şi
un număr mai mare de credincioşi. Vom fixa numărul călugăriţelor
pentru mănăstirile la care voi cere să ni se dea autorizaţie. La
Pasărea şi Ţigăneşti vom fixa câte 120 de călugăriţe.
La Ciorogârla şi la Ghighiu vom fixă câte 60 de călugăriţe,
iar la Susana, 50 de călugăriţe. De la Pasărea vom aduce la
Ciorogârla, iar de la Ţigăneşti şi Zamfira vom duce la Ghighiu.
Voi obliga ca cei de la Cernica să lucreze, cu atelajele lor,
pământul de la Pasărea, iar cei de la Căldăruşani să lucreze cu
maşinile lor pământul de la Ţigăneşti şi Ghighiu‟
Alte surse ne confirmă diplomaţia de care a dat dovadă
Patriarhul Justinian în chestiunea monahală din R.P.R., într-o notă
informativă din 12 august 1960: "În primul rând trebuie să
părăsească mănăstirile cei care au făcut cereri de plecare, au
primit ajutoare, dar totuşi sunt încă în mănăstiri. După aceasta
trebuie să plece toţi aceia care n-au vârsta legală şi n-au studii
corespunzătoare (...). Patriarhul stă însă pe aceeaşi poziţie în
legătură cu tineretul din mănăstiri, care are şcoală monahală. Ori
de câte ori are ocazie, asigură şi încurajează pe călugăriţele tinere,
cu şcoli monahale sau seminar, să stea în mănăstiri că are el grijă
de ele. Aşa i-a spus călugăriţei Heruvima Pică, de la mănăstirea
Ţigăneşti, absolventă a seminarului de la Horezu: <Să staţi
liniştite acolo. Am eu grijă de voi. Chiar dacă vin unii şi încearcă să
vă tulbure, nu le daţi nici un fel de ascultare>‟
21.- SPIRALA COMPROMISURILOR
Documentele studiate ne conturează imaginea unei situaţii
apropiate de ceea ce s-a petrecut în cadrul relaţiilor dintre sultanul
otoman şi patriarhul de Constantinopol: o înţelegere tacită între
cele două puteri dintre care prima a avut permanent tendinţa să
încalce hotarul celeilalte. Acceptând anumite compromisuri prin
care credea că salvează fundamentele Bisericii Ortodoxe,
Patriarhul Justinian s-a văzut confruntat, pe parcursul
îndelungatei sale păstoriri, cu încălcări repetate ale statu-quo-lui
stabilit iniţial. Spre cinstea lui, el s-a opus, după cum s-a văzut,
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unor noi limitări ale drepturilor Bisericii. Şi rezistenţă Bisericii la
nivel înalt a căpătat înfăţişarea sinuoasă a rezistenţei creştinilor
din Imperiul otoman, neexistând o confruntare directă pe baza
principiilor de drept. Soluţia puterii comuniste a fost şi ea tipic
otomană: promovarea în fruntea ierarhiei a unor oameni mult mai
flexibili.
Patriarhul Justinian a murit din cauza supărării provocate de
demolarea Bisericii Enei.
Patriarhul Justin calificat, în unele cercuri eclesiastice, drept
politrucul comunist, a fost mult mai elastic decât Justinian, fiind
dispus la mai multe compromisuri. Dar şi el a avut o limită în faţa
presiunilor comuniste, peste care nu a putut trece. După cum se
vehiculează în unele cercuri bisericeşti, moartea i s-ar fi tras şi lui
de la supărarea provocată de intenţia lui Nicolae Ceauşescu de a
demola mai multe biserici din Bucureşti. Evenimentele din 1989 au
rezolvat din exterior o situaţie ce părea tot mai compromisă.
Din documentele cercetate rezultă că ierarhii ortodocşi din
1948 considerau instaurarea comunismului ca foarte scurtă, iar
compromisurile făcute de moment.
În cei 50 de ani de comunism, s-a intrat într-o spirală a
compromisurilor care au limitat tot mai mult rezistenţa Bisericii.
Ceea ce nouă ne pare o atitudine realistă în condiţiile cumplite ale
anilor '50, ridică semne de întrebare în anii '80, când întreg
sistemul comunist scârţâia din toate încheieturile. Comunismul a
reprezentat cea mai grea perioadă din istoria BOR. Ea, în primul
rând, trebuie luată ca prilej de învăţătură din care Biserica să
tragă concluziile necesare, să-şi precizeze mai bine scopurile în
societatea românească şi să-şi creeze mijloacele pentru a şi le
îndeplini (SURSA).
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„Elocvenţa e poezia prozei, dacă-i falsă e o exagerare.
Tăcerea, bine plasată, e cea mai elocventă comunicare.
Elocvenţa e ca o pictură a gândirii, aşa încât, cei care
Pictează, vin în întâmpinare cu tabloul „pâine și sare‟
De ce nu mergi la biserică? am auzit un glas din stele,
Venea din dojana tatălui meu și lacrimile mamei mele
Și de la Tatăl ceresc, în visele ce le am cu frecvență.
Doamne mă iartă că n-am atâta erudiție și elocvență!‟
(Mircea Iordache)
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B.- ÎNTEMEIEREA ŞI ÎNSEMNĂTATEA
"VETREI RĂMÂNEŞTI"
1.- SCURT ISTORIC AL EPISCOPIEI ORTODOXE
ROMÂNE DIN AMERICA SI CANADA
Centrul de Studii Istorice "Arhiepiscopul Valerian (Trifa)", ce
poartă numele celui de al doilea Ierarh Român din America, Întâi
Stătător al Episcopiei Ortodoxe Române din America cu sediul la
„Vatra‟, Jackson, Michigan, este punctul de plecare, și aplecare, al
oricărui cercetător al istoriei diasporei românești pe Continent
american, și nu numai.
Nu întâmplător, pe frontispiciu, scrie: „Centru de Studii şi
Documentare al Românilor - Americani‟.
În 1975, acest concept a devenit faptă şi în câţiva ani, cu
ajutorul financiar şi moral al „Episcopiei Române Ortodoxe din
America‟, în principal, dar şi al altor societăţi şi organizaţii
româno-americane şi a unor oameni buni şi generoşi, o clădire
modernă a fost ridicată pe pământul „Vetrei Româneşti‟ din
Jackson, Michigan. De aici ne-am inspirat și noi în lucrarea de față.
Prezenţa românească
pe
acele
meleaguri
îndepărtate a început în
jurul anului 1895, prin
valul de emigrări din
Transilvania, Bucovina
şi Banat, aflate atunci
sub stăpânirea austroungară. Prima Parohie Ortodoxă
Română din Canada a
fost înfiinţată în anul
1902
în
Regina,
Centrul de Studii și Documentare
Saskatchewan, având
al Românilor Americani
hramul "Sf. Nicolae".
• La 20 Martie 1903, soseşte la Biserica „Sfântul Nicolae”,
arhimandritul
Evghenie
Ungureanu,
cu
binecuvântarea
Mitropolitului Moldovei. După aceasta, s-au înfiinţat, rând pe rând,
alte parohii româneşti în Canada, având enoriaşi veniţi, în mare
număr, din Bucovina, parohii care au funcţionat sub omoforul
canonic al Mitropoliei Moldovei.
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• Biserica Româno – Americană - Canadiană a fost fondată de
către laici, care s-au unit, au construit biserici şi au chemat clerici
din "Lumea Veche". Clerul a venit din două Mitropolii: a Ardealului
(cu sediul la Sibiu) şi a Moldovei (cu sediul la Iaşi). Prima a
influenţat comunităţile româneşti din Statele Unite, iar a doua pe
cele din Canada.
• În acea perioadă, ortodocşii, din America de Nord şi
Canada, aparţineau, indiferent de originea lor etnică, de Eparhia
Rusă, condusă între 1898 şi 1908 de Episcopul Tihon.
• La 15 august 1904, românii din Cleveland au hotărât să
întemeieze prima Parohie Ortodoxă Română din S.U.A., cu hramul
"Sf. Maria";
•
În decembrie 1905, soseşte în Statele Unite părintele
Moise Balea, primul preot ortodox care a venit să slujească pentru
comunităţile din America;
• La 1 septembrie 1906, părintele Balea începe tipărirea
primului ziar romanesc, numit „America”;
• În 1911, vine în America, trimis de Mitropolia Sibiului,
părintele Ioan Podea, cu misiunea de a organiza parohiile din
America într-un protopopiat;
• In anul 1912, s-a organizat primul protopopiat românesc
pe tărâm american, condus de părintele Podea, având în
componenţa sa 16 parohii;
• În 1918, ca urmare a "alegerii" (impuse) la Sibiu a lui
Vasile Mangra, un prelat "pro-maghiar", românii din Statele Unite
s-au întrunit la Youngston, Ohio, la 24 februarie şi au decis să
rupă toate legăturile cu Mitropolitul "maghiarizat" de la Sibiu. Ei au
scris Mitropolitului de la Bucureşti (al Ungro-Valahiei), cerând să
fie uniţi şi acceptaţi sub omoforul acestuia. La acea dată, în
România nu exista oficial o Patriarhie (abia în 1925 s-a înfinţat
Patriarhia Română);
• Imediat, după primul război mondial, Vasile Mangra a
fost înlocuit cu Nicolae Bălan şi, în consecinţă Mitropolia de la
Bucureşti a decis să nu se amestece în treburile românilor
americani şi nici în sfera de influenţă, care, tradiţional, aparţinuse
Mitropoliei Ardealului. În acest fel, preoţii au continuat să vină în
America, din cadrul Mitropoliei Ardealului;
• Simţind lipsa unui arhiereu al lor şi, urmând exemplul
altor grupări etnice, după ce efectele revoluţiei bolşevice au fost
resimţite şi în lumea americană, românii din America s-au decis să
aibă propria lor episcopie diecezană.
• La 25 aprilie 1922, 7 preoţi care fuseseră hirotoniţi în
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România au înaintat un memorandum Sfântului Sinod, cerând încă
o dată înfiinţarea unei Episcopii a românilor-ortodocşi din America,
astfel că, a devenit clar înțeles de către autorităţile româneşti că,
de fapt, nu toţi cei care şi-au „încercat norocul” în America, se vor
mai întoarce în România. Autorităţile bisericeşti din România nu sau grăbit să înfiinţeze o organizaţie diecezană pentru românii din
America, crezând că nu este necesară;
• La 18 decembrie 1923, Mitropolitul Sibiului îl numeşte pe
părintele Victor Mureşan, protopop al parohiilor din Statele Unite;
• La 7 Octombrie 1924, preoţii români care fuseseră
hirotoniţi în America, de episcopi ruşi, au ţinut o conferinţă în
Pittsburgh, Pa., unde au accentuat iarăşi necesitatea înfiinţării unei
Episcopii Ortodoxe Române, în Statele Unite şi, au hotărât ca până
atunci, să se afilieze, jurisdicţional, omoforului Episcopului Rus de
atunci, Adam Filipowski
2.- ÎNTEMEIEREA ŞI DEZVOLTAREA
"VETREI ROMÂNEŞTI"
Pentru Comunitatea Românilor - Americani şi, încă, mai
vârtos pentru cei ortodocşi, „Vatra Românească”, sediul Episcopiei
Romane Ortodoxe din America, din hotarul oraşului Grass Lake,
din sudul Statului Michigan, este un loc special geografic, dar mai
ales duhovnicesc. De peste şaptezeci de ani, acel loc retras şi,
cumva tainic, din sudul Statului Michigan, a devenit un teritoriu al
gândului, al inimii, al bunei voiri. Obţinut cu greu, cu jertfe ale
unor oameni foarte săraci, menţinut cu enorme sacrificii, într-o
vreme în care gheara nefastă, mortală, a comunismului demonic,
stătea asupra tuturor şi a toate, „Vatra Românească” a vieţuit, a
crescut, s-a dovedit vie, indestructibilă.
Episcopul
Policarp
Moruşca,
întemeietorul
„Vetrei
Româneşti”, a ales acest loc binecuvântat ca sediu al nou
întemeiatei Episcopii Ortodoxe Române din America. Episcopul
Policarp nu a trăit decât puţin la „Vatra”. Vitregia vremii, căreia
toţi şi toate îi sunt supuşi, l-a îndepărtat de turma sa, dar, în
scurta vreme cât a stat acolo, el a iubit locul şi i-a dat rost
existenţial.
Este bine să nu fie uitat că, Episcopul Policarp a fost un
ierarh român-american, care a înţeles bine că turma lui este
alcătuită, nu din români în America, ci din români-americani,
oameni care aparţin ţării în care se află dar, care păstrează şi duc
mai
departe
modelul
existenţial
românesc,
înţelegerea
românească a rostului vieţii.
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„Vatra”, vedere aeriană

Episcopul Policarp, a
mai
ştiut
că
această
identitate se poartă şi, poate
fi purtată indiferent de limba
vorbită, româna strămoşilor,
deci, eminamente a primilor
emigranţi şi a amintirilor dar,
mai ales, în limba ţării,
Engleza, limba prezentului şi
a viitorului, căci Episcopul
Policarp a ştiut că turma sa
nu este una în exil,
una care aparţine neamului

marginală, nesemnificativă, ci
american.
Că aşa a fost, ne-o dovedeşte cea mai folosită şi
memorabilă exprimare a episcopului întemeietor, „Vă primesc aşa
cum sunteți!”. Este de amintit că, la primul Congres al Episcopiei,
ţinut la „Vatra”, a participat şi Episcopul Grec al Americii, mai
târziu Patriarhul Ecumenic, Athenagoras. Cu acest prilej, cei doi
ierarhi au plănuit o adunare a tuturor ierarhilor ortodocşi din
America, adunare ce ar fi fost găzduită la „Vatra”. Este limpede că,
Episcopul Policarp ştia că viitorul ortodocşilor româno-americani,
trebuie şi, va fi într-o jurisdicţie canonică americană, în sânul şi ca
parte a neamului american.
După plecarea grabnică a Episcopului Policarp şi, după ce
regimul bestial comunist, instalat cu arme străine, în România, a
interzis revenirea pastorului la turma sa, „Vatra Românească” a
trecut prin clipe grele, dar nu s-a plecat!
Lupi lacomi, îmbrăcaţi în
blană de oaie, numiţi de către
bestiile comuniste, au năvălit în
turma
ortodocşilor
românoamericani şi au căutat să
cotropească
„Vatra
Românească”. Bine-credincioşii
nu s-au lăsat jefuiţi. Au stat în
calea
cotropitorilor
şi
a
impostorilor şi, ajutaţi de legea
PS Policarp - Sfințirea „Vetrei” (1938)
dreaptă a ţării lor,
Statele Unite ale Americii, i-au scos spre ruşine pe cei nevrednici.
Ei şi-au ales, iarăşi, pastor tânăr şi vrednic, care nu i-a lăsat
la nevoie, pe Prea Sfinţitul Episcop Valerian D.Trifa, care apoi a
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devenit Înalt Prea Sfinţit Arhiepiscop, de întreit binecuvântată
pomenire. Împlinirile acestei păstoriri îndelungate au fost foarte
numeroase şi, nu este intenţia noastră aici a le enumera pe toate.
Aici vom căuta doar să pomenim câteva dintre realizările
excepţionale la „Vatra Românească”:
• In primul rând, a fost schimbată concepţia despre rostul
„Vetrei Româneşti”. A fost dată uitării ideea romantică după care
„Vatra” putea fi, simultan, o unitate agricolă (fermă) productivă,
cât şi sediul de reşedinţă al Episcopiei;
• Ideea de „fermă” a fost abandonată, pământul agricol
fiind dat în arendă şi o parte a fost preschimbată într-un frumos
parc;
•
Clădirile au fost preschimbate: în dormitoare, casa
„ARFORA”; în prânzitor, sala „Avram Iancu”; în spațiul de
depozitare „George Pomutz”. S-au mai adăugat clădiri: un
dormitor modern pentru copiii veniţi la taberele de educaţie
religioasă şi un mare pavilion pentru prânzul şi festivităţile
organizate la „Vatra”. Clădirea principala, „casa mare”, a fost
reparată temeinic şi, acolo locuia Episcopul şi funcţionau birourile
Episcopiei;
•
La „Vatra”, de la începutul anilor Ꞌ50, s-au organizat
tabere de Educaţie Religioasă, pentru tineri. La acele tabere,
tinerii, din Episcopie, învăţau despre credinţa lor, aveau atracţie
de Episcopia lor, de sediul ei, „Vatra Românească” şi, se puteau
întâlni;
•
Tot in anii 50 ai veacului al XX-lea s-a înălţat Biserica şi
Capela de la „Vatra”, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”;
•
În anii 70 ai veacului al XX-lea, pe pământul dăruit de
către „Vatra” (printr-un contract de închiriere, în perpetuitate), s-a
ridicat sediul „Centrului de Studii şi Documentare al Românilor Americani” (The Romanian-American Heritage Center) care, din
1988 poarta numele „Valerian D. Trifa”. Acest Centru este o
instituţie independentă, neaducătoare de profit, sub legile Statului
Michigan, dar care are relaţii cu totul speciale cu Episcopia
Română Ortodoxă din America, cu „Vatra”, sub a cărei inspiraţie a
venit în fiinţă. Acest Centru adăposteşte cea mai importantă
colecţie de documente istorice privind trecutul românilor-americani
şi, din 1984, el sporeşte şi se află în purtarea de grijă a
semnatarului acestor rânduri (Alexandru Nemoianu).
În toată această perioada de creştere şi devenire, „Vatra
Românească” s-a consolidat drept inimă a Ortodoxiei Româno Americane care, prin înainte vederea Arhiepiscopului Valerian, a
devenit parte indestructibilă a Ortodoxiei Americane, aşa cum
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prevăzuse, încă de la primul Congres al Episcopiei, organizat la
„Vatra” în 1938, Episcopul Policarp.

Pavilionul cu turn

Arivistul Alex Nemoianu explică

Steagurile din fața Capelei

Preoții Protopopiatului PCD, în sală

În titanica sa lucrare pentru „Vatra”, Arhiepiscopul Valerian,
a fost ajutat de părinţii (citez selectiv, din memorie): John
Toconita, Vasile Haţegan, Eugene Lazăr şi de mulţi voluntari:
Martha Gavrilă, Augustin Vincent, Virginia Vincent, Traian Lascu,
John şi Ana Mercea, Stelian Stănicel, Sylvia Baia (Lupşor) şi alţii.
De peste un sfert de veac „Vatra Românească” se află în
paza IPS Arhiepiscop Nathaniel, a cărui înţelepciune, modestie şi
blândeţe sunt egalate doar de, ale sale, caldă, peste măsură de
mare
profunzime,
smerenie
şi
eleganţă
duhovnicească.
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Noua păstorire a început în condiţii grele, dar ele au fost depăşite.
„Vatra” a crescut şi s-a înălţat. Ea a intrat, deplin, în veacul al
XXI-lea, fizic şi spiritual.
• Clădirile au fost îmbunătăţite, aspectul fizic a fost sporit;
•
Proprietatea a crescut, prin înţelepte, noi achiziţii. In anii
'90 ai veacului trecut, a fost înălţat un nou sediu administrativ,
modern, frumos. La ridicarea acestui Centru Administrativ, de
mare importanţă au fost donaţiile făcute de George Gavrilă,
Rucsanda Sârbu de Bota, Diacon John Bujea şi Dr. Eleanor Bujea.
Noul sediu este impunător şi funcţional, deopotrivă. El este
prevăzut cu birouri moderne, excepţional spaţiu de depozitare
arhivistică şi, cu o frumoasă sală muzeistică, aflată în amenajare;
•
Taberele de educaţie religioasă, au devenit şi mai
potrivite cu scopul propus. În înţeleapta revizuire a „curriculum” şi
îngrijirea lor, Arhiepiscopul Nathaniel, a fost asistat şi de (citez din
memorie şi selectiv) către părinţii, Remus Grama, Ian Pac Urar,
Calinic Berger, Joseph Morris, Anton Frunză, George Ursache,
Cosmin Antonescu şi mulţi laici, dedicaţi. În buna gospodărire a
„Vetrei”, bunul ierarh, a fost ajutat de oameni de mare caracter şi
nădejde: Florence Şerb, care a stat neclintită lângă Arhiepiscop, la
bine şi la rău; Mark Chestnut, una dintre cele mai admirabile şi
mai destoinice personalităţi, care a vieţuit la „Vatra”. Dincolo de
excepţionalele calităţi profesionale, Mark Chestnut se distinge prin
angajament uman, politeţe, grijă de aproapele şi eleganţa
sufletească. Cu totul remarcabil este Diaconul David Oancea,
redactorul „Soliei” şi cancelarul Sfintei Episcopii. David Oancea
este o personalitate probabil fără egal. Bunătatea, cumsecădenia,
grija pentru toţi şi toate, graba cu care îşi ajută semenii, după
cunoştința mea, sunt fără egal. Marele Ierarh a mai fost ajutat la
„Vatra” şi de către Părintele Marin Mihalache, învăţatul Dinu Cruga
şi Manuela Cruga.
„Vatra Românească” este un aşezământ unic, care cuprinde,
„in nuce”, concentrat, istoria şi devenirea românilor-americani,
care sunt parte a Lumii Noi păstrând „modelul existenţial
românesc”. (Extras din „O prezenţă elegantă, discretă şi fără egal,
în Lumea Nouă”, de Alexandru Nemoianu)
3.- ÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI ROMÂNILOR DIN AMERICA
• Între 25-28 aprilie 1929, cu prilejul Congr. Bisericesc al
clerului şi credincioşilor din cadrul parohiilor ortodoxe româneşti
din S.U.A. şi Canada, întrunit la Detroit-Michigan, s-a constituit
Episcopia Ortodoxă Română din America, sub oblăduirea Sfântului
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Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâre aprobată de
Congresul Naţional Bisericesc din România, din 21 noiembrie
1929;
• La 1 noiembrie 1930, Patriarhul României, Miron Cristea,
semnează decretul nr. #10219, prin care Episcopia Ortodoxă
Română din America este recunoscută canonic.
• Între 26-28 aprilie 1934, Parlamentul României votează
Legea Înfiinţării Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din
America, lege semnată de Regele României, Carol al II-lea, la 5
mai 1934;
• În urma alegerilor din 24 martie 1935, Arhimandritul
Policarp (Pompiliu) Moruşca, stareţul Mânăstirii Hodros-Bodrog,
este ales şi hirotonit drept Episcop al Românilor din America;
•
La Congresul din 4-5 iulie 1935, Episcopul Policarp este
instalat la Detroit, în Catedrala Sf. Gheorghe. De asemenea, el a
prezidat Congresul Bisericesc din 1935, primul congres condus de
către un Arhiereu.
„Ce înseamnă credinţa? Încrederea în Domnul, deşi lumea
e rea, în ciuda nedreptăţii, în pofida josniciei, cu toate că de
pretutindeni nu vin decât semnale negative.‟ (Nicolae Steinhardt)
„Dacă îţi propui să fii iubit, pregăteşte-te să
compromisuri oricând, cu oricine. Şi nu vei realiza nimic!‟
Margaret Thatcher

faci

„Dreptatea fără forță este neputincioasă, forța fără dreptate
este tiranică (Pascal)
„Justiția e fericire socială, dată de ordinea socială,
E dorința constantă, perpetuă, fiecăruia loială,
Justiţia este stăpâna şi regina tuturor virtuţilor,
Ordinea de drept e una din măreţiile oamenilor.
Fii cel mai bun judecător al propriei tale purtări,
Că legile sunt arbitrare, arbitrul greșește uneori,
Crezi în Dumnezeu, slăvește-L în faptă și cuvânt,
El e judecătorul drept și bun, în cer și pe pământ!‟
(Mircea Iordache)
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C.- PERCEPȚIA DESPRE
„VATRA ROMÂNEASCĂ”, 1980-1982
1. EPISCOPIA ROEA, ÎN VIZIUNEA MEA DIN ANII ‘80
În capitolul I - Românii din America - „Vatra Românească‟,
la subcapitolul II, punctul 1 - Scurt istoric al Episcopiei Ortodoxe
Române din America și Canada, am descris cu lux de amănunte
prezenţa românească pe continentul american, care începuse prin
anul 1895, cu un val de emigrări din Transilvania, Bucovina şi
Banat, aflate atunci sub stăpânirea austro-ungară.
Prima Parohie Ortodoxă
Română din Canada fusese
înfiinţată în anul 1902 în
Regina,
Saskatchewan,
cu
hramul „Sf. Nicolae", având
drept prim preot paroh pe
arhimandritul
Evghenie
Ungureanu (din 1903), cu
binecuvântarea
Mitropolitului
Moldovei.
Aminteam,
de
asemenea
faptul
că
se
înfiinţase, rând pe rând, și alte
parohii româneşti în Canada,
având enoriaşi veniţi în mare
Alexandru Nemoianu – Centrul de
număr din Bucovina, parohii
Cercetare „Valerian D. Trifa”.
care au funcţionat sub omoforul
canonic al Mitropoliei Moldovei.
După cum punctam în respectivul capitol, Biserica Româno Americană din Canada a fost fondată de laici care s-au unit, au
construit biserici şi au chemat clerici din „Lumea Veche‟. Clerul a
venit din două Mitropolii: a Ardealului (cu sediul la Sibiu) şi a
Moldovei (cu sediul la Iaşi). Prima a influenţat comunităţile
româneşti din Statele Unite, iar a doua pe cele din Canada.
Jurisdicțional, în acea perioadă, ortodocşii din America de
Nord şi Canada aparţineau, indiferent de originea lor etnică, de
Eparhia Rusă, condusă între 1898 şi 1908 de Episcopul Tihon.
În Statele Unite, prima parohie atestată istoric, era a
comunității românilor ortodocși din Cleveland, Ohio, hotărând ca,
la 15 august 1904, să întemeieze Biserică Ortodoxă Română cu
hramul „Sf. Maria‟. În această parohie a sosit, în decembrie 1905,
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părintele Moise Balea, considerat primul cleric ortodox venit să
slujească pentru comunităţile din America. Restul este deja istorie
documentată și cunoscută, la care am făcut vorbire în capitulul
mai sus menționat.
Este avenită aici o incursiune în „politica ortodocșilor
româno - americani‟, în perioada dintre cele două războaie (1918
și 1940) și, cu precădere, după cel de al doilea război mondial.
2. EUROPA (1900-1950) - SOLI PENTRU DIASPORA
ROMÂNEASCĂ – EVADAȚI DIN LAGĂRUL SOCIALIST
Episcopul + Vasile Leu și preotul Florian Gâldău

Vasile Leu s-a născut în
anul 1903, în comuna Oancea,
județul Galați. După absolvirea
Seminarului și a Facultății de
Teologie, a fost diacon la
Episcopia Romanului, preot la
Biserica „Sf. Spiridon” din Iași,
duhovnic la Spitalul Colentina și
la Corpul de Jandarmerie din
București, preot la Parohia Jianu
din București.
In 1947, este, pentru o
scurtă perioadă, consilier la
Departamentul Cultelor.
In 1948, situația Bisericii începuse să se înrăutățească, iar
la cererea Uniunii Sovietice, Biserica Ortodoxă Rămână a fost
obligată, printr-un ordin venit direct de la Moscova, să cedeze
parohiile din diaspora sub jurisdicția rusă. După un sfat de taină,
ierarhii anticomuniști, precum Grigorie Leu și Chesarie al
Tomisului, au hotărât să-i trimită în exil pe preotul Florian Gâldău
și pe Vasile Leu. Cum acestuia din urmă îi murise soția, în urma
bombardamentelor și era un om de încredere, fiind fiul episcopului
Grigorie, a fost călugărit, în eventualitatea hirotonirii lui ca episcop
în exil. La 21 august 1948, preoții Vasile Leu și Florian Gâldău au
părăsit România și au ajuns în Austria.
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Primul episcop al exilului românesc european

Episcopul Visarion Puiu

Cu sprijinul Consiliului
Ecumenic al Bisericilor s-a
organizat
o
adunare
la
Salzburg a tuturor românilor
refugiați.
Așa a luat ființă
Episcopia Ortodoxă Română
Autonomă
din
Europa
Apuseană, iar candidat pentru
postul de episcop a fost
propus +Vasile Leu, deoarece
mitropolitul
Visarion
Puiu,
aflat deja în exil, era bolnav și
paralizat într-un sanatoriu din
Elveția.
Atkinson, reprezentantul
Consiliului Ecumenic, cât și
cele trei puteri aliate au
recunoscut imediat alegerea
episcopului
Leu,
acestuia
eliberându-i-se un pașaport
de liberă trecere.

In acest timp, reprezentanți ai noii Episcopii au plecat la
München pentru a discuta cu trei episcopi ruși, aflați în exil, pentru
hirotonisirea lui Vasile Leu ca episcop.
Din acest moment începe o activitate fructuoasă, episcopul
Leu înființând mai multe parohii ortodoxe românești și încercând
să coaguleze exilul. Participă la Conferința episcopilor ortodocși
refugiați, îl vizitează în Elveția pe Regele Mihai, iar Regina Ana i se
spovedește. Regele Mihai îi cere, ca Vlădică al românilor din exil,
să ia legătura cu Horia Sima, pentru a opri atacurile împotriva
Monarhiei. La Londra este întâmpinat de toți românii de la BBC,
printre care se afla și Ion Rațiu. Este primit oficial la Ministerul de
Externe și de Arhiepiscopul de Canterbury. In septembrie 1949,
realizează prima emisiune religioasă la BBC, în care face
comentarii împotriva comunismului, a persecuției de acasă,
precum și a tuturor episcopilor noi aleși în țară.
La Paris, îi face un parastas lui Niculescu-Buzești,
îndemnându-i pe români să stea strânși în jurul Regelui Mihai și să
lupte până la victoria împotriva comunismului. In toamna anului
1949, la München, este hirotonit episcop de Mitropolitul Serafim,
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Arhiepiscopul Ștefan și Episcopul Filip, cu numele de +VictorVasile.
In 1950, se întâlnește cu fostul Rege Carol, cu care rezolvă
problema cazării ofițerilor români la Paris. Tot în 1950, vizitează
Spania, unde este primit de Franco și oficiază un parastas la
mormântul eroului necunoscut spaniol, pentru legionarii Mota și
Marin, căzuți în războiul civil. In Italia, îl ajută pe Vișoianu, care
înființase un partid creștin.
+ Episcopul Grigorie moare otrăvit
În
țară,
reacția
autorităților
nu
s-a
lăsat
așteptată. În primul rând a avut
de suferit tatăl +Episcopului
Vasile Leu, +Episcopul Grigorie
Leu. Pe 25 februarie 1949, la
două zile de la intrarea în
vigoare
a
decretului
de
desființare a Episcopiei sale,
+Episcopul Grigorie este invitat
la București pentru discuții. La
întoarcere i se face rău și după
trei zile moare. Mai mult ca
sigur că a fost otrăvit (spun
unele surse!).
În contrapondere, +Episcopul Victor-Vasile Leu scrie în toate
publicațiile exilului, ține o rubrică săptămânală la postul de radio
BBC, vorbește la posturile americane din Salzburg, München, la cel
englez din Graz, la cel francez din Innsbruck și, deseori, la Radio
Paris. Discursurile sunt în limba română și îndeamnă la lupta
împotriva regimului comunist, primind și titlul onorific de „general
de divizie al grupului de unități militare ortodoxe din armata
Atlanticului”. Înființează zeci de parohii românești și eliberează mii
de adeverințe românilor refugiați, pentru a putea emigra în alte
țări. (Sursa: Biserica Ortodoxă Română și Securitatea)
„Numai credinţa neclintită îl mântuieşte pe om, aici şi
dincolo, deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre
sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între
om şi Dumnezeu.‟ - (Liviu Rebreanu)
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3. STATELE UNITE ALE AMERICII (1901-2000).
SOLII DIASPOREI ROMÂNEȘTI

Întronizarea Episcopului Policarp, în
Catedrala Sfantul Gheorghe din Detroit
(1935)

Arhiepiscopul +Valerian și
colaboratorii săi, preoții John Trutsa
și Vasile Hațegan

Pilonii
acestei
de
Dumnezeu
Binecuvântate
și
Păzite episcopii ROEA - „Vatra
Românească‟ din America – în
viziunea mea, după cum mai
citisem și printre filele de istorie
ale
documentației
diasporei
românești, + Episcopul Policarp
Morușca, a fost fondatorul și
păstorul
episcopiei
ROEA,
despre care am făcut referință
sumară în alt subcapitol.

+Arhiepiscopul Valerian, și (Sf.) John
Maximovici de San Francisco

Dintre solii importanți ai diasporei românești în Statele Unite
ale Americii și Canadei, putem nominaliza și pe: Părintele Protopop
Ioan Trutsa (Cleveland, OH), Părintele Vasile Hațegan (Cleveland,
OH), preot, ziarist, Preotul Florian Gâldău (din New York, NY),
Arhimandritul Roman Braga (Youngstone, OH), Arhimandritul
Martinian Ivanovici (Canada), Protopopul Victor Bărbulescu,
Protopopul Ștefan Oprea, Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa,
și alții.
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Arhiepiscopul +Valerian Trifa (1914-1984),
Organizatorul și păstorul timp de peste 3 decenii al diocezei
ROEA, a cărui biografie am prezentat-o mai jos în acest Capitol I „Vatra Românească‟, subcapitolul 2.
Arhiepiscopul +Nathaniel (Popp),
Care a fost ales episcop-vicar, chiar în anul sosirii mele în
America, în același cadru, Capitolul I - „Vatra Românească‟,
subcapitolul 2.
Părintele Protopop Ioan Trutsa (Cleveland, OH)
Am citit multe cărți și
articole sporadice, publicate în
reviste, ziare și chiar în manuale
de istorie, privind istoria emigrației
românești în America, inclusiv
documentarii colectate de centrul
de studii și arhivă „Valerian Trifa –
Heritage Center”, însă am găsit
foarte puține referințe la biografia
părintelui protopop John Trutza,
poate și pentru faptul că în acele
timpuri tulburi (1939-1952) a fost
vehement atacat de „sovrompatriarhia‟ Română pentru curajul
și dârzenia sa în apărarea
independenței Episcopiei românești, de Dumnezeu păzită, de la
„Vatra Românească‟. Cea mai detaliată prezentare, secvențională,
a acestui Înalt Prelat, a fost făcută de Prof. dr. Gerald J. Bobango,
în cărțile sale apologetice „Episcopia Ortodoxă Română din
America, în prima jumătate a sec. XX, 1929-1979” (editura
Romanian American Heritage Center, 1979) și „Religie și Politică:
Episcopul Valerian Trifa, și Vremurile Sale” (1981), cu multiple
referiri la personalitatea pr. Protopop John Trutsa.
Nu mă îndoiesc de faptul că istoria nu prea îndepărtată îl va
poziționa în adevărata-i lumină, alături de cei 2 Întâi Stătători (din
vremurile acelea + Policarp și +Valerian) ai Episcopiei ROEA, pur
și simplu pentru curajul, meritele sale administrative și calitățile
sale de lider al Episcopiei de la „Vatra Românească‟ (1939-1950).
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Părintele Vasile Hațegan (Cleveland, OH)
Părintele Vasile Hațegan sa născut la 15 noiembrie 1915, în
Youngstown-Ohio (S.U.A.), într-o
familie de emigranţi din județul
Alba.
A studiat la Madison School
(1925-1929) şi East High School
(1929-1933) din Youngstown,
apoi
Academia
Teologică,
Andreiană din Sibiu (1933-1937)
și la Facultatea de Teologie, de
Litere şi Filosofie din Bucureşti
(1937-1939).
A făcut cursuri de specializare, la
Universitățile Southwest Exeter şi
Cambridge, în Anglia (1939),
apoi la Universitatea din Youngstown-Ohio (1939-1940), după
care a obţinut o diplomă de „master‟ la Seminarul „Union
Theological‟ din New York (1946-1948) şi o diplomă de „master‟
în Arte, la Universitatea Columbia din New York (1952 -1955). A
fost un timp asistent la Seminarul Teologic „Sf. Vladimir‟ din New
York.
A fost hirotonit preot în februarie 1941, la catedrala–
grecească din New York de Arhiepiscopul Athenagoras, viitorul
patriarh ecumenic, pentru parohia ortodoxă română „Sf. Dumitru‟
din New York (1941-1955); transferat apoi la parohia „Sf. Maria‟
din Cleveland (1955-1982), de unde s-a pensionat; preot
suplinitor în Canton-Ohio (1983-1984) şi Westlake-Ohio (19851986).
A ridicat o biserică monumentală, în stilul bisericilor de lemn
din Maramureş, în Cleveland, dotată cu clădiri anexe pentru
„şcoala duminicală‟, birouri, bibliotecă etc., la care se adaugă un
prestigios muzeu istoric, etnografic şi bisericesc.
A fost membru în Consiliul Eparhial (1954-1982) al
Episcopiei Româneşti din America și director pentru problemele ei
externe (1952-1982); coordonator al Cursurilor de vară de la
„Vatra Românească‟ (1952- 1974), membru în diferite comisii ale
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (1948-1974); reprezentant al
Episcopiei Române din America la Adunările generale ale acesteia
în Amsterdam (1948), Evanston (1954) şi Uppsala (1968);
preşedinte al „Asociaţiei Clerului Ortodox din Cleveland" (1956-
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1970); capelan la un spital din Bronx-New York; coordonator al
acţiunilor de ajutorare a României după al doilea război mondial;
organizator a diferite manifestări culturale şi artistice româneşti în
America etc.
Lucrări:
A publicat diferite broşuri, între care o Istorie a Bisericii
româneşti, o istorie a românilor din America, una despre românii
din New York, un istoric al parohiei româneşti din Cleveland;
A colaborat la traducerea şi editarea cărţilor de cult ortodox
în limba engleză, între anii 1954 şi 1974;
A fost redactorul „Foii Eparhiale‟ şi Calendarului „Solia", în
care a publicat sute de articole;
În mai mulți ani, a prezentat felurite material, în cadrul
emisiunilor în limba română, la posturile de radio „Vocea Americii‟
şi la „România Liberă‟, și a rostit conferinţe pe teme teologice şi
istorice.

Părintele Florian Gâldău

Arhim. Roman Braga

Arhim. Martinian
Ivanovici

Despre părintele Florian Gâldău am vorbit la capitolul („America Capitolul II- Din Londra, prin New York, în Minnesota,
subcapitolul II)”.
Arhimandritul Roman Braga
Părintele Roman Braga este un călugăr ortodox român,
deosebit de oricare alt călugăr, pentru simplul fapt că n-a viețuit
călugăria în vreun schit sau mânăstire și n-a cunoscut altă chilie
decât celula închisorilor și, mai ales, cămara cea de sus a inimii.
Iar dacă, călugăria ar însemna trăirea în Hristos, Părintele Roman
și-a supt duhovnicia, întâi, din sânul mamei sale, care odată cu
hrana laptelui i-a dat din duhul smereniei, al evlaviei și al iubirii de
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Dumnezeu, care a stăpânit-o toată viața și, mai apoi, de la
călugării mânăstirii Condrița, din nordul Basarabiei, în vecinătatea
căreia s-a și născut în 1922, aprilie 2.
Înainte de a citi abecedarul a citit psalmii, în chirilică.
La 12 ani este frățior la mânăstirea Căldărușani de lângă
București, ca în anul următor să urmeze seminarul la Cernica.
După desființarea acestuia, de Ion Antonescu, este
transferat la Seminarul Central din București, iar ultimul an îl
sfârșește la seminarul teologic din Chișinău. Întorcându-se în
București, între 1943 și 1947 urmează atât cursurile Facultății de
Litere și Filosofie cât și pe cele ale Institutului Teologic. In 1948
este arestat, pe motivul că ar fi ajutat un legionar.
Trimis la Pitești, trece prin toată teroarea „reeducării‟ dar,
în întunericul celulei, află lumina vorbirii și împăcării cu
Dumnezeu.
De la Pitești, e trimis în lagărele de la „Canal”.
Acolo, întâlnește pe călugărul Evghenie Hulea, o figură de Pateric,
după mărturia Părintelui Roman, decisivă pentru hotărârea de a se
călugări.
Eliberat în 1954, cu domiciliul forțat în București, merge,
totuși, pe ascuns la Iași, unde Mitropolitul Sebastian Rușanu îl
călugărește și îl hirotonește întru diaconie.
In 1959 este din nou arestat, anchetat timp de un an de
zile, căutându-i-se închipuite învinuiri, pentru ca până la urmă să
fie încadrat în grupul „Rugului Aprins” de la Mânăstirea Antim, la
care participase în anii studenției. Osândit la 18 ani de pușcărie,
lucrează în lagărele din Delta Dunării până în 1964, când este
eliberat cu prilejul unei amnistii generale a prizonierilor politici.
Întors la Iași, Mitropolitul Iustin Moisescu nici nu-l ia în
seamă și, practic îl izgonește din Eparhie. Începe lungul pelerinaj
al călugărului diacon Roman Braga prin toate Episcopiile și
Mitropoliile României, cunoscut fiind de toți și izgonit fiind de toți.
Ca să-i dea de lucru, trebuia să fie preot. Ca să-l preoțească,
trebuia aprobarea Ministerului Cultelor, prin care „Guvernul si
Partidul Comunist” controla activitatea întregului cler și, tuturor
ierarhilor le era frică să hirotonească pe un fost pușcăriaș politic.
De aici, nu trebuie dedus că toți inspectorii de la Culte erau călăi.
Așa se face că, în 1964, Dumnezeu îi scoate în cale pe unul dintre
cei buni, care-i dă episcopului Valerian Zaharia aprobarea să-l
preoțească.
La 1 ianuarie 1985 este instalat ca preot la Negrești, apoi
mutat la Sârbi, apoi chemat la Patriarhie și trimis ca misionar în
Brazilia. In 1972 Episcopul Valerian Trifa îl cheamă la „Vatra” și
restul este istorie cunoscută de toată lumea. Cu acestea nu s-a
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arătat decât coaja vieții Părintelui Roman. Miezul ei duhovnicesc
trebuie aflat în anii seminarului de la Cernica, clădiți pe aceia ai
copilăriei de la Condrița și definitivați-modelați de călugărul
Evghenie Hulea de la „Canal”.
Orice cinste omenească s-ar acorda Părintelui Roman,
pentru duhovnicia sfinției sale, sună ciudat, deoarece viața sa
jertfită lui Dumnezeu nu o poate cinsti decât binecuvântarea Celui
Căruia i s-a jertfit. Totuși, la inițiativa Prea Sfințitului Episcop
Nathaniel, Mitropolitul Theodosie al Bisericii Ortodoxe în America,
i-a acordat Părintelui Roman o Gramată Sinodală și o medalie a Sf.
Inocent, din bronz. Pe aceea de aur, a Duhului Sfânt, Dumnezeu ia dat-o de mult.
Articole:
• Bate-vor Păstorul și se va risipi turma;
• About Conversion – Ask The Priest;
• O critică binemeritată;
• Cerberii Sfântului Potir - Despre Impărtășanie și
Spovedanie;
• Argumente la Alegerea ca Episcop.
Cărți: „Pe Drumul Credinței”.
Părintele Roman a fost absolvent al Facultății de Teologie
din București, cu mențiunea „magna cum laude” și apoi absolvent
al Facultății de Litere și Filozofie, precum și al Seminarului
Pedagogic Titu Maiorescu.
Preotul Roman Braga și-a dedicat întreaga sa viață în a sluji
pe Dumnezeu. Prin armonia și cumpătarea cugetării, prin
ascendentul moral și marele talent duhovnicesc, cât și pentru
exemplul său de totală dăruire în slujba Bisericii și a oamenilor,
acest Apostol al lui Hristos se impune ca o nobilă întrupare a unui
om superior, care știe instinctiv să armonizeze gândul cu gestul,
să adapteze teoria la practică și să transforme Golgota suferințelor
în optimism și seninătate. Sursa: Arhimandritul Roman Braga.

„Tribunalul pe care omu-l simte în el e conștiința.
Conștiința noastră-i judecător, frate cu credința,
Timpul e cel mai cinstit şi cel mai dur judecător,
Dar Dumnezeu este stăpânul judecății, în adevăr.‟
(Mircea Iordache)
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Arhimandritul Martinian Ivanovici
În anul sosirii mele în America, 1980, Părintele Arhimadrit
Martinian Ivanovici din Canada era vicarul Înalt Prea Sfințitului
Arhiepiscop Valerian.
Martinian Ivanovici s-a născut în Valea Seacă, jud. Suceava,
pe 16 noiembrie 1909. La vârsta de 12 ani a intrat în corul
Mânăstirii Slatina. A urmat Seminarul Teologic la Mânăstirea
Neamț şi la Mânăstirea Cernica. A studiat teologia la Bucureşti şi
Cernăuţi, în perioada anilor 1935-1942. A lucrat în paralel la
Mitropolia din Cernăuţi.
Susţine doctoratul în teologie în 1944. Se reîntoarce pentru
doi ani la Mânăstirea Slatina, unde este ridicat la rang de
arhimandrit şi stareţ. Între anii 1942-1946 este directorul
Institutului Teologic din Suceava.
Este numit, în 1946, reprezentant al Comunităţii Ortodoxe
Române din Franţa. Aici cunoaşte bine situaţia emigranţilor de
după al II-lea război mondial şi toate frământările Bisericii
Ortodoxe Române din Paris.
Decide să ia drumul exilului şi se stabileşte în 1952 la
Windsor, Ontario, Canada, unde este numit preot paroh al Bisericii
„Sfântul Gheorghe”. La scurt timp este numit Vicar al Episcopiei de
la „Vatra”. În 1955 primeşte responsabilitatea organizării activităţii
religioase în provinciile Manitoba şi Saskatchewan - parohiile din
Lennard, Shell Valley, Blue Wings, MacNutt, Canora.
În 1959 devine cetăţean canadian.
Înfiinţează prima tabără, religioasă, din vestul Canadei,
situată la Shell Valley (1961).
În condiţii mult mai bune, se întemeiază Centrul Creştin
Ortodox de la Fort Qu’Appelle, cu o cazare de peste 80 de locuri
(1971).
Fiind numit preot paroh la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din
Regina, (1967) călătoreşte mult, menţinând flacăra ortodoxismului
în Canada de Vest.
În 1982 se pensionează, stabilindu-se la Centrul Creştin
Ortodox de la Fort Qu’Appelle unde îşi continuă munca în ogorul
lui Hristos.
Colaborează permanent la foaia de zidire sufletească
„Solia” (The Herald), publicaţie bilingvă, editată de Episcopia
Ortodoxă Română, de la „Vatra‟. Ultimele câteva luni din viaţă
le-a petrecut la Lakeside Home în Wolseley.
A plecat la Domnul pe 20 ianuarie 1994. (Sursa)
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Alte personalități influente în Eparhia ROEA

Președintele Reagan și preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa

Protopop Victor Bărbulescu

Pr Ștefan Oprea (Detroit)

„Analfabeții secolului XXI nu vor fi cei care nu știu să scrie și
să citească , ci aceia care nu pot învăța , dezvăța si reînvăța.”
.
Alvin Toffler
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D.- „VATRA ROMÂNEASCĂ” ȘI
CONGRESELE SALE
1. PRIMA VIZITĂ LA „VATRA ROMÂNEASCĂ”
Ajuns în America de
numai 3 luni, proaspăt instalat
în oficiul de preot paroh al
bisericii „Sf. Maria‟ din St. Paul,
MN,
potrivit
statutului
și
regulamentelor
episcopiei,
aveam să particip cu deplin
drept de vot, dimpreună cu cei
2 delegați mireni ai parohiei, la
primul Congres ROEA, „Vatra
Românească”,
din
Statul
Michigan,
la
sfârșitul
săptămânii, pe 4 iulie, 1980 –
Ziua Națională a Independenței
Statelor Unite ale Americii.
Alături de delegații Jim Capeti și John Funari, ne-am pornit
cu mașina, avându-l șofer pe d-l Funari, în zorii zilei de joi 3 iulie
1980, la drum întins de cca 8 ore de condus, către „Vatra”. Era
primul meu contact cu sfântul pământ românesc din Statul
Michigan.
Am ajuns spre seară în orășelul Jackson, la o distanță de
cca 10-12 mile de „Vatra”, unde aveam găzduire la un hotel, cu
rezervație făcută dinainte.
A doua zi, în jurul orelor 7:00 a.m., ne-am pornit spre
„Vatra”, unde doream să participăm la prima slujbă de dimineață,
din perioada Congresului (care dura 3 zile), înaintea orei 9:00
a.m., când urma să fim prezenți pentru înregistrarea participării
noastre la Congres.
Drumul, șerpuit, de la hotelul din Jackson către „Vatra”, prin
mijlocul câmpiei mănoase, către Grass Lake, cu holde și fânețe,
asemenea celor din România, îmi dădea senzația, chiar și numai
pentru o jumătate de oră că mă apropii de o micuță Românie și,
chiar, să mă simt timp de 3 zile că sunt acasă, în România. Și tot
așa, furat de mirajul mioritic, îmbietor, cele 20-30 de minute de
călătorie cu mașina au zburat într-o clipită, încât dintr-odată
întâlnirăm un drum, o răscruce numai spre dreapta, marcat printr-
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o troiță maramureșeană și un semn indicator, către dreapta,
„VATRA‟.
Șoferul nostru, John Funari, care era un mai vechi
participant și vizitator al „Vetrei”, se înscrie pe drumul din dreapta,
potrivit semnului indicator și, astfel ne conduse ușor pe drumul
Grey Tower Rd., printre bătrânii stejari, către centrul românesc,
„Mica Românie”, Vatra Episcopiei Libere din America.
2. DESCRIEREA „VETREI”
CLĂDIRILE EPISCOPIEI
(pe partea dreaptă de la intrarea principală)
La poartă, suntem salutați de 2 delegați ai parohiei care
găzduia Congresul Episcopiei și ni se indică locul de parcare, pe o
miriște din spatele clădirii „General Pomutz”. Aici, m-am simțit
chiar acasă, la țară, numai că toate clădirile „Vetrei”, despărțite
prin oaze de verdeață, erau conectate prin drumuri asfaltate, la
care voi face referire în cele ce urmează, clădiri zvelte, mărețe,
bine întreținute și foarte primitoare.
Pe partea dreaptă, de la intrarea pe porțile „Vetrei”, se află
sala de conferințe (unde se țin ședințele Congresului), cu un altar
închis, pentru slujirea oficială a liturghiei chiriarhale, ce conclude
lucrările Congresului, iar la subsol, se află capela „Sfânta Maria”,
unde se oficiau slujbele zilnice în toată perioada Congresului.
Doresc să fiu bine înțeles, nu contest sfințenia pământului
românesc de la „Vatra” (cca 50-60 de hectare), pe care sunt
amplasate clădirile la care fac referință, însă, capeluța de la
subsol, este „Bethleemul Vetrei”. Este lăcașul de întâlnire, intimă,
cu Dumnezeu. Este o sfântă grotă, care-ți încarcă bateriile,
spiritual, în timpul celor 3 zile de congres.
Nu mă îndoiesc nicio clipă de faptul că Înaltul Ierarh
+Valerian, în timpuri de restriște și persecuții constante, până în
1984, când a hotărât să plece în Portugalia, și-a regăsit puterea
spirituală și și-a reîncărcat bateriile duhovnicești, rugându-se și
reculegându-se în această sfântă capelă.
Trecând de complexul simplu, dar modern, al sălii de
ședințe și de capela subterană, de mergi pe aleea asfaltată din
dreapta, prin fața clădirii „General Pomutz”, întâlnești zveltul
„Palat Episcopal‟, care este despărțit de un spațiu verde,
atrăgător, cu pomi și cu băncuțe, în mijloc având 3 stâlpi metalici
pe care sunt arborate 3 steaguri (al Americii, al României și al
Canadei), loc consacrat și, ocazional amenajat, pentru slujba Te-
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Deumului/Slujba de mulțumire, la Sărbătoarea Națională a
Independenței Statelor Unite, de unde se face și intrarea în
capeluța subterană a „Sfintei Mării”.

Palatul Episcopal

Capela

Casa de Oaspeți "ARFORA"

Parcul din fața capelei

La vreo 15 metri, spre est, se află un monument simbolic,
realizat din fier forjat, în memoria martirilor și victimelor
comunismului, jertfeltniciți de tiranii bolșevici.
„Palatul Episcopal‟ este, mai degrabă, o casă boierească, de
pe vremuri, din România, pe 2 nivele, cu o vechime de peste 100
de ani. Cred că are vreo 5-6 dormitoare, sufragerie, cameră de
oaspeți, bucătărie și vreo 2-3 băi. Încăperile sunt micuțe, dar
cochete, calde și primitoare. Ornamentele din lemn masiv, de
stejar, vopsit maroniu închis, dau impresia unei locuințe nobiliare.
La subsolul clădirii erau depozitate lemnele, cărbunii pentru
încălzire în timpul iernii, și alte aferente administrative. Clădirea,
cu un cerdac la intrarea dinspre est, necesită întreținere
permanentă, mai ales că în Michigan, iernile nu-s prea blânde.
În acest „palat‟, în astă clădire, locuia, modest,
Arhiepiscopul +Valerian. Tot aici se afla și camera de oaspeți,
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cancelaria și arhivele episcopiei și, tot aici, mai locuia și lucra
secretarul episcopiei, părintele John Tocanita.
Notă: Nu pot merge mai departe
a-mi depăna amintirile despre
„Vatra‟, și mai cu seamă despre
„Palatul
Episcopal”,
fără
a
menționa faptul că, în vremurile
acelea circula o istorioară, cum că
la acest ,,palat” printre miile de
vizitatori, au poposit, neanunțați
și câțiva vizitatori (chiar că nu are
importanță
din
care
Stat
veniseră), care auziseră, sau
citiseră despre Vlădica +Valerian
și realizările Sale la „Vatra
Românească”, cu dorința de a-l
cunoaște personal.
Odată întrați în „palat”,
(ambele uși din est și vest, fiind
întotdeauna
deschise!),
au
început să strige, cu glas mare,
dacă îi aude cineva.
La un moment dat, urcând scările care veneau din pivniță, a
apărut un bărbat, robust și bine făcut, cu un sac de cărbuni în
spate, care-i întrebă pe vizitatori: - Cu cine doriți să vorbiți?
- Cu Episcopul +Valerian - au răspuns ei. - Dați-mi răgaz o clipă,
să urc la biroul său și, să-i spun să coboare, să vă întâmpine.
Lăsă jos desaga cu cărbuni, urcă scările, se spălă pe mâini,
își puse sutana și engolpionul și, astfel, majestos, a coborât
scările, ca să-și întâmpine musafirii.
Fiind de-a dreptul perplecși pentru asemănarea fizică între
salahorul, ce căra în spate cărbunii și prestanța vlădicească a lui
+Valerian, care acum se afla în fața lor, unul dintre vizitatori
îndrăzni să-l întrebe: - Prea Sfinția Voastră, îngrijitorul episcopiei,
pe care l-am întâlnit acum câteva clipe, Vă seamănă aproape
perfect. Sunteți cumva rude?. - Așa este, însă, vedeți voi că, aici
în America, haina îl face pe om. Episcopul „Vetrei” voastre este și
Arhiereul vostru, este și grădinar, este și îngrijitor, este gazdă,
etc..., de aceea, în calitatea mea de Arhiereu și gazdă, vă spun un
„Bine ați venit la Vatra!

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

Document istoric:
Cartea autobiografică a arhiepiscopului
+Valerian, oferită fiului meu Cristian, în
1983, cu semnăturile IPS Sale, arhiepiscop
Valerian, PFS Mitropolitul OCA +Theodosie,
și PS Sa, episcopul vicar, pe atunci,
+Nathaniel

137

Și i-a îmbrățișat pe
toți, cu multă căldură. Acesta
era
+Valerian
omul,
+Valerian - Episcopul, Unicul
+Valerian.
Despre acest
Om DEOSEBIT voi mai vorbi
și cu alte ocaziuni, în cele ce
urmează.
Dar, să revenim la
„oile” noastre. De continui pe
această alee asfaltată, către
nord, trecând prin
fața
palatului episcopal, pe lângă
intrarea dinspre vest, ajungi
în cimitirul românesc, cu cele
2 secțiuni, cimitirul vechi, în
care își doarme somnul de
veci
și
Arhiepiscopul
+Valerian, și cimitirul nou.

În acel cimitir se află și o capeluță, monument al familiei
Schileriu și un fel de gazebo, în care adesea se țin slujbele de
pomenire în memoria ctitorilor „Vetrei” și a celor înmormântați în
acel cimitir.
Reîntorcându-ne
din
cimitir, între palatul episcopal și
pavilion, către vest, se află o
troiță ridicată prin eforturile
financiare ale organizației AROY
și, în continuare, vizavi de
palatul
episcopal/troiță,
tot
spre vest, se află pavilionul
(construit în 1970), cu intrare
prin turnul gri (Grey Tower), unde se serveau mesele zilnice în tot
timpul Congresului, unde se susțineau programele culturale și
unde se organiza banchetul oficial de la finele Congresului, cu o
capacitate de peste 1.000 de locuri.
În turn se află clopotele anunțătoare de slujbe, de priveghi
și de venire la cină.
Între pavilion și clădirea de la intrarea pe aleea cunoscută
drept clădirea ARFOREI, „General Pomutz” (de la sud, la nord), se
află o clădire, dedicată memoriei lui Avram Iancu, în care este
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amenajată sala de mese, bucătăria comercială, în spatele căreia,
către vest, se află aferentele publice, cu intrări separate pentru
bărbați și femei, într-o clădire nouă cu facilități moderne, iar mai
departe, tot către vest, se află o clădire, tot atât de veche ca și
ferma în sine, care pe vremuri deservea drept grajd, iar în
prezent, ca spațiu de depozitarea meselor, scaunelor, utilajelor
agricole, etc.
Clădirea „General Pomutz” deservește drept dormitor oficial
al Auxiliarei diocezane ARFORA.
În această clădire, distinsele Doamne ale Reuniunii
Naționale de Femei, îngăduiau clericilor participanți, pe întreaga
perioadă a congreselor, să-și țină veșmintele, să se înveșmânteze
în duminica procesiunii oficiale, ce marca încheierea congreselor,
să-și depoziteze toate cele necesare pentru buna organizare și
funcționare a congreselor, taberelor de vară, etc.
În spatele acestei clădiri, tot spre vest, se află parcul de
relaxare pentru copii, cu leagăne, platforme rotative, scaune de
jocuri, mese de tenis, ping-pong, plase de volleyball, nelipsita
fântână românească, reproducere după o tradițională fântână din
România vremurilor apuse, etc.

Credincioșii Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, gazdele Congresului,
în fața troiței de la intrarea în sala mare a Turnului de Veghe
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CLĂDIRILE EPISCOPIEI
(pe partea stângă de la intrarea principală)

Aveam deja vechime în cadrul episcopiei, ca și cleric slujitor
în Minnesota, și mai apoi în California, când, la congresele
episcopiei, de după 1982, s-au luat hotărâri de extindere a
clădirilor către est, pe terenurile diocezane, referindu-mă în
special, la clădirea „Valerian Trifa Heritage Center”, (Centru de
Cercetare, moștenirea Valerian Trifa), unde sunt organizate: un
muzeu, o sală de conferințe, în care de regulă se țin conferințele
preoților, iar la subsol, arhiva, biblioteca fizică, birourile de
înregistrare a documentației centrului și biblioteca virtuală, pe
micro-chips, fotocopiere, publicațiile virtuale ale centrului, etc.
Timp de peste 3 decenii, bibliotecarul acestui centru arhivist
este cunoscutul istoric, Alexandru Nemoianu. Spre nordul acestei
clădiri este reședința familiei bibliotecarului /arhivistului.
Ultimele clădiri, pe stânga, de la intrarea pe terenul
episcopiei, sunt cele 2 clădiri, de asemenea moderne, punctul
sanitar și dormitoarele pentru participanții la cele 2 tabere de
vară, Juniori și Seniori.
CLĂDIRILE EPISCOPIEI DE PE TERENURILE (CCA 20+
HECTARE), spre est, vizavi de clădirile tradiționale,
mai sus menționate, la „Vatra Românească”
Discuții au fost purtate în cadrul mai multor congrese
diocezane, după 1985, de a se cumpăra, atunci când se va ivi
oportunitatea, proprietatea de peste drum de „Vatra‟ de cca 20+
hectare, în scopul asigurării unei stări de apărare a intimității
private, un fel de paravan între lumea laică și trăirea
duhovnicească de la „Vatra Românească”.
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Așa că, la unul dintre congresele ulterioare ale episcopiei,
numita proprietate fiind de vânzare, s-a votat cumpărarea
acesteia, vizavi de episcopie, către est, unde au fost construite,
mai apoi, oficiile episcopiei, un muzeu, arhiva, birourile
funcționarilor, etc.
3.- CONGRESUL EPISCOPIEI, DIN 1980
Întâlnirea clericilor coslujitori
Cu câțiva ani înaintea
mea, un
frate co-slujitor,
preotul Mihai Iancu, venit în
America din România (însă cu
misiune
specială!?),
fusese
primit
de
+Arhiepiscopul
Valerian
și
de
Congresul
Episcopiei, cu brațele deschise.
A fost numit paroh la biserica
„Sfântul Simeon” din Detroit,
biserică pe care, în mai puțin de
2 ani, a reușit să o smulgă de
sub jurisdicția episcopiei ROEA
și să o închine jurisdicțional,
prin intermediul episcopiei din Paris, Patriarhiei Române.
Subsemnatul, venind tot de sub jurisdicția Patriarhiei
Române, în condiții diferite însă, aveam să plătesc pentru toate
„oalele sparte”.
Deși eram privit cu suspiciune de majoritatea clericilor
vârstnici, pe care îi întâlneam pentru prima dată la acest Congres,
pentru mine era un pas înainte. Semi-izolat, îmi făceam singur
curaj, plimbându-mă printre cerberii „Vetrei”, căutând să intru în
discuție cu fiecare dintre ei. Simțind întrebarea ce mi se adresa:
- Ești un intrudor? Aproape că ofeream spontan răspunsul:
-NU, categoric NU!.
Am înțeles acest lucru ceva mai târziu. Confesiunea
părintelui John Surducan, parohul bisericii „Sf. Petru și Pavel”, din
Dearborn, MI, și membru al Consiliului Episcopesc (1979-1980),
ce mi-a făcut-o câțiva ani mai târziu, era destul de relevantă.
„- Părinte Alecse, nu îți imaginezi cât de mult m-am luptat
în Consiliul Episcopesc, să nu fii acceptat în episcopia noastră,
temându-mă că ești un trimis ca și Mihai Iancu. Mă bucur acum că
m-am înșelat în judecata mea, și că +Valerian a avut și de această
dată dreptate!”.

ROMÂNII & AROMÂNII DIN AMERICA

141

Într-un astfel de ambient, am rezistat. Amintirea cea mai
plăcută, pe care o voi păstra de-a pururea, a fost aceea când unul
dintre preoții mai tineri (relativ tineri), părintele Constantin Tofan,
paroh al bisericii „Sf. Gheorghe” din Canton Ohio, văzându-mă
mergând abătut pe aleea ce duce spre cimitir, avu curajul să se
apropie de mine, să-și pună mâna dreaptă pe umărul meu, și sămi șoptească: - Nu te mâhni de atitudinea acestor bătrâni. Sunt
frustrați, fiindcă au trecut, ca și Episcopia, prin situații nefaste. Ai
curaj și slujește-L pe Dumnezeu, aici în America, fiindcă așa simt
eu că ești chemat să împlinești o misiune sacerdotală, în America‟.
Și, prieteni am rămas peste ani, și-l pomenesc pe părintele
Costică în rugăciunile mele. Dumnezeu să-l ierte!
Voi aminti într-un singur
paragraf pe câțiva dintre colegii
mei, clericii co-slujitori, ce i-am
întâlnit
la
acel
congres:
arhimandriții Martinian Ivanovici
și Roman Braga; pc. preoții
Vasile Hațegan, Ștefan Cordoș,
Florian Gâldău, John Ivașcu,
Mircea
Marinescu,
Nicolae
Marioncu,
Sterie
Mahadas,
Dumitru
Mihăescu,
Nathaniel
Popp, Grațian Radu, Romulus
Radu, Alexandru Râșca, Octavian
Roșu, Nicholas Crăciun,
Pantelimon (Panta) Stanciu, John Surducan, John Mărmureanu,
Theodor Gotis, Richard Grabowski, Nicolae Zelea, George Zmed,
Daniel Nenson, John Tocanita, Constantin Tofan, Constantin
Turcoane, Laurence Lazăr, Mirone Klysh, Romey Rosco, Theodore
Sideras, Dumitru Ichim, diaconul Paul E. Yova și, mai apoi, cam în
aceeași perioadă, venind după mine, preoții Remus Grama,
Simeon Pavel, Cornel Todeasa, Virgil Suciu, diaconul David Oancea
și alții. Cer iertare dacă am omis, voluntar sau involuntar, vreun
frate co-slujitor, pe care i-am cunoscut, sau am coslujit în acele
vremuri.
„A ierta înseamnă, de fapt, a trăi.‟ Părintele Constantin
Necula.
„Crucea e poarta împărătească în templul sfinţeniei; cel care
în alt loc caută sfinţenia, nu o va afla niciodată.” (Sfântul Francisc
de Sales)
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Lucrările congresului din 1980

Delegația bisericii noastre la un Congres al Episcopiei

Aspecte de la Congresele Episcopiei
După slujba de dimineață și înregistrarea delegaților la
Congres, la orele 9:00 a.m., am fost convocați toți membrii
congresului, clerici și mireni, în sala de ședințe, deasupra capelei
„Sf. Maria”, unde s-a oficiat o slujbă a Te-Deumului.
Înainte de a se face deschiderea oficială a Congresului, IPS
Sa +Vlădica Valerian, a făcut câteva precizări privind modul în
care va trebui să ne comportăm cu toții, delegați și vizitatori, pe
întreaga perioadă a Congresului, aflându-ne pe țarina unei
instituții religioase.
În mod special, au fost salutați oaspeții veniți și de pe alte
continente și s-a cerut tuturora să închidă orice aparat de
înregistrare, audio și video, astfel ca, toți delegații la Congres să
se exprime liber și democratic, fără teama de a fi înregistrați.
Lucrările Congresului au început cu apelul nominal.
Întrunindu-se condițiile, Congresul a fost declarat, oficial, deschis.
Timp de 2 zile au fost prezentate rapoarte, s-a deliberat, s-au luat
decizii în sesiunile de dimineață, după amiază și, chiar, în sesiunile
de seară. Au fost aleși noii membri ai Consiliului Episcopesc.
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Seara, au avut loc activități culturale și sociale, s-au depănat
memorii, s-au organizat seri informale la „Vatra”, cu mititei și
dans, sau la hotel (sub auspiciile ziarului „Cuvântul Românesc” din
Canada, editor George Bălașa).

Aspecte de la Congresele Episcopiei

Aspecte de la Congresele Episcopiei

Duminică,
dimineața,
s-a
organizat
o
procesiune
impresionantă de la Palatul Episcopal, către capela de vară (sala
de conferințe a Congresului), și s-a liturghisit.
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Privind procesiunea, aveam un singur lucru care mă deranja
atunci: cei mai tineri hirotoniți mergeau în față, iar cei mai
vârstnici (din punct de vedere al hirotoniei) mergeau în procesiune
înaintea/proximitatea Ierarhului. Și tare aș fi vrut să fiu și eu în
proximitatea Vlădicului. Acum, după aproape 4 decenii de preoție,
am aceeași nemulțumire, însă în sens invers. Aș dori să fiu cât
mai departe de Ierarh, în procesiune, știind că proximitatea
preotului de Vlădică, înseamnă apropierea cu încă un mormânt de
finalul vieții noastre pământești (!)
Procesiunea clericilor, înveșmântați cu straie luminoase,
pornea pe aleile asfaltate, de la palat către biserică. Mergând în
coloană, 2 câte 2, într-o ordine precis stabilită prin protocol, în
surle de toacă și clopote, flancați de sute sau poate peste o mie de
credincioși, prezenți la Congres, sau special veniți din America și
Canada, chiar și pentru o zi, ca să participe la serviciul divin și la
banchetul festiv, oferea tuturor participanților, un „spectacol
spiritual” de neuitat.
La finele Sf. Liturghii Chiriarhale, +Înaltul Valerian a ținut să
mulțumească clerului co-slujitor, având un cuvânt de suflet pentru
fiecare preot în parte.
În cadrul banchetului festiv, la care consider eu că ar fi
participat aproape 1.000 de meseni, s-au ținut cuvântări și s-a dat
un succint raport al tuturor deciziilor luate la acest Congres.
Consider eu că, decizia pivotantă a acestui Congres (primul
la care participam) a fost aceea de a alege un Episcop-Vicar, în
care scop s-a convocat un Congres Electoral, în luna lui
septembrie 1980, la biserica „Sf. Maria” din Cleveland.
La finele banchetului festiv, mergând la +Vlădica Valerian,
să-i sărut mâna, și să-mi iau la revedere, spre a mă îndrepta
înapoi la parohie, în Minnesota, Chiriarhul mă îmbrățișă, și-mi
șopti: „- Te rog să scrii un articol despre acest Congres și
impresiile frăției tale despre „Vatra”, pentru „SOLIA”, ediția din
August 1980, însă, fără floricele‟. Și, așa mi-am făcut eu debutul,
în revista „Solia”, oficiosul Episcopiei, cu articolul „Congresul din
iulie 1980 - Note și impresii” (ss/subsemnatul).
"Diavolul caută să-i năruiască pe episcopi și preoți, căci apoi
îi este lesne să îi înșele pe toți ceilalți."
(Părintele Tadei: 1914 – 2003)
„Postirea ne ajută să apreciem mâncarea ca pe
binecuvântare.‟ (Pr. Prof. Philip LeMasters, Credinţa uitată.)

o
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4.- CONGRESELE ELECTORALE DIN 1980 ȘI 1984
Participarea
Potrivit deciziei Congresului ROEA, din iulie 1980, Consiliul
Episcopesc a convocat un Congres Electoral, în luna lui septembrie
1980, la biserica „Sf. Maria‟ din Cleveland, OH. La acest congres,
care în sineși era un eveniment istoric pentru Episcopia de la
„Vatra”, am participat și eu, dimpreună cu cei 2 delegați mireni de
la parohia „Sf. Maria‟ din St. Paul. Congresul a ales drept Episcop
Vicar pe Arhimandritul Nathaniel Popp, urmând a fi hirotonit în
treapta arhieriei, la 15 noiembrie 1980, în Catedrala „Sfântul
Gheorghe‟ din Southfield/Detroit, MI.
Episcopul +Nathaniel Popp, a slujit sfânta episcopie în
calitate de episcop vicar până în 1984 când, în urma pensionării
Arhiepiscopului +Valerian, Congresul Episcopiei din iulie 1984, în
sesiunea specială - electoră, a ales pe Episcopul Vicar PS Sa
+Nathaniel Popp în oficiul de episcop diocezan titular. Și de data
aceasta, subsemnatul, dimpreună cu cei 2 delegați mireni ai
parohiei „Sfânta Treime‟ din Los Angeles, CA (subsemnatul fiind
paroh în această parohie încă din 1982), am avut privilegiul
participării la încă un eveniment istoric al Episcopiei de la „Vatra”,
alegerea celui de al treilea episcop diocezan titular. Ceremonia
instalării în această treaptă ierarhică, a avut loc la 17 noiembrie
1984, tot în Catedrala „Sfântul Gheorghe‟ din Southfield/Detroit
MI.
Numirea subsemnatului în oficiul de preot paroh al bisericii
din los angeles, La congresul din 1982

Ziua de Crăciun 1982.
IPS Valerian mă instalează în Los Angeles

Un
alt
eveniment
crucial, din viața mea, l-a
constituit și Congresul din 35 iulie 1982. Într-una din
pauzele sesiunilor de lucru
ale
Congresului,
Înaltul
+Valerian,
mă
chemă
deoparte și-mi ceru să nu
plec de la Congres la
Minnesota, până nu vorbesc
personal cu Sfinția Sa.
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Mărturisesc faptul că aveam emoții, fiindcă nu știam dacă
întrevederea plănuită va fi de bine sau de rău. Zis și făcut. După
banchetul festiv, dând urmare poruncii chiriarhale, am mers la
palat, unde în camera de așteptare pentru audiențe erau mai mulți
delegați, preoți și mireni, așteptând fiecare rândul de a fi chemați
în biroul de lucru al chiriarhului, la etaj, unde Sfinția Sa lucra,
chiar și în zi de sărbătoare.
Între cei chemați se afla și George Ross, delegat al parohiei
din Merrillville, Indiana, care fusese mandatat de parohia sa să
ceară oficial Arhiepiscopului, să le numească un preot. Ne
cunoșteam din anii precedenți, de la congresele anterioare și chiar
ne întrețineam în discuții în vreme ce PS Sa +Nathaniel, episcopul
vicar, coborând scările mă chemă pe nume ca să-l urmez, la biroul
de la etaj, la plănuita întâlnire cu Vlădica +Valerian.
Relaxat, Înaltul mă invită să iau un loc pe unul dintre
scaunele din fața biroului său și, în spirit de glumă, mă întrebă:
- Am înțeles că vorbeai în antecameră cu George Ross, din
Merrillville. Biserica lor are nevoie de preot. V-ați înțeles cumva?.
Nu știam dacă întrebarea era capcană ori nu, știam doar că
dialogul meu cu George nu avea nimic de-a face cu acel subiect.
De aceea răspunsul meu a fost direct, deși oferit cu o voce
tremurândă: - Nu, Înalt Prea Sfinția Voastră, n-am vorbit despre
așa ceva. - Știam, răspunse bătrânul Vlădică, însă, iată pentru ce
te-am chemat: Am luat hotărârea dimpreună cu Prea Sfințitul
Nathaniel să te numim preot paroh la biserica Sfânta Treime
din Los Angeles, începând cu 1 octombrie 1982. Așa că ai la
dispoziție aproape 3 luni ca să-ți rezolvi problemele personale în
Minnesota și să faci aranjamentele de relocare în California. Iată
aici (oferindu-mi un document dactilografiat) și condițiile în care
vei fi numit în acest post!.
Notă: Doresc să fac aici o paranteză:
Luat, oarecum, prin surprindere de vestea Înaltului
+Valerian, am încercat să-i explic vag faptul că atât d-na
preoteasă, cât și subsemnatul, suntem înscriși la Colegiul Național
din Minnesota, Secția de Computere și Manageriat de Afaceri și,
nu am dori să abandonăm proiectul la care lucrăm de aproape 2
ani, fiindcă ne dorim să avem o diplomă de calificare în acest
domeniu.
Răspunsul Ierarhului:
- Ce crezi, că America se ruinează tehnologic dacă preotul
Alecse nu are patalama la mână de specialist în computere, sau
crezi că ai o vocație sacerdotală de a-L sluji pe Hristos, acolo unde
Ierarhul consideră să-și trimită discipolii săi?!. Ce crezi ?!.
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Apoi continuă în linia aceiași logică:
- Ceea ce faci astăzi în Minnesota, poți face (continua) de
două ori mai mult și mai bine în California. Ce crezi?!.
Prin astfel de întrebări căuta să-ți smulgă răspunsul, dacă a
fost suficient de convingător.
Așa era
Vlădica +Valerian,
Psihologul și Omul gândurilor.
- Vă sărut mâna și iertați-mi îndrăzneala!, am zis eu,
făcând plecăciune reverențioasă înaintea Înaltului Prelat, în timp
ce îi sărutam cinstita-i dreaptă.
Și, astfel, întorcându-mă în Minnesota, i-am adus vestea
soției și parohienilor ce-i păstoream la biserica „Sf. Maria‟ din St.
Paul.
Postura în care eram pus ca să explic credincioșilor plecarea
mea de la ei, era foarte precară, mai ales pentru faptul că mă
primiseră în sânul comunității cu 2 ani în urmă cu atâta
bunăvoință și dragoste, iar compensația era peste așteptări. Mă
consolam, însă, cu faptul că duhovnicește erau pregătiți oricând de
o astfel de schimbare de preot, ei înșiși mărturisind că parohia lor
e doar o trambulină, o pistă de aterizare și de zbor pe alte culmi
pentru preoții care au deservit biserica lor.
- Dacă plecarea D-v de la noi se întemeiază pe insuficiența
salariului, atunci dați-ne de știre și, vă asigur că vă oferim un
salariu egal cu cel al parohiei la care veți fi transferat
($1.038.00/lunar – misterul acestei cifre, salarizarea mea în
California, îl voi explica în capitolul III, ce va urma), mi se
destăinui Paul Munteanu, președintele Consiliului Parohial.
Motivația plecării mele spre California era, însă, determinată
și de alți factori, în afară de remunerația și celelalte beneficii
pecuniare, ce m-ar fi avantajat fără doar și poate, după cum ar fi
factorii geo-politici: comunitatea din California era incomparabil
mai mare, cu potențial de a organiza o gamă vastă de activități
românești, socio-culturale, folosindu-ne aproape în exclusivitate
de limba moșilor și strămoșilor noștri, ambientul multicultural, în
care să-mi cresc copiii și varietatea universităților unde ar urma să
fie educați. De asemenea, sora mea Paulina și cumnatul
Constantin Ciocan, se stabiliseră, deja, în California, biserica
avea o casă parohială cu 4 dormitoare și 3 băi, unde să-mi cresc
copiii și, trebuie să o recunosc, vremea în California, nu se putea
compara cu vremea din Minnesota.
Așa că, zarurile au fost aruncate, am avut suficient timp
să-mi închei socotelile în Minnesota și, să lucrez la ultimele detalii
de călătorie spre însorita Californie.
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Stăpânul vieții noastre
e numai Dumnezeu.
(I)
Niciodată nu aștepta ceva de la Dumnezeu
Și nu căuta să Îl mituiești prin cadouri,
Fiindcă Dumnezeu îți stă-n sânge mereu,
Cu scopul de a vedea ale libertății ecouri.
Toate animalele, exceptând omul, știu
Marele scop al vieți - să se bucure de ea.
Voi oameni fiți animale, n-o tratați a pustiu,
Trăiți-vă viața, cu ceea ce poate să vă dea!
Că nu o veți avea de două ori pe lume,
Puteți ști că trăiți doar dacă o simțiți,
Și vă creați confortul și vă veți lăsa urme,
Și-n fața judecății, veți fi drepți și smeriți.
Viața e pe jumătate trăită, până o sesizăm,
Suntem în viață datorită părinților noștri,
Dar nu am avut posibilitatea să ni-i votăm.
Să credem în Dumnezeu, nu în monștri!
Este incorect să plecăm, din astă existență,
Cu bagajul de cunoștințe ce l-am acumulat,
Căci lumea ce urmează va pierde din esență,
Și nu va ști de multe, de adevărul-adevărat.
Pentru a ne crea și a ne justifica existența
Nu avem nevoie de alți oameni pe lume,
Cea mai profundă relație, ce o putem avea
Vreodată, este relația ...... cu noi înșine.
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache
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E.- IERARHII EPISCOPIEI DE LA „VATRA”
1.- EPISCOPIA ROMÂNEASCĂ DIN AMERICA,
SUB EPISCOPUL +POLICARP (MORUŞCA)
PS Policarp Morușca, născut
Pompei Morușca, (n. 20 martie 1883,
Dealu Geoagiului, Alba – d. 26
octombrie 1958, Alba Iulia) a fost un
cleric
ortodox
român,
care
a
îndeplinit demnitatea de episcop
ortodox al românilor din SUA și
Canada (1935-1939).
Tuns în monahism în 1925, a fost
ales episcop misionar pentru românii
din America la 24 ianuarie 1935.
Urmează cursurile Gimnaziului în
Alba lulia și Blaj, apoi cursurile
Institutului teologic din Sibiu (19021905), învățător la școlile primare
confesionale din Sebeș-Alba, LudușSibiu și Pâclișa-Alba (1905- 1908),
preot paroh în Șeica Mare-Sibiu (1908-1919), confesor militar
(1917-1918), consilier referent economic la noul Consistoriu
eparhial din Cluj (1919-1920), secretar general al Asociației
clerului „Andrei Șaguna‟ din Transilvania (1920), duhovnic la
lnstitutul Teologic din Sibiu (1920- 1921 ), director al Oficiului de
Statistică a Mitropliei Ardealului (1921), redactor al Revistei
Teologice, din Sibiu (1921-1922), director al Internatului fiilor de
preoți din Sibiu (1921-1925);
In 1925, a fost tuns în monahism, sub numele de Policarp,
încredințându-i-se stăreția mânăstirii Hodoș-Bodrog (1925-1935),
hirotesit protosinghel (1925) și arhimandrit (1926).
La 24 ian. 1935 e ales episcop misionar pentru românii
ortodocși din America (hirotonit 24 mart. 1935, înscăunat în
Detroit la 4 iul. 1935), unde a păstorit efectiv până în august
1939.
In această calitate a organizat eparhia (cu 6 protopopiate,
44 parohii, 62 filiale, 43 biserici și 5 paraclise, deservite de 34 de
preoți);
A inițiat apariția foii „Solia‟ și a Calendarului eparhial „Solia‟
care apar până azi; A pus bazele reședinței eparhiale „Vatra
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Românească‟, cu o fermă, cămin pentru bătrâni și un început de
mănăstire.
Locțiitor de episcop al Cetății Albe-Ismail (1941-1944),
director al Internatului teologic din București (1944 - 1945),
locțiitor de episcop al Maramureșului, cu reședința în Sighet
(1945-1946), pensionat în 1948 și închinoviat la catedrala
„Reîntregirii‟ din Alba lulia, între anii 1955 și 1958 stareț al
mănăstirii Sf. loan Botezătorul, din Alba lulia. A publicat o serie de
lucrări cu conținut moralizator și istoric.
In anul 1948 a fost pensionat forțat de autoritățile
comuniste, sau, altfel spus, "pus în retragere", la fel ca alți mulți
ierarhi, care deveniseră incomozi prin felul lor de a se manifesta. A
murit în 1958 și este îngropat la Schitul Sf. Ioan Botezătorul, din
Alba Iulia.
Realizări Diocezane
- La 23 februarie 1936, apare primul număr al ziarului diocesan
„Solia”, în Youngstown, Ohio;
- Între 5-7 septembrie 1936, Congresul Episcopiei adoptă
Constituţia şi Regulamentele propuse de Episcopul Policarp;
- La 1 septembrie 1937, se cumpără proprietatea, îndeobşte
cunoscută astăzi drept „Vatra Românească” din Grass Lake,
Jackson/Detroit, Michigan;
- În iulie 1939, Episcopul Policarp pleacă în România. Începând
Cel de al II-lea Război Mondial şi, apoi, instaurarea comuniştilor la
putere, la finele războiului, Episcopului Policarp nu i se mai
permite să se întoarcă în America. Cum ştim cu toţii, comunismul
a fost introdus cu forţa în România şi, noua administraţie nu a
şovăit să folosească Biserica pentru propriile ei interese şi
scopuri;
- La 28 martie 1947, Congresul Special al Episcopiei, convocat la
Detroit, a refuzat să accepte pe nou-numitul episcop al
autorităţilor de la Bucureşti, în persoana lui +Antim Nica, care
făcuse studiile la Moscova, şi a hotărât întoarcerea la Constituţia şi
Regulamentele adoptate la 30 octombrie - 1 noiembrie 1932, de
Congresul Anual de la Cleveland, votând, astfel, pentru autonomie
administrativă totală faţă de Patriarhia Română;
- La Congresul din 4-5 iulie 1948, de la „Vatra Românească”, sub
preşedinţia părintelui protopop John Trutza, s-a ratificat hotărârea
Congresului anterior, de revenire la Constituţia si Regulamentele
din 1932;
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- Confruntări personale, mândrie
şi egoism, au adunat la un loc opt
indivizi, care, în mai 1950, au
complotat să stabilească un nou
episcopat sud jurisdicţia Patriarhiei
Române. In iunie 1950 acest nou
"episcopat" a fost înregistrat în
Michigan,
cu
numele
de:
"Episcopatul
Român
Ortodox
Autonom pentru America de Nord
şi de Sud". Pentru acest grup de
opt, preotul Andrei Moldovan, s-a
dus, pe ascuns, la București, a fost
sfinţit în Sibiu, la 12 noiembrie
1950, fără ştirea şi aprobarea
Episcopiei de la „Vatra”.
Reîntors în America, cu directiva patriarhală, de a pretinde
episcopia pentru el şi grupul lui, Episcopul Moldovan, înregistrează
la 19 decembrie 1950, la Curtea Federală a Districtului Northern
Ohio, o petiţie ca să i se dea lui episcopia şi toate aseturile sale.
În decursul deceniului ce a urmat, Moldovan şi Patriarhia Română
au încercat prin sistemul legal al tribunalelor americane să obţină
proprietate asupra „Vetrei” şi control asupra parohiilor şi bunurilor
lor. In aceste procese purtate în faţa tribunalelor de district şi la
Curtea Supremă pentru drepturile Episcopatului iniţial şi legal, cu
regulamentul şi auto-administrarea, au biruit;
- Intre 3-5 iulie 1951, Congresul Episcopiei, întrunit în Chicago,
IL, a decis ruperea legăturilor cu autorităţile bisericeşti din
România şi, alegerea teologului Viorel (Valerian) Trifa, drept
Episcop-Vicar, care după moartea Episcopului Policarp, în 1958,
devine succesorul acestuia.
Iată textul, ad-literam, prin care se reafirma independenţa
Bisericii Ortodoxe Române din America: „Episcopia Ortodoxă
Română din America este complet autonomă, nu numai în ce
priveşte administraţia dar şi în cele duhovniceşti, neprimind niciun
fel de dispoziţiuni sau hotărâri din partea Bisericii Române,
controlate de comunişti. Respinge toate şi fiecare dintre pretenţiile
"Episcopatului Român Autonom din America" şi ale lui Andrei
Moldovan. Reafirmă că, mai departe, recunoaşte ca Episcop pe
Policarp Moruşca şi că, în absenţa lui şi pentru binele Bisericii a
ales un Episcop-Vicar, în persoana teologului Viorel (Valerian) D.
Trifa”. (Extras din „O prezenţă elegantă, discretă şi fără egal, în
Lumea Nouă”, de Alexandru Nemoianu)
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SCRISORILE EPISCOPULUI POLICARP DIN "EXIL"
(după reţinerea forţată în România, 1947)
Scrisoare pastorală Nr.23/1947
Prea Cucernici Părinţi,
Cinstiţi fii credincioşi,
Iubiţii mei fraţi,
Din ziarul "America" am
aflat despre decursul Congresului
Bisericesc
întrunit
la
"Vatra
Românească'' în 4-5 iulie a. c .
"Solia", foaia întemeiată de mine
n-o primesc şi nici cei înstăpâniţi
la conducerea Episcopiei noastre
după plecarea mea până la
întrunirea Congresului, n-au aflat
de bine să informeze pe Episcop.
Dumnezeu, bunul, poartă de grijă
ca adevărul şi dreptatea să nu fie
ruşinate, chiar dacă, pe o vreme,
pot fi îngenunchiate.
Scrisori particulare de la preoţi şi mireni credincioşi m-au
informat asupra celor ce s-au petrecut la Congres şi mai înainte.
Eu mulţumesc din toată inima fraţilor preoţi si bunilor mei fii
credincioşi din Congres şi din afară de Congres, că n-au trecut cu
vederea pe Părintele lor sufletesc, ci au înlăturat pe cei ce s-au
făcut luntre şi punte să nu mă mai pot întoarce la misiunea mea
de acolo. Şi n-aţi dat credit nici recomandărilor venite din ţară,
trecând peste drepturile titularului Episcopiei Române din America
(s.n.). Am rămas surprins că cei ce au avut conducerea Episcopiei
n-au făcut nici un raport Congresului despre cele ce am scris eu şi
n-au comunicat nici apelul meu către Congres. Poate se reduceau
discuţiile şi se lămureau lucrurile mai repede. Împărtăşesc acum
însă în calitatea mea de Episcop titular, arhiereasca binecuvântare
Comisiei interimare, ce a fost aleasă de Congres, ca să poată
funcţiona şi lucra cu autoritate canonică, spre binele Bisericii, spre
înălţarea Episcopiei şi spre bun folosul tuturor credincioşilor şi al
parohiilor, până când Episcopului îi vor îngădui stările politice şi
împrejurările să-şi ocupe scaunul, şi se va putea reconstitui legal
Consiliul Episcopesc.
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N-am ştiut de lista candidaţilor la scaunul Episcopiei din
America, trimisă acolo de I.P.S.Sa Patriarh, cu tot votul de
încredere dat de Congresul Bisericesc, din 28 martie a.c. (1947),
ca şi cum eu n-aş mai fi viu. E adevărat, eu am propus în scris
Sfântului Sinod să consulte Congresul Bisericesc în privinţa
Episcopului Americii şi, dacă Congresul s-ar împotrivi la
întoarcerea mea, să fie invitat Congresul aş alege Episcop dintre
"candidaţi". Eu nu stărui să fiu Părinte sufletesc cu sila! Dar nici nu
accept, fără protest, să fiu înlăturat din scaun, decât de Congresul
Episcopiei, care m-a primit în 1935 şi mi-a dat vot de încredere în
1947.
Mulțumesc din nou tuturor celor care nu mi-au retras
încrederea lor nici acum şi au luat de la ordinea zilei alegerea unui
Episcop.
Nădăjduiesc că se vor lua măsuri şi se va reuşi să se
înlăture piedicile care stau în calea revenirii mele şi mă voi putea
întoarce cu un ceas mai degrabă acolo, (s.n.) unde am stat la
conducere, din darul lui Dumnezeu şi cu voia tuturor factorilor,
încurajat şi susţinut de dragostea şi alipirea celor buni, preoţi şi
mireni credincioşi din America.
Şi, până atunci, ţin să dau expresiune bucuriei mele pentru
năzuinţa de unire între toţi, pentru râvna de apropiere între
Episcopie, Uniunea şi Liga.
Încercasem eu o împăcare între cele două grupări, prin
reprezentanţii lor, îndată la venirea mea acolo, în 1935. Dar n-a
fost cu putinţă o apropiere printre cei care se "arestau". Felicit
acum pe d-l. N Dragomir vicepreşedintele Uniunii şi Ligii, care a
spus la Congres cuvânt de frăţie şi de armonică colaborare. De
asemenea, pe d-l. Rudi Nan care a intrat în comisia interimară. Mă
bucur că a revenit în conducerea Episcopiei şi părintele loan
Trutza, iar pe arhim. Teofil, în temeiul călugăriei sale, sper că va fi
loial, ca să se poată ajunge mai curând de "un an", la soluţionarea
chestiunii în ce priveşte pe Episcop.
Cu toată depărtarea şi cu toate piedicile ce stau în calea
revenirii mele, până la pronunţarea hotărâtă a Congresului
Bisericesc, eu mă socotesc Episcopul românilor ortodocşi din
America şi, poftesc Onorata Comisie interimară să ia legătura cu
Episcopul, să mă informeze de lucrările ei, ca, unde se cere să dau
aprobarea arhierească, să nu se întâmple nimic ilegal sau
anticanonic, în detrimentul prestigiului şi bunului mers al
Bisericii.(s.n.)
Îndemnul meu părintesc este să vă uniţi în bună înţelegere,
spre tot lucrul bun, căci Grupul român din America mai poate ajuta
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ţării mame şi poporului român, care trece prin grele încercări şi
amare suferinţe, în urma războiului nenorocit, la care am
participat şi ale cărui consecinţe neîndurate trebuie să le purtăm
cu răbdare şi cu resemnare. Eu binecuvântez ostenelile tuturor
celor care au luat iniţiativa şi au trimis ajutoare pentru cei lipsiţi şi
greu încercaţi dintre fraţii lor de acasă. Domnul să vă răsplătească
cu harul Său ceresc şi cu darurile Sale pământeşti !
Al vostru, al tuturor de tot binele voitor,
Cu arhiereşti binecuvântări: Episcopul Policarp al Românilor
din America. (Gabriel-Viorel Gârdan, ibidem, pp.325-327)
Cea de-a doua scrisoare Este adresată lui loan Trutza şi aduce
precizări extrem de importante pentru chestiunile ce le avem în
vedere.
Craiova, 8 decembrie 1947,
Prea Cucernice Părinte Protopop, Iubite Părinte Trutza,
Abia acum, după ce am primit de curând "Solia" numerele 28,
29, 30 şi 32 (nu şi 31) - sunt edificat asupra celor petrecute la
Congresul Bisericesc de la 4 iulie a.c. (1947). Îţi mulţumesc din
inimă şi cu recunoştinţă pentru intervenţia care a determinat
atitudinea Congresului şi a dat satisfacţie Episcopului, care n-avea
altă vină decât că a plecat în 1939, să-şi vadă de familie şi să
participe la şedinţele Sfântului Sinod şi, nu s-a mai putut
întoarce din cauza războiului, iar acum din alte cauze
neatârnătoare de mine.
După multe tărăgănări, acum Episcopia din America a fost
scoasă din bugetul Statului de pe data de 1 septembrie a.c.,
alături de celelalte biserici de peste hotare, afară de cea de la
Paris şi cea de la Sofia, ceea ce este egal cu desființarea Episcopiei
din punct de vedere al Statului Român. Şi titularul ar urma să fie
pus în retragere - scos la pensie - conform prevederii legii
166/947 (aceasta se va întâmpla în iulie 1948 n.n.).
Eu am protestat şi, la cerea mea a intervenit şi Sf. Sinod,
pentru menţinerea în buget a Episcopiei noastre. Nu pot prevedea
rezultatul. Dar nu prea am speranţe, în strâmtorarea în care se
află visteria ţării. Şi eu, fără salariu de la Aprilie, n-am primit
decât doar pentru o jumătate de lună şi suntem în decembrie.
Chiar dacă mi s-ar încuviinţa plecarea, n-am mijloace de acoperire
a cheltuielilor de drum, nici măcar pentru călătoria pâna la
Bucureşti, şi stau ţintuit la Craiva, în aşteptarea că se vor îndrepta
stările.
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Dar, deocamdată nu-mi iau rămas bun, cum scriam şi
Comisiei Interimare, în adresa oficială trimisă părintelui Secretar
Stănila. M-am bucurat că aţi revenit ambii la conducerea
Episcopiei şi, dacă rămâneaţi şi eraţi de la început, după plecarea
mea, nu se întâmplau atâtea greşeli, spectacole ruşinoase şi
lucruri păgubitoare. Dar toate se mai pot îndrepta. O fi, ori no mai
fi să mă pot întoarce, dar, D-voastră să rămâneţi la conducere,
interesându-vă de aproape, ca să nu mai încalece Episcopia
nechemaţii.
Eu, de altfel, mulţumesc Domnului, sunt bine, sănătos. Mai
îmbătrânit cu 8 ani, dar destul de viguros încă, să fiu gata de a lua
din nou calea mărilor, când se va deschide şi pentru mine.
După ce am făcut servicii în ţară, pe unde am fost trimis din
partea I.P.S.S. Patriarh, acum stau la Craiva, cu sora mea, văduvă
de război, având un copilaş în clasa a III-a de liceu, la Aiud, unde
am un frate. Şi, tânjesc aici... Vă doresc tuturor sănătate şi
împărtășesc arhiereşti binecuvântări pentru toţi ai familiei.
Cu frăţească îmbrăţişare, (ss) Episcopul Policarp (Gabriel-Viorel
Gârdan, ibidem, pp.327-328)
2.- EPISCOPIA ROMÂNEASCĂ DIN AMERICA, SUB
EPISCOPUL +VALERIAN (TRIFA)
Arhiepiscopul Valerian Trifa,
(Viorel numele de botez) cel
mai mare dintre cei 7 copii ai lui
Dionisie si Macinica (Motora), sa născut pe 28 iunie 1914, în
satul
Dealul
Capșei
lângă
orășelul Câmpeni, jud. Alba,
România.
A urmat clasele primare în
satul natal, având ca învățător
pe tatăl său (1920-1924) și apoi
la Gimnaziu „Horia” , Câmpeni.
Între 1927-1931 frecventează Liceul „Gheorghe Lazăr” din
Sibiu, locuind la unchiul său Părintele Iosif Trifa, conducătorul
organizaţiei religioase „Oastea Domnului” şi editorul a două
publicaţii religioase. În aceşti ani a fost ales Preşedintele Societăţii
„Sfântul Gheorghe”; a citit mult şi a întâlnit distinse personalităţi
ale culturii.
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A intrat în 1931 ca bursier la Facultatea de Teologie din
Chişinău, pe care a absolvit-o cu „magna cum laude‟. În această
perioadă a urmat în paralel cursuri de istorie şi filosofie, ocupând
şi funcţia de Preşedinte al studenţilor pe centrul universitar.
Pentru un an (iulie 1935- septembrie 1936) activează ca
misionar laic în organizaţia condusă de Părintele Iosif Trifa,
ocupând şi funcţiile de Şef al tipografiei şi editor asistent al
publicaţiilor săptămânale „Lumina Satelor” şi „Oastea Domnului”.
Cu ocazia Congresului, de la Târgul Mureş (aprilie 1936),
unde au participat şi studenţi americani de origina română, tânărul
Viorel Trifa s-a cunoscut cu Vasile Haţegan şi John J. Sibișan.
Urmează cursuri, în vederea doctoratului, la Facultatea de
Litere şi Filosofie din Bucureşti şi este ales Preşedinte al
Studenţilor pe Centrul Universitar Bucureşti, unind membrii cu
diferite convingeri politice. Editează şi conduce revista
„Libertatea”.
Părăseşte ţara în decembrie 1938, stabilindu-se la Berlin,
unde îşi continuă studiile în istorie şi jurnalism.
Revine în ţară în septembrie 1940 şi este ales Preşedintele
Uniunii Naţionale a Studenţilor Creştini Români.
În martie 1941 ajunge în Germania, în lagărele de
concentrare din Buchenwald şi Dachau. A fost eliberat (1943) şi
trimis la Viena, unde a îndeplinit funcţia de secretar al
Mitropolitului Visarion Puiu.
Emigrează în Italia (1945) unde, după învăţarea limbii,
este numit profesor suplinitor, predând istoria antică, geografia şi
limbi străine la Colegiul Catolic din San Giuseppe.
În ianuarie 1950 primeşte dreptul de a emigra în Statele
Unite.
Prin publicaţia „Solia” află adresa Părintelui John Trutza,
din Cleveland, care prin corespondenţă îl informează că ziarul
„America” caută editor. Sub auspiciile „Church World Service”,
ziarul „America” îi întocmeşte formalităţile de emigrare.
Pe data de 16 iulie 1950 a sosit în Statele Unite. Postul de
la ziarul „America” a fost ocupat între timp, dar cu ajutorul
Părintelui John Trutza i s-a oferit o poziţie similară la redacţia
„Solia” şi găzduire într-o camera a Parohiei „Sfânta Maria”.
A organizat editarea, tipărirea şi distribuirea publicației
„Solia”, dublând numărul abonaţilor în numai 6 luni. Vizitează
parohiile Episcopiei, cunoscând direct aspectele activităţii creştinortodoxe pe continentul Nord-American.
În toamna anului 1950, Părintele Andrei Moldovan, din
Ohio, a fost, în grabă, hirotonit Episcop de Patriarhia Română şi
trimis înapoi în Statele Unite cu intenţia de a-i lua locul Episcopului
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Policarp Morușca, reţinut de autorităţile româneşti în ţară. Ca
urmare, în decembrie 1950, Episcopul Andrei Moldovan cheamă în
instanţă la Federal Court, în Cleveland, pe editorul „Soliei” - Viorel
Trifa împreună cu Preşedintele Consiliului Episcopal - Părintele
John Trutza şi contabilul episcopiei Virgil Suciu, cu intenţia de a
primi, prin hotărâre judecătorească dreptul de coordonare a
Episcopiei. În final acţiunea a fost un insucces pentru petiţionari.
Congresul Episcopiei, care a avut loc la Chicago, Illinois
alege pe teologul Viorel Trifa, Episcop-Vicar (2 iulie 1951).
La 8 iulie 1952, Curtea Federală din Cleveland, Ohio,
respinge petiţia Episcopului Andrei Moldovan, de a avea dreptul la
„Vatra” şi aseturile sale, şi-i interzice dreptul la titlul-uzurpat, de a
se numi „Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din America”.
La 27 aprilie 1952, nou-alesul Episcop-Vicar, Viorel D.Trifa,
este hirotonit în treapta Arhieriei, în Philadelphia, de un Sobor
Arhieresc al Episcopilor Ucraineni, prezidat de Mitropolitul John
Theodorovich, luând numele monahal de +Valerian, iar Congresul
Episcopiei din acelaşi an îl înscăunează Vicar, al Episcopului
Policarp - 5 iulie.
După ce, prin hotărâre judecătorească, Episcopului Andrei
Moldovan şi susţinătorilor lui l-i s-a interzis accesul la „Vatra‟ –
august 1952 – Consiliul Episcopesc a declarat acest loc drept
reşedinţă episcopală.
Alegerea lui Viorel Trifa, în demnitatea de Episcop al
Românilor din America, a stârnit din partea Bucureştiului o
campanie muribundă împotriva Bisericii Române din America, cu
scopul de a controla Episcopia, cea mai largă organizaţie
românească din afara hotarelor României. Prin tactica „dezbină şi
stăpâneşte”, pentru următorii 40 de ani, până la căderea
comunismului, în 1989, ţelul rămânând neschimbat: „bate
păstorul şi se va risipi turma”.
Au urmat ani de muncă şi înfăptuiri, dintre care amintim:
Reorganizarea şi modernizarea fermei de la „Vatra‟; Sfinţirea
Bisericii „Sfânta Treime” din Youngstown, Ohio (28 septembrie
1952), revizuirea Regulamentului de funcţionare al Episcopiei
(Congresul din 3-5 iulie 1953); Reorganizarea Taberelor Religioase
de Vară (august 1953); Aniversarea a 25 de ani, cu editare de
album, de la înfiinţarea Episcopiei (iulie 1954); Stabilirea sediului
publicaţiei „Solia” la Detroit, şi schimbarea formatului de editare
(noiembrie 1954); Episcopul Valerian este invitat să oficieze
rugăciunea de deschidere a Şedinţei Senatului American în
Washington DC (11 mai 1955); Are loc hirotonirea primului
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Părinte, John Dinu (16 septembrie 1956); Sfinţirea Capelei
Memoriale de la „Vatra‟ (5 mai 1957);
În 13 mai 1957, Episcopul Valerian Trifa devine cetăţean
american.
Episcopul Policarp Morușca, pleacă întru Domnul, în ziua de
26 octombrie 1958, Episcopul Valerian devenind conducătorul unic
al Episcopiei.
Episcopia îşi rezolvă problema canonicităţii, afiliindu-se la
Mitropolia Rusă Autonomă (31 mai 1960).
Biserica Ortodoxă, din America, îl
ridică pe Episcopul
Valerian la rangul de Arhiepiscop (7 martie 1970).
Congresul acceptă jurisdicţia canonică a Episcopiei faţă de
Biserica Ortodoxă din America – OCA (3-5 iulie 1970).
Un Episcop fără Sinod, este Episcop necanonic. Tânărul
Episcop-Vicar, +Valerian Trifa, ştia prea bine că oricare Episcop,
care nu face parte dintr-un Sinod al Episcopilor, este necanonic,
de aceea, una dintre preocupările sale majore era rezolvarea
„canonicităţii” sale şi a Episcopiei pe care o conducea.
O rezolvare a problemei „canonicităţii” a venit, în sfârşit, în
martie 1960, când cererea Episcopiei de a fi primită sub jurisdicţia
duhovnicească a Mitropoliei Ortodoxe Ruse, a fost aprobată de Sf.
Sinod al Episcopilor din New York.
Devenise limpede şi evident că o împăcare cu Biserica
Mamă din România nu mai era cu putinţă, că acţiunile din trecut
ale Patriarhului României, care a căutat să folosească tribunalele
din S.U.A. pentru propriile scopuri şi că, odată cu înființarea de
parohii şi chiar a unei Episcopii-surogat, în paralel cu cele care
existau în jurisdicţia Episcopiei, nu mai era nădejde de o
împăcăciune. Generaţiile mai tinere, de români-americani şi
români-canadieni, erau scârbite de încercările administraţiei şi
Bisericii din România de a lua ceea ce era apreciat ca o
administraţie "străină", chiar dacă venea din partea unora de
acelaşi neam.
Într-o vizită în Statele Unite, Mitropolitul (mai apoi
Patriarhul) Justin Moisescu a vorbit cu Episcopul Valerian şi i-a
propus ca, dacă Episcopia se va reîntoarce la Biserica Mamă, el,
Valerian, va fi răsplătit cu titluri şi onoruri. Amintindu-şi de
acţiunile din trecut ale Patriarhiei, +Valerian nu a fost convins de
"bunele intenţii" ale Bisericii Mame, el a invitat Patriarhia să
acorde totală autonomie propriilor ei parohii din America de Nord.
Arhiepiscopul Valerian Trifa a stat neclintit pe poziţia sa,
pentru o Biserică Unită în America şi, a promovat idealul unei
biserici cu jurisdicţie teritorială deplină şi autocefală. În acelaşi
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timp, el a păstrat identitatea etnică a Episcopiei Româneşti,
continuând, pe această cale, să slujească lipsurile noilor veniţi, ale
generaţiei mai vechi şi ale celor născuţi cetăţeni americani şi
canadieni.
Tomosul de Autocefalie, al Mitropoliei Ortodoxe Ruse din
America, a fost semnat de Patriarhul Sinodului Rusiei, la 18 mai
1970, aşa cum a fost el prezentat de delegaţia Bisericii Ortodoxe
Americane, condusă de Episcopul Teodosius de Alaska, fostul
Mitropolit al OCA.
Deţinând „Tomosul Autocefaliei”, fosta Mitropolie Ortodoxă
Rusă, în prezent „Biserica Ortodoxă Americană”, este singura
biserica ortodoxă din America, de sine-stătătoare, care-şi
diriguieşte singură destinele sale, în Lumea Nouă, iar „gurile rele”
care, încă, mai acuză, din rea-voinţă, că Episcopia de la „Vatra
Românească” este sub ruşi, sau, cu ruşii, nu fac nimic altceva
decât un deserviciu ortodoxiei româneşti din America.
Între 28-29 aprilie 1979, cu ocazia Congresului Episcopiei
de la Detroit, MI, la care s-au aniversat 50 de ani de existenţa a
Episcopiei, +Arhiepiscopul Valerian, a rugat Congresul să-i caute
un înlocuitor, să-i aleagă un Episcop-Vicar, care să poarte mai
departe jugul greu al acestei de Dumnezeu păzite Episcopii.
Părintele Nathaniel Popp este ales Episcop auxiliar pe 20
septembrie 1980, în Cleveland şi este hirotonit în 15 noiembrie
1980, la Detroit.
Sub presiune politică, Arhiepiscopul Valerian a renunţat la
cetăţenia americană (7 octombrie 1982).
În 28 iunie 1984 Arhiepiscopul Valerian, în vârstă de 70 de
ani se pensionează, fiind sărbătorit într-un cadru festiv,
publicându-se un album aniversar.
Arhiepiscopul Valerian părăseşte Statele Unite, stabilinduse în Portugalia (13 august 1984).
În urma unui atac de cord, Arhiepiscopul Valerian părăseşte
cele lumeşti, înălțându-se în Împărăţia Cerului (miercuri 28
ianuarie 1987). Este înmormântat la „Vatra‟ (6 februarie 1987)
Să-i fie ţărână uşoară şi memoria binecuvântată! În veci,
pomenirea lui!
Arhiepiscop Valerian D. Trifa - Scrisoare Testamentară
Prea cucernici părinți, iubiţi credincioşi,
Trec peste pragul vieţii pământeşti, mulţumind Tatălui
ceresc că mi-a dăruit ocazia şi un şir de ani, ca să pot lucra în
slujba Bisericii Sale drept credincioase Ortodoxe, a românismului
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şi a ţării mele adoptive, Statele Unite ale Americii. Sub vremi fiind,
am trecut prin multe, însă momentul culminant al existenţei mele
îl consider acela când D-voastră, Românii Ortodocşi din America,
m-aţi chemat şi m-aţi ales ca să vă fiu păstor sufletesc. Sarcina
care mi-aţi pus-o pe umeri şi, pe care am primit-o cu cele mai
bune şi mai sincere intenţii, nu a fost uşoară. Mă încumet să zic
că, de nu aş fi acceptat-o, aş fi dus o viaţă mai liniștită, dar nu aş
fi fost mai fericit. Măsura în care am reuşit să corespund
speranţelor pe care le-aţi pus în umila mea persoană şi nevoilor
Episcopiei, nu sunt eu chemat să o judec. Om comun fiind, n-am
putut face mai mult decât să folosesc talentul încredinţat fiinţei
mele de către Creator şi, să-mi dau toată silinţa.
Dumnezeu, în dreapta Lui judecată, D-voastră, membrii
Episcopiei şi istoria nepărtinitoare, vor pune sigiliu de merit peste
tot ce am făcut bine şi cel al condamnării pentru tot ceea ce, cu
voie ori fără voie, aş fi greşit. Dacă voi fi reuşit, întrucâtva,
recunosc că se datorează, în bună parte, celor care m-aţi înţeles şi
m-aţi ajutat. Vă mulțumesc tuturor! Ştiu şi aceea că, oricât aş fi
vrut, nu am putut face tot ce trebuia şi, nici nu v-am putut
mulţumi pe toţi. Poate că, fără a-mi da seama, v-am făcut şi
nedreptăţi. Fiţi cu îndurare şi iertaţi, aşa precum şi eu vă iert pe
fiecare în parte, prieten şi duşman, pentru tot ceea ce, mi s-a
părut mie, că mi-aţi greşit! Iar acum, când destinul Episcopiei
trece în mâna D-voastră, Vă îndemn să fiţi conştienţi de această
mare responsabilitate! Staţi uniţi în duhul dragostei creştine,
dezbrăcaţi-vă de orice interes personal, ori local şi, lucraţi fără
întrerupere pentru ca Episcopia Ortodoxă Română din America,
să-şi păstreze neştirbită libertatea câştigată şi să înflorească, spre
gloria lui Dumnezeu, a Ortodoxiei şi spre mândria neamului
românesc, din care ne tragem şi a ţării în care trăiţi! Domnul şi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos să Vă aibă în grijă, şi acum şi
totdeauna! (Arhiepiscopul + Valerian)
”CENTRUL DE STUDII ŞI DOCUMENTARE
AL ROMÂNILOR-AMERICANI
„VALERIAN. D. TRIFA.
ROMANIAN-AMERICAN HERITAGE CENTER“
În anii şaizeci şi şaptezeci ai veacului al XX-lea în cultura
americană a intervenit o schimbare privind modul de înţelegere a
căii prin care s-a alcătuit şi se alcătuieşte naţiunea americană.
Conceptul „furnalului‟ american (după care toţi cei veniţi în
Lumea Nouă s-ar contopi într-o nouă entitate) a fost înlocuit cu o
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mult mai convingătoare şi înţeleaptă concepţie. Această concepţie
afirmă că fiecare grup etnic şi-a adus şi îşi aduce contribuţia la a
face America mai diversă, mai frumoasă şi mai puternică. În
același timp această concepţie, a unui multiculturalism luminat,
afirmă cu putere că în egală măsură fiecare grup etnic se
transformă pe sine, se „americanizează‟ şi astfel, motto-ul Marelui
Sigiliu al Statelor Unite, „e pluribus unnum‟, se împlineşte deplin.
Unitatea trebuie căutată şi este aflată în diversitate.

În aceste condiţii a fost meritul Arhiepiscopului Valerian,
Ierarhul şi Întâiul Stătător al Episcopiei Ortodoxe Române din
America, cu sediul la „Vatra‟, Jackson, Michigan, de a fi înţeles că
românii-americani sunt o astfel de componentă care a făcut şi face
Lumea Nouă mai diversă, mai bogată, mai frumoasă şi mai
puternică. Acest Ierarh a fost cel care a înţeles că o contribuţie
istorică trebuie documentată şi astfel a conceput ideea unui Centru
de Studii şi Documentare al românilor-americani.
În 1975 acest concept a devenit faptă şi în câţiva ani, cu
ajutorul financiar şi moral al Episcopiei Române Ortodoxe din
America, în principal, dar şi al altor societăţi şi organizaţii românoamericane şi a unor oameni buni şi generoşi, o clădire modernă a
fost ridicată pe pământul „Vetrei Româneşti‟ din Jackson,
Michigan.
În câţiva ani o impresionantă colecţie documentară a fost
alcătuită şi catalogată ştiinţific şi prin angajarea unui istoric
profesionist şi bilingv, Alexandru Nemoianu, „Centrul‟ şi-a început
buna lucrare.
Anii de început au fost nespus de grei, mai ales din cauza
limitărilor financiare. În aceşti ani, cu abnegaţie şi voinţă,
„Centrul‟ a supravieţuit şi şi-a împlinit misiunea prin truda lui
Traian Lascu, al cărui nume este între ctitorii „Centrului‟.
Mai apoi „Centrul‟ a ieşit din criza financiară care îi
ameninţa direct existenţa, prin dărnicia câtorva oameni cu
credințe morale, absolut unice: Maria McWilliams, Silvya Baia,
Arhiepiscopul Valerian, Rucsanda Sârbu de Bota şi Stelian Stănicel
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şi darul modest şi esenţial al multor, foarte multor româniamericani.
Lui Traian Lascu i-au stat în ajutor oameni buni care, fiecare
a contribuit, după puterea lui, la mersul înainte al „Centrului‟:
Petru şi Silvya Lupşor, Augustin Vincent, John N. Santeiu Jr.,
Eugene S. Raica şi mulţi alţii.
Un rol special a avut Arhiepiscopul Nathaniel Popp, urmaşul
lui Valerian, în păstrarea unei atmosfere de decenţă, bunăcuviinţă,
spirit ştiinţific şi înţelegere la „Centru‟.
În aceşti ani s-a alcătuit şi principalul scop al „Centrului‟,
acela de a documenta şi promova Istoria Românilor-Americani şi
înţelesul ei major, acela de a fi păstrat „modelul existenţial‟
românesc, înţelegerea românească a rostului vieţii, a diferenţei
dintre bine şi rău, în Lumea Nouă. Acest concept s-a definit şi
promovat prin publicaţia „Centrului‟: „Information Bulletin‟,
predominant, dar nu exclusiv, publicată în limba ţării, engleză dar
şi prin cărţi publicate de, şi cu ajutorul financiar al „Centrului‟
(cărţi ale Arhiepiscopului Valerian, dar şi ale lui Alexandru
Nemoianu). Au fost numeroşi cei care au contribuit cu articole şi
studii: Traian Lascu, Alexandru Nemoianu, Părintele Vasile
Haţegan, Aurel Sasu, Gh.I. Florescu, Alexandra Roceric, Eugene S.
Raica, Stelian Stănicel, Joanne Bock şi încă mulţi alţii.
Treptat colecţiile „Centrului‟ s-au înmulţit şi diversificat şi,
astăzi nici un fel de studiu serios şi complet despre româniiamericani nu poate fi alcătuit fără cercetarea comorilor
documentare păstrate în bibliotecă şi arhivele lui. Clădirea a fost
mărită, aproape dublată, cu spaţii încă mai generoase pentru
păstrarea documentelor, cu birouri şi o superbă „cameră
memorială‟, dedicată activităţii Arhiepiscopului Valerian, decorată
muzeistic.
Ar fi naiv să ne imaginăm sau să pretindem că „Centrul‟ a
mers din succes în succes. El a cunoscut şi clipe grele, financiar şi
moral. Spre exemplu, în ultimii ani, una dintre gravele probleme
confruntate a fost, în opinia semnatarului acestor rânduri, o
politică editorială care a lunecat într-o direcţie periculoasă.
O nouă politică editorială a fost impusă. Astfel fiecare
număr din „Buletin‟ a prezentat doar o singură „temă‟. Publicaţia
„Centrului‟, care avea şi are menirea de a fi o „foaie de familie şi
informare‟ devenea seacă, aridă. Dar, încă mai rău, standardele şi
menirea acestei publicaţii a căpătat o înclinare dubioasă.
Astfel din dorinţa, iniţial pozitivă, de a include toate
componentele Istoriei Româno-Americane s-a ajuns la o foarte
periculoasă atitudine de relativism moral contemplativ.
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A fost dat uitării faptul că istoria este un proces care se
dezvoltă prin confruntări şi că în aceste confruntări unii au fost
„buni‟ şi alţii „răi‟; unii au fost pentru progres istoric şi alţii pentru
un regres degradant. Mai rău decât atât, personalităţi
controversate şi încă mai rău, din nou după părerea autorului
acestor rânduri, falimentare moral dincolo de nădejdea mântuirii,
au fost prezentate ancilar (slugarnic), aproape glorios. Acest lucru
nu putea fi acceptat.
Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot din 18
Februarie 2006, în număr covârşitor şi unanim, a ales o nouă
conducere a „Centrului‟, având drept Conducător (Chairman) pe
Arhiepiscopul Nathaniel al Episcopiei Române Ortodoxe din
America, cu sediul la „Vatra Românească‟, Jackson, Michigan şi ca
Preşedinte pe Diaconul David M. Oancea, redactorul „Soliei‟,
organul de presă oficial al Episcopiei Române Ortodoxe din
America şi un om cu credințe morale aproape fără egal în
comunitatea românilor-americani. În acest fel „casa‟ a fost pusă în
ordine şi viitorul făcut cu putinţă.
Este de dorit ca acest „Centru‟, singura instituţie existentă,
dedicată exclusiv promovării istoriei tuturor românilor-americani,
indiferent de afiliaţia lor religioasă, să fie sprijinit de membrii
comunităţii.
Acest lucru poate fi făcut printr-o donaţie anuală de $20.00,
care include şi abonamentul la „Information Bulletin‟ pentru un
an, sau prin donaţii mai generoase care, ajunse, în timp, la nivelul
acumulat de $5,000.00 asigură un drept de vot în Adunările
Generale al „Centrului‟. Checkuri sau money orders pot fi trimise
pentru: Romanian-American Heritage Center la adresa: 2540 Grey
Tower Rd.,/Jackson, Michigan/USA.
Acest „Centru” în mai toate felurile este pentru membrii
comunităţii româno-americane o „casă a bunicilor‟ şi el merită
sprijinul tuturor şi al fiecăruia. Păstrarea şi promovarea modelului
existenţial românesc, a înţelegerii româneşti a diferenţei dintre
bine şi rău, este cu siguranţă cea mai de seamă contribuţie făcută
de românii-americani pentru „Lumea Nouă‟ dar şi pentru
„românism‟. Între multe altele, aceasta demonstrează vitalitatea
valorilor româneşti şi caracterul lor indestructibil. (Alexandru
Nemoianu, arhivist)
„Iubirea adevărată nu-ţi cere să faci compromisuri sau
sacrificii, ci îşi doreşte consensul şi armonia.‟ - (Ursula Yvonne
Sandner)
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Doamne ajută să fie pe lume iubire!
Prietenia este sentimentul de stimă curată,
Dragostea vine din atracția pentru cineva,
Iar iubirea e când dragostea e aplicată,
Toate, numai în sufletul bun își au seva.
Iubirea este o prietenie care a luat foc,
O stofă a naturii brodată-n imaginație,
Ea mișcă soarele, stelele și luna din loc,
Dându-le suflete și cerească destinație.
În iubire toate-s schimbate și însemnate,
Nu poți porunci inimii! Dragostea se câștigă,
Iubirea-i plătită cu iubire, faptele cu fapte,
Întotdeauna, iubirea din nebunie se irigă.
Iubirea din noi poate fi-mpărțită la infinit,
Ea are o bogăție și nu se poate micșora.
Să iubim nebunește ce-i bun pe pământ,
Fiindcă altă viață nu ne vom repera!
Viața fără iubire e ca anul fără primăvară.
O, iubire, ce ar fi dacă ne-ai părăsi?!
Ar fi jale, spaimă, distrugere universală,
Soarele - foc ucigător, ființele s-ar învrăjbi.
Opusul dragostei nu e ura, ci indiferența,
Putem deveni eroi când cu pasiune iubim,
Și, de căutăm fericirea în fericirea altora.
Cu cât judecăm mai mult, iubim mai puțin.
Iubirea stă-n zâmbet, sărut, patimă, trăire,
În adevărul suprem, iubire necondiționată,
Remediul pentru iubire e și mai multă iubire,
Vine când fericirea celuilalt e mai importantă.
Să ne rugăm lui Dumnezeu cu iubire curată,
Pentru iubirea din noi, pentru fericire,
Pentru iubirea de semeni ce ne este dată!
Doamne, ajută să fie pe lume iubire!
Mircea Iordache
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3.- EPISCOPIA ROMÂNEASCĂ DIN AMERICA,
SUB EPISCOPUL +NATHANIEL (POPP)
In 1980, Congresul Episcopiei
a ales un Episcop-Vicar, în
persoana PS Sale Nathaniel
Popp, care, după retragerea la
pensie
a
Arhiepiscopului
Valerian, în 1984, a fost ales
Episcop Diocezan. Arhiepiscopul
Valerian, părăseşte, voluntar,
Statele Unite ale Americii în
1984,
se
stabileşte
în
Portugalia, autoexilându-se în
urma atacurilor violente din
partea regimului comunist şi de
„mâna lungă” a proletariatului
român, din România până în
America, în colaborare cu unele
persoane dubioase de alt neam,
din
America, unde-şi dă obştescul sfârşit în 1987, osemintele fiindu-i
aduse şi înmormântate în cimitirul de la „Vatra Românească” pe
care a slujit-o peste 35 de ani.
Înalt prea Sfințitul +Arhiepiscop Nathaniel (Popp), este
vrednicul urmaș al Episcopului Policarp (Morușca) și al +
Arhiepiscopului Valerian (Trifa), despre care am vorbit mai sus.
Înalt Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul NATHANIEL s-a născut în
Aurora, Illinois, la 12 iunie 1940, dintr-o familie de imigranți
români din Ardeal (județul Satu Mare), membri ai Bisericii Române
Greco-Catolice Sf. Arhanghel Mihail din Aurora. Din experiența sa
de la biserica Sfântului Arhanghel Mihail, capătă dorința de a servi
Domnului ca preot și ca urmare se înscrie la Colegiul Sf. Procopiu
și la Centrul Pontifical în Ritualul Estic, în Lisle, Ilinois.
Chemat la Roma de episcopul greco-catolic Vasile (Cristea),
studiază la Universitatea Gregoriană, locuind la Colegiul grecesc
Sf. Atanasie. În timpul petrecut acolo învaţă ritualurile, canoanele
şi viaţa spirituală practică a ritului bizantin cu studenţi din Grecia,
Liban, Siria, Calabria şi Sicilia, fiind de asemenea martor al
lucrărilor celui de-al doilea Consiliu de la Vatican (1962-1966).
În timpul şederii sale în Europa vizitează des Grecia,
Germania, Italia şi intră în contact cu misterioasa şi puternica
experienţă a vieţii la Muntele Athos, comentariul său la acel
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moment fiind: "Dacă călugării nu ar fi ortodocşi!" De fapt, în
această perioada vizitează pentru prima oară o biserica ortodoxă.
Spiritualitatea ortodoxă îl mişcă adânc, dar conflictul interior
datorat loialităţii sale pentru "Unia" (Biserica Greco-Catolică) îl
face să stea departe de ortodoxie. Numele "Nathaniel" îl primeşte
pe muntele Athos de la unul din părinţii spirituali, care îi dăruieşte
numele său.
După completarea studiilor este hirotonit diacon la 17 Iulie
1966 în capela de vară "San Anatolia" din Colle de Tora, de
Episcopul Cristea. Câteva luni mai târziu, la data de 23 octombrie
1966, Episcopul Cristea îl hirotoneşte preot la Biserica GrecoCatolică "San Salvadore" din Coppele, Roma. În ianuarie 1967 se
întoarce acasă unde este numit preot asistent la biserica sa natală,
Sf. Arhanghel Mihail.
Spiritualitatea, teologia şi chemarea sa la ortodoxie au
început să-l atragă şi după câteva luni tânărul preot părăseşte
Biserica Greco-Catolică şi se gândeşte să între în Biserica
Ortodoxă. La acel moment, cunoştinţele sale practice despre
realitatea eclesiastică americană sunt foarte reduse. Părăsind
parohia din Aurora, îi vizitează pe colegii săi de clasă din Roma
care au trecut la ortodoxism şi care serveau în diferite jurisdicţii în
America de Nord. Prin intermediul preotului Vasile Haţegan, din
New York (NY) şi Cleveland (OH), este introdus Arhiepiscopului
VALERIAN (Trifa), care îl pregăteşte pentru intrarea în rândurile
clerului Episcopiei Ortodoxe Române din America (ROEA). Credinţa
ortodoxă o acceptă oficial la 15 februarie 1968, în Capela
"Naşterea Maicii Domnului" de la Vatra Românească, Grass Lake
(MI), în prezenţa Arhiepiscopului Valerian. Pentru mai mulţi ani
locuieşte la Vatra, într-o mică comunitate monastică, până când
este numit preot paroh al parohiei Sfânta Cruce din Hemitage, PA.
Autor a numeroase articole, bun orator şi învăţător al religiei
creştin-ortodoxe, predă tinerilor la taberele de vară ale episcopiei.
Mai târziu devine părintele duhovnic al mănăstirii "Surorile Sfintei
Transfigurări a Domnului", fiind instrumentul principal în fondarea
unei asociaţii inter-ortodoxe de femei în zona Hermitage. În aprilie
1978, reprezintă Biserica Ortodoxă din America (OCA) la
Conferinţa despre monahism din Cairo, Egipt. Tot în acest timp
devine Consilier Spiritual al Asociaţiei Americano-Române
Ortodoxe a Tineretului şi membru activ al Comisiei Liturgice a
episcopiei, Programului Vocaţii şi Consiliului Episcopal. În plus la
aceste activităţi, este pasionat de pictura icoanelor pe sticlă în
stilul ţărănesc, românesc şi colecţia de obiecte de artă istorice.
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La cererea Arhiepiscopului VALERIAN de a asista la administrarea
episcopiei în expansiune, la 20 septembrie 1980 este chemat la
treaptă ierarhică de un Congres Special al Episcopiei Ortodoxe
Române. La sărbătoarea martirilor transilvăneni, Sofronie, Visarion
şi Oprea, din 21 octombrie 1980, părintele Popp rosteşte
jurămintele " îngereşti" la Capela de la Vatra, luând numele
Sfântului Apostol Nathaniel şi fiind ridicat la rangul de Arhimandrit.
Consacrarea sa la treapta episcopală are loc la Catedrala Sf.
Gheorghe din Southfield/Detroit MI, la 15 noiembrie 1980. Sfânta
Liturghie şi Consacrarea sunt oficiate de Mitropolitul THEODOSIUS,
conducătorul Bisericii ortodoxe din America (OCA), asistat de
Arhiepiscopul VALERIAN al Detroitului şi al Episcopiei Ortodoxe
Române din America, Episcopii KYRILL al Pittsburgh-ului (OCA
Bulgară), DMITRI al Dallas-ului (OCA), CHRISTOPHER al Episcopiei
Sârbe Estice (Patriarhatul Sârbesc), BORIS al Chicago-ului (OCA)
şi MARK al Boston-ului (OCA). Este instalat în ziua următoare
Episcop de Dearborn Heights având drept catedrală Biserica Sf.
Petru şi Pavel şi este numit Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române din America.
În acest rol, asistă pe Arhiepiscopul VALERIAN până în anul
1984, când acesta se pensionează şi îşi mută reşedinţa în
Portugalia. În ziua de duminică, 17 noiembrie 1984, la Catedrala
Sf. Gheorghe, Episcopul Nathaniel este ales conducătorul
Episcopiei Ortodoxe Române din America.
Prea Sfinţia Sa este Moderatorul Episcopal pentru Unitatea
Vieţii Pastorale a Bisericii Ortodoxe în America; Conducătorul
Centrului Româno-American V.D.Trifa, în Gras Lake MI;
organizatorul "Fondului de ajutor pentru România" şi co-fondator
al asociaţiei "Ajutaţi copiii României"; Conducătorul Congresului
Românilor Americani (CORA), începând din anul 1991;
Preşedintele Consiliului de Conducere al Centrului de Studii Creştin
Ortodoxe în Detroit şi Consultant Spiritual al organizaţiei Laicilor
Creştin Ortodocși (OCL).
În anul 1994, dorind să viziteze România, PS Arhiepiscopul
Nathaniel face un pelerinaj în ţară. În anul 1995, la invitaţia
Eminenţei Sale, Preafericitul Patriarh Teoctist, este oaspetele
Patriarhiei cu ocazia festivităţilor ocazionate de celebrarea a 110
ani de la declararea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi 70
de ani de la crearea Patriarhiei Române. În luna mai a anului
2003, Prea Sfinţia Sa vizitează din nou România, unde primeşte
Doctoratul Onorific de la Universitatea din Oradea, pentru
recunoaşterea aportului său în comunitatea ortodoxă română din
America de Nord şi eforturile umanitare pe care le depune pentru
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România post-comunistă. Sub direcţia sa, ROEA vine în ajutorul
fraţilor şi surorilor din România, imediat după căderea
comunismului.
Încă de la consacrarea sa, este membru activ al Sf. Sinod al
Bisericii Ortodoxe din America (OCA) şi reprezintă OCA în
numeroase evenimente în America de Nord şi Europa.
La data de 20 octombrie 1999, în timpul sesiunii sale de
toamnă, Sfântul Sinod la OCA îl ridică la rangul de Arhiepiscop.
Sub îndrumarea şi supervizarea sa episcopia înregistrează o
creştere semnificativă (39 misiuni şi parohii noi, o mânăstire
pentru femei şi una pentru bărbaţi), menţinând cu grijă tradiţia
românească şi integrând mulţi noi-veniţi în societatea americană.
În acelaşi timp recunoaște importanța unităţii ortodoxismului pe
acest tărâm, rămânând în fruntea mişcării de creare a unei biserici
ortodoxe autocefale americane.

„Speranța este bună ca masa de dimineața, dar ca masa de
seara este foarte proastă.” (Francis Baco)
„Speranţa este lucrul cu pene aşezat în suflet şi care cântă
melodia fără de cuvinte şi nu se opreşte niciodată.” (Emily
Dickinson)
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4.- PREA SFINȚITUL EPISCOP VICAR IRINEU (DUVLEA)
PS
Sa
Episcopul
Irineu
Duvlea s-a născut la data de
19 aprilie 1962, în orașul Alba
Iulia, din părinții Ioan și
Aurelia
Duvlea,
creștini
ortodocși, primind la botez
numele de Ioan Duvlea. A
urmat primele zece clase la
Liceul Industrial Teiuș între
anii 1968-1978, apoi a urmat
cursuri
de
teologie
la
Seminarul Teologic din Cluj
(1981-1987). După absolvirea
acestora din urmă, a făcut
studii universitare
la Institutul Teologic "Andrei Șaguna" din Sibiu (1987-1991),
având ca subiect al Tezei de Licență "Regulile de organizare și
funcționare a Mânăstirilor din Biserica Ortodoxă Română".
Simțindu-și încă de mic copil vocația de a intra în viața monahală,
s-a închinoviat în anul 1980, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din
județul Brașov, trecând prin toate treptele ascultării monahale.
Între anii 1980-1986, pe lângă obligațiile sale monahale,
datorită firii sale blânde, a fost încredințat cu purtarea de grijă
fizică și spirituală a mitropolitului Nicolae Mladin, care se retrăsese
din motive de sănătate la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Fratele
Ioan a fost tuns întru monahism la 24 mai 1983 de episcopul
Lucian Florea, pe atunci vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (ulterior
episcop al Tomisului), primind cu această ocazie numele monahal
de Irineu.
De-a lungul activității sale monahale, părintele Irineu a
trecut prin mai multe trepte clericale. Astfel, în anul 1981, a fost
tuns ca rasofor. La 3 mai 1983, din încredințarea mitropolitului
Antonie Plămădeală, a fost hirotonit drept ierodiacon de Ioan de
Helsinki, mitropolitul Finlandei, iar la 17 noiembrie 1984, a fost
hirotonit drept ieromonah de Antonie Plămădeală, mitropolitul
Transilvaniei,
în
Catedrala
Mitropolitană
din
Sibiu.
Având în vedere meritele sale duhovnicești și abnegația sa
de slujire a Bisericii lui Hristos, la data de 15 august 1988,
ieromonahul Irineu a fost hirotesit drept protosinghel (purtător de
cruce)
de
IPS
Mitropolitul
Antonie.
După
pensionarea
arhimandritului Veniamin Tohăneanu, stareț al Mănăstirii
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Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus) și exarh al mănăstirilor din
Arhiepiscopia Sibiului, IPS Antonie l-a numit, la data de 1 ianuarie
1993, pe protosinghelul Irineu ca stareț și Exarh al celor 15
Mânăstiri și 10 Schituri din Arhiepiscopia Sibiului.
A fost hirotesit drept Arhimandrit și instalat în mod solemn
ca stareț al Mânăstirii la data de 15 august 1993 de
IPS
Mitropolitul Antonie, cu ocazia sfințirii Mânăstirii de S.S.
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și P.F.
Teoctist, Patriarhul României, oferindu-i-se distincția "Crucea
Patriarhală a Constantinopolului".
În calitate de Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia
Sibiului, Arhimandritul Irineu a tuns în monahism 30 de monahi și
15 monahii (măicuțe), având sub îndrumarea sa și mari
personalități ale Bisericii Ortodoxe Române, ca de pildă IPS
Laurențiu Streza, viitorul Mitropolit al Ardealului, și alți stareți de
mânăstiri din Mitropolia Ardealului.
În calitate de delegat al IPS Mitropolit Antonie, în anul
1997, arhimandritul Irineu a vizitat orașul Offenbach din
Germania, spre a onora un mare binefăcător al Mânăstirii
Sâmbăta, iar cu binecuvântarea aceluiași mitropolit, a efectuat un
număr de 2 pelerinaje la Mânăstirile de la Muntele Athos, apoi în
1998, a făcut pelerinaje la mânăstirile din Bulgaria, Grecia, și la
mormântul Sfântului Nicolae din Bari (Italia).
În perioada cât a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu, PC
Arhimandrit Irineu Duvlea a primit vizita la mănăstire a 6
patriarhi: Bartolomeu I al Constantinopolului (Patriarhul
Ecumenic), Parthenius al Alexandriei, Ignatie al Antiohiei, Abuna
Paulus al Bisericii Copte, Pavel al Serbiei și Maxim al Bulgariei.
De asemenea, a găzduit și alți ierarhi bisericești, cum ar fi:
IPS Nathaniel Popp de Detroit, Antonios Schedrawui de Mexico,
John al Finlandei și mulți alții, precum și conducători laici, ca de
exemplu Majestatea Sa, Regele Mihai al României, președinții
României, primii-miniștri, și alții.
În ședința de lucru a Sfântului Sinod din 12 septembrie
2000, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului l-a recomandat pe
Arhimandritul Irineu Duvlea pentru postul de Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului. El nu a primit însă voturile necesare din
partea Sf. Sinod, în special ca urmare a opoziției I.P.S. Bartolomeu
Anania, care l-a acuzat că nu avea suficiente studii pentru a fi
promovat ca ierarh.
La 24 septembrie 2000, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române i-a oferit părintelui Irineu rangul de Arhimandrit Mitrofor
(purtător de Mitră), o distincție foarte rar oferită în Biserica
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Ortodoxă Română. În decembrie 2000, fostul stareț al Mănăstirii
Sâmbăta, Arhimandritul Irineu Duvlea, a plecat în SUA însoțit de
șapte călugări (jumătate din Mănăstirea Sâmbăta de Sus) sub
pretextul înființării unei mănăstiri.
Emigrarea în SUA.
Arhimandritul Irineu Duvlea avea unele dintre rudele sale în
America, pe care le-a vizitat în mai multe rânduri, începând din
anul 1989. De asemenea, el îl cunoștea personal pe arhiepiscopul
Nathaniel Popp, iar în 1994, cu ocazia vizitei în România, la
invitația PF Patriarh Teoctist, Arhiepiscopul de la Vatra a fost
întâmpinat de PC Stareț Irineu și soborul monahal la Mânăstirea
Sâmbăta.
IPS Arhiepiscopul Nathaniel a fondat un Centru de Studii
Creștine Ortodoxe din Detroit și dorea stabilirea unei prezențe
monahale la Centrul "Sfântului Andrei". Ca urmare a
corespondenței purtate cu IPS Antonie, Mitropolitul Ardealului,
Arhimandritul Irineu și un grup de călugări de la Mănăstirea
Sâmbăta de Sus, au primit dezlegare din partea Mitropolitului
Antonie, spre a se stabili în America, sub omoforul arhiepiscopului
Nathaniel. În data de 23 februarie 2001, de sărbătoarea Sfântului
Policarp al Smirnei, monahii pelerini au plecat la Detroit, unde au
fondat Mănăstirea "Înălțarea Domnului", PC Arhimandrit Irineu
devenind stareț al acestei mănăstiri. Prin activitatea desfășurată la
Detroit, grupul de călugări pelerini au oferit ospitalitate și confort
nu numai comunității românești, ci și întregii populații ortodoxe
din Metropola Detroit-ului și Statele Centrale din SUA, făcând ca
mânăstirea "Înălțării Domnului" să devină un adevărat centru de
spiritualitate ortodoxă.
Episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române din America (ROEA)
În anul 1999, Congresul Episcopiei a recomandat IPS Sale
Arhiepiscopul Nathaniel Popp să-și aleagă unul sau mai mulți
Episcopi Vicari, care să se preocupe de Episcopia de la Vatra
Românească. După 2 ani de reflecție, înaltul ierarh al Episcopiei a
numit, în primăvara anului 2002 o comisie de "căutare și
intervievare" de candidați calificați pentru înalta demnitate a
arhieriei. Dintr-o listă de 14 "prospecți", comisia a selectat 3
candidați, pentru analizare.
La data de 28 mai 2002, cu participarea unui număr de 117
delegați, Congresul Electoral întrunind condițiile cerute de
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Constituție (prezența a 2/3 din totalul tuturor delegaților parohiilor
și celorlalte auxiliare ale Episcopiei), l-a ales ca Episcop-Vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române din America (Vatra Românească,
OCA) pe PC Arhimandrit Irineu Duvlea.
Fiind ales de Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din
America și Canada (ROEA), în sesiunea specială din 28 iunie 2002,
membrii Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din
America (OCA), reunit la Orlando (Florida), sub președinția PF
Mitropolit Herman Swaiko, au confirmat alegerea PC Arhimandrit
Irineu Duvlea întru arhierie în sesiunea sa special, care a avut loc
pe durata Congresului Bisericii Ortodoxe din America din 24 iulie
2002. Arhimandritul Irineu a fost ales Episcop de Dearborn
Heights (Michigan) și Episcop vicar al IPS Nathaniel Popp,
Arhiepiscop de Detroit și al ROEA.
Slujba de hirotonire întru Arhiereu a PS Sale Irineu a avut
loc sâmbătă, 2 noiembrie 2002, în Catedrala "Sf. Gheorghe” din
Southfield (Detroit), Michigan și a fost celebrată de către PF
Herman Swaiko, Arhiepiscop de Washington și Mitropolit al
Americii și Canadei (OCA). La hirotonirea PS Irineu a slujit un
mare sobor de ierarhi, dintre care amintim: IPS Nathaniel Popp,
Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din
America (OCA); IPS Nicolae Condrea, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din America și Canada și delegat al PF Patriarh
Teoctist; IPS Christopher, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Sârbe
din America; IPS Kiril, Arhiepiscop de Pittsburg și Pennsylvania de
Vest și al Episcopiei Bulgare (OCA); PS Serafim, Episcop de
Ottawa și Canada (OCA); PS Demetri, Episcop de Jableh, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene din America de Nord;
PS Nikon, Episcop de Baltimore, Episcop-vicar al Bisericii Ortodoxe
din America și Locțiitor de Episcop al Episcopiei Albaneze (OCA).
Irineu Duvlea a deținut până în iulie 2003 și funcția de
stareț al Mănăstirii "Înălțarea Domnului" din Detroit, când a fost
ales un nou stareț în persoana arhimandritului dr. Mihail Filimon.

„Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de
oameni care au continuat să încerce chiar și când se părea că nu
mai este nicio speranță.‟ (Dale Carnegie)

.

„Speranța e o întâlnire plăcută, dar un prieten nesigur.‟
(Thomas Chandler Haliburton)

..
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F.- EPISCOPIA MISIONARĂ
A PATRIARHIEI ROMÂNE
(Variantă a Patriarhiei Române)
1.- EPISCOPUL ANDREI MOLDOVAN, ÎNTEMEIETORUL

Andrei Moldovan s-a născut
la 15 iulie 1885 în comuna
Apold-Trapold,
județul
Târnava-Mare, find descendent
a două familii de preoți din
Transilvania. Școala primară a
urmat-o în satul natal, în
1896-1897 primind certificatul
de absolvire din partea Școlii
primare de stat maghiare. Și-a
continuat studiile la Liceul
greco-catolic din Cristur.
Liceul romano-catolic din
Odorhei (1902-1903) și Liceul
ortodox din Brașov, unde a
obținut bacalaureatul.
S-a înscris la școala normală din Sibiu, iar după absolvirea
ei, în 1906, a intrat în învățământ.
În 1907 a fost acceptat la Academia Teologică din Arad,
unde a obținut diploma de preot, în anul 1911.
In perioada în care a studiat la Arad a îndeplinit și funcția de
arhivar la Episcopia din Arad.
După ce s-a căsătorit cu Valeria Suciu, fiica unui medic din Abrud,
a fost hirotonit de Mitropolitul Ioan Mețianu, la 12 noiembrie 1911,
pentru parohia Hendorf, protopopiatul Sighișoara. A păstorit aici și
în parohiile vacante timp de cca 12 ani, cu o întrerupere în timpul
războiului, când, vreme de doi ani și trei luni, a slujit ca preot
militar. Pentru activitatea sa din timpul războiului a fost decorat în
două rânduri. În anul 1922 a fost inclus, de Mitropolitul Bălan, în
grupul preoților trimiși în misiune peste Ocean.
În America a păstorit o perioadă mai lungă, sau mai scurtă,
în nu mai puțin de 6 parohii, cel mai mult slujind în Gary Indiana
(17 ani).
În 1939 a fost ales secretar al Consiliului Episcopesc, funcţie
ce a îndeplinit-o până în 1950. În anul 1933 a rămas văduv,
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murindu-i soţia. Câţiva ani mai târziu şi-a pierdut doi din cei trei
copii.
În anul izbucnirii celui de-al doilea război mondial (1939),
Episcopul Policarp a revenit în România, lăsându-l ca locţiitor pe
preotul Simion Mihălţan. Din mai multe pricini, legate de
evenimente politice şi militare, această situaţie a durat până în
1947. Anii care au urmat s-au caracterizat prin conflicte interne şi
neînţelegeri, legate mai ales de alegerea noului ierarh. În vederea
rezolvării acestei prelungite situaţii de criză, Congresul Bisericesc,
întrunit la 17 mai 1950 la Detroit, l-a ales pe protopopul Andrei
Moldoveanu de la Akron, Ohio, ca Episcop titular.
Episcopul Policarp, retras din motive de sănătate, i-a
îndemnat, în scris, pe preoţii şi credincioşii români din America,
să-l primească pe părintele Moldoveanu, ca succesor al său şi,
"unic episcop canonic" (aici uitau reprezentanţii Sfintei Patriarhii
să menţioneze faptul că, sunt atâtea dovezi scrise care atestă
faptul că Episcopul Policarp era forţat în România să facă astfel de
declaraţii, înţelegându-se clar „să nu credeţi nimic din cele scrise,
fiindcă am fost forţat să scriu aşa, însă, voi să rămâneţi uniţi, căci
multe avem de împlinit, când mă voi întoarce la voi”, nn).
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 12
iulie 1950, a aprobat autonomia Eparhiei din America, primind
titulatura "Episcopia Autonomă a Românilor din America de Nord şi
de Sud".
Anul 1950 a adus schimbări majore în viaţa sa. În
împrejurări asupra cărora am insistat în alt capitol a fost ales
episcop. Patriarhia a recunoscut această alegere şi i-a cerut să
vină cât mai grabnic în ţară pentru a fi hirotonit.
Pentru ca nimeni să nu afle de plecarea sa în România şi
eventual să încerce să o împiedice, preotul Andrei Moldovan a
solicitat credincioșilor din parohia din Akron un concediu de trei
săptămâni pentru a putea urma o cură într-o staţiune balneară din
Arkansas. În timp ce credincioșii săi primeau cărţi poştale de la
preotul lor pe care îl credeau în staţiune, Andrei Moldovan a
parcurs un adevărat marş triumfal prin Mănăstirile şi Eparhiile din
România, culminând cu hirotonirea sa, în 12 noiembrie 1950,
săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, şi cu ceremonia de
învestire desfăşurată la Palatul Patriarhal în 19 noiembrie 1950.
După exact trei săptămâni a fost înapoi în America, de această
dată în calitate de episcop. Ajunsese, însă, înaintea sa, ştirile din
România şi, prin urmare, a fost primit cu foarte multă ostilitate,
marea majoritate a credincioşilor, preoţilor şi parohiilor refuzând,
în ciuda poruncilor venite de la Bucureşti, să-l recunoască drept
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episcopul lor. Rezultatul a fost scindarea în două Eparhii şi
dezlănţuirea unei lupte fratricide teribile.
Considerând că pe această cale va putea intra în posesia
proprietăţilor vechii Episcopii, în special a reşedinţei de la „Vatra‟,
a arhivei, a bunurilor mobiliare, şi a ziarului Solia, s-a adresat
justiţiei americane, care însă nu i-a dat dreptate, nici atunci şi nici
în următorii ani.
Episcopul Andrei Moldovan a făcut o prioritate a activităţii
sale din acţiunea de legitimare, pe de o parte în faţa credincioşilor
şi a preoţilor ortodocşi români din America, iar pe de altă parte în
faţa ortodocşilor de altă etnie care asistau la "spectacolul" oferit în
presă şi în tribunale de grupurile rivale din sânul românilor
ortodocși din America.
Dacă, având sprijinul consistent al Patriarhiei de la
Bucureşti, în faţa străinilor a reușit, în mare măsură, să se impună
ca singurul episcop canonic al românilor ortodocși din America, pe
marea majoritate a românilor nu a reușit să-i convingă.
În ciuda faptului că în publicaţiile oficiale ale Episcopiei
Misionare şi în unele rapoarte trimise Patriarhului Justinian, erau
prezentate ca fiind sub jurisdicția sa, doar un număr redus de
parohii i-au recunoscut autoritatea canonică.
În capitolele precedente am reușit, credem, să surprindem
care a fost atitudinea sa faţă de episcopul grupării rivale, Valerian
Trifa. Vom aminti aici doar că în lupta împotriva acestuia a reușit,
se pare, să obţină o victorie importantă.
Făcând parte din delegaţia care a reprezentat Biserica
Ortodoxă Română, la Conferinţa pan-ortodoxă de la Rhodos (23
septembrie - 2 octombrie 1961), a reuşit să impună prin vot de
blam din partea participanților, la adresa lui Valerian Trifa.
Ziarul Credinţa a făcut publică această condamnare, titrând
pe prima pagină: Trifa condamnat unanim în Conferinţa Ortodoxă
ţinută la Rhodos. Delegații Bisericilor Naţionale din întreaga lume,
care au reprezentat Bisericile din Rhodos, au condamnat unanim
pe Valerian, considerându-l ca impostor nelegiuit, nedemn de a
purta cârja de păstor...
Joi, 14 martie 1963, după aproape 13 ani de păstorire,
obosit de povara anilor de munca istovitoare şi neapreciat, la
vârstă de 78 de ani, episcopul Andrei Moldovan s-a mutat la
Domnul.
Patriarhia Română a acordat o atenţie deosebită acestui
moment. În catedrala patriarhală din Bucureşti, duminică 17
martie 1963, s-a oficiat o slujba de pomenire iar Patriarhul
+Justinian i-a adus elogiile cuvenite într-o cuvântare rostită cu
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acest prilej. Mai mult, o delegație, alcătuită din mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, +Justin Moisescu, şi rectorul Institutului
Teologic din Bucureşti, diac. prof. dr. Nicolae Nicolăescu, s-a
deplasat în Statele Unite, pentru a participa, în catedrala din
Detroit, la slujba de înmormântare a Ierarhului. La slujba de
înmormântare au participat, alături de delegaţii Sfântului Sinod, şi
episcopul grec Ghermanos şi vicarul Simion Mihălţan, alături de un
sobor de preoţi români, greci, ruşi, sirieni. În cuvântările rostite,
cu această ocazie, a fost elogiată viaţă şi activitatea sa pastorală.
(Gabriel-Viorel Gârdan - Episcopia Ortodoxă Română din America Parte a Ortodoxiei Americane, pp. 449-452)

Dedicație pr. Dr. Gârdan, pentru părintele Constantin Alecse
„Mărinimia, ades, te face prada acelora pe care îi ajuți,
Ea trebuie drămuită, pomii se pot rupe când sunt copți,
Mărinimia este mâna care ajută, dar nu stă întinsă,
E atunci de alegi să fii iubire, când inima-ți e plânsă.
Din mărinimie și din credință, muți și munții din loc,
Dragostea-i mărinimie, cutezi să bagi și mâna-n foc.
Frumuseţea-i strălucirea adevărului şi aura dimineții,
Dar Dumnezeu e mai presus, este esența vieții.‟
Mircea Iordache
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2.- RIDICAREA LA RANGUL DE ARHIEPISCOPIE.
ARHIEPISCOPUL VICTORIN URSACHE
S-a născut la 24 iulie 1912,
în comuna Mănăstioara-Siret,
districtul Siret. După absolvirea
liceului din Siret, a urmat studii
de
filozofie,
teologie
și
pedagogie la Universitatea din
Cernăuți, unde a obținut și
licența în teologie. A făcut și
studii
de
specialitate
la
Institutul Biblic și de Arheologie
din Ierusalim. În anul 1937 a
devenit călugăr la mănăstirea
Neamț și a fost hirotonit
ierodiacon și ieromonah.
A funcționat ca profesor și subdirector al Seminarului din
mănăstirea Neamț.
În 1940 a fost ridicat la rangul de protosinghel și i s-a
încredințat postul de director al Seminarului de la Neamț și
ascultarea de stareț al mănăstirilor Neamț și Secu.
În 1942, a fost ridicat la rangul de arhimandrit.
În 1947, a primit însărcinarea de superior al Așezămintelor
românești, de la Locurile Sfinte și reprezentant al Misiunii ortodoxe
române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.
În 1956, la chemarea episcopului Andrei Moldovan, a plecat
în America, unde a funcționat ca profesor de teologie dogmatică,
morală și pastorală la Seminarul teologic din South Canaan,
Pennsylvania.
După decesul episcopului Andrei Moldovan, Congresul
bisericesc al Episcopiei ortodoxe române din America și Canada,
întrunit la 23 aprilie 1966, l-a ales în scaunul vacant de episcop,
iar Sfântul Sinod, în ședința sa din 6 iunie 1955, a recunoscut și
aprobat această alegere. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în ziua
de 7 august 1966, iar ceremonia instalării, cu două săptămâni mai
târziu, în catedrala "Sfânta Treime" din Detroit-Michigan.
Având în vedere activitatea stăruitoare a P.S. episcop Victorin,
atât pe plan duhovnicesc-pastoral, cât și de reprezentare a
Bisericii Ortodoxe Române în raporturile ei cu celelalte Biserici
ortodoxe și confesiuni creștine de pe continentul american, Sfântul
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Sinod, în ședința sa din 11 iunie 1973, a ridicat Episcopia ortodoxă
română din America și Canada la rangul de Arhiepiscopie, și pe
titularul său la demnitatea de arhiepiscop.
În 1999 este declarat cetățean de onoare al orașului Siret.
Pe scurt: Victorin Ursache (n. 24 iulie 1912, Mănăstioara-Siret,
Ducatul Bucovinei; d. 16 iulie 2001) a fost un cleric ortodox
român, care a îndeplinit demnitatea de arhiepiscop ortodox al
românilor din SUA și Canada (1966-2001).
•
În aprilie 1966, după moartea Episcopului Andrei, a fost
ales în Scaunul Episcopal Arhim. Victorin Ursache. Acesta, între
1956-1966 a fost Superiorul Misiunii Ierusalim din Statele Unite,
precum şi profesor la Seminarul Teologic din South Canaan,
Pennsylvania;
• La 7 august 1966, Arhim. Victorin Ursache a fost hirotonit
episcop. Având în vedere situaţia Eparhiei la începutul anilor Ꞌ70,
s-a luat hotărârea ridicării acesteia la rangul de Arhiepiscopie.
Astfel, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în sedinţa
sa din 12 decembrie 1974, ridicarea Episcopiei Autonome a
românilor din America de Nord şi de Sud la rangul de
Arhiepiscopie, cu titulatura "Arhiepiscopia Ortodoxă Română în
America şi Canada", acordându-i-se totodată şi statutul de
autonomie;
•
La 11 iunie 1973 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop;
• Arhiepiscopul Victorin, s-a retras din activitatea pastorală
în februarie 2001, iar la 16 iulie 2001 a fost chemat la Domnul,
după 35 de ani de slujire în cadrul numitei Arhiepiscopii (paralele)
Ortodoxe Române din America şi Canada.
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3.- ALEGEREA LA EPISCOPAT A
IPS SALE ARHIEPISCOP NICOLAE CONDREA
IPS Sa
Arhiepiscop
Nicolae Condrea s-a născut la
data de 15 aprilie, 1967 din
părinţii
Nicolae
şi
Victoria,
amândoi decedaţi, în oraşul
Constanţa.
A
urmat
şcoala
elementară în oraşul natal între
anii 1973-1981. Primele două
clase de liceu le-a frecventat la
Liceul de matematică-fizică din
Constanţa
după
care
s-a
transferat la Liceul de Metrologie
din Bucureşti de unde a obţinut
bacalaureatul în 1985. După
absolvirea Liceului, a trecut prin
stagiul militar,
obligatoriu, între anii 1985-1986.
Simţind tot mai mult chemarea preoţească şi vocaţia
monahală s-a decis să răspundă acestei chemări şi să urmeze
acestei vocaţii.
În anul 1988 a fost admis la Facultatea de Teologie
Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu, singura de atunci care
admitea absolvenţi de Liceu. În urma absolvirii, cu succes a
cursurilor celor patru ani, şi-a susţinut teza de licenţă în teologie
cu subiectul "Eclesiologia euharistică a Mitropolitului Ioan
Ziziulas."
Începând din mai 1993, după trecerea examenului de
admitere la cursurile de doctorat ale aceleaşi Facultăţi, Părintele
Nicolae urmează până în 1994 cursurile de doctorat sub
îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, timp în care a pregătit
următoarele lucrări de seminar:
1) "Inconştientul colectiv la C.G. Jung, privit din punct de vedere
al teologiei morale ortodoxe."
2) "Cunoaşterea de sine, după Scara Sf. Ioan Sinaitul."
3) "Jertfa lui Hristos şi jertfa credincioşilor, după Sf. Chiril al
Alexandriei."
Pentru a se întreţine material a fost între anii 1992 - 1994
profesor de religie în Bucureşti unde se stabilise încă din timpul
Liceului.
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În anul 1994 primeşte o bursă de studii la Universitatea
Marc Bloch din Strasbourg, unde urmează studii aprofundate la
Facultatea de Teologie, după care în iunie 1995 obţine Diploma
D.E.A.
Între 1995-2001 frecventează cursurile de doctorat, la
aceeaşi facultate, unde la 10 noiembrie 2001 îşi susţine teza de
doctorat, cu subiectul "Probleme de psihologie la Evagrie Ponticul"
obţinând titlul de doctor în teologie.
În timpul anilor de studii, pentru a combina teoria cu
practica, studiul cu slujirea preoţească, s-a hotărât să intre în
rândul clerului, fiind hirotonit în primăvara anului 1997, ca diacon
şi apoi ca preot celibat de I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi
Europei Centrale, cu binecuvântarea căruia a înfiinţat şi a slujit la
parohia "Naşterea Domnului" din Stuttgart. Activitatea misionară,
în timpul acestor ani printre credincioşii români stabiliţi în
împrejurimile oraşului Stuttgart, a îmbinat astfel slujirea lui
Dumnezeu cu slujirea oamenilor.
După primirea înaltului titlu academic, la încheierea
studiilor, Părintele Nicolae se întoarce în ţară şi depune la 18
decembrie 2001 voturile monahale la mănăstirea Radu Vodă din
Bucureşti. De atunci şi până la venirea în America este secretar
patriarhal.
Delegaţii de preoţi şi mireni la Congresul special electoral al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, ţinut la 9
martie 2002 la Troy, Michigan îl aleg pe Părintele Nicolae Condrea
în scaunul vacant de Arhiepiscop al acestei Arhiepiscopii. Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române validează, în unanimitate, la
şedinţa din 13 martie 2002, această alegere şi îi acordă Părintelui
Nicolae rangul de Arhimandrit. S-a decis ca hirotonirea şi
instalarea noului arhiepiscop, ales, să aibă loc în cadrul
Congresului anual al Arhiepiscopiei găzduit de Parohia "Sf. Ioan
Botezătorul" din Montreal, Canada.
Prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a
înalţilor ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, care fac parte din delegaţia oficială accentuează
importanţa acestui eveniment istoric, ce marchează începutul unei
noi perioade pline de speranţe pentru tot mai multe realizări
frumoase în viaţa Arhiepiscopiei şi a credincioşilor ortodocşi
români de pe continentul nord american.
După retragerea din scaun a Arhiepiscopului Victorin, Sf.
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a încredinţat I.P.S. Sale
Mitropolitul Teofan al Olteniei, mandatul de Arhiepiscop Locţiitor al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, începând
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cu 22 februarie 2001. Date fiind unele evoluţii legate de noile
responsabilităţi ca Mitropolit al Olteniei, la solicitarea I. P. S.
Mitropolit Teofan, Sf. Sinod, în ședinţa sa din 4-5 iulie 2001, a
hotărât să se încredinţeze mandatul de Arhiepiscop Locţiitor al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, în America şi Canada, I.P.S.
Arhiepiscop Iosif al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentala şi Meridională, începând cu 5 iulie 2001.
Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi
Canada, întrunit la 1 iulie 2000, sub copreşedinţia Arhiepiscopului
Victorin şi a I.P.S. Mitropolit Teofan, pe atunci Episcop Vicar
Patriarhal, a decis constituirea unei Comisii Speciale care să
analizeze situaţia din cadrul Eparhiei, având mandat de a studia
posibilitatea asigurării succesiunii la scaunul arhiepiscopal.
Mai târziu, la 27 septembrie 2001, la propunerea Comisiei
Speciale, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, întrunit la Biserica Ortodoxă Română,
"Pogorârea Duhului Sfânt" din Windsor, Ontario, a hotărât să
nominalizeze ca posibili candidaţi pentru ocuparea scaunului
arhiepiscopal, pe P.C. Pr. Nicolae Corin Condrea şi pe Preotul
Casian (Livius Ionel) Tunaru.
Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada, întrunit la 9 martie 2002, la Biserica Ortodoxă Română
"Sf. Treime" din Troy, Michigan, a ales pe P.C.Pr. Nicolae (Corin)
Condrea,
ca
Arhiepiscop
al
acestei
Eparhii.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședinţa sa
din 13 martie 2002, a confirmat canonicitatea alegerii făcute de
Congres, în funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada, ridicând în acelaşi timp pe P.Cuv.
Nicolae Condrea la rangul de arhimandrit.
Potrivit Gramatei Patriarhale, dată în Reşedința Patriarhiei
Române, în data de 8 iulie 2002, duminica, 14 iulie 2002, în
Duminica a III-a după Rusalii - a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al
IV-lea Ecumenic - în Catedrala Ortodoxă Română din Montreal,
Canada, cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul", va fi hirotonit şi
instalat Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae Condrea, în scaunul de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada. La evenimentul istoric pe care Biserica Ortodoxă Română
îl va trăi pe 14 iulie 2002, vor participa: o delegaţie a Patriarhiei
Române, condusa de Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
reprezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe surori din America,
precum şi înalte personalităţi din viaţa bisericească şi din viaţa
publică, română şi americană.
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Note..lămuritoare:
a. Informaţiile de mai sus au fost preluate din articolul „Alegerea
noului arhiepiscop pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română în
America şi Canada” - 12 iulie 2002, semnat de Pr. Mircea Alexa
Uţă, Consilier Patriarhal, de pe siteul www.basilica.ro - Între timp,
în urma expunerii noastre pe internet a articolului incomplet, cu
pricina, articolul a dispărut fără vreo explicație.
b. Sunt convins că, nu din răutate sau ignoranţă, ci din lipsă de
spaţiu, probabil, autorul articolului nu a creionat multe dintre
evenimentele istoriei de aproape 100 de ani de existenţă a
Comunităţii Ortodoxe a Românilor din America şi Canada şi, prin
urmare, nu a reuşit să portretizeze o imagine mai clară, pentru
cititorul mai puţin cunoscător, însă dornic, de a cunoaşte istoria
Episcopiei Românilor din America, aşa cum a fost ea, prezentată
fără ură şi părtinire.
c.- De asemenea, considerăm că este avenit a recomanda cartea documentar istoric în domeniu - scrisă de colegul meu, părintele
Remus Grama, intitulată "Policarp Morușca, primul episcop al
romanilor din America - Scrisori din captivitate sau Tragedia
despărțirii bisericești a românilor-americani", tipărită la Cluj.
Părintele Grama a cercetat timp de 10 luni arhivele americane și
pe cele din România și a găsit mare parte din corespondența
primului episcop al Bisericii române din America, Policarp Morușca.
Aşa a început povestea unei cărţi lansate la sfârşitul săptămânii
trecute cu ocazia congresului Episcopiei de la Vatra Românească,
din Jackson, Michigan, la aniversarea a 75 de ani de la înfiinţare.
Părintele Remus Grama s-a gândit că românii au nevoie de
o carte care să le vorbească despre istoria Episcopiei Române din
America. Aceasta pentru că nu mai exista decât o carte, în limba
engleză, a profesorului Gerald Bubango.
Problemele - Episcopul Policarp a sosit în America în 1935, după
şase ani de la înfiinţarea episcopiei. Zbuciumul a început când
Episcopul Policarp a plecat în România în 1939 vara, pentru o
sesiune a Sfântului Sinod. Din cauza tensiunilor din Europa,
Sfântul Sinod nu s-a mai ţinut.
Dar a început războiul şi, vreme de cinci ani, episcopul
Bisericii Române din America a fost obligat să rămână în România.
A slujit ca guvernator al internatului Facultăţii Teologice din
Bucureşti, apoi a fost trimis pentru patru ani la Ismail ca episcop,
ca să reorganizeze Episcopia din Basarabia. După război a fost
numit la Sighet să reorganizeze o altă episcopie. Apoi, au venit la
putere comuniştii.
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În România s-a inaugurat o eră de opresiune, de teroare.
Poliţia, sub influenţă ocupaţiei sovietice, începuse să deţină dosare
pentru toate persoanele intelectuale. Corespondenţa lui a început
să fie cenzurată. În 1948, episcopul Nicodim a murit în
circumstanţe nebuloase. În anul acela, 22 episcopi şi ierarhi au
fost marginalizaţi şi înlocuiţi cu episcopi aşa-zişi "ai poporului".
A început o perioadă de opresiune a Bisericii, nu numai a celei
greco-catolice, ci şi a Bisericii Ortodoxe, iar Policarp a rămas cu
domiciliul forţat în Craiva, satul în care se născuse.
Scrisorile de acolo sunt de un mare patetism, povesteşte
părintele Grama: "Nădăjduiesc că am reuşit să realizez un mozaic
care clarifică lucrurile."
Criza - Tot ce i s-a întâmplat episcopului Policarp Morușca are
implicaţii mult mai adânci în viaţa bisericească a românilor
americani, inclusiv a celor din Canada, e de părere părintele
Grama. Reţinerea episcopului lor a fost interpretată ca o încălcare
a autonomiei Episcopiei din America.

PS SA Policarp Morușca

Din 1932, congresul Episcopiei din
Michigan a stabilit regimul său de
autonomie: ea aparţine spiritual de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar, din
punct de vedere administrativ, avea deplină
autonomie.
Arestarea episcopului, în România, a creat o
criză în conducerea Episcopiei. Un grup de
preoţi din Detroit au înfiinţat în 1951, pe
ascuns, o nouă Episcopie a Americii. Au
înregistrat-o sub numele de Episcopia
Misionară şi au scris Sfântului Sinod, din
ţară, ca şi cum ei ar fi fost Episcopia
Ortodoxă Română din America.

Conducerea Patriarhiei n-a ştiut ce se întâmplase, a ratificat
alegerea secretă a preotului Andrei Moldovan, preot văduv din
Ohio.
"El şi-a minţit propriii lui credincioşi că merge la băi în
Arizona că să-şi trateze reumatismul, în vreme ce era în România,
pe atunci comunistă, era hirotonit episcop pentru America. Puteţi
să vă imaginaţi, la întoarcere, scandalul a fost enorm. Propriii lui
credincioşi i-au închis uşile bisericii. Episcopia, întrunită în
Congres, a repudiat această alegere."

184

MISIONARUL

Judecata - Episcopia de la Vatra Românească a fost în proces cu
noua Episcopie, care era sub conducerea Patriarhiei Române. Dar
pentru că Biserica din ţară era controlată de un guvern ateist,
credincioşii din America nu au vrut să aibă nimic de-a face cu asta
şi au susţinut autonomia şi au vrut să se rupă de Biserica-mamă.
Dorinţa părintelui Grama este să aducă osemintele
episcopului Policarp, care a dorit să se odihnească la fundaţie. Ar
construi o capelă unde toţi românii să se adune la rugăciune.
Aşteptări - "A fost un moment dureros care a marcat vreme de 50
de ani viaţa românilor din America. Unele lucruri nu sunt nici acum
bine rezolvate, nici clarificate; sunt multe dureri ascunse" – a scris
Părintele Remus Grama
d. În 2016 Congresul Arhiepiscopiei ROMARCH a votat, şi Sfântul
Sinod al Patriarhiei Române a ratificat hotărârea Congresului ca
Arhiepiscopia să fie ridicată la rang de Mitropolie, cu titulatura de
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi.
e. Nou alesul Mitropolit, +dr. Nicolae Condrea, va fi oficial
instalat, în conformitate cu anunțul oficial al Arhiepiscopiei, în data
de duminică, 30 Aprilie, 2017, în Catedrala Mitropolitană din
Chicago de IPS Mitropolit NIFON, Arhiepiscopul Târgoviștei și
Exarh Patriarhal, care va conduce delegația patriarhală.
f. Dialogul comun dintre ROEA şi ROMARCH, care a durat mai mult
de 20 de ani (în anul 2008, ultima vizită oficială a delegaţiei ROEA
în România), din nefericire, nu s-a încheiat cu mult dorita unire a
celor 2 Dioceze Româneşti din America. De ce? ... Care au fost
obstacolele reale în calea unirii?... Cum se va scrie istoria? Vom
vedea...! Până atunci însă...! păcat că a fost ratată această ocazie,
după cum a fost ratată şi unirea Basarabiei cu Patria Mamă.
4.- PREA SFINŢITUL EPISCOP-VICAR
IOAN CASIAN DE VICINA (TUNARU)
Prea Sfinţitul Ioan Casian de Vicina s-a născut la 20 februarie
1969 în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău, din părinţii preotul Ioan
şi preoteasa Mariana (Tunaru).
A urmat şcoala elementară şi liceul industrial clasa
matematică-fizică în oraşul natal între 1975-1983, respectiv 19831987.
Între 1989-1993 a fost student al Facultăţii de Teologie
„Andrei Şaguna” din Sibiu, absolvind cu teza de licenţă în drept
canonic „Iconomia în Biserica Ortodoxă” sub îndrumarea Prof. Dr.
Ioan Floca. Tot în timpul anilor de studiu intră în contact cu
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curentele de reînnoire ale vieţii spirituale şi teologice, al căror
reprezentant atunci era PS Episcop-Vicar Serafim Joantă.
În perioada 1993-1995 își face sejurul la mânăstirea Sf.
Ioan Botezătorul (Ierusalim), unde primeşte primele elemente de
formare monastică.

Prea Sfinţitul Episcop-Vicar
Ioan Casian De Vicina (Tunaru)

În acelaşi timp urmează cursuri
de greacă veche la Institutul
Pontifical
Flagelazione
(Ierusalim), de franceză la
Institutul de limbă şi cultură
franceză
Alliance
Francaise
(Ierusalim) şi de iniţiere în
tehnica picturii şi restaurării de
icoane.
În 1995 primeşte
tunderea
ca
rasofor,
cu
binecuvântarea IPS Mitropolit
Serafim al Germaniei şi Europei
de Nord.

Între 1995-1998, printr-o bursă de excelenţă primită din
partea unui grup de 20 de mânăstiri catolice, urmează cursurile
Universităţii Pontificale Sf. Anselm de Canterbury (Roma) Facultatea de Istorie şi Spiritualitate monastică şi Patristică şi
Institutul Pontifical Oriental, Specialitatea Istorie, Artă şi limbi
clasice (greaca şi latina veche), absolvind cu lucrarea „Drumul
spre libertate: un studiu al comentariului asupra rugăciunii Tatăl
nostru, al Sf. Maxim Mărturisitorul”, profesori coordonatori fiind
Jeremy Driscoll şi Maciej Bielawski. Tot în acest timp face mai
multe stagii în câteva mânăstiri din Europa: mânăstirea
benedictină Înălţarea Sfintei Cruci (Chevetogne, Belgia),
mânăstirea benedictină Sf. Dominic de Silos (Burgos, Spania) şi
comunitatea monastică din Bose (Italia). Frecventează la parohia
românească Sf. Ioan Casian (Roma), ajutând strana bisericii.
La sfârşitul studiilor, la chemarea IPS Mitropolit Iosif al Europei
Occidentale şi Meridionale, vine la Paris unde împlineşte funcţia de
secretar administrativ până în anul 2002. În aceeaşi perioadă
conduce corala parohiei Sf. Paraschiva – Sf. Genoveva (Paris), cu
care va susţine mai multe concerte la Amiens, Paris (Catedrala
Notre-Dame, Catedrala greacă), UNESCO, Neuilly. Este redactortraducător al revistei Sfântul Ioan Casian.
Pe data de 23 iunie este hirotonit diacon, iar apoi pe 24
iunie 2001 preot pe seama Mânăstirii Înălţarea Sfintei Cruci
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(Malvialle, Franţa). Pe data de 1 noiembrie 2001 primeşte
tunderea în monahism (schima mică) pe seama aceleaşi mânăstiri.
Face un stagiu scurt la mânăstirea Sf. Ioan Botezătorul (Maldon,
Essex, Anglia). Între anii 2002-2003 este preot paroh la parohia
Sf. Iosif din Bordeaux, unde ţine mai multe conferinţe cu tema
Sărbătorile mari din cursul anului bisericesc în Biserica Ortodoxă,
în cadrul Asociaţiei de artă creştină şi iconografie Ogivky şi un
atelier biblic pe marginea mai multor texte biblice.
Din aprilie 2003 până în iunie 2006 este preot paroh la
parohia română Sf. Nicolae din New York (USA). Este redactor al
revistei parohiale Sfântul Nicolae. Ţine o serie de conferinţe şi
cateheze cu tematică inspirată din Evangheliile Postului mare
(Postul şi semnificaţiile lui, Ortodoxia, Rugăciunea, Despre Sfânta
Cruce, Etapele vieţii spirituale).
Este responsabil al Aşezământului monahal Sf. Dimitrie cel
Nou din Basarabi (Middletown, New York) unde organizează o
cameră memorială în cinstea Arhim. Mitrofor Vasile Vasilachi,
ctitor al acestui aşezământ. Iniţiază o tabără de vară cu tematică
creştină pentru copiii din zona metropolitană a New York-ului, a
estului SUA şi Canadei, între 2004-2007.
În 2004, primeşte titlul de arhimandrit.
La propunerea IPS Arhiepiscop Nicolae şi cu aprobarea Consiliului
Eparhial arhimandritul Ioan Casian este propus pentru funcţia de
episcop-vicar şi este ales de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în ședința din 2 martie 2006.
Pe data de 2 iulie 2006 este hirotonit, în Catedrala cu
hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, din Chicago.
De atunci, până astăzi, şi-a desfăşurat activitatea pastoralmisionară în special în cadrul parohiilor româneşti de pe coasta de
est a SUA şi Canadei. Iniţiază construcţia noii biserici la
Aşezământul monahal Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi
(Middletown) şi proiectul pictării icoanelor pentru parohia Sf.
Nicolae din New York. A ţinut mai multe conferinţe: în cadrul
parohiei Sf. Ioan cel Milostiv (Toronto, septembrie 2007), două
conferinţe inspirate din gândirea Sf. Siluan – „Sf. Siluan Athonitul
în gândirea creştin ortodoxă” şi „Sf. Siluan şi lucrarea frângerii
inimii”; în cadrul Universităţii Columbia şi a Union Theological
Seminary (New York) conferinţa „Misiunea istoricului în Biserică”;
în cadrul Simpozionului cu tema „Schimbarea la Faţă” (decembrie
2007) conferinţa „Omilia Sf. Ioan Gură de Aur la Schimbarea la
Faţă. Analiză structurală, sens şi însemnătate”.
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Zbor planat peste ocean
(Dedicație de Mircea Iordache)

Am zburat peste ocean, să-mi caut nou orizont,
Să descopăr nou liman, pentru al credinţei front,
Mi-am luat familia: soţia, cei trei copii,
Valiza şi biblia, cât şi multe utopii.
Gândul nu mă mai cerca, în retur, la România,
El viza America, credința și omenia.
Printre nori şi peste nori soarele se ivea cald,
În urmă rămâneau sfori cu miros de roşu-fad.
În oceanul de sub noi, timpul părea infinit,
Mă gândeam la clipe noi şi, o clipă-am aţipit.
Un vis lung fu acea clipă şi înalt cât un Olimp,
Că mi-a oferit în pripă o excursie în timp.
O imagine celestă cu Statuia Libertăţii,
Îmi apărea ca o frescă pe tâmpla eternităţii.
Stânci, păduri şi preerii, generau zgârie nori,
Suportând intemperii şi războaie, uneori.
Naţii din întreaga lume înfruntau taifunul „frica”,
Să îşi caute un nume, făurind America.
Prin al optuşpilea veac, apăru primul român,
Căuta ştiinţa-leac şi credinţa în Stăpân.
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Pentru Benjamin Franklin, Samuilă Damian,
A-nsemnat un gând senin de preot transilvănean.
L-a ajutat să înveţe, să-nţeleagă cât se poate
Şi i-a dat multe poveţe, despre electricitate.
Gheorghe Pomuţ a avut un traseu fenomenal,
Cum America l-a vrut, de l-a făcut general.
Nicolae Dunga 'n fapte fu eroul căpitan,
Căci viaţa şi-a dat-o în lupte pe tărâm american.
Şi, uite-aşa, tot mai multe contactele se-nmulţesc,
Pe politică şi culte! Creşte fluxul românesc!
Din Ardeal, din Bucovina, din Moldova şi Banat,
Vin românii „bată-i vina”, fascinaţi de noul stat.
Au lăsat în urmă străchini, opinci și obida grea,
Ca să scape de păgâni, părăsind orânduirea.
Uşor nu le-a fost, deloc, c-au lăsat părinţi-n prag,
Cu sufletul plin de foc, pierzând ce le-a fost mai drag.
Împânziţi prin multe state, în America, Canada,
Tot românul era frate cu credinţa şi corvoada.
Românii mai răsăriţi şi cu mitră creştinească
I-au unit pe obidiţi într-o „VATRĂ ROMÂNEASCĂ”.
Creatorului Divin şi lui Policarp (Moruşca),
Rugăciuni li se cuvin, de cum „Vatra” se mişca.
Dar, hiena comunistă a ajuns în România
Şi, cu gheară ateistă, impunea jocul „mânia”.
Aşa fu luată urma lui PS Sa Policarp,
Şi-au făcut, aşa, ca „turma să rămână fără cap”,
Însă „Vatra”, fu atentă, numindu-şi alt Episcop
Şi s-a dat independentă, ca apartenenţă, scop.
Pleoapele-mi se agitau căci droaie de politruci,
Toată „Vatra” o doreau să o pună pe „chituci”
Şi, atunci, eu m-am trezit, să scap de-o aşa poveste,
Că-i ştiam că au ca mit, „dezbină şi stăpâneşte!”
Lângă mine era soaţa şi cu cei trei copilaşi
Şi mi s-a înseninat faţa, văzându-i că sunt aceiaşi.
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Mă gândeam de-acum la toate, la PS +Valerian
Care-mi va oferi, poate, şansa mea peste ocean.
Şi aud ca din surdină „ –Măi, bărbate am ajuns!”
Şi-am zărit ca o lumină în al soarelui apus:
O Statuie-a Libertăţii, ca un imn se ridica,
Purtând flacăra dreptăţii! Era EA, America!
Apoi zborul m-a condus până-n statul Minnesota
De m-am instalat supus, să-i achit Domnului „nota”.
Am cunoscut multe nume, dar, aşa părinţi titraţi
Se găsesc cam rar în lume, ca mai marii mei prelaţi!
Pe dr. +Valerian Trifa, Înalt Prea Sfinţit Părinte,
Ca pe-un sfânt îl voi păstra, cu moaştele sale sfinte,
Iar, IPS +Nathaniel, mereu, ca păstor dibaci,
Urmat de PS +Irineu, mare credincios cârmaci!
Am jurat credinţă-n „Vatra”, să slujesc fără liman,
Ca român să îmi fac soarta de român american!
Aşa, azi, păstrez în minte şi-l revăd ca prin ochean,
Zbor curat, cu gânduri sfinte, zbor planat peste ocean!
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Stăpânul vieții noastre
e numai Dumnezeu
(II)
Cioran spunea că despre viață nu se poate
Scrie, decât cu un toc în lacrimi înmuiat.
Două linii paralele care se întâlnesc în moarte,
Așa este viața cu trupul care i-a fost dat.
Cel ce-și trăiește zilele printre rânduri,
Nu-și trăiește viața, ci rezumatul ei,
Viața e în viață nu între patru scânduri,
Adaugă-i vieții viață, nu numai anii săi!
Fii bun și milos față de toată lumea,
Și vei descoperi că ai o viață fericită,
De există zile când se trăiește aiurea,
Trăiește-le doar pe-alea ce visu-ți incită!
Să trăieşti şi să-ţi judeci propria-ți viaţă,
Care om este în stare de aste sorginți?
Orice existență care-i de libertate privată,
E un fel de moarte și, nu poți s-o înfrunți.
Fericirea înseamnă sensul și scopul vieții,
Este scopul și sfârșitul existenței umane.
Viața este lecția umilinței în povara ceții,
Secretul stă în teama să nu te înhame.
Există doar atomi, în rest e spațiul gol,
Există doar ce faci, unde, când și cum faci,
Restu-s doar opțiuni care poartă-al lor rol,
De e sau nu-i miracol, privești, asculți și taci
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu,
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
de Mircea Iordache
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„O speranţă e o hartă imaginară, o hartă cu "ar trebui să
fie" în loc de o hartă cu "este". ‟ (Stephen R. Covey)
„Cred că este o greșeală să cauți speranța în altă parte
decât în tine.‟ (Arthur Miller)
„Dumnezeu are braţe mai lungi decât orice justiţie.
Să ai către El inimă de fiu, în veci tată să-ți fie,
Către aproapele tău să ai inimă bună de mamă,
Iar ție, minte de judecător, cu-a Domnului seamă!‟
(Mircea Iordache)
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II.1.- DIN NEW YORK ÎN MINNESOTA
INTRAREA ÎN CLIMATUL AMERICAN

În ultima parte a capitolului IV (Anglia), am făcut vorbire
despre pregătirile de plecare spre America, unde, prin contract
de angajare cu parohia „St. Mary” din St. Paul, MN (actul oficial
de sponsorizare) obținusem viza de reședință în Statele Unite,
din partea Ambasadei Americane, printr-o examinare medicală
meticuloasă. Ne-am cumpărat biletele de avion, cu programare
întârziată de cca 3 luni, datorită faptului că soția era
însărcinată, gata să nască și, potrivit regulilor aeronautice
internaționale, pentru trecerea Oceanului Atlantic era necesar
ca prunca nou-născută, Gabriella-Amy, să fi împlinit cel puțin o
lună de la naștere. Zborul era plănuit cu compania Virgin
Atlantic.
"Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a
trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a
trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede
în Mine să nu rămână în întuneric." Ev. Ioan XII (44-46)
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1.- CU TAXIUL, PRIN AEROPORTURILE NEW YORK-ULUI
Totul fusese plănuit dinainte între subsemnatul și Înalt
Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul +Valerian (Trifa). Eram înștiințat
că, la sosirea noastră în New York (14 Martie 1980), la orele
7:00 seara, la Aeroportul International John F. Kennedy, din
New York, va trebui să luăm un taxi până la terminalul
zborurilor domestice din aeroportul La Guardia, unde mă va
aștepta și-mi va ține companie, timp de cca 2 ore, părintele
Florian Gâldău, parohul Bisericii românești „Sfântul Dumitru”
din New York, care mă va ajuta să fac tranziția de la zborul
internațional, către zborul domestic, prin compania United de la
New York, la aeroportul St. Paul-Minneapolis.
După vreo 9-10 ore de zbor, frânți de oboseală, ajunși în
„Lumea Nouă‟, am ieșit din aeroport (eu, soția și cei 3 copii ai
noștri, Cristian de vreo 6 ani, Marius de 3 ani, și Gabriella de o
lună și jumătate) și am semnalat către primul taxi din linie, din
aeroport, cerându-i șoferului să ne ducă la aeroportul
(terminalul) La Guardia, unde ne aștepta părintele Gâldău,
pentru a ne felicita și a ne ajuta să facem transferul către
avionul domestic, de la New-York către St.Paul – Minneapolis.
Intrați în taxi, într-un jargon ușor britanic, îi prezint
taximetristului destinația, aeroportul La Guardia. Taximetristul
se conformează.
Parcurgerea
distanței
dintre
cele
2
aeroporturi
(terminale) să tot fi durat vreo 10 minute. În timpul călătoriei,
eu și soția conversam în limba română.
Nu reușisem să ne înghesuim bine, cu toții, pe cele 2
bănci din spate ale Taxi-ului de culoare galbenă și, într-un
respiro lejer, glăsuiesc către soție: : „- Mulțumim Domnului că
am ajuns teferi până în America și că, plecând din New York
spre Minnesota, siguranța personală ne este garantată. Mâna
lungă a proletariatului, ori cât de lungă ar fi ea, nu ne mai
poate ajunge până acolo! Mărit să fie Domnul că am ajuns în
Canaan, în Țara Făgăduinței, America, la care au visat ai noștri,
unde într-adevăr suntem în siguranță și fără teama de a fi
urmăriți de securitate!”
Nu am reușit să-mi termin spusele că, de îndată din fața
mașinii, ca un ecou, aud în neaoșă limbă românească: - Aveți
dreptate domnule, dar nu fiți atât de categoric privind siguranța
dumneavoastră personală, fiindcă, chiar și aici în America,
puteți fi interceptați de „fratele mare” de pe Dâmbovița. Am
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rămas stupefiat. Taximetristul era Român. Însă, și el era sigur
pe sineși, înțelegând că și noi, ca și dânsul eram refugiați în
America.
2.- INTÂLNIREA CU FLORIAN GÂLDĂU
Ne-am dus până la terminalul
internațional din La Guardia, unde ne
aștepta părintele Florian Gâldău.
Părintele
Gâldău
era
o
mare
personalitate, o legendă în cadrul
exilului. Aveam să înțeleg mai târziu
valoarea acestei legende - Pr. Florian
Gâldău, de la New York. Era
arhicunoscut
pe
Continentul
American, de toți românii emigrați în
America și, adesea, era comparat cu
Statuia Libertății din Ellis Island (New
Părintele Florian Gâldău
York) pentru toți imigranții,
indiferent de etnia lor, în Lumea Nouă, în această, de
Dumnezeu Binecuvântată Țară, America.
Taximetristul, care, aparent îl cunoștea foarte bine pe
părintele Florian Gâldău, la coborârea noastră din taxi, după
achitarea serviciului, glăsui duios și cu multă reverență către
„părintele imigranților”: Iubite Părinte, Vă predau încă unul!
Garantat, este de-al nostru!”
Și așa, a plecat cuviosul
taximetrist, pentru a căra și alți „de-ai noștri”, căci prin 1980,
mulți mai eram, Doamne!. Tare mi-aș dori să aud un cuvânt din
partea lui. Într-adevăr era de-al nostru.
Părintele Florian Gâldău era un personaj, care aproape că
nu necesită descripție. Sute de mii de conaționali îl cunosc sau
l-au cunoscut și, înțeleg exact ceea ce doresc să spun. Fizic,
deși scund de statură, era un bărbat frumos, cu părul suriu și
cârlionțat, cu uniformă clericală, vestă neagră, anglicană
(cămașă cu guler de plastic alb, deschis spre exterior), cu o
voce duioasă, plăcută și impunător părintească, la care nu aveai
decât să-i răspunzi sincer și fără echivoc.
„Speranţa nu este convingerea că lucrurile vor lua o întorsătură
bună, ci convingerea că ceea ce faci are sens indiferent ce
întorsătură iau lucrurile.‟ (Vaclav Havel)
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3.- AMINTIRI DESPRE PĂRINTELE FLORIAN GÂLDĂU
Peste decenii, d-na Anca Fanous, una dintre distinsele
mele enoriașe, din Los Angeles, colaboratoare apropiată a
părintelui Gâldău, prin anii ’60, îmi mărturisea, printre altele,
despre părintele Gâldău: „...
- L-am întâlnit pentru prima dată pe părintele Florian
Gâldău când am ajuns în New York, și am mers la biserica
păstorită de către Cucernicia Sa (Biserica Ortodoxa Română
„Sfântul Dumitru”).
Era o biserică mică, cochetă,
cu oameni buni și harnici, cu multă
credință în Dumnezeu. Părintele
Florian era un om răbdător, cu un
zâmbet liniștit pe față, ascultându-i
pe toți cu o dragoste părintească
indescriptibilă, gata să ofere tuturora
un sfat bun, atunci când i se cerea
A ajutat o mulțime de români,
care au venit în America, în găsirea
unui loc de muncă, devenindu-le
chiar profesor pentru a-i ajuta să
învețe limba engleză și, astfel, să se
integreze
în
modul
de
viată
Anca Fanous
american.
La început, mulți dintre cei care erau singuri și fără un loc
de muncă și-au găsit hrană și adăpost în sala de activități
sociale a bisericii, până când și-au găsit de lucru și au fost
capabili de a-și achiziționa un acoperiș deasupra capului lor.
Părintele Gâldău a fost un mare român și un mare
patriot, păstrând proaspete tradițiile românești, în memoria
tuturor conaționalilor români din New York, organizând
sărbătorirea evenimentelor naționale românești, în cadrul
cărora se făcea evocarea
evenimentelor legate de istoria
României, precum Unirea Principatelor Române, de la 24
ianuarie, încoronarea primului Rege al României (1866), pe 10
mai și Ziua Națională a României - 1 decembrie 1918, etc.
Întotdeauna, prin organizarea evenimentelor naționale
românești, a ținut trează memoria oamenilor de geniu ai
României, Mihai Eminescu - poetul nostru național, George
Enescu - compozitor de renume mondial, pianist, dirijor,
violonist, mentor al lui Yehudi Menuhin, și mulți alții. În afară de
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serviciile duminicale, de nunți, botezuri, înmormântări,
parastase, etc, părintele Gâldău a fost implicat în educația
religioasă a tineretului ortodox din America, în cadrul școlii
duminicale, oferind îndrumări spirituale părinților și copiilor
emigranților români din acele vremuri. Părintele Florian Gâldău
trăia foarte modest, într-o camera deasupra bisericii, în care se
țineau și ședințele Consiliului Parohial și în care se păstra
Arhiva Bisericii..”. (Anca Fanous și Valentina Stoicescu)
Încă o mărturie despre părintele Florian Gâldău o aduce
părintele prof. dr. Cătălin Mitescu, care a coslujit cu mine timp
de 3-4 ani în demnitatea de diacon (1982-1986). Mi-a vorbit
despre părintele Florian Gâldău cam în aceeași termeni ca și dna Anca Fanoush.
Părintele Cătălin Mitescu este
absolvent al Facultății de Fizică
„McGill University”, doctor în Fizică
al Facultății «Califonia Institute of
Technology» și profesor universitar
de fizică, din 1965, la aceeași
universitate, până în ziua de astăzi.
„In 1970, într-un moment în
care 2/3 din preoțimea română din
America de Nord aveau peste 60 de
ani, părintele Florian Gâldău a fost
acela care l-a încurajat pe tânărul
Fr. Cătălin Mitescu
prof. dr. Cătălin Mitescu să urmeze
tradiția preoțească a familiei Mitescu, din România.
În 1980, după studii informale, cu caracter spiritual și
teologic, a fost hirotonisit diacon de IPS Valerian, apoi, în 1987,
IPS Nathaniel l-a hirotonisit ca preot, chiar în Biserica Sf.
Treime (păstorită în vremea aceea de către subsemnatul), în
prezența unui sobor eclesiastic, din care făcea parte și părintele
Florian Gâldău.” (din amintirile pr. Prof. dr. Cătălin Mitescu).
Revin la întâlnirea din aeroportul La Guardia, din New
York, cu Prea Cucernicia Sa părintele Florian Gâldău. Blândul
părinte ne aștepta în aeroport, în fața porții de îmbarcare către
St.Paul/Minneapolis, Minnesota. Ne-a îmbrățișat frățește, cu
multă căldură și, atât mie, cât și familiei ne-a urat un frățesc
bun-venit în America.
Așteptarea la poarta aeroportului să fi tot durat vreo 2-3
ore, timp în care părintele Gâldău ne-a tot dădăcit despre rostul
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românilor din America, despre istoria emigrației românești în
Lumea Nouă, despre istoria Vetrei Românești, despre Ierarhul
Diocezei, Înalt Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul +Valerian, Întâi
Stătătorul Sfintei și de Dumnezeu păzitei Episcopii din America
(ROEA), dar mai presus de toate, despre greutățile de toate
felurile pe care un preot misionar în America le întâlnește în
viața sa de zi cu zi, în parohia pe care o păstorește. Cred că
această întâlnire și discuțiile informale colocviale, cu acest
mentor al emigranților români din America, în acele vremuri,
mi-a servit drept temelie și reper, referință practică, pentru
noua mea activitate sacerdotală și pastorală în America, în
condițiile date ale realității emigrației românești pe Continent
American, în acele vremuri.
4.- AJUNGEREA LA AEROPORTUL
ST.PAUL/MINNEAPOLIS, MN, ÎN JURUL ORELOR 12,00,
NOAPTEA PE 14 MARTIE 1980.
După ce ne-am luat la revedere de la părintele Gâldău,
ne-am îmbarcat în nava aeronautică United, cu destinația
St.Paul/Minneapolis. Zborul a durat vreo 2 ore. A fost un zbor
liniștit, continuu și fără incidente. Și, chiar, am reușit să ațipim.
Primul lucru, ce ne-a impresionat în mod special, a fost
faptul că, zburând în negura nopții, privind prin geamul
avionului eram stupefiați să vedem câtă risipă de electricitate
era peste orașele și statele ce le survolam, în comparație cu
raționalizarea de electricitate și bezna specifică ce domina
România în vremurile acelea.
Cel de al doilea lucru, ce ne-a impresionat, era
cordialitatea și amabilitatea stewardeselor, care ne serveau, cu
exagerată amabilitate, abundente gustări, inclusiv faimoasele
„hamburggers” și băuturi din citrice, cafele și alte băuturi
carbogazoase.
„Bunătatea dumnezeiască e neajunsă de mintea
omenească.‟ Starețul Dionisie Ignat de la Colciu
.
"Învață din ziua de ieri , trăiește-o pe cea de azi și speră
în ziua de mâine." (Albert Einstein)
"Trăiește ca și cum ai muri mâine , învață ca și cum ai
trăi o veșnicie." (Mahtama Gandhi)
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Nava a aterizat în jurul
ora
12,00
noaptea.
La
caruselul
de
ridicare
a
bagajelor eram așteptați de
cca 12 credincioși (bărbați și
femei) ai Bisericii „Sfânta
Maria”,
ce
urma
să
o
păstoresc timp de 2 ani și
jumătate. Ne-a impresionat
enorm acest lucru, și mai ales
amabilitatea tuturor celor
care ne-au așteptat la aeroport, fiecare înghesuindu-se, care
mai de care cu sârg, să ne ridice geamantanele de pe carusel și
să le transporte la mașinile lor, parcate chiar în fața
aeroportului, pentru a ne transporta apoi, pe noi și bagajele
noastre, la Casa Parohială a Bisericii „Sf. Maria”, din St. Paul,
MN.
Ajunși la Casa Parohială, am fost de-a dreptul copleșiți de
primire. Eram primiți cu multă căldură într-o casă modernă, din
cărămidă, pe 2 nivele și cu subsol (care servea drept Oficiu
Parohial), 3 dormitoare și 2 băi. Acela era tot confortul care se
asigura unei familii formată din 5 membri (2 părinți și 3 copii.
Ana Claudia nu se născuse, încă).
Deși era trecut de ora 1,00 dimineața, d-na Dorothy
Capeti, președinta Reuniunii Doamnelor, deschizând frigiderul,
i-a arătat soției, preoteasa Elena, că este ticsit cu alimente
proaspete, din care să ne înfruptăm timp de vreo 2 săptămâni,
în timp ce d-l Paul Muntean, președintele Consiliului Parohial și
câțiva dintre colaboratorii săi, mă invita să vizitez biserica, un
„land-mark”, un monument istoric în St. Paul, îngrijită de Dan
Funari, impecabil „spick-and-span”, așa cum spun americanii.
Am fost de-a dreptul impresionat și, am rămas fără cuvinte.
„Nu deznădăjduiţi! Aveţi nădejde în Dumnezeu şi în Maica
Domnului, Care niciodată nu vor părăsi sufletele îndurerate,
care caută mântuirea.‟ (Părintele Efrem Filotheitul)
„Speranța este sentimentul pe care îl ai că sentimentul
pe care îl ai nu e permanent.‟ ( Jean Kerr)
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Stăpânul vieții noastre
e numai Dumnezeu.
(III)
Viața este pentru a lega bune prietenii,
Este frumoasă de iubești și dacă ești iubit,
O trăim după cum putem și nu cu vedenii,
Speranța-i, ca la țară, un drum nou, potrivit.
De-aceea vă zic vouă, explicați copiilor
De ce s-au născut și vor fi clipe minunate,
Vor ști că trăiesc cum și-aștern condițiilor
De-a primi ce-și doresc sau cele ce-s date.
Râdeți atât cât puteți să respirați,
Și iubiți cu patimă atâta timp cât trăiți,
De cei ce nu vă iubesc puteți să vă feriți,
Curaj, spuneți-le în față celor ce-i iubiți!
Viața e plină de frumusețe, trebuie citită,
Observați albinele, copiii, fetele zâmbitoare,
Mirosiți ploaia și vântul, cu dulcea lor ispită
De-a vă purta existența pe căi îmbătătoare!
Experiența-i numele greșelilor trecute.
Dacă în siguranță un lucru vrei să-l faci,
Ițele lui adesea rămân... abandonate,
Și tot mai bun e riscul dacă îl faci și taci.
Într-o zi viața-ți va trece prin fața ochilor,
Ai grijă cum faci ca ea să merite vizionată,
Păstrează în suflet iubirea tuturor lucrurilor,
A celor pe care nu vrei să le pierzi niciodată!
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu,
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache
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II.2.- ISTORIA COMUNITĂȚII
ROMÂNEȘTI DIN MINNESOTA
A.- DESPRE MINNESOTA
1.- DEZLEGAREA ENIGMEI MINNESOTA

Orașul St. Paul, Minnesota
(Biserica Sf. Maria)

Eram
mulțumit
de
mine și de familia mea, că am
ajuns cu bine pe tărâm
american și că eram bine
primit de Părintele Episcop
Valerian Trifa și de frații
români din Minnesota. Nu
vedeam ce va urma mai
departe și credeam că acolomi va fi viitorul.

Îmi aduceam toată voința de a mă integra și de a fi de
folos comunității în care am intrat și de ce nu, să-L slujesc pe
Dumnezeu, pentru toată diaspora româno-americană.
Despre Minnesota nu ştiam mare lucru. Îmi reamintesc
vag cum, aflându-mă încă în Londra (finele anului 1979), când
am primit contractul de angajare la biserica Sfânta Maria, din
St. Paul - Minnesota, am cercetat harta Americii, să mă pot
orienta unde anume era localizat acest stat şi, eventual, cât de
departe era de New York. Ştiam că primul popas ce urma să-l
fac pe tărâm american, era New-York-ul.

Orașele gemene (Minnesota): St
Paul/Minneapolis

Am început să citesc
câte
ceva
despre
Minnesota şi, în afară de
faptul ştiut că este unul
dintre cele 50 de state
ale Americii, aflasem că
Minnesota,
însemna
Steaua Nordului (North
Star State).
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Era statul cu cca 10.000 de lacuri, cu o suprafaţă totală
de aproape 88 mii de mile pătrate şi cu o populaţie de peste 4
milioane de locuitori (iar după recensământul din 2010,
numărul locuitorilor a ajuns la 5.303.925). Prin cercetarea unor
broşuri turistice, mai aflasem că era al 32-lea stat din Uniune
(admis la 11 mai 1858). Minnesota, al 12-lea stat ca mărime,
privind suprafaţa teritorială, fusese "croit" din partea estică a
Teritoriului
Minnesota
(conform
originalului,
Minnesota
Territory). Populaţia statului, în marea majoritate, era de
descendenţă europeană. Cele mai largi grupuri care erau de
altă descendenţă erau africani-americani, asiatici, hispanici,
nativi americani, somalezi, etc. Mai mult de jumătate din
populaţia statului Minnesota locuia în zona metropolitană
numită Oraşele Gemene (Twin Cities), zona metropolitană a
oraşelor Minneapolis şi St. Paul, centrul de transport, de afaceri,
industrial şi de artă, al statului. Restul statului, care era adesea
numit Greater Minnesota, consta din preeriile vestice (care azi
sunt folosite pentru a produce la standardele unei agriculturi
intensive de mare calitate), pădurile estice de foioase (de
asemenea locuite şi cultivate) şi mai slab populata zonă nordică
a statului, care este o pădure boreală. Statul era cunoscut şi
sub numele de "Pământul celor 10.000 de lacuri", prin
comparaţie cu Finlanda, datorită numeroaselor lacuri şi altor
forme de apă dulce, care creează, atât rezidenţilor cât şi
turiştilor, condiţii excelente de drumeţie şi de petrecere a
timpului liber, în zone extrem de frumoase. Clima este în mare
contrast, între nordul şi sudul statului Minnesota. Statul este
cunoscut pentru politica sa socială, moderat-progresistă,
respectiv pentru implicarea civilă şi procentul ridicat de voturi
exprimate. Minnesota se situează printre cele mai sănătoase
state ale naţiunii, ca sumare a unor indicatori multipli, fiind în
acelaşi timp unul dintre statele Uniunii care are una dintre cele
mai educate şi literate populaţii.
Cuvântul Minnesota provine din limba tribului Dakota,
limba Sioux pentru râul Minnesota. "Mni" (câteodată mini ori
minne) se traduce prin "apă". "Mnisota" este tradus prin „apă
de culoarea cerului" sau prin „apă oarecum înnorată". Nativii
americani asociază numele râului, primilor stabiliţi prin
picurarea de lapte în apă şi numind fenomenul „mnisota”. Multe
locuri din stat conţin cuvântul Dakota pentru apă, printre care
se pot enumera Minnehaha Falls („Cădere de apă"), Minneiska
(„Apă albă"), Minnetonka, („Apa cea mare"), Minnetrista („Apă
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răsucită/curbată") şi numele oraşului Minneapolis, care este o
combinaţie între „mni” şi cuvântul din greaca veche desemnând
un oraş, „polis”.
2.- ISTORIA ROMÂNILOR DIN MINNESOTA
Primii imigranți români stabiliţi în zona Saint Paul, în jurul
anului 1900, „veneau dintr-o ţară cu obiceiuri ciudate şi noi
stiluri de viață, fără prieteni, cu excepţia unor colegi imigranţi,
ce se luptă să înveţe modalităţi noi de a supravieţui în această
ţară nouă”, scria presa locală din acele vremuri.

Capitala Statului Minnesota

Creşterea dinamică a unui oraş industrializat, în
societatea unui stat democrat cum era cel al Statelor Unite, era
o schimbare absolut şocantă pentru un biet Bănăţan, sau
Transilvănean, nou venit dintr-un imperiu şovin, cum era cel
austro-ungar.
Ei au părăsit „vechea ţară", cu o viaţă în spatele plugului,
de pe un teren agricol, trezindu-se brusc într-un nou mediu, cu
fabrici şi industrie. Chiar dacă acest nou mod de a trăi era
ciudat, obligându-i să muncească din greu şi ore multe, în
fiecare zi, pentru a-şi câştiga existenţa de zi cu zi, totuşi erau
fericiţi că, de data aceasta nu mai erau membri ai unei
comunităţi sărace, ca în România, ci a unei comunităţi
prospere. La venirea în această ţară, aceşti români, dacă nu au
adus cu ei nimic altceva decât sărăcia, din punct de vedere
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spiritual, au adus credinţa moşilor şi strămoşilor lor, tradiţiile
bogate şi frumoase.
Ospitalitatea
Ospitalitatea e însușirea de a oferi o bună primire,
De a împărți din inimă mâncarea și de adăpostire.
Ea se așează pe treptele superioare ale omeniei,
Și e o expresie a lucidității maxime și a prieteniei.
A fi ospitalier vine a fi gazda celor care ne bat la ușă,
A tuturor acelora pe care i-a apucat seara fără masă,
Înseamnă a fi gazda omului frate întru destin cu tine,
Gazda făpturii lui Dumnezeu și a adevărului în Sine.
Și, înseamnă a fi deschis și generos, față de celălalt,
A oferi fără să ți se ceară, cu respect și cu spirit înalt,
Există ospitalitate în sensul absolut, necondițională,
Și un alt tip de ospitalitate - relativă sau condițională.
De ospitalitate necondiţionată? Toleranţă? Refuz?
În condițiile comportării migratorilor totul este confuz,
Căci țara adoptivă îi primește cu omenie și respect,
Dar ce te faci când ei nu cam respectă legea de drept?
Ospitalitatea este inclusă printre virtuţile civilităţii,
Care ne îndeamnă la respect cu respectarea legalității,
Asumând legi necondiționale, ne vom asuma fărădelegi,
În care străinul va putea abuza, impunând propriile legi.
Toleranţa înseamnă îngăduinţă, aprobare a diferenţei,
Mai presus de preferințele și opțiunile proprii ospeției,
Frustrările se ivesc prin fundalul insecurității și sărăciei,
Tiparul turistului este bine agreat în sfera civilizației
Ospitalitatea nu-i înţeleasă în legile sociale ale moralei,
Ci numai prin cele spirituale, prin toată lumina credinței,
Fac apel la omenie, la spiritualitate, acesta e crezul meu,
Și cred că gazda supremă a universului este Dumnezeu.
Mircea Iordache
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B.- BISERICI DIN MINNESOTA
1. BISERICA SFÂNTA MARIA (ST. PAUL, MINNESOTA)
Istoricul Bisericii Sfânta Maria.
Credinţa, exteriorizată şi manifestată prin cultul divin
ortodox şi prin frumoasele tradiţii şi obiceiuri etnice, cu muzica
lor specifică, dans şi alte tradiţii patriotice, s-au menţinut şi
conservat de către locuitorii români, proveniţi din România şi
stabiliţi cu precădere în zona Rice Street (Strada Orezului) din
St. Paul, Minnesota.
Aceşti
români
aveau un singur ideal, săşi construiască o biserică
în această zonă, în care
locuiau, ceea ce avea să
fie, mai târziu, Biserica
Sfânta Maria, care, în
2013 şi-a aniversat 100
de ani de existenţă şi,
Izvorașul – Simbolul Minnesotei
este declarată drept
monument istoric (landmark), în Saint Paul.

„Izvorașul” – Simbolul Minnesotei
La 18 mai 1913, la întâlnirea membrilor Societăţii
"AUGUSTINA", care era o societate de binefacere pentru
românii din Saint Paul, fondată la începutul anului 1910, s-a
votat construirea unei biserici cu numele Biserica GrecoOrientală Ortodoxă Română, Sfânta Maria.
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O săptămână mai
târziu, la 25 mai 1913,
membrii noii biserici s-au
întâlnit pentru prima dată
şi au ales un Comitet
Parohial
Organizator.
Pe 9 noiembrie 1913, a fost
încheiată
tranzacția
de
achiziţionare a unui teren,
la adresa 854 Woodbridge
St., din St. Paul, MN
55117,
pe
care
s-a
construit Biserica și Centrul
Cultural (sala parohială).
Pe 14 iunie 1914 s-a pus
piatra de temelie şi, la 15
octombrie, în acelaşi an,
românii
au
sărbătorit
Biserica Sf. Maria (iarna)
binecuvântarea (agheasma
mică) a noii lor biserici, de
părintele Ioan Podea, din Youngstown, Ohio, venit special
pentru acest eveniment. La sfătuirea părintelui Ioan Podea,
credincioşii au semnat o petiţie către Mitropolitul Sibiului şi
Transilvaniei, prin care solicitau să li se trimită un preot paroh.
Din păcate, datorită primului război Mondial nu li s-a trimis
preot. De aceea nevoile spirituale ale credincioşilor acestei noi
înfiinţate biserici, erau împlinite de către slujitori ai altor Biserici
Ortodoxe Române, sau din alte jurisdicţii (greci, ruşi, etc),
pentru o perioadă de peste 5 ani.
Ceva mai târziu s-a cumpărat şi o casă parohială,
transportată pe proprietatea bisericii. Abia în 1957, respectiva
casă a fost demolată şi înlocuită cu o casă modernă, cu două
etaje, trei dormitoare şi subsol, care a costat pe vremea aceea
cca 17.500 dolari.
În 1930, enoriaşii au simţit nevoia să construiască o sală
parohială, un loc pentru a deservi nevoile de educaţie religioasă
a tinerilor şi, implicit, un loc de socializare a membrilor, de
expunere a patrimoniului românesc, de exteriorizare a tradiţiilor
şi obiceiurilor româneşti. Din nefericire, acest cunoscut "Hall" a
fost distrus de foc în martie 1963, dar comunitatea s-a regrupat
şi a pus mână de la mână să construiască o nouă Sală parohială
(1964, cu suma de 41.500 dolari).
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În 1935 biserica a fost sfinţită de primul episcop român,
venit în America din România, Preasfinţitul Episcop Policarp
(Moruşca).
La încheierea celui de al
doilea război mondial, aflânduse încă în România, într-o vizită
de
lucru
(participarea
la
lucrările
Sfântului
Sinod),
Preasfinţitul Episcop Policarp
(Moruşca) a fost reţinut în
România de nou instalatul
regim comunist sov-rom, în
timp ce toţi membrii episcopiei
de la „Vatra Românească” din
Michigan se rugau pentru
întoarcerea
Episcopului
lor
drag, în condiţii de siguranţă.
În anul 1953, parohia „Sf.
Principesa Ileana
Maria” a fost vizitată de
Principesa Ileana a României.
În 1955, în interiorul bisericii au fost instalate strane
remodelate. Interiorul bisericii a fost binecuvântat în cadrul unui
serviciu divin oficiat de PS Episcop Valerian Trifa, pe 13
februarie 1955.
Au urmat, de-a lungul anilor, şi alte îmbunătăţiri, cum ar fi
instalarea unui nou iconostas, ,
renovări interioare şi exterioare ale bisericii, precum şi
furnizarea unui spaţiu ospitalier de cazare a membrilor
organizaţilor naţionale ale Episcopiei ROEA: Reuniunea Femeilor
- A.R.F.O.R.A., fondată pe 24 februarie 1929; grupul de tineri A.R.O.Y., fondat în 1934, la prima Convenţie Naţională din
Philadelphia AROY, din august 1934, la care au participat şi 2
delegaţi ai parohiei din St. Paul, MN, Jim-Constantin Capeti şi
Nick Geletar.
In toţi acei ani, activitatea constantă şi de creştere
spirituală şi materială a parohiei a fost susţinută de un număr
mic de membri (parohia nu a depăşit niciodată 150 de
membri).
După 1989, Biserica „Sf. Maria” a înregistrat o creştere
constantă de membri, datorită noilor imigranţi români, care au
venit din România după răsturnarea regimului
comunist.
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În 1996, Doamnele Auxiliarei Parohiei, au găzduit cel de
al 48-lea Congres ARFORA, sub egida Părintelui Mihai
Cerghizan, parohul locului în acea vreme, şi a Preşedintei
Auxiliarei Doamnelor, doamna Georgeta Poliac. Delegatele
multor Reuniuni de Doamne, din majoritatea parohiilor
româneşti, din SUA, au participat la acest eveniment.
Biserica şi Casa Parohială au fost renovate în 20042005, precum şi în 2009-2010.
În 2010, Organizaţia de Tineret a Parohiei „SPAROY” a
găzduit Convenţia Naţională AROY sub îndrumarea preoţilor
George Oanca şi Mircea Vasiu. Preşedintele „SPAROY” a fost
Anthony Hedesh.
Preoții care au slujit Biserica „Sfânta Maria” timp de 100
de ani, au fost 32 la număr, după cum urmează: John Podea
(Protopop) – 1914; Gherasim Luca (monk) - 1915-1916; Ilie
Pop - 1915-1916; Irimie Dalea - 1917-1919; Pavel Negovan 1919-1920; Grigorie Coste - 1921-1925; Grigorie Băloiu 1925-1926; Andrei Moldovan - 1926-1930; Moise Balea - 19301931; Ştefan A. Oprean - 1931-1932; Aurel Reu - 1932- 1933;
Traian Damian - 1933-1936; Theodore Scaletski – 1936; Ioan
Stănilă - 1936-1937; Vasile Paşcău - 1937-1938; Petru Moga 1939-1945; Eugene Lazar - 1945-1947; Ilie Moţu - 1948-1953;
George Preda - 1954-1956; Jurich Ljubisav - 1956-1957; John
Ivaşcu - 1958-1967; Mircea Marinescu 1968-1971; Coriolan
Isacu - 1971-1976; Romey Rosco - 1976-1979; Constantin
Alecse - 1980-1982; Filimon Barbos - 1983-1984; Cornel
Todeasa - 1985-1991; Corneliu M. Cerghizan - 1991-1997;
Ovidiu Mihalache – 1998; Ioan Poptelecan - 1998-2002;
Georgel Oanca - 2002-2010; Mircea Vasiu - 2010- prezent.
Subsemnatul, eram al 25-lea slujitor al numitei parohii.
Se știe că această parohie este o „trambulină de lansare” a
preoților, în alte parohii, considerând faptul că, în medie, un
preot a slujit în St. Paul Minnesota cca 3 ani și jumătate.
"Așa-i soarta omului păcătos, caută dulceața păcatelor
toată viața, dar sfârșește în amară și veșnică moarte în iad. Că
și râurile-s ape dulci, dar când se varsă în mare se amărăsc. Și
oricâte râuri cu ape dulci s-ar vărsa în mare, marea tot nu se
îndulcește. Așa și omului nu-i folosește dulceața păcatelor ca
să-i îndulcească amăreala morții.” (Dumitru Zamisnicu)
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Școala duminicală

Slujbe și alte activități
În general, în vremurile în care subsemnatul am slujit la
parohia „St. Mary Romanian Orthodox Church” (854
Woodbridge/at Atwater St./St Paul, MN 55117/651-488-5669 –
www.saintmarymn.org), în afară de faptul că se oficiau slujbele
liturgice regulate (duminica și la sfinții cu polieleu, din timpul
săptămânii), atât biserica, cât și cele 2 săli parohiale (sala mare
- la parter, și sala mică la subsol), se închiriau, potrivit unor
tarife dinainte stabilite, pentru multiple activități civice, sociale
și culturale, cum ar fi: nunți, botezuri, banchete de absolvire ale
liceelor și universităților, petreceri legate de „prima
împărtășanie” pentru copiii familiilor mixte, petreceri de
sărbători, banchete diverse, evenimente caritabile, concursuri
artistice, conferințe, parastase, cină pentru repetițiile de nuntă,
aniversări, zile de naștere, petreceri pregătitoare pentru nunți,
petreceri de pensionare, reuniuni de familie, întâlniri de afaceri,
etc.
„Cum este hrana necesară trupului, așa este rugăciunea
necesară sufletului. Rugăciunea are două aripi: iertarea și mila.
Să ierți celui ce ți-a greșit și să dai celui ce-ți cere. Ea
presupune
ne-răutate,
pocăință
adevărată
și
ținerea
poruncilor.”
(Dumitru Zamisnicu)
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Botezul Claudiei

Botezul Claudiei

Botezul Gabrielei

Botezul Gabrielei

Rose Polachek și Gabriella

Festivalul Națiunilor (1981)

„Sfârșitul lumii, proorocit în Biblie, nu înseamnă sfârșitul
material al ei, ci înseamnă sfârșitul: minciunii, urâtului,
inutilului, nedreptății, răului, ne-sfințeniei, războiului...”
(Dumitru Zamisnicu)
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2. BISERICA „SFÂNTUL ȘTEFAN”
(South St. Paul, Minnesota)
Istoricul bisericii ortodoxe române „Sfântul Ștefan”
În South Saint Paul,
Minnesota primii români au
venit la începutul anului
1904. Mulţi dintre ei au
venit doar să muncească şi
apoi să se întoarcă la
familiile lor, în România.
Începuturile
organizării
comunităţii creştin-ortodoxe
române s-a făcut de un
grup de români organizaţi în
Biserica Sf. Ștefan
Societatea
Frăţească
Alexandru cel Bun,
fondată la 1 ianuarie 1918. În august 1922, societatea îşi va
schimba numele în Clubul Naţional Român, înregistrat în
Minnesota.

Preotul Ioan Poptelecan

Preşedintele acestei
societăţi a fost Nicholas
Choban. Organizaţia Clubul
Naţional Român a iniţiat
punerea
temeliei
unei
parohii ortodoxe române în
South Saint Paul, începând
cu anul 1923. Părintele
Ştefan Opreanu din Detroit,
Michigan
a
venit
să
administreze noua parohie.
Prima şedinţă de constituire
a fost la 12 februarie1923.
Parohia a luat numele
Sfântului Prooroc Ilie.

Sfânta Liturghie şi celelalte servicii religioase au avut loc
la adresa 265 N Concord Street, în partea de sus a locuinţei
familiei Eva Albu.
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La prima şedinţă oficială în care s-a luat hotărârea
formării parohiei ortodoxe române au luat parte: George
Ivaşcu-preşedinte, Simion Securea-vicepreşedinte, Andrew
Sârbescu-secretar, Nicodim Bârsan şi Nicolae Bretoi - controlori,
Eremie Rcataian - secretar financiar şi Michel Chobanadministrator. Acest grup a început imediat să colecteze fonduri
pentru noua biserică, organizând, de asemenea, numeroase
mese în aer liber sau alte forme de a colecta donaţii.
Informaţiile din vremea aceea ne spun că mergeau în zi de
salariu pe la companiile la care lucrau români pentru a le cere
ajutorul. În 12 iunie 1923 s-a achiziţionat o bucată de teren
pe locul actualei clădiri a bisericii, la care s-a adăugat încă o
parte de teren, donată de primăria oraşului South Saint Paul.
Domnul Emil Neagoe, nepotul lui Nicholas Bretoi, unul
dintre fondatorii parohiei, a fost desemnat să coordoneze
proiectul, d-l Emil fiind în acea vreme student la Universitatea
din Minneapolis. Forma arhitecturală s-a convenit să fie stil
bizantin, asemenea bisericilor din România.
La construcţia bisericii au contribuit, în mare parte,
membrii parohiei, aceştia donându-şi timpul şi muncă pentru
construcţia frumoasei clădiri. De menţionat că şi alţi emigranți,
de alte naţionalităţi, veniţi din România, au ajutat la construcţia
bisericii, dintre care amintim pe George Waldhauser, Otto
Kramer, Nick Woog şi Nick Barti, veniţi şi ei din Sânnicolaul
Mare. La 1 mai 1924 a început lucrul la biserică. Primii bani au
fost împrumutați de la Drovers State Bank, în suma de 8.200
dolari. De fapt întreaga construcţie a costat 25.000 de dolari.
Pe 7 iulie 1924 clădirea şi terenul au fost înregistrate ca
proprietate a comunităţi ortodoxe române, preşedintele
consiliului parohial fiind d-l Ştefan Secarea, iar secretar d-l
Mitchell Choban.
Pentru prima dată, în noua clădire, s-a slujit pe data de
24 septembrie 1924, iar la oficierea primei Sfinte Liturghii au
luat parte preoţii: Ioan (John) Stănilă, Grigorie Coste şi Victor
Mureşan. Ştefan Dochiţa a fost donatorul cu suma cea mai
mare, hramul bisericii fiind schimbat de la Sf. Prooroc Ilie cu
Sfântul Arhidiocon şi Întâiul Mucenic Ştefan, iar nașul bisericii
fiind Ioan (John) Stan, care, de asemenea, a făcut o donaţie
substanţială.
Pe data de 30 octombrie 1926, Regina Maria a României
a vizitat comunitatea românească din South Saint Paul.
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Una dintre cele mai mari sărbători a parohiei este pe 11
iulie 1935, cînd parohia a fost vizitată de Episcopul Ortodox
Policarp Morușca, primul episcop al românilor ortodocşi din
Statele Unite. La acea dată s-a făcut şi sfinţirea bisericii în
prezenţa unui ierarh.
Lista preoţilor care au slujit parohia de-a lungul anilor:
P.C. Ştefan Opreanu 1923
P.C. Ioan (John) Stănilă 1924-1925
P.C. Traian Birău 1925-1927
P.C. Andrei Moldovan 1927
P.C. Grigorie Coste 1928-1938
P.C. Vasile Pașcău 1938-1939
P.C. Eugen Lazăr 1939-1947
P.C. Ilie Moţu 1948-1999
P.C. Timothy Sas 1999-2001
P.C. Sabin Cicsa 2001-2002
P.C. Gheorghe Pop 2002-2005
P.C. Ioan Poptelecan 2005-prezent
Interesante sunt și informaţiile acelor vremi, în care s-a
început construcţia bisericii, iar una dintre acele întâmplări ale
momentului este vrednică de amintit. Doamna Eleonora (Barbu)
Choban au încercat să vină din România împreună cu mama sa,
Patricia Barbu, dar nu au putut să plece când era planificat din
cauza unor hârtii incomplete. Se presupune că altcineva, mai
influent, a fost dorit în locul lor şi aşa cele două doamne au
rămas în România. Întârzierea s-a dovedit a fi providenţială
pentru ele, pentru că erau programate să vină cu neuitatul
vapor Titanic. Totuşi au reuşit să vină mai târziu.
Revenind la istoricul parohiei ortodoxe române Sfântul
Ştefan, este demn de ştiut că parohia a fost de asemenea
vizitată, în anul 1999, de Arhiepiscopul Victorin Ursachi, la
începutul lunii august, când a fost hirotonit tânărul Timothy Sas
pe seama parohiei.
Venirea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae Condrea ca
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Române Ortodoxe din cele două
Americi a constituit un nou episod din viaţa parohiei. Aşa cum a
făcut-o peste tot în cuprinsul Arhiepiscopiei, vizitând,
îndrumând şi binecuvântând, aşa şi parohia Sfântul Ştefan, s-a
bucurat de grija şi îndrumarea Înalt Prea Sfinţiei Sale, care a
vizitat Parohia în fiecare an. (Ioan-preotul)
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Hărnicia
Hărnicia înseamnă a ne investi timpul și energia,
De a duce la bun sfârșit sarcinile ce le-am avea,
Înseamnă un efort fizic sau intelectual susținut,
Cu tragere de inimă, să iasă un lucru bine făcut.
Toți avem o anumită vocație sau misiune-n viață,
Omul are o sarcină concretă, căreia să-i facă față,
El nu poate fi înlocuit, viața lui nu se poate repeta,
Rolul fiecăruia este unic, ca și ocazia de a-l realiza.
După cum știm toți „meseria este brățară de aur‟
Alături de ea e hărnicia, ca și ea e „meșter faur‟.
Oare de ce nu învățăm de la furnici și de la albine,
Hărnicia, ordinea, disciplina, tot ceea ce fac bine?
Adevărat, suntem fiinţe, ne mai trebuie și relaxare,
Dar cei harnici fac mereu ceva util, fără frustrare,
Activitatea aleasă din plăcere, ne aduce vitalitate,
Important să nu uităm că sârguința este o abilitate.
Mulți văd azi în muncă un mijloc de sclavie real,
Menit să robească chiar și conștiințe fără un ideal.
Șefii impun subordonaților foc continuu la muncă,
Sau este ca o autodeterminare pentru încă și încă,
Ceea ce poate fi periculos trupului este epuizarea,
Dar și pentru suflet apare lipsa de spirit, erodarea,
Biserica nu recomandă munca în zilele de odihnă,
Ca trupul și sufletul să se poată reface în tihnă
Biblic vorbind, munca apare ca un fel de pedeapsă,
Dar Dumnezeu n-a vrut să-l bage pe om în eclipsă,
Ci ca un mijloc prin care omul să se autodisciplineze.
Doamne facă-se voia ta ca munca în veci să troneze!
Mircea Iordache

„Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele.” – Dante
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II.3.- ACLIMATIZAREA SACERDOTALĂ
A.- RELAȚII, ATRIBUȚII
1.- OAMENII DE VAZĂ AI COMUNITĂȚII
La începutul anului 1980, întreaga parohie avea vreo 80
de suflete, cca 28 de familii. Adesea mă întrebam cum de sunt
capabili așa de puțini credincioși să susțină financiar o parohie,
cu un preot permanent și cu cheltuieli regulate, ca orice altă
parohie.

Consiliul Parohial

Reuniunea Doamnelor

Prin contract notarial, ce l-am primit pe când, încă, eram
în Anglia, parohia îmi oferea $ 750.00 pe lună, casă parohială
mobilată, cu 3 dormitoare și 2 băi, sufragerie și bucătărie,
moderne, birou parohial la subsolul casei, toate utilitățile plătite
de parohie, cheltuieli pentru mașină, inclusiv asigurare auto și
consum de combustibil, asigurare medicală pentru întreaga
familie, un procentaj de 25% din toate slujbele săvârșite, cu
excepția Sfintei Liturghii duminicale, pentru care, în momentul
miruitului, credincioșii depuneau într-un coș, la închinător,
obolul personal (o donație făcută pentru preot), drept apreciere
pentru slujire. Mărturisesc faptul că, prin comparație cu modul
de compensație anterior, de la Londra, noul așezământ era de-a
dreptul un paradis.
La slujbele duminicale, prezența era de peste 75% dintre
enoriașii înscriși pe listele de membrie. Biserica avea un cor
impecabil, format din cca 12-15 membri, care performa din
balcon. Era condus de Dan Muntean, fratele lui Paul și George.
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Mă îndoiesc de faptul că avea educație muzicală. Cred, mai
degrabă, că avea muză datorită urechii muzicale. De fapt, nu aș
paria pe niciunul dintre membrii corului că ar fi avut cine știe ce
brumă de educație muzicală, mai ales religioasă. Și totuși,
muzicalitatea răspunsurilor liturgice pe care le intonau aproape
că rivalizau cu cele ale corurilor patriarhale, sau episcopale din
România.
Singura deosebire consta în faptul că întreaga slujbă și
răspunsurile antifonice ale corului, erau numai în limba engleză,
o engleză sonoră, plăcută, transcendentală.

Prima vizită a PS Episcop
+Nathaniel, în St. Paul, MN (1980)

PS Episcop +Nathaniel vorbește la
banchetul festiv (1980)

Funcționarii Consiliului Parohial și cei mai influenți
enoriași din comunitate erau frații Muntean: Paul, președintele
consiliului, Dan, dirijorul corului, George, controlor II, apoi
Phillip Tocanita, controlor I și supleant la Congresul Episcopiei,
Jim Capeti, epitropul bisericii și delegat la Congresul Episcopiei,
John Funari, administratorul bisericii și delegat la Congresul
Episcopiei, Ilie Târziu, epitrop II, Nick Geletar, casier, precum și
alți câțiva membri ai consiliului, fără funcții: John Folea, George
Bordanea, George Barbos, Mihai Păscuțoi.
În micuța comunitate erau și alți oameni influenți, deși nu
aveau funcții în consiliu, cum ar fi: Andrew (Andy) Sârbu,
cunoscut drept „cowboy-ul din Texas” fiindcă o jumătate din an
și-o petrecea în Texas; Alex Fodoreanu, proprietarul unui
magazin de băuturi alcoolice, singurul român milionar din St.
Paul; Dumitru Călugăr, veteran de război, care era, legal, orb
și, care dona anual toate florile (crinii albi) în Vinerea Mare și la
Sfintele Paști și nou-veniții: Marin Dincă, Constantin Jercan,
Dragi Ilici și Constantin Ciocan, etc.
Și, cum este în de obște cunoscut că orice parohie din
America se sprijină, în general, pe 4 piloni: Preot, Consiliu
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Parohial, Reuniunea de Doamne și, fără îndoială, toți membrii
parohiei, mărturisesc fără tăgadă că biserica „Sf. Maria” din St.
Paul, MN, era un exemplu în acest sens. Reuniunea Doamnelor
nu era o „auxiliară”, așa după cum este definită în constituția și
regulamentele episcopiei, ci era un „partener egal”
al
Consiliului Parohial, contribuind activ la buna administrare și la
toate celelalte activități parohiale, sacerdotale, administrative,
culturale și sociale ale Sfintei Biserici.
Întrucât, în vremurile acelea, nu mi-am dorit să-mi scriu
autobiografia, nu mi-am ținut o agendă personală, deci
nebeneficiind de amintiri scrise, sau documente argumentative
din vremurile acelea, în ceea ce privește Reuniunea Doamnelor,
și numele membrelor acelei „auxiliare”, voi încerca să apelez la
memoria mea, oarecum erodată cu trecerea anilor, privind
acele timpuri, la Biserica „Sf. Maria” din anii 1980-1982.
Într-o ordine, oarecum aleatorie, voi menționa doar
câteva dintre acele harnice „furnicuțe” funcționare, sau chiar
numai membre ale Reuniunii Doamnelor din anii mei de
pastorație, în St. Paul: Rose Polacec, președintă, Flora Târziu și
sora ei Lena Sonia, Dorothy Opriș, care slujea și în oficiul de
secretară a Consiliului Parohial, Myra Tocanita – secretară, Flora
Duvlea, Lena Ivașcu, Helen Folea, Ann Bongard, Helen
Muntean, Vivi Muntean, Marta Geletar, Ann Margaret Marinkov
și surorile ei Maria (Mary) Marinkov Golden & Georgia Marinkov
Omorean, Paula Păscuțoi, mai apoi nou venitele emigrante
dimpreună cu familiile lor: Elena Manciu și nora ei Getta Jercan,
Paulina Ciocan și alte câteva doamne.
Multe lucruri m-au impresionat la acești credincioși și, în
primul rând respectul față de preot și familia lui. „Domn’
Părinte” era nu numai păstorul, parohul, duhovnicul,
învățătorul, catehetul, îndrumătorul spiritual și administrativ al
parohiei, ci era mai presus de toate, „Domn’ Părinte”.
„Speranţa este ea însăşi un soi de fericire, poate-i
principala fericire pe care această lume o oferă.‟ (Samuel
Johnson)
„Moarte, de ce ți-e frică, că tot nu vei scăpa,
De viața mea care te urmărește peste tot!?
Moarte, salvarea mea, pe tine poate conta?
Dacă n-ai exista, progresul vieții ar fi mort!‟
(Mircea Iordache)
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2.- CONFRUNTARE ÎNTRE PREOTUL BISERICII
(SUBSEMNATUL) ȘI CONSILIUL PAROHIAL,
ÎNAINTEA INSTALĂRII.
În Vinerea Mare (așa pica
acel
bătu-l-ar
toaca
de
„bingo”, ce se ținea în fiecare
săptămână, vinerea, în sala
mare parohială,
(problemă
ce o moșteneam de la
înaintașul
meu,
părintele
Romey Rosco), mi s-a adus la
cunoștință faptul că în timp
ce în biserică se cânta
Prohodul,
în
sala
mare
parohială se juca „bingo”.
Nedumerit, indignat și revoltat, la numai câteva
săptămâni după ce fusesem primit ca și Hristos în Ierusalim, cu
osanale, acum mi se striga: „bingo... bingo... bingo...
răstignește-L ...!”. Ca nou-sosit prelat în America, din Europa,
am apelat, cum era și cazul, la sfatul și binecuvântarea
Vlădicului meu, IPS Sa +Valerian, telefonic: „-IPS Voastră, cum
să procedez, să ieșim din ghearele gheenei (bingo-ul)?”.
Răspunsul a fost direct: „- Tu vezi-ți de treaba ta, slujește
Prohodul și mântuiește-i pe cei care caută mântuirea! Nu te
îngrijora de gheenă, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este în
controlul ei! Nu-ți face griji, ascultă glasul Păstorului cel Bun și
mântuiește-i pe cei care ți-au fost încredințați!” Wow… ce
filozofie adâncă și totuși simplă… „mântuiește-i pe cei ce ți-au
fost încredințați și nu uita că tu nu ești Mântuitorul lumii!!!”… „Să trăiți, am înțeles… așa voi face!” Am înțeles că purtam deja
răspunsul întrebării mele, însă nu știam cum să-l tălmăcesc.
3.- ÎNTÂLNIREA CU VLĂDICA +VALERIAN ȘI INSTALAREA
OFICIALĂ ÎN OFICIUL DE PREOT PAROH.
Programarea întâlnirii
Potrivit constituției și regulamentelor episcopiei ROEA,
după ce o parohie își alegea un nou preot, sau episcopul numea
un nou preot într-o parohie, urma ca respectivul preot să fie
instalat oficial de Ierarhul său, în acea parohie. Despre procesul
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de alegere a unui preot într-o parohie voi face vorbire în cele ce
urmează, legat de instalarea mea drept preot paroh la parohia
„Sf. Maria”, din St. Paul, Minnesota, cât și la parohia „Sfânta
Treime”, din Los Angeles, California, la finele anului 1982.
Mă aflam deja în St. Paul, din 14 martie 1980. Așteptam
cu nerăbdare ziua instalării oficiale ca preot paroh al bisericii.
Probabil că tensiunea ce am simțit-o atunci, mi s-a perpetuat,
fiindcă, chiar și astăzi sunt bântuit de această tensiune
sanguină, pentru care trebuie să iau medicamente. Întâlnirea
mea cu Ierarhul binefăcător trebuia să aibă loc prin luna mai,
adică după Sfintele Paști. Trebuia ca în această perioadă să mă
descurc așa după cum voi putea. Important era faptul că, oficial
(în afara formalităților de rigoare, adică de instalare), eram
conducătorul spiritual al acelei comunități, iar liderii laici m-au
acceptat ca atare.
Încă nu-mi întâlnisem noul Stăpân (Ierarh). Văzui doar
un tablou al său, la subsol, în cancelaria parohială și, tare am
fost surprins că acest episcop româno-american nu avea barbă,
așa după cum fusesem obișnuit cu ierarhii din România.
Conversam, însă, telefonic cu +Vlădica Valerian, cerându-i
diferite sfaturi și mai ales consultându-l cum să organizez,
dimpreună cu Consiliul Parohial, evenimentele legate de
instalarea mea drept parohul acestei de Dumnezeu
binecuvântate parohii.
IPS +Valerian mă instalează ca preot paroh
al Bisericii „Sf. Maria” din St. Paul
IPS Sa +Arhiepiscopul Valerian călătorea, de regulă, în
parohiile sale, cu mașina. În pelerinajul său în Minnesota, de
data aceasta, cu ocazia instalării mele ca preot paroh, era
acompaniat, avându-l ca șofer, pe d-l Stelian Stănicel. Era un
prieten al său din tinerețe. Avea aceeași coloratură civică, sau
mai bine zis, viziune naționalistă, asemănătoare superiorului
său, pentru care mult a pătimit și el, însă recompensa
depășește durerea pătimirii, căci la „Vatra Românească‟ se
sălășluiește cu mormântul de-a dreapta mentorului său.
În anticiparea instalării mele oficiale ca paroh al bisericii
„Sf. Maria” din St. Paul, Minnesota, l-am sunat din nou pe IPS
Sa Vlădica +Valerian, cerându-i detalii adiționale. Între altele lam întrebat: „- Cine va predica în ziua instalării?”. Răspunsul
direct: „- Cucernicia Ta, fiindcă doresc să te ascult cum
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predici!... ai înțeles?”. Cu un astfel de răspuns, „mingea mi-a
fost urcată la fileu”. Dorind însă să fiu pregătit după cuviință, lam întrebat, în continuare, pe Înaltul Ierarh (pe care încă nu-l
întâlniserăm personal): „- Și cât de lungă ar trebui să fie
predica mea?”. Răspunsul: „- 8-10 minute, dar nu mai
mult!!!...”
Aha! Acesta-i momentul, mi-am zis eu... Trebuie să-l
impresionez neapărat pe Vlădica, să fie încuviințat că nu s-a
înșelat când m-a acceptat în Episcopia de la „Vatra‟. În cele 10
minute de predică, mă voi folosi de cunoștințele mele teologice,
scriptură și tradiție, combinate cu ceva literatură, filozofie și
poezie, și în final un moment de reculegere, printr-o rugăciune
de mulțumire de după sfânta împărtășanie. Mi-am întocmit
predica scrisă, m-am și cronometrat în expunerea ei liberă, ba
m-am și afișat vizual, privindu-mă în oglindă, ca nu cumva
vreun fir de păr să-mi cadă pe frunte (Doamne, ce mult păr
negru mai aveam în vremea aceea!!!) să-mi strice imaginea și,
astfel pregătit, mi-am zis: „Acum este momentul, acum mă voi
lansa în America!”
Slujba instalării subsemnatului în oficiul de nou preot
paroh al acestei biserici a fost superbă. Așa după cum fusese
rânduit, imediat după Sfânta Împărtășanie, am predicat după
cum am convenit cu Chiriarhul. Predica a fost sub 10 minute,
după
porunca
vlădicească.
Până
și
autorul
predicii
(subsemnatul) a fost impresionat de modul în care „mi-a
reușit”, „mi-a ieșit...”, „L-am impresionat pe Întâi-Stătătorul
+Valerian?!”.
La finele slujbei a vorbit Înaltul Ierarh. Era pentru prima
dată când participam la un spectacol Hollywoodian, un fel de
Disney-Land spiritual, văzându-l înveșmântat în straie Arhierești
strălucitoare, mișcându-se informal, pe soleia din fața
Iconostasului, de la stânga la dreapta și vice-versa, adesea
sprijinindu-se în toiagul arhieresc, vorbindu-le credincioșilor
într-un dialog neaoș ardelenesc, despre rolul preotului în
parohie, despre preoție și, suportul pe care trebuie să-l ofere
toți enoriașii preotului în parohia ce i-a fost încredințată. Eram
și eu cumva trecut prin viață, aveam și eu o experiență, slujind
de câțiva ani numai în străinătate, însă niciodată nu
participasem la un asemenea „spectacol spiritual”, pornit din
rărunchii sufletului său, captivant și spontan, care crea
imaginația că te transpune direct în Eden. Așa era el, +Vlădica
Valerian. La finele slujbei, i-a miruit pe toți credincioșii
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participanți la Sfânta Euharistie. Încă un șoc. Îi cunoștea pe
toți, după nume și se întreținea cu fiecare în parte câteva clipe,
câtă vreme îi miruia. Wow! Atunci am înțeles de ce cândva, mai
bine de 4 decenii trecute, fusese președintele asociației
Studențimii Creștine din România, înainte de anii '40.
+Valerian-Omul, o enciclopedie ambulantă.
Noul meu stăpân era de-a
impresionant!
La
dreptul
sfârșitul slujbei, a urmat o
recepție
cordială,
la
casa
parohială,
înaintea
începerii
banchetului oficial din sala mare
parohială. Între timp, sfârșinduși fiecare serviciul duminical, șiau făcut prezența la casa
parohială și alți prelați din
Asociația
Preoților
CreștinOrtodocși din Minnesota, după
cum urmează: Părintele Parry
Paraschou și Părintele Joseph
Vasiliou
(Dioceza
Greaca),
Părintele Anthony Coniaris, de la
Arhiepiscopul +Valerian
editura „Lumina Vieții” –
„Light and Life Publishing Company”, Părintele Vladimir Soroka
(paroh) și Părintele John Matusiak, asistent (St. Mary's
Cathedral din Minneapolis, MN, OCA), Părintele John Khory
(Dioceza Antiohiană) și alții. M-a surprins când, în cadrul
recepției informale de la casa parohială, Arhiepiscopul
+Valerian, întrebat fiind dacă dorește să bea un „sprite” sau un
„pepsicola”, Înaltul Prelat întrebă: „- Dar voi nu aveți nici măcar
o pălincă din Banat, ca să nu vă întreb despre o pălincă din
Ardeal?”. Glăsuia de data aceasta ardeleanul „moț” din
+Vlădica Valerian, Omul și Ierarhul din El.
Valerian, Omul, era unic prin felul său de a fi, de a sluji,
de a predica, de a-și lăsa amprenta sa peste istoria acestei
Sfinte și de Dumnezeu păzită Episcopie de la „Vatra
Românească‟, Episcopia ROEA.
În cadrul aceleași recepții informale, la un pahar cu
pălincă de Oaș, mi-am permis luxul să-l întreb pe Înaltul
Chiriarh:
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- Îndrăznesc să Vă întreb, Înalt Prea Sfinția Voastră, să-mi
spuneți ce credeți despre modul în care au decurs evenimentele
până acum!
Răspunsul, direct și sec și, mărturisesc faptul că nici
măcar nu mă așteptam la un asemenea răspuns:
- Totul a fost după cuviință, însă, predica frăției tale a fost un
dezastru total!!!
Nedumerit, am întrebat:
- Cum adică, Înalt Prea Sfinția Voastră?, fiindcă am oferit tot
ceea ce eu am știut și am putut?!!
Părintește, puse mâna Sa Arhierească pe umărul meu
stâng, și continuară:
- Asta-i problema! Ai predicat astfel ca să mă
impresionezi pe mine, însă foarte puțini au fost cei care te-au
putut urmări, sau ți-au înțeles predica. Nu uita niciodată că tu
ești preotul lor, de la care trebuie să învețe cum să se închine,
în ce să creadă, cum să-și păstreze credința, tradițiile și
datinile, etc...etc... Uită despre notițele după care vrei să
predici, ci adresează-te direct, de la suflet, la sufled, și astfel
vei fi un bun preot misionar în America!”.
Doamne, nu voi uita niciodată aceste sfinte povețe, și
mărturisesc sincer că, de atunci, până în zilele de astăzi, de
aproape 40 de ani, nu am mai citit vreo predică.
- Vă sărut dreapta Înalt Prea Sfinția Voastră, +Vlădica
Valerian!.
Ah!, aproape că uitam, încă un sfat +Valerian:
- Cea mai optimă și apreciată predică pentru credincioși este
aceea care are un început impresionant, un sfârșit tot atât de
impresionant, iar mijlocul să aducă, pe cât este posibil,
începutul de sfârșit.
Nu cred că sunt comentarii adiționale pentru o astfel de enunție
chiriarhală. În cadrul aceleași discuții informale cu Prea
Luminatul Ierarh, îmi aduc aminte că i-am mai adresat încă o
întrebare:
- Înalt Prea Sfinția Voastră, mi-ați spus, pe când eram încă în
Anglia, că trebuie să știu ambele limbi, Română și Engleză, ca
să pot păstori această parohie. Am fost stupefiat să aflu că în
această parohie se slujește numai în Engleză. Mai este valabilă
enunția?!".
Răspunsu-mi-a Venerabilul Vlădică:
- Absolut!. Ai nevoie de Engleză, ca să-ți slujești credincioșii,
precum ai nevoie și de Română, ca să comunici cu familia.
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Fără comentarii adiționale. Avea întotdeauna răspunsurile
adecvate, în tolba experienței și perspicacității Sale intelectuale.
Așa l-am cunoscut eu pe Sfântul +Valerian (Trifa), pe care-l voi
venera de-a pururea.
4. ADMINISTRAȚIE, LUCRARE PASTORALĂ, SLUJIRE
SACERDOTALĂ, EDUCAȚIE RELIGIOASĂ
ȘI ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE
Administrație, lucrare pastorală, slujire sacerdotală –
În timpul slujirii mele de 2 ani și jumătate în St Paul,
Minnesota, am avut o pastorație interesantă, benefică, cu
realizări satisfăcătoare pe tărâm sacerdotal și liturgic, și foarte
instrucțional din punct de vedere socio-cultural.
În general, în afară de
faptul că se oficiau slujbele
liturgice regulate (duminica
și la sfinții cu polieleu, din
timpul săptămânii), atât
biserica, cât și cele 2 săli
parohiale (sala mare, la
etaj, și sala mică la parter),
se închiriau, potrivit unor
Episcopul + Nathaniel și elevii
tarife dinainte stabilite,
pentru multiple activități civice, sociale și culturale, cum ar
fi:nunți, botezuri, banchete de absolvire ale liceelor și
universităților, petreceri legate de „prima împărtășanie” pentru
copiii familiilor mixte, petreceri de sărbători, banchete diverse,
evenimente
caritabile,
concursuri
artistice,
conferințe,
parastase, cină pentru repetițiile de nuntă, aniversări, zile de
naștere, petreceri pregătitoare pentru nunți, petreceri de
pensionare, reuniuni de familie, întâlniri de afaceri, etc.
Slujeam, duminical, cu multă plăcere și satisfacție. Corul
era superb. Slujeam numai în limba engleză. Aproape nimeni nu
mai vorbea românește, cu toate că, se afișau toți credincioșii
drept mari români. Și erau mari români, fiindcă proveneau cu
toții din familii românești. Erau aproape cu toții a doua și a treia
generație.
În timpul săptămânii, obligația mea era de a trimite
buletinul parohial (luni dimineața) tuturor celor care au lipsit,
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din binecuvântate pricini, în duminica respectivă, de la Sfânta
Liturghie. În timpul săptămânii, sau cel puțin o dată pe lună,
căutam să-mi contactez enoriașii, telefonic, și să conversez, cu
majoritatea lor despre viața lor spirituală și chiar personală și
să-i invit la Sfânta Slujbă de duminică. În egală măsură, făceam
aranjamente pentru slujbele ocazionale: sfeștanii, botezuri,
parastase, înmormântări, etc, și să vizitez bolnavii din
comunitate, la spitale și case convalescente.
Școala duminicală/educația religioasă în parohie,

Elevii școlii duminicale, cu
profesorii, și episcopul +Nathaniel

Profesoara Maria Marinkov și elevii
școlii duminicale

Preotul Constantin Alecse, profesoarele și elevii școlii duminicale
Am căutat să pun mare accent pe educația religioasă în
parohie. Am slujit în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare
religioasă, care pica în cursul săptămânii. Sfânta Liturghie a
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încorporat întotdeauna și o predică, sau o cateheză cu tematică.
Slujbe speciale erau oficiate mai ales în perioada celor 2 mari
Praznice Împărătești ale Creștinătății: Crăciunul și Sfintele
Paști. În ceea ce privește educația religioasă a copiilor și a
tineretului adolescent, exista o școală religioasă, care își
desfășura cursurile în fiecare sâmbăta seara. Sufletul școlii erau
surorile Marinkov (Margaret, Maria și Georgia). Aceste dedicate
educatoare țineau cursurile în sala mare parohială, fiecare
dintre ele lucrând cu grupe inegale (datorită vârstei
participanților), însă bine structurate, folosindu-se materiale de
educație religioasă, în limba engleză, tipărite în special de
arhiepiscopiile greacă și antiohiană și, mai apoi și de OCA.
Activități social-culturale
În sufletul lor, credincioșii bisericii „Sfânta Maria”, pe care
atunci o păstoream, erau mari români, deși cunoșteau foarte
puțim despre România și românism.

Grupul dansatorilor „Izvorașul”

Izvorașul (fotografie recentă)

Evenimentul central civic în care își manifestau
românismul lor era Festivalul Anual al Națiunilor (Festival of
Nations), care se organiza în orașul St. Paul și, în cadrul căruia
românii își afișau costumele naționale, mâncărurile românești,
apanaje tradiționale din toate regiunile țării și, culmea ironiei, ei
nu vorbeau limba Română, ci Engleza, în exclusivitate. Erau și
convingători în fața participanților la festival în expunerea
tradițiilor lor românești. Românii din Minnesota, în acele
vremuri, nu vorbeau românește, însă își dădeau sufletul pentru
România.
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Întreaga
comunitate
multiculturală
din
St.
Paul/Minneapolis
îi
cunoșteau, îi respectau și,
participau activ la toate
activitățile
acestei
comunități,
fiindcă,
la
rândul lor, acești membri ai
comunității românești din
„Izvorașul” și clericii
St. Paul se implicau în
activitățile social-culturale ale celorlalte etnii.
Deliciul festivalului națiunilor îl constituiau tocmai cele 2
grupe (formațiuni) de dansuri populare românești, Seniorii și
Juniorii grupului „Izvorașul", inițiat și prin sacrificiile personale
ale maestrului John Omoreanu și ale soției sale Georgiana
(fostă Marinkov). Stimă și recunoștință lor!
Bărbații la „vânătoare”, pentru masa de Sfântul Ioan –
M-a impresionat coeziunea dintre membrii comunității de
a-și susține parohia, de a-și împlini bugetul anual al bisericii,
prin sacrificiile personale ale membrilor consiliului parohial.
În acest sens, era tradiționalul obicei ca, la începutul
anului, bărbații comunității „să dispară de acasă" pentru 2-3
zile, să meargă la vânătoare și să aducă trofeele vânatului, pe
care, într-una din duminicile din luna lui ianuarie, la o masă
festivă organizată pentru ridicare de fonduri, masa de
Sfântul Ioan (St. John's dinner), să-și expună acele
trofee ale lor, adesea complimentate cu vreo 2-3 porci aduși de
la abator spre vânzare, în sala parohială a bisericii, unde erau
invitați și prietenii lor din comunitățile multiculturale din
Minnesota (ucraineni, ruși, polonezi, sârbi, cehi, irlandezi, etc),
ca să participe și să-și ofere obolul lor, în cadrul loteriei (masa
de Sfântul Ioan - St. John’s dinner), pentru fiecare „pulpană" ce
se oferea la acel ceremonial.
Ca o paranteză, referindu-ne la trofeele vânătorilor
noștri, adesea complimentate cu vreo 2-3 porci aduși de la
abator spre vânzare, exista o istorioară, cum că la un
restaurant de specialitate se serveau mititei pregătiți din carne
de fazani, la un preț foarte convenabil. Proprietarul
restaurantului fiind întrebat de un apropiat al său dacă întradevăr mititeii erau făcuți numai din carne de fazani, răspunsul
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a fost oarecum echivoc: - Desigur, doar că mai adăugăm și altă
carne, pentru ca mititeii să fie mai consistenți.
Continuă amicul: - Ce anume?
Răspuns-a proprietarul: - Carne de elefant.
Din curiozitate întrebă interlocutorul: - Și, în ce
proporție? Iarăși răspunsul fu sincer: - 50% la 50%, adică... un
fazan și un elefant.
Cam așa era și cu trofeele vânătorilor noștri, și porcii
cumpărați de la abator. Toți participanții la masa de Sfântul
Ioan știau de aceasta, însă venea la o astfel de activitate știind
prea bine că această masă era pentru ridicarea anuală de
fonduri, pentru susținerea parohiei și pentru a se simți bine
("have a good time!"). Ai noștri credincioși întorceau favoarea
participanților streini, atunci când și comunitățile lor organizau
astfel de activități destinate ridicării de fonduri pecuniare.
În felul acesta, la masa de Sfântul Ioan din luna lui ianuarie,
Consiliul Parohial reușea să împlinească cca 25% din bugetul
parohial. Era o experiență unică.
Ceea ce m-a impresionat foarte plăcut, a fost și faptul că,
în cadrul ședințelor parohiale (care nu durau mai mult de o oră
– după lozinca: „dacă nu rezolvi problemele parohiale într-o
ședință de o oră, atunci nu le mai rezolvi niciodată"),
problemele financiare majore ale parohiei, fie înlocuirea
acoperișului bisericii, a adiacentelor pariohiale, înlocuirea
unităților de aer condiționat, poarta garajului parohial, etc.,
erau rezolvate pe loc. Fiecare membru al consiliului se înscria
cu o sumă, care la finele ședinței trebuia să totalizeze suma
alocată pentru problema pecuniară ce trebuia să fie rezolvată.
Mulțumesc, Minnesota, ești un exemplu grăitor al modului în
care trebuiesc rezolvate problemele financiare din cadrul tuturor
parohiilor Episcopiei ROEA.
Activități extra-parohiale pentru suplimentarea
veniturilor personale –
Eram nevoit, în vremurile acelea, datorită veniturilor
insuficiente, care să-mi acopere toate cheltuielile familiale
(aveam deja 4 copii să-i cresc și să le asigur o educație!), să
găsesc o cale de a-mi suplimenta veniturile. Astfel că, prin
recomandarea părintelui John Khoury (preot sirian), din South
St. Paul, am fost angajat la spălătoria chimică Daizy Crazy din

228

MISIONARUL

St. Paul, unde primeam un salariu decent pentru o muncă de
muncitor necalificat.
Experiența mea legată de
această
prestație
este
apăsătoare. Nu pentru că
munca era grea, ci pentru
faptul că, mă aflam, an după
an, într-o continuă dilemă.
Proprietarul afacerii pentru
care lucram nu era creștin.
Și, chiar că nu contează ce
religie avea.
Era un om respectabil care acceptase un creștin și chiar
un slujitor al religiei creștine, să lucreze pentru el.
Avea toată încrederea în mine. Adesea lucram 10-12 ore
pe zi, de la orele 9:00 dimineața și până la orele 9:00 seara. Nu
mă jelesc. Eram compensat pentru orele suplimentare de lucru.
Problema la care fac referință este faptul că aveam un
contract cu proprietarul afacerii, care nu-mi îngăduia, sub nici o
circumstanță, să închid prăvălia în orele de lucru. Astfel că, în
Săptămâna Patimilor, din Miercurea Mare, până în Sâmbăta
dinaintea Sfintei Învieri, la orele slujbelor de seara din
Săptămâna Răstignirii lui Hristos, cu de la mine putere, îmi
luam riscul să închid prăvălia, cu 3-4 ore înainte de încheierea
programului, pentru „a alerga într-un suflet" la Sfânta Biserică,
unde săvârșeam Slujbele Deniilor. Dilema consta în faptul că
proprietarul nu știa acest lucru, iar eu eram plătit după
contract, chiar și pentru orele nelucrate ...în timp ce, în vremea
slujirilor amintite, gândul îmi zbura adesea către această
încrengătură nefirească, „între trăirea duhovnicească din
Săptămâna Patimilor, de care aveam nevoie ca de aer și,
povara supraviețuirii existențiale pământești, pentru mine și
familia mea, prestând o muncă, ce nu-mi oferea răgazul unei
schimbări a orarului de activitate cotidiană. Dumnezeule Mare,
mulțumescu-Ți că această stare a fost atât de vremelnică!

.

„Să călătorești cu speranța e mai bine decât să ajungi.‟
Robert Louis Stevenson

ANII DE SLUJIRE ÎN MINNESOTA

229

5.-REUNIREA FAMILIEI
Reunirea familiei mele pe tărâm american –
Un moment pivotant în viața mea (1980) și a familiei
mele în St. Paul, MN, a fost sosirea, cu invitație personală a
familiei mele, sora Paulina și cumnatul Constantin Ciocan, din
România, care, de data aceea au venit în America cu intenția de
a rămâne și de a-și aduce în America și cei 2 copii ai lor, Adrian
și Liliana Ciocan.
A fost un proces greu,
anevoios și, aproape fără
șansă de izbândă, însă, mare
este Dumnezeu! Peste ani,
acest proces de reîntregire a
familiei Constantin Ciocan s-a
împlinit abia în California, după
anul
1985.
Decizând
să
rămână în America, ca să-și
câștige
existenta, cumnatul
(ajutat și de subsemnatul) a
trebuit să lucreze temporar ca
La botezul Claudiei. În afară de mamă,
distribuitor de ziare, apoi ca
prunca botezată și nași, avem în imagine muncitor într-un atelier de
pe mama Anica Alexe, și sora dnei
recondiționare auto, iar sora
preotese Aurica, cu prunca în brațe
Paulina, într-o fabrică de
confecții și îmbrăcăminte,
funcții pe care, mai târziu, după strămutarea în California au
continuat să le practice temporar, cumnatul, Constantin Ciocan,
găsindu-și un loc de lucru în profesia ce o practicaseră în
România, aer condiționat și central-heating, mai târziu
formându-și compania sa în domeniu, de unde, după 30 de ani
de lucru în America, s-a și pensionat.
• Un alt moment crucial, în viața mea, în 1981, a fost vizita
părinților mei Anica și Enache Alexe. După sosirea lor în
America, intenția noastră era să-i reținem aici cu noi. Era ușor
în vremurile acelea. Puteam să mergem la oficiile de Emigrare
și să le cerem azil politic. Totul se rezolva în aceeași zi, mai ales
că subsemnatul fusese acceptat în această țară cu sigla de
„refugiat politic". Ne-am rugat, cum spune românul, cu „cerul și
cu pământul" să purcedem la aceasta acțiune. N-au vrut, nici în
ruptul capului să accepte propunerea noastră. De!..., aveau, în
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Dâmbroca, glia lor, mormintele părinților, bunicilor, moșilor și
strămoșilor lor, care-i chemau acasă și, acasă au plecat după 3
luni de ședere și confort în America, în sânul familiei noastre.
Au ales să se întoarcă acasă, la ai lor.
Șase luni mai târziu ne-au scris că ar dori să vină înapoi,
în America, să fie alături de noi până la finele vieții lor. Nu s-a
putut atât de repede această reunificare a familiei, fiindcă legile
de emigrare în America se schimbaseră între timp, trebuia ca
solicitantul (subsemnatul) să fie cetățean american. Abia trei
ani mai târziu, subsemnatul am devenit cetățean american și,
mi-am invitat din nou părinții, de data aceasta să locuiască
definitiv cu noi, cu sora mea Paulina și, astfel am trăit
împreună, pe această de Dumnezeu binecuvântată glie, până ce
părinții și-au dat, fiecare la rândul său, obștescul sfârșit, de
care vom mai vorbi în cele ce urmează.
„Familia este cea mai elementară formă de organizare.
Fiind prima comunitate de care se atașează un individ cât și
prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este
cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei
societăți.‟ – (Charles Colson)
„Căsnicia este arta conviețuirii compatibile a doi oameni
incompatibili. Căsnicia este un permanent test al caracterului.
Căsnicia nu ne face nici mai buni, nici mai răi, ci doar intensifică
la bine și la rău ceea ce deja se găsește în noi.‟ – (Sydney J.
Harris)
„Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea,
copiii noștri sunt lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei
devin niște analfabeți morali a căror unică lege este eu-l.‟(Charles Colson)
„Cu toate că fiecare familie constituie un colectiv ai cărui
membri au drepturi egale, totuşi părinţii se deosebesc de
copii prin faptul că primii conduc familia, pe când ceilalţi
primesc educaţia în familie.‟ – (A. S. Makarenko)
„Toate familiile fericite seamănă unele cu altele. Fiecare
familie nefericită este nefericită în felul ei.” Lev Tolstoi
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B.- PREGĂTIREA MANAGERIALĂ
1.- CONFERINȚA PAN-ORTODOXĂ –
REGULA RUGĂCIUNII ÎN TIMP DE NELINIȘTI
(THE RULE OF PRAYER IN A TIME OF ANXIETIES)
Dialogul ortodox-catolic din Biserica Romano-Catolică a
„Bunului Păstor", din Valea de Aur, Minneapolis.
Între oaspeții ecumenici participanți s-au numărat și
Episcopul Frederick Campbell, Arhiepiscopia Sf. Paul și
Minneapolis; Pr.Theodore Campbell, Biserica „Bunului Păstor",
Valea de Aur; Pr. Robert St Martin, OFM, Sf. Bonifaciu,
Minneapolis; Pr. Sharbel Maroun, Biserica Sf. Mormânt,
Minneapolis; Pr. Thaddeus Wojcik, Adormirea Maicii Domnului,
Biserica Ortodoxă din Lublin, WI; Pr. Harry Pappas, Biserica
Ortodoxă Greacă „Sf. Maria”, Minneapolis; Pr. John Mangels,
Biserica Antiohiană Sf. Gheorghe din West St Paul.
În așteptarea celui de-al treilea mileniu, s-a organizat un
Simpozion la Colegiul „Sf. Ecaterina”, oferindu-se prelegeri,
filme, întâlniri la mese rotunde, expoziții de icoane, slujire de
vecernii ecumeniste, la care au participat și prelați ortodocși,
începând din anii '80.
La simpozionul, din 8-10 octombrie 1982, conferențiarii
principali au fost prelații ortodocși: Pr. Prof. John Meyendorff,
cu tematica „Aspectele și perspectivele ecumenismului și
Biserica Ortodoxă spre finele secolului XX "; Pr. Theofanis G.
Stavrou, cu tematica „Biserica Ortodoxă Rusă sub regimul
sovietic, 1964-1982"; Pr. Constantin Alecse, cu tematica
„Metodele comuniste de controlare a Bisericii Ortodoxe din
România"; Arhimandritul Makarios, călugăr din Mănăstirea Sf.
Ecaterina, cu tematica „Muntele Sinai și Rolul duhovnicesc al
Mânăstirii Sf. Ecaterina"; Pr. Peter Gilquist, cu tematica „De la
Evanghelizare la Ortodoxie". Moderatorul conferinței a fost
doamna Magdaline Bovis, președinta Reuniunii Doamnelor, de
la Biserica Greacă „Sf. Maria” din Minneapolis, cu tematica
„Femeile ortodoxe în Biserică". Printre alți ortodocși participanți
s-au numărat și Mary Ann Sporcic, Biserica Ortodoxă Rusă „Sf.
Maria”; Joanne Droubie, Biserica Antiohiană „Sf. Gheorghe” din
South St. Paul; Barbara Tkach, Biserica Ortodoxă Americană
„Sfântul Gherman” ... și mulți alții.

232

MISIONARUL

2. CALIFICARE ÎN MANAGERIAT ȘI ADMINISTRAȚIE DE
AFACERI, LA COLEGIUL NAȚIONAL
In perioada anilor 1981-1982 am urmat, dimpreună cu
soția, preoteasa Elena, cursurile de business ale Colegiului
Național „National College of Business" din South Dakota,
branșa din St. Paul-Minnesota, acumulând un total de 38 de
credite și, specializându-ne în programări de soft, în diverse
limbaje de calculatoare, comunicații, contabilitate, afaceri
domestice și internaționale, finanțe. Personal, acest lucru mi-a
oferit un orizont larg asupra tehnologiei moderne, inclusiv în
lumea internetului, care avea să vină din urmă. Din acest punct
de vedere pot mărturisi, cu modestie, că am „picat în domeniu",
chiar „la timpul potrivit" al noii tehnologii, „computerizarea
omenirii", care avea să schimbe, definitiv și ireversibil,
traiectoria și existența omenirii, așa cum a fost ea până atunci.
„Femeia, mai mult decât oricine, îl educă pe copil către
omenie. Tatăl este creierul, dar femeia este inima omenirii.‟
– (S. SMILES)
„Părinții trebuie să știe că copiii virtuoși le procură la
orice vârstă multă bucurie și adâncă mulțumire, fiindcă în
preocuparea atentă a părinților stă izvorul de bune însușiri ale
copiilor.‟ – (Leone Battista Alberti)
„Cel mai important element al muncii noastre este
familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul
familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a întregii noastre
afaceri.‟ – (Walt Disney)
„Părinții au mai mare grija de fericirea copiilor, decât
copiii înșiși, căci ei nu se lasă orbiți de patimi sau imbolduri
necugetate și orânduiesc totul cu mai multă înțelepciune, astfel
încât, cu timpul, și copiii să se declare mulțumiți.‟
– (Carlo GOLDONI)
„Cei care nu au încercat niciodată intimitatea profundă şi
nici apropierea iubirii reciproce fericite, au pierdut cel mai mare
lucru pe care îl are viaţa de dăruit.‟ – (Bertrand Russell)
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C.- RELAȚII DE FAMILIE
1. CU FAMILIA JIM ȘI DOROTHY CAPETI
LA CASA DE LA LAC
Cele mai multe amintiri din Minnesota le avem, probabil,
din timpul relațiilor noastre cu familia Jim și Dorothy Capeti.
Dacă ar fi să descriu această familie, printr-un singur cuvânt,
acel cuvânt ar fi „atypical", adică familie „neconvențională".
Jim, pe numele său de botez Constantin, a fost adus de părinții
săi în America din Banatul Yugoslav, localitatea Beba-Veche, pe
când avea numai 3 ani.
Era un om dur, direct,
dintr-o bucată și foarte
categoric. Dacă îndrăzneai
să argumentezi cu el, erai
deja pierzător 100%. Știa
să te aducă la nivelul său
intelectual (probabil vreo 4
clase elementare), și având
experiență la acest nivel te
Casa familiei Jim Capeti, la lac
făcea un "knockout" cât ai
zice „pește".
Așa că era mai bine să îți vezi de treburile tale fără a te
amesteca prea mult în viața sa. Datorită „intelectului‟ său,
adesea aducea „complimente" jignitoare chiar și soției sale
Dorothy, o norvegiancă cu mult bun simț, finuță și ascultătoare,
numind-o „oaie", „mulă", și multe alte apelative din jargonul
beba-vechian. Lucrase toată viața sa într-un abator din St. Paul.
Dacă reușeai „să-i intri pe sub piele", Jim Capeti era
mierea de pe pământ. Era binevoitor, mărinimos și, mai ales
loial. Era un soldat credincios al preotului, dacă preotul reușea
să-l atragă de partea lui. Biserica îi era la suflet. El era și
grădinarul voluntar al bisericii. Casa parohială, în viziunea lui
era „casa noastră". Adesea intra în casa parohială, ca și în casa
lui personală (fiindcă avea și cheie), mergea la frigider fără
permisiune și se înfrupta după bunul plac. Expresia lui preferată
era aceea „- Părinte, dacă te înțelegi bine cu consiliul parohial,
nu trebuie să ai frică de nimic, fiindcă nimeni nu te va da
afară". Era posesiv, însă și reverențios, raportat la cultura și
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educația sa. Datorită experienței sale, dobândite de-a lungul
anilor, cu preoții predecesori, avea o axiomă a sa „Parohia
Sfânta Maria din St. Paul Minnesota este o trambulină de
lansare a preoților care vin aici către alte parohii din America".
Și avea dreptate, acesta a fost, de fapt, și cazul meu.
Jim și Dorothy Capeti aveau o casă la lac, către Râul
Minnetonka, la vreo 65-70 de mile către est, pornind din St.
Paul. Am fost de mai multe ori invitați să petrecem cu ei, la
casa lor „de la lac”, la sfârșitul săptămânii, la finele Sfintei
Liturghii. Erau extrem de primitori. În timp ce soția sa, Dorothy,
pregătea friptura și salatele, asistată de soția mea, d-na
preoteasă Elena, subsemnatul și Jim (care avea pe atunci
vârsta tatălui meu), făceam de mai multe ori ocolul lacului cu
barca sa cu motor. Din respect pentru noi, ne ofereau peste
noapte dormitorul lor (master-bedroom), în timp ce ei dormeau
în dormitorul strâmt de oaspeți. Ce mai vremuri!, ce amintiri
minunate!. Atât de apropiați am fost, încât Jim și Dorthy Capeti
au devenit nașii de botez ai fiicei noastre Ana Claudia, născută
în Minnesota. Dumnezeu să-i odihnească, fiindcă ambii au
plecat dintre noi, iar fiicei lor, Joanne Droubie, condoleanțele
noastre sincere!.
„Nu pătimim atât de rău din partea străinilor cât din
partea alor noștri.‟ – (Babrios)
„Frații care trăiesc în bună armonie sunt mai tari decât
orice fortăreață.‟ – (Antisthenes)
„E lege să dai părinților onoruri ca și zeilor.‟ (Menandru)
„Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire de
conștiință mai degrabă decât de aur.‟ – (Platon)
„Nu există comoară mai prețioasă pentru un bărbat,
decât o femeie care-i împărtășește soarta.‟ – (Euripide)
„Așa cum îti tratezi părinții, o să te trateze și pe tine
copiii tăi.‟ (Thales)
„Nerecunoștința cea mai urâtă, dar cea mai obișnuită și
mai veche, este nerecunoștința copiilor față de părinți.‟
– (Vauvenargues)
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2.- MINNESOTA ÎN AMINTIRILE
FAMILIEI CONSTANTIN ȘI GETTA JERCAN
„Am părăsit România în primăvara anului 1982
(1982/04/14). După o scurtă ședere la Roma, am pornit pe
drumul spre destinația Saint Paul, Minnesota, USA. Găseam
țara care avea să ne aducă începutul unei noi vieți, pentru noi și
copiii noștri.
Întreaga noastră familie,
respectiv a tatălui vitreg,
Nicolae Manciu, s-a reunit.
Astfel ne-am reîntâlnit cu
fratele, cu sora și cu mama,
Elena Manciu, care a luptat
mult
pentru
reîntregirea
familiei. A fost o revedere
emoționantă, cu mult fast. Neam bucurat de o primire caldă
și plină de surprize. Aici, am
cunoscut persoanele care neau sponsorizat venirea, prin
societatea WCC, familia Tinka
și Aro Bledow.
Îmi amintesc cu plăcere cum, în zilele următoare pășirii
pe pământ american, am fost introduși în diferite cercuri, am
vizitat locuri deosebite precum Librăria, Universitatea, dar și
multe alte locuri, pe care, din nefericire, nu le pot numi acum.
Îmi amintesc cu plăcere cât de surprinsă am fost să văd lumea
amabilă, extrem de primitoare. Treptat, am intrat în ritmul vieții
de zi cu zi.
Un lucru foarte important, care avea să ne schimbe
cursul vieții, aici, a fost acela de a cunoaște familia părintelui
Constantin Alecse, de care ne-am atașat foarte mult, devenind
prieteni apropiați.
Cuvintele sunt prea sărace, pentru a reda recunoștința
privitoare la sinceritatea relației familiei noastre cu cea a
părintelui. Prin intermediul său, am cunoscut oameni cu suflet
minunat, care ne-au sprijinit și ne-au ajutat la nevoie. O astfel
de persoană pe care aș vrea să o menționez și de care ne-am
atașat foarte mult este doamna Rose Polacek.
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Cel mai mult timp l-am petrecut cu familia părintelui,
care, de altfel, ne-a ajutat să ne mutăm din Bloomington în
Saint Paul. Șederea aici a fost, însă, temporară, până la
hotărârea de a pleca din Minnesota în California, Los Angeles
(„Orașul Ingerilor”), unde părintelui Constantin îi fusese
încredințată Parohia Sfânta Treime („Holy Trinity”, Roman ian
Orthodox Church).
În timpul scurtei șederi în Saint Paul, prietenia dintre
familia noastră și a părintelui s-a cimentat și zilele decurgeau
într-o armonie frumoasă, frățească, plină de afecțiune. Ne
simțeam minunat și eram nelipsiți de la biserică, iar după
serviciul religios mai rămâneam în casa parohială, primitoare și
plină de căldură, înconjurați de minunați prieteni. Era o extensie
a familiei, care ne lipsea foarte mult.
Depănam amintiri și făceam planuri, dar viitorul avea să
aducă schimbări, prin plecarea spre California. Șederea în Saint
Paul a fost o experiență deosebită, un transfer de la viața lăsată
în Romania la începutul unei vieți pline de necunoscut, o pagină
frumoasă în viața noastră și a copiilor noștri.”
Venirea noastră în America, și mai ales stabilirea noastră
în California, ne-a oferit posibilitatea reîntâlnirii noastre cu nașii
de cununie, Vasile și Eugenia Ionescu (fotografia de mai sus),
plecați din România cu mulți ani înainte. Acum și ei sunt în
curțile veșniciei. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în
curțile drepților.
„Nedreptul va rămâne aşa, spurcatul se va mai spurca
Dreptul va face dreptate, iar sfântul va sfinţi ruga sa.
Sunt Alfa şi Omega şi plată fiecare va avea după fapte
Cei ce vor avea bune fapte, vor intra biruitori în cetate
Afară vor rămâne câinii, vrăjitorii şi alte fiinţe spurcate.
Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul Meu, pentru a mărturisi,
Si va mărturisi, cu privire la Biserici, lucruri adevărate.
Eu sunt rădăcina, odrasla lui David, steaua din zori de zi,
Şi Duhul şi mireasa şi zic: „Vino!” Şi cel care vede cununa
Mărturisitorul, zice: ”Vino Iisuse! Harul Lui cu voi, întruna!”
AMIN!” (Mircea Iordache – Despre Apocalipsa)
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M-a uimit ploaia de soare
Dedicație de Mircea Iordache

Despre statul Minnesota nu știam lucruri prea multe,
Dar speram să fie-n nota speranțelor mult râvnite.
Mă aștepta Biserica, m-aștepta „Sfânta Maria”
Și-ncercam a-mi explica ce înseamnă bucuria.
Am aflat că Minnesota, Steaua Nordului, înseamnă,
Doi la sută-i este cota din țara americană.
Vine cam pe jumătatea întinderii României
Și pe sfert din plinătatea mărimii demografiei.
Minnesota, ca altminteri, este-al doișpelea stat
Pe-a Americii cuprinderi și, cu orizont înalt.
Minneapolis, St. Paul, orașele gemene
Dau industriei ecoul și dau artele perene.
Iar în Greater Minnesota, cu preerii vestice,
Se dezvoltă mult recolta de aspecte rustice.
Cu lacuri, vreo zece mii, statul e recunoscut,
Turistule, de-ai să vii, ai destule de văzut!
Este și-un râu Minnesota, de „culoarea cerului”,
Multe ape-s cu „Dakota” pe cuprinsul statului.
Este Minnehaha Falls, zisă „cădere de apă”,
Minnetrista, cu-al ei STAS, fiind o „apă curbată”
Privită-i „apa cea mare” prin numele Minnetonka
Iar „apa albă” apare cu numele Minneiska.
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De Mni s-a lipit orașul, tradus cu grecescul „polis”
Așa s-a format urmașul numit Minneapolis.
Mintenaș, mi-am amintit, când am ajuns la New York,
De tot ce m-am despărțit, capul n-o să-mi mai întorc.
M-am trezit ca dintr-o transă când din zbor am coborât,
Gândind la această șansă, să scap de visul urât.
Pentru-a schimba terminalul, din New York, la La Guardia,
Am înghesuit taxi-ul cu toată familia.
La aeroport un mentor, preot Florian Gâldău,
M-aștepta ca un reper, prin grija lui Dumnezeu.
Ușurat de grija sorții, care mult mă apăsase,
I-am mărturisit soției, că am scăpat de angoase:
- Să mulțumim Domnului, c-am ajuns în Canaan,
În țara făgăduinței și am scăpat de „satan”!
- Domnule, aveți dreptate, zice un ecou din față,
Dar nu ați scăpat de toate și de mâna care-nhață,
Puteți fi interceptați, nu aveți integritatea,
Mâna lungă din Carpați privează securitatea!
Taximetristul vorbea, reflectând ca pentru sine
Și m-am speriat, cumva, că era român ca mine,
Dar m-am liniștit pe dată, că liniștea-i din cuvânt
Avea aură curată, lipsită de vreun rău gând.
Iată și aeroportul, cel vizat, din La Guardia
De unde să îmi iau zborul cu copiii și soția.
Iată și-un frumos bărbat, părul sur, cârlionțat,
Părintele Gâldan, în fapt, prelat foarte venerat.
După ce făcurăm plată, așa cum se merita,
Taximetristul, pe dată, pe părinte-l acosta:
„Sfinte părinte vă dau, să primiți acest prelat,
Și garantat vi-l predau, că-i „de-al nostru”, garantat!”
Apoi trei ceasuri am stat cu părintele Gâldău,
Atât cât am așteptat zborul dat de Dumnezeu.
După-mbrățișări frățești, cu căldura-i pastorală,
Prin sfaturi duhovnicești, mi-a dat haina informală.
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Cred c-această întâlnire, cu-așa mentor de renume,
Mi-a dat multă stăpânire, cum să mă descurc în lume
Și, uimit pe veci rămân, de prea vrednicul Gâldău,
O esență de român, peste tot și în mereu.
Mult slăvit, din suflet, este ca mentor de bunătate,
America o slujește cu-naltă identitate.
Precum cei ce-L prețuiesc, mulțumesc lui Dumnezeu
Că m-a învățat să trăiesc prin părintele Gâldău!
Cu-aceleași îmbrățișări, ne-am luat „La revedere!”
Și-am pornit spre alte zări cu multă încredere.
Primul lucru special, am fost impresionat
De luxul imperial în noapte iluminat.
Apoi cordialitatea stewardeselor frumoase,
Toată ospitalitate, cu bucatele gustoase,
Nicăieri nu mai văzusem așa zâmbete mieroase.
Oare raiul îl găsisem? Ptiu, ferește-mă Hristoase!
Am zburat cam două ore, continuu și liniștit,
Liniștea cuprinzătoare m-a cuprins și-am ațipit.
Tresărirea mi-a fost plină de uimire și extaz,
Plăcerea mi-a fost deplină, ne-aștepta un nou macaz.
Nava a aterizat pe la doișpe din noapte
Și-am trăit cu-adevărat vise dulci, adevărate,
Vreo doișpe credincioși ne-au primit entuziast
Și, acești mărinimoși, bagajele ne-au cărat.
Cu mașinile lor proprii ne-au dus de ne-au instalat,
Nu știam ce ne văd ochii, ne-am trezit într-un „palat”.
Care de care mai ager, în pripă ne-au arătat
Ce este prin frigider și confortul minunat.
Doamne, bunule părinte, cât de mult m-ai luminat,
Câtă dragoste fierbinte pus-ai în tot ce mi-ai dat!
Îți mulțumesc Doamne, mult, că am spre Tine chemare
Și, să știi, pe-acest pământ, m-a uimit ploaia de soare!

239

240

MISIONARUL

Toleranța
Toleranța ne face să vedem că ființa semenului
E la diferite niveluri de formare a caracterului.
Despre toleranță se vorbește azi tot mai puțin,
Poate pentru că tot mai puțini discipoli o susțin,
Exerciţiul toleranţei ne molipseşte cu noi virtuţi,
Tinerii să fie îndrumați, fiind ai toleranței recruți,
Ei vor duce mai departe steagul bunei cuviințe,
Și strănepoții vor primi la rândul lor învățăminte
Iar lumea de mâine va deveni tot mai tolerantă,
Purtarea în lume va câștiga o ținută mai elegantă.
Trebuie văzută mai întâi bârna din ochi, de e mare,
Și, apoi, de vorbit despre paiul din ochii lui cutare.
Va fi greu să fim toleranți, uitând valoarea iertării,
Să iertăm, lăsând simțul eului, să fim voia răbdării,
Toleranţa e marea chezăşie a libertăţii creştinilor,
Ea are la bază iertarea și jertfirea de sine a sfinților.
Azi, toleranţa se referă la acceptarea diversităţii,
Ca o formă superioară de exprimare a umanității,
Azi, nu mai este o concesie pe principii de putere,
Act de bunăvoință față de cei de niveluri inferioare.
E atitudinea de a accepta fără a judeca sau critica
Diversitatea de idei, opinii, credințe, rase, etcetera,
Diferite de ale noastre, cu care nu suntem de acord.
Toleranța permite a trăi-n pace, fără bătăi de cord.
Cel mai bun rezultat al educaţiei este toleranţa,
Nu trebuie a permite să ne conducă indiferența!
Voi, oameni, învățați de la Ceruri toleranța mereu,
Învățați toleranța și iubirea de la bunul Dumnezeu!
Mircea Iordache
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D.- CĂLĂTORIA DIN MINNESOTA
ÎN CALIFORNIA
Plecarea spre California implica încă un detaliu, deloc
neglijabil. Așa după cum mărturiseam într-un subcapitol, mai
sus, pronia divină ne-a înzestrat cu o relație de prietenie atât
de strânsă cu familia Constantin și Getta Jercan (deși ne
cunoscuserăm doar cu vreo jumătate de an în urmă), încât la
rugămintea lor „–Mergem și noi cu dumneavoastră în
California!", nu am avut încotro, decât să le răspundem
afirmativ: "- Vă luăm cu noi!".
Am plănuit călătoria în detaliu. Familia subsemnatului era
formată din 6 membri, iar a familiei Constantin Jercan, din 4
membri, să nu mai vorbim și de faptul că d-na Getta Jercan era
însărcinată cu cel de al 3-lea urmaș. S-a luat decizia finală să
conduc eu mașina familiei, un Stationwagen, marca
„Volkswagen", cu schimbător de viteze manual, unde încăpea
familia mea și cei 2 copii ai familiei Jercan, și un autocamion
UHaul, ce urma să-l conducă d-l Jercan, în care ne-am încărcat
ambele familii bruma noastră de „zdrențe" personale,
acumulate în timpul șederii noastre în Minnesota.
Zis și făcut. Duminică, 19 septembrie 1982, a avut loc
ultima mea slujire în St. Paul, Minnesota. Luni și marți (20-21
septembrie) am împachetat totul în autocamionul UHaul, iar
miercuri dimineața, cu noaptea-n cap, am pornit la
drum. Plecând din Minnesota, în timpul celor 3 zile de condus
(dormind 2 nopți la hotel, în statele Colorado și Nevada), am
traversat, până în California 5 state: South Dakota, Nebraska,
Colorado, Utah și Nevada.
Știam că mergem și abia așteptam să ajungem în însorita
Californie. Însă, surpriză, ajunși în California, la cca o oră
distanță de orașul Barstow, localitate la vreo 100 km de San
Bernardino (250 km de Los Angeles), iarna era la ea acasă.
Acesta era primul nostru „Bine ați venit în California!‟ cum era
afișat, înscrisul lui Jerry Brown, al 34-lea guvernator al
Californiei (1975-1983).Trebuia, fie să oprim până încetează
ninsoarea și drumurile se deszăpezesc, fie să avem lanțuri sau
cauciucuri de iarnă, fie să alegem căi ocolitoare, care să ne
ajute să ajungem la destinație a doua zi.
Am ales cea de a treia variantă și, într-adevăr, a doua zi,
ziua sâmbetei, 25 septembrie 1982, zi în care, după alte
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câteva peripeții, rătăciri și ocolișuri pe străzile orașului
Glendale, am ajuns în Los Angeles, pe la orele 2:00 pm, la Casa
Parohială, de la adresa bisericii, 3315 Verdugo Rd., Los
Angeles, CA 90065, unde eram așteptați de George Dascălu,
președintele Consiliului Parohial. Reflectând retrospectiv, la
sosirea noastră în Minnesota, din Anglia, la 12 noaptea (1980),
unde eram așteptați de cca 12-15 credincioși, la sosirea în
California (1982), eram așteptați doar de președintele
Consiliului Parohial, care, după cuvântul protocolar de bunvenit, îmi oferiră o cutie cu chei pentru uși, dulapuri și alte
mobiliere parohiale (nu exagerez, credeți-mă, cutia conținea pe
puțin vreo 100 de chei, de diferite mărimi), spunându-mi
„- Încercați-le pe toate și vedeți fiecare cheie, unde se
potrivește‟. Așa am cunoscut, prin președintele ei, comunitatea
româno-americană din Los Angeles, în care aveam să slujesc
începând cu ziua următoare, adică de duminică 26 septembrie
1982, Sfânta Liturghie și primul meu Botez, în Los Angeles,
Botezul „prințesei" Georgiana Grasu.
Și, așa, aici în Los Angeles, slujesc de aproape 35 de ani.
Despre misionarismul meu în California voi vorbi detaliat în
capitolul următor.
Veniţi să vă dau pastila de vis
de Mircea Iordache
Pluti-veţi pe tărâmuri de dor,
Pentru tot ce a fost şi va fi,
Pentru aerul sfânt, prins în zbor,
Cu tot ce-aţi ştiut şi veţi şti.
Am creat, pentru vis, farmacie,
Pentru tot omul de bună dorinţă.
Veniţi să primiţi pastila cea vie,
Pastila de vis, pastila credinţă!
„În iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintrun nimic se naşte un colos.” – Tudor Arghezi
„Nu există prietenie sau dragoste ca aceea a unui părinte
pentru copilul sau.” – Henry Ward Beecher
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III.1.- DESCRIEREA STATULUI
CALIFORNIA
1. DATE GENERALE
California este un stat federal al Statelor Unite ale
Americii. Se întinde de-a lungul jumătății sudice a coastei de
vest, continentale, a Statelor Unite. Cu o populație de peste 36
milioane de locuitori și cu o suprafață de cca 423.970 km²,
California este al treilea stat ca suprafață (după Alaska și
Texas) și cel mai populat stat al SUA.
Zona era locuită de nativii americani cu mult înainte ca
exploratorii din Europa să înceapă a se perinda sporadic, în
secolul al 16-lea. Spania colonizase parțial statul California de
azi la sfârșitul veacului al 18-lea, înaintea războiului mexican
de independență (1810 - 1821). După aceea California a făcut
parte din statul independent Mexico. În timpul războiului
mexicano-american (1846 - 1848) coloniștii americani ai
regiunii s-au revoltat și au creat California Republic, un stat
independent cu existență efemeră. Ca urmare a încheierii
războiului dintre Mexico și Statele Unite zona a revenit SUA.
Goana după aur din California (the California Gold Rush),
din anul 1849, a adus o imensă masă de imigrație, care a
permis, rapid, ca în 1850 California să devină al 31-lea stat al
Statelor Unite.
În ciuda unei istorice și nefondate „reputații" de a avea o
„viață lejeră‟, datorată climei extrem de blânde, în realitate
californienii au făcut California de azi, drept a șaptea economie
a lumii, contribuind cu circa 13% la produsul intern brut al
Statelor Unite. Industriile predominante ale statului includ
agricultura, distracțiile, manufacturarea în industria ușoară,
turismul și mai ales industrii diversificate atât pe orizontală cât
și pe verticală.
Zonele economice specializate ale statului cuprind de
exemplu Hollywood (pentru distracții), California Central Valley
(pentru agricultură), Silicon Valley (pentru computere și high
tech) și zona viticolă, Wine Country.
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2. CLIMATUL CALIFORNIEI
Verile sunt foarte calde, cu seri răcoroase, în timp ce
primăvara și toamna sunt blânde, cu seri reci. Sezonul de iarnă
„ploios” este blând și ocupă perioada anului dintre ianuarie și
martie. O mare parte a statului are un climat mediteranean, cu
veri calde, uscate și blânde, dar cu ierni ploioase. Orașul San
Francisco este cunoscut pentru ceața sa caracteristică
primăverii și începutului de vară. Partea nordică a statului
California, precum și zona munților înalți, beneficiază de zăpadă
pe timpul iernii, în timp ce deșerturile au parte de veri foarte
calde și ierni blânde.
3. GEOGRAFIA CALIFORNIEI
California se învecinează la vest cu Oceanul Pacific, la nord
cu Oregon, la est cu Nevada și Arizona, la sud cu statul mexican
Baja California. Cu o suprafață de 414.000 km², este al treilea
stat american ca suprafață, după Alaska și Texas. Dacă ar fi
țară independentă, California ar fi a 59-a din lume, ca
suprafață.
În mijlocul statului se află Valea Centrală a Californiei,
mărginită spre vest de lanțurile muntoase din apropierea
coastei, spre est de Sierra Nevada, SUA, la nord de Munții
Cascade și la sud de Munții Tehachapi. Valea Centrală este
principala zonă agricolă a Californiei, ea producând aproape o
treime din alimentele pentru întreaga țară.
Împărțită în două de Delta Râurilor Sacramento - San
Joaquin, porțiunea nordică, Valea Sacramento, reprezintă
bazinul hidrografic al Râului Sacramento, în vreme ce porțiunea
sudică, Valea San Joaquin, formează bazinul Râului San
Joaquin. Prin dragaj, râurile Sacramento și San Joaquin au
rămas suficient de adânci încât mai multe orașe din interiorul
statului sunt porturi maritime.
Delta Râurilor Sacramento - San Joaquin River este o
sursă importantă de apă pentru întreg statul. Apa este extrasă
printr-o rețea extinsă de canale și pompe, ce traversează
aproape toată lungimea statului, între acestea numărându-se
Proiectul Central Valley și Proiectul State Water. Apele deltei
alimentează cu apă potabilă cca 23 de milioane de oameni,
aproape două treimi din populația statului și irigă plantațiile
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fermierilor de la vest de Valea San Joaquin. Insulele Canalului
se află în largul coastelor de sud.
Sierra Nevada (din spaniolă = munții înzăpeziți) are cel
mai înalt vârf montan dintre cele 48 de state americane,
Muntele Whitney, la 4.421 m altitudine. Lanțul înconjoară Valea
Yosemite, celebră pentru domurile sale glaciare, pentru Parcul
Național Sequoia, unde cresc arbori sequoia uriași și unele
dintre cele mai mari organisme vii de pe Pământ, precum și
pentru Lacul Tahoe, un lac adânc cu apă dulce, cel mai mare lac
al statului, ca volum de apă.
La est de Sierra Nevada se află Valea Owens și Lacul
Mono, habitat esențial al păsărilor migratoare. În vestul statului
se află Clear Lake (Lacul Limpede), cel mai mare lac cu apă
dulce ca suprafață aflat în întregime în California. Deși Lacul
Tahoe este mai mare, o parte din el se află pe teritoriul statului
Nevada. În Sierra Nevada temperaturile ajung iarna să fie
similare zonei arctice, acolo aflându-se câteva zeci de mici
ghețari, printre care se numără ghețarul Palisade, cel mai sudic
ghețar din Statele Unite.
Circa 45% din aria totală a statului este împădurită,
diversitatea speciilor de pin din California fiind incomparabil mai
mare decât a oricărui alt stat. California conține mai multe
păduri decât oricare alt stat american, cu excepția Alaskăi. Mulți
dintre copacii din Munții Alpi din California sunt printre cei mai
bătrâni din lume. Un pin Bristlecone are vârsta de 4.700 de ani.
În sud se află și un lac sărat continental, Marea Salton.
Deșertul central-sudic se numește Mojave. La nord-est de
Mojave se află Valea Morții, unde se află cel mai jos și mai
fierbinte loc din America de Nord, Bazinul Badwater aflat la −86
m. Distanța orizontală de la nadirul Văii Morții până la vârful
Muntelui Whitney este mai mică de 140 km. Într-adevăr,
aproape întreaga Californie de Sud este un deșert arid și
fierbinte, cu temperaturi extrem de ridicate pe timp de vară.
Granița sud-estică a Californiei cu Arizona este în întregime
formată de râul Colorado, din care își extrage apă.
De-a lungul coastei Californiei se află mai multe și mari
zone metropolitane, inclusiv zona metropolitană Los Angelesul
Mare, zona metropolitană Golful San Francisco și zona
metropolitană San Diego.
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Ca parte a Cercului de Foc, California este afectată de
tsunami, inundații, secete, vânturi, incendii forestiere, alunecări
de teren în zonele abrupte și are mai mulți vulcani. Are
numeroase cutremure cauzate de mai multe falii, în principal de
falia San Andreas.
4. ISTORIA CALIFORNIEI
Ca și în cazul celorlalte state ale Americii, istoria scrisă a
Californiei este destul de scurtă. Înaintea sosirii europenilor, pe
acest teritoriu au locuit diferite triburi de indieni. Ei vorbeau
propriile lor limbi. În anul 1524, California a fost descoperită de
către exploratorul spaniol Cabrillo. Colonizarea spaniolă a
început în anul 1769. California a rămas sub stăpânirea Spaniei
și apoi a Mexicului. În anul 1850, după un scurt război,
California a devenit cel de-al 31-lea stat al SUA.
(Sursa)
Istoria OCA
OCA a luat naștere din activitatea misionară a Bisericii Rusiei în
Alaska
şi
în
Insulele
Aleutine,
desfăşurată
de
opt călugări ortodocşi care au sosit în Alaska în 1794. Aceștia se
înscriau în tradiția misionară veche de secole a Bisericii
Ortodoxe Ruse, care a dus Ortodoxia printre mongoli prin
călugării Hourg şi Varsanufie, precum și prin Sfântul
Cuvios Ştefan din Perm (1340-96), care a călătorit în Kazan,
dincolo de Munţii Urali, până în pădurile Siberiei, pentru a duce
ortodoxia păgânilor zirieni. Călugării ruşi au propovăduit
Ortodoxia încă şi mai spre est, în cele din urmă stabilind o reţea
de misiuni de-a lungul şi de-a latul Siberiei şi de-a lungul
întregii coaste a Pacificului: în China (1686), Alaska (1794),
Japonia (1861), şi Coreea (1898).
În 1860 a fost fondată o parohie la San Francisco de
către ruşi, sârbi şi greci. Au fost înfiinţate parohii în întreg
teritoriul Statelor Unite. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX, sediul Episcopiei Nord Americane a fost
mutat la San Francisco şi apoi la New York. În această perioadă
au sosit valuri uriaşe de imigranţi din Europa Centrală,
Răsăriteană şi de Sud şi din Orientul Mijlociu. Dar, indiferent de
naţionalitatea
acestora,
toţi
erau
cuprinşi
într-o
singură episcopie sau jurisdicţie, aflată sub ascultarea Bisericii
Ortodoxe Ruse.
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III.2.- ROMÂNII DIN CALIFORNIA
1. NOTE INTRODUCTIVE
California, statul însorit, Statul Aurului (golden state),
este al treilea stat american ca întindere geografică, cu o
topografie și un climat diversificat.
Colonizarea Californiei a fost foarte înceată, până în
secolul 19, singura colonie cunoscută, fiind cea a spaniolilor de
la San Diego, stabilită în 1769, de Gaspar de Portola.
Abia în perioada „goanei după aur‟, valuri de colonisti din
statele nord-estice ale Statelor Unite, din Canada și din Europa,
invadează California.
Zvonurile descoperirii aurului în California ajung și în
România. În 1848, un grup de 15 aventurieri români se
îmbarcă, la Constanța, pe o corabie cu pânze, cu destinația
California. Din păcate, naufragiază pe coasta Mexicului, unde se
și stabilesc.
Un așa-zis val al emigrației în California de sud începe în
1853, ca urmare a autorizării de către Congres a construirii căii
ferate ce va lega California de statele nord-estice ale Statelor
Unite.
2. PRIMUL VAL AL IMIGRAȚIEI ROMÂNEȘTI
Informații despre românii stabiliți, până în 1920, în sudul
Californiei, sunt foarte puține. În perioada anilor 1912-1920
sunt cunoscute numai vreo 15-16 familii de români în sudul
Californiei. În jurul anului 1936, familiile de români existente în
Los Angeles, la acea vreme, s-au organizat într-o societate
fraternală, numită „Viitorul Român”, în scopul într-ajutorării
reciproce.
La 25 iunie 1939, un grup de cca 25 de români-fondatori,
sub președinția lui Mike Șerban, au pus bazele primei biserici
românești din sudul Californiei, „Sfânta Treime", care a fost
deservita, sporadic, de părintele Martin Ionescu (1889-+1979).
Între anii 1940-1950, un număr de peste 300 de româniamericani se mută din statele nord-estice în însorita Californie,
unde explozia economică, după cel de al doilea război mondial,
oferă locuri de muncă și condiții favorabile de comerț.
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3. AL DOILEA VAL AL IMIGRAȚIEI ROMÂNEȘTI
Perioada 1950-1960 este cunoscută în termeni tehnici de
emigrare drept perioada persoanelor expulzate. Mulți dintre
românii veniți acum în California, au părăsit România ca urmare
a instaurării regimului comunist. Acest grup de refugiați politici
era alcătuit, în general, din intelectuali (gazetari, avocați,
profesori, medici, ingineri, etc.) și militari de carieră, la care se
adaugă un mare număr de foști elevi ai școlilor militare din
Germania și foști prizonieri de război. Aproximativ 280 de
familii, dintre cei menționați mai sus, se stabilesc în Los
Angeles.
În
perioada
1960-1972,
datorită
unor
presiuni
internaționale și a situației tot mai grele din România, guvernul
comunist român este nevoit să accepte o ușoară liberalizare în
politica sa (începând mai ales din anul 1962), cu care ocazie
mulți deținuți politici au fost eliberați din închisorile și lagărele
comuniste și din câmpurile de muncă silnică, de tip sovietic.
Alegerea libertății, cu destinația Occident, de către mulți
dintre ei, se face fie legal (acordându-se „de ochii lumii‟ un
număr restrâns de pașapoarte), fie ilegal, folosindu-se metode
ingenioase de trecere a frontierei. Acești refugiați politici anticomuniști au părăsit România, nu din considerente materiale,
economice, sau de frustrări de moment, ci din cauza abuzurilor
și presiunilor politico-culturale exercitate, cu asprime, de
comuniști, asupra lor și a familiilor lor.
4. AL TREILEA VAL AL IMIGRAȚIEI ROMÂNEȘTI
În perioada anilor 1972-1989, un mare grup de români
vine în America în cadrul procesului de reîntregire a familiilor.
Cei mai mulți dintre imigranții români, în aceasta perioadă,
sosesc în America în timpul președinției d-lui Jimmy Carter
(1978-1982). Președintele Carter, de religie „baptist din Sud‟
(Southern Baptist), a facilitat venirea, în perioada președinției
sale, din România, a zeci de mii de „baptiști‟, pe întregul
teritoriu al Statelor Unite, cu precădere în Sudul Californiei.
Doamna Angela Popovici, fiica respectabilului pastor baptist
Petre Popovici, din Sudul Californiei, a fost un incontestabil
instrument sine qua on în „relocarea‟ în Sudul Californiei a unui
număr considerabil de români, de religie baptistă.
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Compoziția noului val de imigranți români este foarte
diversificată: printre ei găsim intelectuali, meseriași calificați
sau necalificați, artiști plecați în turnee, oameni de știință,
plecați la conferințe internaționale. Motivele imigrării din
aceasta perioadă, sunt: situația politică grea din România,
nivelul de viață scăzut, abuzurile sistemului de securitate în
toate domeniile de activitate din România, inclusiv științific și
intelectual. Acești factori au creat o criză generală, stare de
nervozitate în întreaga Românie și o dorință de imigrare spre
vest, generalizată (fenomen necunoscut până atunci în întreaga
Românie).
Din
statisticile
companiei
Research
Management
Corporation (Falls Church, Virginia, 1986), cca 800 de români
au emigrat anual în Los Angeles, în această perioadă, care - în
termeni matematici - se traduce prin imigrarea a cca 18.000 de
români, din România, în sudul Californiei, în perioada anilor
1972-1989. Imigranții aparțin diferitelor denominațiuni creștine
(cu precădere: baptiști, penticostali, adventiști, evangheliști,
martorii lui Jehova și alte denominațiuni creștine protestante și
mulți ortodocși). Marea majoritate a celor peste 18.000 de
imigranti, care s-au stabilit în aceasta perioada în sudul
Californiei, au „intrat" în America au ajutorul a 11 agenții de
sponsorizare, finanțate, parțial sau total, de guvernul american,
dintre care menționăm mai jos: Church World Services, Tolstoy
Foundation, International Resque Committee, U.S. Catholic
Conference, All-Cultural Friendship Center, St. Anselm's Baptist
Church (Orange County), East European-American Friendship,
Romanian Baptist Congregation, United Cambodian Community
& Southern Baptist Congress.
Cea de a 11-a organizație de sponsorizare, condusă de
preoții Richard Grabowski (1974-1980) și părintele Constantin
Alecse (1982-1989) și, mulți ani după aceea, a fost parohia
ortodoxă română Sfânta Treime, din Los Angeles, California,
care a sponsorizat, sau co-sponsorizat, fără ajutoare
guvernamentale, sau din afară, peste 1500 de familii de
imigranți români, în sudul Californiei.
„Excelenţă morală este un rezultat al felului în care trăim.
Devenim corecţi, făcând fapte corecte, devenim temperaţi
comportându-ne temperat şi devenim curajoşi făcând acte
curajoase.” – Aristotel
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5. IMIGRAȚIA ROMÂNEASCĂ,
ÎN PERIOADA ANILOR 1989-2000
În urma „revoluției" din decembrie 1989 și a înlăturării
dictaturii comuniste din România, procesul de imigrare a
românilor în Statele Unite ale Americii, în perioada 1989-1993,
a cunoscut o perioadă de stagnare. Mulți dintre imigranții
români din America, în această perioadă, 1989-1993, s-au
repatriat, cu gândul de a-și redobândi proprietățile și drepturile
legitime, confiscate de comuniști la data plecării lor din
România în America, în ultimele 4 decenii.
Constatând, însă, că procesul de redobândire a bunurilor
pierdute este anevoios și întârzie peste așteptări, mulți dintre
cei repatriați, foști rezidenți sau cetățeni naturalizați ai Americii,
au revenit în America, unii aducându-și cu ei rudenii și
cunoscuți.
În această perioadă, guvernul Statelor Unite ale Americii
a deliberat acordarea de vize prin sistemul loteriei, pentru toate
țările, inclusiv pentru România. În ultimii 4 ani, prin acest
sistem al „loteriilor‟ a sosit anual, mai ales în sudul Californiei,
un număr de cca 1000-1500 de români. În termeni matematici,
aceasta înseamnă un număr de cca 5.000-7.000 persoane, de
origine Română, sosite în sudul Californiei, în ultimii 4-5 ani.
Este iarăși avenit a menționa și faptul că în această
perioadă s-au intensificat schimburile de studenți și candidați la
doctorat, în cadrul marilor universități, făcându-se astfel simțită
o creștere a diasporei românești în sudul Californiei, cu cca
20% până la 35%, față de 1989.
Se poate afirma că, acum la început de nou mileniu, în
anul de grație al Domnului, 2000, numărul românilor, sau
americanilor de origine română, în California, este între 60.00075.000, aparținând diferitelor religii și denominațiuni creștine și
necreștine, cu toate că, în această ultimă perioadă, la care ne
referim, datorită recesiunii economice (1990-1995), o bună
parte dintre românii-americani din California s-au mutat în alte
state
americane
(Arizona,
Texas,
Nevada,
Oregon,
Washington), în căutare de servicii sigure și stabile și cu un
nivel de trai mai bun.
trebuie să menționăm aici și faptul că, Statul California,
recunoscut drept „stat seismic‟, datorită cutremurului din
ianuarie 1994 din Northridge, o fracțiune de cca 5% din
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numărul membrilor comunității româno-americane din sudul
Californiei s-a mutat în alte state.
Cu toate că, în prezent, nu avem statistici ferme, din
partea agențiilor guvernamentale americane, asupra numărului
românilor-americani viețuitori în sudul Californiei, la sfârșit de
mileniu, în 1999, surse competente de luat în considerație,
afirmă că:
•
Numărul românilor-americani în California este de cca
60.000 – 75.000.
•
În sudul Californiei, sunt cca 45.000-52.000, dintre care
- cca 26.000 trăiesc în marele Los Angeles, municipalitatea Los
Angeles-ului, cca 20.000 în Orange County și încă vreo 4.000 în
municipalitățile de San Bernanrdino, Riverside, Palm Springs,
Ventura și Kern.
•
Cca 25.000 în Nordul Californiei, cei mai mulți dintre ei
fiind specializați în domeniile computerelor, electronicelor,
internet-ului, desenului tehnic computerizat,etc.
6. STATISTICI, PROCENTAJE
Statistici pe grupe de vârste
Persoane peste 60 de ani: cca 30%, cei mai mulți fiind
pensionari.
Persoane între 21-60 de ani: cca 53%, reprezentând
grupul activ din punct de vedere economic, social și politic.
Persoane sub 21 de ani: cca 17%, care reprezintă
viitorul de mâine al comunității românești: majoritatea tinerilor
români și români-americani studiază în colegii și universități de
prestigiu în Statele Unite ale Americii.
Statistici pe profesii și activități sociale
O primă categorie o formează meseriașii și cei cu studii
medii-tehnice (cca 67%). Calificarea sau recalificarea acestora
s-a făcut în instituții americane de profil. Pentru profesarea
meseriilor au fost susținute examene pentru obținerea licenței
pentru Statul California. Aproximativ 30% dintre aceștia sunt
contractori individuali, sau proprietari de mici companii și
ateliere. Predomină atelierele de matrițerie și industrie grea, de
reparații pentru instalații de aer condiționat și încălzit, ateliere
de auto-mecanică, etc.
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Până în 1990, un avânt nespus îl luase orientarea
românilor în construcția caselor, în domeniul agențiilor de
vânzări și cumpărări de imobile. Din 1990 acest domeniu a
stagnat datorită recesiunii economice.
Tot în această primă categorie se includ și saloanele de
cosmetice, coafură și manichiură, restaurantele cu specific
românesc și american, magazinele alimentare, bijutierii,
funcționarii contabili cu mari responsabilități în companii
bancare, administratorii de clădiri, etc.
O a doua categorie o formează intelectualii (cca 32%),
cu studii superioare în Europa sau America. Prin muncă și
dăruire, înfruntând dificultățile limbii engleze și concurența celor
pregătiți în Occident, mulți au reușit să se afirme în domenii
diverse: medicină, inginerie, computere, arhitectură, etc.
Profesorii universitari, medicii, inginerii de o înaltă calificare,
artiștii plastici sau instrumentiștii, scenariștii, cineaștii, scriitorii,
gazetarii, regizorii, avocații, doctoranzii, etc., toți fac cinste
comunității româno-americane din sudul Californiei.
O a treia categorie, un grup restrâns ca număr (cca
1%) este al industriașilor și investitorilor, ale căror companii
angajează un număr substanțial de lucrători și, au investiții de
multe milioane.
Statistici pe tema apartenenței religioase
Datorită numărului mare de imigranți români, stabiliți în
ultimii 50 de ani în Sudul Californiei, aparținând diferitelor
denominațiuni creștine și necreștine, precum și a distanțelor
geografice imense, a fost necesară înființarea multor biserici și
case de rugăciuni, în mai multe zone geografice.
Biserici ortodoxe în sudul Californiei: 8, după cum
urmează: (1). „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Torrance
(1970), de sub jurisdicția IPS Arhiepiscop Victorin; (2). Capela
„Sf. Cuv. Parascheva” din Alpine Village (1996) sub omoforul
IPS Arhiepiscop Kyrill; (3). „Sf. Ioan Botezătorul” (1982) din
aria Hollywood/Olympic, Los Angeles, sub omoforul IPS
Arhiepiscop Kyrill; (4). „Sfânta Treime”, cea mai veche biserică
românească din sudul Californiei (1939), sub omoforul PS Sale
Nathaniel, aria Los Angeles, Glendale & San Fernando Valley;
(5)„Adormirea
Maicii
Domnului”
(1984),
Anaheim,
municipalitățile Orange și San Diego, sub jurisdicția PS Sale
Nathaniel; (6). „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Palm
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Springs și municipalitatea San Bernardino (1988), sub
jurisdicția PS Sale Nathaniel; (7). Capelanatul din cadrul
colegiului Claremont (1985), sub jurisdicția PS Sale Nathaniel;
(8). „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Pomona Valley (1987), sub
jurisdicția PS Sale Nathaniel.
Biserici baptiste în sudul Californiei: 3, „Bethel Baptist
Church” din Anaheim, biserica baptistă din aria Los Angeles din
Bellflower (peste 500 de familii) și biserica baptistă „Calea
Crucii” din Colton, San Bernardino.
Biserici penticostale, în sudul Californiei: 3, biserica
penticostală „Emanuel” din Anaheim și bisericile penticostale din
orașele Roseville și Modesto.
Biserica catolică de rit bizantin (biserica greco-catolică) în
sudul Californiei: 1, cu servicii religioase în capela mânăstirii
catolice din Hollywood, de pe Wilton Street.
Biserica adventistă în sudul Californiei: 1, cu centrul în
Loma Linda, municipalitatea San Bernardino.
Biserica evanghelică (pocăită) în sudul Californiei: 1,
cu servicii religioase în municipalitatea Orange, Orange County.
Cifre și procentaje aproximative de tip religioas
Procente și numere de persoane
• Cca 58% ortodocși = cca 29.000,
• Cca 16% baptiști = cca 8.000,
• Cca 12% penticostali = cca 6.000,
• Cca 4% adventiști = cca 2,000,
• Cca 3% greco-catolici = cca 1.500,
• Cca 2% evangheliști/pocăiți = cca 1.000,
• Cca 5% nedeclarați = cca 2.500
Procentaje pentru Municipalitatea Los Angelesului
(Pentru credincioșii ortodocși – locația geografica)
29% - Bazinul Los Angeles, Hollywood, West Los
Angeles, Beverly Hills
51% - Valea San Fernando și municipalitățile Ventura,
Kern.
20% - Pasadena, Valea San Gabriel, Long Beach, San
Pedro, Districtul Maritim Bay area.
Sursa.
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Stăpânul vieții noastre
e numai Dumnezeu
(IV)
Viața este prețioasă, dar este și fragilă,
În clipa asta ești, în următoarea te-ai dus,
Ea are granițe precise și poate fi facilă
De-i corect încărcată, cu țel bine propus.
Este scurtă și rapidă viața ce-o avem,
Trecem prin ea, ca printr-un vibrant vis,
Suntem pasagerii grăbiți ai unui grăbit tren,
Necunoscând adresa - în iad sau paradis.
Ironia sorții e că nu scăpăm de viață în ea.
E o nenorocire continuă parcursă pas cu pas.
Fă ce iubești, iubește ce faci, lasă lumea
La un loc mai bun și nu te scobi în nas!
Viața-i prea importantă să o iei în serios,
Primul pas necesar: hotărăște-te ce vrei!
Orice zi poate fi ultima, trateaz-o cu folos,
Că până la urmă, o zi îți va da ortul ei.
Tragedia vieții nu-i că se termină repede,
Ci, așteptăm prea mult până se va ivi
Învață ca și cum veșnic ea o să se depene
Și trăiește ca și cum mâine ar fi ultima zi
Nu trăi cu gându-n trecut, nu visa la viitor,
Concentrează-ți toate eforturile în prezent!
Arta vieții? Rezervă, discrețiune,......umor,
În genere negațiune, abnegațiune în rezumat.
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache
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III.3.- SOCIETĂȚI ȘI ALTE
ORGANIZAȚII ROMÂNEȘTI
ÎN SUDUL CALIFORNIEI.
Uniunea și Liga Societăților Românești din America a fost
cea mai veche societate românească, așa după cum am
descris-o în Capitolul I - Istoria Imigrației , luând ființă în 1928,
prin unificarea celor două societăți (organizații) fraternale,
separate, așa după cum se explică detaliat în capitolul
respectiv.

A. ISTORIA UNIUNII ȘI LIGII
1. ISTORIA ÎN DATE A UNIUNII ȘI LIGII
1928 - Primii pași de reunificare a celor două societăți
„Carpatina” din Cleveland, Ohio şi „Vulturul” din Homstead,
Pennsylvania, au fost făcuți de către cei doi președinți ai Uniunii
și Ligii, în 1924, urmând să definească detaliile de unificare și
să elaboreze protocoalele, în conformitate cu cerințele tuturor
membrilor. S-a stabilit că singurul mod posibil de a păstra
armonia a fost prin unificarea celor 2 organizații, sub anumite
condiții, care trebuiau îndeplinite de toți membrii votanți ai
celor două organizații.
1941–1945. În 1941, Statele Unite, a intrat în al doilea război
mondial și, tinerii americani-români au fost chemați spre a-și
servi țara lor. Având mai multe oportunități decât părinții lor,
acești tineri s-au înscris în stagiul militar și s-au remarcat pe
mai multe fronturi, în diferite părți ale lumii, mulți dintre ei fiind
medaliați pentru serviciul lor militar. La întoarcerea lor acasă,
Uniunea și Liga au luat inițiativa să creeze unități medicale care,
prin intermediul Crucii Roșii să doneze sânge și să achiziționeze
ambulanțe și, chiar, un avion, numit „Duhul Uniunii și Ligii‟,
care să transporte pe fronturile militare, de război, donațiile lor.
1948 - Adolescenții care au mers la războiul al II-lea mondial,
s-au întors acasă ca adulți și cu mai multă dorință de a primi o
educație adecvată, mai presus decât educația înaintașilor lor.
Atunci, generația vârstnicilor și-a dat seama că este timpul să
predea conducerea societăților și organizațiilor lor, acestor
tineri. Astfel că, pentru prima dată în istoria sa, „Uniunea și
Liga” a ales la Convenția din Youngstown Ohio, în 1948, drept
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președinte, un membru tânăr, născut în America din părinți
români, pe avocatul Joseph J. Crăciun, din Warren, Ohio.
1952 - În acea vreme, de după războiul al II-lea mondial,
România trecea prin cea mai neagră perioadă a istoriei sale.
Basarabia și Bucovina de Nord au fost anexate la Uniunea
Sovietică și restul României a devenit, literalmente, o provincie
a Rusiei. Deportarea în masă a românilor, de armatele rusești,
a stârnit ura tuturor românilor din America împotriva Rusiei.
Uniunea și Liga, precum și alte organizații românești din
America, au conștientizat faptul că noul regim comunist din
România, impus prin forță de Moscova, avea drept scop
distrugerea completă a libertăților poporului român. Aflându-se
în imposibilitatea de a sta cu mâinile în sân, în timp ce această
tragedie se întâmpla în România, organizațiile americane au
format un comitet, care a solicitat o audiență la președintele
american Harry S.Truman, prezentându-i un memorandum la
26 noiembrie 1952, în care se descriau deportarea românilor în
masă, de către ruși.
1965 - Președintele Uniunii și Ligii, John C. Coman, a fost
invitat de președintele Lyndon B. Johnson să participe la
ceremonia organizată în fața Statuii Libertății, la care s-a
semnat noua lege de imigrare, prin care se elimina sistemul de
„cotă de emigrare”.
1966 - 11 iunie. La cea de a 60-a aniversare a „Uniunii și Ligii”,
sărbătorită în Cleveland, Ohio, au fost onorați membrii
fondatori. Peste 800 de persoane au participat la festivitățile
Uniunii & Ligii, din Southfield, Michigan High School, pentru a
contribui la Programul Cultural al Uniunii & Ligii, ceremonial în
cadrul căruia s-au distribuit distincțiile și, în cadrul căruia și-au
adus contribuția culturală peste 170 de interpreți din cadrul
multor societăți și parohii românești din Statele Unite și
Canadei.
1967-1969 - Președintele Uniunii și Ligii, participă la o
conferință fraternă, la Casa Albă, la invitația președintelui
Lyndon B. Johnson.
1968 - 1 decembrie. Toate organizațiile românești importante
din America au participat la sărbătoarea națională a României,
Unificarea Ardealului cu patria mamă, care a avut loc în
Cleveland, Ohio. Era a 50-a Aniversare a Unirii Transilvaniei cu
patria mamă.
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1975 - 20 ianuarie 21 și 23. John W. Popescu, președinte al
Uniunii și Ligii, a participat la Reuniunea Bicentenară a Americii,
în Washington.
1990 - 23 aprilie - Uniunea și Liga - Președintele Georgeta B.
Washington participă la o întâlnire cu președintele României,
Emil Constantinescu, în Boston, Massachusetts.
Uniunea și Liga – Permanența Californiană
După ieșirea societății Viitorul Român, din Uniune și Ligă
(?) Uniunea își continuă activitatea sa în California, mai ales și
datorită faptului că președintele Uniunii și Ligii, în marea
majoritate a acestor ani este dna Daniela Istrate, din Los
Angeles, CA, fiind chiar și în prezent președinta Națională a
Uniunii și Ligii. Pot fi găsite mai multe date pe site-ul oficial al
organizației - www.romaniansocieties.com - (Sursa)
2. SOCIETATEA „VIITORUL ROMÂN”
După cum am precizat la începutul subcapitolului 2, în
„Notă Introductivă‟, vestea descoperirii de aur la James
Marshall din California, în 1848, a determinat cincisprezece
aventurieri români să se urce într-un vas în portul Constanța,
și să plece spre „pământul făgăduinței" . Din păcate, din cauza
condițiilor meteorologice nefavorabile, nava s-a scufundat pe
coasta Baja California, la vest de Mexico, cu doar o mână de
supraviețuitori.
În 1853 , în urma aprobării Congresului SUA pentru construcția
căii ferate Santa Fe, mulți români au venit în California de pe
Coasta de Est și chiar din patria mamă, să ajute la construcție.
În paginile documentare ale căilor ferate din California, se
arată că un român, Jon Gurghiu, a deținut funcția de
supraveghetor (diriginte de șantier) al echipei de construcție.
Între 1900 și 1920, un număr de familii românești s-au stabilit
în zona Greater Los Angeles, cum ar fi: în 1906, Familiile
Crețu (Los Angeles), Axente (Long Beach), sau în 1912, Pascu
și Cosma (Los Angeles).
Frecvența accidentelor de muncă, au determinat,
familiile menționate mai sus și alte încă vreo 14 familii,
cunoscute în acei ani în Los Angeles, să întemeieze o societate
etnică culturală și de ajutor social, numită „Viitorul Român‟, pe
data de 18 aprilie 1926, urmând de fapt, exemplul societăților
românești, stabilite pe coasta de est, sub conducerea Uniunii și
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Ligii Societății Româno Americane, din Cleveland, Ohio. Doi ani
mai târziu, societatea a fost încorporată în orașul Los Angeles.
Pentru următorii 20 de ani, societatea, în sine, ca un membru al
Uniunii și Ligii, a ținut întâlniri la domiciliul membrilor fondatori.
În 1939, membrii societății au decis să înființeze un comitet,
condus de Mike Șerban, care să investigheze posibilitatea
organizării unei Biserici Ortodoxe Române în această metropolă.
În 1946, omul de afaceri George Voishan, un industriaș
cunoscut, ce avea contracte cu Departamentul Apărării
Americane, a oferit, acelui grup de 16 familii, suma totală de
16.800 dolari, în formă de împrumut, fără dobândă, pentru o
perioadă de 5 ani, pentru achiziționarea Bisericii Episcopale, la
adresa 3315 Verdugo Road, în Glassel Park, sud-est de
Glendale, care a fost numită, ulterior Biserica Ortodoxă Română
„Sfânta Treime”.

1985-Societatea "Viitorul Român"
Până în 1997, Societatea a avut sediul în birourile adiacente la
biserică. Pe site-ul oficial al societății (www.viitorulroman.com)
sunt detaliate principalele acțiuni și activități socio-culturale,
desfășurate de societate în toți anii săi de existență. Între
activitățile sale pivotante, merită a se aminti aici faptul că
societatea „Viitorul Român” a fost gazda Convenției Naționale a
Uniunii și Ligii Societăților Românești din America (2000) ca mai
apoi, din motive neclare, societatea să se desprindă de Uniune
și Ligă, devenind o societate independentă.
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Societatea „Viitorul Român” a mai excelat, printre alte
activități deosebite și în organizarea (adesea în cooperare cu
biserica „Sf. Treime”) de activități culturale, în zona Los Angeles
(zeci de artiști de renume din România, politicieni, personalități
publice și membri ai familiei regale române, inclusiv Regele
Mihai, Regina Ana, Prințesele Irina și Sofia, fiind oaspeți de
onoare ai Comunității Româno Americane din California. După
știința autorului acestor rânduri, cele mai prolifice activități ale
societății „Viitorul Român” s-au desfășurat în perioada anilor în
care societatea a fost condusă de familia Jon și Stela Cepoi,
până la stabilirea lor definitivă în Las Vegas.
În ultimele 2 decenii, conducerea societății a alternat
între Cristian Călugărița și Ionela Kloes. (SURSA)
3. SOCIETATEA „DOINA”
În paralel cu societatea „Viitorul Român”, a mai
funcționat în Los Angeles și societatea „Doina”, înființată de
câțiva români, având loc de întâlnire reședința soților Joseph și
Pearl Paraschiva (născută Opriș) Brezean, din La Canada,
California.
Această societate avea aproape în exclusivitate scop
caritabil și de sponsorizare a imigranților români.
Este cunoscută una dintre acțiunile de caritate și
întrajutorare fraternală, mai ales de către soții Brezean, a
poetului vizionar Aron Cotruș, ajutat nu numai să emigreze în
America, dar să fie și îngrijit timp de foarte mulți ani, până la
decesul său (1961).
Poetul Aron Cotruş, se născuse în Haşag, localitate de
lângă Sibiu, în 2 ianuarie 1891, în familia preotului ortodox,
Aron Cotruş și, a trecut la cele veşnice, departe de ţara lui, mult
cântată şi cu dorul neîmplinit de-a „închide ochii lângă al
Carpaţilor zid”. Pe blogul bisericii ortodoxe române Sf. Treime
se poate citi biografia completă a acestui poet vizionar
www.biserica ortodoxa.blogspot.com).
Reproduc în cele ce urmează doar 2-3 paragrafe din
corespondența purtată de poet, cu actrița română din Paris a
anilor 1930-1935, Paula (Iliescu) Gibson.
După mai mulţi ani petrecuţi în Spania, poetul Aron
Cotruș, a trecut oceanul în America, la invitaţia Societăţii
culturale româneşti „Doina” din La Canada, California. Cu
prilejul împlinirii a 69 de ani de viaţă, atinsă departe de
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Ardealul în care s-a născut şi de România, Maestrul Aron Cotruş
a rostit o scurtă cuvântare în faţa românilor californieni,
prezenţi la Societatea „Doina” la acea sărbătoare, cu profunde
semnificaţii prezente şi viitoare. „- Pentru acest ajun al
amurgului meu pe pământ străin, în straie grele de emigranți,
ne-am întâlnit azi la această masă întinsă a Societății „Doina”
să petrecem împreună o frântură de timp, ceva mai lungă decât
trecerea unui vad şi să-l oprim întrucâtva în amintirile noastre,
astăzi. Cel dintâi gând al meu se îndreaptă spre soţii Paraschiva
şi Josef Brezean care ne-au poftit să ne ospătăm împreună în
cinstea anilor mei. La chemarea acestei Societăți „Doina” am
venit în California, în toamna anului 1956 şi, copleşit de
bunătatea şi atenţiile familiei Brezean, am căutat, la rândul
meu, să le răspund cu florile câmpeneşti ale sărăciei mele, de
care nu mi-a fost nicicând ruşine, întrucât mi-a plăcut mai mult
să dau decât să primesc. La cea dintâi vizită a mea în California
am căutat să ajut, cu sfatul, mergerea înainte a acestei
societăţi, însufleţită de cele mai curate simţăminte româneşti.
Din această modestă casă a pornit ideea unei „Ore Româneşti”
la Radio California. Aici s-a hotărât imprimarea unui disc, care a
îngemănat muzica şi poezia românească şi, care s-a răspândit
cu iuţeala fulgerului peste toată faţa pământului, afară de ţările
zăvorâte dincolo de blestematul oblon de oţel, unde zace,
flămândă şi istovită, România noastră. Tot de aici şi-a luat
zborul gândul cucernic de a-l comemora pe împăratul poeziei
româneşti, Mihail Eminescu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de
la moartea lui. Aceste înfăptuiri nu s-ar fi putut duce la bun
sfârşit fără însufleţirea şi spiritul de jertfă ale soţilor Brezean.
Alături de familia Brezean, ţin să mulţumesc şi să felicit din
toată inima pe toţi cei ce s-au ostenit alături de ei pentru
această cauză românească...‟
Acum, la peste o jumătate de secol de la moartea
poetului, opinia publică din ţară, admiratorii poeziei cotruşciene
şi nu numai ei, merită să cunoască viaţa Maestrului Aron
Cotruş, relatată de actrița Paula (Iliescu) Gibson, o
binefăcătoare a poetului. Dorul de ţară, de oamenii şi locurile
natale l-au mistuit tot timpul, în toate visele sale, până la
moartea lui, survenită la 1 noiembrie 1961, la un spital din
Long Beach, California şi înmormântat în cimitirul „Sf. Cruce”
(Holy Cross) din Cleveland, statul Ohio, SUA. Câțiva ani mai
târziu, avea să moară însăși Societatea „Doina”.
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B. ORGANIZAȚII ROMÂNEȘTI, DUPĂ 1989
Voi face referire mai jos doar la 3-4 dintre societățile de
după 1989, fiindcă, sunt cam trase la indigou, afișând cam
aceleași obiective, iar pe listele lor de membri sunt cam aceleași
persoane, numai că, prin rocadă dețin funcții diferite, în
numitele organizații:
1. CONSILIUL MONDIAL ROMÂN,
Mihai Stan (președinte)
Organizația CMR, a pornit la drum ca un Forum, cu nobila
misiune de a apăra drepturile Omului și ale României și, în
particular, ale românilor care trăiesc în afara granițelor
României. Misiunea sa este de a promova valorile culturale și
spirituale românești, de a aprofunda relațiile dintre țările unde
trăiesc românii și România, țara lor de origine, de a lua poziții,
de a menține un dialog deschis, de a-și exprima liber punctul de
vedere, de a informa forurile în drept, naționale și
internaționale, prin scrisori, petiții, proteste, rapoarte
documentare, adresate organelor competente, despre acțiuni pe
care CMR le consideră nedemocrate și nu vin în ajutorul
românilor de pretutindeni... de a se implica și a participa activ
la acțiuni de binefacere și ajutor umanitar.
Site-ul oficial www.consiliulmondialroman.org
2. CONSILIUL ROMÂNO-AMERICAN,
Neculai Popa (președinte)
Înființat în 1998, de șase asociații românești din zonă
(potrivit unei scrisori deschise), precum și de reprezentanți ai
comunităților religioase: ortodocși, greco-catolici, romanocatolici, baptiști și penticostali CRA. Printre alte principii și
scopuri, are în preocupare si respectarea drepturilor depline ale
cetățenilor români aflați în afara granițelor României.
Secretarul general al Consiliului Mondial Roman se
concentrează în special pe proiectele de la Chișinău și Timoc si
de necesitatea unei funcționări corecte a Departamentului
pentru Românii de Pretutindeni.
Președintele Neculai Popa expune în scris, în publicații din
România, și din diaspora, materiale argumentative, oferă
interviuri și apariții televizate despre evoluțiile în cazul
Cimitirului Eroilor de la Chișinău, despre implicarea unui român-
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american în ajutarea Asociației Studenților Timoceni, de la
Craiova, dar și despre cum vede domnia sa funcționarea în
continuare a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni,
cu noua conducere abia instalată.
3. ROMANIAN-AMERICAN PROFESSIONAL NETWORK
(R.A.P.N.), Ilie Ardelean (președinte)
RAPN este o rețea de socializare, un forum în care
profesioniștii interesați de problemele și activitățile românoamericane, se pot întâlni, socializa și a-și construi relații de
lungă durată. Site oficial: www.rapn.org
4.-ROMÂNI ÎN LOS ANGELES,
Ady Simion (președinte)
Scopul principal al website este de a comunica între toți
românii din zona Los Angeles, prin schimbul de informații utile
și prin întâlniri organizate, în același timp promovând
companiile românești din zona Los Angeles la Comunitatea
Românească de aici… (www.RomaniInLosAngeles.com)

Românii – Basarabeni, la picnic în Los Angeles
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III.4 – ROMÂNII BASARABENI DIN
CALIFORNIA
Pentru a înțelege cât mai bine imigrația românilor
basarabeni în America și, cu prioritate în California, trebuie
cunoscută soarta lor de-a lungul istoriei și apropierea lor de
comunitatea româno-americană din Los Angeles.

Harta României re-întregite
Voi prezenta mai jos un istoric privind soarta Basarabiei, așa
cum este prezentată, corect, de Wikipedia:
RUSIFICAREA GUBERNIEI BASARABIA
În primii ani ai ocupației țariste de după 1812, peste 95%
din populația regiunii era românească, iar limba română a fost
acceptată ca limbă oficială în instituțiile basarabene, alături
de limba rusă. Treptat, limbii ruse a început să i se acorde o tot
mai mare importanță. Conform autorităților imperiale,
din 1828 actele oficiale au început să fie publicate numai în
limba rusă, iar pe la 1835, s-a acordat un termen de 7 ani în
care instituțiile statului mai puteau accepta acte redactate în
limba română. Limba română a mai fost acceptată ca limbă de
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predare în învățământul public până în 1842, din acest moment
statutul ei devenind unul de obiect secundar. Astfel,
la seminarul din Chișinău limba română s-a regăsit printre
materiile obligatorii de studiu (10 ore pe săptămână) până
în 1863, când catedra respectivă a fost desființată. La Liceul nr.
1 din Chișinău, elevii aveau posibilitatea să aleagă studiul uneia
dintre următoarele limbi: română, germană și greacă până pe 9
februarie 1866, când autoritățile imperiale au interzis studierea
limbii române, oferind următoarea explicație: „elevii cunosc
această limbă în modul practic, iar învățarea ei urmărește alte
scopuri”. Prin 1871, țarul a emis un ucaz „Asupra suspendării
studierii limbii române în școlile din Basarabia” deoarece „în
Imperiul Rus nu se studiază limbile locale”.
Autoritățile țariste, spre deosebire de cele sovietice,
preferau
ca
marea
masă
a
poporului,
țărănimea,
necunoscătoare multe decenii (din 1812) de limbă rusă, să
rămână în ignoranță, decât să i se deschidă școli primare în
propria-i limbă. Autoritățile țariste au ridicat o cortină de fier la
granița de pe Prut cu România. Anexarea unei părți
a Principatului Moldovei la 16 mai 1812 - aflat sub suveranitate
otomană - a dus și la o dezrădăcinare cultural-lingvistică,
împiedicând evoluția firească alături de poporul care în 1859 s-a
unit
cu Valahia
prin
dubla
alegere
a
domnitorului
român Alexandru Ioan Cuza. Moldovenismul, care în condițiile
separatismului statal medieval era o versiune geografică
a românismului întins și în alte provincii, dobândea în Gubernia
Basarabia valențe deosebitoare. Datorită acestei concepții
special menită să provoace dezorientare, populația românească
dintre Prut și Nistru este obligată să-și caute rădăcinile exclusiv
în moștenirea strict provincială de până la 1812 și să uite de
frații români din fostul Principat al Moldovei. În aceste condiții,
fondul cultural-lingvistic al acestei populații se limitează la cel
mult scrierile cronicarilor din Moldova, mai ales la limba și
creația populară, care nu au trecut prin fazele de dezvoltare a
literaturii române moderne. Prin urmare, întreaga cultură
și literatură română, chiar și cea dezvoltată în afara frontierelor
politice, de exemplu contribuțiile Școlii Ardelene, este repudiată
ca un corp străin.
Imperiul Rus împiedică dezvoltarea intelectualității locale
autentice și impune conceptul de limbă moldovenească, având
la baza graiul popular și cronicăresc rudimentar, nemodelat de
cultura modernă. Acest grai popular va fi transformat în
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perioada sovietică în limbă oficială, mai întâi în Republica
Autonomă
Moldovenească din Ucraina,
apoi
în R.S.S.
Moldovenească, urmând ca Republica Moldova să păstreze
această moștenire a subjugării sovietice prin adoptarea limbii
moldovenești ca limbă de stat. Prin urmare denumirea limbii ca
moldovenească reprezintă un produs al rusificării ținutului.
Apare o limbă moldovenească hibrid
Deoarece această limbă rudimentară nu putea sluji, în
Gubernie, în domenii ale economiei, administrației, politicii,
culturii, literaturii, etc., este împănată masiv cu rusisme. Apare
astfel o limbă moldovenească hibrid (folosită și azi) care
dobândea deseori forme ridicole și era considerată principalul
element definitoriu al națiunii moldovenești. Această limbă era
(este) diferită de limba folosită în Principatul Moldovei cu
alfabet chirilic și apoi latin.
A avut loc revizuirea fondului de cărți: literatură
română considerată străină a fost confiscată și înlocuită cu
literatură de propagandă ruso-sovietică, fapt ce a dus la
imposibilitatea perpetuării conștiinței naționale și la apariția
românofobiei
în
rândul
românilor.
Istoricul Ion
Constantin afirmă : Combaterea românofobiei este o cerință
inexorabilă a procesului istoric de apropiere și reintegrare a
românilor de dincoace și dincolo de Prut.
Anii 1945–1950
Anii 1945-1950 sunt considerați de istoriografia națională
ca o etapă aparte a istoriei contemporane: reinstaurarea
regimului totalitar-comunist. În această perioadă au avut loc
evenimente care au zguduit românismul din Basarabia:
seceta, foametea organizată de ruși, colectivizarea gospodăriilor
individuale
țărănești
din
dreapta Nistrului,
lichidarea chiaburimii (țărani înstăriți) ca clasă, deportarea a mii
de oameni. Genocidul fizic a fost completat de cel cultural și
spiritual: acești ani reprezintă momentul de ruptură al evoluției
firești a românilor basarabeni (est-moldoveni) și includerea lor
forțată în sistemul statului sovietic (URSS).
După 1944 a început lichidarea sistemului educațional existent
în Basarabia în 1918-1940 și 1941-1944. În interpretarea
bolșevică
acest
sistem
a
avut
rolul
de
a întuneca și româniza populația băștinașă moldovenească. Se
iau măsuri extraordinare: interzicerea activităților instituțiilor
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naționale,
se
naționalizează
întregul
fond
de
cărți,
se curăță bibliotecile de literatură anti-sovietică și sunt
distruse cărțile românești.
Cadre de culturalizare
Se începe asigurarea cu cadre noi a instituțiilor culturaleducative sovietice, pe baza originii sociale și a loialității față de
regim,
mai
puțin
conta
pregătirea
intelectuală.
Datorită refugierii în
România sau
a
eliminării
cadrelor
naționale, a decimării și ostracizării intelectualității, în Republică
s-a format un vid intelectual ducând la degradarea intelectuală
a întregii societăți. S-a trecut la recrutarea de cadre comuniste,
ajungând ca aceștia să reprezinte 62% în anii '50. În anul 1945
este creat Comitetul pentru afacerile instituțiilor culturaleducative pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al RSSM și se
organizează comisii corespunzătoare în cadrul comitetelor
executive ale sovietelor județene, raionale, orășenești și sătești.
În ceea ce privește componența națională a cadrelor de
culturalizare se observă o descreștere considerabilă a ponderii
românilor, astfel în 1947 din 1841 de lucrători 1045 erau
români; în 1949 (după doar 2 ani) din 2245 de lucrători doar
1024 erau români (sub 50%). La conducerea sistemului situația
era și mai gravă: în 1949 din 67 de șefi ai direcțiilor raionale și
orășenești de cultură doar 16 erau români.
Restul erau
funcționari
ideologici
ne-băștinași,
educați
în
spiritul
șovinismului velicorus, specialiști în deznaționalizarea și
rusificarea populației locale. În cadrul Comitetului pentru
afacerile instituțiilor cultural educative, din cadrul Consiliului de
Miniștri al RSSM, situația era asemănătoare.
Românii devin minoritate
Scopul suprem al noilor autorități era soluționarea definitivă
a „problemei
basarabene” prin
crearea
unui
tip
nou
de „intelectual” care să trateze cultura drept un domeniu
obișnuit al vieții sociale, coordonată și dirijată conform
necesităților partidului. Se începe procesul de transformare a
populației locale românești într-o minoritate prin mai multe
metode:
• emigrarea forțată peste Prut
• exterminarea basarabenilor folosiți drept „carne de
tun” în operațiunile militare ale Armatei Roșii foametea
organizată deportări.

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

269

• În primii ani postbelici majoritatea celor deportați au fost
învinuiți
de „naționalism”,
adeziune
la
diferite „partide
burghezo-naționaliste”.
• colonizări permanente cu diferiți „specialiști”
alte colonizări
• propagandă culturală de genul: „ocuparea temporară” a
Republicii inițial de către „regimul ocupanților burghezomoșierești ai României regale” și apoi de către „ocupanții
germano-români”
Ion Constantin notează că „rezistența deosebită la
asimilare a țăranilor basarabeni a făcut ca românii din RSS
Moldovenească - locuind în cea mai mare parte la țară - să fie
printre etniile din imperiul sovietic care au provocat cele mai
multe dificultăți regimului de la Moscova”
La fel, și după 1991 până în prezent, românii sunt
considerați o minoritate în Republica Moldova, fără a avea
privilegiile așa zisei minorități rusofone. Mai mult, PCRM a
încercat
să
se
recunoască
o
presupusă
minoritate
moldovenească în România.
Românofobie
Românofobia a devenit doctrina ideologiei de stat și o
idee obsedantă a întregului sistem de educație și instruire,
având drept chintesență sloganul „naționaliștii moldo-români
sunt dușmanii de moarte și călăii poporului moldovenesc,
trădătorii intereselor sale naționale”. Activitățile propagandistice
vizau ștergerea din memoria basarabenilor a urmelor criminale
lăsate de regimul sovietic în perioada ocupației din 1940-1941
(crimele și atrocitățile comise împotriva celor care nu erau loiali
puterii sovietice, dezgroparea de către autoritățile române a
mormintelor jertfelor terorii staliniste în Chișinău sau în alte
zone, deportările de la 13 iunie 1941, distrugerea obiectivelor
economice și culturale de către trupele sovietice aflate în
retragere de pe teritoriul Basarabiei în iulie 1941).
În
cadrul
plenarei
a
V-a
a CC al PC(b)M din 23
mai 1945 s-a hotărât desfășurarea unei vaste campanii
antiromânești: „Plenara obligă biroul CC al PC(b)M, comitetele
județene, orășenești și raionale de partid să intensifice
activitatea în vederea demascării în presă și pe cale orală a
crimelor comise de ocupanții româno-germani și acoliții lor naționaliștii moldo-români. Pe baza faptelor și a exemplelor
concerte se va explica populației esența tâlhărească și de jaf a
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cuceritorilor germano-români, se va explica sistematic
oamenilor muncii că numai în statul sovietic le sunt asigurate
libertatea politică, bunăstarea și dezvoltarea culturii. Li se va
explica tuturor oamenilor muncii că naționaliștii moldo-români
sun dușmanii de moarte și călăii poporului moldovenesc,
trădătorii intereselor sale naționale”.
Pentru implementarea românofobiei s-au folosit mai multe
metode, mult mai brutale decât cele din timpul imperiului țarist:
închiderea granițelor; izolarea culturală totală de România;
propagandă culturală: popularizarea unei noi istorii revizuită
prin prisma discursului sovietic și prin perspectiva noii „prietenii
multiseculare” dintre „poporul rus și poporul moldovenesc”. O
armată
de
noi
cadre
utilizau
frecvent
expresii
ca „teroare”, „sclavie”, „colonie
a
României”, „cotropitori
români” cu referire la jandarmi, funcționari corupți, care i-ar fi
umilit pe basarabeni prin bătăi și alte acte abuzive. Aceste
bătăi, care au avut loc sporadic în toată România Mare, a
căpătat în Moldova dintre Prut și Nistru, sub influența
propagandei sovietice, caracterul unei drame naționale.
Concomitent se falsifica rolul istoric al Rusiei în raport cu
Moldova: Rusia devine un prieten al Moldovei din cele mai vechi
timpuri, fiind prezentată ca cea care a jucat un rol progresiv și
decisiv în istoria Moldovei, devenind „fratele mai mare”,
justificându-se astfel anexarea țaristă din 1812 și apoi
reanexarea sovietică a Basarabiei.
Apariția „națiunii” socialiste moldovenești
Datorită victoriei ruse (împreună cu aliații săi) asupra
Germaniei naziste, Stalin a încurajat și exploatat intens
patriotismul rus pus în slujba rezistenței anti-germane. În
discursul său din 24 mai 1945 Stalin proclama poporul rus drept
națiunea cea mai eminentă din Uniunea Sovietică, discurs care
a dus la startul unei intense companii de exaltare a virtuților
acestui popor, ajungându-se la ideea că rușii sunt un popor
mesianic care au asigurat o societate nouă și un viitor luminos
nu numai popoarelor înrobite din URSS dar și întregii lumi. Prin
urmare, este necesar ca dragostea pentru poporul rus să fie
mai mare decât dragostea pentru propria națiune. Se propagă
masiv
idei
artificiale
despre reunirea
poporului
moldovenesc, statalitatea sovietică moldovenească, formarea
națiunii socialiste moldovenești. Potrivit istoricului Ion
Constantin, poporul
moldovenesc,
după
ce
i
s-a
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dăruit statalitatea
sovietică, reunit și
promovat
la
rang
de națiune socialistă, este sortit contopirii cu masele rusești,
fenomen ce a dus la apariția românofobiei la români și la
pierderea identității naționale.
Rusificarea Republicii Moldova
Deși în perioada 1991-2001 s-au făcut progrese
simțitoare în însușirea de către masa poporului din Moldova a
valorilor comune ale limbii și culturii române, clasa politică este
cea care frânează acest proces. Rusificată și ea, clasa politică
utilizează mijloace democratice pentru apărarea conceptului și
acțiunii politice a moldovenismului adus de ruși, întreținând
artificial o situație confuză în rândul populației.
Cantonarea în moldovenism ca hotar despărțitor de
românism este o manevră politică pentru a asigura pârghiile
puterii noilor conducători ai Moldovei, unii fiind dispuși chiar
să vasalizeze Moldova, Rusiei.
Moldovenismul ca viziune politică a fost un concept etnocultural menit a netezi calea rusificării populației române dintre
Prut și Nistru pe principiul „Divide et impera” („divide și
cucerește”, „dezbină și stăpânește”).
Marele poet basarabean Grigore Vieru și protopopul Mitropoliei
Basarabiei, Petru Buburuz, în America

Anatol Resmeritza și Grigore Vieru
(interviu TV)

Pe data de 21 noiembrie
marele
poet
2002,
basarabean,
academicianul
Grigore Vieru a sosit la Los
Angeles, onorând invitația
Bisericii Ortodoxe Române
"Sfânta Treime" din Los
Angeles, a Consiliului Mondial
Român și a Comunității
Românilor - Americani.
Iniţiativa
acestei
vizite
aparţine altei mari

personalităţi basarabene, actorul Anatol Resmeritza, „Artist al
Poporului”, stabilit de mulţi ani pe Continentul American.
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Grupul basarabenilor, la Hramul din
2007
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Anatol Resmeritza și Grigore Vieru
(interviu TV)

Diplomă de recunoștință pentru biserica donatoare
„Nicolae Dabija este o vie dovadă că Basarabia n-a murit
şi n-are când să moară.” Grigore Vieru în Nicolae Dabija,
Libertatea are chipul lui Dumnezeu(1997)
„Basarabia este un copil înfăşurat în sârmă ghimpată.”
definiţie celebră de Grigore Vieru în Mişcarea în infinit
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Grigore Vieru, preotul și Mircea
Popescu (preș. Consiliului Mondial)

Pavel Pelin, „Lupta cu
urâtul”(o capodopera a
culturii basarabene)

2 prieteni basarabeni, poetul Gr.
Vieru, și prot. Petre Buburuz

Pavel Pelin

„A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra
dominaţiei ruseşti. Numele "Basarab" şi "Basarabeni" există cu
mult înaintea vremii în care acest pământ devenise românesc;
acest
nume
singur
este
o
istorie
întreagă.”
citat
celebru din Mihai Eminescu
„Basarabia este numele medieval al Ţărei Româneşti şi
vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor.” definiţie clasică de Mihai Eminescu în ziarul Timpul (1 martie
1878)
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2 buni prieteni: Preotul, și Anatol
Resmeritza.

Nunta lui Anatol și Victoria (Ioxa)
Resmeritza
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Poetul Gr. Vieru împarte cu
generozitate autografe, pe ultimul său
volum

În Basarabia ospitalitatea este la
ea acasă

„Apără drepturile poporului român, în totalitatea sa. Nu
regăţeni, nu transilvăneni, nu basarabeni, nu timoceni, aromâni
sau megleniţi. Toţi suntem români.” citat din Ion Raţiu
„Basarabia a fost şi rămâne pragul de jos al porţii dintre
Orient şi Occident. Geme, sărmana, de atâta călcătură, când
sub talpa unuia, când sub talpa altuia. La ora actuală,
basarabenilor li se impune, de către Est şi Vest, o libertate şi o
democraţie în limitele unei tălpi, grea şi defrişatoare... Ţi-ai
imaginat vreodată "confuzia" şi "ameţeala" unui mic muşuroi de
furnici, nimerit sub talpa ursului?...” Efim Tarlapan în Pro-scris,
interviu
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Grupul basarabenilor în anticipația vizitei poetului Grigore Vieru

Grupul basarabenilor la hramul din 2007
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III.5- ROMÂNII MACEDONENIARMÂNI DIN CALIFORNIA
APELUL PR. PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE,
CĂTRE COMUNITATEA ROMÂNILOR MACEDONENI/
ARMÂNI, DIN CALIFORNIA
În
penultimul
capitol
al
autobiografiei
mele
(www.ConstantinAlecse.com), în care, între altele, fac vorbire
despre membrii minunatei noastre comunități (aromânămacedonă) din sudul Californiei, proiect la care am lucrat de
mai multă vreme, capitol ce va ocupa un punct pivotant în
carte.
Mânat de acest proiect, ce va vedea lumina tiparului la
începutul anului 2017, navigând recent pe internet, pot spune
că, pe acest subiect (Comunitatea Aromână Macedonă din
Sudul Californiei), nu am găsit aproape nimic substanțial,
reprezentativ.
Mai jos vă ofer singurele legături, ce le-am găsit pe
internet, în afară de site al bisericii noastre „Sfânta Treime”, ce
o păstoresc din 1980, și în care se vorbește și despre această
comunitate specială aromâno - macedonă din sudul Californiei,
și anume 2 referințe:
Hagi a petrecut revelionul alături de peste 150 de
aromâni...(în California), articol apărut în „Can Can”, cu titlul:
"Hagi i-a înnebunit pe macedonii din SUA";
Un articol recent, pe care l-am preluat din alte publicații
americane și l-am re-postat, în limba română, pe blogul
dâmbrocean: Tineri sportivi Armâni (Români) ce fac cinste
României pe mapamond: Hroniss Grasu (America) și Simona
Halep (România).
In rest, nu găsim prea multe, pe internet, despre aceasta
minunată comunitate (aromâno - macedonă) din sudul
Californiei.
Ca unul care am avut doi colegi la seminar, armâni macedoni, Gică și Hrista Ploscaru, din Ciamurlia de Jos, (despre
care am făcut referință în amintirile anilor mei de seminar,
1970-1975) și întrucât am slujit în această minunată
comunitate mai mult de jumătate din viața mea (35 de ani din
cei 66 de ani deja împliniți), consider că această obște
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deosebită merită o expunere, în scris și în virtual (pe internet)
mult mai vastă.
Următorul meu proiect, după ce am publicat (dimpreună
cu un consătean de ispravă, ing. Mircea Iordache), «Monografia
satului Dâmbroca» care, lăsând modestia la o parte, se bucură
de aprecieri pozitive, îmi doresc să împlinesc încă un proiect
(2017), o autobiografie ilustrată, cu titlul PUTEREA CREDINȚEI,
în care prezint viața și slujirea mea preoțească, timp de
aproape 40 ani, cu precădere în California, în cei peste 34 de
ani, cu descrierea experienței mele (uneori inedite!) în sânul
acestei minunate comunități californiene.
În filmul „Nu sunt faimos, dar sunt aromân‟ (2013) avem de-a face cu o dramă romantică ce descrie călătoria lui
Toni Caramuşat, un regizor faimos, pornit în căutarea
adevărului absolut despre originea neamului său. Mitul spune că
acest adevăr e purtat de Armânimea, ultima descendentă din
neamul său. Toni se întâlneşte cu fete din întreaga lume, cu
speranţa că soarta îi va scoate în cale adevărul şi femeia la care
visează. Le va găsi? Şi, dacă da, cu ce preţ?... Sunt sigur că
fiecare familie de origine armână din America, în general, și din
California, în special, poartă cu sineși drama imigrației.

Cu ajutorul unui membru al comunității armâne din
California, ce dorește să rămână în anonimat, am aflat câteva
date (unele poate inexacte...!) despre modul în care unele
familii de armâni au ajuns în California:
Familia Arau Stere și Sultana, al cărui fiu, Gigi Arau, fiind
marinar pe vas românesc a sărit în mare (Bosfor) și a înotat
până la mal, apoi părinții au imigrat pentru reîntregirea familiei!
Fam. Arau Stere, cel cu 4 fii, a plecat din țară, parcă, fără ca
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soția să știe de acest lucru..., după care, mai târziu familia s-a
reîntregit.
Fam. Grasu Hronciu, a trecut Dunărea clandestin pe timp
de iarnă! Găsiți povestea în materialul publicat de Oregon
journal. Grasu Hronciu a fost printre primii, dacă nu chiar
primul din comunitate, stabilit în L.A. Un pionier al comunității.
Fam. Goga Dumitru a părăsit țara prin
Turcia, așteptând în lagăr, viza pentru SUA!
Familia Guriță Mircea, în aceleași condiții.
Familia Zica Ianciu Vasile, care a plecat prin Suedia și
Grecia cu greva foamei, pentru reîntregirea familiei…
Familia Sadrabeli Nick și Marcela.
Familia Charlie Dumitru Cocea, etc...
Dacă ar fi să facem și o clasificare a modurilor de
imigrare, putem spune că ar exista 4 categorii:
a) Părăsire clandestină a țării: Grasu Hronciu, Arau
George, Grasu Gică (ascuns în vagon de dormit), etc.;
b) Turism legal și rămânerea afară, cu solicitare de viză
pentru SUA (Goga Dumitru, Guriță Mircea și alții);
c) Reîntregirea familiei, copii sau membri ai familiei,
inclusiv părinții!;
d) Emigrare legală, direct din țară, cu aprobările de
rigoare (Fam Adam Tasu și frații)
Despre hărnicie
•
•

Zborlu aushescu= manachiru di gushi.
Traducere: Sfatul bătrânilor = salbă la gât.

•
•

Inatea-lu urgheashti omlu.
Traducere: Ura îi întunecă gândirea.

•
•

Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji.
Traducere: Vulpea care doarme nu mănâncă găini.

•
•

Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu ashteardzi.
Traducere: Vulpea face urmele cu piciorul și le șterge cu
coada.

•
•

Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtari.
Traducere: Cine cântă vara iarna oftează.
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HTROC - la a 65-a aniversare

Francesca Vasile, cununie

Elena și George Arau

Iancu și T. Zica-Vasile

Familia Edy Rastian
•
•

Francesca Vasile, cununie

Omlu cu minti ancupãrã nu vindi.
Traducere: Înțeleptul ascultă mai mult și vorbește puțin.
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Hronciu și Elena Grasu

Nicu și Tana Grasu

Mihai Sapera și N. Grasu

Stelică și Vanghelița Grasu

•
•
•
•
•
•
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Hroniss Grasu

La botezul Elenei Grasu

Gică Grasu și Lascu

Iu-i treacã sh-minti, tuti s-ducu trã ninti.
Traducere:Unde este înțelegere și întelepciune, lucrurile
sunt pe fagasul normal.
Frati, frati ama corlu-i cu pãradz.
Traducere: Frate, frate dar distracția este pe bani.
Fãrshirotlu-i fãr cripari - tutã dzuua pri cãntari.
Traducere: Fârșirotul-i fără grijă îi arde de cântat.
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Sofrone, gânditor,
și fratele Stelică Grasu

Stelica, Marioara Grasu
și familia

Nicola Grasu în plină glorie

Familia Stelică Grasu

Hroniss Grasu

Nașii lui Hronis

•
•

Calea va imnari shi borgea va pãlteari.
Traducere: Viața-i de trăit și datoria de plătit.

•
•

Aushlu easti sturlu a casãljei.
Traducere: Bătrânul este stâlpul casei.
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Fam. Adam Goga

Tea și Maria Caratas

Nick și Maria Sadrapeli

•
•
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Elena și cumnata Marioara

Familia dr. Chris Bileca

Tata Șicu, fiica Maria
Arau, într-o horă

Macedonian The
Unknown

Amirãria nu s-tsãni cu un sturu.
Traducere: Împărăția nu se sprijină pe un singur stâlp.
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Doamnele: Tincuța și Maria

Costică și Maria Arau, prinși în horă

Mama și fiica
(Vanghelița și Maria Arau)

Tata Șicu (ucenicul pr. Stăniloaie),
ginerele și fiica

Familia Cristi Sapera
•
•

Fam. Neculai Sapera

Na pãrãlu shi dãnji cãvgãlu.
Traducere: Dacă vrei gâlceavă dă bani împrumut.
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Chicago 30 Aprilie 2017

Chicago 30 Aprilie 2017

Cufuioti, Ion și Steliana

•
•

Chicago 30 Aprilie 2017

Chicago 30 Aprilie 2017

George Arau și fetele sale

Alãgatlu multi shtii.
Traducere: Cel care a călătorit mult, are și cunoștințe
/informații mai multe.
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Mihaela Vasile și prietenii

Fam. Marius Șaguna

Ca între verișori

Dana și nașii (Edi Rastian)

Fam. Dumitru Mărgărit

Fam Mihăilescu Gigi & Sica
și copii Bianca și Mihai

•
•

Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã.
Traducere: Când îți faci prieteni noi să nu-i uiți pe cei vechi.

•
•

Di-ntribari znjii nu-ari.
Traducere: Cine întreabă are de câștigat.
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Dr. C. Bileca și familia mare

Fam. Marius Șaguna

Mihăilescu Gigi & Sica

•
•
•
•
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Ca între prieteni

Mihaela Vasile și prietenii

Bianca Mihăilescu și
Mihai Cucuringu

Toma Enache și Mihai
Cucuringu

Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji.
Traducere: Gardul are ochi și pereții urechi.
Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi.
Traducere: Unde este iubire este și Dumnezeu.
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La banchetul Hramului (2017)

Tudora Șaguna

Lenuța (Nuți) Arau

Marius, Daniela Șaguna și copii lor

La banchetul Hramului (2017)

Arau Nusi & Rodica

Nicolae și Tanța Sima,
cu fetele lor
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Fam. George Comboianu

Costea și Maria Comboianu

Mary Stavrositu cu fiica Carolina
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Nick și Maria Comboianu

Bunicii si nepoții

Mary Stavrositu, Pușa Caratas și
fam. Mihăilescu Gigi și Sica
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Familie mare…..remunerație mică, după buget

Familiile Goga Adam și Goga Constantin
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Grupul care a participat pe 30 aprilie la Chicago

Grupul doamnelor, la masa de onoare
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Nota #1: Mai sus avem doar câteva fotografii ce le-avem la
îndemână, la data când facem aceste adnotări, cu câteva
"familii aromâne", enoriași ai bisericii Sfânta Treime, Los
Angeles, California. Intre fotografiile de mai sus se află și
câteva oferite de fotograful Emanuel Tânjală.
Nota #2: Fotografiile "Chicago 30 Aprilie 2017", reprezintă
parte din grupul doamnelor din comunitatea macedonă din Los
Angeles, California (Caratas Stere-Maria, Cocea Octavia,
Comboianu Maria, Grasu Rodica, Grasu Marioara, Grasu
Sultana, Mihăilescu Gheorghe-Vasilica, Niculescu Chirata
(Kathy), Stavrositu Maria, Totka Elisabeta) care au participat la
festivitățile de instalare a mitropolitului +Nicolae Condrea, la
weekendul de 30 aprilie 2017, la Chicago.
Din punct de vedere al realizării profesionale, armânii din Sudul
Californiei, ar putea fi cuprinși într-una din următoarele
categorii:
1.-Contractori: Cocea Dumitru-Charlie, Sapera Costică și Mihai,
Goga Dumitru, Sima Nicolae (marmorar de mare succes), etc.
2.- Restaurante, prăvălii: Familiile fraților Adam, Gheorghe și
Tașu Tașu, Fam. Arau Stere, Fam. Comboianu Gică, Fam Grasu
Hronciu, Grasu Gică, cu pitzeriile „Greco's Pizzeria”;
3.- Medici: Dentiști, doctorii Nicolae Nicolae, Grasu Rodica,
Bileca Hristu, Dr. Dan Vasile, (business de succes): un lanț de
„urgent care”, etc.;
4.- Asistență medicală: Goga Orița, Caratas Pușa, Boeru
Vanda, Goga Constantin și soția, Magda, Grasu Cristina, Sima,
etc.;
5.- Stock Brokers și Finanțe: Goga Costel, Perceleanu Andrei;
6.- Economiști: Cocea Dino, Grasu Ștefănel, Nicolae și Maria
Sadrapeli;
7.- Ingineri în diverse domenii: Sapera Cristi, aviație, Lavinia
Sadrapeli, programare în aviație, Panait Cufuioti, inginer în
programare (security) și ipodiacon la biserica „Sf. Treime”;
8.- Avocați: Sapera Steve, Vanghelița Arau, Goga Adam;
9.- Investori: Dino Cocea, care deține mai multe blocuri cu
apartamente de locuit;
10.- Instituții de stat, funcționari, administratori de bloc, etc.;
11.- Profesori: Cufuioti Daniela, Derdena Chirata;
12.- Sport de performanță: Grasu Hroniss;
13.- Lumea Hollywoodului: Soare Anastasia.
Nici pe departe nu avem pretenția de a fi prezentat o listă
completă a tuturor familiilor de origine armânească, sau

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

293

armâno-americană, ci dorim să oferim un stimulent membrilor
comunității, de a scrie, în viitorul nu prea îndepărtat,
o
adevărată și completă istorie a armânilor-americani din Sudul
Californiei. Cu frățească, și creștinească dragoste, părintele
Constantin Alecse.
Iată, mai jos, o listă alfabetică, incompletă, cu numele de
familie ale românilor-macedoneni/armâni, cunoscute de
subsemnatul, în Sudul California, mai ales din punct de vedere
duhovnicesc:
Arau Constantin & Maria
Grasu Nicolae & Tana
Arau Costel & Aurica
Grasu Sofrone & Sultana
Arau Costel & Mariana
Grasu Stefan & Cristina
Arau George & Elena
Grassu Sofrone & Elena
Arau Nusi & Rodica
Grassu Nicolae & Maria
Arau Steriu & Zoita
Grasu Gheorghe & Rodica (dr )
Arnăutu Tanase & Nicole
Grasu Stelica & Mariana
Avrigeanu Nelu & Urita
Grasu Stelian & Vanghelita
Balamaci Toma & Georgeta
Gurita Mircea
Bileca Hristu ( dr ) & Angelica
Handerson Josh & Stavrositu
Bureau Ion & Steliana
Simona
Busu Constantin & Zoita
Mărgărit Dumitru & Saviana
Busu George & Zoe
Matache Florica sora lui Ianciu
Busu Marius & Maria
Zica
Caramihai Costica & Sultana
Matache Laura
Caranica Gheorghe & Zoe
Manea Gigi & Tania
Caranica Costel & Ioana
Mihăilescu Gheorghe & Vasilica
Caranica Cristian
Neagu Gabriel
Carasimu Cornel & Mihaela
Niculescu Mircea & Kety
Caratas Stere & Maria
Pasa Dumitru & Anastasia
Cazancioc Lawrence
Perceleanu Dumitru & Tudora
Ceabuca Dimcica & Aura
Perceleanu Andrei & Georgiana
Ceară Gheorghe & Maria
Pitu Mihai & Sanda
Celea Alexe
Rastian Edd & Antuaneta
Celea Nicolae
Satrapeli Nicolae & Marcela
Ciolache Dima & Anghela
Saguna Marius & Daniela
Ciolache Iani & Elena
Sapera Constantin & Sultana
Ciolache Zoe
Sapera Cristian & Mara
Cionea Mircea & Zoita
Sapera Dumitru & Carmen
Cocea Charlie & Octavia
Sapera Mihai & Elena
Cocea Dino & Julie
Sapera Nicolae & Stela
Cocea George
Sapera Steven & Roxana
Cocea Tasu & Margo
Sapera Stelica
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Sima Nicolae & Tanta
Soare Anastasia
Stavrositu Andrei
Stavrositu Corneliu & Chirata
Stavrositu George & Maria
Stere Nicu & Tincuta
Stere Stere & Maria
Sutaru Mihai & Chira
Tararache Daniel & Tina
Tararache Iancu & Maria
Tararache Zoe
Tasu Adam & Zoita
Tasu Florin & Nicoleta
Tasu Gheorghe & Stela
Tasu Tasu & Zoita
Tasu Steven & Stela
Torzan Nicolae
Vascu Nicolae
Vasile Costel
Vasile Dan ( dr )
Vasile Zica Ianciu & Tincuta
Zecheru George
Zetu Marian
Nici pe departe nu avem pretenția de a fi prezentat o listă
completă a tuturor familiilor de origine armână, sau armânoamericană, ci dorim să oferim un stimulent membrilor
comunității, de a scrie, în viitorul nu prea îndepărtat, a
adevărată și completă istorie a armânilor-americani din Sudul
Californiei. Cu frățească, și creștinească dragoste, părintele
Constantin Alecse.
Comboianu Gheorghe & Elena
Comboianu Nicolae & Maria
Cufuioti Ion & Steliana
Cufuioti Daniela
Cufuioti Panait
Cuturica Mircea & Elena
Damu Stelian & Tania
Damu Traian & Tudora
Derdena Chirata
Derdena Alexandru
Enache Adrian & Anca
Firescu George & Gabi
Gavrizescu Stefan & Otilia
Gima Coti & Catrina
Goga Adam & Anca
Goga Constantin & Mariana
Goga Dumitru & Aurita
Goga Constantin & Magda
Goga Constantin & Angelica
Good David & Iuliana
Grasu Celea & Chirata

„Posedat de dorința de a cuprinde cât mai mult din
mirajul drumurilor care pleacă și vin, amenințat de destrămare
și pierdere de sine ca orice individ politrop, pe scena istoriei,
aromânului i-a revenit rolul de a interpreta o infinitate de
personaje, transparența și simplitatea ființei sale interioare,
dublată de o rară energie, suportând greutatea oricărei
deghizări. Actoria lui nu poate fi judecată decât cu măsura artei
mari, cea care ține efecte maxime din mijloace modeste, acea
actorie care face ca persoana personajului să devină mai vie
decât a actorului.” Irina Nicolau
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III.6.- ORTODOXIE
PE PĂMÂNT AMERICAN
Notă introductivă
Pentru români, oriunde ar fi ei în afara graniţelor, biserica
a reprezentat întotdeauna acea fundaţie pe care cei plecaţi de
acasă şi-au construit existenţa.
Minoritari fiind ca şi comunitate, în locurile unde au
ajuns, românii care au emigrat au perceput biserica ca pe un
reper al vieţii lor, căutând-o poate mai mult decât atunci când
erau pe tărâm românesc, căci aici este locul unde, săraci sau
bogaţi, fericiţi sau năpăstuiţi, mai mult sau mai puţin
credincioşi, toţi găsesc o vorbă bună, o alinare sau o mână
întinsă întru ajutorare.
Poate mai mult decât în alte ţări şi pe alte continente,
Biserica Ortodoxă din Statele Unite a avut o misiune mai grea
din cauza eterogenităţii culturilor, religiilor şi tradiţiilor,
diversitatea fiind un aspect tipic continentului american.
Doamna Claudia Anton mi-a solicitat un interviu, în
calitatea ce o am de Protopop al Coastei de Vest, din Protoieria
Pacificului și de paroh al celei mai vechi biserici ortodoxe din
California, Biserica „Sfânta Treime”, pentru „Revista Maria”,
Spania 2011, în articolul „Ortodoxie pe pământ American", cu
întrebări interesante pe teme legate de viața creștin-ortodoxă a
românilor-americani. Voi prezenta mai jos esența răspunsurilor
mele, care constituie o analiză a activității mele de misionar pe
tărâm american, eliminând acele răspunsuri care sunt elucidate
în subcapitolele anterioare ale acestui capitol.
O succintă prezentare a emigrației românești în
California
Este făcută o prezentare mai amplă la Capit III.2.
1.- PĂSTRAREA CREDINȚEI ORTODOXE, A ROMÂNILOR
STABILIȚI DE MAI MULT TIMP ÎN CALIIFORNIA
În California de Sud, sunt în prezent aproximativ 15
parohii şi misiuni româneşti, aparţinând diferitelor jurisdicţii:
Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA), parte din
Biserica Ortodoxă Americană, Arhiepiscopia Ortodoxă Română
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din America şi Canada (ROARCH), parte a Patriarhiei Române și
Biserica Ortodoxă Bulgară, de asemenea, parte din Bisericii
Ortodoxe Americane (OCA). Este adevărat că Biserica „Sfânta
Treime” este cea mai veche biserică românească din sudul
Californiei (1939), sub jurisdicția IPS Sale, Părintelui Nostru
Arhiepiscop Nathaniel (Popp).
Până în decembrie 1989, dar şi după aceea (cu o
oarecare schimbare în atitudine a generaţiei mai tinere şi a
celor mai nou veniţi, datorită deschiderii şi a apropierii față de
cei de „acasă”), oriunde există o biserică românească, pe
continent american, avem o „Micuţă Românie”.
Înainte de 1989, relaţiile cu fraţii din România erau foarte
firave. Nu se prea călătorea către „acasă”, însă, acel „acasă”
româno-americanii îl purtau în suflet. Sigur că, după 1990,
situaţia s-a schimbat. Unii români s-au repatriat, alţii şi-au adus
în America mai multe rudenii, ca să se simtă într-adevăr
„acasă”, alţii călătoresc de mai multe ori pe an acasă, unde îşi
petrec vacanţele, sărbătorile, etc.
Mulţi merg acasă, în
România, pentru a le arăta copiilor şi nepoţilor lor plaiurile
moşilor şi strămoşilor noştri. Unii se întorc acasă, să înfiripeze o
afacere, alţii merg să ajute România prin cunoştinţele
dobândite, ca dascăli sau studenţi, fie prin experienţa şi prin
succesul lor în lumea afacerilor. Ca părinte spiritual, am întâlnit
variate situații, încât lista ar putea continua. Rolul Sfintei
Biserici a fost și rămas acelaşi, înainte și după 1990.
În general, românii din America sunt foarte ataşaţi de
biserică, făcând sacrificii materiale deosebite pentru menţinerea
ei. Biserica este nucleul comunității. Românul, când a venit pe
tărâmul nou, „s-a adus pe sine însuşi cu el”, cum frumos grăia
un funcţionar al imigrării, adică şi-a adus credinţa, limba şi
tradiţiile curate. În biserică şi prin biserică, deşi departe de
casă, se simte „acasă”. Nu lipseşte de la sfintele slujbe
duminicale, iar la Sfintele Praznice ale Naşterii şi ale Învierii
Domnului, îşi ostoieşte dorul de casă prin participarea la viaţa
sacramentală. Abia aşteaptă să vină Postul Mare al Sfintelor
Paşti şi mai ales Săptămâna Patimilor, să participe la Slujbele
Deniilor și la serviciile divine de dimineaţa, ca apoi, cu ai săi, să
se întâlnească în Noaptea Învierii şi să propovăduiască, în toată
America şi Canada, că „Hristos a Înviat!”. Să nu mai vorbim de
Prăznuirea Crăciunului. Ca şi acasă, românul-american se
pregăteşte din timp de prăznuire. Preparatele culinare
româneşti nu lipsesc din meniul său. Nu taie el porcul, aşa ca
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acasă, însă cârnaţii tradiţionali, caltaboşul, sarmalele si
răciturile (piftia) nu lipsesc de pe masa românului. Cu
săptămâni înaintea Crăciunului, se organizează cete de
colindători, care merg cu colindatul pe la ai lor şi pe la prietenii
americani să cânte frumoasele noastre colinde. Adesea şi
americanii se adaugă acestor cete, iar, în Ziua Crăciunului,
după Serviciul Divin, întreaga comunitate se adună în jurul
bradului, în sala parohială, unde se cântă colinde româneşti şi
americane. Tineretul interpretează piese de Crăciun (Irozii,
Capra, Pluguşorul, etc), iar Moş Crăciun îşi face apariţia (fără
sanie, căci pe aici, prin Sudul Californiei, nu prea ninge), spre
bucuria copiilor şi nu numai. Românul-american se pregăteşte şi
trăieşte ca acasă atmosfera şi bucuria sărbătorilor legate de
Praznicul Naşterii Domnului începând imediat după Ziua
Recunoştinţei (adică de pe la sfârşitul lunii noiembrie) şi până
după Sfântul Ioan.
Cu toată oboseala, după Revelion, creştinul este nelipsit
de la Slujba Sfântului Vasile. Ţine cu dinadinsul să înceapă Anul
Nou cu dreptul, să participe la Liturghia din Anul Nou, să fie
pătruns duhovniceşte de Moliftele (rugăciunile) Sfântului Vasile.
Odată cu venirea Bobotezei, prăznuire la care credinciosul vine
cu sticluţe de acasă să ia Agheasma cea Mare, de la Epifanie,
urmată de sărbătoarea Sfântului Ioan, se începe un nou capitol
din viaţa de familie a românului-american. Din nou îşi curăţă
casa, fiind în aşteptarea părintelui (preotului) cu Crucea pentru
sfinţirea caselor de Bobotează.
Printre Praznicele Împărăteşti și evenimentele importante
din viaţa personală şi de familie a creştinului româno-american,
se înscrie şi Hramul, când se sărbătorește patronul bisericii. În
cazul nostru, al celor din Los Angeles, ce prăznuire mai mare
poate să fie decât hramul bisericii, adică Sfânta Treime - Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh! Credincioşii vin la prăznuire, atât cei de
aproape, cât şi cei de departe, asemenea pelerinajelor de hram,
de pe la sfintele mânăstiri de acasă, din România. Numai că pe
aici, nu prea se merge pe jos, ci se vine în confortul maşinii
personale. Se participă la Sfânta Slujbă şi se continuă cu o
frăţească agapă, adesea însoţită de muzică şi de dans. Aşa
petrece tot românul la hram, ca să se simtă „ca la mama
acasă”. Aş dori să accentuez faptul că, într-adevăr preotul este
motorul comunităţii, însă la ce bun să ai motorul, dacă nu-l
ancorezi la maşină, şi vice-versa, ca dimpreună să aibă un
scop. Aşadar, păstrarea credinței intacte la un nivel ridicat se
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obține printr-o frăţească colaborare simbiotică şi prin armonie
în acţiuni, între slujitor şi comunitatea credincioşilor, în numele
„Sfintei Treimi”. Biserica, pentru noi toți, este o extensiune a
familiei, este „marea noastră familie”, de aici din California.
2.- ACTIVITATEA DUHOVNICEASCĂ. ASCULTAREA
PĂSURILOR ȘI DORURILOR, CÂT ȘI SFĂTUIREA
CREȘTINILOR ORTODOCȘI ROMÂNI, DIN CALIFORNIA
Necesităţile spirituale ale creştinilor ortodocşi, de aici sau
de „acasă”, de fapt oriunde ne-am afla noi românii în lume,
sunt aceleaşi, deşi circumstanţele sociale şi politice în care ne
ducem fiecare existenţa pot fi diferite. Ţelul vieţii şi al trăirii
noastre aici pe pământ este „să lucrăm cât este ziua de mare”
pentru dobândirea mântuirii și a vieţii veşnice. Este foarte greu
să dobândeşti mântuirea trăind de unul singur (cu excepţia
schivnicilor şi a monahilor). Evanghelistul Matei ne spune că „...
la Judecata de Apoi, când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi
toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Se
vor aduna înaintea Lui toate neamurile…” (Matei XXV 31, 32).
Aici, prin cuvintele „toate neamurile”, evanghelistul se referă,
fără echivoc, şi la neamul nostru, neamul românesc, indiferent
pe ce meleaguri ne-am afla, în România, în America, în Europa
Centrală sau Occidentala, în Australia etc.
Aşadar, atât slujitori, cât şi mireni ai bisericii, avem
aceleaşi obiective în viaţă şi, anume, să ne trudim cu toată
fiinţa noastră pentru a dobândi viaţa de apoi. Avem cu toţii
aceleaşi păsuri şi doruri sau dorințe să fim mai buni, să
devenim mai înţelepţi, să ne întemeiem familii creştine, să ne
educăm copiii şi nepoţii în frica lui Dumnezeu, să vieţuim cât
mai mult timp din viaţa noastră pământeasca „în Casa Tatălui
Meu”, adică în biserică, aşa cum ne învaţă Mântuitorul, să ii
canalizăm pe urmaşii noştri să devină oameni de omenie,
credincioşi buni şi corecţi în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu;
să îi respecte pe vârstnici, să perpetueze tradiţiile religioase şi
obiceiurile moşilor şi strămoşilor noştri; să nu îşi uite rădăcinile,
țara de obârşie; mai presus de toate, să trăim cu toţii, noi şi
urmaşii noştri, în credinţa Bisericii drept-măritoare. Consider că,
„de vom căuta, mai întâi, împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea
Lui, toate celelalte ni se vor adăuga nouă” (Matei VI, 33).
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3.- CUM ARATĂ IMAGINEA ROMÂNIEI ÎN SUFLETUL ȘI ÎN
MINTEA ROMÂNILOR DIN AMERICA
Pot spune că, în ultimii 15-20 de ani, prin intermediul
canalelor de televiziune din România, ce transmit de toate și
pentru toţi, românii din străinătate au o imagine bine conturată
a ceea ce se întâmplă acasă, în România. Adesea vedem şi
lucruri care nu ne plac şi care nici nu cred că ne reprezintă:
prea multă politică ieftină, lipsă de voinţă politică pentru
extirparea corupţiei, prea mulţi politicieni cu interese
clientelare, prea multă bârfă şi lipsă de respect pentru
instituţiile statului, manelism, etc… Acestea, însă, nu reprezintă
adevărata Românie, ci sunt numai manifestări în cadrul unui
sistem de tranzit către o societate cu adevărat democratică,
cum o ştim noi, aici, în vest. Sperăm să vedem, în scurt timp, o
Românie în care normalitatea să se găsească la ea acasă.
4.- PREOCUPĂRILE BISERICII ORTODOXE ROMÂNEȘTI,
DIN LOS ANGELES, PENTRU ENORIAȘII EI.
De mai bine de 30 de ani, tipărim o revistă color, „Viaţa
Creştină” (www.publicatii.com), într-un tiraj de aproximativ
1000 de exemplare, cu apariţie, iniţial, lunară, apoi bilunară,
iar, în ultimii ani, apariţie trimestrială, atât în format tipărit, cât
şi în virtual.
Revista înfățișează, în paginile ei, viața spirituală,
pastorală, culturală, administrativă și misionară a bisericii
„Sfânta Treime”. Ea cuprinde, printre altele, predici, meditații,
anunțuri comunitare, rapoarte de activitate parohială,
programul slujbelor și date despre educația religioasă în
parohie, servicii religioase obișnuite sau ocazionale, diverse.
Prin intermediul ei, ţinem legătura cu enoriaşii şi cu toţi
binefăcătorii parohiei, anunțând astfel toate evenimentele
comunitare, religioase şi social-culturale, astfel încât, chiar şi
cei care, din binecuvântate pricini, nu participă cu regularitate
la sfintele slujbe, să se simtă parte din „marea noastră familie”,
să aibă la dispoziţie în orice clipă toate datele noastre de
contact, pentru a putea apela cu uşurinţă la serviciile bisericii.
În biserică au loc activităţile ecleziastice şi se săvârşesc toate
serviciile sacerdotale şi, tot sub egida ei se organizează diverse
evenimente naţionale, prin evocarea personalităţilor culturii
româneşti, prin variate programe culturale si activităţi sociale,
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adesea cu participarea artiştilor locali sau a unor artişti veniţi fie
din România, fie din alte state.
Spre exemplificare, fără a avea pretenția că i-am amintit
pe toți oaspeții noștri, în perioada anilor 1980-2010, biserica
noastră a fost vizitată de mari personalităţi ale culturii,
cinematografiei şi politicii româneşti, ca de pildă: Majestatea Sa
Regele Mihai al României; Eminenţa Sa dr Emil Constantinescu,
preşedintele României; Senatorul Ion (Iancu) Raţiu; Excelenţa
Sa Mircea Geoană, la acea vreme (1997) ambasadorul
României la Washington; scriitorul Mihai Botez, mai târziu
consulul general al României la Los Angeles; renumiţii dirijori
Sergiu Celibidache şi Marin Constantin (dirijorul Madrigalului);
regizorii de filme John Florea, Alex Rotaru, Vladimir Popescu Doreanu, Dumitru Caranfil; dramaturgul Jean Ionesco; Petru
Popescu (scriitor și regizor); documentarişti TV, de renume:
Mario Machado (California), Aristide Buhoiu (New York şi
California), Mihaela Crăciun (TVR-Internaţional, România);
poetul Grigore Vieru; actorii Adrian Zmed (USA) şi, din
România, Dem Rădulescu, Mircea Crișan, Nae Lăzărescu, Vasile
Moraru, Florin Piersic, Gabriel Oseciuc, Sorin Stratilat (actor și
regizor), Horațiu Mălăele, Stela şi Alexandru Arşinel, George
Mihăiţă, Ion Dichiseanu şi mulţi alţii.
Tot în această perioadă, a anilor 1980-2010, pe scena
sălii parohiale a bisericii noastre au performat formații corale,
cum ar fi: Madrigalul, Axios, Ars Carminis; au cântat: Gică
Petrescu, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Maria Dragomiroiu,
Gheorghe Turda, Ionela Prodan, Ion Lăceanu, Constantin şi
Olimpia Drăghici, Ștefan Hrușcă, Nicolae Furdui Iancu, Gigi
Marga, Nicolae Răceanu, Irina Someşan, Fărâmiţă Lambru,
Irina Loghin, Margareta Pâslaru, Romica Puceanu, Dumitru
Fărcaș, Nicoleta Voica, Sofia Vicoveanca, Veta Biriș, Maria
Ciobanu, tenorul Vasile Sava, soprana Leontina Văduva,
soprana Valeria Sersea, soprana Georgeta Psaros, baritonul
Gabriel Vamvulescu, flautistul Ciprian Ignat, George Rotaru,
Octavian Cadia, Ionică Ardeleanu; dintre orchestre, amintim:
orchestra Nicolae Bot Gros (Chișinău), orchestra Radu Goldiș
(Los Angeles), orchestra Dumitru Grigoruț (Chicago).
Pe scena bisericii noastre au mai performat grupuri
folclorice din Canada (1989), din Chicago şi din Bucureşti
(1994), precum şi „Timișul” (România), „Izvoraşul” (Minnesota,
2001), „Mugurel” şi „Crăiţele” (Los Angeles), precum şi
grupurile folclorice ale bisericilor sârbeşti şi greceşti din Sudul
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Californiei.
În domeniul educaţie religioase, preoţimea co-slujitoare
ţine predici şi cateheze, în mod permanent, nu numai în cadrul
slujbelor duminicale, ci şi la slujbe ocazionale: botezuri, cununii,
înmormântări; organizează cursuri de religie pentru tineretul
parohiei (sporadic) şi încurajează participarea tinerilor în
activităţile locale pan-ortodoxe.
Am experimentat chiar şi
funcţionarea, timp de aproape 10 ani, a unei capele, unde
slujbele se săvârşeau totalmente în limba engleză, pentru tinerii
care nu vorbesc decât limba engleză; s-a susţinut o oră pe
săptămână, de educaţie religioasă prin intermediul radioului, ce
putea fi ascultat în tot sudul Californiei, iar în ultimele 2
decenii, biserica noastră este prezentă în viaţa credincioşilor ei
și, nu numai, prin portalul www.biserica.org şi prin forumul
său.
5.- SPRIJINUL ACORDAT BISERICII DE
CREDINCIOȘII ROMÂNO-AMERICANI DIN CALIFORNIA.
Ca şi intr-o familie, unii membri ai comunităţii sunt mai
săritori decât alţii, unii sunt mai implicaţi în viaţa socialculturală, alţii în viaţa duhovnicească şi sacramentală, alţii în
administraţie, etc, însă, în final, avem același ideal şi ne folosim
de talanţii pe care ni i-a dat Dumnezeu, întru slujirea Lui şi a
comunităţii (parohiei) din care facem parte.
Deşi, poate, privită din afară, comunitatea românească
din Sudul Californiei ar părea că nu este unită, solidară,
realitatea este diametral opusă. Comunitatea românească de
aici, în totalitatea ei, este diversificată și dinamică. Ea este
formată din multiple „comunităţi religioase”, mai multe religii şi
culte religioase, este reprezentată de societăţi şi organizaţii
sociale, culturale şi caritabile, de organizații şi asociaţii
profesionale, însă, atunci când a venit vorba a ne dovedi
obârşia, unitatea şi solidaritatea, am demonstrat-o din plin.
Menţionăm doar câteva ocazii semnificative: primirea în
1988, cu dragoste şi cu entuziasm, a Majestății Sale Regele
Mihai I, în sânul comunităţii; trimiterea de ajutoare, atât către
țară, de ordinul zecilor de milioane de dolari, imediat după
1989, cât și altor diferite ţări, de pe alte continente, afectaţi de
calamităţi naturale; consensul şi participarea tuturor în a
promova o imagine pozitivă pentru România, în cadrul societăţii
americane, combătând miturile şi poveştile, adesea adevărate
făcături, care au drept scop denigrarea țării de obârșie. Fără
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îndoială că un rol important în sudarea relaţiilor frăţeşti între
membrii comunităţii româno-americane îl au şi autorităţile de
resort ale statului român (ambasadele și consulatele).
6.- ÎNDEPLINIREA MISIUNII PASTORALE,
ÎN CONDIȚIILE UNEI SINGURE ZILE LIBERE
PE SĂPTĂMÂNĂ A CREDINCIOȘILOR
Slujitorul Sfântului Altar, luând aminte la cuvintele
Sfântului Apostol Pavel, care zice „Tuturor, toate m-am făcut,
ca măcar pe unii să-i mântuiesc” (I Corinteni IX, 22), încearcă
să-i urmeze exemplul. Însă, cum spuneam şi mai sus, trebuie
să existe o conlucrare între preot și credincioși. Creştinul care
citeşte Sfânta Scriptură învaţă din ea: „Lucrează șase zile și fă
în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este ziua de
odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun
lucru... căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul...
iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat
Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o” (Ieșire XX, 8-11).
Plinind legea Vechiului Legământ şi înviind din morţi în
prima zi a săptămânii (duminica), Mântuitorul Hristos ne-a adus
Noul Legământ şi, cu acesta, noua zi de odihnă. Intr-adevăr,
chiar dacă duminica este, pentru cei mai mulţi dintre
credincioşii noştri, singura lor zi liberă, ei îşi aleg să se
odihnească, trupeşte şi duhovniceşte, prin participarea la
Sfintele Slujbe.
Creştinul adevărat aude chemarea: „Veniţi la Mine toţi cei
osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Matei XI, 28).
Este tot atât de adevărat că lupta cu „stihiile acestei lumi” este
dificilă, atât de puternice sunt „porțile iadului”, încât Hristos
Insuși ne vorbește despre „calea cea strâmtă”, pe care puţini o
aleg în urcuşul lor spre mântuire. In această luptă, principalul
nostru ajutor este tocmai Sfânta Euharistie, prin Trupul și
Sângele Mântuitorului Hristos, Cel care ne oferă nu numai
odihnă, când suntem împovăraţi, chiar mai mult, ne oferă însăşi
„hrana esențială” care ne ține vii, duhovnicește vorbind, si care,
în ciuda ispitelor și a primejdiilor, ne face următori ai lui Hristos.
„Bunătatea
omenească.‟

dumnezeiască e neajunsă de mintea
Starețul Dionisie Ignat de la Colciu
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7. PĂSTRAREA NEDISTORSIONATĂ A IMAGINII
ROMÂNIEI, ÎN CADRUL MOZAICULUI
DE CREDINȚE ȘI
CULTURI DIN CALIFORNIA
Cred că imaginea României, cel puțin aici în America, nu
este atât de distorsionată ca în alte ţări. Aceasta se datorează
mai multor factori pozitivi. Emigranţii români în America,
indiferent când au venit aici, nu au mers contra curentului, ci au
căutat şi au reuşit ca, în scurt timp, să se integreze în
societatea şi în sistemul american. De asemenea, să luăm în
consideraţie şi faptul că istoria imigraţiei româneşti în America
este mai îndelungată (de peste un secol), comparativ cu alte
locuri, perioadă
în care „etnia româno-americană” şi-a
dobândit un loc distinct, clar definit în societatea americană.
În prima parte a secolului al XIX-lea, imigranţii români
veneau în America (mai ales din Ardeal) cu dorinţa de a-şi face
„mia şi drumul”, adică de a strânge ceva agoniseală, ca apoi să
se întoarcă în țară, să se aşeze, să fie şi ei printre ajunşii
satului. Așa cum amintește și cunoscutul proverb românesc,
„socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg„ (fiind
valabilă și viceversa), cei mai mulţi dintre ei au rămas definitiv
în America, stabilindu-se în mai multe state. Pe de altă parte,
referindu-ne la românii care au venit după cel de al doilea
război mondial, cei mai mulţi intelectuali, au venit cu intenţia de
a se stabili definitiv în America. Pentru aceştia, România este
„Patria Maternă”, iar America este „Patria Adoptivă”. Aceştia din
urmă, în majoritate cu o educaţie deosebită şi cu îndeletniciri
profesionale de excepţie, au pătruns repede în structurile înalte
ale societății americane, devenind oameni de știinţă, regizori şi
producători
de
cinematografie,
cercetători,
inventatori,
profesori universitari, doctori, oameni de afaceri, tehnicieni de
înaltă calificare etc.
La nivel comunitar, fiecare biserică, instituţie, societate
sau asociaţie a căutat, mai bine de un secol şi, o va face în
continuare, să promoveze imaginea României, la justa valoare,
evidențiindu-se bogatul tezaur românesc, rezonanţa limbii
noastre latine, frumuseţile ţării, portul popular, cântul şi jocul
românesc (folclorul românesc în toată splendoarea lui),
spiritualitatea, mărinimia, inteligenţa şi talentele românului,
„omul frumos”, cum afirma Dan Puric, etc.
Inestimabilul tezaur românesc şi valorile neamului nostru
sunt promovate de oricare româno-american, prin diverse
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mijloace şi cu orice prilej, prin publicaţii, conferințe şi colocvii
(majoritatea, în cadrul universitar), prin organizarea de
festivaluri și picnicuri locale sau inter-etnice, prin filme
documentare TV, atât în America, cât şi, mai recent, prin
intermediul unor interviuri la TVR Internaţional, la radio şi prin
internet, prin prezentări artistice şi culturale în cadrul
manifestărilor altor etnii.
8.- METODA INTERNETULUI, PENTRU COMUNICAREA CU
CREDINCIOȘII CARE NU POT VENI LA UNELE SLUJBE
Cum ştim cu toţii, Sfânta Liturghie este o rânduială de
sfinte rugăciuni, în timpul căreia se săvârşeşte cea mai mare
Taină a iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc, Jertfa
fără de sânge întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de Taină.
Iisus, luând pâinea şi binecuvântând, a frânt-o şi a dat
ucenicilor Săi, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul
Meu!‟. Luând apoi paharul şi mulţumind, le-a dat lor, zicând:
„Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei
noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor!‟ (Matei
XXVI, 26-28).
Scopul Sfintei Liturghii este Sfinţirea Darurilor şi
Împărtăşirea credincioşilor, cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Deci, nu cred că există cineva, fie dintre slujitorii bisericii, fie
chiar simpli mireni, care să cuteze a afirma că participă „in
absentia” la liturghie, când nu poate veni în biserică. Cum te
poţi împărtăşi cu Trupul şi cu Sângele Domnului Hristos, dacă
nu eşti în Biserică? Domnul spune răspicat: „unde sunt doi sau
trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu, în mijlocul lor.”
(Matei XVIII, 21). Cu Sfânta Euharistie, însă, ne împărtăşim la
biserică. Excepţie se face pentru bolnavi şi pentru vârstnici,
care neputându-se deplasa fizic la Sfânta Biserică, este nevoie
ca Biserica să vină la ei, adică slujitorii bisericii se deplasează la
ei, fie la spitale, case de convalescență sau acasă, pentru a-i
împărtăşi.
Daca ne referim însă la propovăduirea şi la slujirea prin
intermediul mijloacelor moderne de comunicaţii, cum ar fi
televiziunea, radioul, internetul, etc, atunci putem cel mult să
afirmăm că, și Apostolul, „tuturor toate m-am făcut, ca, în orice
chip, să mântuiesc pe unii” (I Cor. IX, 22). Deci aceste mijloace
moderne de comunicare, fie vizuale, prin TV, fie pe calea
undelor, prin radio, fie virtual prin internet, sunt mijloace care
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ne pot ajuta în propovăduire, în fortificarea duhovnicească a
credincioşilor, în urcuşul lor pe calea mântuirii, dar nicidecum
nu sunt un „substitut” al celor Sfinte. Dumnezeu a fost şi este
Acelaşi, ieri, astăzi şi în veci.
9.- GRADUL DE RELIGIOZITATE. DACĂ ROMÂNII DIN
AMERICA VIN LA BISERICĂ PENTRU SLUJBE SAU MAI
MULT PENTRU RELAȚIONARE.
Recent, citeam undeva cuvintele psiho-sociologului conf.
dr. Alin Gavreliuc, de la Universitatea de Vest din Timişoara,
care vorbind despre religiozitatea românilor din Europa,
menționa că „suntem cel mai dus la biserică popor din Europa,
după Polonia, însă, adesea doar la nivelul ritualurilor”.
Religiozitatea românilor înseamnă mai degrabă că, îşi
încredinţează viaţa altcuiva, că îşi spun: „jocurile sunt făcute,
destinul meu este decis dincolo de mine, mai bine stau în colţul
meu şi o scot eu la capăt”.
În America, cred eu că avem de-a face cu o altă
dimensiune a religiozităţii. Noi, ortodocşii, care am plecat peste
ocean cu Dumnezeu şi cu Măicuţa Domnului în suflet şi care nu
am uitat să luăm în geamantanul nostru, când am plecat de
acasă, cel puţin o iconiţă sau o cruciuliţă, pentru protecţie
divină (nu mă refer la icoană sau cruciuliţă ca „talisman”, o,
nu!!!), I-am luat pe Însuşi Dumnezeu şi pe Măicuţa Sa cu noi,
ne-am învăluit în charisma sfinţilor, care mijlocesc către
Atotțiitorul şi care ne protejează mereu.
Aşa că, majoritatea vine la biserică să se întâlnească cu
Dumnezeu şi cu sfinţii Săi, să se cuminece cu merinda ce le
asigură viaţa de veci sau, cum îmi place adesea să spun, „să-şi
încarce bateriile duhovniceşti” pentru întreaga săptămână.
Acesta-i majoritatea. Fără îndoială că există şi o minoritate care
vine la biserica să „socializeze”, adică să se întâlnească cu alţii,
să se şi distreze, să…, dar aceasta în cadrul activităţilor sociale
şi culturale, a festivalurilor, a picnicurilor şi a meselor
ocazionale.
10. NEVOIA DE AJUTOR DE LA DUMNEZEU, PENTRU CEI
PLECAȚI DE ACASĂ, DIN ROMÂNIA.
Nevoie de Dumnezeu avem oriunde ne-am afla. Nu
trebuie să alergăm la Dumnezeu numai când simţim că avem
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nevoie de El, adică, aşa cum zice românul, „când ne-a ajuns
cuţitul la os”. De ce să mergem la doctor numai după ce ne-am
îmbolnăvit şi nu înainte, pentru a preveni boala? De ce să nu
călătorim cu Dumnezeu în periplul nostru pământesc, de la
naştere şi botez, până când ne dăm obştescul sfârşit în mâinile
lui Dumnezeu? Da, într-adevăr, creştinul simte că are nevoie de
Dumnezeu, uneori mai mult, decât alteori, însă aceasta tot
datorită slăbiciunilor noastre, fie că sărăcim în credinţă, fie că
ne cuprinde îndoiala, fie că diavolul speculează momentele
noastre vulnerabile şi ne aruncă în mreaja deznădejdii şi a
neputinţei.
Nu este mai puţin adevărat că în România simţim poate
mai multă „încărcătura duhovnicească” (cum glăsuiesc
promotorii secularismului) şi aceasta poate datorită rugăciunilor
colective ale milioanelor de credincioşi ortodocşi, a existenţei
miilor de biserici, de mânăstiri şi schituri, etc. Oare nu El,
Hristos Domnul, Păstorul Cel Bun, ne învață despre păstorul că
își lasă cele 99 de oi și se duce să o caute pe cea rămasă
singură, tocmai pentru a nu cădea în gura lupilor? Aceasta este
credinţa noastră, că Domnul se îngrijeşte, în mod egal, de
fiecare dintre noi, fiindcă facem parte din aceeaşi turmă,
suntem fiii aceluiaşi neam.
11. DACĂ LA SLUJBELE CREȘTIN-ORTODOXE
PARTICIPĂ OAMENI DIN ALTE RELIGII
Foarte adesea, la slujbele noastre participă și credincioşi
ai altor denominaţiuni creştine, mai ales că slujim o comunitate
mixtă, însă arareori au asistat la slujbele noastre membri ai
unor religii necreştine, excepţia făcând-o unii evrei, de religie
mozaică, care s-au născut şi au trăit mai mulţi ani în România.
Ei participă cu plăcere şi cu emoţie la activităţile bisericeşti
legate de sărbătorile Crăciunului şi ale Sfintelor Paşti.
12. DACĂ S-AU REUȘIT CONVERTIRI LA ORTODOXISM
Pe foarte mulţi, am reușit să-i convertesc la ortodoxism.
Nu pot spune că, neapărat, datorită harului meu, ci chemării
divine şi a intervenţiei directe a lui Dumnezeu, a Măicuţei
Precista, a soborului Sfinţilor Îngeri şi a Sfinţilor, în general.
Spre exemplificare menţionez faptul că, un credincios adult,
american, catolic de credinţă (Bill Clark), simţind chemarea
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directă a lui Dumnezeu, a găsit adresa bisericii noastre în cartea
de telefon, a participat la sfintele slujbe, a trecut printr-o
procedură de catehumenat, s-a convertit la ortodoxie, a urmat
apoi cursurile unui Seminar Teologic Ortodox din America, a
fost hirotonit diacon şi mai apoi preot, a co-slujit cu
subsemnatul, aproximativ 10 ani, iar, în prezent, la vârsta lui
de peste 70 de ani, este unul dintre cei mai prolifici preoţi
misionari din Episcopia noastră.
De asemenea, de mai bine de 10 ani, unul dintre cei 4
co-slujitori ai mei (ipodiaconi sau citeţi), este un alt american
(Dan Platt), fost catolic, convertit la ortodoxie şi căsătorit cu o
recunoscută pictoriţă de icoane, care a pictat gratuit biserica
noastră și care constituie un adevărat model de trăire ortodoxă
în America, după cuvintele Mântuitorului „căci după roadă se
cunoaşte pomul” (Matei XII, 33). Bineînţeles că, exemplele ar
putea continua.
13. UN MESAJ ADRESAT CREDINCIOȘILOR
ROMÂNI DIN DIASPORA
Să rămânem statornici în credinţa noastră, să nu uităm
nici o clipă vocaţia noastră ca, oriunde ne-am afla, să învăţăm
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte Domnul nea poruncit nouă, căci El este cu noi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului (Matei XXVIII, 19-20). Numai aşa vom putea
şi noi să exclamăm asemenea Apostolului „Lupta cea bună mam luptat, călătoria am săvârşit şi credinţa am păzit”(2 Timotei
IV, 7). A Domului să fie slava, în veci. Amin!
Omul
Omul e cea mai complexă ființă de pe pământ
El este alcătuit din două părți: trupul și mintea,
Doar el își poate exprima gândul prin cuvânt,
Și, are libertatea de a gândi, a ști și a inventa.
El e unicul organism în termeni de spațiu și timp,
De materie și energie, mânat de scop conștient,
Rațiunea e caracteristica sa și principiul curent.
Condiția lui: ieri embrion, iar mâine,... pământ.
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Universului şi omului nu li se pot afla limitele,
O singură părticică din univers o poți îmbunătăți,
Aceea fiind propria ta persoană, de-ți vrei binele.
Omul e un univers închis în cușca propriei vieți.
El are legi proprii care-i comandă viața efemeră,
Departe de alți oameni, ca un astru de alți aștri,
Fără niciun mijloc de comunicare reală și liberă,
Toți oamenii sunt speciali, chiar și cei sihaștri.
Nu toți oamenii pot fi Cicero, Platon,..sau Homer
Dar toți pot fi oameni buni, cu caracter „salon‟,
Omul fără cunoștințe literare, mai bine îl prefer,
Decât cunoștințele literare fără omul care-i om.
Se spune că oamenii se-mpart în două categorii:
Unii caută și nu găsesc, alții găsesc da-s mâhniți,
Foarte curând, ei se vor împărți în două confrerii:
Oameni bătrâni și oameni ai computerului, it-iști.
Oamenii au inventat respectul să ascundă un loc,
Acela gol, unde ar trebui să se găsească iubirea.
Omul prost este acela care crede că înțelege tot.
Să punem oamenii acolo unde le este menirea!
Pe scurt, omul este un animal rațional și muritor,
Aptitudinile morale și intelectuale nu-s împreună,
Omul bun este inteligent, cel rău e și neroditor,
Nu-i om, e secătură, nu-și schimbă din natură.
Oamenii se nasc fără dinţi, fără păr şi fără iluzii,
Și, dacă moare de bătrânețe, va fi tot fără ele.
Un om fără de religie este un om plin de confuzii,
Cei credincioși sunt cruci vii între pământ și stele.
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu,
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui.
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!
Mircea Iordache
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III.7.- PROTOIERIA
COASTEI PACIFICE
1. ARIA DE CUPRINDERE
În anul 1984, anul în care Arhiereul-Vicar, PS Sa
+Nathaniel Popp, a devenit Episcop Sufragan, titularul diocezan
al Episcopiei Vatra Românească. Între primele priorități ale Sale
a fost reorganizarea protopopiatelor Episcopiei, încât noua
lucrare de ființare de noi parohii și misiuni să fie cât mai
eficace.
Nou înființatul protopopiat sa numit "Protoieria Coastei
Pacifice", iar eu am fost
numit protopop. Protoieria a
existat timp de 30 de ani
(1984-2014),
fiind
administrată
de
protopop
Constantin Alecse.
În 2014 Congresul ROEA a
aprobat înființarea celor 4
vicariate.
Aceste
vicariate
sunt
administrate de la centru,
adică
de
la
Cancelaria
Episcopală, fiecare vicariat
fiind condus de un Vicar.
În Statele Unite:
Vicariatul Statelor de Est (IPS Sa, Arhiepiscopul Nathaniel)
Vicariatul Statelor de Vest, adică fosta Protoierie a Coastei
Pacificului (PS Sa Episcopul Irineu)
Vicariatul Statelor Centrale (Părinte Vicar David Oancea)
Protopop este un preot care îndeplinește funcția de inspector
al bisericilor și al preoților dintr-un teritoriu determinat.
Protopopul
(protoiereul)
este
preotul
conducător
al
protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului,
în numele chiriarhului.
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În Canada:
Vicariatul de Canada (Părinte Vicar Dan Hoarste)

Protopopii ROEA, 2002 (de la
stânga la dreapta): PC Tofan,
Pavel, Sasu, Lazar, Alecse, Fetea

Întâlnire colegială la Centrul de Studii
Valerian Trifa (The Heritage Center), Vatra
Românească (1997)

Vlădica Nathaniel în mijlocul unor preoți,
veniți la retragerea spirituală din California
Protopopul este reprezentantul oficial al Bisericii față de
autoritățile statului și îndeplinește sarcinile publice ce-i sunt
atribuite prin legile, regulamentele și dispozițiile în vigoare.
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a. Protopopiatul Coastei Pacifice (1984-2014)
Printr-o scrisoare oficială (22 Aprilie 1984), PS Sa
Episcopul +Nathaniel mă înștiința de faptul că, la ședința
Consiliului Episcopesc din 19-20 Aprilie 1984, potrivit
prerogativelor sale constituționale, a hotărât înființarea
Protoieriei Coastei Pacifice, în care să fie cuprinse 3 parohii, și o
misiune, deja existente (Sf. Treime, Los Angeles, CA; Învierea
Domnului, San Francisco, CA; Sf. Ioan Botezătorul, Phoenix AZ
și Misiunea Sf. Maria din Dallas, TX), precum și „toate celelalte
misiuni ce vor fi înființate prin oblăduirea Bisericii Sf. Treime din
Los Angeles, CA” (pe care subsemnatul o păstorea încă din
1982).
„- Această hotărâre, desigur, va trebui să fie ratificată de
Congresul Episcopiei. Între timp, te numesc pe sfinția ta drept
protopop temporar, încredințându-ți îndatoririle specificate în
articolele 5, secțiunea #2‟ (Constituția și Regulamentele
Episcopia ROEA, nn).
Hotărârea Consiliului Episcopesc a fost ratificată de
Congresul Episcopiei (iulie 1984), iar subsemnatul a rămas
„temporar” protopop timp de peste 30 de ani.
b. Parohiile și misiunile protopopiatului:
În cei peste 30 de ani de existență, protoieria a crescut
de la 3 parohii și o misiune, deja existente, la 18 parohii,
misiuni și o mânăstire, făcând excepție de faptul că, ulterior,
statul Texas trecând la Protoieria Atlanticului, misiunea Sf.
Maria din Dallas, TX, a trecut și ea în protoieria respectivă,
astfel că, aproape în exclusivitate, parohiile și misiunile
protoieriei Pacifice au luat ființă după 1984.
Deci, după 3 decade, Protopopiatul Coastei Pacifice se
compune din 18 parohii, misiuni, și o mânăstire, recent
înființată, situate în 6 state, după cum urmează : Arizona (2) ,
California (10), Colorado (2) , Nevada (1) , Oregon (2) și
Washington (1).
În ordinea alfabetică a Statelor în care ființează, numitele
biserici, misiuni și mânăstirea, poartă următoarele hramuri (și
anul de înființare). Pentru a contura un tablou succint,
explicativ, al situației fiecărei parohii și misiuni, din cadrul
protopopiatului, vom reda mai jos, ultimul raport al protoereului
la Congresul ROEA, pe anul 2014, privind activitățile
protopopiatului pe anul precedent (2013):
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Glendale, AZ (1983);
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Misiunea Înălțarea Sfintei Cruci, PHOENIX, AZ (2007);
Biserica Adormirea Maicii Domnului, ANAHEIM, CA (1986)
Misiunea Sfântul Ioan Evanghelistul, CLAREMONT, CA
(1985);
Biserica Învierea Domnului, HAYWARD, CA (1964);
Biserica Sfânta Treime, LOS ANGELES, CA (1939);
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, PALM
SPRINGS, CA (1988);
Biserica Sfânta Ana, POMONA, CA (1987);
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, SACRAMENTO,
CA (1993);
Misiunea Sfintei Cruci, SAN DIEGO, CA (2002);
Biserica Sfânta Cruce, SAN JOSE, CA (1987);
Misiunea Sfântul Ioan Hozevitul, LAKEWOOD, CO (2004);
Misiunea Sfântul Dimitrie cel Nou, FREDERICK, CO
(2007);
Misiunea Adormirea Maicii Domnului (Sf. Maria), LAS
VEGAS, NV (1994);
Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, OREGON CITY, OR
(1997);
Biserica Adormirea Maicii Domnului (Sf. Maria),
PORTLAND, OR (1987);
Biserica Sfinții Trei Ierarhi, BELLEVUE, WA (1994);
Mânăstirea Învierea Domnului, TEMECULA, CA (2014);
De-a lungul anului 2013 toate parohiile şi misiunile
protoieriei au îndeplinit activităţi şi programe publicate prin
buletine parohiale, flyere ocazionale şi/sau websit-uri, aşa cum
au fost prezentate de cler ansamblurile parohiale şi consiliile
parohiale. În anul 2013 ambii Ierarhi: Eminenţa Sa
Arhiepiscopul Nathaniel şi IPS Episcopul Irineu au făcut
numeroase vizite la parohiile şi misiunile Protoieriei Pacific
Coast. Datele vizitelor prea distinşilor oaspeţi şi serviciile la care
au participat sunt menţionate separat în rapoartele fiecărei
parohii şi misiuni .

„Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea,
Alături de ea e credința în Domnul și rugăciunea,
Să ne rugăm lui Dumnezeu cu mai multă iubire:
Doamne miluiește-ne pe noi cu credință și fericire!”
M. I.
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ARIZONA
Biserica
Sfântul
Ioan
Botezătorul, Glendale AZPC
Preot
Gheorghe
Libotean, parohul bisericii.
Preoți
co-slujitori:
Rev.Fr.William John Clark,
V.Rev.Fr.
Virgil
Suciu.
Parohia a celebrat 30 de ani
de la înființare și, drept
urmare, în perioada 16-22
august a fost vizitată de
Eminența Sa Nathaniel care a și condus festivitățile aniversare.
Sâmbătă, 17 august, s-au ținut Vecernia Mare și masa oficială.
Duminică, 18 august, s-au ținut Sfânta Liturghie și
banchetul oficial.
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ARIZONA
Biserica ortodoxă
Înălțarea Sfintei Cruci,

stabilită în 2008, este o
misiune
a
Episcopatului
Ortodox American, vorbitoare
de limba engleză, PC Preot
Alin Munteanu fiind parohul
Luni 19 august, Eminența Sa
Arhiepiscopul
Nathaniel
a
vizitat
noile
clădiri
ale
parohiei.
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CALIFORNIA
Biserica Adormirea
Maicii Domnului,
Anaheim, CA - PC Preot
Cornel Avramescu, parohul
bisericii. In anul 2013, după
terminarea pictării întregii
biserici și sfințirea ei în anul
2012. În afară de slujbele
regulate duminicale și de
sărbătorile împărătești ,
Fr
Cornel
organizează
pelerinaje la pământul sfânt
cu participarea multor
credincioși, nu numai din parohia Domniei Sale ci și din alte
parohii din California.
Sub conducerea spirituală a părintelui Avramescu s-au
organizat retrageri spirituale în cadrul parohiei, în perioada
Sfântului Post de Crăciun 2013 și al Postului Sfintelor Paști în
2014.

"Mă veți crede dacă vă voi zice că: Omul caută crucea lui
Hristos și nimic altceva?" Părintele Rafail Noica
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CALIFORNIA
Misiunea Sfăntul Ioan
Evanghelistul, Claremont, CA
– PC Preot dr. Cătălin Mitescu
deține pe lângă funcția de
Președ. al Departamentului
Misiunilor ROEA și coslujitor
al parohiei Sfânta Ana din
Pomona,
și
funcția
de
administrator al misiunii
Sfântul Ioan Evanghelistul, păstrând legătura dintre părinții
profesori și studenții din campusurile diverselor locații afiliate
bisericii.

"Crucea este o poartă, crucea este o fereastră spre
Înviere. Pentru că țelul suprem este Învierea. Da! Această
înviere se realizează prin cruce, prin jertfă. Să ne luăm fiecare
crucea noastră, într-un fel sau altul, a suferințelor, a
necazurilor, a primejdiilor pe care le întâmpinăm, pentru că ne
declarăm creștini." Părintele Constantin Voicescu 1924 - 1997
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CALIFORNIA
Biserica
Sfânta
Înviere,
Hayward, CA – aflată sub păstoria
PC
Preot
Octavian
Mahler,
parohul
bisericii.
Vineri,
1
noiembrie 2013, Eminența Sa a
slujit Vecernia Mare urmată de
agapa festivă. Parohia Sfânta
Înviere s-a axat în special pe
activități sociale și spirituale.
Părintele paroh are în circulație un buletin săptămânal
electronic cu predica săptămânii, programul serviciilor
bisericești și ședințelor, precum și cu alte subiecte de natură
spirituală.
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CALIFORNIA
Biserica Sfânta Treime, Los
Angeles, CA – PC Preot
Constantin
Alecse,
preot
paroh; PC Preot Iustin Capșa,
co-slujitor. Parohia publică
revista
trimestrială
„Viața
Creștină” (format pe hârtie și
electronic).

In 2013, parohia a planificat celebrarea celei de a 75-a
aniversări a lăcașului de cult, mai sus amintit, care s-a ținut în
2014, precum și activități regulate, cum ar fi slujbele
bisericești, activități culturale și obiceiuri tradiționale de
Crăciun, Paște, zile de sărbătoare, etc. Parohia susține un
Forum întitulat www.biserica.org în română și în engleză. PC
Preot Constantin Alecse, parohul bisericii, a fost coautor
(dimpreună cu ing. Mircea Iordache) al unei monografii a
satului natal, întitulată www.dambroca.com

In calitate de protoiereu al Protoieriei Coastei Pacifice,
părintele paroh Constantin Alecse ține legătura între parohiile și
misiunile protoieriei în timpul întregului an, călătorește des
pentru a conduce ședințele din parohii și misiuni și, participă, în
funcție de cerințe, la activitățile speciale ale parohiilor și
misiunilor din protoierie. Website:www.SfântaTreime.org
"Creştinismul e a doua creaţie a lumii, adică refacerea ei
în har prin jertfa pe cruce a Mântuitorului." Nichifor Crainic
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CALIFORNIA
Biserica
Sfinților
Arhangheli
Mihail și Gavril, Palm
Springs, CA - PC Preot
dr. Ioan Cozma este
parohul bisericii, iar coslujitor PC Preot Silviu
Vasile
(pensionar).
Duminică,
2
martie
2014, parohia a ținut
adunarea generală
a
parohiei prezidată
de protoiereu, Fr. Constantin Alecse.
Duminică, 2 martie 2014, parohia a ținut adunarea
generală a parohiei prezidată de protoiereu, Fr. Constantin
Alecse.
Vizite ierarhice: parohia a fost onorată de vizita
Eminenței Sale, în perioada 6-8 noiembrie 2013. Vineri 8
noiembrie, de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril, Eminența Sa
a slujit Sfânta Liturgie urmată de o masă festivă oferită de
parohie.

Sâmbătă 9 noiembrie Eminența Sa, ajutată de o parte a
clerului Protoieriei Pacific Coast a slujit Vecernia Mare iar
duminică, 10 noiembrie, Eminența Sa, împreună cu PC Preot
Constantin Alecse și alți preoți ai protoieriei Pacific Coast a
oficiat Sfânta Liturghie, după care a binecuvântat pe
subdiaconul Policarp al parohiei Sfânta Ana, Pomona, California.
La sfârșit a fost oferit un banchet și un program cultural.
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CALIFORNIA
Biserica Sfânta Ana, Pomona, CA – părinte paroh PC Preot dr.
Cătălin Mitescu. S-au făcut aranjamente ca, ocazional, în timpul
anului, PC Preot William Clark din Arizona să vină să slujească
la această biserică, atunci când părintele paroh călătorește în
calitate de Președinte al Departamentului Misiunilor ROEA, la
parohiile și misiunile unde este trimis de Eminența Sa
Arhiepiscopul Nathaniel.
Website:www.stanneorthodox.org.

CALIFORNIA
Biserica Sfinților Mihail și Gavril, Sacramento, CA –
PC Preot Onofrei Rareș este părintele parohiei din 4 decembrie
2012; PC Mihai Donka, diacon (hirotonisit la 17 martie 2013).
Intre 2-6 noiembrie 2013 parohia a fost vizitată de Eminența Sa
Arhiepiscopul Nathaniel. Sâmbătă 2 noiembrie 2013, Eminența
Sa a slujit Sfânta Liturghie pentru Sâmbăta Morților/Moșii de
Toamnă și slujba Vecerniei, urmată de o agapă festivă .
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Sâmbătă,
3
noiembrie,
Sfânta Liturghie a fost urmată de
un banchet pentru celebrarea a
20 de ani de la înființarea
parohiei. Luni, 4 noiembrie 2013,
Eminența Sa s-a întâlnit cu
Consiliul
Parohial.
Sub
conducerea părintelui PC Preot
Rareș,
parohia,
în
afara
activităților
sacramentale
și
liturgice, din timpul anului, a
organizat activități culturale și
sociale (mese, picnicuri) cu scopul de a strânge fondurile
necesare construirii unui centru social și cultural, cu spațiu
pentru școala de duminică și cu birouri aferente.

CALIFORNIA
Misiunea Sfintei Cruci, San Diego, CA - Misiunea își ține
serviciile la Biserica Luterană „All Saints” 6355 Radcliffe Drive,
san Diego, CA 92122. Părintele paroh este PC Vasile Părău din 1
ianuarie 2013. Misiunea folosește mijloace variate să strângă
fonduri pentru construirea unei noi biserici: solicitare directă,
colecte, organizarea de picnicuri, mese, precum și punerea în
circulație a unui buletin informativ electronic, care face
cunoscute evenimentele bisericești.
Website: www.romanianchurch-sandiego.com
"Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să
strălucească mereu de credinţa în Iisus Hristos. Inima preotului
trebuie să ardă ca un foc, să strălucească de la lumina
Evangheliei, de la iubirea crucii lui Iisus Hristos."
Sfântul Ierarh Luca al Crimeii 1877 - 1961
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CALIFORNIA
Biserica Sfintei Cruci, San Jose, CA –
- PC Preot Constantin Lăpuștea, parohul bisericii; iar fii săi, PC
diacon Florin C. Lăpuștea si PC diacon Nicolae Lăpuștea, sunt
co-slujitori. In afara de slujbele săptămânale si alte servicii
religioase (Crăciun, Paște), parohia organizează mese festive și
alte evenimente pentru strângere de fonduri. Website-ul
parohiei: www.sjholycross.org anunță serviciile bisericești,
programul școlii de duminică, evenimentele religioase, culturale
și sociale, apeluri umanitare.
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CALIFORNIA
Mânăstirea
Ortodoxă
Învierea Domnului, Temecula,
CA - Prea Cuv. Părinte Dionisie
(Rodilă), stareț, fondată în
2014 - Adresa: 48600 Via
Vaquero Rd., Temecula, CA
92590 E-mail:resurrectionmonastery@gmail.com.
Website: www.resurrectionmonastery.org –
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Această mânăstire a luat ființă în anul în care Protoieria Coastei
Pacifice a devenit Vicariatul Statelor de Vest (2014), urmând a
fi păstorită de PS Sa, Episcopul Irineu. Această mânăstire se
adaugă celorlalte 3 mânăstiri ale Episcopiei ROEA: Adormirea
Maicii Domnului, din Rives Junction (Michigan);
Schimbarea la Față a Domnului Hristos (Pennsylvania); și
Înălțarea Domnului, din Clinton (Michigan).
COLORADO
Misiunea Sfântul Ioan Hozevitul-Denver, Colorado. PC Preot
Bogdan M. Nichitean a fost primit în rândurile Episcopatului
ROEA, în 28 iulie 2012 și a fost repartizat să servească
misiunea Sfântul Ioan Hozevitul, începând din 28 iulie 2012.
Sâmbătă, 28 septembrie 2013. Eminența Sa Arhiepiscopul
Nathaniel, Eminența Sa Arhiepiscopul Benjamin (OCA-Dioceza
de Vest) și IPS Episcopul Irineu au sfințit biserica, împreună cu
părinții Fr. Bogdan Mihail Nichitean, Fr.Ioan Bogdan, din parohia
Sfântul Dumitru din Frederick, Colorado, Fr.Georgel Oanca
(capelanatul armatei americane) și PC Părinte Kirill Williams
(parohia "Schimbarea la Față", din Denver, Colorado).
Website:www.saintjohntheromanian.org
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COLORADO
Misiunea Sfântul Dimitrie
cel Nou-Longmont (Frederik),
Colorado.
Misiunea este păstorită de PC
Preot Ioan Bogdan. Biserica
Sfântului Dimitrie cel Nou are
în posesie veșmintele Sfântului
Dimitrie cel Nou.

Sfintele veșminte au fost aduse de la Catedrala
Patriarhală din București, România și au fost oferite nouă de
cele mai înalte fețe bisericești ale Bisericii Ortodoxe Române, în
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spiritul unirii dintre bisericile noastre și al reafirmării iubirii în
Hristos. Website:www.sfdimitrie.org

NEVADA
Misiunea
Adormirea
Maicii
Domnului, Las Vegas, Nevada.
Părinte paroh PC Preot Dănuț
Pălănceanu.
Serviciile bisericești au fost
ținute la Christ Episcopal
Church, 2000 S Maryland
Pkwy, Las Vegas, NV.

Misiunea are un număr mic de credincioși, încercând din
greu să supraviețuiască. Activitățile de natură spirituală, socială
și administrative sunt prioritatea parohiei și a părintelui paroh,
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pentru a putea supraviețui în orașul cel mai afectat de recesia
economică.

OREGON
Biserica Coborarea Duhului
Sfânt, Oregon City, OR – PC
.
Preot Vasile Muntean,
parohul
bisericii.
Biserica,
ridicată în 24 ianuarie 1997, a
depus un efort considerabil dea lungul anului să pregătească
sărbătorirea celei de a 15
aniversări în 2012.
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Parohia are program, al școlii de duminică, deosebit de activ, un
cor de cântăreți profesioniști, un program de educație
religioasă, oferit de școala bisericii, program de studiu al Bibliei,
retrageri spirituale și Studii Catehetice. Cu ocazia tuturor
serviciilor bisericești de duminică și a altor zile de sărbătoare,
părintele Vasile Muntean a predicat și a purtat discuții pe teme
spirituale, deopotrivă cu cei tineri și cu generațiile mai în
vârstă.
OREGON
Biserica
Adormirea
Maicii
Domnului, Portland, OR - PC
Preot Cosmin G. Antonescu
este părinte al parohiei.
Adresa bisericii este 13505
SE Stark St., Portland, OR
97233. Biserica și-a fixat
patru direcții principale: să
mențină
și
să
propage
credința creștin-ortodoxă;
să susțină financiar biserica în atingerea scopurilor propuse; să
practice caritatea; și să promoveze învățăturile bisericești în
societatea contemporană. Websie:www.sfantamaria.org
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WASHINGTON STATE
Misiunea Trei Ierarhi, Seattle PC Preot Ioan Catană, părintele
parohiei. Serviciile bisericești sau ținut la Catedrala Ortodoxă
Rusească
Sfântul
Spyridon.
Biserica continuă cu osârdie să
strângă
fondurile
necesare
pentru a termina proiectul de
construcție.
Parohia oferă un buletin lunar „Cuvântul” în format pe hârtie și
menține un website:www.ortodox.org
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După sfințirea locului, pentru construirea noii biserici din Seattle,
Statul Washington, Vlădica Irineu, clericii co-slujitori și un grup restrâns al
participanților la ceremonial, s-au adunat împreună pentru o fotografie de
grup.

"Pe voi toți câți credeți în Domnul vă cheamă să-L urmați,
să ridicați povara Lui, crucea Lui. Nu vă temeți, deci! Înaintați
cu îndrăzneală! Să nu vă înspăimânte atacurile diavolilor, care
vă împiedică să mergeți pe acest drum. Scuipați-l pe diavol,
alungați-l cu crucea Domnului, în numele Lui. Priviți în înălțime
și Îl veți vedea pe Însuși Domnul Iisus Hristos, care umblă
împreună cu voi și ușurează drumul vostru. Amin." Sfântul
Ierarh Luca al Crimeii 1877 – 1961
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2. ACTIVITĂȚI PROTOCOLARE
În toți acești ani (1984-2014), ambii Ierarhi, IPS
Arhiepiscop Nathaniel și PS Episcop Irineu, au făcut numeroase
vizite în parohiile si misiunile Protopopiatului
Coastei
Pacificului, fiind adesea însoțiți de părintele Protopop Constantin
Alecse, cu precădere la evenimente legate de:
a. Participarea tuturor clericilor Ortodocși Români, din cadrul
Protoieriei Coastei Pacificului, la Congresele și Retragerile
spirituale anuale ale Episcopiei ROEA;
b. Hramurile Bisericilor, sau vizitele pastorale anuale ale
Ierarhilor ROEA în cadrul Protoieriei Coastei Pacifice;
c. Sfințirile de Biserici, sau Binecuvântările Arhierești ale
locașurilor de slujire temporară a unor misiuni ale Protoieriei
Coastei Pacifice;
d. Binecuvântarea punerii pietrei de temelie, pentru începerea
construcției unor noi biserici și misiuni ale Protoieriei Coastei
Pacifice;
e. Sfințirea de preoți și diaconi, în cadrul Protoieriei Coastei
Pacifice;
f. Aniversări de biserici, sau aniversarea slujitorilor bisericilor
în diferite trepte sacerdotale, în cadrul Protoieriei Coastei
Pacifice;
g. Retragerile spirituale ale clericilor Ortodocși, din cadrul
episcopiei, și protoieriei Coastei Pacifice, ținute anual în Detroit
(Michigan), California (Al Hambra), sau Arizona (Phoenix).
3. ACTIVITĂȚILE ADMINISTRATIVE
a. Corespondență, contacte telefonice și prin email, între
parohiile și misiunile protopopiatului, și centrul protopopesc;
b. Ședințe ocazionale de protopopiat (ținute sporadic,
datorită marilor distanțe geografice);
c. Vizite în protoierie, cauzate de necesitatea prezidării
Adunărilor Speciale Parohiale, ori de câte ori Centrul Eparhial a
solicitat astfel de acțiuni în cadrul parohiilor și misiunilor din
Protoieria Coastei Pacifice;
d. Ședințe/întâlniri de împăciuire „peace court”, între
consiliile parohiale, și conducerea spiritual-administrativă, în
cadrul respectivelor parohii și misiuni, ori de câte ori a fost
necesar, în cadrul Protoieriei Coastei Pacifice;
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e. Schimb de buletine/reviste parohiale (format tipărit, sau
electronic) între toate parohiile și misiunile Protopopiatului
Coastei Pacifice;
f. Organizarea, ocazională, de slujbe și alte activități panortodoxe românești, în cadrul Protoieriei: Slujba Sfântului
Maslu, Slujba Acatistelor, Vecernii pan-ortodoxe românești, etc.
g. Întocmirea și prezentarea Rapoartelor Anuale ale
Protoieriei, la Congresele Episcopiei ROEA.
„Având în vedere marile distanțe dintre parohiile si misiunile
Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), clericii protopopiatului
nostru au ținut legătura unul cu altul prin schimburi de buletine
parohiale, tipărite, sau „on-line”, prin contacte telefonice, prin
cadrul congreselor diecezane și/sau prin intermediul retragerilor
spirituale, sau prin vizitele arhierești. Mulțumim Ierarhilor
Episcopiei noastre, IPS Arhiepiscop Nathaniel și PS Episcop
Irineu, pentru vizitele arhierești, făcute în cadrul Protoieriei
Coastei Pacificului, clerului și credincioșilor, pentru dedicația
lor, pentru sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul deceniilor,
pentru a sprijini financiar bisericile lor. Nu în ultimul rând,
mulțumim lui Dumnezeu, Cel Atotputernic, pentru protejarea
Episcopiei de la „Vatra Românească‟, și toate parohiile și
misiunile Protopopiatului Coastei Pacifice‟. Protopop Constantin
Alecse
Pasiunea
Pasiunea este energia pe care iubirea o creează,
Fără alt scop decât ea însăși, energie creativă
Care înnoiește tot ceea ce atinge, cu a ei rază.
Sursa pasiunii e înăuntru, în a sufletului arhivă.
Nu te plictisești cât timp focul pasiuni-i în tine.
Dacă vrea să se stingă, redescoperă focul viu,
Dând drumul creativității și, parcurge-l bine!
Pasiunea e viața ce intră-n contact cu ce-i nou,
Fără pasiune nu te poți realiza nici ca cerșetor.
Să nu lăsăm nicio zi fără să facem ceva frumos!
Să facem și din credință pasiune, pentru Creator!
Doamne – Dumnezeule, dă-ne pasiune cu folos!
M.I.
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III.8.- ISTORICUL PAROHIEI
SFÂNTA TREIME, 1939 - 1982
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime, din Los
Angeles, California, este parte din Episcopia ROEA, de la „Vatra
Românească″,
Detroit,
Michigan
(Romanian
Orthodox
Episcopate of America), o Dioceză a Bisericii Ortodoxe
Americane (Orthodox Church of America). În documentarul de
mai jos mi-am propus să prezint agenda acțiunilor și
activităților mai importante care au avut loc la Biserica Sfânta
Treime și în legătură cu trăirile duhovnicești ale enoriașilor
acestei biserici. Am scos în relief slujirile unor preoți de seamă
și marile lor preocupări pentru creșterea prestigiului bisericii și
pentru atragerea spre ortodoxism a cât mai mulți creștini și nu
numai.
În perioada celor 75 de ani de existenţă, parohia a fost
deservită de 6 preoţi: Martin Ionescu, care este considerat şi
fondatorul parohiei (1939-1947), Grigore Coste (1948-1957),
Victor Bărbulescu (1957-1969), Anchidim Ușeriu (interim1969/1970), Richard Grabowski (1970-1982) și Constantin
Alecse (1982 până în prezent, adică peste 34 de ani).
1 . SLUJIREA PR. MARTIN IONESCU –
1939 - 1947
ANII DE ÎNTEMEIERE BISERICII „SF. TREIME”
25 iunie 1939, un grup de 25 de
persoane de origine română, au
ţinut prima lor şedinţă de
constituire a parohiei, în casa lui
Petru Gherman, la adresa: 456 N.
Gage St., în Los Angeles,
California.
Ședința
a
fost
prezidată de Părintele Martin
Ionescu, având secretar pe Nick
Pandrea.
Pr. Martin Ionescu, 1939-1947
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Mike Șerban a fost ales președintele comitetului organizatoric,
iar Sam Axente, secretar, fiind împuterniciți cu aflarea unui loc
unde să se construiască o biserică.
29 octombrie 1939 – Se stabilește hramul Bisericii „Sfânta
Treime″.
13 decembrie 1939 – noua biserică este încorporată în
Sacramento, California.
21 ianuarie 1940 - a avut loc o ședință, cu 29 de puncte pe
agendă, care a durat peste 7 ore.
30 iunie 1940- s-a cumpărat un teren pe strada Atlanta,
pentru
construirea unei bisericuțe, însă la scurt timp terenul a fost
expropriat de către Stat, pentru un proiect de utilitate publică,
plătindu-se parohiei suma de $ 525.00
1941-1947
S-au ținut multe întâlniri în casele membrilor parohiei, de
asemenea multe întruniri festive și aniversări în săli publice, și
în sala societății California din Redondo Beach, sau în
restaurantul lui Mike Șerban (830 S. Hicks Ave., Los Angeles),
care devenise centrul de întruniri al parohiei.
17 decembrie 1941 – parohia cumpără terenul, cu clădirile de
pe el, din 3939 N. Figueroa, Los Angeles, cu suma de $ 14.000.
S-a depus un acont de $1.500.00. Se credea că această
proprietate este corespunzătoare scopurilor urmărite de
parohie, dacă se vor face reparații și adăugări la clădiri.
Reparațiile urmau să fie făcute de membrii parohiei, cu muncă
voluntară.

2. SLUJIREA DE CĂTRE PREOTUL GRIGORE COSTE
1948 - 1956
Păstorirea și dezvoltarea patrimoniului bisericii
11 ianuarie 1948. Delegații parohiei, M. Șerban și N. Pandrea,
iau parte la ședința societății „Viitorul Român″, ținută în casa lui
E. Pataki ca să discute despre probleme comunitare.
27 ianuarie 1948.Părintele Grigore Coste din Erie, Pensylvania,
scrie Comitetului Parohial că „vine în Los Angeles". Comitetul sa învoit ca preotul să fie bine venit între noi.
6 februarie 1948.Comitetul hotărăște ca parohia să ia parte la
picnicul organizat de societatea „Viitorul Roman" .
15 februarie1948. Adunare populară în sala Șerban.
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22 februarie 1948. Sosește Părintele
Grigore Coste, salutat de cei pe care îi
avea aici și oficiază liturghia la sala
Șerban. Se hotărăște repararea casei în
care urmează să stea Pr. Coste, prin
munca voluntară a membrilor parohiei.
21 martie 1948. Adunarea Generala
alege ca preot paroh pe Pr. G. Coste.
Aceasta alegere dădu un puternic
imbold membrilor parohiei. În realitate,
parohia
se
pune
pe
o
bază
reorganizată;
serviciile
divine
se
oficiază cu regularitate.

4 aprilie 1948. Se înființează Reuniunea Femeilor Ortodoxe
Române, de pe lângă parohia „Sfânta Treime", la adunarea care
s-a ținut în sala Șerban (830 Hicks Avenue, Los Angeles).
Membrele fondatoare au fost: Ana D. Milea, Victoria Șerban,
Paulina Maior, Sophia Popescu, Teresa Pandrea, Ana Stănuț,
Mary Codrea, Mileva Peicki, Frosina Șerban, Mary Petro, Helen
Ardelean și Mary Cordia.
2 mai 1948. Sărbătoarea Învierii Domnului, Sfintele Paști,
Slujba Învierii și Sfânta Liturghie, oficiată de Pr. Coste, la
Biserica Ortodoxă Rusă din strada Julian, Los Angeles.
Răspunsurile au fost date de Corul Parohiei condus de Iancu
(Yankee) Ardelean. Din cor făceau parte: Julia Apostol, Helen
Ardelean, Ileana Coste (Petrescu), Susana Hațegan, cu fiicele
ei, Shirley și Suzana, Mary Radu, Mary Condurache, Mary
Costea (Ciontea) și Anne Ciulei - soprano; Sophie Popescu și
Violet Rusu - alto; George Popescu, Vincent Apostol, Gheorghe
Solomon, Emil Ciulei, Emil Ciontea, L. Ursa (Solomon) și John
Maior, tenor.
5 mai 1948. Are loc ședința comitetului, în clădirea parohiei, din
3939 N. Figueros, Los Angeles. M. Șerban își prezintă demisia
din funcția de președinte, deoarece se mută în Bekersfield,
California. Este ales, în locul lui, Nick Purece. Se votează ca
parohia să intre în „Episcopia Ortodoxă Română din America‟ la
„Vatra Românească″ (Grass Lake, Michigan). Până la venirea
Pr. Coste răspunsurile la slujbele religioase erau date de
cantori, care nu cunoșteau prea bine tipicul liturgic. Deoarece
majoritatea membrilor corului veneau de la biserica „Sfânta
Maria″ din Chicago, unde se foloseau partiturile muzicale ale lui
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Gabriel Muzicescu, organizarea a fost ușurată folosindu-se
aceleași partituri puse la dispoziție de Pr. Coste. Repetițiile se
țineau la Casa Parohială (3939 Figueroa, Los Angeles) fiind
supravegheate de Preotul Grigore Coste.

25 decembrie 1948. Membrii corului se împart în grupuri și
umblă cu colindatul pe la casele membrilor. De asemenea
părintele a organizat un grup "Irozii", care au prezentat
cunoscuta scenetă religioasă, ce se juca în satele noastre
românești cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Conducătorul
grupului era John Cișmaș.
1949. La praznicul de zece ani
13 februarie 1949. Adunarea Generală alege un Consiliu din 20
persoane, președinte fiind ales Nick Purece. S-au făcut
promisiuni pentru fondul de clădire în sumă de $952.00.
29 aprilie 1949.
Se hotărăște ca la 12 iunie să se facă
aniversarea împlinirii a zece ani a parohiei la Hramul ei, cu
program și banchet.
12 iunie 1949. Sărbătorirea împlinirii a 10 ani de la înființarea
parohiei, cu banchet aniversar în sala Șerban, din East Los
Angeles. Un grup de studenți de la Școala de Limbi Străine a
Armatei Americane din Monterey, California, sub conducerea lui
Dr. Traian Ocneanu a jucat o comedie în limba română, care a
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delectat publicul, dovedind abilitatea americanilor pentru
învățarea limbii române.
23 iunie 1949. Ion Popaiov informează comitetul că a găsit o
casă de vânzare, care ar fi potrivită pentru nevoile parohiei. Se
aleg trei persoane care să cerceteze și să informeze. Nu s-a
ales nimic din aceasta încercare.
15 ianuarie1950. Are loc alegerea noului Comitet, președinte
John Maior.
28 mai 1950. Are loc un program „patriotic‟. Se citește un apel
al Generalului Nicolae Rădescu, președintele Comitetului
Național Român, prin care se proclamă unirea românilor
împotriva Guvernului Comunist din România. Anișoara Stan,
prezintă cartea ei "They Crossed Mountains". Elisabeta Ganea
face o propunere ca Episcopia noastră să se rupă de Patriarhia
din București, câtă vreme este atârnată de guvernarea
comunistă.
26 ianuarie 1950. George Popescu, președintele Consiliului
Parohial, a donat uniformele de culoare albastră ale pelerinilor,
pentru toți membrii corului parohiei.
18 martie 1950. Se citește în fața Comitetului o scrisoare a
Comitetului Național Român, prin care se cere ca membrii
parohiei să ajute refugiații să vină în America, prin garanții.
De asemenea o scrisoare de la Episcopie, prin care se apelează
la membrii parohiei să ajute pe preoții ortodocși din Țara
Timocului, care au ajuns într-o stare de plâns.
8 aprilie 1950. Adunarea Generală Extraordinară a stabilit
tarifele pentru serviciile religioase și a stabilit taxa pentru
membri, la $100.00 pe an.
27 mai 1950. Adunarea Generală Extraordinară, în urma
raportului Pr G. Coste și V. Haragan, după mai multe vorbiri,
aprobă cu unanimitate cumpărarea întregii proprietăți. Prețul
era de $26.000.00, iar proprietatea era în Verdugo Avenue, Los
Angeles. Un număr de 22 membri au făcut donații de
$5.025.00, între aceștia G.Voișan cu suma de $2.750.00. Au
fost încredințați unii membri cu sarcina de a evalua
proprietatea, pentru a obține împrumut de la Bancă. Alții au
fost încredințați cu formele de aprobare a cumpărării și alții cu
strângerea de bani și de la Societatea „Viitorul Român‟ prin
apeluri sprijinite pe fotografiile proprietății. Era vorba de actuala
proprietate din Verdugo. Timp de câteva luni s-au făcut eforturi
foarte mari pentru a aduna suma necesară. Norocul a fost că
vânzătorul era Biserica Episcopala „Sfinții Apostoli" care a dat
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mare îngăduință și timp, ca parohia să poată strânge fonduri
pentru a asigura suma de cumpărare a proprietății.
27 iunie 1950. Ședință a Consiliului
Parohial, la care Pr.
Grigore Coste informează că s-a găsit o proprietate, care constă
din biserică, hală și casă de locuit pe un lot mare și, potrivită
pentru trebuințele parohiei. Prețul ar fi de $7.500.00". Se alege
o comisie compusă din: Pr. Grigore Coste, E.Pataki, V.Hațegan,
V.Popa, N.Pandrea și John Maior, care să se ocupe de această
cumpărare; se hotărăște ca proprietatea din 3939 Figueroa să
fie cumpărată la prețul de $5.500.00.
13 septembrie 1950. Soluționarea problemei fondurilor
necesare a venit chiar din rândurile membrilor parohiei. George
Voishan oferi parohiei un împrumut de $16.000.00 în condițiuni
foarte ușoare, pentru a se putea cumpăra proprietatea. Parohia
primi această generoasă ofertă. Cu adâncă recunoștință,
George Voishan (și întreaga lui familie) este proclamat membru
de onoare. Ca să rămână dovada despre aceasta, o placă de
bronz, artistic lucrată, este așezată la intrarea în biserică.
13 martie 1952. După Sfânta Liturghie a urmat masa, cu
program cultural, prezentat de un grup de studenți de la
Școala de Limbi Străine Monterey, sub conducerea Prof. Dr. T.
Ocneanu.
26 octombie 1952. După ce au fost terminate unele modificări,
pentru ca biserica să corespundă tradițiilor bisericii ortodoxe,
are loc sfințirea bisericii, în cadrul unor mari festivități.
Serviciile religioase au fost conduse de Prea Sfinția Sa Episcopul
Valerian D. Trifa, conducătorul spiritual al Bisericii Orodoxe
Române din America și primul episcop român care a venit să
slujească în California, asistat de Protoiereul John Truța din
Cleveland, Ohio, diaconul Theodor Sideras și de Părintele
Grigore Coste, parohul local (în culmea fericirii). George
Voishan a avut marea cinste să prezideze festivitățile.
30 noiembrie 1953. Un incendiu produs de fire electrice defecte
cauzează mari stricăciuni clădirii bisericii. Acest nenorocit
incident îndeamnă pe membrii parohiei să lărgească sala
parohiei și bucătăria, precum și celelalte clădiri. Aproape fiecare
enoriaș lua parte la acest program de reconstrucție, oferindu-și
cu inimă largă munca manuală și donații în bani.
18 septembrie 1955. După munca grea de câteva luni, au avut
loc festivitățile pentru re-sfințirea bisericii. A oficiat Prea Sfinția
Sa Episcopul Valerian, asistat de Protoiereul Victor Bărbulescu
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din Chicago, Diaconul Theodor Sideras și preotul paroh Grigore
Coste.
18 septembrie 1955. - aniversarea de 15 ani a parohiei
La data de 30 noiembrie 1953, un incendiu produs de fire
electrice defecte a cauzat mari stricăciuni clădirii bisericii. Acel
nenorocit incident a îndemnat membrii parohiei să lărgească
sala parohiei și bucătăria, precum și celelalte clădiri. După
aproape un an de muncă grea de reconstruire, au avut loc
festivitățile pentru re-sfințirea bisericii, la data de 18
septembrie 1955, când s-au sărbătorit și cei 15 ani de existență
ai acestei biserici. Festivitățile au fost prezidate de Prea Sfinția
Sa Episcopul Valerian, asistat de Protoiereul Victor Bărbulescu
din Chicago, Diaconul Theodor Sideras și preotul paroh Grigore
Coste.
9 aprilie 1956. Parohia cumpără proprietatea vecină de la Sud
de biserică (3311 Vedugo Road) cu prețul de $13.000.00.
Planurile, care cuprindeau construirea pe acest loc a unei săli,
camere pentru Școala Duminicală și săli de conferințe, au fost
aprobate de comisia de planificare a orașului.
O slujire de excepție a părintelui Grigore Coste
(Studenții americani din Monterey, participă la sărbătoarea
românească, din Los Angeles)
Duminecă, 2 martie 1956. A fost o zi de sărbătoare măreață și
de mare însemnătate pentru românii din Los Angeles.
Cu două săptămâni înainte de aceasta, d-l. dr. Traian
Ocneanu, cu doamna, instructori de Limba Română la Școala
Militară din Monterey, California, vizitând mai multe familii de
români din Los Angeles și din împrejurimi, luând parte și la
Serviciul Divin, și-au exprimat dorința de a veni în mijlocul
românilor din Los Angeles cu un grup de ofițeri americani,
studenți la Limba română de la Școala Militară din Monterey,
spre a prezenta cu ei un program variat românesc, compus din
cântări, dialoguri, monoloage și poezii românești. Această știre
a fost primită cu mare bucurie, atât de parohie, cât și de
celelalte organizațiuni românești. Întrunindu-se cu toții, au
hotărât ca serbarea să aibă loc dumineca, 2 martie, 1956, la
Lăsatul Secului pentru Postul Paștilor. În dimineața acelei zile,
la orele 10,30, părintele Gr. Coste începuse slujba, când,
deodată apărură în fața Altarului și în jurul stranelor, cei 20 de
ofițeri americani și studenți, vorbitori de limba română, în
fruntea lor fiind instructorii lor, domnul dr. Traian Ocneanu cu
doamna, căpitanul Burz, profesorul Grigoriu cu doamna. Slujba
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Sfintei Liturghii, oficiată de părintele Gr. Coste, asistat de
cantorii din Loe, de ofițerii studenților și a profesorilor, dr.
Ocneanu, ce a cântat Apostolul, domnul profesor Grigoriu ce a
rostit Crezul, doamna Grigoriu, cu vocea-i admirabila de
soprano, a intonat Tatăl Nostru, iar ofițerii-studenți, sub
conducerea domnului dr. Ocneanu, au cântat Priceasna. De
data aceasta biserica a fost neîncăpătoare. La sfârșit, părintele
Gr. Coste a rostit predica, tâlcuind Evanghelia Duminicii. Apoi, a
vorbit despre însemnătatea zilei, zicând : „...ziua de astăzi,
pentru noi românii din Los Angeles și din jur, este o zi măreață
și de mare însemnătate. Ea ne duce cu gândul departe,
amintindu-ne de mărețele zile ale neamului nostru, adunat în
cea mai mare Adunare de la Alba Iulia, în anul 1918.
După terminarea Serviciului Divin în biserică, întreaga
audiență a plecat cu automobilele, în convoi, până la fosta hală
Șerban, unde s-a ținut un banchet cu cele mai gustoase
mâncăruri
românești,
pregătite
de
membrele
tuturor
organizațiilor participante. După banchet au urmat scurte
vorbiri, ocazionale, din partea domnilor: John Maior,
președintele organizator și John Ciolak, maestru de ceremonii.
A urmat apoi programul, pornind cu Pledge of Allegience, urmat
de Imnul American, după care, corul studenților din Monterey,
sub conducerea domnului dr. Tr. Ocneanu, a cântat „Pe al
Nostru Steag".
Au urmat, apoi, diferite scene, dialoguri și monoloage,
declamate de ofițerii studenți, în limba română și de unii dintre
profesori. Câteva cântări, ca „Zău, zău, zău‟, „La oglindă‟, „Sămi cânți cobzar‟, și o colindă, toate executate de corul ofițerilor
studenți de limbă română de la Școala Militara din Monterey
California, sub conducerea domnului dr. Tr. Ocneanu.
Între pauze, un grup de domnișoare românce din Los
Angeles, îmbrăcate în costume naționale, instruite de domnul
Nick Pandrea, a prezentat câteva jocuri românești, acompaniate
de muzica doamnelor Elisabeth Coandă și Eugenia Popp, care
au executat și câteva piese la pian. Anunțarea programului pe
scenă s-a făcut de căpitanul Burz și doamna E. Popp.
(Reportaj din ziarul "AMERICA", 13 Martie, 1952.‟
Trecerea la cele eterne a părintelui Grigore Coste
26 iulie 1957. Parohia suferă o mare pierdere prin trecerea la
cele eterne a iubitului ei preot Grigore Coste, care îsi dă
sufletul în mâinile Creatorului său.
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3.-SLUJIREA DE PĂRINTELE PROTOPOP
VICTOR BĂRBULESCU
Implicarea părintelui protopop în dinamizarea activității
parohiei
4 august 1957. Adunarea Generală
Parohială, prezidată de Prea Sfinția
Sa Episcopul Valerian, alege cu
unanimitate de voturi ca paroh pe
Prea Cucernicul Pr Victor Bărbulescu,
Protopop al Protopopiatului Mid-West,
Chicago.
6 octombrie 1957. Are loc instalarea
oficială ca paroh a Sfinției Sale Pr.
Prot. Victor Bărbulescu. Prea Sfinția
Sa, Episcopul Valerian oficiază.
Protopop Victor Bărbulescu,
1957-1969
8 decembrie 1958. Renumitul poet Aron Cotruș, care trăiește în
La Canada, în casa familiei Iosif Brezean, cu ocazia comemorării
Unirii Transilvaniei, citește poezia Psalm Românesc, compusă de
el la data de 27 noiembrie 1958.
La praznicul de douăzeci de ani (1939 - 1959)
Duminică, 25 octombrie 1959 - s-a sărbătorit jubileul de 20 ani
al Parohiei Ortodoxe Române Sfânta Treime, din Los Angeles,
California.
Această serbare a fost prilej de mare și importantă
sărbătoare românească, creștinească, pentru sutele de româniamericani care și-au stabilit până atunci sediul în frumoasa
Californie.
Sub numele orașului Los Angeles se subînțelege din ce în
ce tot mai mult teritoriul a trei județe din sudul Californiei cu
zeci de orașe și orașele suburbane care, laolaltă dau aspect de
o „plăcintă". Deși în Los Angeles nu se poate vorbi de o colonie
românească propriu-zisă după tipul coloniilor românești din
orașele din est, românii, ca și coloniștii sau cei de alte diferite
naționalități, sunt răsfirați peste întregul teritoriu din Southern
California.
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Cu toate acestea își centralizează activitatea naționalreligioasă mai ales în cadrul acestei parohii și în cadrul cetăților
românești fraternale „Viitorul Român‟ „Doina‟ și „California‟,
toate în strânsă legătură frățească cu parohia. Serbarea
aniversară a început deja cu o duminică înainte, când s-a slujit
parastas pentru toți membrii credincioși și binefăcători ai
parohiei, trecuți la cele veșnice în cei 20 de ani trecuți. În ziua
aniversării, timpul a fost ideal, adică, nu prea cald.
Parohia a fost distinsă și onorată prin participarea a Prea
Sfinției Sale Valerian D. Trifa, Episcopul de mare cinste și
respect al Episcopiei Ortodoxe Române din America, pontificând
Sfânta Liturghie din această zi, asistat fiind de P.C. Părintele
Prot. Victor Bărbulescu, paroh, și recent hirotonitul Părinte
Diacon Richard Grabowski, și predicând, cu tâlc și pentru timpul
prezent, textul evanghelic al zilei, cu sfaturi și învățături
folositoare pentru ferirea de duhul răului, care bântuie.
Răspunsurile liturgice au fost date cu elan și competență
de corul bisericesc sub conducerea d-lui Iancu Ardelean. De
notat faptul că biserica, deși destul de încăpătoare, a fost mult
prea mică pentru a cuprinde mulțimea credincioșilor adunați să
se împărtășească de sfințenia slujbei.
La banchetul aniversar, ținut la Armenian Center, au
participat peste patru sute persoane.
Între
distinșii
oaspeți au fost remarcați,
pe
lângă
P.S.
Episcop
Valerian, d-l și d-na Mike
Șerban,
din Bakersfield,
Calif., ca membri fondatori
și primul președinte al
parohiei; d-l și d-na George
Voishan, președinte onorific
al parohiei; reprezentanții
organizațiilor românești din
localitate și din jur, anume
Societatea
„Viitorul
Român″, prin d-l loan Maior,
președintele, Societății „California″; prin d-l Sam Axenty,
președintele Societății „Doina″; prin d-na Margareta Fererri,
secretar; Clubul Social Român din Phoenix, Ariz., prin d-na
Paulina Sibișan.
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Reuniunea Doamnelor

Au mai participat: maestrul Aron Cotruș, poet român în
refugiu, d-l Bob Curwood (remember him?) artist român de
cinema, în prezent director de filme cinematografice cu oficii și
studio în orașul Mexico; d-l și d-na Booker McClay, reprezentant
al sindicatului de presă AP. În mod special s-a remarcat
participarea mai multor membri din Asociația Clerului Ortodox
din Southern, California, al cărei vicepreședinte este părintele
Prot. Victor Bărbulescu, anume, părintele Peter Kallelis, de la
Catedrala „Sf. Sophia″ (greacă), părintele James C. Meena și
părintele (cu preoteasa) John Reinhold, de la Biserica Siriana,
părintele Arhim. Dimitri Balach, de la Biserica Sârbească,
părintele (și d-na) Sergei Glagolev, de la Biserica Rusă din
Encino și părintele (cu d-na), Dimitri Gisetti de la biserica
rusească.
În numele asociației a
foarte
frumos
vorbit
părintele
James
Meena
despre
binefacerile
unei
federațiuni
a
Bisericilor
Ortodoxe din America și, în
mod sincer și elogios, despre
frumoasele merite de care sa învrednicit în mod deosebit
PS Sa Episcopul Valerian.
Consiliul Parohial
În semn de vie recunoștință pentru devotamentul lor față
de interesele de bine ale parohiei, au fost prezentate în mod
special și auxiliarele parohiei, anume, Reuniunea Femeilor „Sf.
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Treime", prin d-na Helen Magean, președinte, care a folosit
prilejul binevenit să prezinte parohiei un cec de $1.000.00,
pentru fondul de zidire; Corul Bisericesc, prin dna Mayberry,
președinte, d-na Violet Vidican, vicepreședinte, P.T.A. al Școlii
Duminicale și tânărul Peter Racataian, noul ales președinte al
clubului „Laroy‟, au fost mult admirate, mai ales de oaspeții
străini, frumoasele costume românești purtate cu justă mândrie
de doamnele și d-șoarele care au servit la mese în durata
banchetului, cărora li se cuvin și binemeritate aprecieri pentru
elegantul decor la mese și în special decorul la masa din front,
cu aspect de toamnă și, în mod simbolic, cu 20 lumânări
aprinse și un tort aniversar cum nu se putea mai frumos. Întâiul
invitat la cuvânt a fost parohul bisericii, care a relevat în
termeni elogioși începuturile ortodoxismului românesc în
California, aceasta atribuit providenței divine, în sensul că și aici
să fie transplantată și cultivată cu sfințenie credința strămoșilor
noștri, rânduiți de soartă, să ajungă din toate ținuturile țării de
naștere și aici. Banchetul aniversar a culminat prin cuvântarea
elocventă și măiastră a PS Sale Episcopul Valerian, care a vorbit
în limba engleză și a fost mult aplaudat. Pe durata banchetului
mesenii au fost plăcut distrați cu arii românești, cântate la
violină de profesionistul Alexandru și Ansamblul său.
Atât la slujba religioasă cât și la banchet și petrecere,
s-au remarcat participanții români veniți din San Francisco,
Fresno, San Diego, California; din Phoenix, Arizona și alte orașe
mai apropiate, la distanță de 80-100 mile de Los Angeles.
Banchetului i-a urmat un frumos program cultural, în care s-au
distins Corul Bisericesc, Penny Ciulei, care a cântat la acordeon
frumoase piese muzicale și o trupă de actori amatori, compusă
din d-nii Teodor Bratu, Julian Pascu, John Sibisans și d-na
Regina (Rose) Bobânga, jucând piesele de teatru „Sticla din
urmă‟ si „Nunta țiganului‟. Pe durata petrecerii dansante, de
seară, cu orchestra d-lui Nick Ciulei, (îți venea să crezi că-i o
petrecere de Crăciun sau de Paști), s-au tras bilete norocoase:
Electric Shaver, donat de John Vidican și fam., câștigătorul fiind
tânărul Daniel Racataian; Electric Toaster, donat de d-na Elena
Magean și câștigat de un prieten al familiei d-lui Nick Curea, din
Santa Monica; lotului de resortul Lake Arrowhead, d-l și d-na
Nick Curea fiind donatorii și, care a fost câștigat, ca premiul
Întâi de d-na Maria Grovu, din Riverside.
Așa s-a petrecut o zi măreață și frumoasă de românii
Californiei.‟ (Articol publicat în „SOLIA", noiembrie 1959).
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21 februarie 1960. Are loc punerea pietrei de fundație, pentru
noua clădire a sălii parohiale (Romanian Parish Center).
8 mai 1960. Vizita de onoare a Alteței Sale Regale Ileana,
Prințesa de România. Recepția în onoarea Alteței Sale este dată
la Hotel Beverly Hilton din zona Hollywood.
21 august 1960. Picnicul - Ziua Românilor - la Swiss Park din
Duarte organizat de biserică împreună cu societățile „Viitorul
Român″ și „Doina″.

2 tablouri Hora și Carul cu boi (după
Grigorescu),
donate bisericii de actrița Paula Gibson

Descriere: Doamna James Gibson a donat această lucrare, în
memoria lui D. Drăghiceanu, fondatorul Societății ARC.
La stânga: I love Romania my Country of Birth. It gave me life,
vision and creative ability for my ancestors' blood course
through my veins.
La dreapta: I love America the Country of Free adoption it gave
me not only the continuation of life, new vision at the
opportunity for creation it embodies all the freedoms.
Litere mici: Venerația pe care pictorul George Năsturel o poartă
marelui
Grigorescu
i-a
determinat
această
inspirată
interpretare.
Dedicație – Litere majuscule: In memoria părinților mei Nicolae
și Maria Iliescu, donez această nostalgică evocare a vremurilor
străbune (Paula Gibson).
13 noiembrie 1960. Se inaugurează și sfințește noua sală a
parohiei. După nouă luni, construcția este terminată. CENTRUL
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PAROHIAL ROMÂN devine o realitate. Prea Sfinția Sa, Episcopul
Valerian slujește la sfințire și prezidează festivitățile.
27 august 1961. La invitația Consiliului Parohial, un grup de
studenți
americani de la Școala de Limbi Străine a Armatei Americane,
din Monterey, vizitează biserica noastră, având astfel
posibilitatea să practice limba română învățată la școală,
conducătorul grupului fiind Prof. Dr. Traian Ocneanu.
23-26 august 1962. Secția locală a Organizației Tineretului
Ortodox
româno-american (Laroy) a găzduit în biserică și în sălile
parohiei, Al 13-lea Congres Anual al Organizației Tineretului
(AROY) întitulat Convenția Vestul De Aur. A luat parte Prea Sf.
Sa Episcopul Valerian, preoții V. Hațegan, F. Gâldău, Preda,
Feica, Toconița și un număr mare de delegați veniți cu un tren
special din Ohio, Michigan, Chicago și alte părți din USA și
Canada.
9 septembrie 1962. Picnicul „ziua Românilor" la Swiss Park
Ranch în Sun Valley. Profesorii și studenții Școlii de Limbi
Străine de la Monterey, asistă la picnicul acesta, organizat de
parohie și societățile „Viitorul Român″ și „Doina″.
24 februarie 1963 . Aniversarea împlinirii de ZECE ANI de la resfințirea bisericii. Slujește Prea Sfințitul nostru Episcop Valerian.
22 aprilie 1963. In biserica noastră se ține ședința Consiliului
Parohiilor Ortodoxe din Sudul Californiei.
6 august 1963. Studenții Seminarului „Sf. Vladimir” din Ney
York, vizitează biserica noastră, în turneul organizat de octetul
lor.
13 septembrie 1963. Picnicul „Ziua Românilor‟ se ține la Jon
Carroll Ranch, în Granada Hills. Parohia și societățile
organizează picnicul.
1964 – Aniversarea de 25 ani a parohiei
9 februarie 1964. Este dezvelită o placă din sala parohiei, pe
care sunt trecute numele acelora care au donat cărămizi la
$100.00, de fiecare, pentru construcția centrului parohial
român.
21 iunie 1964. Festivitatea arderii Actului de Ipotecă (Burning
of the Mortgage) al noii săli parohiale. Costul acestei clădiri este
achitat complect.
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Aspecte de la banchetul oficial
Septembrie 1964, Picnicul „Ziua Românilor‟, la Swis Park în
Duarte, aranjat de parohie și societățile locale.
27 septembrie 1964. Pr. Prot. Victor Bărbulescu, corul bisericii
și un număr de membri călătoresc să facă Sf. Liturghie pentru
membrii parohiei din San Francisco. Opera misionară a
preotului și parohiei noastre duce la înființarea parohiei
„Învierea” pentru românii din Nordul Californiei.

Corul bisericii
Aniversarea de 25 ani a parohiei. Participă la slujbe și la masa
festivă Prea Sf. Sa Episcopul Valerian. Răspunsurile sunt date
de corul bisericii, condus de Emil Ciontea. Maestrul de
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ceremonii a fost Julian Lăpădat, președintele Consiliului
Parohial.
10 octombrie 1965. Adunarea Generală decide cumpărarea
proprietății la 3301 Verdugo Road, colț cu West Ave. 33, la
prețul de $40.000.00. Scopul achiziționării acestei proprietăți a
fost ca pe colțul acela să se zidească în viitor, o biserică nouă.
5 iunie 1966. Aniversarea a 100 de ani de la nașterea marelui
poet George Coșbuc. A avut loc un banchet în sala parohiei, cu
program. Programul cultural a fost patronat de „Viitorul
Român‟, Societatea „Doina‟, parohia „Sfânta Treime‟ și
auxiliarele ei. Conferențiarul Profesor Basil Lăpădat a rulat și
un film documentar despre Gh. Coșbuc. Corul Parohiei a cântat
piese muzicale pe versurile unor poezii ale lui Coșbuc, au fost
recitate poezii și membrii parohiei au jucat o scenetă, „Moartea
lui Fulger‟. Dirijorul corului a fost profesorul Ara Manash,
absolvent al conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu‟
din București. Jenny Maltrone, fosta cântăreață de muzică
ușoară și Nicolae Sârbu, fost cântăreț la Opera din Belgrad, au
cântat mai multe melodii, iar Arman George, cunoscut violonist,
a încântat asistența cu talentul său. A fost o aniversare demnă
de faima poetului.
22 septembrie 1966. Aniversarea împlinirii a 15 ani de la
înființarea Societății „Doina”. Președintele ei, George Dascălu a
prezidat banchetul, la care a luat parte și John Coman,
președintele „Uniunii și Ligii‟. In programul cultural au fost
recitări de poezii, o conferință, cântece și orchestră.
20 octombrie 1966. Aniversarea de 20 ani a Reuniunii de
Femei, cu servicii religioase, banchet aniversar, cu program
artistic, urmat de dans. Președintele Comitetului Organizator a
fost Mary Barson, iar maestru de ceremonii - Mary Ciontea.
1 decembrie 1966. Comemorarea împlinirii a 50 de ani de la
Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă, România, prin rugăciuni
speciale în biserică și o masă cu program în sala parohiei.
"Credincioşii nu neagă niciodată datele ştiinţifice, dar
consideră că deasupra lor stăpâneşte o putere superioară Dumnezeu." Sfântul Ierarh Luca al Crimeii 1877 - 1961
"Trăiește ca și cum ai muri mâine , învață ca și cum ai
trăi o veșnicie." (Mahtama Gandhi)
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AUREL ȘI ANA VLAICU, DESPRE
PĂRINTELE VICTOR BĂRBULESCU (Amintiri)
a.- Contactul cu „Sfânta Treime‟
Înainte de a-mi părăsi țara, cineva mi-a spus „- În
California curge lapte și miere”. Mai târziu, după câțiva ani,
pripășit prin partea de Vest a Canadei, m-am hotărât să vin, să
văd minunea. Dar pe întinderea acestei „Metafore" mai știam de
existența unei Biserici Românești, conduse de Prea Sfinția Sa
Valerian D Trifa.
La parohia „Sf. Treime” din Los Angeles, pe la jumătatea
anilor ΄50, slujea părintele Coste, iar stranele erau pline cu o
mulțime de cantori, în frunte cu: Charles Bobânga, George
Popa, Nick Pandrea, John Domnar, Cișmaș, Bătrânu Bălan - etc.
Conducătorii corului erau Iancu Ardelean și Emil Ciontea.
Cât despre partea socială a românilor, mai toți erau ardeleni și
bănățeni. Orchestra fraților Ciulei, cu Bass Fliegerhom-ul și
Trompeta, trăgeau la învârtite și doine ca și în „Țara
îndepărtată‟. Dacă-i joc, joc să fie!
Am rămas uimit și
plăcut impresionat de toți și
de toate, mai ales de
regăsirea „Casei Bunului
Dumnezeu”.
Pribeag și singur pe
lume, colindam jumătate
pământul,
ca
orice
buruiană. Aici mi-am găsit și
umbra, pe Ana, cu care mam căsătorit,
apoi m-am reîntors în țara mea adoptivă, Canada.
Aici la Los Angeles, părintele Coste a decedat, după care,
parohienii, în unanimitate l-au ales pe părintele Victor
Bărbulescu, din Chicago. După aceea, la un răstimp, venind din
nou la Biserica din Verdugo Road, în curte am fost întâmpinat
de o d-nă: „- Sunt profesoara Felicia Bărbulescu‟, mi-a spus.
Am rămas plăcut impresionat de înțelepciunea, cu urări de bun
venit și bune roade în jurul Sfintei Biserici.
Intrând, apoi, în Sfântul Lăcaș, am sărutat Icoana de la
Tetrapod. In strane, cantorii cântau imnurile de la Utrenie și am
fost invitat numaidecât alături de ei, fiindcă mă cunoșteau
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dinainte. Din altar, apoi, s-a auzit o voce armonioasă, a
Duhovnicului, Părintele Victor Bărbulescu.
„Binecuvântată este Împărăția Tatălui!‟. Cu această
„Binecuvântare‟ ne-am hrănit sufletele, eu și jumătatea mea,
timp de încă vreo 12 ani, cât a fost Sfinția Sa Protopop al
Coastei de Vest. Această „Binecuvântare‟ este Inscripția de pe
placa de Bronz, de la căpătâiul mormântului din țintirimul
Forest Lawn Glendale, de când s-a săvârșit din viață. Odată
stabiliți de-a binelea prin jurul parohiei, dimpreună cu soția, am
început și noi, cu regularitate să frecventăm Biserica, la toate
ocaziile. Părintele Victor ne aștepta în curtea bisericii să ne
spună ce mai e nou de-o săptămână și despre programul zilei,
la Sf. Slujbă, ori după, în Biserică ori la Hală. Soseam primii și
plecam ultimii.
Parohia „Sf. Treime” a fost și rămâne pentru noi, ca țara
noastră, unde am lăsat pe cei dragi. Aici am găsit pe „Bătrânii
Stejari”. Așa i-am botezat pe bătrâni și pionieri, pe care i-am
găsit așteptându-ne cu toată dragostea, să ne adăpostim la
umbra lor. Acei stejari, de talia domnilor: Maior, Ciolac, Rancu
și alții, trecuți la cele veșnice, precum crâsnicul Moșu și Arghira
Cristea, Vetica și Uica Pali Tiraș, Zorița și Taica Mândruț, acești
adevărați robi și evlavioși în a se dărui și în tot ce au putut face
pentru Sf. Biserică.
Noi venite erau familiile Gheorghe Saban, (D-na a pictat
Catapeteasma), fam. Ing. Drăghiceanu, Mondocea, Constanța
Basani (îngrijitoarea Bisericii), John Lăpădat și câte vreun
pribeag.
La Deniile din Postul Paștilor era în uz atunci și, citeam
din Mijlocul Bisericii Pavecernița Mare, rânduită și tipărită nou
de către Episcopul Valerian. Cântam acompaniat de soția Ana
„Cu noi este Dumnezeu‟. Părintele Victor ne însoțea armonizând
cântarea... In semn de mare mulțumire, se ridica în picioare,
până-n vârful papucilor și se înălța în semn de laudă și mărire
către Dumnezeu. Cu multă evlavie, îngenunchea la lungile
rugăciuni preoțești de Sf. Maslu, Rusalii și alte ocaziuni.
De aceea, noi l-am apreciat ca pe o adevarată față
bisericească, având un plăcut timbru al vocii, cu mult talent
muzical și pe deasupra, extrem de prezentabil și plin de un
decent umor.
S-a întâmplat să moară, chiar în preajma Paștilor, 1968.
Credinciosul Gheorghe Aron, bunic al d-șoarei Robin Kosek (astăzi, mamă activă la Școala Duminicală) i-a citit priveghiul
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și prohodul chiar în săptămâna luminată, cu cântări ca și la
Înviere. Era mesajul pascal, cu care Părintele Victor ne
întâmpinase, cu vreo 12 ani în urmă, mulțumindu-ne nouă,
cantorilor, prin cuvintele: „- Sunt așa de fericit de felul cum am
putut împlini aceste slujbe, și aș dori să mi se facă tot așa și
mie!‟. Atotputernicul i-a împlinit dorința, că la Paștele cele mai
apropiate, din Anul Domnului 1969, sufletului i-a fost chemat de
Cel de Sus.
+ Decesul Părintelui Protopop Victor Bărbulescu
Vestea tristă s-a întins până la marginile pământului, așa
că, la înmormântare, a venit și Vlădica Valerian, cu un Sobor de
Preoți de la „Vatra Românească” și toți slujitorii ortodocși din
Metropola – Parohiei „Sf. Treime” și „Învierea Domnului” din
San Francisco și l-au jelit și prohodit două zile, imediat după
Paști, prin Liturghii în săptămâna Luminată.
L-am plâns cu toții.
b.- 30 de ani din viața Parohiei (scurt remember)
(1939-1969)
În prezența Prea Sfinției Sale Valerian, parohia „Sf.
Treime" din Los Angeles a sărbătorit a 30-a aniversare de
existență și plata tuturor datoriilor.
A fost o vreme când românii din America, auzind de
California li se părea o țară îndepărtată.
Trecuseră 30 de ani de când în orașul Los Angeles exista
una dintre cele mai active colonii românești și o parohie
înfloritoare. Istoria vieții românești din California își făcuse
existența încă din 1939, iar la 26 octombrie 1969 se
sărbătoreau 30 de ani de existență. Firul vieții parohiale s-a
început la 25 iunie 1939, când în casa familiei Petru Gherman
de pe North Gage Street, s-au adunat 25 de români, cu scopul
de a pune bazele unei parohii.
Primul comitet parohial a fost prezidat de Mike Șerban. O
lună mai târziu au creat un fond bazat pe donațiile de „membru
fondator‟. Intre acești membri fondatori s-a găsit și numele dlui Nick Pandrea, care a fost prezent la festivitățile aniversare.
Ca centru de activitate și pentru slujbe religioase ocazionale
(oficiate la început de preotul Martin Ionescu) s-a folosit vreme
îndelungată „sala Șerban". Timp de aproape 10 ani, parohia a
luptat cu greutățile începutului, cu lipsa de preoți și de slujbe
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regulate. In anul 1948 le-a venit în ajutor faptul că preotul
Grigore Coste, din Erie, Pa., s-a mutat la Los Angeles pentru
motive de sănătate și imediat a fost ales ca paroh. Cu părintele
Coste s-a inaugurat o viață parohială mai regulată și, după trei
ani, parohia a ajuns să-și cumpere proprietatea de pe Verdugo
Rd., o mică bisericuță episcopală, cu o casă și ceva loc în jur.
Cumpărarea a fost posibilă printr-un împrumut imediat și
personal de $16,000.00 din partea familiei George Voishan.
Credincioșii nu s-au descurajat, ci prin dedicație, entuziasm și
muncă voluntară au reconstruit biserica, au lărgit sala parohială
și bucătăria și la data de 18 septembrie 1955, au putut avea
sfințirea bisericii, refăcute și dedicarea sălii parohiale. Încurajați
de ceea ce pot face împreună, parohienii au cumpărat în anul
1956 și proprietatea vecină de pe Verdugo Rd., și un an mai
târziu au început cel mai vast program de construcție din istoria
parohiei: o sală modernă, cu scenă, cu oficii, cu săli pentru
Școala Duminicală și cu o ușă spre biserică, astfel ca în timpul
slujbelor, dacă sunt mai mulți credincioși decât încap în
biserică, ei pot participa la sfintele rugăciuni din sala parohială.
Între timp parohia a pierdut pe părintele Grigore Coste,
care a trecut la cele veșnice în ziua de 26 iulie 1957. Prin voia
Domnului și-a câștigat, însă, un nou paroh, în persoana
părintelui protopop Victor Bărbulescu, care s-a mutat de la
Chicago, la chemarea unanimă a parohienilor din Los Angeles
și, a fost instalat ca paroh la data de 6 octombrie 1957.
Sub conducerea părintelui Bărbulescu și cu asistența și
entuziasmul unui contractor român, d-l John Vidican și a tuturor
membrilor parohiei, programul de construcție a făcut progrese
mari și astfel, la 13 noiembrie 1960, noua sală a fost inaugurată
în prezența PS Sale Valerian și primind numele de „Romanian
Parish Center‟, pentru că ea servește nu numai parohiei, dar
tuturor activităților românești din Los Angeles și din jur. Odată
aranjați cu sala, parohienii au mers un pas înainte și, la data
aniversării de 25 de ani, au cumpărat alte trei proprietăți din
vecinătatea imediată a bisericii, cu suma de $40,000.00.
Această sumă a fost plătită în perioada următoare și astfel între
momentele mari ale aniversării de 30 de ani, a fost și
formalitatea arderii „mortgage-ului", parohia scăpând de toate
datoriile. Bucuria acestei împliniri a fost umbrită numai de
faptul că pastorul sufletesc, care a călăuzit parohia în ultimii 12
ani, a trecut la Domnul în săptămâna Paștilor, anul acesta.
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Părintele protopop Victor Bărbulescu si-a înscris numele cu
litere de aur în istoria acestei parohii."
c.- Festivitățile aniversare -30 de ani din viață a
Parohiei (1939-1969).
Cu toată durerea încercată prin pierderea preotului
paroh, Victor Bărbulescu, parohia a mers înainte cu planurile
de sărbătorire a celor 30 de ani de existență. Între timp s-a
procedat la alegerea unui nou paroh în persoana părintelui
Anchidim Ușeriu, care urma să sosească în septembrie, dar
suferind cunoscutul accident de automobil, parohia a făcut apel
la preotul Coriolan Isacu să oficieze ca administrator până la
însănătoșirea părintelui Achindim Ușeriu.
Programul aniversar a fost pregătit de un comitet compus
din: George Miloș, președinte; Silvia Ramba, toast-master; Emil
Ciontea, Ironim Petrescu, John Chiolak, Viorel Petrescu și
Edward Bzovy, membri; Helen Arglen, Ana Kosa, Silvia Ramba,
Sophie Wilson și Clubul Tineretului LAROY, pregătiri și decorări;
d-na Vetica Taran, președinta Reuniunii, asistată de membrele
Reuniunii, cu pregătirea mâncării și a banchetului festiv;
Edward Bzovy, asistat de Margaret Bzovy, Silvia Ramba, Ileana
Petrescu, Emil Ciontea a dus la îndeplinirea editării, aranjarea și
tipărirea, în excelente condiții, a unui album aniversar.
Sâmbătă seara, 25 octombrie 1969, în sala parohială a avut loc
o recepție în cinstea PS Sale Valerian, la care au luat parte
conducătorii Comitetului Organizator, ai Consiliului Parohial și ai
Reuniunii de Femei. Centrul programului aniversar l-au
constituit slujbele religioase, care au început cu Vecernia de
sâmbătă seara, oficiată de părintele Isacu, răspunsurile fiind
date de cantorul George Popa.
A doua zi, duminica, după Utrenie, cu răspunsurile date
de cantorii George Popa, Nick Pandrea, Aurel Vlaicu și Dr.
Speriosu, a urmat Sf. Liturghie, oficiată de preotul Coriolan
Isacu, în prezența PS Sale Valerian, care a dat binecuvântările
și a ținut predica zilei, în românește și englezește. Răspunsurile
au fost date de corul parohiei, condus și instruit de Emil
Ciontea și John Arglen (Iancu Ardelean). Slujbele din biserică sau încheiat cu un parastas în memoria preoților care au servit
parohia și a membrilor fondatori și susținători, trecuți la viața
veșnică.
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Participarea publicului la sfintele slujbe și la banchet a
fost neașteptat de mare. Sute de credincioși au călătorit zeci de
mile pentru a fi de față, umplând biserica și sala parohială.
Mesele și sala au fost decorate cu flori, cu candelabre
multicolore, cu șervețele speciale, dând nota de eleganță și
festivitate întregii manifestări.
După servirea bucatelor, bine alese și la vreme puse în
fața oaspeților, a urmat un scurt program, condus de d-na
Silvia Ramba, care a introdus pe oaspeții din afară, între care și
preotul Gisetti de la biserica rusească și pr. John de la biserica
episcopală, amândoi buni prieteni ai parohiei, și pe vorbitorii:
George Miloș, președintele Comitetului Organizator, d-na Vetica
Taran, președinta Reuniunii, care a făcut și o donație de 1,000
de dolari, parohiei; d-l John Chiolak, președintele Consiliului
Parohial, care a călăuzit și călăuzește parohia în această
perioadă; d-l
Andrew Ciontea, tânărul președinte al
Organizației Clubului LAROY, părintele Coriolan Isacu,
administratorul parohial și PS Sa Valerian, care a fost vorbitorul
principal. In vorbirea sa, Prea Sfinția Sa Valerian a scos în
evidență serviciile aduse parohiei de către preotul Coste și
preotul Bărbulescu și a dat îndrumări privitoare la prezent și
viitor. Adunarea a fost apoi delectată cu un program românesc,
pregătit de un grup de tineret introdus publicului de domnișoara
Laura Speriosu. Programul a introdus următoarele tinere
talente: Lucian Olaru, de 7 ani, cu recitarea „Rugăciune‟; frații
Bonca (Mircea, de 13 ani; Cornel de 11 ani și Victor de 9), care
au prezentat două melodii românești la violină; surorile Frunză
(Mariana de 16 ani și Virginia de 14) cu un duet vocal; Virgil
Speriosu cu recitarea „Noi‟ de Octavian Goga; frații Pleșa
(George de 18 ani, Smaranda, 16, Nicu 15 și Ramona, 10 - cu
un program la vioară și violoncel și cu recitarea „La oglinda‟;
Cornel Dascălu, cu două recitări și domnișoara Blosiu cu o
recitare.
Organizatorii și mai ales micii artiști au fost răsplătiți cu
repetate aplauze din partea publicului. Festivitățile s-au încheiat
cu o petrecere românească, care a durat până seara la 8, când
publicul, compus din credincioși și prieteni ai parohiei, locuind la
mari depărtări, au luat drumul spre casă cu amintirea plăcută a
unei zile cu totul excepționale.
Reportaj selecționat din revista „SOLIA”, noiembrie, 1969.
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4.- SLUJIREA PR. ANCHIDIM UȘERIU,
(SUPLINIT TEMPORAR DE PR. CORIOLAN ISAC)
Aprilie 1969. Biserica noastră a fost crunt lovită, în Joia Mare,
prin moartea iubitului nostru paroh Pr Prot. Victor Bărbulescu.
Serviciul înmormântării a avut loc în biserică marți 15 aprilie,
slujind Prea Sfinția Sa Episcopul Valerian, asistat de preoții
Richard Grabowski din Gary, Indiana, Grațian Radu din Niles,
Ohio, Anchidim Ușeriu de la Ellwood City, Pa. și preoți ortodocși
din localitate: Prot. Paul Romley, Dimitri Gisetti, Sergei
Glagolev, Theophil Theophilos și preoții Gabriel Ashie, John
Reinhold, Eugen Tarris, Leo Hays și Spiridon Pieratos.
Răspunsurile la Sf. Liturghie și înmormântare au fost date de
Corul Parohiei, de cantorii din localitate și de la San Francisco.
20 iulie 1969. Adunarea Generală Parohială alege pe Pr.
Anchidim Ușeriu ca să fie noul paroh al bisericii.
10 august 1969. Picnicul Zilei Românilor, are loc la Puente Hand
Ball Park, în City of Industry. Iau parte și studenți de la Școala
Armatei Americane de Limbi Străine, din Monterey. Cu
organizarea s-au ocupat parohia și societățile „Viitorul Român”
și „Doina”.
14 septembrie 1969. „SOLlA” publică trista știre că în drumul
lor spre California, Părintele și Preoteasa Ușeriu au suferit un
teribil accident de automobil, de pe urma căruia au fost
internați în stare gravă la spital.

Pr. Anchidim Useriu,
1970-1971

22 septembrie 1969. Părintele
Coriolan Isacu, cu preoteasa sosesc
în Los Angeles. Pr. Isacu a fost
numit preot-temporar, la invitația
consiliului parohial și cu aprobarea
Prea Sf. Episcop Valerian, pentru a
înlocui pe Pr. Ușeriu, până când
acesta se va restabili și va lua în
primire funcția de preot al parohiei.
26 octombrie 1969. Aniversarea de
30 de ani a parohiei și arderea
actului de ipotecă (Burning of
Mortgage)
pentru
proprietatea
cumpărată
în
1965.
PS
Sa
Episcopul Valerian ia parte la slujbă
și festivități.
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21 decembrie 1969. La sugestia Pr. Coriolan Isacu, un grup de
25 membri ai parohiei merg cu colinda pe la casele
credincioșilor.
22 februarie 1970. Ultima Sf. Liturghie, oficiată de Pr. Isacu,
urmată de o masă de rămas bun, drept mulțumire pentru
serviciile aduse parohiei de Pr Coriolan Isacu timp de 5 luni.
1 martie 1970. Preotul și preoteasa Ușeriu sosesc în Los
Angeles. Pr. Ușeriu ia în primire oficiul de preot paroh.
5 aprilie 1970. Parastas, urmat de pomană în memoria Pr.
Protopop Victor Bărbulescu la împlinirea unui an de la moartea
sa.
10 mai 1970. Te-Deum cu ocazia Sărbătorii Naționale de
Independență și Sărbătorii Regale.
11 iunie 1970. Deciziunea Consiliului Parohial de a continua să
dea asistență spirituală parohiei „Învierea” din San Francisco.
Pr. Ușeriu va oficia Sf. Liturghie din două în două luni, la San
Francisco.
30 iulie 1970. Octetul Seminarului „Sf. Vladimir” din New York,
oaspete al parohiei. S-a săvârșit slujba Vecerniei, cu
răspunsurile date de Octet. A urmat o recepție și apoi un
program muzical, dat de Octet.
16 august 1970. Picnicul
„Ziua Romanilor”, organizat de
parohie și societățile „Viitorul Român” și „Doina” la Puente Hand
Ball Club în City of Industry. Pr. Ușeriu a oficiat Sf. Liturghie. Au
participat peste 400 persoane.
25 octombrie 1970. Aniversarea a Zece Ani de la sfințirea sălii
parohiale.
7 noiembrie 1970. Adunarea și strângerea de fonduri,
organizată de „Frăția Ortodoxă” în sala parohială, unde se pun
bazele unei organizații locale.
15 noiembrie 1970. Părintele Ușeriu prezintă Consiliului Parohial
demisia sa.
13 decembrie 1970. Adunarea Generală Specială. La
propunerea Consiliului Parohial se primește demisia Părintelui
Ușeriu, iar Pr. Richard Grabowski este ales noul preot al
bisericii.
5.-SLUJIREA PREOTULUI RICHARD GRABOWSKI
Activitatea prodigioasă a pr. Richard Grabowski
al

Trebuie de menționată calitatea deosebită de bun păstor
bisericii, pentru cum s-a implicat în viața spirituală a
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acesteia, aducând substanțial aport la educația enoriașilor și la
creșterea patrimoniului bisericii. Ca evenimente pe care le-a
coordonat an de an au fost:
• Adunări generale, cu caracter organizatoric,
• Banchete, organizate cu ocazia sărbătorilor de
Paști, de Crăciun și la unele sărbători naționale românești,
având și scopul colectării de fonduri, în vederea creșterii
patrimoniului bisericii;
•
Organizarea grupurilor de colindători pentru
sărbătorile Crăciunului, și altele.
Alte evenimente deosebite sunt cuprinse, calendaristic,
mai jos:
18 ianuarie 1971. Pr Ușeriu informează, prin scrisoare, pe
enoriași asupra motivelor care au stat la baza demisiei sale din
funcția de preot paroh.

Pr. Richard Grabowski,
1971-1982

6 martie 1971. Pr. Richard
cu
preoteasa
și
Grabowski,
familia sosesc la Los Angeles. Se
face o recepție de bun venit, în
sala parohiei.
16 mai 1971. Prea Sf. Sa
Episcopul Valerian, face instalarea
oficială a Pr. Grabowski. La slujbă
și banchet, participă și alți preoți
ortodocși.
5 august 1971. Picnicul
„Ziua
Românilor”, organizat de parohie
și societate, se ține la Punte Hand
Ball Club. Pr Grabowski slujește
Liturghia în pavilion.

16 octombrie 1971. Pr. Grabowski, cu familia și câțiva enoriași
fac o călătorie la San Francisco, duminică 17 oct. Pr. Grabowski
oficiază Sf. Liturghie pentru parohia „Învierea Domnului”. După
slujbă urmează o masă și ședință.
21 noiembrie 1971. Buletinul Parohiei intră în al 5-lea an de
publicație.
21 decembrie 1971. Corul Parohiei și alți voluntari încep
colindatul pe trei grupe, pe la casele enoriașilor.
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12 februarie 1972. Seara, un program distractiv „Sweet-hearts
în Monte Carlo” dat de „Frăția Ortodoxă” în sala parohiei.
21 martie 1972. Masă specială pentru adunarea de bani, spre a
cumpăra un cadou pentru Pr. Sf. Sa Episcopul Valerian, cu
ocazia împlinirii a 20 de ani ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române din America.
27 iunie 1972. Corul Parohiei și un grup de credincioși fac o
călătorie la Congresul Episcopiei la „Vatra Românească‟, în
Michigan, cu un autobuz Greyhound. Corul cântă în cadrul
programului aniversării a 20 de ani de păstorire ca Episcop a
Prea Sfințitului Valerian și din nou la Sf. Liturghie, duminica.
Călătoria
este
organizată
de
„Frăția
Ortodoxă”
iar
conducătoarea grupului a fost doamna Mary Lapadat. Se întorc
cu toții acasă la 5 iulie.
22 iulie 1972. Serata "LUAU HAWAIAN" a reuniunii femeilor în
sala parohiei.
20 august 1972. Picnicul „Ziua Românilor” aranjat de parohie și
societăți. Iau parte studenții de la Monterey și cântă Priceasna
și Tatăl Nostru, la slujbă.
10 septembrie 1972. „Frăția Ortodoxă” organizează aniversarea
a 25 de ani de căsătorie a preotului și preotesei Grabowski. La
slujbă și festivități iau parte Prea Sf. Sa Episcopul Valerian și Pr.
John Toconita. Au fost prezenți toți copiii preotului Grabowski,
precum și rude, venite din Europa.
12-17
septembrie
1972.
Vizita canonică a Prea Sf. Sale
Episcopul Valerian la parohiile
din Los Angeles și San
Francisco. Vecernia slujită în
Catedrala „Sf. Treime” din
San Francisco, urmată de
ședință. La Los Angeles au loc
ședințe
cu
organizațiile
parohiale și Sf. Liturghie,
urmată de masă, în ziua de
17 septembrie.
8-10 iunie 1973, Reuniunea de Femei, găzduiește Cel de-al 25lea Congres al Organizației ARFORA , în biserica și sala parohiei
noastre.
5-7 octombrie 1973. Organizația locală din „Frăția Ortodoxă”
este gazda Conferinței a 6-a Anuale, a auxiliarei episcopiei,
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„Frăția Ortodoxă”. O masă, cu dans, se ține la Hotelul Hyat'
House pe Sunset Blvd.

Reuniunea Doamnelor

Consiliul și Reuniunea Doamnelor
10 octombrie 1973. Comitetul de Plănuire al Cnsiliului Parohial
se întâlnește cu arhitectul, pentru a discuta planurile de
construire a unei biserici noi. John Axenty din Redondo Beach,
unul din pionerii români în California, trimite un cec de $
1.000.00, cu expresia bucuriei de a auzi că se fac planuri
pentru construirea unei biserici noi.
11 noiembrie 1973. Reuniunea Femeilor din parohie își
sărbătorește aniversarea a 25 de ani de existență, printr-o
masă în sala parohiei.
6 ianuarie 1974. Adunarea Generală Specială ia hotărârea să
se clădească o nouă biserică, după planurile prezentate de
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Comisia de Plănuire și să se înceapă construcția, dacă se vor
primi obligații promise care să întreacă, în total, suma de
$100.000.0. Nu a fost să fie.
25 martie 1974. Pr. Grabowski merge în ziua de Buna-Vestire la
Palm Springs, unde slujește Sf. Liturghie în biserica Luterană
„Our Saviour‟, dând astfel posibilitatea celor care nu pot veni la
biserică să se spovedească și împărtășească în Postul Paștilor.
Răspunsurile la slujba le-au dat cantorii Vasile Bobango și Aurel
Vlaicu.
16 iunie 1974. Masa, cu scopul deschiderii campaniei de adunat
fonduri pentru biserica nouă. La Sf. Liturghie și masă ia parte
Prea Sf. Sa Episcopul Valerian.
20 iulie 1974. Serată „Hawaian Luau‟ organizată de Reuniunea
de Femei.
13 octombrie 1974. Adunarea Generală Specială a parohiei
hotărăște să se renunțe la clădirea unei noi biserici, cum se
hotărâse la 6 ianuarie 1974, deoarece promisiunile de
contribuții sunt foarte încete, iar prețul construcției s-a ridicat
din cauza inflației la $255.000.00. Consiliul Parohial este
îndrumat să pregătească planuri pentru modernizarea și,
eventual, lărgirea actualei biserici, urmând să prezinte planurile
la adunarea generala din ianuarie 1975.
25-28 februarie 1975. Părintele Grabowski face o vizită la
parohia din San Francisco, mergând pe la casele unor membri și
ține o ședință de comitet.
22 martie 1975. Parohia „Învierea Domnului‟ din San Francisco,
alege noul Consiliul Parohial la o ședință prezidată de Pr.
Grabowski.
27 martie 1975. Părintele Grabowski este ales președintele
Asociației Preoților Ortodocși din Sudul Californiei.
7 decembrie 1975. Consiliul Parohial își exprimă sprijinul său
față de Prea Sfințitul Episcop Valerian și, la recomandația
Comitetului 7x7, donează suma de $1.000.00 la „Fondul de
apărare al Episcopului‟.
25 ianuarie 1976. Adunarea Generală Parohiala decide să
doneze suma de cinci mii de dolari la Centrul de Documentare și
Studii de la „Vatra”, iar parohia devine membru cu drept de vot
a acestei organizații. Aceeași adunare, după ce a ascultat
raportul Comisiei de Plănuire, prezentat de George Millos, a
hotărât
să se instaleze sisteme noi de încălzire și aer
condiționat în biserică și în anexele sale, să se studieze și
întocmească planuri pentru înfrumusețarea și îmbunătățirea
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proprietății parohiei, urmând să prezinte propunerile și planurile
la o adunare generală, ulterioară.
2 mai 1976. Primăria orașului Los Angeles organizează un
festival pentru Bicentenarul Statelor Unite, cu participarea
grupurilor etnice. Părintele Grabowski, cu un grup de doamne
de la Reuniunea de Femei și cu concursul societăților „Viitorul
Român” și „Doina” iau parte, având un chioșc cu țesături
românești și mâncăruri românești.
30 ianuarie 1977. Adunarea Generală Parohială ia hotărâre să
ajute pe Pr. Grabowski la cumpărarea unei case proprietate
personală, avansându-i sub formă de împrumut, suma necesară
pentru „Down Payment" și plătindu-i anual o indemnizație de
locuință, în loc de a-i mai pune la dispoziție locuința în casa
parohială. Se mai decide apoi să îmbunătățească și să
înfrumusețeze proprietatea parohiei, urmând ca planurile și
prețurile de cost să fie prezentate spre aprobare la Adunarea
Generală viitoare.
14 mai 1977. Asociația Clerului Ortodox organizează un seminar
de educație religioasă pentru toate parohiile ortodoxe din
regiune, în sala parohiei noastre. Vin ca vorbitori Pr. Schmeman
și Pr. Hopko împreună cu profesoara Tarasar de la Seminarul
„Sf. Vladimir” din New York.

Grup de credincioși la banchet

Sala parohială, gătită de
evenimente
22 mai 1977. Centenarul Independenței României. Acest
important eveniment din istoria poporului român a fost
comemorat în toate comunitățile românești din America,
Canada și restul lumii. La chemarea societăților „Viitorul
Român‟ , (reprezentată
prin Jon Cepoi) și „Doina‟
(reprezentată prin George Huzau), cu cooperarea parohiei, a
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avut loc după obișnuitul Te-Deum și banchet, Mircea Ionnițiu
(fost secretar al Regelui Mihai), a rostit cuvântarea ocazională.
Episcopia Ortodoxă Română din America a dat publicității
o Declarație în care a subliniat datele istorice și felul cum s-a
ajuns la independența de stat a României, care se încheia prin
cuvintele... „Privind la cele trecute, nu încape nicio îndoială că
neamul românesc își va continua destinul hărăzit de Dumnezeu
și că va rămâne mărturie vie a credinței și a statorniciei pe
pământul pe care s-a născut, încălzit de credința fierbinte în
patrimoniul specific al neamului, refractari la otrava dimprejur
ori chiar din casa lor și înstăpânit! De dorul libertății, Românii își
vor păstra ființa în orice configurație de împrejurimi. Asta o
dorim fraților noștri din țările prietene, pentru asta ne vom
strădui și noi românii din America și pentru asta cerem
îndurarea și ajutorul lui Dumnezeu.‟ Semnat Valerian, Episcop.
Cred că este important să dăm datele istorice care au dus la
aceasta și, apoi la înfăptuirea României Mari.
La 30 martie 1866 s-a votat cu majoritate plebiscitul,
pentru alegerea Principelui Carol ca Domnitor în Moldova și
Muntenia (Principatele Unite), iar la 10 mai 1866 Prințul Carol
depune jurământul pe Constituție în fața Parlamentului, după
slujba de la Mitropolia Ungro - Vlahiei, din București. La 9 mai
1877 , Camera votează suzeranitatea, declarând independența
Principatelor. La 10 mai 1866, Senatul aprobă hotărârea
Camerei, declarând Ziua de Zece Mai, Sărbătoare Națională. La
10 mai 1881, Prințul Carol este încoronat ca Rege al României.
In urma hotărârilor luate de popoarele din Basarabia (27 martie
1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) și Transilvania (1
decembrie 1918), ziua de Zece Mai devine sărbătoarea
„Încoronării nădejdilor poporului român‟, după ce alegerea lui
Carol fusese „Ziua Învierii României‟,
2 iulie 1977. Congresul Episcopiei Ortodoxe Române, din
America și Canada, a dat publicității o Declarație, aprobată de
acel Congres, prin care arăta că „Congresul, care este compus
dintr-un mare număr de persoane de origine românească,
cetățeni a unor țări libere și democrate, privește cu îngrijorare
la situația fraților lor care trăiesc în Republica Socialistă
România. Cu toate că Guvernul Român subliniază independența
și integritatea teritorială a țării, laudă programul de
industrializare, cetățenii români sunt lipsiți de cele mai
elementare drepturi umane și neprivilegiați economicește. In
ciuda faptului că România a semnat tratate internaționale, care
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garantează drepturile omului, realitatea este că cetățenii români
nu se bucură nici de libertățile pe care Dumnezeu le-a hărăzit și
care au fost garantate, decurgând prin acordul semnat la
Helsinki. Atâta vreme cât libertatea religiei, a presei, a
întrunirilor, a acțiunilor politice și a dreptului de mișcare
înăuntrul și în afara țării, nu sunt aplicate. Congresul își ia
obligația să facă tot ceea ce îi stă în putere și competență ca
acestea să fie îndeplinite‟, (Punctul 21).
17 iulie 1977. Se ridică parastas de 20 de ani în memoria
Părintelui Grigore Coste.
24 iulie 1977. Pr. Grabowski oficiază Sf. Liturghie, la picnicul
parohiei din San Francisco. Serviciul religios și picnicul se țin la
Knowland Park din Oakland.
25-28 octombrie 1977. Al 5-lea Consiliu al Bisericii Ortodoxe din
America, se ține la Montreal-Canada. Episcopul Theodosiu, fost
episcop de Pittsburgh, Pa. este ales Mitropolit Primat. S-a
născut în America, absolvent al Seminarului „Sf. Vladimir” din
New- York și este în vârstă de 44 ani. Episcopia noastră a fost
reprezentată de Prea Sf. Sa Episcopul Valerian și câte doi
delegați din fiecare parohie. Biserica noastră a avut ca delegat
pe Pr. Grabowski și pe președintele consiliului parohial, Dr.
Cătălin Mitescu. Doamna Nicole Mitescu a luat parte la consiliu,
ca observator .
3-24 mai 1978. Se ține un curs de educație religioasă, cu
programe săptămânale.
10
septembrie
1978.
Adunarea Generală Specială
autorizează Consiliul Parohial
să pună în aplicare Planul de
Înfrumusețare a proprietății
parohiei
si
să
demoleze
vechea casă parohială, să
cumpere altă casă si să o
mute pe terenul parohiei, să
planteze iarbă și pomi, să
lărgească bucătăria halei,
O parte din Consiliul Parohial
să acopere cu asfalt terenul de parcat și să pună gard în jurul
proprietății.
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28-29 aprilie 1979. Aniversarea de 50 de ani a Episcopiei
Ortodoxe Române din America. Festivitățile se țin la Catedrala
„Sf. Gheorghe” din Detroit (Southfield) Michigan, unde cu 50 de
ani înainte se ținuse congresul de înființare. Parohia noastră a
fost reprezentată de Pr. și preoteasa Grabowski, George
Voishan, Julian și Mary Lapadat.
12 mai 1979. Pr. Grabowski slujește Sf. Liturghie, la Casa
Română și Capela din Oakland, Ca, pentru membrii parohiei
„Învierea” din San Francisco. Răspunsurile au fost date de
diaconul Ioan Sîrbu, Traian Ocneanu și AIexandru Blaga. După
Sf. Liturghie a avut loc o masă, apoi ședința Consiliului. A
urmat un program pentru comemorarea zilei de 10 mai,
sărbătoarea națională a poporului român. Miron Butariu,
președintele Consiliului Parohial de la biserica noastră a luat
parte la program, vorbind despre însemnătatea zilei de 10 mai
în Istoria Neamului Românesc.
1-3 iunie 1979. Reuniunea de Femei a parohiei, găzduiește
Congresul Anual al organizației ARFORA. A luat parte Prea Sf.
Sa Episcopul Valerian, Părintele Constantin Tofan din Canton,
Ohio (duhovnic la ARFORA) și Diaconul Ioan Sîrbu de la San
Jose. În cursul Sf. Liturghii, din 3 iunie, la care a slujit și Pr.
Grabowski, Diaconul Sîrbu a fost hirotonit preot, pe seama
parohiei din San Francisco, de către Prea Sf. Episcop Valerian.
Congresul a avut mare succes, luând parte la el oaspeti și
delegați din toate părțile Statelor Unite și din Canada.
16 septembrie 1979. Are loc instalarea noului preot Ioan Sîrbu
la parohia „Învierea” la Oakland. Corul parohiei noastre, sub
direcția domnului Emil Ciontea și un grup de enoriași (total 36
la număr) au mers la Oakland cu autobuzul, luând parte la
festivități. Sfânta Liturghie a fost oficiată de preoții Grabowski și
Sîrbu, iar după Liturghie, Pr Grabowski, ca delegat al
Episcopului, a citit documentul de instalare a Pr Sîrbu, ca preot
paroh al parohiei „Învierea”, înmânându-i noului preot Sf. Cruce
și Evanghelia. Slujba și masa care a urmat, după aceea, s-au
ținut la „Casa Română‟ și Capela 124 Montecito Ave. Oakland,
Ca., o clădire cumpărată de românii din acea regiune, pentru a
servi ca centru cultural și biserică. Grupul nostru a plecat din
Los Angeles sâmbătă 15 septembrie, dimineața și s-a întors
duminica 16 septembrie, aproape de miezul nopții.
11 noiembrie 1979. Aniversarea de 40 de ani de la înființarea
parohiei și sfințirea casei parohiale. Sf. Liturghie arhierească,
oficiată de PS Episcopul Valerian, asistat de Pr. R. Grabowski, la
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strană cu John Limbason, Cătălin Mitescu și Simion Poptelecan,
iar corul a fost condus de Emil Ciontea. Apostolul a fost citit de
Dr. Traian Ocneanu din Carmel, California. După slujbă, a urmat
procesiunea, în frunte cu PSA Episcopul, la casa parohială unde
s-a făcut slujba de sfințire. Banchetul, la care au luat parte
peste 400 persoane, s-a desfășurat sub conducerea maeștrilor
de ceremonie Miron Butariu și Cătălin Mitescu. Cuvântarea
ocazională a fost ținută de PSA Episcopul Valerian. După
banchet, a rulat filmul făcut la 26 Octombrie 1952, cu ocazia resfințirii bisericii (devastată de un incendiu). Cu acea ocazie PSA
Episcopul Valerian, ca vicar al episcopiei a făcut întâia sa vizită
canonică în California. La serviciile religioase au luat parte
Protopopul John Trutza din Cleveland, Ohio, diaconul Teodor
Sideras de la Catedrala Sfântul George din Detroit și Părintele
Richard Grabowski, de la parohia locală.
19 decembrie 1979. Trece la cele eterne George Voishan, un
fruntaș, sprijinitor și membru de onoare pe viață al parohiei.
Înmormântarea a avut loc duminică, 23 decembrie, slujba fiind
oficiată în biserică, iar înhumarea în cimitirul de la „Vatra
Românească”. Elogiul, în limba engleză, a fost rostit de Pr
Richard Grabowski, iar în limba română de Miron Butariu,
Președintele Consiliului Parohial. George Voishan se născuse la
1 ianuarie 1912, în orașul Elwood City, Pennsylvania, din părinți
care au emigrat din Transilvania. Prin munca asiduă, lucrând în
cursul zilei și studiind nopțile, a obținut două diplome de la
UCLA, iar mai târziu de pe urma unei invenții tehnice a devenit
un om înstărit. A fost membru al societății „Viitorul Român‟,
sprijinitor al episcopiei și un om de rară generozitate. A fost
înmormântat în cimitirul de la „Vatra Românească”.
24 februarie 1980. Corul Parohiei condus de Emil Ciontea a
cântat la Vecernia din Duminica Ortodoxiei, la Catedrala „Sfânta
Sofia” din localitate.
26 iulie 1980. Consiliul Eparhial anunță că la data de 20
septembrie va avea loc la Cleveland, Ohio, Adunarea Specială
pentru alegerea de vicar al episcopiei. Candidații sunt: Arh.
Martinian Ivanovici, Arh. R. Braga și Preotul Nathaniel Popp. (A
fost ales Pr. Nathaniel Popp. Delegații parohiei au fost Pr. R.
Grabowski, Miron Butariu și Cătălin Minescu).
14 septembrie1980. Consiliul Parohial aprobă trimiterea unei
scrisori și a unui memorandum în cazul Episcopului Valerian.
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8 martie 1981. Vizita canonică a Episcopului Valerian. Banchet
dat în onoarea Pr. Richard Grabowski, aniversarea de 10 ani ca
paroh. Este hirotonit, ca diacon, teologul Mircea Gh. Niculescu.
16 aprilie 1981. Preoții ortodocși din Sudul Californiei, oficiază o
liturghie la Capela de la Camp Pendelton, a marinei americane.
8 noiembrie 1981. Banchet, comemorarea a 100 de ani de la
nașterea compozitorului George Enescu. Vorbește Miron
Butariu.
15 noiembrie 1981. Se împlinesc 24 de ani de continuă apariție
a Buletinului Parohial, care a fost inițiat de Părintele Victor
Bărbulescu. Buletinul apare lunar și cuprinde ample informații
din parohie și din comunitatea românească.
28 decembrie 1981. Marele ziar „Los Angeles Times” (Part
VIII/Monday, December 28, 1981) publică un articol și o
fotografie luată de fotograful ziarului, Gary Friedman, la bazarul
bisericii, din preajma Crăciunului 1981. Susie Butariu și Ana
Bădescu, conducătoarele „Reuniunii Femeilor‟, îl înconjoară pe
Pr. Richard Grabowski, cu prezentarea delicatesele bucătăriei
românești.
Transferul pr. Richard Grabowski
24 februarie 1982. Trece la cele eterne Pr. Anhidim Ușeriu, fost
preot al parohiei.
20 martie 1982. Pr. Richard Grabowski vizitează românii din
Phoenix, Arizona. Au luat parte la slujba făcută
în limba
română un număr de 60 persoane, care se străduiesc să pună
bazele unei parohii.
27 martie 1982. Vizita canonică a Episcopului Vicar Nathaniel.
4 aprilie 1982. Parastase în memoria Pr. Victor Bărbulescu (13
ani de la moarte) și Pr. Ușeriu (6 săptămâni de la moarte).
15 mai 1982. Pr. Richard Grabowski își dă demisia din funcția
de preot al parohiei.
27 iunie 1982. Adunarea Generală Specială pentru alegerea
unui nou preot. A hotărât să lase la aprecierea Episcopului
numirea unui nou preot, stabilind remunerațiile: $1.031.50
salar lunar, plus casa parohială, mașină și altele.
15 august 1982. Banchetul de rămas bun în cinstea Pr Richard
Grabowski.
1 octombrie 1982- Sosește în Los Angeles, venind din
Minnesota, nou-numitul preot paroh, Părintele Constantin
Alecse.

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

367

III.9 - ISTORICUL DIN 1982
PÂNĂ ÎN PREZENT AL PASTORAȚIEI
PĂRINTELUI CONSTANTIN ALECSE
Notă
"Simt în sufletul meu un impuls de a conversa, pe
această cale, cu părinții mei, cu mine însumi, cu toți cunoscuții
mei de-a lungul vieții, cu bunii mei creștini, cărora le-am fost
duhovnic, cu noile generații de slujitori întru Domnul, cu mai
marii mei Ierarhi și nu în ultimul rând, ca o rugăciune lui
Dumnezeu..." (Pr. Protopop Constantin Alecse, 1982-2017).
După cum se poate deduce din carte, pastorația mea în
America a început cu perioada Minnesota (1980 – 1982) la
Biserica Sfânta Maria. Am continuat în California (1980 - și în
prezent) la Biserica Sfânta Treime, din Los Angeles. Activitatea
mea misionară a avut extensie și la calitatea de Protopop în
cadrul Protopopiatului Coastei Pacifice, calitate în care
funcționez din ianuarie 1985, fiind înscăunat de PS Sa
Episcopul Nathaniel.
De la început am încercat să înțeleg de la Ierarhii mei,
cum pot duce mai bine la împlinire răspunderile care-mi revin
pentru bunul mers al misiunii creștin–ortodoxe, prin crearea
ambianței optime. Am încercat să preiau ce este mai bun din
experiențele slujitorilor Domnului, pe care i-am cunoscut.
Am avut în vedere atragerea spre credința în Dumnezeu
și în Casa Domnului, a membrilor comunității românoamericane și, nu numai. M-am preocupat să-i păstoresc pe
enoriașii bisericii, să-i educ în credința creștin-ortodoxă, să le
transmit credința și dragostea în Sfânta Treime.
De fapt întreaga slujire a avut în vedere educația pentru
credința ortodoxă, indiferent de
laturile activității noastre
(dezvoltarea bazei materiale, perfecționarea activității, educația
copiilor și a tineretului, crearea unei organigrame optime,
programarea judicioasă a slujirilor, atragerea valorilor naționale
la vizite și performări în biserica noastră, activități de
socializare la picnicuri și banchete cu ocazia unor sărbători
religioase sau naționale, etc.) Ansamblul acestor acțiuni și
activități a constituit substanța vieții mele de MISIONAR.

368

MISIONARUL

De menționat este și faptul că pe tot parcursul cărții
PUTEREA CREDINȚEI, cu cele trei volume ale ei (PRINTRE
ÎNGERI ȘI DEMONI, MISIONARUL ȘI CULISELE VIEȚII
PASTORALE) pot fi deduse aspecte ale activității de misionariat,
de atragere spre credința creștin-ortodoxă.

O procesiune, la praznicul Sfintei Cruci

Pr. Protopop Constantin Alecse și psa Elena, la Sfântul Mormânt

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

369

A.-PRIMELE COMUNICĂRI CU ENORIAȘII
BISERICII „SFÂNTA TREIME”
Scrisoare Pastorală a Părintelui Constantin Alecse
către românii americani din California - Octombrie 1982
Prea iubiții mei,
Aceasta-i prima mea scrisoare pe care v-o scriu, în mod
personal, de la sosirea mea aici, în Los Angeles, ca să slujesc
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime.
Îngăduiți-mi a mă prezenta!
Sunt
Părintele
Constantin
Alecse, în vârstă de 31 ani. Mi-ar
face mare plăcere de m-ați chema
pe numele de
botez, adică
Părintele Constantin. M-am născut
în România, unde am trăit și am
primit educația teologică până în
1976, când am părăsit țara pentru
a mă stabili în „Vest”. Înainte de a
veni aici, am petrecut câțiva ani în
Londra – Anglia și alți câțiva ani în
St. Paul, Minnesota, slujind la
biserica soră de acolo.
În
mod
natural,
sunt
Protopop Constantin Alecse căsătorit, iar doamna preoteasă se
numește
Elena.
Am
fost
1982 – până în prezent
binecuvântați să avem patru copii:
Cristian, Marius, Gabriela și Ana-Claudia.
Acum, permiteți-mi să subliniez, chiar de la început,
faptul că dumneavoastră, toți, îmi sunteți la suflet și că biserica
noastră are trebuință de toți!
Mai întâi doresc a vă mărturisi, tuturor, fericirea mea și
recunoștința ce v-o datorez pentru a-mi acorda, mie, această
onoare de a deveni conducătorul spiritual al parohiei
dumneavoastră.
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Bucuria, suportul și iubirea dumneavoastră față de mine
și familia mea s-au manifestat chiar din primele zile ale sosirii
în parohie, la începutul acestei luni.
In al doilea rând, doresc să știți cu toții că am venit în
mijlocul dumneavoastră cu inima deschisă să slujesc pe toată
lumea fără excepție, vârstnici și tineri, bărbați, femei și copii,
săraci și avuți, parohieni activi, precum și pe toți cei noi, veniți
pe aceste plaiuri, care întotdeauna vor găsi ușile și inimile
noastre deschise, fiind bine primiți în rândurile noastre, astfel
ca și aceștia să dea o mână de ajutor parohiei noastre, ca să
crească din punct de vedere spiritual și material.
Cât este de adevărat că fiecare dintre noi are o mulțime
de nevoi spirituale și, în egală măsură este adevărat că biserica
noastră, în mod egal, va sluji interesele spirituale ale tuturora,
pe cât îi stă cu putință mai bine.
Cuvintele mele de recunoștință pentru
ctitorii și sprijinitorii sfintei noastre biserici !
Prea iubiților, trebuie să vă mărturisesc faptul că
dumneavoastră, toți românii, care locuiți pe aceste meleaguri
ale Californiei de Sud, vă bucurați de o aleasă prețuire și
respect din partea noastră. Dacă dumneavoastră vă considerați
vârstnici, și eu sunt vârstnic, altfel nu m-ați numi „Părinte” !
Doresc a vă asigura că dumneavoastră aveți un loc
foarte special în sufletul meu. Vă rog să nu ezitați a mă chema
de câte ori aveți orice fel de trebuință!
Doresc, personal, să fiu cu dumneavoastră, la bine și la
greu, și să mă rog cu dumneavoastră, pe cât posibil de des,
precum Apostolul Pavel petrecea și se ruga cu vârstnicii din
Efes! (citiți Faptele Apostolilor 20:17-38).
Știu foarte bine cât de mult țineți la Sfânta Biserică. Știu
că Biserica este pentru dumneavoastră adevărata hrană care
vă ține în viață. Din această cauză și eu am acceptat să vin la
dumneavoastră, să vă slujesc cu tot sufletul meu și cu
întreaga mea ființă. De aceea, vă rog să mă sunați în orice
timp, ziua ori noaptea, ori de câte ori vă aflați în nevoi sau
aveți o bucurie pe care doriți a o împărtăși cu cineva. Pe ușa
casei noastre se poate citi inscripția invizibilă „Părintele vă stă
la dispoziție 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile
pe an‟.
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Mulți dintre dumneavoastră sunt ctitori ai acestei biserici,
dar și mai mulți sunteți sprijinitorii ei. Vreau cu această ocazie
să vă mulțumesc sufletește pentru că ați zidit „un Sfânt Lăcaș
Domnului”. Numele dumneavoastră se pomenesc de fiecare
dată la Sfintele Slujbe, iar pe plan personal, doresc a vă
asigura că îmi voi aduce aminte de fiecare, necontenit, în
rugăciunile mele personale.
Pentru cei care sunteți de vârstă mijlocie, de asemenea
am o mărturisire să vă fac: simțindu-mă foarte apropiat de
dumneavoastră, ca vârstă, socotesc a avea o însușire unică, a
vă sluji din punct de vedere spiritual, având cam aceeași vârstă
și, nu numai eu sunt apropiat ca vârstă de dumneavoastră, ci și
Prea Sfinția Sa, Episcopul Nathaniel, care mă poate ajuta în
misiunea mea de a vă sluji pe cât posibil mai bine. Aveți multe
probleme legate de vârstă? La fel am și eu. Dacă aveți o familie
care are multe greutăți familiale, și eu sunt în aceeași situație!
Dacă dumneavoastră abia ați sosit din Romania ... ? La fel și
eu. Dacă dumneavoastră aveți probleme de toate naturile, la
fel am și eu, și cine poate să vă înțeleagă mai mult problemele
decât „Părintele‟ care și el are probleme de aceeași natură ca și
credincioșii săi?
Se întâmplă adesea că am dori să vorbim altora despre
necazurile noastre. Doar știți acest lucru ... este un fel de
mărturisire personală. Aduceți-vă aminte, fraților, că avem un
astfel de sfânt locaș, pe Verdugo Road, Los Angeles, unde ne
putem mărturisi necazurile și problemele noastre personale !
Și, de asemenea, amintiți-vă că puteți face aranjamente cu
părintele, chemându-l la numărul de telefon -213 255-8583.
Preotul vă stă la dispoziție ca să vă aline durerile ... să sufere și
să se bucure împreună cu dumneavoastră. In aceste clipe
vorbesc TUTUROR ROMÂNILOR DE CREDINȚĂ ORTODOXĂ de
pe aceste meleaguri. Am sfânta misiune a vă reaminti că toți
APARȚINEȚI NUMAI ACESTEI SFINTE BISERICI, care a fost
singurul loc românesc de rugăciune până la începutul deceniului
al 7-lea al acestui secol, pe plaiurile acestei metropole.
Vă spun aceste lucruri pentru că și eu, ca și
dumneavoastră, cred că biserica nu poate avea nici „culoare‟,
nici alte însușiri care să o caracterizeze drept „independentă‟.
Mai bine de 40 de ani, prea iubiților, v-ați rugat în această
biserică, aici pe Verdugo Rd, și nicidecum în alte locuri.
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Din nefericire, însă, în ultimii ani, mulți „propovăduitori‟
probabil că au venit la dumneavoastră, sau dacă nu au venit
încă, cu siguranță că vor veni pe viitor, ... deci fiți cu băgare de
seamă, că vă vor vorbi despre „Biserica mamă‟, sau despre
„adevărata biserică independentă‟, sau cam așa ceva! Însă,
acum vine adevărata judecată, după cum îndeamnă
Evanghelistul: „că mulți vor veni în numele meu, zicând :- Eu
sunt Hristosul... și vă vor înșela pe voi, însă acela care va
îndura până la sfârșit, acela se va mântui‟. (Matei 24: 5,13).
Acul a venit vremea să mă adresez și fraților mai mici.
Mulți dintre dumneavoastră ați venit recent din România. Poate
că, până acum, mulți v-au spus multe lucruri despre biserica
noastră, însă mă întreb dacă dumneavoastră veți ști vreodată
adevărul despre noi fiii, și a ne vizita cel puțin de câteva ori.
Întrucât și eu sunt nou în Los Angeles, ca și dumneavoastră,
am auzit de la alții că s-ar găsi mii și mii de români în
împrejurimi. Câțiva mi-au spus că s-ar găsi peste 35.000 de
români în această parte a Californiei.
Sper să fie adevărat! Cum aș putea să vă întâlnesc pe
toți? ... Poate că pe câțiva deja v-am întâlnit la Londra, la St.
Paul, în Minnesota, sau chiar pe aeroportul din Los Angeles, sau
poate că nu v-am întâlnit niciodată, însă un lucru este sigur:
DORESC NESPUS SĂ VĂ ÎNTÂLNESC PE TOȚI ȘI SĂ VĂ INVIT,
SĂ VENIȚI LA BISERICA NOASTRĂ! Ați emigrat din Romania?
La fel și eu!... Aveți părinți români? La fel și eu!... Vreau însă să
vă asigur că nu sunteți singuri aici, care încercați să vă
obișnuiți cu modul de viață american. Eu sunt alături de
dumneavoastră!
Contactați-mă în orice clipă! Vă slujesc în Hristos și
doresc a vă ajuta dacă-mi va sta în putință, fiindcă noi suntem
cu toții, aici, o familie. Eu voi încerca să ajung până la fiecare
dintre dumneavoastră, dacă aceasta va fi omenește posibil.
Însă, credeți-mă, este mult mai ușor pentru dumneavoastră să
veniți la biserică, decât pentru mine să vizitez peste 35.000 de
români dintr-odată. Sunteți gata a-i promite lui Dumnezeu că
veți încerca să veniți duminica la Biserică? Puteți face acest
lucru?
De fapt, biserica noastră vă este deschisă în fiecare
duminică, iar ca o alternativă, puteți să mă chemați oricând la
telefon spre a face aranjamente pentru orice slujbe de viitor.
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Biserica noastră are mare nevoie de fiecare!
Fraților, știu foarte bine că în România mulți nu puteau
să meargă la biserică de frica sistemului comunist-ateist. Aici
suntern cu toții liberi, de aceea vă invităm din suflet ca să
deveniți sprijinitori ai bisericii noastre. Nimeni, absolut nimeni,
nu vă persecută pentru credința dumneavoastră. Aici sunteți
liberi să vă rugați, să învățați despre Hristos și biserica Sa,
despre iubirea și jertfelnicia Sa pentru noi! Ne-a sosit vremea,
fraților, ca aici să ne recâștigăm timpul pierdut cu educația
ateistă din România. Acum a venit timpul să ne dovedim
curajul a-l mărturisi pe Hristos, cu cuvântul și cu fapta, să-L
mărturisim pe Hristos pe pământ american, să dovedim suport
material și sprijin misionar pentru biserica Lui, alăturându-ne în
mod public bisericii noastre, așa după cum mulți deja au făcuto în ultimii ani.
Eu dau mărire Domnului că v-a dat darul judecății și al
înțelegerii a deosebi binele de rău, și ceea ce se lucrează în
numele Lui de ceea ce este meșteșugit.
Cuvinte către minori

La Hram, cu mici cu mari, pentru o poză istorică
Sunteți voi de vârstă minoră? Vă fac întrebarea deoarece
și eu am fost cândva minor. Din aceste considerente doresc a
vă vorbi în duhul frățietății. Cunosc prea bine ceea ce voi
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gândiți și faceți. Un singur lucru însă vă mai trebuiește BISERICA. Cuvintele Mântuitorului către Marta vă sunt, de fapt,
adresate și vouă: „Marto, Marto, spre multe lucruri te silești
însă un singur lucru îți mai trebuiește, Biserica lui Hristos, iar
Marta, partea cea bună și-a ales, care nu se lua de la dânsa
(Luca 10: 41-42)‟ și, într-adevăr, noi, în mod exclusiv ne
îngrijim de multe lucruri: colegii, petreceri, întâlniri, vizite,
prieteni și prietenii,...despre viață în genere ... Dar, ne îngrijim
noi, în egală măsură și de viața noastră spirituală? ... de
biserică, de Hristos și de obștea noastră drept-credincioasa?
Ești tu un membru activ al acestei biserici? Aduceți-vă aminte,
voi frați și surori mai mici, că steagul cu inscripția „Tineretul
Româno-American din Los Angeles‟ vă va aștepta în fața
Sfântului Altar până când veți veni înapoi la biserică, ca să
continuați „lupta cea bună‟, așa cum ne-a învățat Apostolul
Pavel.
Întoarceți-vă iubiților! A sosit timpul ca nu numai să vă
gândiți a vă întoarce înapoi, ci să aduceți și alți prieteni de-ai
voștri la Hristos, la biserica cea „una, sfântă, sobornicească și
apostolească‟. Voi trebuie să fiți mândri că sunteți români,
ortodocși și tineri în același timp. Eu voi fi primul dintre cei care
vă vor îmbrățișa cu căldură sufletească în clipa întoarcerii
voastre la Hristos. Priviți la Mântuitorul care este Adevăratul Fiu
al lui Dumnezeu, iar la noi slujitorii lui Hristos ca la niște frați
mai mari întru Domnul! Veniți înapoi, iubiților, veniți! Noi
rămânem aici cu inimile deschise întru așteptarea voastră.
Salutări și vouă celor mici, vouă copiilor de la Școala
Duminicală! Voi sunteți adevărați îngerași!
Nici nu pot să exprim în cuvinte omenești fericirea de a
vă avea înscriși ca elevi ai școlii noastre bisericești! Vă mai
aduceți aminte de prima zi de școală pe acest an? Erați cu toții
numai 12. Erați la număr exact câți erau și Sfinții Apostoli. Iar
eu cred că este o semnificație deosebită în această coincidență,
adică și voi, ca și Sfinții Apostoli veți avea de împlinit o misiune
sfântă, să mai aduceți și alți colegi de-ai voștri la Hristos.
Amintiți-vă de cuvintele Domnului „Mergând, învățați toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh”! ... (Matei 28:29). Voi aveți o chemare specială,
anume aceea de a aduce și alți colegi de-ai voștri la școala
bisericii noastre. Cât este de minunat să învățăm împreună
despre Hristos și Sfânta Sa biserică, despre Sfintele Taine, etc.,
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să ne rugăm împreună în Sfânta Sa Casă! Să mulțumim
Domnului că avem învățători atât de buni și de dedicați școlii
noastre. Ei ne dau în dar adevărata mâncare sufletească, de
care fiecare dintre voi are atâta nevoie.
Îmi este imposibil a exprima în cuvinte omenești bucuria
ce am avut-o cu o duminică mai înainte, când am putut număra
în biserică 17 elevi!
Acesta-i un semn foarte încurajator și promițător pentru
viitorul școlii noastre bisericești. Fie ca Dumnezeu să vă
binecuvânteze și să vă înmulțească numărul și dragostea
voastră pentru Templul Domnului Hristos!
Iar acum, spre sfârșitul scrisorii mele, deși ar fi trebuit
s-o fac chiar de la început, îmi permit să spun câteva cuvinte și
membrilor Consiliului Parohial, Reuniunii de Doamne,
învățătorilor de la școala bisericească, membrilor corului și
celorlalte organizații auxiliare ale bisericii. Cu dumneavoastră
nu voiesc a vorbi prea mult fiindcă suntem mult prea ocupați cu
toții și avem multe de împlinit, laolaltă, în parohie. De ce să
pierdem vremea vorbind, când avem atâtea de făcut!?
Acum, însă, doresc să fiți încredințați de toată dragostea
mea sufletească, frățească și părintească! Fără ajutorul
dumneavoastră eu nu aș putea face nimic în aceasta parohie.
Nu se poate exprima, prin cuvinte, recunoștința și mulțumirea
pe care eu v-o datorez pentru tot ceea ce ați făcut și, în
prezent faceți, pentru această biserică. Credeți-mă, însă, că
Dumnezeu vă va răsplăti însutit! De aceea mă rog Bunului
Dumnezeu să vă țină în sănătate deplină și să vă
binecuvânteze pe toți, înscriindu-vă numele în cartea vieții !
Prea iubiții mei,
Nădăjduiesc să fi reușit a asigura, pe fiecare dintre
dumneavoastră, de faptul că toți îmi sunteți la suflet și că, pe
fiecare vă voi sluji ca atare. Știu că avem multe probleme aici.
Iarăși, știu că avem printre noi persoane care nu pot vorbi și
înțelege decât o singură limbă, care persoane ar dori ca
slujbele religioase să se săvârșească numai în limba pe care ei
o cunosc, însă, ca o rezolvare a acestei probleme, este folositor
a lua aminte la îndemnul Apostolului „Dacă se ridică probleme
de cuvântare (limbă), sau de nume (pe cine pomenim la slujbe,
etc), nu-mi este mie a judeca în aceste probleme, ci îngăduiți-
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vă unii pe alții (F.A.18:15)‟, iar în alt loc scripturistic,
Sf.Apostol Pavel ne învață: „Iar între noi să nu existe dorințe
de mărire deșartă, nici de provocare a unora împotriva altora,
nici să vă urâți unii pe alții...‟(Ga1.5:26).
Eu am sosit în parohia dumneavoastră cu mult optimism
și am găsit într-adevăr, așa cum spune Mântuitorul, „un seceriș
bogat, însă puțini secerători‟ (Matei 9:37). A sosit timpul ca,
aici și acum, să făgăduim Domnului că fiecare dintre noi va
deveni un secerător, un lucrător activ în via Domnului, care-i
parohia noastră de aici.
Vă îmbrățișez în Hristos cel Înviat !..... Părintele Constantin.

Fotografie de grup, la hramul bisericii

„Disciplina regulată de a avea o prietenie cu Iisus îi
determină pe oameni să devină asemenea Lui”. (Harry
Emerson Fosdick (1878 – 1969), pastor baptist american)
„Speranţa este bucuria nestatornică născută din ideea
unui lucru viitor sau trecut, de realizarea căruia ne îndoim
întrucâtva.‟
(Baruch Spinoza)
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B.- STRUCTURA FUNCȚIONALĂ
A PAROHIEI
1. SCHEMA FUNCȚIONALĂ A PAROHIEI
Prezint
mai jos câteva modele privind funcțiile
administrative, și ocupanții funcțiilor, conform alegerilor din
unele adunări generale anuale. Desigur că a existat o fluctuație
cu sosiri în parohia Sfânta Treime și cu plecări la cerere sau
prin transferarea în alte parohii.
SLUJIRE 1982 - 2017
Preot Paroh: PC Preot Protopop Constantin Alecse,
Coslujitori: asistenți, îmbisericiți, ipodiaconi, sau cantori
.
În timpul pastorației mele, de peste 3 decade, la Los Angeles
și, cu precădere, în cei 32 de ani de când dețin oficiul de
Protopop al Protoieriei Pacificului ROEA (1984-2014), împliniți
în anul în care scriu aceste rânduri, Biserica Sfânta Treime din
Los Angeles, California a fost o trambulină pentru cei peste 30
de preoți, diaconi, ipodiaconi (mai târziu deveniți ei înșiși
preoți), care au slujit, au fost îmbisericiți sau afiliați cu parohia
Sfânta Treime, pe care o păstoresc, dintre care voi menționa
câțiva, în ordine alfabetică: Andrișoaie Ioan (preot), Anton
Virgil (preot), Avramescu Cornel (preot), Bena Iosif (diacon),
Bulboacă Paraschiv (preot), Capșa Iustin (preot), Cerghizan
Mihai (preot), Clark William John (preot), Constantinescu Liviu
George (ipodiacon), Costin Aurel (preot), Cufuioti Panait Lucian
(ipodiacon), Dobre Mircea (preot), Dumitrașcu Irinel (preot),
Frunză
Anton
(preot),
Lăpuștea
Constantin
(preot,
sponsorizat), Limbeson John (preot), Maftei Costică (preot),
Manolache Marian (preot), Mitescu Cătălin (preot), Pălăncean
Dănuț (preot), Părău Vasile (preot), Popescu Costin (preot),
Poptelecan Ioan (preot), Rigney Ioan-Bogdan (ipodiacon), Roșu
Eugen (preot), Runcanu Victor (preot), Sârbu John (preot),
Sarchizian Minas (preot capelan 1999), Șimonca Vasile
(diacon), Stoica Narcis (preot), Suciu Virgil (preot), Tudose
Mirel (preot), Vamvulescu Gabriel (ipodiacon).
Pentru acuratețea faptelor istorice, mai menționez încă
un nume, preotul Ioan Preoteasa, care a coslujit la noi aproape
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un an, până la numirea sa drept preot al bisericii noastre din
Las Vegas care, în urma evenimentelor din Europa din 1989, se
reîntoarce în România, se autoproclamă episcopul "Bisericii
Creștinilor Ortodocși Tradiționali a Valahilor de Pretutindeni"
(BCOTVP), sub jurisdicția Episcopiei Ucrainene, dă multă bătaie
de cap Patriarhiei Române, fapt pentru care a și fost caterisit în
2005.

Clerici și ipodiaconi, la finele Sfintei
Liturghii, la Sfintele Paști

Preoții, și d-nele preotese, cu părintele
Aurel Costin

2014 - Vlădica +Nathaniel și clericii săi, la Sf. Treime
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PREȘEDINȚI

2002 - Consiliul Parohial (Constantin Jercan, preș.)
Consiliul Parohial: George Dascălu, Miron Bonca, Miron Butariu,
Viorel Petrescu, Mircea Popa, Liviu George Constantinescu,
Constantin Jercan, Marian Sârbu, Marian Șerban, Ion Anton,
George Jercan, Mariana Cadia

Consiliul și Reuniunea, prin anii 1986-1987
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Consiliul parohial (Constantin Jercan, președinte.)

2002 - Reuniunea Doamnelor (Getta Jercan, președintă)
Reuniunea Doamnelor în perioada 1982 - 2017:
Evelyn Zicman, Helen Arglen, Mariana Moldovan, Doina
Lupașcu, Emilia Popa, Maria Pincu, Emilia Tatu, psa Elena
Alecse, Getta Jercan
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Reuniunea Doamnelor (Livia Literat, președintă)

2015 - Educatorii (slujitorii) bisericii

Clerici și copiii slujitori la Sf. Altar

Președinții Comitetului LAROY: Elvis Nicolae Sersea, Marius
Alecse, Florin Sârbu, Robert Sârbu
Clubul părinților copiilor „Mugurel‟: Valeria Istrate, Constantin
Jercan, Marian Sârbu
Delegații parohiei la Congresele ROEA: PC Constantin Alecse,
diaconii John Limbeson și Cătălin Mitescu, Julian Lapadat,
Constantin Jercan, Virgil Popescu, Michael Nutza, Marius
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Alecse, Ana Sighișoreanu, Dorin Rohan, Ion Anton, Marian
Sârbu, Ecaterina Livia Literat, Panait Cufuioti
Școala Duminicală: Psa Nicole Mitescu, Victoria Ursa, Mihaela
Urma, Ipodiacon Liviu Constantinescu, Părintele Bill Clark,
Robin McGrath, Ioana (Anghel) Munteanu
Administratorii bisericii: Vasile și Mariana Leuca, Simion și
Elena Poptelecan, Victor și Nița Petru, Ilie și Angela Pitu, Ioan și
Năstaca Cociuban, Victoria și Anatol Resmeritza
2. - PUBLICAȚIILE PAROHIALE
REVISTA „VIAŢA CREŞTINĂ”
Revista „Viaţa Creştină” cu apariţie trimestrială de peste 30 de
ani în format tipărit, color, și expunere virtuală, de cca 20 de
ani (2 numere, format tipărit și 4 numere format electronic),
conţinând articole de natură bisericească, articole teologice,
predici si alte informații utile. Pentru cititorii de Limba Română
si Limba Engleza, articole si informații despre realitatea
românească contemporană, precum și informații parohiale
administrative, timpul și locul săvârșirii serviciilor religioase,
activități sociale și culturale (mese lunare, banchete, etc.)
Revista pe internet: „publicații.com”
Revista a fost trimisă gratuit tuturor enoriașilor parohiei, și
participanților înscriși în programul făgăduințelor, al parohiei,
pe întreg cuprinsul geografic deservit de comunitatea religioasă
a parohiei Sfânta Treime, din Sudul Californiei. Revista a fost
trimisă tuturor preoților Episcopiei de la Vatra Românească, și
tuturor enoriașilor parohiei. Adresa: Viața Creștină/The
Christian Life, c/o V. Rev. Fr. Constantin Alecse, 111 00
Sepulveda, Bl # 300 – Mission Hills, CA 91345
„O religie care nu ţine cont de îndeletnicirile practice şi
nu te ajută să le rezolvi nu e religie.‟ (Gandhi)
„Speranţa este ca o clepsidră, când crezi că ea s-a scurs,
se întoarce în favoarea ta.‟ (Ştefan Teodor)
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3.- SLUJIRI LITURGICE ÎN CEI PESTE
40 DE ANI DE PREOȚIE
Slujbele duminicale - Utrenie, Sfânta Liturghie, Predică =
40+ ani x 54 duminici/anual - peste 2,000
Slujbe la praznice şi sfinţi cu polieleu în cursul
săptămânii = 40+ ani x 25/anual - peste 1,000
Postul Mare, Săptămâna Patimilor, Sfintele Pasti;
Rânduieli liturgice specifice în postul mare: Sfânta
Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfinţite, Parastasele de Obşte,
din Postul Mare = 40+ ani x 20/anual - peste 800
Slujbele din Săptămâna Luminată până la Înălțare = 40+
ani x 15/anual - peste 600
Banchet Sfintele Paști, Banchetul Hramului = 40+ ani x
2/anual - peste 80
Taina Sfântului Botez. În fiecare an s-au săvârșit în
medie cca 20-25 de botezuri, totalizând, în cei 40 de ani de
preoție cca 1000 de încreștinări. La unele botezuri, părintele și
doamna psa Elena Alecse au împlinit și onoarea de nași, la
cererea părinților și a rudeniilor celor botezați. La acestea se
mai adaugă și slujbele de convertire la Ortodoxie, de la alte
denominațiuni creștine, săvârșite prin Taina Mirungerii.
Taina Sfintei Căsătorii. Multe slujbe ale Cununiei, poate
de ordinul sutelor, au fost săvârșite de părintele paroh,
în cei peste 40 de ani de preoție, cele mai multe în timpurile
dinaintea anului 1989. După anii 1990, intervenind deschiderea
liberă între Est și Vest, numărul cununiilor săvârșite în afara
României, s-a diminuat simțitor, cele mai multe familii tinere,
venite din România, fiind căsătorite în România, iar multe
dintre familiile întemeiate în străinătate, români cu români, sau
căsătoriile mixte (români/străini), preferând să meargă în
România să se căsătorească acolo, în prezența părinților și
rudeniilor de acasă.
Slujbele Înmormântării. Cu siguranță că, în cei peste 40
de ani de preoție, subsemnatul a săvârșit peste 1.000 de slujbe
ale înmormântării. Semnalăm faptul că aici considerăm slujbele
săvârșite atât pentru răposații care au fost înhumați în orașele
(și/sau statele) unde am slujit, sau în unele cazuri, slujbele au
fost săvârșite și pentru răposații care au fost apoi transportați
în România pentru înhumare. Notăm și faptul că Slujbele
Funebre, mai sus menționate, (Slujba Panehidei, și Slujba
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Înmormântării), de cele mai multe ori oficiate bilingual, au fost
săvârșite pentru mireni. Adesea însă, am slujit, sau co-slujit și
la Slujbele Înmormântării pentru Clerici, fie ca reprezentant,
prin delegație, de la Înaltul meu Ierarh, fie co-slujire în sobor.
Slujbele Sfeștaniilor. Românii și românii-americani
Ortodocși păstrează frumoasele și creștineștile obiceiuri de
sfințire a caselor, a lăcașurilor de afaceri (businesses…, etc) în
tot timpul anului, cu precădere în timpul Sfintelor Posturi. După
slujbele de parastase, și pomeniri, sfeștaniile ocupă un loc
central în practica liturgică a credincioșilor. Cu siguranță că,
privind Slujbele Sfeștaniilor în timpul anului, cât și sfeștaniile
legate de Bobotează, numărul total al acestor Sfinte Ierurgii
depășește, în cei peste 40 de ani de preoție, cu mult numărul
de 5.000.
Slujbele Parastaselor. Dintre toate Ierurgiile Bisericii,
slujbele cele mai numeroase pe care le-am săvârșit în decursul
vocației mele preoțești, au fost Slujbele Parastaselor și ale
Pomenirilor (Trisaghioane). Uneori, am avut și 50-75/pe an, de
astfel de slujiri. Așadar, în peste 40 de ani de preoție, cu
siguranță că am avut între 25.000-30.000 de parastase și
pomeniri, în biserică, la casele credincioșilor, sau la mormintele
răposaților (cimitire).
Vizitarea bolnavilor şi vârstnicilor, în tot timpul anului, și
cu precădere la posturile Sf. Paști și Crăciun, mii de credincioși
vizitați, în spitale, case convalescente sau acasă, la astfel de
evenimente, sau aranjamente particulare făcute de familie.
La Crăciun, vizita colindătorilor, concerte de colinde în
Ziua Crăciunului, sute de astfel de evenimente în peste 40 de
ani de preoție.
Rânduieli de Bobotează - Programul tipiconal al slujbelor
legate de „Bobotează”, sfințirea caselor credincioșilor - 40+ ani
x 100+ anual = peste 4,000, în cei peste 40 de ani de preoție
Spovedanii, Împărtăşanii și Rugăciuni, în biserică sau la
casele enoriașilor, vizite la spitale, case convalescente (mii, și
mii de activități, înscrise în această categorie).
Pregătiri administrative pentru adunările parohiale
anuale (imposibil a le calcula)
Despre activitatea sacerdotală și administrativă privind
protopopiatul,
facem
referință
într-un
subcapitol
separat, Protoieria ROEA a Coastei Pacifice
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Vinerea Mare - pregătirea pentru
începerea procesiunii

Duminica Floriilor Binecuvântarea sălciilor

Tinerii noștri, la o nuntă
pe Queen Mary
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Vinerea Mare - cântarea prohodului,
în fața baldachinului

La finele procesiunii
din Vinerea Mare

Iată-i pe colindători
în casa fam. Edy Rastian

„Speranța este sentimentul pe care îl ai că sentimentul
pe care îl ai nu e permanent.‟ ( Jean Kerr)
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Moș Crăciun începe și încheie
programul

Fam. N. Sadrapeli a primit excepțional
colindătorii

Adevărat Spectacol: Gaby
Vamvulescu & Company

Și colindătorii "Ars Carminis", ne-au
colindat

Moșul și ai săi colindători la casa
fam. Dan Platt

În ziua Crăciunului, dimineața la slujbă

„Bunătatea dumnezeiască e neajunsă de mintea
omenească.‟ Starețul Dionisie Ignat de la Colciu
.
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C.- ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ
1.- PARTICIPAREA LA EDUCAȚA RELIGIOASĂ
a.- Școala Duminicală pentru copii,
tineret și seniori - performanțe obținute
În timpul pastorației mele la Biserica Sfânta Treime am
acordat mare importanță educației religioase a copiilor și
tinerilor prin Școli Duminicale și prin Competiții de dovedire a
cunoștințelor acumulate.. Mai mult decât atât, prin performările
noastre am urmărit, și în mare măsură am reușit, să atragem
spre credința în Dumnezeu mulți membri ai comunității
româno-americane din California și pe unii cu alte convingeri.

Școala duminicală pe la jumătate anilor '80
Anual s-au înscris la aceste școli între 15 – 50 copii și
tineri și, au obținut rezultate meritorii în concursurile
organizate la nivel de Protoierie, și chiar la nivelul Uniunii de la
„Vatra‟.
Prezint mai jos date mai semnificative privind participația la
Școala Duminicală și la alte activități educative-religioase, cât și
unele performanțe obținute:
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14 iunie 1992 : Cei peste 30 de copii, de la școala duminicală,
au graduat cursurile religioase, fiecare primind diplomă de
absolvire. Între absolvenți s-au numărat : Alexandru Mangu,
Ana Barbeli, Carmen Bronca, Claudia Alecse, Cristian Alecse,
Dan Popa, Daniel Rohan, Emilie Mitescu, Felix Danciu, Florin
Sârbu, Gabriel Obregan, Gabriela Alecse, Gina Turket, Jason
Turket, Marilena Mareșancu, Marius Alecse, Michael Jercan,
Natalie Mitescu, Paul Ciupeiu, Paul Petrescu, Raluca Rohan,
Robert Mangu, Robert Sârbu, Rocky Barbeli, Sabrina Petrescu,
Tim McGrath, Valentina Blaj, Victor Constantinescu, Virgil Dan,
Vlăduț Dan.

Câștigătorii Premiului I, cunoștințe de religie

3 decembrie 1994:
Bible Bowl Tournment
–
Întrecerea
panortodoxă de cunoștințe
religioase, din cadrul
Asociației
Clericilor
Bisericilor
Ortodoxe,
din Sudul Californiei.
Au participat
21 de
echipe.
Parohia
noastră a participat cu
2 echipe, a câte 4
membri fiecare, după
cum urmează:

a) Marius Alecse (căpitan) Gabriela Alecse, Claudia Alecse și
Florin Sârbu; b) Robert Sârbu, Daniel Rohan, Veronica Dascălu
și Gabriel Obregon.
Concursul s-a încheiat cu LOCUL I (Premiul de Aur) pentru
parohia noastră. Felicitări ! (Viața Creștină, ianuarie-februarie
1995, p. 21.)
24 septembrie 1995: Se încep, oficial, cursurile Școlii
Duminicale, la care sunt înscriși cca 35 de studenți. Se
anticipează o participare de cca 50 de studenți. Sunt organizate
4 grupe (clase). Cursurile sunt predate în limba engleză, iar
participarea la Sfânta Liturghie va avea loc în capela unde se
slujește în limba engleză, începând din ziua de duminică, 12
noiembrie crt.
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2 decembrie1995: Sâmbătă 2 decembrie, la concursul panortodox de educație religioasă, în cadrul programului „Bible
Bowl”, la care au luat parte 22 de echipe, biserica noastră s-a
clasat pe locul III. Locul concursului : Biserica Greacă „Sf.
Ecaterina” din Redondo Beach (revista « Viața Creștină »,
octombrie-decembrie 1995, pag. 24-25).

Elevii școlii duminicale, la finele anului
20 noiembrie 1996 : Ziarul „Los Angeles Times”, ediția "Valley
Focus", pag. B3, publică un articol «Mission Hills – Alemany
Wins at the Academic Decathlon», în care se notează faptul că
echipa școlii liceale «Alemany High School», formată din 9
studenți (între care și Gabriella Alecse) a câștigat Concursul de
"Cunoștințe Academice", în cadrul întrecerilor dintre școlile
liceale din Sudul Californiei, 2 ani consecutivi (revista „Viața
Creștină”, octombrie-decembrie 1996, p. 22).
7 decembrie1996. Asociația Preoților Ortodocși din California a
organizat concursul anual de cunoștințe biblice și istoria
bisericii universale, la Biserica Ortodoxă Greacă "Sf. Marcu" din
Irvine, CA. Au participat cca 150 de studenți din cuprinsul celor
36 de biserici ortodoxe (grecești, americane, antiohiene,
sârbești, bulgărești, albaneze, etc). Biserica noastră a trimis 3
echipe. Grupa I, formată din Claudia Alecse (căpitan), Gabriela
Alecse, Florin Sârbu și Olivia Vamoșiu, a obținut LOCUL I (90
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răspunsuri corecte din 96 întrebări). Mai multe detalii în revista
„Viața Creștină”, octombrie-decembrie 1996, p. 21-22.
Sâmbătă, 5 decembrie 1997– Concursul de cunoștințe biblice
(Bible Bowl), din Sudul Californiei, organizat de Consiliul
Clericilor Ortodocși din sudul Californiei, la biserica Ortodoxă
„Sfântul Inocențiu” (OCA) din Tarzana, California. Au participat
cca 75 de comunități (parohii), cu cca 60 de grupe de tineri
ortodocși din Sudul Californiei. Din partea parohiei noastre a
participat grupa seniorilor, formată din Alex Mangu, Robert
Sârbu, Victor Constantinescu și Robert Mangu, însoțită de
duhovnicul lor, Fr. Anton Florian Frunză. Echipa bisericii noastre
a ocupat LOCUL II în clasament, pentru care-i adresăm
felicitări.
Sâmbătă, 1 decembrie 2001, 2 echipe de elevi, de la Școala
Parohială au participat la concursul anual de cunoștințe biblice
(Bible Bowl), la care participă an de an circa 30 de parohii
ortodoxe din California de Sud. Cele 2 echipe ale bisericii
noastre au fost formate din următorii membri: Robert Sârbu,
Robert Mangu, Victor Constantinescu și Lorelay Stoica, echipa
de seniori și doi membri la echipă juniori, anume: Magin
McGrath și Monica Simonca. S-au calificat pe locul III. Diaconul
Bill Clark și preotul Virgil Anton, au fost mentorii lor.

Premianții: fiecare elev cu diploma sa
„Iubirea adevărată nu-ți cere să faci compromisuri sau sacrificii,
ci își dorește consensul și armonia.” – Ursula Yvone Sandner
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b.- Participarea la viața religioasă
Participarea la viața religioasă a constat, în afară de
slujbele religioase, în retrageri spirituale :
2 aprilie1988. Retragere spirituală a femeilor, a vorbit măicuța
Casiana de la episcopia noastră.

Dedicați educației erau și elevii și învățătorii lor

24-27 martie 1994: Tineretul parohiei LAROY (22 la număr),
însoțiți de 5 adulți, împreună cu părintele paroh, au organizat o
retragere spirituală de 3 zile în localitatea Mammouth Lake, cca
450 km la nord-vest de Los Angeles.

LAROY - Într-un scurt week-end la Mammouth Lakes
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16-17 aprilie1994: Reuniunea Doamnelor a organizat o
retragere spirituală, în timpul Postului Mare. Duminică, seara
(17 aprilie), Reuniunea Doamnelor a fost gazda vecerniei panortodoxe, organizată de Asociația Preoților Ortodocși din Sudul
Californiei, la biserica noastră.
22-23 martie1997: Tineretul LAROY (17 la număr), însoțit de
duhovnicul lor, pr. Ioan Poptelecan, a participat la o retragere
spirituală în resortul Big Bear Lake, pentru 2 zile de reculegere
spirituală, rugăciune zilnică și Sfânta Liturghie, în aer liber (în
pădure).
Sâmbătă, 29 martie 1997 (10:00 am – 5:00 pm.) – Retragerea
spirituală a tineretului ortodox, cca 250 de tineri, din toate
jurisdicțiile, la Catedrala Ortodoxă Greacă „Sfânta Sofia” din
Los Angeles. Din parohia noastră au participat 14 tineri,
împreună cu duhovnicul lor, părintele Ioan Poptelecan.
Duminică, 11 octombrie 1998 - Comemorarea a 2 ani de la
aducerea Sfintelor Moaște, a Sfinților Prov și Andronic, la
biserica „Sfânta Treime”, Los Angeles, California. Pelerinaj și
slujire.
27 noiembrie 1998 – Apare revista „Viața Creștină” (1
octombrie - 31 decembrie 1998, vol. 41, 48 pagini). Sunt
cuprinse: informații parohiale, funcționarii administrației
cancelariei bisericii, anunțuri comunitare, articole teologice
(Crăciun, Bobotează, obiceiuri de iarnă, sfaturi de la duhovnici
consacrați, istoricul ortodoxiei universale, istoricul ortodoxiei în
America, istoricul ortodoxiei românești în America, etc.
4-6 Noiembrie 2003 - Retragerea spirituala a preoțimii din
Sudul Californiei, iar Duminica 9 noiembrie, IPS Arhiepiscop
Nathaniel a slujit la Sf. Treime.
S-au ținut cu regularitate lecții de religie precedate de vecernia
săptămânală, unde participarea a fost mulțumitoare (~ 15
credincioși).
Articole (în limba engleză): Cum am devenit Ortodox, de John
Sidebottom, și Pregătirea pentru Spovedanie, de Sf. John
Kronstadt, au fost în centrul atenției cititorilor revistei Viața
Creștină, în secțiunea Engleză.
Educaţia religioasă în parohie: Predică duminicală la ambele
slujbe; Lecțiile de Religie (februarie-mai, 2004); Articole
catehetice în „Viaţa Creştină”; Şcoala duminicală – Raportul
Părintelui Bill Clark;
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Vlădica +Nathaniel și preoții ROEA (la Sfânta Treime)
Retragerea Spirituală a clerului ROEA – 7/10 noiembrie 2005 Continuând
tradiţia, deja împământenită ca, anual, la
începutul lunii noiembrie, să se ţină în sudul Californiei
retragerea spirituală a clerului Episcopiei de la „Vatra
Românească‟, anul acesta, 2005, întâlnirea a avut loc între 710 noiembrie, tot la Mânăstirea Catolică Sacred Heart, din
Alhambra. Conferinţa preoţească/Retragerea spirituală pe anul
2005 a fost convocată de la centrul eparhial, încă de la
începutul lunii august crt. Astfel că, Ierarhii, preoţii şi diaconii
eparhiei noastre au avut posibilitatea să facă aranjamente din
vreme, spre a participa la această activitate. Cei 2 Ierarhi ai
Episcopiei, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, şi PS Sa Episcopul
Irineu, dimpreună cu cca 30 de clerici activi în parohiile şi
misiunile Episcopiei, din Statele Unite şi Canada, au petrecut
împreună 4 zile de trăire spirituală, rugăciune zilnică, şi
participare la conferinţe teologice şi proiecte pastorale. În
fiecare zi, dimineaţa şi seara, am participat la sfintele slujbe
divine, în Capela, unde clericii s-au spovedit şi au beneficiat de
timp de reculegere şi meditaţie personală. Dintre prezentările
făcute, menţionăm următoarele:
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I). „Preotul, soţ, părinte şi păstor‟, alocuţiunea P.Cuv.
Arhimandrit Joseph Morris, care s-a bucurat de binemeritate
aprecieri din partea participanţilor. Împărţiţi în 4 grupe, clericii
au reflectat asupra celor 3 coordonate esenţiale ale conferinţei:
a). Piedicile întâmpinate în strădaniile noastre de a păstra
imaginea curată a căsătoriei sfinte; b). Ce schimbări va trebui
să facem în viaţa noastră de familie, în urma ascultării
alocuţiunii prezentate; c). Ce acţiuni specifice trebuie să luăm
în conduita noastră zilnică, în prezent şi pe o perioadă mai
îndelungată de timp.
II). „Zeciuiala - precept biblic‟, prezentare făcută de P.C.
Dcn. John Bujea. În prezentarea sa, dr. Bujea aduce
argumentele biblice în suportul „zeciuielii”, aşa cum a fost ea
practicată în Vechiul Testament şi, cum ar trebui să fie
respectată şi practicată universal şi în Noul Legământ. S-a
discutat în detaliu despre sistemele de membrie şi făgăduinţe,
practici curente în parohiile şi misiunile episcopiei şi, s-a
evidenţiat, printr-o diagramă financiară, beneficiul pe care l-ar
avea atât parohiile, pe plan local, şi episcopia, pe plan naţional,
dacă sistemul zeciuielii s-ar practica şi în parohiile episcopiei
noastre.
III). „Previziune: Episcopie şi parohii, în viitorul apropiat şi
pe termen lung‟, prezentare făcută de P.C. Ian Pac-Urar.
Omul
Omul e cea mai complexă ființă de pe pământ
El este alcătuit din două părți: trupul și mintea,
Doar el își poate exprima gândul prin cuvânt,
Și, are libertatea de a gândi, a ști și a inventa.
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu,
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui.
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!
Oamenii au inventat respectul să ascundă un loc,
Acela gol, unde ar trebui să se găsească iubirea.
Omul prost este acela care crede că înțelege tot.
Să punem oamenii acolo unde le este menirea!
M.I.
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Vlădica Irineu, și clericii ROEA, la Anaheim
2. PARTICIPAREA LA VIAȚA CULTURALĂ
Această activitate a avut două tipuri de implicări:
a. Performarea tineretului în cadrul formațiilor artistice;
b. Participarea la activități cultural artistice organizate cu
personalități, în mod deosebit din România (formații artistice,
cântăreți celebri, actori, scriitori…
Având în vedere că multe dintre spectacole au fost
comune, prezint mai jos principalele evenimente cultural
artistice, ținute pe parcursul pastorației mele:
a.- Performarea tineretului în cadrul formațiilor artistice;
26 februarie1989: Program cultural, festivalul „Mărțișorului‟
organizat de parohie, sub conducerea doamnei Stela Cepoi,
director cultural. Organizarea tehnică - Ardas Harabedian. A
fost un succes deplin.
31 martie 1990: Grupul de tineret LAROY a efectuat o excursie,
pe zăpadă, în localitatea Big Bear Lake, din California. La
Congresul ROEA (28 iunie-1 iulie), biserica din Palm Springs
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este recunoscută oficial drept parohie a Episcopiei de la „Vatra
Românească”.
Luna septembrie 1992: Au fost înființate 2 echipe de dansuri
populare românești în cadrul parohiei noastre. Inițial s-au
înscris 7 perechi (vârste între 10-22 de ani). Au fost organizate
repetiții de dansuri, în fiecare vinerea seara (între 6:3010:pm), având ca instructoare pe Minerva Dumbrăveanu.
Prima performanță : Picnicul din 26 septembrie.
Sâmbătă, 22 mai 1993– Echipa de dansuri a parohiei noastre
„Folclorul Românesc” a participat la Festivalul Sârbesc din
Alhambra, la catedrala „St. Stephen’s”.
17-18 iulie 1993 – grupul de dansatori „Folclorul Românesc” a
luat parte la festivalul folcloric din cadrul Universității din San
Diego (La Jolla), la care au participat echipe de dansuri
multinaționale din California, Chicago, Milwaukee, WI, și chiar
din Australia.
Dansatorii noștri au înregistrat suces, primind
fiecare câte un bilet de intrare la «Sea World» din San Diego
18 septembrie 1993 – Dansatorii bisericii noastre, din Formația
„Mugurel‟, s-au deplasat în Phoenix, AZ, unde au participat la
Festivalul Românesc, la invitația parohiei „Sf.
Ioan
Botezătorul”. În timpul periplului, dansatorii și însoțitorii lor, au
vizitat și Marile Canioane.
Duminică, 28 februarie 1994: Grupul dansatorilor de la
„Mugurel” a executat o salbă de dansuri populare românești la
Biserica Presbiteriană din La Canada, California, la invitația
pastorului bisericii, dr. Gary Dennis, în cadrul programului
obținerii de fonduri pentru orfanii din România (Orfelinatul din
Cluj).
29 aprilie 1995: Grupul „Mugurel” a performat cu dansuri
populare românești, la Catedrala Ortodoxă Sârbească, din
Alhambra, la invitația organizatorilor activităților social
culturale din Duminica Tomii.
15 septembrie 1995: Se încep înscrierile pentru cursurile Școlii
de Muzică și Arte Plastice (care-și deschide porțile pe data de 1
noiembrie), în Los Angeles, ne informează maestrul Radu
Goldiș. Pentru secția de muzică (pian, vioară, violă, violoncel,
clarinet, flaut, oboi, trompetă, corn, teoria muzicii, etc) și arte
plastice (desen, acuarelă, pictură, etc). Detaliile au fost oferite
de Oficiul Parohial.
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curtea bisericii

Moș Ion Roată și Unirea (piesa
preferată la 24 Jan.)
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Moș Ion Roată și Unirea (piesa
preferată la 24 Jan.)

Piesa preferată: Moș Ion Roată și Unirea

"Crăițele" și "Mugurel", spre S.F., cu inimosul C. Jercan
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Sâmbătă, 1 martie 1997: Echipa de dansuri „Mugurel” a
participat la concursul de dansuri populare românești
„Kolobration” organizat de biserica ortodoxă sârbă „Sfântul
Ștefan” din Alhambra (Viața Creștină, Ianuarie-Martie 1997,
vol. 40/No. 1-3, pp. 35-38).
Sâmbătă, 10 iulie 1999 – Concert Live, organizat de tineretul
„LAROY”. Programul cultural a fost susținut de „Florin, Sean &
Gabriel Band”, cu nume de scenă „Holy Smoke”. DJ a fost Radu
Topan. „Florin, Sean & Gabriel Band” este formată din Florin
Sârbu, Sean Tallungan și Gabriel Obregon.

2005 - La Sfintele Paști, Parada
Pălăriilor

Imagini de la echipa de teatru a
bisericii noastre

Sfintele Paști - Vlădica +Irineu și clerici la Biserica Sf. Treime
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b.- Participarea la activități cultural artistice
organizate cu personalități, în mod deosebit din România
(formații artistice, cântăreți celebri, actori, scriitori… )
Nu am pretenția a spune că prezint aici toate
participațiile, ci prezint doar exemplele cele mai importante :
3 - 9 septembrie 1983: 7.00 AM
Canalul TV:ll (KTTV) Los Angeles a
prezentat un program de profil al
bisericii „Sfânta Treime”, care
făcea parte din serialul documentar
„Lumea
Californiei‟.
Au
fost
prezentate fotografii din interiorul
bisericii,
icoane
și
tablouri,
convorbiri cu fruntași ai parohiei,
California People,
cântece și recitări de poezii, cu
documentar M. Machado
copiii
îmbrăcați
în
costume
naționale.
Producătorul a fost regizorul american Mario Machado.
15 ianuarie 1984: Buletinul Parohial este dedicat în întregime
părintelui Grigore Coste, sub a cărui conducere s-a cumpărat
clădirea bisericii, s-a organizat un cor și s-a înființat Reuniunea
de Femei a parohiei.
27 aprilie 1986: După
oficierea slujbei de parastas,
Miron Butariu, președintele
consiliului parohial, face un
omagiu lui Mircea Eliade, care
a trecut la cele eterne în 22
aprilie. Miron și Suzie Butariu,
au fost sfetnicii mei apropiați.
Subsemnatul,
și familia Miron și Suzie Butariu
14 iulie 1990: O seară de spectacol satiric-muzical, cu actorul
Dem Rădulescu și cântăreața Anda Călugăreanu.
3 noiembrie 1990: Societatea „Viitorul Român” organizează
balul său anual, la Hotelul Hilton-Aeroport, cu Orchestra
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„Internaționalii”, actorul Florin Piersic, actrița Anna Szeleș,
Maria Ciobanu, soții Constantin și Olimpia Drăghici.

Formația Radu Goldiș, și Constantin și
Olimpia Drăghici

Parte din Doamnele Reuniunii
cu Gh. Turda și Stela Popescu

2 decembrie 1990: Masă (de post) și program cultural, cu
renumiții: Gheorghe Turda, Maria Ciobanu și Constantin
Drăghici, cu ocazia celei a 72-a aniversări a Unirii Ardealului cu
Patria Mamă. A conferențiat avocatul Miron Butariu.
31 martie 1990: Sfintele Paști. S-a ținut un banchet pascal (cca
350 participanți), oferit de generoasa familie Nicolae și Ana
Olar. Spectacolul a fost susținut cu orchestra „Dominos”. Șiau adus contribuția: soții Constantin și Olimpia Drăghici, Corina
Chiriac, Maria Ciobanu, George Rotaru, iar din țară, Ion Bocșa,
oaspete special. Deliciul banchetului l-a constituit „Parada
pălăriilor”.
28 septembrie 1990: Familia Nicolae și Ana Olar, a organizat și
donat un picnic de toamnă, cu participarea a peste 400 de
persoane. Programul cultural a fost pe de-a dreptul de
excepție. Și-au adus aportul: Nae Lăzărescu și Vasile Moraru
(teroriștii râsului), Paula Rădulescu, Gheorghe Turda, Sofia
Vicoveanca, Corina Chiriac, soții Constantin și Olimpia Drăghici.
Orchestra a fost condusă de: maestrul Alexandru Abramovici,
compozitorul Ionel Tudor, și pianistul Bebe Rebenciuc.
26 ianuarie 1992: Biserica noastră, în cooperare cu societatea
Viitorul Român a sărbătorit Unirea Principatelor Române într-un
cadru cu totul special. La finele Liturghiei duminicale s-a oficiat
slujba Te-Deum-ului, urmată de banchet și program cultural.
Au participat peste 300 de persoane. Directorul programului a
fost actorul Florin Piersic. Și-au adus aportul și alte vedete,
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între care menționăm pe Constantin Drăghici, Corina Chiriac,
Olimpia Drăghici, Cecilia Drumea, Dorin Șerban, taragotistul
Dumitru Fărcaș și alții.

Artiști celebri: Dumitru Fărcaș, și Nicoleta Voica
Luna Noiembrie 1992: Lansarea filmului Dracula (1992).
Director/Regizor: Francis Ford Coppola, cu actorii de renume
Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves,
Richard E. Grant și alții. Părintele Constantin Alecse a jucat
rolul preotului, la căsătoria lui Jonathan cu Mina (Keanu
Reeves/Winona Ryder). Scena a fost filmată în Catedrala
Ortodoxă Greacă din Los Angeles.
12 Septembrie 1993: Vernisajul expoziției de sculptură, în
sala mică parohială, cu tematică religioasă, a sculptorului Vasile
Cătană, din Zameș, județul Bacău, RO. În total au fost expuse
12 lucrări cu tematică privind revoluția română din 1989 și încă
30 de lucrări cu tematică religioasă.
1998 – Filmul istoric „Songs of the Carousel” (Fie Voia Ta / Thy
Will Be Done!), a fost turnat, parțial, în biserica „Sfânta
Treime” din Los Angeles. The Living Water Production a realizat
un film istoric, despre România, în care, alegoric, se
portretizează martirajul familiei domnitorului Constantin
Brâncoveanu. Episoadele acestui film s-au turnat în 3 țări:
America, Turcia și România. În America, multe dintre episoade
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au fost filmate în biserica Ortodoxă Română „Sfânta Treime”,
din Los Angeles.
Lunile octombrie-noiembrie 1999- Filarmonica din Constanța,
formată din cca 60 de membri, a organizat cea de a 7-a ediție
a Festivalului Românesc în metropola Los Angeles.
Compozitorul Radu Ciornei, directorul și dirijorul Filarmonicii, a
coordonat câteva concerte, între care unul a fost dedicat celei
de a 60-a aniversări a bisericii noastre.
Duminică, 14 noiembrie 1999 – Spectacol de excepție cu
Horațiu Mălăele, în sala parohială, la finele Sfintei Liturghii.
Comunitatea românească din California este vizitată de
corala „AXIOS”. În perioada 7-16 decembrie 1999, Corala
„AXIOS” (formată din 36 de tineri profesioniști, în majoritate
teologi), au vizitat, pe «nepuse masa», pe frații lor românoamericani din California. Grupa colindătorilor era condusă de
arhimandritul Melchisedec Dobre, starețul mânăstirii «Cota
1000». Dr. Nicolae Constantinescu, consulul general al
României în Los Angeles, a primit un telefon de la organele
americane de imigrare, prin care a fost informat de faptul că, în
aeroportul LAX se află un grup de teologi, colindători din
România, care primiseră viza de intrare în America, în mod
misterios, pentru «a-și colinda frații români din metropola
californiană». În disperarea sa, d-l consul mi se adresă
telefonic cu rugămintea de a le oferi «neinvitaților musafiri»
adăpost și mâncare pe întreaga perioadă a șederii lor în
California, și de a-i ajuta cu fonduri pecuniare pentru
continuarea sejurului lor în America. Subsemnatul, care nu
refuză
niciodată,
pe
nimeni,
și
nici
un
proiect
patriotic/naționalist, și-a asumat această grea responsabilitate,
și a primit în găzduire, la biserica „Sfânta Treime” pe
ambulanții vizitatori. Oaspeții au dormit «care, cum a putut»:
în capelă, pe scena sălii parohiale, în cafas, etc.
Enoriașii au sărit în ajutor și, au adus ajutoare, în folosul
oaspeților, pături, perne, saltele portabile (sleeping bags),
mâncare. O notă hazlie: Starețul insista să-i hrănim pe acești
tineri cu mâncare de post. De unde să iei cazane de iahnie de
fasole, sau lighene cu salată de cartofi și salate de vinete si alte
verzituri, pentru nu mai putini de 36 de persoane, timp de
peste o săptămână?!
În ultimă instanță am luat hotărârea de a le oferi
oaspeților nu numai dispensă pentru mâncare cazuală (pe care
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în mod canonic o oferă numai Chiriarhul locului), însă și cele
peste 75 kg de cârnați românești, pregătiți pentru vânzare în
parohie de
doamnele „Reuniunii”, pentru Crăciun și
Revelion/Anul Nou.

Despre colindatul Axios, am vorbit mai pe-ndelete

De asemenea, în colaborare cu frații preoți coslujitori ai
bisericilor românești din Sudul Californiei, am organizat
concerte în câteva dintre parohiile metropolei Los Angeles:
„Sfânta Treime” (Los Angeles), „Sfânta Maria” (Anaheim),
„Sfinții Arhangheli” (Torance), „Sfântul Inocențiu” (Tarzana).
Totalul ajutoarelor financiare a fost de cca $5,500.00, pentru
ajutorarea oaspeților. În ziua de duminică 12 decembrie 1999,
„AXIOS”, sub bagheta talentatului dirijor Iulian Stoica (un tânăr
de numai 23 de ani) a interpretat, în sala mare parohială, în
prezența a peste 300 de participanți, un adevărat regal
muzical. În cele peste 2 ore de colinde (40-50 la număr), au
fost interpretate colinde românești, americane, franțuzești,
rusești, grecești, spaniole și germane. În schimbul sacrificiilor,
susținerii acestui proiect, biserica noastră a beneficiat (de
atunci și până în prezent) de rămânerea în America a teologului
de mare valoare, basistul Gabriel Vamvulescu, care, la finele
turneului american, a decis să rămână în California și să susțină
la strană biserica noastră, în calitate de cantor, hirotesit întru
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ipodiacon de IPS Arhiepiscop +Nathaniel în ziua de duminică 26
februarie 2002..
Duminică, 26 martie 2000 : Din inițiativa regizorului Dumitru
Caranfil, parohia noastră a sărbătorit acest sfânt eveniment,
înjugat cu aniversarea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă, printrun serviciu divin comemorativ, la sfârșitul Sfintei Liturghii, și un
banchet aniversar în sala mare parohială, cu un program
specific intitulat „Din Tezaurul poeziei românești – Te cântăm
scumpă Basarabie, Pământ Românesc!”.
În
cadrul
programului
cultural,
au
conferențiat :
dr.
Nicolae Constantinescu, consulul
general al României în Los Angeles
și
regizorul
Dumitru
Caranfil.
Actorul Anatol Resmeritza, artist
emerit al Basarabiei, a recitat poezii
și a interpretat la vioară cântece
patriotice pe versurile marilor poeți
Grigore Vieru, Ion Vătămanu, Ion și
Doinița Aldea-Teodorovici, Mircea
Druc, Andrei Lupan, Ion Minulescu,
George Topârceanu, Tudor Arghezi.
Anne Zenter, membră a filarmonicii din Los Angeles și
studentul domniei sale, virtuosul Ciprian Ignat, au prezentat,
apoi, un mini-concert clasic la flaut și pian.
13 februarie 2000 - Spectacol. Un program excepțional a fost
susținut în sala mare parohială de renumiții Maria Ciobanu,
Ionuț Dolănescu, Camelia Filip-Ciobanu și violonistul Mihail
Chiriuc.
Duminică, 17 septembrie 2000– Soprana Georgeta Grigore a
vizitat biserica noastră. Înaltul oaspete este cunoscut prin
faptul că a performat pe scenele internaționale și, timp de 3
săptămâni a fost un adevărat star în cadrul Festivalului de
canto „Placido Domingo”, din Los Angeles, CA.
„Nu fii nepăsător. Roagă-te cât poţi mai frecvent şi mai
fervent. Rugaţi-va, forţaţi-va să faceţi acest lucru, pentru că
Împărăţia Lui Dumnezeu se ia cu forţă. Niciodată n-o vei atinge
fără să te forţezi.”
Sfântul Inokentie de Kamceatka 1797 - 1879
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Sâmbătă, 17 noiembrie 2001
- a fost organizat un Program
al Modei (Fashion Show), întro sală specială, la Millenium
Biltmore Hotel, în
Los
Angeles. Sala a fost plină cu
peste
300
de
invitaţi.
Evenimentul
s-a
intitulat
„Let’s Celebrate the Season”.
Deschiderea
artistică
a
programului a făcut-o Gabriel
Vamvulescu,
ipodiacon
la
Biserica „Sfânta Treime”.

Invitaţii de onoare: actorul Adrian Zmed (actor
recunoscut în Hollywood, roluri în Grease II, Bachelor Party,
etc.) care a făcut o succintă prezentare a istoricului Bisericii
„Sfânta Treime”, doamna profesoară Domniţa Dumitrescu şi
domnul Consul General al României, Dr. Eugen Șerbănescu.
O altă atracţie a zilei a fost prezentarea rochiilor Casei de Modă
„California and Main Fashion Design”. Un alt punct forte al zilei
l-au realizat dansatorii şi orchestra „Timişul” împreună cu
renumitele interprete de muzică populară românească Luminiţa
Jucu Pascu şi Carmen Popovici Dumbravă. S-a continuat cu
împărţirea premiilor pentru tombolă şi, ziua s-a încheiat cu
apariţia surpriză a lui George Thomas, actor şi cântăreţ, care la imitat pe Elvis Presley.
Duminică, 8 septembrie 2002, a avut loc în sala bisericii un
Recital de Muzică Clasică, susținut de Silvia Totan, pianistă,
lector la Academia de Muzică "George Enescu" din București,
Daniel Stoica, tenor, solist la Opera din Brașov, Petru-Gabriel
Vamvulescu, bas-bariton, absolvent al Academiei de Muzică
"George Enescu" din București și Ciprian Ignat, flautist,
absolvent al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, profesor de
muzică și prim flautist la Brand West Wood Symphony
Orchestra.
22 Februarie 2003 – spectacolul extraordinar „Eu, tu şi... luna
de pe cer”. Concertul a fost susţinut de renumitele formaţii

406

MISIONARUL

artistice din Romania, anume ASIA şi RO-MANIA, şi invitatul
special Benone Sinulescu.
26 februarie 2006.- Activități culturale... Ştefan Hruşcă şi Veta
Biriş. Doi cunoscuți cântăreți români, Ștefan Hrușcă și Veta
Biriș, au efectuat un important turneu prin mari orașe
americane, susținând în Biserica Ortodoxa Română Sfânta
Treime, din Los Angeles, un recital impresionant de muzică folk
și folclor, care au inclus piesele lor cunoscute în România, dar
și în toate zonele lumii locuite de concetățeni ai noștri.
Spectacolul, organizat în
numele consiliului parohial cu
mult sârg, profesionalism, şi
mari sacrificii personale de
către
dl
Octavian
Cincă,
secondat 100% de soţia sa,
dna Adela-Florentina, a avut
loc la data de 26 februarie
2006, începând cu orele 6:00
pm. Deşi organizat în " timp
record",
spectacolul
dela
Sfânta Treime s-a bucurat de
un bine-meritat succes.
Cei doi artiști români si-au continuat turneul pe coasta de vest
a Americii, până în 12 martie, cântând în Las Vegas, Palm
Springs, Sacramento, San Francisco, Portland, Seattle
Duminică, 23 Septembrie, 2007, orele 2:30 PM – Direcția 5,
aflată în Chicago, în perioada 15 si 16 septembrie, la cel mai
mare concert susținut vreodată de o trupă din România în
Statele Unite, cu participare a peste 20.000 de români, la cel
de al 17-lea Festival organizat de ‘Taste of Romania' organizat
de 13 ani de Branko Podrumedic, a concertat și în sala mare
parohiala a Bisericii Sfânta Treime.
Festivalul Românesc din Los Angeles cu Ansamblul „Timișul”
Sâmbătă, 3 Noiembrie, 2007. Muzică populară românească,
muzică uşoară, şi dansuri tradiţionale româneşti, cu grupul de
dansatori şi orchestra „Timişul” (18 persoane), şi renumitele
interprete Mihaela Belciu şi Carmen Popovici Dumbravă, veniţi
special de pe meleagurile româneşti să ne încălzească sufletele.
Formaţia artistică „Timişul” a performat în ultimii ani în
concursuri internaţionale în Europa: Germania (unde a obţinut
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premiul I), Franţa, Italia, Grecia şi Bulgaria. Orchestra „Timişul”
(8-10 persoane) – interpretează la o gamă variată de
instrumente: vioară, violoncel, acordeon, orgă, taragot,
saxofon, clarinet, ocarină, varietăţi, etc; iar dansatorii „Timişul”
(6-8 perechi) vor interpreta dansuri populare româneşti din
toate regiunile.
Cine e omul acesta?
(de Mircea Iordache)
Cine e omul acesta, cu-a lui viață complicată,
Care-i demn a-și constata umbrele din a sa viață?
Întinări și frumuseți le cunoaște, le măsoară,
Că de-a lungul întregii vieți vru pacea interioară.
De-a avut de n-a avut, câte-un dram de fericire,
Cumpătul nu și-a pierdut și, nu și-a ieșit din fire.
Deși, adesea, trădat, simțindu-se „neica nimeni”
Orbește-n oameni a „cătat” și și-a alduit prieteni.
De-a greșit, de-a judecat cu prea mică chibzuință,
Din devieri s-a îndreptat, cu-a lui Dumnezeu credință.
Acesta este omul care a înțeles că fericirea
Nu-i materiala cale, că iubirea-i nemurirea.
S-a complăcut în rutină, pierzând, adesea, „hăt, hăt”
Dar a știut să revină, să o ia, iar, de la capăt.
A înțeles că dragostea nu oferă garanție,
Ci amară e adesea, devenind hipocondrie.
Distins-a binele de rău, raționalul de „opus”,
Promisiuni date în „hău”, regretând gândul nespus.
Acesta este omul simplu, cu demnitate și curaj
Ce a știut a fi exemplu, e trăitorul pătimaș.
Mare iubitor de oameni, le respectă judecata,
Nu le judecă la semeni, greaua vorbă, ci doar fapta.
Acest om este capabil să râdă cu lacrimi sfinte,
Să plângă, ca un copil, de iubirile pierdute.
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Știe să ierte și iartă, nu așteaptă rugăminte,
Oferă a doua „poartă” spre creștine pocăințe.
Este conștient că are propriile lui păcate,
Dar cu har și dăruire, pentru creștinism se zbate.
Acesta este omul care, de dragoste-i dependent
Cu admirație mare, pentru trecut, pentru prezent,
Creația lui Dumnezeu, natura, îl fascinează,
Peste tot, și-n mai „mereu” credința i-o luminează.
Se închină zi și noapte, pentru tot ce mișcă-n lume:
„Dă-ne Doamne sănătate, putere și rațiune!”
Suferind de suferința și de doliul oamenilor
Își găsește trebuința să slujească tuturor,
Lucrează neostoit, îndrumând pe calea dreaptă,
Pentr-un crez ne-îndoit, cu lumina-i înțeleaptă.
A învățat să discute, a învățat să asculte
Și să înțeleagă multe, chiar dincolo de cuvinte.
Nu-i place-n singurătate, că-i ca lumea fără,...lume,
Bucuriile-și împarte, cât și dragostea de bine.
Este-o ființă umană, are multe slăbiciuni
Da-i suflet de pus în ramă, prins în crez și-n rugăciuni.
Dezaprobat sau admirat, are locul lui sub soare,
Și Dumnezeu l-a dotat cu trăiri nemuritoare.
Acesta este omul care are un dor nemărginit
De trăirile-i natale, de satu-n care s-a născut,
Chiar de trăiește ca-n puf, o viață plină, frumoasă,
Și-amintește cu „năduf” iarba verde de „acasă”
Acesta este omul care, prin preoție s-a legat,
De Domnul, cu crezu-i mare, e „Preotul imigrant”.
Cu calitățile-i alese, își poartă crucea și în somn,
Acesta-i Constantin Alecse, acesta este OMUL-OM.
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D.- PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII
Voi prezenta cele mai semnificative acțiuni ale perfecționării
mele în vederea păstoririi comunității româno - americane din
California:
1.- PARTICIPĂRI LA CONGRESE;
Despre unele congrese am amintit în Capit. I, la
subcapitolul 1 – Episcopia de la „Vatra”. Congresele s-au
desfășurat anual și, parohia noastră a participat cu preotul
paroh Constantin Alecse și câte doi delegați mireni.
Dintre Congrese mai remarcăm :
2 iulie–5 iulie 1992: Parohia noastră a fost gazda Congresului
Episcopiei de la „Vatra”.

Congres ROEA, delegații noștri, la mânăstirea din MI
2-4 iulie 1993: Al 61-lea Congres al Episcopiei ROEA („Vatra
Românească‟), Michigan. Au participat 111 delegați, din 62 de
parohii. Biserica „Sf. Treime” din Los Angeles, CA, a fost
reprezentată de părintele paroh, protopopul Constantin Alecse
și de cei 2 delegați mireni: Virgil Popescu și Marian Sârbu. La
acest congres s-a ratificat decizia Vlădicului Nathaniel de a
reorganiza protopopiatele episcopiei, iar părintele paroh a fost
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recunoscut drept protopop al protoieriei Coastrei Pacifice și
consilier spiritual pentru reuniunea de femei a episcopiei
ARFORA.
28-30 iunie 2001: S-a ținut, la „Vatra Românească”, cel de al
69-lea Congres al Episcopiei ROEA. Joi 28 iunie, cu o zi înainte
de deschiderea lucrărilor Congresului, a avut loc Conferința
clerului din Episcopia Ortodoxă Română din America. Înalt Prea
Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel a propus congresului trei teme
majore: „Starea spirituală a parohiilor și misiunilor din
Episcopie”; „Chemarea misionară și evanghelizarea”; „Nevoia
de a lucra pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în America de
Nord”. D-l Ion Anton a reprezentat biserica „Sfânta Treime”, la
lucrările congresului, în calitate de delegat. Din binecuvântate
pricini, protopopul Constantin Alecse nu a putut participa.
3-6 iulie 2003: Congresul Episcopiei unde Sf. Treime a a fost
reprezentata numai de către Părintele Paroh.
28 iunie-1 iulie 2007: Al 75-lea Congres al Episcopiei ROEA
Potrivit Constituției și regulamentelor Episcopiei ROEA, din
Statele Unite, Întâi Stătătorul Episcopiei IPS Arhiepiscop
Nathaniel și secretarul Consiliului Episcopesc, au convocat cel
de al 75-lea Congres al Episcopiei, pentru perioada 28 iunie-1
iulie 2007, la „Vatra Românească‟ din Jackson, Michigan. Din
partea parohiei noastre au participat: preotul paroh, dna
Ecaterina Livia Literat și dl Constantin Jercan.
2.- PARTICIPĂRI LA ACTIVITĂȚI RELIGIOASE
ÎN ALTE PAROHII;
Am participat la slujiri, în diferite lăcașuri bisericești, la
programe de televiziune, la lucrările Consiliului Municipal din
Los Angeles
Dintre participări, mai deosebite au fost :
27 Martie 1983. Seara, Vecernie pan-ortodoxă la Catedrala
„Sfânta Sofia”. Au luat parte 25 biserici ortodoxe, din Sudul
Californiei, iar la Procesiune, un număr de 20 preoți, predica
fiind rostită de PS Nathaniel.
12 iunie 1983. Pr. Constantin Alecse ia parte la un program
televizat „Religia în lumea de astăzi‟ (Canalul 2-KNXT), o
discuție de grup cu participarea reprezentanților diferitelor
religii.
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3 decembrie 1985. Pr. C. Alecse rostește rugăciunea la
deschiderea lucrărilor Consiliului Municipal din Los Angeles.
20 martie 1988. Vizita Pr. Constantin Alecse la nou-înființata
misiune ortodoxă română „Sfânta Maria‟ din Portland, Oregon.
S-a săvârșit Sf. Liturghie și s-a ținut o întrunire cu credincioșii,
în vederea organizării serviciilor religioase viitoare.
25-26
februarie
1989.
La
ședința
semestrială
a
departamentului misiunilor din cadrul Episcopiei noastre, în
rândul celor 6 protopopi din Statele Unite și Canada, a luat
parte și Pr. Constantin Alecse, în calitate de Protopop al Coastei
Pacifice și președinte al acestui departament.
20-22 aprilie 1989. Are loc al 14-lea Congres al Academiei
Româno-Americane, la Universitatea din Sudul Californiei, Los
Angeles. La acest eveniment au participat personalități
marcante ale exilului românesc din întreaga lume. Și-au adus
contribuția cu lucrări valoroase și membri ai bisericii noastre.
25 februarie 1990: IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel, însoțit de
protopopul Constantin Alecse, slujește în biserica „Sf.
Arhangheli” din Palm Springs, alături de parohul locului,
părintele Mihai Cerghizan.
15
martie
1992. Vecernia
pan-ortodoxă,
la
duminica
Ortodoxiei, s-a slujit la catedrala greacă Sf. Sofia, din Los
Angeles. Preotul, și un grup de cca 75 de enoriași ai bisericii
noastre au luat parte la acest eveniment, anual, pan-ortodox.
Luni, 19 aprilie 1993 - Săptămâna Luminată : PS Sa Vlădica
Nathaniel, acompaniat de părintele protopop Constantin Alecse,
slujește Vecernia cea Mare pentru credincioșii nou-înființatei
din
Sacramento,
CA.
misiuni
„Sf.
Arhangheli”,
Marți, 20 aprilie 1993 - Săptămâna Luminată, PS Episcop
Nathaniel și protopopul Constantin Alecse s-au îndreptat spre
San Francisco, unde s-a pontificat Vecernia Pascală la Centrul
Catholic Agnew din San Jose. Din soborul clerical au făcut parte
și preoții Gheorghe G. Grigorescu, parohul locului, Ioan Sârbu,
parohul
bisericii
„Învierea
Domnului”
din
San
Francisco/Oakland, Constantin Lăpuștea și Gheorghe Nagy.
Dirijoarea corului : Cristina Spariosu-Negoițescu.
Joi, Săptămâna Luminată (22 aprilie), Episcopul Nathaniel se
întâlnește cu toți preoții ortodocși canonici californieni, membri
ai Consiliului Clerului Ortodox din Sudul Californiei.
Sâmbătă, 26-27 iunie 1993 – la invitația d-lui Nicholas Royce,
recunoscut ecumenist ortodox grec și om de televiziune,
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părintele paroh Constantin Alecse a participat la Festivalul
Credinței (Festival Faith) organizat pe vaporul „Queen Mary”,
din Long Beach, cu ocazia aniversarii a 48 de ani de la fondarea
(Charter Day) Națiunilor Unite, având tematica: Unitate în
diversitate, în lumea de astăzi.
30 octombrie 1993 – Din binecuvântarea Vlădicului Nathaniel,
protopopul Constantin Alecse s-a deplasat în Portland, OR,
pentru a prezida ședința semi-anuală a parohiei „Sfânta Maria”,
din metropola statului Oregon.
Duminică, 20 martie 1994 – Duminica Ortodoxiei: Un sobor cu
25 de clerici au săvârșit slujba Vecerniei pan-ortodoxe, în
catedrala greacă „Sf. Sofia” din Los Angeles. Pe lângă preoții
bisericii noastre (prot. Constantin Alecse, dr. Cătălin Mițescu,
Vasile Părău și Ioan Poptelecan), au mai participat cca 40 de
credincioși ai bisericii „Sf. Treime”, iar vreo 10 tineri ai
organizației LAROY, au făcut parte din procesiunea Sfintelor
Icoane.
10 decembrie 1994: Seara, la orele 7:00 pm, s-a slujit
Vecernia, în Biserica Episcopală gazdă „Sfântul Paul” din Tustin,
CA. PS Sa Episcopul Nathaniel a fost întâmpinat, la intrarea în
biserică, cu Sfânta Evanghelie și Cruce, de un sobor de preoți:
protopopul Constantin Alecse, Cornel Avramescu (paroh),
Cătălin Mitescu și Remus Bibarț, de la biserica bulgară „Sf. Ioan
Botezătorul” din Los Angeles .
12 martie 1995: Preoții noștri, împreună cu mai mulți
credincioși ai parohiei noastre, au participat la Vecernia pan
ortodoxă, în catedrala Greacă „Sfânta Sofia” din Los Angeles.
Au participat peste 20 de clerici și 600 de credincioși. Slujba a
fost prezidată de Vlădica Tikhon de San Francisco. A predicat
arhimandritul Nikitas Lulias, cancelarul Diocezei Grecești din
Chicago.
23-24 septembrie 1995: Din încredințarea PS Sale Episcopul
Nathaniel, părintele protopop Constantin Alecse a făcut o vizită
pastorală Bisericii Ortodoxe Române din Seattle, WA, unde a
oficiat Sfânta Liturghie. După ce, în ziua de sâmbătă a vizitat la
spitale câțiva dintre creștinii drept-măritori, în ziua de duminică
24 septembrie a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Grecească
„Învierea Domnului”, în prezența celor peste 50 de credincioși
români, drept-măritori.
4 martie 1996: Duminica Ortodoxiei. Slujire clericală în
catedrala greacă „Sfânta Sofia” din Los Angeles, cu un sobor de
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cca 24 clerici și cu peste 800 de participanți. Preoții bisericii
noastre și un grup de cca 30 de enoriași au luat parte la acest
serviciu pan-ortodox.
8-9 martie 1996: Ședința bianuală a protopopilor Episcopiei de
la Vatra Românească, prezidată de PS Episcopul Nathaniel.
Toți cei 6 protopopi activi și 2 pensionați au luat parte la lucrări
(pc Laurence Lazăr, Mircea Marinescu, Constantin Alecse,
Simion Pavel, Pantelimon Stanciu, Nicolae Marioncu, Mircea
Grabowski și Constantin Tofan). S-au discutat proiectele
diocezane privind Comisia de Educație Religioasă a Episcopiei,
Asistența Creștină pentru România, activitățile Departamentului
Misiunilor, situația preoților veniți din România, încă
neîmbisericiți, viitorul Episcopiei în contextul cadrului ortodox
american. După ședința protopopilor a urmat ședința Consiliului
Episcopesc, a doua zi.
20 decembrie ‘96 - 9 ianuarie 1997: PS Episcop Nathaniel a
vizitat câteva parohii și misiuni din cadrul Protoieriei Coastei
Pacifice (protopop pr. Constantin Alecse), după cum urmează:
Prea Sfinția Sa a fost însoțit, în câteva din parohii și misiuni, fie
de părintele protopop Constantin Alecse, fie de părintele
protopop Constantin Tofan, preș. Departamentului Misiunilor
Episcopiei noastre.
Duminică, 28 februarie 1999– Vecernia pan-ortodoxă, în
Catedrala Ortodoxă Antiohiană „Sfântul Nicolae” din Los
Angeles. Parohia noastră a fost reprezentată de preoții:
Constantin Alecse, Anton Florian Frunză și Minas Sarchizian,
precum și de un restrâns grup de credincioși. Vecernia a fost
prezidată de Episcopul de Vest al OCA, Vlădica Tikhon și de
Episcopul sârb Iovan.
Joi, 11 noiembrie 1999 – IPS Vlădica +Nathaniel, acompaniat
de preotul Constantin Alecse a făcut o vizită pastorală în
parohia „Sfânta Maria” din Anaheim, California.
Marți, 16 noiembrie – Vlădica +Nathaniel, acompaniat de
protopopii Constantin Alecse, Constantin Tofan și de preotul
Dumitru Ionescu, a vizitat parohia „Sfinții Arhangheli”, din
Sacramento, păstorită de preotul Florin Mihalache. La orele
7:00 seara s-a ținut Slujba Vecerniei, la care au participat cca
75-100 credincioși, urmată de o cină informală.
25 și 26 august, 2001, Părintele Constantin Alecse a participat
la slujba de consacrare a Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” din
Glendale-Phoenix, Arizona. În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești,
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IPS Arhiepiscopul Nathaniel l-a hirotonit întru diacon pe
ipodiaconul bisericii noastre Bill William Clark.
Sâmbătă 23 februarie, 2002 s-au împlinit 15 ani de când
Comunitatea „Înălțarea Sf. Cruci”, San Jose, California, a luat
ființă. La această aniversare, parohia s-a bucurat duhovnicește
de vizita pastorală a IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, însoțit de
protopopul Constantin Alecse. La cele 2 slujbe (Vineri seara, 22
februarie), Vlădica Nathaniel a săvârșit Taina Sfântului Maslu,
dimpreună cu un sobor de 7 coslujitori. Sâmbătă, 23 februarie,
Sfânta Liturghie Arhierească, a fost pontificată de Înaltul
Chiriarh, asistat de pc preoții: protopopul Constantin Alecse,
prof. Dr. Cătălin Mitescu, Nicolae Lăpuște, Dumitru Ionescu,
Vârlan Viorel, din Suceava, aflat în vizită prin California,
Gheorghe Grigorescu, fost preot paroh 11 ani și Constantin
Lăpuștea, preotul paroh.
Duminică, 24 februarie 2002 - Biserica „Sf. Maria” din Anaheim
CA. Venind din Pomona,
însoţit fiind de părintele Cătălin
Mitescu, IPS Nathaniel a sosit la timpul Vecerniei, la parohia
„Sfânta Maria” din Anaheim, păstorită de pc paroh Cornel
Avramescu. La intrarea în biserică, Vlădica a fost întâmpinat cu
Sf. Cruce, și Evanghelia, cu tradiționala pâine și sare și cu un
buchet de flori, de părinţii: Constantin Alecse, parohul bisericii
„Sfânta Treime” din Los Angeles, Cornel Avramescu, preot
paroh, părintele Dănuţ Pălănceanu, de la parohia „Sfânta
Maria” din Las Vegas, diaconii Vasile Simonca şi William Clark,
de la parohia „Sfânta Treime” din Los Angeles şi Cosmin Vinţ,
îmbisericit la numita parohie. La finele Vecerniei cu Litie, a
urmat, în sala de festivităţi, o întâlnire şi cina, cu membrii
consiliul parohial şi cu preoţimea coslujitoare.
3.- VIZITE PROTOCOLARE
Vizitele la Biserica Sfânta Treime au fost multe în perioada
pastorației mele. Cele mai multe au fost din partea Ierarhilor
mei, dar și alți Înalți Ierarhi (din patria mamă, din patria
adoptivă și din alte țări, din Europa și America). Pe parcursul
cărții PUTEREA CREDINȚEI, în volumele II și III, veți descoperi
că am fost vizitați de Înalți Ierarhi și mari personalități ale
culturii, artei și personalități din conducerile Statului Român.
Aici prezint doar câteva vizite mai deosebite, cu importanța lor
și cu primirea entuziastă din partea bisericii noastre:
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21 ianuarie 1985. Vizita P.S. Episcop Nathaniel la parohia
noastră. Ia parte la banchetul societății „Viitorul Român‟, cu
ocazia Unirii Principatelor, la care ține cuvântarea aniversară.
Anunță înființarea Protopopiatului Român Ortodox de pe Coasta
Pacificului, sub conducerea Pr. Constantin Alecse. Ia naștere
Misiunea Ortodoxă Română din Tustin, Pr.C.Avramescu, este
numit administrator temporar al acestei misiuni.

2014 - Ierarhul, protopopul, și clericii din San Francisco

Preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa, la "Sf. Treime"
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2 martie 1986. Banchet festiv în onoarea Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa. După Sf. Liturghie a urmat banchetul, la care au
luat parte peste 500 de persoane. Dr. Constantin Untaru, din
Sydney - Australia, a înmânat Pr. Gh. Calciu - Dumitreasa o
diplomă de onoare, decernată de Organizația Australiană
„Coaliția pentru Libertate‟.
15 februarie 1987. Vizita canonică a PS Episcop Nathaniel la
parohia noastră. Cu aceasta ocazie este hirotonit întru preot,
P.C. Diacon Cătălin Mitescu. Au luat parte preoții : C. Alecse,
Aurel Costin, Florian Gâldău (New York), Paraschiv Bulboacă,
George Zmed și John Limbeson. La banchet, orchestra de copii
„Rapsodia Română‟, de sub conducerea prof. Alexandru Niță, a
prezentat un bogat program muzical.
20 februarie 1998. Banchet dat în onoarea fostului Ambasador
al Statelor Unite la București, David Funderburk.
23 aprilie 1989. Răspunzând invitației Consiliului Parohial, mai
mulți membri ai Congresului Academiei Româno-Americane, au
asistat la Sf. Liturghie și au luat parte la banchetul oferit în
onoarea lor.
4 ianuarie 1994: Parohia noastră a fost gazda ședinței
Asociației Preoților Ortodocși din Sudul Californiei. S-a slujit Sf.
Liturghie.
13 decembrie 1994: Însoțit de protopopul Constantin Alecse,
PS Sa Episcopul Nathaniel s-a deplasat din Los Angeles, la Las
Vegas, NV, pentru a se întâlni cu preotul paroh Ioan Andrișoaie,
cu membrii comunității parohiei „Sf. Maria”, din Las Vegas și a
oficia, împreună, Slujba Vecerniei. Pe lângă parohul locului și
protoiereul protopopiatului, au mai făcut parte din sobor preoții
Ilie Katre (Biserica Grecească „Sf. Ioan Botezătorul”) și
Nicholas Soraich (Biserica OCA - St. Paul), ambii deveniți mai
târziu Arhierei în cadrul respectivelor dioceze.
7 iunie 1995: Marele actor Tom Hanks, cunoscut din multe
filme americane, printre care și Forrest Gump, Apollo 13,
Saving Private Ryan, etc, a participat și s-a fotografiat cu mai
mulți tineri ai comunității noastre, la ceremonialul de graduare
a școlii „St. Nicholas Greek Orthodox School” din Northridge, la
care 2 studente din comunitatea noastră, Claudia Alecse și Mira
Trufașiu, au primit distincția President’s Gold Seal Education
10-11 mai 1997: Vlădica Nathaniel a făcut o vizită pastorală
parohiei „Sfânta Treime”, Los Angeles, California. Sâmbătă
seara, 10 mai, PS Sa a slujit, din jilțul arhieresc, slujba

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

417

Vecerniei, coslujită de preoții Constantin Alecse, parohul
locului, Ioan Poptelecan, asistent, protopopul Anton Frunză, din
Iași, preotul Mircea Dobre, din Huston, TX. și diaconii Minas
Sarchizian și Vasile Șimonca. A doua zi, duminică 11 mai,
Vlădica a fost întâmpinat, la intrarea în biserică, cu tradiționala
pâine și sare, cât și cu un buchet de flori. La liturghie a coslujit
un sobor format din preoții Constantin Alecse, parohul locului,
Ioan Poptelecan asistent, prof. dr. Cătălin Mitescu, parohia
„Sfânta Ana”, preotul Mircea Dobre, din Huston, TX, diaconii:
Minas Sarchizian, Andrew Lesko și Vasile Șimonca, precum și
cei 3 ipodiaconi: Liviu Constantinescu, Anton Florian Frunză și
Ion Canciu.

Vineri, 7 noiembrie1997: Vizita PF Sale Bartolomeu, Patriarhul
Ecumenic din Constantinopol, în Los Angeles, CA. Toți preoții
ortodocși din California au participat la Vecernia pan-ortodoxă,
prezidată de PF Sa, în catedrala Ortodoxă Greacă „Sfânta
Sofia” din Los Angeles, California.
1-9 mai 1998 – Cu Tezaurul Credinței în Lumea Nouă, de Grid
Modorcea. Romancierul și criticul de artă, cineastul filmelor de
lung metraj, Grid Modorcea, a fost oaspetele bisericii noastre.
„Ce vrei Tu, Doamne, ce voiește iubirea Ta; sunt vrednic
de iad. Și în iad dacă mă așezi, mi-ajunge să fiu împreună cu
Tine. Eu una vreau, una îmi doresc, una cer: să fiu împreună cu
Tine, unde și cum voiești Tu”. Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906 - 1991
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Luna iulie 1998 – P.S.Sa dr.
Casian,
Episcopul
Galaților,
vizitează America. Ținând cont
de manifestarea dorinței de a
vedea și a cunoaște Statele
Unite, Prea Sfințitul Episcop
Nathaniel, înapoind ospitalitatea
cu ospitalitate, l-a invitat pe
Prea Sfințitul Casian al Galaților
să viziteze America, în timpul
lunii iulie 1998, când va putea
participa
și
la
Congresul
Episcopiei ROEA. Acesta este nu
Amintiri din anii de seminar:
numai un eveniment istoric, ci și
Arhiepiscopul +Casian al Galaților și o formă reală de manifestare a
subsemnatul
frățietății dintre Episcopia ROEA,
și Biserica Țării Mamă.
6-8 noiembrie 1999– Cea de a 60-a Aniversare a Bisericii
„Sfânta Treime” din Los Angeles. Evenimentul s-a desfășurat
sub înaltul patronaj al IPS Sale, Arhiepiscopul Nathaniel.
Marţi, seara, 26 februarie 2002 – Biserica „Sfânta Treime” din
Los Angeles CA. Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nathaniel s-a
întâlnit cu membrii Consiliului Parohial și ai Comitetului de
Construcţie al Bisericii „Sfânta Treime” din Los Angeles, la o
agapă frățească, la restaurantul Jeffry’s din Malibu.
25 martie 2003: am avut onoarea de a-L avea în mijlocul
nostru pe PS Sa Irineu, Episcop - Vicar, care împreună cu alți
preoți, din alte state, a slujit la Biserica noastră.
„Biserica Sfânta Treime – Mama unificatoare” - Pe oricare
meleaguri te-ar arunca soarta, după momentele de
dezmeticire, prima dorință este să cauți să întâlnești
compatrioți, care să umple golul părăsirii pământului natal.
Acest lucru îl poți face îndreptându-te la Casa Domnului, acolo
unde oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, chemător, iubitor și
unificator.
Așa s-a întâmplat și cu frații moldoveni de la est de Prut,
pe care nevoile i-au îndreptat în îndepărtata Americă. Apăsarea
i-a îndreptat spre Biserică. Aici, sub aripa divină, s-au întâlnit,
cunoscut și unit sub dreapta credință. Și au descoperit că
unitatea de credință le-a hărăzit deja o familie, familia unității
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creștine. Aceasta a umplut golul creat de dorul mistuitor de cei
dragi și de locurile natale.
In Ziua Învierii Mântuitorului 2007, unirea frățească s-a
transformat într-o nevoie de unitate comunitară, când un grup
de 15-20 de români basarabeni au pus temelia organizației
Baștina, sub acoperișul Bisericii unificatoare, Biserica Ortodoxă
Română Sfânta Treime, din Verdugo Road, Los Angeles,
California.
Ne-au vizitat Înalți Oaspeți din România (2010-2011)
Dr. Rodica Ghiuru, Şef Clinică a V-a Medicală şi de Geriatrie,
Medic primar de medicină internă, cardiologie, şi medic
specialist geriatrie-gerontologie, Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, Spitalul Universitar C. F. Iaşi,
împreună cu fiul domniei sale, dr. Alexandru Florin Grozdan, au
vizitat comunitatea româno-americană din Sudul Californiei, în
perioada Sărbătorilor Crăciunului (12 decembrie 2010-9
ianuarie 2011), cu care prilej au vizitat şi multe dintre casele
gospodarilor co-naţionali, făcând parte din grupa de colindători.
Domniile lor au participat şi la serviciile liturgice, oficiate în
biserica noastră şi în biserica soră din Palm Springs.
Domniile lor au oferit, prin intermediul co-slujitorilor, o
„Diplomă de Excelenţă” comunităţii româno-americane din
California, recunoscându-se astfel eforturile lor de a păstra
tradiţiile româneşti pe pământ American.

2010 - Certificat de Excelență - Cenaclul "Orizontul Cunoașterii"
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4.- APRECIERI ȘI DISTINCȚII PRIMITE
DE PR. PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE

1985 - Rugăciunea la Primărie Diplomă de recunoștință

1994 – Eagle Rock Senior Citizens'
Committee – Diplomă de Apreciere

Diploma de la Primăria LA, de la
Președintele Mike Antonovici

Prof. Dr. Rodica Ghiuru ne oferă
Diploma de excelență

Cruci Patriarhale și Diocezane

De la Patriarhul
+Justin

De la Patriarhul
+Teoctist

De la IPS Sa Arh.
+Valerian

De la Episcopul
+Irineu
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1999 – Primăria Los Angeles
Felicitări la a 60-a aniversare
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1999 – Primăria Județeană –
Felicitări la a 60-a aniversare

2003 - Gramata oferită de Vlădica +Irineu, cu ocazia vizitei canonice
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Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu.
(V)
Când vom deveni spectatorii vieții noastre,
Vom ajunge să scăpăm de suferința din ea,
Ochii spălați de lacrimi vor limpezi și astre,
Ca viața, după aceea, să o putem vedea.
Să
Cu
Să
Cu

nu irosim minute prețioase din viață
pică, gândind la cei ce nu ne plac,
ne iubim văzându-ne de-a noastră ață,
nodu-i gordian, cu-al inimii tic-tac.

Neînsemnatele decizii, viața o pot schimba,
Că ea se măsoară în numărul de respirații,
Și de momente când respirația se va tăia.
S-o privim înainte, nu-n sala finalei operații!
Și, dacă ne dorim s-avem viață fără griji,
Să vedem stejarii în vânturi contrare,
Ei cresc mai puternici, îi privim cu ochii timizi
Iar pe diamant, presiunea îl face așa de tare.
Viața-i doar o șansă de a crește un suflet
Cu aspirații mari între pământ și cer,
Dac-o trăim sau nu în ritm de menuet.
Viața este suferință și artă și .... mister.
Trebuie să nu ne gândim niciodată la viitor,
De obicei vine, pe nepregătite, prea repede,
Chiar dacă viața își poartă drapelul multicolor,
Ea nu poate la nesfârșit în trup să se desfete.
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache
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E.- PATRIMONIUL BISERICII;
1.-ORGANIZAREA DOTĂRII LĂCAȘULUI
Patrimoniul este totalitatea drepturilor, a obligațiilor cu
valoare economică și a bunurilor materiale care aparțin unei
persoane fizice sau juridice, sau unei instituții, după cum este
și biserica. Referindu-ne la biserica Sfânta Treime, doresc a
puncta câteva dintre acțiunile întreprinse de parohia noastră,
de la înființare până în prezent:
25 iunie 1939, un grup de 25 de persoane de origine română,
au ţinut prima lor şedinţă de constituire a parohiei, în casa lui
Petru Gherman, la adresa: 456 N. Gage St., în Los Angeles,
California.
29 octombrie 1939, se stabilește hramul Bisericii „Sfânta
Treime″, iar la 13 decembrie 1939,
noua biserică este
încorporată în Sacramento, California.
30 iunie 1940 - nou înființata comunitate română din Los
Angeles a
cumpărat un teren pe strada Atlanta, pentru
construirea unei bisericuțe, însă la scurt timp terenul a fost
expropriat de către Stat, pentru un proiect de utilitate publică,
plătindu-se parohiei suma de $ 525.00.
17 decembrie 1941 – parohia cumpără terenul, cu clădirile de
pe el, din 3939 N. Figueroa, Los Angeles, cu suma de $ 14.000.
S-a depus un acont de $1.500.00. Se credea că această
proprietate este corespunzătoare scopurilor urmărite de
parohie, dacă se vor face reparații și adăugiri la clădiri.
13 februarie 1949, la Adunarea Generală Parohială s-au făcut
promisiuni pentru un nou fond de construcții, în sumă de
$952.
8 aprilie 1950. Adunarea Generală Extraordinară a stabilit
tarifele pentru serviciile religioase și a stabilit taxa pentru
membri, la $100.00 pe an. În 2017 (75 de ani mai târziu!),
tarifele au rămas, mai mult sau mai puțin aceleași (pensionarii
= $ 125.00, iar cei activi/angajați = $ 250.00).
27 mai 1950. Adunarea Generală Extraordinară, a hotărât
cumpărarea proprietății de la adresa 3315 Verdugo Avenue,
Los Angeles, California, pentru suma de $26.000. Un număr de
22 membri au făcut donații de $5.025.00, iar familia George
Voișan a oferit o generoasă donație de $2.750.00. Balanțe de
cca $ 16,000 trebuia achitată.
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27 mai 1950,
Adunarea Generală Extraordinară, aprobă
cumpărarea întregii proprietăți, locată la adresa:
3315
Verdugo Rd., Los Angeles, California.
13 septembrie 1950. Pentru a se plăti costul integral al acestei
proprietăți, până la finele anului 1950, potrivit contractului cu
proprietarul (Biserica Episcopală din Los Angeles), familia
George Voishan a oferit parohiei „un împrumut” de $16.000.00.
Cu adâncă recunoștință, George Voishan (și întreaga lui
familie) este proclamat membru de onoare. Ca să rămână
dovada despre aceasta, o placă de bronz, artistic lucrată, este
așezată la intrarea în biserică.
26 octombrie 1952, după ce au fost terminate unele modificări,
pentru ca biserica să corespundă tradițiilor bisericii ortodoxe,
are loc sfințirea bisericii, în cadrul unor mari festivități.
Serviciile religioase au fost conduse de Prea Sfinția Sa
Episcopul Valerian D. Trifa.
18 septembrie 1955, după finisarea lucrărilor de restaurare a
bisericii, avariată de un incendiu nefericit în anul precedent, a
avut loc resfințirea bisericii.
9 aprilie 1956, parohia a cumpărat proprietatea vecină, de la
sud de biserică: 3311 Vedugo Road, pe suma de $13.000.
21 februarie 1960, se punea piatra de fundație, pentru noua
clădire a sălii parohiale (Romanian Parish Center), pe noucumpărata proprietate, achiziționată pe 9 aprilie 1956, de la
adresa: 3311 Vedugo Road .
13 noiembrie1960, se inaugurează și se sfințește noua sală a
parohiei. După nouă luni, construcția este terminată. CENTRUL
PAROHIAL ROMÂN devine o realitate. Prea Sfinția Sa, Episcopul
Valerian slujește la sfințire.
9 februarie 1964, este dezvelită o placă din sala parohiei, pe
care sunt trecute numele acelora care au donat cărămizi la
$100.00, de fiecare, pentru construcția centrului parohial
român.
21 iunie 1964, festivitatea arderii Actului de Ipotecă (Burning
of the Mortgage) al noii săli parohiale. Costul acestei clădiri
este achitat complect.
10 octombrie 1965, Adunarea Generală decide cumpărarea
proprietății, de la sud, adresa: 3301 Verdugo Road, colț cu
West Ave. 33, la prețul de $40.000.00, care deservește astăzi
drept spațiul mare de parcare al bisericii.
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6 ianuarie 1974 (în vremea părintelui Richard Grabowski),
Adunarea Generală Specială ia hotărârea să se clădească o
nouă biserică. Costul evaluat: Suma de $100.000.0 - însă, la
13 octombrie 1974, o nouă Adunarea Generală Specială
hotărăște să se renunțe la clădirea unei noi biserici, deoarece
promisiunile de contribuții sunt foarte reduse, iar prețul
construcției s-a ridicat, în cca 9 luni, din cauza inflației, la:
$255,000.
30 ianuarie 1977, Adunarea Generală Parohială ia hotărâre să
ajute preotul să cumpere o casă, proprietate personală,
avansându-i, sub formă de împrumut, suma necesară pentru
„Down Payment" și plătindu-i anual o indemnizație de locuință,
în loc de a-i mai pune la dispoziție locuința în casa parohială.
Părintele însă, refuză.
10 septembrie 1978. Adunarea Generală Specială autorizează
Consiliul Parohial să pună în aplicare Planul de Înfrumusețare a
proprietății parohiei si să demoleze vechea casă parohială, și să
cumpere o altă casă, care să fie mutată pe terenul parohiei, să
se planteze iarbă și pomi, să se lărgească bucătăria sălii
parohiale, să se acopere cu asfalt terenul de parcare, și să se
facă gard în jurul proprietății.
1982 – PROPRIETATE BREZEAN - Ioseph și Pearl Paraschiva
Brezean au donat bisericii o proprietate în La Canada, California
(1051 Foothill, La Canada, California), care, ulterior, s-a
dovedit a fi un "cal troian".
• 26 iunie, 1983, Jseph Brezean pleacă la veșnicie. Au
trecut cca 3 ani de procese, între un fiu „ilegitim” (din flori…!)
al răposatului Joseph Brezean, Nicolae Popa din Cleveland, care
prin consemn secret, de la tatăl său, a contestat „Testamentul
din 1982” al soților Brezeanu, oferit în favoarea parohiei, și
astfel biserica noastră a pierdut, prin proces, jumătate din
proprietate (evaluată, la vremea acea la cca $ 200,000), plus o
proprietate din Arkansas (cca $ 25,000). Părintele Constantin,
în numele parohiei, își luase obligația, să se îngrijească de soții
Brezean, până la deces, fiind oameni în vârstă. În final, parohia
s-a achitat de obligațiile morale și religioase față de Josif
Brezean, decedat la vârsta de peste 85 ani, și de soția sa Pearl
Paraschiva Brezean, decedată la vârsta de 94 de ani, însă în
urma proceselor avute, ulterior, după decesul lor, parohia a
pierdut procesele, astfel că în urma lor au rămas, pentru
parohie, numai daune pecuniare și morale.
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23 ianuarie 1983. Adunarea Generală a votat să se facă încă o
încercare de a ridica fonduri pentru cumpărarea unei
proprietăți, pe care să se construiască o nouă biserica. Astfel
s-a constituit un comitet de investigație, compus din domnii
președinte, Nicolae Olar, președinte, și Julian Lapadat, Miron
Bonca, Jon Cepoi, membri .
29 ianuarie 1984. Se sfințește mozaicul creat de John
Făgărășan, care reprezintă „Botezul Domnului”, o adevărată
operă artistică, donațiune care împodobește peretele vestic din
afara Sfântului Altar.
17 martie 1985. Se inaugurează noul post de radio, în limba
română, „Radio Bunavestire‟, care transmite în fiecare
sâmbătă, orele 5.00 PM, un program de o jumătate de oră de
educație religioasă.
9 martie 1986. Se alege un nou Comitet pentru clădirea unei
noi biserici: președinte Mircea Popa, copreședinte Josif Oros,
care va coopta noi membri. Din acesta fac parte Pr. Constantin
Alecse și președintele Consiliului Parohial. .
14 iunie 1987. Adunarea Generală Specială autorizează
Comitetul de Construcție al noii biserici să lanseze un apel
pentru strângerea de fonduri, și să ducă tratativele de
cumpărare a lotului, situat în Sunland, regiunea Hansen Dam,
Los Angeles (la un preț care să nu depășească suma de
$230.000) .
15 august 1987. Părintele Constantin Alecse raportează
Adunării Generale Parohiale mersul colectării de fonduri pentru
noul PROIECT DE CONSTRUCȚII și, subliniază faptul că, cca
75% din cost va fi acoperit din vânzarea proprietății Brezean
(din La Canada și Arkansas), iar 25% va trebui să fie acoperit
din activități parohiale speciale: mese lunare, picnicuri,
festivaluri, proiecte speciale, de genul „Bingo”, „Masa de Pește
Prăjit” (vinerea), „Arta Modei”, închirierea sălilor parohiale,
donații speciale, etc…

"Izbăvirea de toate aceste rele şi calea scurtă spre
mântuire este dragostea adevărată, cea din cunoştinţă, a lui
Dumnezeu şi izgonirea din suflet a dragostei faţă de trup şi de
lumea aceasta." Sfântul Maxim Mărturisitorul 580 - 662
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10 decembrie 1987, Joe Oros,
copreședinte
al
comisiei
pentru clădirea noii biserici,
prezintă consiliului parohial
raportul comisiei, privitor la
strângerea de fonduri pentru
plata prețului de cumpărare a
terenului, potrivit raportului
preotului paroh din 15 august
1987.
14 februarie 1988, Consiliul Parohial alege un nou comitet de
construcție al noii biserici, compus din Joseph Oros –
președinte, Miron Bonca, vicepreședinte, Julian Lapadat casier, Părintele Constantin Alecse - preot paroh, Părintele
Cătălin Mitescu - asistent. Membrii laici: Jon Cepoi, Nicolae
Olar, lonel Badea și arh. Dumitru (Dem) Bădescu.
9 octombrie, 1988, Adunarea Generala Specială votează în
majoritate aprobarea condițiilor stabilite de Consiliul Municipal,
în vederea construirii noii biserici. Se aprobă raportul prezentat
de comisia de construcție, prezidată de Joseph Oros.
12 sept 1993. Cu aprobarea Sf. Episcopii, în ședința Adunării
Generale Parohiale, se decide vânzarea proprietăților moștenite
din partea d-nei Pearl-Paraschiva Brezean, din La Canada, și
ferma din Arkansas, pentru acoperirea a cca 75% din costul
cumpărării proprietății mai sus menționate din Sundland, unde
ar urma să se construiască o nouă biserică și un centru cultural
românesc.
12 noiembrie 1995: Se începe campania colectării de fonduri,
necesare procurării unei Sfinte Mese (baldachin), pentru
Săptămâna Patimilor. Cost, cca $ 15,000.
Ianuarie 1997. - Mr. Joe Oros inițiază „Programul Făgăduinței ‟
în cadrul parohiei „Sfânta Treime”, în vederea ridicării de
fonduri pentru întreținerea bisericii.
Sâmbătă, 29 martie 1997. - Elvis Sersea, președintele
organizației LAROY, tipărește primul buletin al organizației,
numit LAROY NEWS-LETTER, în 250 de exemplare. Revista
„Viața Creștină” a dedicat un amplu spațiu acestui proiect,
având drept subcapitol „Greetings from the LAROY ”(Viața
Creștină, ianuarie-martie 1997, vol. 40/No. 1-3, pp.27-34).
1 Februarie 1998 – Urmare a Hotărârii Adunării Generale
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Parohiale, din 1 februarie 1998, biserica „Sfânta Treime” a
trecut la sistemul programului de pledge/făgăduințe, ce avea să
înlocuiască sistemul de membrie. Acest program a fost inițiat și
implementat de d-l Joe Oros.
Duminică , 9 mai 1993. Parohia noastră a primit în dar un
microbuz de cca 15 locuri, de la spitalul „St. John” din Santa
Monica, prin intervențiile fam. Emilia și Mircea Popa; Întreită
sărbătoare : Ziua Mamei, Ziua Independenței României, Ziua
Monarhiei. La finele Sfintei Liturghii, s-a oficiat o slujbă
comemorativă. La banchetul ce a urmat, dl Aristide Buhoiu a
vorbit despre însemnătatea
evenimentului comemorat.
Programul cultural, organizat de d-na Stela Cepoi, a fost
susținut de tinere talente din comunitate, cu d-nele Corina
Chiriac, și Nora Topan, ca invitate de onoare.
Luna August 1993: Subvenționat de către Consiliul Parohial, dnul Dumitru Popa, din Riverside, a confecționat și instalat o
scenă permanentă, în fața fostei case parohiale, pe care au
performat muzicieni, artiști, cântăreți, orchestre, echipe de
dansuri, comedieni și chiar politicieni (veniți din România), în
timpul picnicurilor parohiale. După 20 de ani, scena a fost
demolată, în anul 2013, când nu și-a mai găsit utilitatea de
deservire a comunității.
Lunile septembrie-noiembrie 1995: Biserica noastră a fost
dotată cu 7 medalioane (pictură murală), icoane de proporții,
între care Nașterea și Învierea Mântuitorului, Cei 4 Evangheliști
și Icoana Pantocratorului, de pictorița Paula Matei-Platt, totul
voluntar, fără vreo recompensă pecuniară. Mulțumim, din
suflet!
Luna decembrie 1995: Biserica noastră a fost dotată, prin
generozitatea familiei dr. Sorin Muntean (Family Dental Care)
din Thousand Oaks, cu un set complet de Sfinte Vase, o
cădelniță și o cruce pectorală, pentru preotul protopop, în
valoare de cca $2000.
28 ianuarie 1996. La Sfârșitul Sfintei Liturghii a avut loc
ceremonialul Sfințirii Sfintelor Odoare (Sf. Vase, Cădelniță,
Cruce pectorală), donate bisericii de familia dr. Sorin
Munteanu. Sfintele Vase, folosite până atunci, au fost donate,
precum și 2 seturi de veșminte și câteva cărți de cult, pe care
le aveam în dubluri. Le-am donat episcopiei, în folosul unor
misiuni nou înființate, în absolută trebuință de odoare
bisericești.
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Lunile februarie și martie 1996.
Doamna pictoriță Paula Matei-Platt a
continuat pictarea
icoanelor
în
biserica noastră. Așa după cum am
menționat și anul trecut, d-na
pictoriță își oferă talentul, timpul și
materialul pentru pictarea icoanelor
în mod voluntar, care, de s-ar
traduce în cost pecuniar, s-ar putea
vorbi de peste $ 20.000.

Picturi murale, opere ale pictoriței Paula Matei-Platt

Pictură murală, opera pictoriței Paula Matei-Platt
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Sfintele Moaște, pe baldachin

Moaștele Sfinților Prov și Andronic

Maica Cristofora, ne-a adus Sf Moaște
(procesiune)

25-27 octombrie 1996. Au
ajuns la biserica noastră
Moaștele Sfinților Prov și
Andronic, sărbătoriți la 12
octombrie în calendarul
creștin-ortodox, drept dar
al Mânăstirii Adormirea
Maicii Domnului din Rives
Juntion, Michigam, prin
bunăvoința Maicii Starețe
Gabriela, a duhovnicului
Arhimandrit Roman Braga

și, prin încuviințarea PS Sale Episcopul Nathaniel.
Întreaga comunitate a participat la ceremonialul primirii
Sfintelor Moaște, care a avut loc prin înconjurarea Sfintei
Biserici, la finele Liturghiei duminicale.
Sfintele Moaște sălășluiesc într-o Sfântă Raclă, pe Masa
baldachinului din Biserică, pentru venerarea credincioșilor.
Părticica
Sf.
Moaște, ale Sfântului
Acachie Atonitul
(Kavsocalivitul) din Sfântul Antimis (sărbătorit în 12 aprilie în
Biserica Greacă), împlinește venerarea treimică a celor 3 Sfinți
Martiri, din Biserica noastră: Sfinții Acachie, Prov și Andronic. O
descriere detaliată a ceremonialului aducerii Sfintelor Moaște
ale Sfinților Prov și Andronic, se găsește în revista „Viața
Creștină”, iulie-septembrie 1996, p. 20.
Septembrie 1999 – Noul Iconostas al bisericii. Mama Ioana
Matei și familiile fiicelor ei, Paula Matei-Platt și Leontina
Himber, au donat bisericii „Sfânta Treime” contul integral,
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pentru: o impozantă catapeteasmă, închinătorul praznical din
mijlocul bisericii, închinătorul central
(cu icoana Maicii
Precista), jilțul arhieresc, strana și cele 3 candelabre (cu 3
lumini fiecare), din absidele bisericii.

Iconostasul bisericii, donația mamei Ioana Matei
Întregul mobilier a fost sculptat în România, din lemn masiv.
Transportarea maritimă a durat cca o lună de la data finisării
sale (iunie 1999). Diaconul Vasile Șimonca, un maestru
restaurator de obiecte valoroase și al artei prelucrării lemnului,
a reușit să instaleze întregul material în mai puțin de o lună,
astfel că inaugurarea și sfințirea sa de către IPS Arhiepiscop
+Nathaniel a avut loc la 7 noiembrie, când biserica și-a
sărbătorit a 60-a Aniversare. Diaconul Vasile Șimonca a fost
ajutat, în lucrarea sa de asamblare a iconostasului și al
întregului mobilier, de: Grigore Birtoc și nepotul său Dinu,
Charlie Cocea, Ion Anton, George Anghelina și Nicholas Juganu
(partea electrică), Adrian și Constantin Ciocan, Eugen Dincă și
Ion Canciu.
"Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se
mântuiască, toţi să guste din Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta
este creştinismul." Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906 - 1991
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2.- ÎMBOGĂȚIREA DOTĂRII PAROHIEI:
Echipamente profesionale de filmare și producere video.
Având un grup activ de dansatori și, plănuind viitoare
activități culturale și agape comunitare, cu profil social,
Consiliul Parohial și Reuniunea Doamnelor au alocat peste
$4.000.00 pentru procurarea unui aparataj profesional de
filmare, mixare și editare de video-casete, în folos comunitar.
Acest aparataj a fost încredințat regizorului Dumitru Caranfil,
care-și dovedise din plin interesul de a promova, prin expertiza
sa de regizor, astfel de activități în cadrul parohiei noastre. Și,
în mare parte a reușit. Datorită problemelor sale medicale,
multe din proiectele propuse au rămas nerealizate.
Costume pentru dansatori – Costul confecționării costumelor
peste $ 4.000. Cost extra, pentru costume ce urmau a fi
procurate din România, încă $ 2.500
Luna Octombrie 1992: Se repară acoperișurile sălilor sociale,
ale bisericii și casei parohiale; se înlocuiesc podelele ambelor
săli și se construiește camera frigorifică (walk-in cooler), pentru
suma de $15.000, din donații.
Luna octombrie 1994: Repararea acoperișurilor sălilor parohiale
(biserică și casa parohială). Costul total a fost de $5800. De
asemenea s-au cumpărat 24 de mese rotunde și 3 cărucioare
de depozitare a meselor și scaunelor.
Începutul lunii aprilie 1996: Ne-a sosit din Grecia, de la Sfântul
Munte Athos, Masa Sfântului Epitaf, baldachinul, chiar la timp
pentru Sfintele Paști. Fusese comandat în Octombrie, anul
trecut. Costul mesei (o adevărată broderie/sculptură), și
transportul, au fost de cca $15.000.
PERIOADA ANILOR 2001-2017 - ÎMBUNĂTĂȚIRI ALE
ADIACENTELOR PAROHIALE, ȘI ALTE PROIECTE MAJORE:
Perioada anilor 2001-2017 - îmbunătățiri ale adiacentelor
parohiale, și alte proiecte majore:
S-a constatat, în cadrul Adunărilor Generale Parohiale, că
necesitatea construirii unei noi biserici în Los Angeles, (a se
vedea – o nouă biserică în Los Angeles, nu mai este de loc
necesară și viabilă).
Sălile parohiale, și celelalte adiacente ale bisericii - S-au
reparat toate acoperișurile parohiale, înaintea instalării
sistemului de generatoare de Instalații solare.
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Casa parohială a fost transformată în 2 apartamente, care sunt
consecvent închiriate, iar celelalte spații (care adesea erau
lipsite de utilitate, au fost transformate în apartamente
utilitare, permanent închiriate).
S-au modernizat cele 2 săli parohiale, în vederea posibilei
închirieri pe termen lung (20-25 de ani).
În biserică: S-a încheiat întregul proces de pictare murală a
icoanelor praznicale
Adunările Generale Bisericești, Consiliile și Comitetele de
Doamne și Cancelaria Parohială au hotărât, în ultimii 15-20 de
ani, ca administrația parohială să delibereze și să ia hotărârile
necesare, cele mai viabile, din punct de vedere financiar, ca
parohia „Sfânta Treime” să se poată întreține financiar
(devenind „self-sufficient”), utilizând toate aseturile sale în
acest scop.
2009 - În vara acestui an, Dl Prof. Dr. Basil Lapadat M. (Calle
Oklahoma, No. 102, Colonia Napoles, 03810 Mexico, D.F.
MEXICO) a donat bisericii noastre cca 5500 de cărţi şi reviste.
Cărţile au fost ridicate din Palm Springs, CĂ de către dl Ion
Anton, dr Dumitru Popa, şi părintele paroh, şi depozitate în
Capela Bisericii. În numele consiliului, s-a expediat la 17
Octombrie 2009 o scrisoare de mulţumire dlui prof. Lapadat.
2010 - În urmă transferului părintelui Virgil Anton la parohia
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (în autoritatea de preot
paroh), În Palm Spring, California, a devenit evidentă
necesitatea încetării capelei parohiale de Limba Engleză, în
cadrul parohiei noastre. Că atare, la adunarea generală
parohială, s-a decis (şi consiliul parohial din 28 februarie 2010,
a ratificat), hotărârea de desfiinţare a capelei, şi transformarea
spaţiului locativ într-un apartament locuibil, urmând a fi
închiriat,
potrivit
normelor
de
închiriere
(aplicaţie
convenţională, pentru români, şi ne-români), transmise direct
(e-mail, 1st class, sau alte mijloace de expediţie
convenţională), direct la administratori: (adresa de mai sus a
bisericii). Lucrările de remodelare au fost efectuate de către dl
Ion Ciceu, în mod voluntar. Îi mulţumim din tot sufletul.
Înainte de praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, un
grup de voluntari, au ajutat la pregătirea spaţiului, pentru
vopsirea bisericii, şi curăţenia generală a obiectelor sfinte din
Sfânta Biserica. De asemenea, pururea recunoştinţă familiei
Nini Pascalini, şi administratorilor Yolanda Cojocneanu pentru
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donaţia lor, echipa de vopsitori ai companiei, care au efectual
reparaţiile, au pregătit terenul, şi au vopsit Sfânta Biserica.
Calitate: Excepţională!. Mulţumiri.

Biserica, privire de ansamblu,
curtea mică

Sala parohială, decorata pentru
evenimente

Cimitir: Secție Românească - Romanian Section (2010)
Moartea este o realitate ca şi
viaţă. În prezent, finele
anului
2010,
în
Sudul
Californiei,
este
aproape
imposibil a mai achiziţiona “o
groapă de înmormântare”,
sub $ 4,500.00 În cimitirele
„Hollywood
4 Ever” din
Hollywood, nu se poate
cumpără nimic sub $ 10,000/groapă (în jurul lacului, preţurile
sunt peste $25,000); în “Forest Lawn”, din Glendale, sau
Hollywood Hills, nimic sub $7,500; în cimitirul Pierce BrothersValhalla (No. Hollywood), nimic sub $ 4,500, în cimitirul nou,
unde se află şi „Secţia Românească” (preţurile anului 2010).
O Secţie Românească-Romanian Section, de cca 52 de spaţii de
înmormântare (morminte) a fost achiziţionată la dată de 10
martie 2010 de către Fundaţia „Eastern Orthodox Heritage
Foundation” – „Fundaţia Moştenirii Ortodoxiei Răsăritene”. În
această secţiune se va construi o „Troiță românească,
tradiţională Cruce-Monument, chiar în mijlocul secţiunii, atunci
când toate locurile vor fi plătite cimitirului. Până în prezent, sau făcut aranjamente de cumpărare de locuri (cca 45 deja
vândute), de către următoarele familii: dedicate pentru "troiță"
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şi dedicate pentru monument/placă marcantă (fotografia de
mai sus), şi familiile: pr. Constantin Alecse, Dan şi Paula MateiPlatt, Tina Matei-Himber, Ion &amp; Panait Lucian Cufuioti,
Nick şi Maria Comboianu, George şi Elena Comboianu, Ion şi
(Fr) Virgil Anton, Valentin şi Ana,Victor şi Maria Mangu, Nicolae
şi Marcela Sadrapeli, Liviu şi Leliana Constantinescu, Elena L.
Gogiltsn-Waxler, Elena Gheorghiu, Constantin şi Zoiţa Busu,
Cristea şi Cristina Constantin (2 locuri suprapuse), Alexandru şi
Suzana Gheorghiu, Constantin şi Paulina Ciocan, Enache şi
Anica Alexe, Dumitru şi Filofteea Turlacu, Romus şi Floarea
Cataloiu, Stelian şi Tana Damu. După 1 ianuarie 2014, noile
preţuri erau de $ 4,500 - $ 5,000. După 1 ianuarie 2016, preţul
unui loc era între $ 6,500-$ 7,000, iar în prezent (2017), când
scriem aceste rânduri, preţul este între $ 7,500-$ 8,000. Dl Ion
Anton, care deţine 2 morminte, este dispus să le vândă, fiind
determinat să fie înmormântat în România
În diferite Adunări Generale Parohiale, s-a
luat
hotărârea ca aseturile parohiei să fie folosite pentru aducerea la
zi și modernizarea bisericii, sălilor parohiale, și toate
adiacentele bisericii (casă parohială, apartamente, canalizare,
sistemul de electricitate, spațiile de parcare, și – mai presus de
toate – cel mai important proiect, INSTALAREA UNUI SISTEM
SOLAR modern (CCA 115 PANELE) care să alimenteze toate
adiacentele parohiale, pe următorii 30 de ani.
2016-2017 - Instalarea sistemului cu panele solare pe
biserică, sălile parohiale și clădirea fostei case parohiale
(apartamentul administratorilor)
Adunările Generale Bisericești, Consiliile și Comitetele de
Doamne, și Cancelaria Parohială, au hotărât, în ultimii 15-20 de
ani ca administrația parohială să delibereze, și să ia hotărârile
necesare, cele mai viabile, din punct de vedere financiar, ca
parohia „Sfânta Treime” să se poată întreține financiar
(devenind „self-sufficient”), utilizând toate aseturile sale în
acest scop.
Clădirea bisericii noastre a fost construită acum aproape 100 de
ani (1927). Sala mică parohială, cu toate adiacentele ei, au
aceeași vechime. Sala mare parohială a fost construită în 1964,
iar casa parohială, adusă din North Hollywood, pe vremea
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părintelui Richard Grabowski, este cea mai veche clădire, care
în curând va împlini vârsta de 100 de ani.
Așadar, toate clădirile bisericii sunt vechi, și necesită reparații
majore în fiecare an. Instalațiile de funcționalitate (canalizare,
instalații sanitare, contuarele și conductele electrice), s-au aflat
într-o stare de completă degradare, ceea ce, în ultimii 3-4 ani,
ne-a forțat să facem astfel de reparații capitale, sau înlocuirea
unor sisteme noi.
Acum vre-o 15 anii, s-au înlocuit unitățile de aer condiționat, și
acoperișurile pe biserică, și toate celelalte clădiri ale bisericii.
În ultimii 2-3 ani a trebuit să fie reparate cele 3 sisteme
centrale de canalizare la un cost de peste $ 25,000.
Departamentul de Construcții și Securitate (Building & Safety)
al Primăriei Los Angeles-ului, Departamentul de Energie, Apă și
Canalizare (DWP), precum și Departamentul Pompierilor (Fire
Departament), ne-au notificat în 2015 și 2016,, că ne vor ridica
dreptul de funcționalitate, dacă nu aducem toate facilitățile la
codurile de funcționalitate, impuse de către respectivele
departamente. Costul total pentru "upgrading", adică de a
aduce toate lucrările mai sus menționate la codurile legale,
impuse de respectivele departamente, ar fi fost între $ 75,000$ 100,000. Nu exista o altă alternativă decât să efectuăm
aceste lucrări.
Astfel că, în 2016, Consiliul Parohial a luat hotărârea să
efectueze acele lucrări, și pentru a asigura o viitoare
independență a bisericii de energia electrică (cea mai mare
cheltuială a bisericii, în fiecare an) a hotărât să ia riscul
financiare, și se implice într-un proiect major, din istoria
bisericii: proiectul de instalare de panele solare, pe biserică,
sălile parohiale și casa parohială. În urma unui studiu de
fezabilitate, s-a constatat că este necesar un număr de 102
panele solare, care să asigure electricitatea necesară, luânduse în calcul funcționarea tuturor unităților de aer condiționat,
pentru toate clădirile parohiale, 24/7, adică 7 zile pe
săptămână. Prospectul ca, sala mică parohială, și sala mare
(parțial), să fie închiriate unei școli, Sistemul Montesorri,
începând chiar din acest an.
Proiectul de instalare a sistemului solar s-a început încă din
septembrie 2016, însă ne-a luat mai mult de 7 luni să obținem
toate aprobările de la Primărie, de la Departamentul
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Pompierilor, și bineînțeles de la Departamentul de Energie, Apă
și Canalizare (DWP).
Înainte de a se începe cu instalarea panelelor solare, au trebuit
efectuate lucrări de reparare a unor acoperișuri, care se
uzaseră, în special pe sala mare parohială. Desigur, cost extra.
Instalarea și funcționalitatea proiectului/panelelor și a întregul
sistem de generare a electricității pe bază solară (generatoare,
mașinăriile de conversiune electrică, contuare noi, și toate
celelalte componente ale sistemului), sunt în prezent, în stare
de funcționalitate, așteptându-se aprobările finale ale
departamentelor de resort. În loc de 102 panele, cuprinse în
contract, s-au necesitat 116 panele.
Totul s-a încheiat, și totul satisface acum codurile
funcționalității impuse de către numitele instituții publice,
departamentele de resort. Se așteaptă doar ultimele inspecții,
de la cele 3 departamente menționate mai sus și, începând cu
luna lui august 2017, vom fi independenți, din punct de vedere
al generării electricității.

Un proiect atât de necesar, dar și foarte costisitor.
Rămâne doar achitarea costului integral al proiectului,
amortizat pe 25 de ani, care lunar, este mai mic decât costul
de până acum al electricității, fără să mai vorbim de viitoarele
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inflații (majorări) anuale. Aducem cuvenitele cuvinte de
mulțumire consiliului, și adunării generale parohiale, pentru
împlinirea acestui proiect de modernizare a bisericii și
facilităților parohiale.
3.- METODE PENTRU COLECTAREA DE FONDURI
• Se introduce sistemul „Pledges", luarea obligațiunilor de
donații lunare, la îndemnul domnului Joseph Oros ;
• Picnicuri lunare (organizate de Reuniunea Doamnelor, de
Consiliul Parohial și de unele familii) la sfintele sărbători și la
situații ocazionale, la care contribuții mai importante și-au
adus ca organizatori, familiile: Marian Sârbu, Vee Petrescu,
Mario Teodorou, Dicran Antonian, Dem Bădescu, Ioan Roman,
Nicolae Olar, Gavrilă Braga, Vikente Pincu, Traian Pincu, Paul
Ciupeiu, Pr Constantin Alecse, Nicolae Olaru, Dumitru Popa,
Și-au dat concursul, în diferite picnicuri : Aurel Tamaș,
Corina Chiriac, echipe de dansuri populare românești și
sârbești, Octavian Cadia, Lidia Dan, dansatorii de la „Mugurel‟,
Tiberiu Ceia, Sofia Vicoveanca, Ștefania Rareș, Maria Ciobanu,
Corina Chiriac, comedianul Dudu-Dușan Chizim, Camelia Filip
(Ciobanu), d-na Vali Niculescu, Ilie și Marin Calonfir, Maria
Sintescu, taragotistul Luca Novac, dansatorii „Călușarii”,
orchestra „Ambasador” (George Stavri), George Rotaru,
orchestra Radu Goldiș, Ionică Ardeleanu, Camelia Filip,
• Petreceri dansante
• Banchete ocazionale, urmate de programe artistice,
la care și-au adus aportul (la unul sau mai multe banchete):
orchestra Radu Goldiș și cântăreața Nora Topan, de la Opera
din Cluj; John Cepoi (organizator), Societatea Viitorul Român
(organizatoare),
• Petreceri de revelion cu: Irina Loghin, Gheorghe Turda,
soții Constantin și Olimpia Drăghici, George Rotaru; Orchestra
Milenium 2000 (Viorel Leancă – dirijor, Ion Uță, Benny Chira,
Lucian Draga, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Mihail P. Chiriuc),
• Hramul bisericii, Hramul Reuniunii de Femei (Sfinții
Constantin și Elena). Au performat: Orchestra
„Internaționalii” (Terry Norona, la pian, Adrian Guna la tobe,
Mihai Ciolac, la acordeon. Solist : Octavian Cadia), plus invitații
Dumitru Fărcaș și Florin Piersic, Florica Bradu, Dudu Chizim, *
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Menționez, mai jos, două modele de organizare a
petrecerilor, cu colectare de fonduri:
Sâmbătă, 17 noiembrie 2001 - a fost organizat un Program al
Modei (Fashion Show),
într-o sală specială, la
Millenium
Biltmore Hotel, în Los Angeles. Sala a
fost plină, cu peste 300 de invitaţi.
Evenimentul s-a întitulat „Let’s Celebrate
the Season”. Deschiderea artistică a
programului
a
făcut-o
Gabriel
Vamvulescu,
ipodiacon
la
Biserica
„Sfânta Treime”.
Invitaţii de onoare: actorul Adrian
Zmed (actor recunoscut în Hollywood,
roluri în Grease II, Bachelor Party, etc.)
Adrian Zmed
care a făcut o succintă prezentare a
istoricului Bisericii „Sfânta Treime”,
doamna profesoară Domniţa Dumitrescu şi domnul Consul
General al României, Dr. Eugen Șerbănescu. O altă atracţie a
zilei a fost prezentarea rochiilor Casei de Modă „California and
Main Fashion Design”.
Un alt punct forte al zilei l-au realizat dansatorii şi
orchestra „Timişul” împreună cu renumitele interprete de
muzică populară românească Luminiţa Jucu Pascu şi Carmen
Popovici Dumbravă.
S-a continuat cu împărţirea premiilor
pentru tombolă şi, ziua s-a încheiat cu apariţia surpriză a lui
George Thomas, actor şi cântăreţ, care l-a imitat pe Elvis
Presley.
Sâmbătă, 9 noiembrie, 2002 - Cel de al doilea Fashion Show Cherish The Magic Of Life - la elegantul Millenium Biltmore
Hotel, în Los Angeles. S-au distins prin eforturile și donațiile
făcute, doamnele: Maria Pincu, Rosianne Kurtz, Cătălina
Popescu și Gabi Dinu. Felicitări se cuvin, de asemenea, și
celorlalți organizatori: Alex și Vivi Bica, Ruxandra Casswell, Dan
Ciora, Lucia Ghetta, Oana și Aurelian Marin, Jenny Pincu, Emilia
Popa, Dora Șerban, Carmen Stoian, Violeta și Narcis Stoica,
Roxana și Gabriel Vamvulescu. Ca întotdeauna familia
părintelui Constantin Alecse a pus umărul și a ajutat unde a
fost nevoie.
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S-a început ca și în anul trecut cu vânzarea de la Silent
Auction, Boutique, cozonaci și prăjituri. În prima oră a
evenimentului, participanții au avut ocazia să liciteze și să
cumpere bijuterii, icoane pe sticlă, vinuri selecte, torturi,
prăjituri și diverse alte produse, oferite cu dărnicie de diverși
membri ai comunității noastre. Ca și în trecut, unul din
punctele de atracție a fost colecția de bijuterii a lui Rosianne
Kurtz. Este de remarcat faptul că s-au cumpărat aproape toate
obiectele oferite la Silent Auction. La ora 12:30 s-au deschis
ușile sălii de spectacol și, cei prezenți au fost invitați să se
așeze la mese.
Cuvinte de deschidere au fost adresate de: Rosianne Kurtz, CoChair și Maria Pincu, Chairperson în Comitetul de Construcții.
Părintele Alecse a făcut rugăciunea de cuviință, i-a
binecuvântat pe cei prezenți și a invitat pe toată lumea la
masă. Programul a continuat cu un concert extraordinar oferit
de Daniel Stoica, Gabriel Vamvulescu și Ciprian Ignat, în
acompaniamentul doamnei Silvia Totan.
Am avut șansa și plăcerea de a fi martorii unui concert
de muzică clasică inedit. Daniel Stoica, tenorul, ne-a răpit
inimile cu arii din operele "Manon Lescaut" și "Madam Butterfly"
de G. Puccini, arie din opera "Rigoletto" de G. Verdi,
canțonetele "Ti voglio tanto bene" și "Torna a surriento" de
Curti, "Granada" - Lara.
Tenorul Daniel Stoica este în prezent solist la Opera de
Stat din Brașov și a absolvit Facultatea de Teologie și
Universitatea de Muzică din București. Daniel a câștigat Marele
Premiu la Concursul Internațional de Tenori "Traian
Grozăvescu" - Lugoj 2002 și a prezentat o serie de concerte în
România, Germania, Ungaria, Elveția, Canada și Statele Unite.
Silvia Totan este pianistă, Lector Universitar, Doctorand
la Universitatea Națională de Muzică, București. Doamna Silvia
Totan a susținut numeroase concerte în România, Italia,
Austria, Spania, Germania și Statele Unite.
Ciprian Ignat, flautist, Absolvent al Academiei de Muzică
din Cluj. Ciprian ne-a prezentat "Concertino pentru flaut și
pian" de C. Chaminade.
Petru Gabriel Vamvulescu, bas, a interpretat arii din
operele "Ivan Susanin" de I. Glinka, "Don Giovanni" de W. A.
Mozart, "Năpasta" de S. Drăgoi. Gabriel a susținut concerte în
România, Italia, Franța, Spania și Statele Unite. Concertul s-a
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încheiat cu o vibrantă interpretare a canțonetei "O sole mio" di Capua, de către Daniel Stoica și Gabriel Vamvulescu, în
acompaniamentul
doamnei
Silvia
Totan.
Virtuozitatea
interpreților a ridicat sala în picioare și, aplauzele păreau să nu
se mai oprească. Felicitări, pentru un concert extraordinar.
Prezentarea de modă s-a dovedit de asemenea la nivelul
cel mai înalt, modelele prezentate putând satisface gusturile
cele mai rafinate. Creatorul de modă Henry Hayag este
designer personal pentru multe celebrități din lumea muzicii și
filmului. Modelele create de el au fost descrise ca fiind în
același timp clasice, elegante și seductive,...(Viața Creștină,
vol.45, no.2-4, iulie-decembrie 2002, pp. 24-27).
Patria
„Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri,
ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că
suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim
un popor vrednic.” definiţie celebră de Mihail Sadoveanu.

Patria este mediul politic, social și cultural,
În care-și duce fiecare popor lupta și viața,
Este teritoriul locuit de un popor, locul natal,
Climat propice dezvoltării cuiva sau a ceva,
Țara-n care s-a născut cineva și-i e cetățean,
Orașul, satul, locul în care s-a născut cineva.
Patria mamă e țara din care s-a rupt un land,
Ea este înlăuntrul nostru, ne cuprinde inima.
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Patria nu-i pământul pe care trăim ca atare,
Ci-i pământul stropit cu sângele înaintașilor,
Patria-i un imaș de un verde crud, cu mioare,
Dar privind atent vedem ghimpii dușmanilor.
Patria e un cuvânt pe care îl poţi pronunţa
Cu adevărat doar atunci când vine din suflet
Și, tot ceea ce te înconjoară este patria ta.
Sufletul să-ți fie împăcat, rostind acest cuvânt!
Cuvântul patrie vine de la latinescul „pater‟,
De unde se deduce că ea începe cu părinții.
Cinstiți-vă părinții printr-un frumos caracter,
Serviți patria cu muncă și cu sudoarea frunții!
Dragostea de patrie e cel mai nobil sentiment,
E dragostea de locul natal, de lumina credinței,
De limba maternă cu sufletul ei în tine prezent,
De copilăria și de sărbătorile alături de ai tăi.
Gândind la cei ce-au plecat în cele patru zări,
Îi dojenim, dar să ne gândim și la sufletele lor,
Oare de ce-au plecat și ce mai fac de sărbători?
Pentr-un șfanț amăgitor, se sting oftând de dor.
Fiecare om are o patrie, restul sunt doar ţări,
Iar patria sunt toți oamenii din poporul nostru.
Dragostea de patrie ne dă întotdeauna fiori,
Veniți, voi autoexilați, veniți la leagănul vostru!
Dumnezeu a făcut oamenii, le-a dat pământ,
Și a împrejmuit locurile unde pot locui mereu,
Așa a alduit El țara, din lut, suflet și cuvânt.
Patria a fost și rămâne un dar de la Dumnezeu.
Patria-i zâmbetul, bucuria, faptele și dăruirea,
E dragostea de pace, dorința pentru mai bine,
Și este credința-n Hristos că ne dă mântuirea.
Doamne, ocrotește-ne patria, speranța-i în Tine!
Mircea Iordache
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F.- ACȚIUNI PATRIOTICE
1.- ACORDAREA DE MARE ATENȚIE
SĂRBĂTORILOR NAȚIONALE;
An de an ne-a stat în preocupări și am dat importanța
cuvenită sărbătorilor naționale. Participanții la aniversări s-au
manifestat cu nostalgia depărtării de patria natală și cu mult
entuziasm pentru țară, pentru tricolor, pentru părinții rămași
acasă, pentru tradiții străbune, cultură, folclor românesc.
Principalele aniversări ale sărbătorilor naționale românești,
ținute an de an, au fost: Unirii Basarabiei cu Patria Mamă, 27
martie, 1918; Ziua Monarhiei, ziua independenței, 10 mai;
Ziua mamei – a doua duminică din luna mai, Ziua taților.
La toate sărbătorile naționale: Unirea Principatelor, Unirea
Basarabiei cu Patria Mamă, Ziua Independenței, Unirea
Transilvaniei cu Patria Mamă, s-au ținut Slujbe Speciale de
Mulțumită (tradiționalele Te-Deum-uri), cuvântări ocazionale, și
scurte programe culturale.
La aceste aniversări mărețe
ne-au onorat cu prezența,
printre alții: PS Episcopul
Vicar Nathanael (care în
1984 a devenit episcop, ca
mai apoi, în oct. 1999, să fie
uns arhiepiscop), PS Sa
Irineu Duvlea (ales episcop
în anul 2002), majestățile
Ne-a vizitat în Los Angeles Senatorul Ion
Lor Regele Mihai I și Regina
Rațiu (cunoștințe din Londra)
Ana,
principesa
Maria,
domnul Ion Rațiu președintele „Uniunii Mondiale a Românilor Liberi‟ cu sediul în
Londra, Nicolae Stelescu („O lecție de istorie‟care a evocat
momente istorice din trecutul Basarabiei) și alții
Voi da numai câteva exemple dintre aceste evenimente,
care au avut loc an de an, pentru a vă crea imagini asupra
trăirilor înălțătoare de către membrii parohiei noastre:
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24 ianuarie1988. Vizita Majestăților Lor, Regele Mihai I
și Regina Ana, în Los Angeles.

Sfânta Treime - Regele și Regina, la Slujba din 24 Ianuarie 1988

Te Deum-ul a fost oficiat de preoții: Constantin Alecse, Aurel
Costin, Paraschiv Bulboacă, Cătălin Mitescu, Victor Runcanu și
Mihai Cerghezan.

„Sfânta Treime” - Regele și Regina, la
Slujba din 24 Ianuarie 1988

La intrarea în biserică,
Majestatea Sa a fost primit
de Pr. Alecse și de Miron
Butariu,
președintele
consiliului parohial, cu Sf.
Evanghelie, cu pâine și
sare,
conform
tradiției
românești.
După
slujba
religioasă, Regele, urmat
de preoți și credincioși a
ieșit în curtea bisericii, unde
peste 1.000 de oameni,

veniți din toate părțile, l-au ovaționat.
Orchestra „Rapsodia Romană‟, dirijată de prof. Alexandru Niță,
a prezentat un program muzical, iar corul bisericii, condus de
prof. Doina Lupașcu, a interpretat cântece naționale românești.
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A urmat banchetul oficial, oferit de societatea „Viitorul Român‟,
la marele Hotel „Beverly Hilton‟, unde, după cuvântări
ocazionale, un grup de actori au jucat sceneta „Unirea
Principatelor‟. M.S. Regele a dat cetire unui mesagiu regal,
închinat acestei ocazii.
Duminică, 25 ianuarie 1998 – Sărbătoarea Națională a Unirii
Principatelor (a 140-a aniversare), în cadrul parohiei „Sfânta
Treime” din Los Angeles. La sfârșitul Liturghiei, clericii parohiei
(preoții Constantin Alecse, Anton Florian Frunză și Minas
Sarchizian, dimpreună cu diaconul Vasile Șimonca) au oficiat
tradiționala slujbă aniversară de Mulțumită. În cadrul
banchetului aniversar a conferențiat istoricul Nicolae Rusu. În
programul cultural și-au adus aportul marii actori și artiști
(invitați speciali): Dem Rădulescu, Elena Merișoreanu, Mihai
Perșa, Gina Pătrașcu, Bianca Ionescu, Ștefan Dițu, George
Carabulea, Nicoleta și Ștefan Miriuță. Au fost prezentate
cântece și au fost recitate poezii patriotice. Programul s-a
încheiat prin tradiționala „HORĂ A UNIRII”
Duminică, 29 martie 1998
– A 80-a aniversare a Unirii
Basarabiei cu Patria Mamă. După Sfânta Liturghie, s-a oficiat,
în
biserică,
Slujba
Te-Deum-ului.
În
cadrul
mesei
comemorative, conferențiarul Nicolae Rusu a evocat, în cuvinte
mișcătoare, însemnătatea acestui eveniment istoric. Programul
cultural, care a urmat, a fost deschis de Mihai David (artist
emerit al poporului basarabean) care, printr-un cuvânt
introductiv a elogiat oaspeții de onoare, soli ai cântecului
popular românesc, ansamblul folcloric Someșul-Napoca, format
din 27 de persoane, care timp de 2 ore ne-au purtat imaginar
pe toate meleagurile României prin cântece și jocuri populare
românești.
1 decembrie 1998 – A 80-a aniversare a Unirii Ardealului cu
Patria Mamă, organizată de Consulatul General al României din
Los Angeles (consul general, dr. Nicolae Constantinescu), la
sediul consulatului român. Parohia noastră a fost reprezentată
de d-nii Constantin Jercan (președintele Consiliului Parohial), și
Marian Sârbu. Între alți reprezentanți ai comunității românoamericane de pe coasta de vest, s-au numărat: Jon Cepoi și Lia
Roberts (Las Vegas) Mircea Popescu, dr. Miron Costin, pr. Dr.
Cătălin Mitescu, Dwinght Patton, Daniel Roberts (Los Angeles),
precum și mulți alți români și americani din statele Oregon,
Arizona, Nevada, California, care sunt interesați în relațiile
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româno-americane
(„Viața Creștină”, 1 octombrie – 31
decembrie 1998, vol. 41, pag.31).
Duminică, 9 mai 1999 – Sărbătorirea întreitului eveniment:
Independența României, Ziua Monarhiei și Ziua Mamei.
S-a manifestat printr-un Te-Deum la finele Sfintei Euharistii,
urmat de un dineu, pregătit și oferit în onoarea mamelor de
către Marian Sârbu, Ion Anton, dr. Sorin Muntean, Kalin
Spariosu, George Cataloiu, Iulian Rebiga, Vee Petrescu, Lucian
Popescu, Constantin Ciocan, Ion Bobonea și preotul paroh
(ajutor la servit). Programul cultural a fost asigurat de soții Simi
și Nora Topan. Conferințe: Simion Topan (despre Independență)
și Dumitru Caranfil (despre Ziua Mamei). Asistența sonoră: Radu
Topan, DJ., Nicki Stoica și Mihail Chiriuc (vioară).
Duminica 30-noiembrie 2003, după Sfânta Liturghie s-a oficiat
un Tedeum închinat zilei Naţionale a Poporului Român şi acelora
care prin jertfa lor au făcut posibilă Marea Unire din 1918.
Printre participanţi s-au aflat oaspeţi de seamă ai vieţii culturale
româno-americane. Este vorba de câţiva dintre participanţii la
festivităţile cultural, organizate la şi de către Consulatul General
al României, respectiv poetul, scriitorul şi directorul Editurii
Criterion şi al revistei Origini, Gabriel Stănescu, poeta şi criticul
literar Petra Vlah, artistul plastic Ovidiu Lebejoară, poetul Dan
David, poetul Ion Nedelescu.
Sărbătoarea Unirii Principatelor Române
Duminică 23 ianuarie 2011: Aniversarea Unirii Principatelor
Române a avut loc la finele Sfintei Liturghii, printr-o Slujbă a
Te-Deumului, și un cuvânt comemorativ, rostit de dl Ion Anton,
care a subliniat dubla însemnătate a acestei aniversări: Unirea
Principatelor și comemorarea de 2 ani de la plecarea la veșnicie
a poetului basarabean Grigore Vieru. La aceasta comemorare,
poetul ar fi împlinit vârsta de 75 de ani.
Sărbătoarea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă la Los
Angeles.
Nu-mi amintesc vreun an în care să nu se împlinească
cinstirea actului de Unire a Basarabiei cu Patria Mamă, de la 27
Martie 1918, la Biserica Sfânta Treime din Los Angeles.
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Comemorarea…..s-a
permanentizat din inițiativa
Consiliului
Parohial,
prin
purtarea de grija a P. C.
Părinte Protoiereu Constantin
Alecse, Parohul Bisericii.
Înainte de prelegere, Părintele
Alecse oficiază un Te-Deum în
memoria
făptuitorilor
Unirii… (scria
conferențiarul
Ion Anton, în cuvântul său
aniversar, preluat apoi de Fundația Românească Internațională
„Romanian Global News”, cu titlul „Sărbătoarea Unirii
Basarabiei cu Patria Mamă la Los Angeles”,
Marți 29 Martie 2011: Din programul aniversar: Te Deum, la
finele Sfintei Liturghii;
Masa ocazională (cu ocazia comemorării de un an, de la
plecarea la domnul al fratelui Gherasimos Galatziatos);
Cuvântul Festiv al d-lui Ion Anton; Prezentare Slide-Show, și un
videoclip, de studentul Anoush Saffari (nepotul fam Dumitru si
Filofteea Turlacu).

Ion Anton

După Tedeum, Ion Anton a
un
cuvânt
despre
ţinut
evenimentul cel mai important
din întreagă istorie a poporului
român, înfăptuirea statului unitar
român - România Mare - care a
fost proclamată şi consfinţită de
Adunarea Naţională de la Albă
Iulia, ţinută la 1 Decembrie
1918,
această
zi
istorică
devenind
cea
mai
mare
sărbătoare a întregului popor
român

Acest lucru a fost posibil în urma unei lupte de veacuri a
poporului român, primul stat unitar român fiind înfăptuit încă din
1599, pentru scurt timp, de către Mihai Viteazul. Pentru ca
unitatea naţională să se contureze a fost nevoie de timp, pentru
a se cristaliza masa etnică omogenă, unitatea economică şi nu în
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ultimul rând lingvistico-culturală, comunitatea psihico-spirituală,
interesele şi aspiraţiile comune, toate generând o conştiinţa de
sine a poporului român. S-au citit versuri, închinate eroilor, din
cartea de aur a neamului. Au fost prezentaţi enoriaşilor parohiei,
oaspeţii pomeniţi mai sus şi poeta Petra Vlah a citit din creaţiile
lirice ale celor doi poeţi care şi-au lansat culegerile de debut cu o
zi înainte - Dan David şi Ion Nedelescu.
2. SPRIJINIREA CONAȚIONALILOR AFLAȚI IN NEVOINȚE
Dorul de țară, de iarba verde de acasă, situația grea a
conaționalilor, sub regimul comunist și mai apoi sub un regim
corupt, durerile semenilor noștri ne-au ținut permanent în stare
de veghe și am sprijinit, în măsura posibilităților pe românii
imigrați în America, spre a-și putea găsi locuri de muncă și a-și
crea o situație socială acceptabilă. Cine va citi această carte va
putea desluși sprijinul acordat de parohia Sfânta Treime și de
mine, personal, atât imigranților, cât și unor comunități din
România. Ne-am aflat mereu pe „baricade‟, în lupta cu sărăcia
și cu atrocitățile la care au fost expuși conaționalii noștri.
În cei 35+ ani de slujire a Bisericii Sfânta Treime,
subsemnatul, în numele parohiei, am semnat sute (sau chiar
peste 1000) de cereri de sponsorizare, în special în perioada
1982-1990, a co-naționalilor noștri aflați în diferite lagăre de
refugiați în Europa, pentru a emigra în Statele Unite. Am
facilitat găsirea unei locuințe, pentru toți cei sponsorizați. I-am
ajutat cu toate cele legale: înscrierea la oficiile de asistență
socială, însoțirea lor la toate întâlnirile cu oficialitățile
americane, slujind și în capacitatea de traducător al
documentelor către INS, Welfare, DMV, Oficiile Medicale,
înscrierea copiilor lor în școlile americane, etc.
Spre a nu repeta anumite pasaje ale cărții, dau numai
câteva exemple de trăiri și sprijiniri pentru conaționalii noștri
aflați în nevoințe. După acest volum de carte va urma Volumul
III, - Culisele Vieții Pastorale, în care voi da multe exemple de
sprijiniri ale enoriașilor, bisericii și ale unor conaționali care au
călcat pe tărâm american și au solicitat sprijinul nostru.
Mai jos dau doar câteva atitudini ale noastre :
• Acordarea de îndrumări pentru noii imigranți, în vederea
integrării în societatea americană ;
• Acordarea de sprijin financiar, în vederea integrării ;
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• Sprijin moral și religios pentru enoriașii bisericii aflați în
suferințe;
• Manifestații împotriva abuzurilor regimului comunist;
• Acordarea de sprijin financiar pentru case de copii și
pentru unele episcopii din România, și altele.
Dau mai jos câteva aspecte de solidaritate a comunității
noastre cu poporul român, aflat în situații dificile :
26 decembrie 1987. Câteva sute de enoriași ai bisericii noastre,
în frunte cu preotul Alecse, au participat, în fața clădirii CBS din
Beverly/Faifax Blvd., la o mare manifestație de protest
împotriva regimului comunist din România. Evenimentul a fost
consemnat de presa și televiziunea californiană.

1982-1989 - Aspecte de la demonstrațiile anti-comuniste în Los Angeles

20-22 aprilie 1989. Are loc al 14-lea Congres al Academiei
Româno-Americane, la Universitatea din Sudul Californiei, Los
Angeles. La acest eveniment au participat personalități
marcante ale exilului românesc din întreaga lume. Și-au adus
contribuția cu lucrări valoroase și membri ai bisericii noastre.
„Patriotismul nu este o izbucnire de emoţie scurtă şi
nebunească, ci o dăruire liniştită şi statornică de o viaţă.”
definiţie celebră de Adlai E. Stevenson
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Acatiste, în loc de colindat.
Colindatul fusese plănuit pentru perioada, miercuri 20
decembrie - până în ajunul Crăciunului 1989. Patru grupe de
colindători au fost rânduite să viziteze cca 150 de case ale
enoriașilor și sprijinitorilor bisericii noastre, purtând prin
colindele lor mesajul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Grupa de colindători, condusă de părintele paroh, aflându-se la
prima casă (dna Maria Clotean), privea, cu uimire la
televiziunea americană, modul în care se desfășurau
evenimentele de schimbare a dictaturii din România. Părintele a
luat hotărârea de a suspenda COLINDATUL (până după
Crăciun) și pe întreaga perioadă, până la Crăciun. Întreaga
comunitate românească, din Los Angeles, colindătorii, enoriașii
și întreaga suflare românească, din Los Angeles și din
împrejurimi, să se întâlnească în biserică, în fiecare seară, între
orele 7:00-9:00 pm, pentru a participa la Acatistele Maicii
Domnului și a Mântuitorului Hristos, pentru rugă și invocarea
milostivirii divine pentru națiunea română, ca să-și capete
libertatea. Biserica a fost, în acele zile, neîncăpătoare.
ÎN ANTICIPAREA CRĂCIUNULUI ROMÂNESC - 1989
(de pr. Constantin Alecse)
An după an, la 25 decembrie, creștinătatea întreagă
sărbătorește praznicul Nașterii Domnului Hristos. Pentru noi
românii, de acasă sau din afara granițelor țării noastre de
origine, Crăciunul anului 1989, trebuie să fie cu totul special, să
fie, prin definiție un Crăciun românesc. Cutez a face astfel de
afirmații în lumina celor întâmplate, a celor ce se întâmplă, și
mai ales, al celor ce se vor întâmpla (nădăjduim), la noi, acasă,
în preajma sfintelor sărbători ale Crăciunului - 1989.
În fiecare an, Înalții Ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe trimit
la această sfântă prăznuire, comunităților pe care le păstoresc,
scrisori irenice; milioanele de creștini, ca de altfel și necreștini,
cheltuiesc anual valori incomensurabile, de ordinul miliardelor
de dolari, pentru a trimite rudelor, prietenilor și cunoscuților,
cărți poștale purtând mesajul „Nașterii‟ și salutul lor de
Crăciun; reviste bisericești și laice, ziare și alte publicații, se
întrec în a tipări iscusite scrisori pastorale, articole și mesaje de
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Crăciun, din partea multor teologi erudiți și mari personalități
ale timpului.
Pentru noi, românii, Crăciunul anului 1989, trebuie să fie
cu totul special, să ne fie semnalul milei divine, că într-o buna
zi (Rugămu-Te Doamne, ca acea zi să ne fie aproape!) și,
națiunea noastră română, asemenea națiunilor vecine, să fie
binecuvântată cu prinosul eliberării naționale de sub cătușele
diabolicului comunism ateu, să fie liberă și democrată, să fie
mângâiată cu existența, la ea acasă, a drepturilor umane
elementare, din care să nu lipsească o locuință decentă,
mâncare, căldură și drept de exprimare (Că, doar, Sfinte, nu
suntem vite ... ori viermi ce trebuiesc striviți, după concepțiile
anarhice ale actualei conduceri comuniste, ilegale!).
Crăciunul anului 1989 trebuie să fie, așadar, Crăciunul nostru,
românesc. Este de prisos să mai comentăm că, prin Nașterea
Domnului Hristos, acum aproape două mii de ani, s-a împlinit
făgăduința divină făcută protopărinților noștri, Adam și Eva, că
Fiul lui Dumnezeu se naște spre mântuirea neamului omenesc.
Nu mai este necesar nici să amintim că proorocii
vechiului legământ, cu secole în urmă, anunțaseră Sfântul
eveniment al Întrupării lui Hristos.
Este un fapt cunoscut că, Sfintele Evanghelii ne-au
descris cu lux de amănunte data, locul și evenimentul însuși al
nașterii Domnului, în Betleemul Iudeii, unde Sfânta Fecioară,
dimpreună cu logodnicul ei, bătrânul losif, sosiseră din Nazaret,
ca să fie înscriși în recensământul anual al Țării Sfinte.
Cine, de pe întregul glob, nu este la curent cu
evenimentele anului 1989, evenimente nevisate în istoria
ultimelor decade ale secolului prezent! Ca să ne referim numai
la o singură țară, România, glia noastră de origini, cine n-a luat
cunoștință că, numai în ultimii 5 ani, diavolul, prin posedații săi
(Ceaușescu și cohorta comunistă), ne-a distrus țara, ne-a
dărâmat bisericile, ne-a vândut avuțiile, ne-a extirpat satele,
ne-a schimonosit istoria și ne-a înfometat frații? Cine n-a auzit
de asemenea atrocități?!!!
Suntem cu toții martorii neînchipuitelor evenimente de
eliberare de sub comunism a multor națiuni subjugate:
ucraineană, basarabeană, maghiară, bulgară, poloneză, estgermană și cehoslovacă, iar în vremurile de apoi neclintiți în
nădăjduire că va urma la rând și națiunea română, cu toata
încăpățânarea lunaticului din Scornicești.
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Mai ales, acum, în timpul profundelor prefaceri
internaționale, noi, românii, care suntem binecuvântați a ne
duce existența în libertate, avem datoria sfântă să nu-i uităm
niciodată pe frații noștri îngenunchiați, de acasă, în
strămoșeasca glie românească, îmbibată cu atâta sânge și
presărată cu atâtea flori și bogăție.
Peste câteva zile vom porni, ca și-n trecut, cu datinile
noastre străbune și colindele noastre strămoșești, pe la casele
conaționalilor noștri, scufundându-ne iarăși în noianul
amintirilor vremurilor bune de altă dată. Ne vom redescoperi,
iarăși, în aura copilăriei, cu suflet curat, bun și vesel, purtând
lirica frumuseții, candorii și bucuriei românești din timpurile
bune. Fiți primitori, români buni și generoși, cu colindătorii, așa
precum au fost, dintotdeauna, înaintașii noștri.
Căci, TU, Crăciun românesc, vei răsări iar în casele
noastre cu cerdac, sub pecetea tainei euforice a Nașterii
Pruncului Iisus, sub bolta înstelată și plină de îngeri de lumină,
a cugetelor și vetrelor noastre, psalmodiind cântarea păcii:
„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și, pe pământ pace, între
oameni bună învoire!‟. Cu zâmbet bun, de mucenic, să
ascultăm colindele românești, care au fost sufletul națiunii
noastre de-a lungul vitregei istorii bimilenare a ginții noastre
Latine. Crăciun românesc , te privim în lumina neînserată a
ochilor, ca pe un purtător al mesajului sfânt de eliberare
națională! Te dorim și la noi acasă, în România, lângă mumele
noastre aplecate cu duioșie peste leagăn, sub privirea blândă a
Precistei din icoana cu ștergar! Crăciun romanesc..., te
așteptăm cu aurul speranței, cu tradiționala pâine și sare, cu
nădejdea vestirilor de vremuri înnoitoare peste biata Românie,
te așteptăm cu mâinile miruite de sudoare ale țăranului obidit,
cu ochii plânși ai copilului căruia i se fură copilăria și dreptul la
lapte, cu suspinele bătrânilor încremeniți de frig la veghe pe
vetrele străbunilor, în culorile încețoșate ale nostalgiei!
Crăciun românesc, despre tine vorbesc vechi hrisoave cu
peceți domnești, vorbește sufletul de baladă și vitejie al
strămoșilor, vorbește țăranul ce plânge cu amar vatra
„dispăruta” a satului, vorbește țara întreagă, ce plânge și
așteaptă!... Crăciun românesc, te vestim cu steaua fierbinte a
rugăciunilor noastre umile, cu clopotele de aramă ale bisericilor
și mânăstirilor noastre, lăsate acasă, și multe astăzi nu mai
sunt, cu seraficul colind de altădată ... adu-ne sfinte acasă
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libertate și credință, lumină, căldură și bucate pe masă,
mângâiere și speranță, lipie caldă pentru bătrâni și lapte pentru
copii, omenia românească de altădată ... adu-ne sfinte, adune!!! Crăciun românesc - praznic luminos, îți rugăm îngerul
bine-vestitor ca într-un potir de aur să culeagă oceanul
lacrimilor de suferințe și dureri ale națiunii noastre, singurele
daruri pe care astăzi le mai poate oferi acest neam sfânt și bun
și să le ducă, precum odinioară, darurile crailor de la Răsărit,
Pruncului Iisus, pe care-L invocăm să se nască, în anul
mântuirii, 1989 și în grădina Maicii Domnului – România!
Nu întâmplător, autorul anonim al unor colinde neaoșromânești, profetic, aduce evenimentul Nașterii Pruncului Iisus,
de data aceasta, din Țara Sfântă, pe plaiurile României (care se
găsește astăzi în paralelism perfect cu realitățile vremurilor în
care S-a născut Hristos).
Maica Domnului, în interpretarea populară românească,
pentru a scăpa de Irod, nu fuge în Egipt, ci:
„Pruncu-n brațe că-și lua / Cărăruia-și d-apuca / Cărăruia drept
la munți, / Drept la munți,/ La munți cărunți, / În Carpații cei
înalți / Și acoperiți de brazi!‟.
Mutarea evenimentului Nașterii Mântuitorului pe plaiurile
României, dovedește cu câtă intensitate poporul român a trăit
și trăiește clipele comemorative ale Întrupării lui Hristos în
lume, dându-i astfel durata unui prezent continuu.
Din binecuvântarea Prea Sfințitului Nathaniel, chiar
înainte de încheierea anului, la 31. decembrie, în toate parohiile
episcopiei noastre se vor trage clopotele, timp de un minut și
jumătate și se va rosti rugăciunea lui Sarah, mama profetului
Samuel, implorându-se mila Domnului, cu speranța că, în
viitorul foarte apropiat, peste întreaga Românie vor răsuna
iarăși clopotele libertății, așa cum au sunat acum 200 de ani
peste întregul pământ binecuvântat al Americii.
Fie, dar, ca Pruncul Iisus, ce a salvat Țara Sfântă de
domnia tiranului Irod și a ascultat strigătul de libertate al
poporului american, să se îndure, și acum, de „Țara Carpaților‟
și s-o mântuiască din jugul umilinței satrapului din Scornicești!
Cu noi este Dumnezeu! / Hristos se naște, măriți-L! / Hristos,
din ceruri, / Întâmpinați-L! Articol publicat cu o lună înaintea
căderii lui Ceaușescu
(Viața Creștină, Vol. XXXII, Dec.
1989, pag 4-5)
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9 iunie 1990: D-l Miron Bonca și soția sa, Millie, fac o vizită în
România, în calitate de reprezentanți ai parohiei „Sf. Treime”,
pentru a prezenta peste o jumătate de milion de lei, din
donațiile colectate, din inițiativa parohiei noastre din Los
Angeles, căminului de copii din Liteni, Suceava, care
adăpostește peste 208
copii, cu vârste între 6-17 ani
(„Impresii de călătorie”, de Miron Bonca, în revista „Viața
Creștină”, iulie-august 1990, p.7-8).

1994 (reîntors acasă): La palatul
Patriarhal, cu PF Sa Patriarhul
+Teoctist

7-23
mai
1994:
Un
pelerinaj la locurile Sfinte ale
României, a fost organizat de PS
Sa Episcopul Nathaniel, însoțit
de protopopii Episcopiei ROEA,
de la „Vatra Românească”, la
invitația Patriarhiei Române (PF
Teoctist). În Vol III vor fi
descrise,
printre
altele
și
donațiile făcute de Episcopia de
la „Vatra‟ pentru unele episcopii
din România.

Duminică, 10 mai 1998 - Ziua
Națională
a
Independenței
României, Ziua Mamei, Ziua
Monarhiei, a fost sărbătorită în
biserica noastră sub Înaltul
patronaj
al
Excelenței
Sale
Mircea
Geoană,
Ambasadorul
României la Washington. Au
participat peste 200 de persoane
Ambasadorul Mircea Geoană,
la Sfânta Liturghie, la Te-Deumartiștii: Spătaru și Dichiseanu
ul comemorativ și la Banchetul
aniversar. Ambasadorul a fost însoțit de Iulian Buga, consulul
general al României la Los Angeles.
Și-au dat concursul renumiți artiști din România: Dan Spătaru,
Ion Dichiseanu, Nicoleta și Ștefan Miriuță, Emil Anghel și Ionuț
Văduva. S-a lansat și un apel, și s-a făcut o colectă pentru
sinistrații din România, datorită recentelor inundații și viituri în
mai multe regiuni ale Țării.
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18 mai 2003 – S-a făcut o colectă de $ 225.00, în biserică,
pentru un grup de elevi, veniţi în Statele Unite la un concurs
internaţional, de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din
Braşov. Aceşti elevi, dimpreună cu colegii lor de la Liceul
„Mesota”, se calificase pe Locul II la concursul Internaţional de
Cibernetică, ceea ce le-a oferit posibilitatea a concura, la
Anaheim, pentru Marele Premiu. Dna Prof. Iulia Coconea,
conducătoarea, şi în numele grupului studenţesc ne-a trimis o
scrisoare de recunoştinţă pentru ajutorul oferit.
Despre Apocalipsă

Capitolele I și II
Domnul trimite lui Ioan solul îngeresc,
Cu viziuni care prezintă Cuvântul Ceresc,
Pentru viintorul lumii, cum va fi să fie,
Cu pecetluirea mare, pentru veşnicie.
Ioan, trimite carte la şapte Biserici
Şi, le vorbeşte lor de împăraţii veşnici,
Despre puterea lor în existenţa lumii
Şi despre semnalul stârnirii „furtunii”.
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Dumnezeu îşi dezvăluie a Sa putere,
Iar Ioan explică bisericilor, cu încredere,
Că tot ce a auzit şi în cer i s-a arătat,
Din insula Patmos, este clar şi-adevărat.
Cineva, din mijlocul a şapte sfeşnice,
Apărea ca o flacăra mare a iubirii veşnice,
Era Fiul Omului, cu lumina-i ameţitoare,
Îmbrăcat diafan, din cap până-n picioare.
Din chipu-i se distingea puterea ce-o are
Şi, când Îl văzu, Ioan, i-a căzut la picioare,
Iar El a arătat cum a trecut peste moarte
Şi, i-a zis lui Ioan, ce vede, să scrie în carte.
El a vorbit despre sfeşnice şi despre stele
Şi cum că Dumnezeu sfinţitu-le-a pe ele,
Că cele şapte stelele-s îngerii puternici,
Iar şapte sfeșnice de aur sunt şapte biserici.
Ioan primeşte poruncă din ceruri, de Sus,
Să trimită îngerilor a şapte Biserici scrisori,
Să arate că faptele lor văzute-s de Iisus
Şi că îi preţuieşte, ca pe drepţii biruitori.
Iisus laudă îngerul din Efes, pentru credinţă,
Pentru răbdarea-i mare şi pentru suferinţă,
Iar pentru micile-i căderi, cu drag îl ceartă
Şi-i spune că de se va pocăi, atunci îl iartă.
Ioan, scrisoare îngerului din Smirna a trimis,
Care, deşi era sărac, bogat era şi fără hulă,
Pe diavolul cu-ale lui ispite, biruitor, l-a învins
Şi, tot biruitor, primi-va moartea nesătulă.
El îi laudă şi pe îngerii din Pergam şi Tiatira,
Pentru faptele lor: credinţa, răbdarea, slujirea
Şi le cere să se pocăiască pentru unele păcate,
Pentru protecţia unora care au strâmbe fapte.

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

457

G.- ALTE PREOCUPĂRI MISIONARE
1.- SLUJIREA ȘI PRĂZNUIREA ÎN MARILE SĂRBĂTORI
Anual sunt slujite și prăznuite, cu regularitate, toate
sărbătorile din sinaxar. Mai multă importanță se dă
următoarelor sărbători:
• Sărbătorile Sfintelor Paști;
• Sărbătoarea Hramului Bisericii Sfânta Treime;
• Sărbătorile Crăciunului;
• Sărbătoririi Revelionului;
Aceste sărbătoriri sunt oficiate cu slujbele specifice și cu
desfășurarea acțiunilor tradiționale (cu caracter religios) și cu
banchete somptuoase, la care și-au dat concursul ansamblurile
bisericii noastre, personalități religioase și artiști de renume din
țara mamă (spre ex : Rapsodia Română, sub conducerea prof.
Alexandru Niță; Sofia Vicoveanca și Romica Puceanu; Orchestra
Radu Goldiș și alte personalități, pe care le-am prezentat la
subcapitolul DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI PAROHIEI, la
punctul 3 – Metode pentru colectarea de fonduri).
Voi arăta mai jos unele slujiri și sărbătoriri, mai
deosebite prin importanța și farmecul lor :
Sărbătorirea praznicului Învierii Domnului.- În toată perioada
din Postul Mare s-a slujit, în fiecare vineri seara, Liturghia
Darurilor mai Înainte Sfințite. În Ziua Sfintelor Paști a avut loc,
la finele slujbei Vecerniei pascale (Cea de a doua Înviere), un
banchet de Paști, în cadrul căruia s-a ținut „Parada pălăriilor”,
organizată de Teodosia Muciu.
Sâmbătă, 25 decembrie 1993. – După Sf. Liturghie, a urmat
program de colinde românești și englezești, precum și alte
tradiții de Crăciun: plugușorul, buhaiul, capra, etc. Animator a
fost Dumitru Popa din Riverside și ca Moș Crăciun, fiind Paul
Eremenco. Cadouri pentru copii au fost oferite de Reuniunea
Doamnelor.
1 mai 1994: Învierea Domnului. În ziua pascală, la finele
slujbei celei de a Doua Înviere, s-a organizat un Banchet de
Paști, cu preparate culinare specifice. Programul cultural a fost
asigurat de Corina Chiriac, George Rotaru, Dudu Chizim și
Orchestra Radu Goldiș. Rezervații: Millie Bonca.
31 decembrie 1994-1 ianuarie 1995: Revelionul. Petrecerea s-a
ținut în sala mare parohială. Muzică, sunet și lumini: «Studioul
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Eugen Vasiliu». Interpreți de muzică populară și ușoară:
Geroge Rotaru și Eugenia Rădulescu-Dițu.
Obiceiuri tradiționale de iarnă (plugușorul, capra, buhaiul), cu
un grup de voluntari, organizat de Dumitru Popa, din Riverside.
Rezervații: Dorin și Angela Rohan.
4 iunie 1995: Duminica Rusaliilor, sau Pogorârea Sf. Duh.
A fost și Hramul bisericii. S-a organizat banchet și program
cultural. A avut loc graduarea a peste 50 de tineri, înscriși în
programele de tineret ale parohiei noastre, în cadrul căreia sau decernat certificate de absolvire, certificate de merit și
recunoștință, pentru următoarele categorii: școala duminicală,
servicii și slujire creștină (altar-boys, service-girls), grupa
colindătorilor, dansatorii „Mugurel”, cor, teatru, muzică de
scenă, prezență la slujbele liturgice, etc.
Tot atunci a fost sărbătorit un număr de 8 elevi care au graduat
la diferite școli gimnaziale: Ana Claudia Alecse, Marius Alecse,
Carmen Istrate, Alexandru Mangu, Tim McGrath, Sabrina
Petrescu, Raluca Rohan, Mira Trufașiu.
Biografiile lor și aspecte de la ceremonialul de decernare a
certificatelor și diplomelor de absolvire, sunt cuprinse în revista
„Viața Creștină”, mai-iunie 1995, pag. 6-9.
25 decembrie1995: Ziua de Căciun. Slujbă. Agapă și program
de colinde. D-na Nora Topan a fost conducătoarea corului
bisericii. Corul a interpretat o salbă de colinde românești și
americane.
31 decembrie ’95-1 ianuarie 1996: Revelionul. Program artistic
cu actorul Dumitru Rucăreanu, orchestra Radu Goldiș și grupul
de dansatori „Mugurel”. Invitați speciali: Nora Topan și
Octavian Cadia.
14 aprilie 1996: În Ziua de Sfintele Paști, după slujba celei de a
Doua Înviere, Consiliul Parohial a organizat un banchet pascal
în sala mare parohială. Masa a avut
preparate culinare
românești,
specifice sărbătorii. Programul cultural a fost
asigurat de orchestra George Stavri și de interpreții de muzică
ușoară și populară George Rotaru și Octavian Cadia. La keyboard: Jo Ellen, vocalist și, cu muzică americană. Sistemul de
sunet, și lumini : Studioul «Eugen Vasiliu».
2 iunie 1996: Biserica noastră își sărbătorește Hramul.
Liturghia de Rusalii și Vecernia Mare, au fost urmate de
banchet și program cultural cu orchestra George Stavri și cu
interpreții George Rotaru, Octavian Cadia, Camelia Filip și
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dansatorii „Mugurel”. Număr special: Nora și Simi Topan.
Oaspete de onoare: Marin Constantin, dirijorul „Madrigalului”.
Au participat peste 250 de meseni.

Ca în fiecare an, la Hram, o poză de grup este binevenită
25 decembrie 1996: Ziua
de Crăciun.
Liturghie Arhierească
pontificată
de
PS
Sa
Episcopul
Nathaniel.
În
cadrul
Sfintei
Liturghii,
tânărul
ipodiacon
Minas
Sarchizian a fost hirotonit
întru diacon, pe seama
bisericii noastre. La finele
Sf.
Liturghii,
Vlădica
Aspect din timpul unui concert de
Nathaniel
a
săvârșit
și
Crăciun
slujba de sfințire a icoanelor
recent pictate de
pictorița Paula Matei-Platt. A urmat un banchet de Crăciun.
Corul nostru a interpretat colinde românești, iar un quartet
american, în veșminte tradiționale, a executat mai multe piese
clasice de Crăciun.
25 decembrie 1996: Ziua de Crăciun. Liturghie Arhierească
pontificată de PS Sa Episcopul Nathaniel. În cadrul Sfintei
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Liturghii, tânărul ipodiacon Minas Sarchizian a fost hirotonit
întru diacon, pe seama bisericii noastre. La finele Sf. Liturghii,
Vlădica Nathaniel a săvârșit și slujba de sfințire a icoanelor
recent pictate de pictorița Paula Matei-Platt. A urmat un
banchet de Crăciun. Corul nostru a interpretat colinde
românești, iar un quartet american, în veșminte tradiționale, a
executat mai
multe
piese
clasice
de
Crăciun.
Duminică, 27 aprilie 1997: La finele slujbei celei de a doua
Înviere, s-a ținut banchetul de Paști organizat de Consiliul
Parohial și de Reuniunea Doamnelor, cu prezența a cca. 250 de
participanți. Au fost servite preparate românești cu specificul
meniului de Paști. Programul cultural a fost susținut de
orchestra Radu Goldiș, cu invitații speciali Gigi Marga și
Octavian Cadia. În cadrul programului, d-na Teodosia Muciu a
organizat Parada Pălăriilor, iar Reuniunea Doamnelor a
organizat tradiționala loterie de Paști. Responsabila cu rezervări
a fost d-na Teodora Dragomir, iar sistemul P.A. a fost asigurat
de Eugen Vasiliu.
Sâmbătă, 28 iunie 1997: Picnicul de „Sân’ Petru”, organizat de
Clubul Părinților, și de tineretul parohiei „Mugurel”, cu
susținerea Consiliului Parohial și a Reuniunii Doamnelor.
Programul cultural a fost susținut de orhestra Petre Chiriuc și
de soliștii Octavian Cadia și Camelia Filip. Dansatorii „Mugurel”
au fost la înălțime. Sistemul PA și lumini: Eugene Studio
(Eugen Vasiliu).
1 ianuarie 1998: Praznicul Tăierii Împrejur a Domnului Hristos,
Anul Nou și sărbătoarea Sfântului Vasile. S-a oficiat Liturghia
Sfântului Vasile și citirea moliftelor, la început de an nou. În
toată luna ianuarie s-a mers cu „Boboteaza”, pentru sfințirea
caselor.
19 aprilie 1998: Duminica Paștilor . După slujba celei de a Doua
Învieri (Vecernia Pascală), Biserica „Sfânta Treime” a organizat
un Banchet de Paști. Au participat cca 175 de persoane. Meniul
a fost constituit din preparate culinare românești, specifice
prăznuirii Paștilor. Programul cultural: Orchestra Radu Goldiș și
artistul poporului din Basarabia, David Cassapu. Interpreții
muzicii populare și ușoare: Elena Merișoreanu, George Rotaru
și Octavian Cadia. Rezervații: d-na Teodora Dragomir.
Tombolă: Reuniunea Doamnelor.
7 iunie 1998: Duminica Rusaliilor - Hramul Bisericii. La Sfânta
Liturghie praznicală au participat cca 200 de credincioși.
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Consulul general al României la Los Angeles, dr. Nicolae
Constantinescu a fost în rândul participanților. A urmat o masă
copioasă și un program cultural-festiv. Programul cultural a
cuprins muzică populară și ușoară, cu renumiții: Elena
Merișoreanu, Octavian Cadia și Camelia Filip. Orchestra: Radu
Goldiș, Atila Cocks, Petrică Chiriuc, Cornelia Olariu și Ionică
Ardeleanu. S-a organizat și tradiționala tombolă cu obiecte
casnice, artizanat, souvenirs.
Revelionul 1998-1999: Organizat de biserică, în sala mare
parohială. Meniul a fost după tradițiile românești. Programul
cultural: orchestra Radu Goldiș, cu interpreți renumiți: Octavian
Cadia și Ionică Ardeleanu. Rezervații: Sabina Popescu. S-a
făcut și o colectă specială de d-na Teodora Dragomir.
Reuniunea Doamnelor a organizat tradiționala tombolă.
Duminică, 30 mai 1999: Rusaliile/Hramul Bisericii. Parohia a
organizat o masă de rămas-bun în cinstea familiei părintelui
Anton Florian Frunză, care urma să plece către noua ei
reședință din Grand Blanc, Michigan.
Revelionul 2000 (31 decembrie 1999-1 ianuarie 2000) –
Consiliul Parohial și Reuniunea Doamnelor au organizat
trecerea dintre ani/milenii, în sala mare parohială. Masa, cu
preparate culinare românești, a fost la înălțimea așteptărilor.
Programul cultural a fost susținut de orchestra „Millennium
2000”, formată din renumiții Viorel Leancă (dirijorul
ansamblului Ciprian Porumbescu), Ion Uță, Benny Chira, Lucian
Draga, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Mihail P. Chiriuc.
Programul a conținut și: tombolă, dans, decorații, surprize,
abțibilduri de revelion. Rezervații: Sabina Popescu. Colectă:
Teodora Dragomir.
In anul 2000.- Slujbele din Postul Mare al Paștilor au fost
planificate și, s-au desfășurat potrivit tipicului Ortodox. În
Săptămâna Patimilor s-au slujit deniile Sfântul Maslu, citirea
celor 12 evanghelii, cântarea prohodului, cele 2 slujbe ale
Liturghiei Sfântului Vasile, s-au făcut spovedanii și împărtășirea
credincioșilor, iar în Sâmbăta Mare, la miezul nopții, s-au oficiat
slujba Învierii și Liturghia pascală. În Vinerea Mare, de
procurarea florilor pentru Sfântul Mormânt și de decorarea
baldachinului s-au preocupat Maria Pincu și grupa de voluntari.
De pregătirea cozonacilor de Paști și de banchetului pascal, au
avut responsabilități (psa) Elena Alecse și Emilia Tatu. După
slujba Vecerniei pascale, s-a ținut banchetul de Paști în sala
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mare parohială. Meniul a constat din preparate culinare de
Paști. Programul cultural a fost susținut de orchestra Radu
Goldiș. Interpreți de muzică ușoară și populară au fost: Laura
Zavate și Octavian Cadia. Rezervații: Sabina Popescu.
18 iunie 2000 - Hramul bisericii – Duminica Rusaliilor,. Masa
festivă de hram a fost organizată în ziua Cincizecimii, duminică
18 iunie , la finele Vecerniei pascale, în sala mare parohială.
Evenimentul a fost organizat de Reuniunea Doamnelor, în
colaborare cu membrii Consiliului Parohial. Meniul banchetului:
preparate culinare românești. Orchestra: Radu Goldiș, cu
interpreții Laura Zavate, Octavian Cadia, George Rotaru și
Camelia Filip. În program: muzică, dans și tombolă. S-au făcut
fotografii pentru calendarul „Solia 2001”.
Luna decembrie 2000, a fost dedicată evenimentelor de
organizare și desfășurare a sărbătorilor de iarnă: tipărirea
revistei „Viața Creștină” (ediția de Crăciun), organizarea
colindatului, concertul de Crăciun, slujbele religioase de la
Crăciun, până la sărbătoarea Sfântului Ioan (2001).
15 aprilie 2001 – Banchetul de Sfintele Paști, de la orele 1:00
pm, după Vecernia pascală. Masa de Paști, specifică, a fost
bogată și bine organizată. Programul cultural a fost variat cu
participarea unor vedete, locale și cu invitați din România.
Orchestra, Ionică Ardeleanu. Participanți: Laura Lavric, Mihail
Chiriuc, Laura Zavate, Marian Miliță. Distribuirea biletelor: d-na
Teodora Dragomir.
Duminică, 3 iunie: a fost organizat Hramul Bisericii „Sfânta
Treime”. Cele cca 200 persoane ne-au onorat cu prezența, atât
la serviciul divin cât și la întregul program ce a urmat: a). S-au
făcut fotografii pentru Calendarul „Solia 2002”,
cu toate
auxiliarele parohiei: grup parohial, Consiliul, Reuniunea
Doamnelor, Comitetul Reuniunii, corul, cantorii, preoţimea
coslujitoare, tineret, Școala Duminicală, etc.; b). Banchetul și
programul cultural, începând de la ora 1:00 p.m., s-a
desfășurat în sala mare parohială.
În cadrul programului cultural au participat renumiții:
Laura Zavate, George Rotaru (CD system/muzică adaptată),
Mihai Chiriuc (vioară), Ionică Ardeleanu (acordeon), Marian
Miliță (clape), Cristi Ruscior (trompetă) şi alte talente ale
comunităţii noastre. Orchestra: Ionica Ardelean. Au fost și alte
surprize, tombolă, dans..., o adevărată atmosferă de Hram.
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1-31 decembrie 2001: Programul rutinal de: Tipărire și
expediere a revistei „Viața Creștină” (ediția de Crăciun),
organizarea grupelor de colindători, slujirea tuturor slujbelor
legate de Praznicul Nașterii Domnului (Crăciunul), în timp ce
doamnele „Reuniunii” s-au preocupat cu pregătirea (și
distribuirea în comunitate) a sarmalelor, cârnaților de casă,
cozonacilor, etc... Fără îndoială că, toată comunitatea a
așteptat Revelionul (sau trecerea cu dreptul în anul 2002).
Hramul Bisericii din 14-15 iunie 2003, cu participarea PS Sa
Irineu, la care s-a ţinut Vecernia Mare la proprietatea viitoarei
biserici (Sâmbătă 14 Iunie) iar Liturghia arhierească , din
Duminică Rusaliilor 15 Iunie, urmată de banchetul de la Hotelul
Hilton, din Glendale. Detaliile acestui Banchet sunt cuprinse în
Revista Viaţa Creştină, no. 2-3 aprilie-septembrie
Revelionul (31 decembrie-2003-1 ianuarie 2004) s-a ţinut în
sala mare parohială. Programul a fost susţinut de cunoscutul
D.J. Alexandru Luca, cunoscut participanţilor din prestaţiile
anterioare (muzică populară şi uşoară), muzică internaţională,
voce, etc.

2015 - Slujbă, afară, în Noaptea Învierii
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2.- ANIVERSĂRILE BISERICII
23-24 septembrie 1989. – s-au desfășurat evenimentele
festive de sărbătorire a Jubileului de aur (1939-1989) al
Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime, din Los
Angeles, California.
A avut loc o ediție specială bilinguală, de peste 300
pagini, prezentată de publicația oficială a bisericii „Viața
Creștină”. Coordonatorul lucrării jubiliare a fost avocatul Miron
Butariu, iar redactorii variantei în limba engleză - Susan și
Viorel Petrescu, Noiembrie 1989. Evenimentele jubiliare s-au
desfășurat sub președinția PS Episcop Nathaniel, a preotului
paroh Constantin Alecse și a consulului general al României, din
Los Angeles, scriitor dr. Mihai Botez. Între momentele
principale ale aniversării s-au înscris vecernia cea mare și
sfințirea noii locații a viitoarei biserici din Sunland, urmată de o
masă festivă în curtea bisericii din Verdugo Road, Los Angeles.
Au participat, cca 350 de persoane, iar programul cultural, de
3 ore, a fost oferit de corul bisericii, cele 2 trupe de dansatori
ale bisericii, Crăițele și Mugurelul, precum și invitați de onoare,
grupuri folclorice din alte State ale Americii și Canada.
Duminică, 24 septembrie, PS Sa Episcopul +Nathaniel, asistat
de pc preoți Constantin Alecse (parohul locului) și Mihai
Cerghizan, afiliat, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, urmată
de un banchet aniversar, la care au participat cca 400 de
persoane. Miron Bonca, președintele Consiliului Parohial a
oficiat și rolul de MC.

Dansatorii din Canada La a 50-a aniversare

Buciumul - La a 50-a aniversare
a bisericii
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Programul cultural a fost asigurat de "Rapsodia Romana",
școala de muzică a parohiei, formată din 10 virtuoși vocaliști,
pianiști, violoniști, etc.
6-8 noiembrie 1999 – Cea de a 60-a Aniversare a
Bisericii „Sfânta Treime” din Los Angeles.
Evenimentul s-a desfășurat sub înaltul patronaj al IPS Sale,
Arhiepiscopul Nathaniel.
Sâmbătă, seara, 6 noiembrie, la ora Vecerniei, Înaltul
Ierarh +Nathaniel a fost întâmpinat la intrarea în biserică de
un sobor de clerici (cu Sf. Evanghelie și Sf. Cruce), de
reprezentanți ai Consiliului (Marian Sârbu, președinte, cu pâine
și sare), de Reuniunea Doamnelor (Maria Anton, președintă, cu
un buchet de flori). Vlădica a prezidat Slujba Vecerniei din jilțul
arhieresc.
Soborul
coslujitorilor
a
fost
format
din
preoții protopopi:
Constantin
Alecse
(paroh),
Richard
Grabowski
(fost
paroh),
Constantin
Tofan
(președ.
Departamentul Misiunilor ROEA), de preoții: dr. Cătălin Mitescu
și John Limbeson (foști diaconi la biserica „Sfânta Treime”),
arhimandritul Nikodim (Remus) Bibarț (biserica bulgară
„Sfântul Ioan Botezătorul”), protopop Mihai Carpinișan (dioceza
condusă de IPS Arhiepiscop Victorin, Patriarhia Română),
preoții: Anton Florian Frunză și Ioan Poptelecan (foști preoțiasistenți la biserica noastră), Andrew Lasko (preot asistent la
biserica „Sfânta Ana” din Pomona) și diaconul Vasile Șimonca.
Strana a fost asigurată de ipodiaconii: Costin Popescu și
Răzvan Bena, astăzi binecunoscuți, în lumea întreagă, ca
teologi, profesori și cercetători. A urmat apoi o recepție
aniversară, în sala mare parohială, oferită de
Reuniunea
Doamnelor.
Duminică, 7 noiembrie – Slujba Utreniei, a fost oficiată de pr.
dr. Cătălin Mitescu, iar răspunsurile stranei au fost date de
ipodiaconii Costin Popescu și Răzvan Bena. Înaintea începerii
Sfintei Liturghii a avut loc ritualul înveșmântării Chiriarhului, în
mijlocul bisericii. Sfânta Liturghie a fost pontificată de IPS
+Nathaniel, ajutat de un sobor de 12 clerici coslujitori:
protopopii Constantin Alecse (paroh), Richard Grabowski și
Constantin Tofan; preoții Cătălin Mitescu (Pomona, CA), John
Limbeson (Pomona, CA), Minas Sarchizian, Anton Florian
Frunză (Michigan), Ioan Poptelecan (Minesotta), Gheorghe
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Libotean (Phoenix, AZ), Vasile Latiș (Houston, TX), Virgil Suciu
(Phoenix, AZ) și diaconul Vasile Șimonca. A urmat un banchet
aniversar, în sala mare parohială, la care au luat parte peste
300 de meseni. Între participanții speciali: dr. Nicolae
Constantinescu, consulul general al României la Los Angeles,
însoțit de 6 participanți, membri ai personalului consular. S-au
citit mesaje, primite la această Sfântă Aniversare, din partea
multor personalități ale vieții religioase, civice și politice din
America și de peste Ocean. Meniul, pregătit și servit de
Reuniunea Doamnelor a fost pe măsura așteptărilor.
Orchestrele Radu Goldiș și Flori din Maramureș, s-au întrecut
pe ele însele. În adevăr, cea de a 60-a Aniversare a bisericii
„Sfânta Treime” a fost și va rămâne un moment istoric și
comemorativ.
6-7 noiembrie 2004: - Festivitățile Celei de a 65-a
Aniversare a Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime,
sub Înaltul Patronaj al IPS Sale +Arhiepiscopul
Nathaniel (6-7 noiembrie 2004)

IPS +Nathaniel vorbește,
la a 65-a aniversare

Părintele cuvântează
la a 65-a aniversare

File de istorie - Fondată la 25 iunie (şi incorporată la 11
noiembrie, 1939) de un grup de 25 persoane de origine
română, Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime, din Los
Angeles, California, a sărbătorit anul acesta (2004) 65 de ani
de existenţă. In cei 65 de ani, parohia Sfânta Treime a fost
deservită de 6 preoți: Martin Ionescu, în perioada (1939-1947),
Grigore Coste (1948-1957), Victor Bărbulescu (1957-1969),
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Anchidim Ușeriu (interim, 1969/1970), Richard Grabowski
(1970-1982) și Constantin Alecse (din 1982 până în prezent).
Festivităţile celei de a 65-a aniversare au fost marcate de
câteva evenimente importante, pe care le vom menţiona în cele
ce urmează:
Prezenţa în mijlocul nostru a Înaltului Ierarh, IPS Sa
Arhiepiscopul Nathaniel, care a celebrat dimpreună cu noi
aniversarea celor 24 de ani de Arhipăstorie, de la sfinţirea Sa în
treapta Arhieriei, la 15 noiembrie 1980;
Demararea proiectului de construcţie al noii biserici în
localitatea Sunland, CA: Planurile noii biserici şi a centrului
cultural românesc din Sudul Californiei au fost deja înaintate la
Primăria
Metropolei
Los
Angeles,
spre
aprobare;
Înaltul Ierarh, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel (asistat de un
sobor de preoţi) a slujit, sâmbătă 6 noiembrie crt.,
Serviciul Divin al Vecerniei la noua proprietate, împărtăşind
enoriaşilor participanţi Arhipărinteşti Binecuvântări, înaintea
începerii lucrărilor de construcţie ale noii biserici, şi edificiilor
adiacente;

2004 - La a 65-a aniversare a bisericii
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Întâlnirea Vlădicului Nathaniel cu liderii comunităţii (cca 40 de
persoane), într-un cadru informal, la recepţia de sâmbătă
seara, 6 noiembrie crt., la restaurantul Rusty Pelican din
Glendale, unde a putut lua „pulsul” general al comunităţii, şi în
special al liderilor parohiei, în ceea ce priveşte noul proiect de
construcţie, de multe milioane, în localitatea Sunland,
California, proiect pe care parohia Sfânta Treime îl va începe în
câteva luni (primăvara anului 2005);
Liturghia Arhierească, şi hirotonisirea întru diacon a
ipodiaconului dr. Răzvan Iosif Bena, duminică 7 noiembrie crt.,
cu participarea a sute de credincioşi;
Organizarea unui banchet festiv, la Hotelul Hilton, din
Glendale, California, cu participarea a cca 250 de persoane, pe
bază de invitaţii, eveniment aniversar dedicat totodată şi
ridicării de fonduri, atât de necesare împlinirii proiectului de
construcţie conform noului program.
2009 - Aniversarea de 70 ani a parohiei
7 Iunie, 2009 - Cea de a 70-a aniversare a bisericii noastre a
avut loc duminică 7 iunie 2009, începând cu slujbele de
dimineață, oficiate de către părintele paroh Constantin Alecse,
și părintele co-slujitor Iustin Constantin Capsa, transferat
recent la parohia noastră din San Diego, CA. Din binecuvântate
pricini (lipsă de timp) nici unul dintre Ierarhii Episcopiei, nu au
putut fi cu noi, însă ne-au împărtășit arhierești binecuvântări,
la sfânta noastră aniversare.
Slujba cea Mare s-a oficiat combinat, adică numai în sfânta
biserică (nu şi în capelă), după următorul program:
Rânduiala Utreniei, orele 9:00 a.m.
Sfânta Liturghie praznicală, orele 10:00 a.m.
Vecernia cea Mare a Rusaliilor, orele 11:45 a.m.
Luarea de fotografii, pentru Calendarul Solia 2010, orele 12:30
p.m. Masa aniversară şi programul de Hram, între orele 1:005:00 p.m. La sfânta Liturghie, a predicat părintele paroh,
centrându-și cuvântul pe însemnătatea hramului unei biserici,
și trăirile duhovnicești ale credincioșilor la astfel de prăznuiri
ale bisericii, spunând între altele:
„La noi acasă, în România, în condiţii deloc uşoare, urmaşii lui
Decebal, Traian şi Ştefan cel Mare, din mai toate satele
învecinate, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, ţesute pe motiv
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românesc, colindând pe jos, adesea peste dealuri, poieni şi
vâlcele mioritice, prin nămeţi, ploi sau arşiţă, fac pelerinaj cu
toţii, la chemare de clopot şi toacă, la praznic dumnezeiesc şi
închinare sfântă, la hramurile bisericilor, și a mânăstirilor. Şi
aduc cu ei şi daruri: prescuri la altar, lumini şi tămâie,… şi
coşuri, îmbrăcate şi ele, cu feţe de masă şi prosoape naţionale,
pline cu tot felul de bucate, servite mai apoi pe pajiştea
binecuvântată din curtea bisericii, la sfârşitul slujbei, în spiritul
agapelor creştineşti de altădată. Se roagă creştinii, mai apoi
merg cu toţii, împreună, la islaz, după obicei străbun, fraţi şi
surori întru Hristos Domnul, în cântec şi joc, şi poezie, la hram,
cum numai la noi, acasă, îl simţi, şi-l trăieşti. Departe de casă,
şi noi, fraţi şi surori de neam, limbă şi credinţă, suntem
chemaţi cu toţii a nu uita datinile părinţilor, bunicilor şi
străbunicilor noştri, sfintele datini străbune, ci a le păstra cu
sfinţenie, şi a le dărui moştenire pe mai departe urmaşilor
noştri, cum şi noi le-am primit din moşi şi strămoşi. Această
sfântă aniversare, a 70-a din viața bisericii Sfânta Treime, care
coincide și cu Hramul Bisericii astăzi, în Ziua de Duminică 7
iunie 2009, se va înscrie, în filă de istoriei a acestei sfinte
biserici, drept mărturia dumneavoastră vie de trăire a credinţei
drept-măritoare moştenite, şi păstrarea tradiţiilor aduse cu noi
de ACASĂ, participarea românului ortodox la hramul bisericii.
Vă
mulțumesc,
părintele
Constantin,
duhovnicul
dumneavoastră”.
La finele Sfintei Liturghii, a avut loc banchetul aniversar,
începând de la orele 1:00 pm, în sala mare parohială.
Noiembrie 2014 – A 75-a aniversare a bisericii,
A fost prezentată la un subcapitol special. Aici voi posta
două imagini edificatoare:
„Timpul este focul în care ne ardem existenţa,
El este materia din care este formată viața,
E maestrul de ceremonii, care ne dă prezența
Unde se cuvine, avansăm și,..nu-i vedem fața.
Timpuri și anotimpuri se succed în noi mereu.
În calendarul existenței, noi ticăim între timp,
Stăpânul timpului nostru este doar Dumnezeu,
Să ne rugăm întruna la dumnezeiescu-I nimb!” MI
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2014 - Gramata Sf. Sinod OCA, a 75-a aniversare
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2014 - A 75-a aniversare. Slujirea Vlădicului Nathaniel la Sf. Treime
3.- SLUJIRI OCAZIONALE
Botezuri, căsătorii, înmormântări, sfeștanii, parastase și
pomelnice.
Acestea sunt câteva slujbe capitale ale bisericii, despre
care am făcut vorbire în subcapitolul Rânduieli Liturgice...
Model de pomelnic, pentru rugăciuni comunitare:
Atotputernice Doamne, Tămăduitor al sufletelor şi trupurilor,
care cobori pe oameni şi tot Tu îi ridici, care pedepseşti şi
vindeci din nou, ai milă de (numele), pentru că este bolnav
(bolnavă). Întinde-Ţi braţul Tău tămăduitor, şi vindecă pe el
(ea), şi ridică-l (o) din patul de suferinţă. Goneşte duhul de
slăbiciune din el (ea) şi depărtează de la el (ea) durerea, rănile,
febra şi slăbiciunile. Dacă are păcate şi greşeli, iartă-i-le, din
dragostea Ta pentru oameni. Dumnezeule ai milă de ceea ce a
zidit mâna Ta, întru Iisus Hristos, împreună cu care eşti
binecuvântat şi cu bunul şi de viaţă dătătorul Sfântul Duh,
acum şi în vecii vecilor. Amin. (Lista pomeniţilor): Florica
Rotaru, Vasile Brumă, Sofia Brumă, Laurenţiu Gogaltan,

472

MISIONARUL

Sultana Sicu, Silvia Calustian, Teodosia Muciu, Iosif Anghioiu,
Amoureta Anghioiu, Elena Cerghizan, Maria Panican, Mihai
Buga, Elena Ciungă, Ioana Enescu, Tatiana Velcu, Elena
Şapera, Maria Bejenaru, Mariana Cerghizan, Ara (ginerele Ipod.
Ion Canciu), Mary Ann Clark &amp; Mark (husband), Ioana
Ploscaru (România), Nastea şi Ioana (România)
4. PARTICIPAREA LA VIAȚA COMUNITĂȚII
În misiunea de slujbaș pentru credința în Dumnezeu, am
căutat prin diverse metode și mijloace să țin legătura cu
Comunitatea Româno - Americană din California. Despre aceste
aspecte am făcut unele prezentări în subcapitolul III5.ORTODOXIE PE TĂRÂM AMERICAN.
Dintre metodele de comunicare cu enoriașii menționez
câteva: Slujbe religioase; Predici; Comunicări și lecții, prin
mijloace media și internet, Vizite la domiciliile credincioșilor, în
unele sărbători religioase, sau la chemări ocazionale la bolnavi,
sau la alte solicitări, etc.
Alte mijloace de comunicare cu enoriașii: - Contacte directe cu
membrii comunității și cu forurile de conducere ale Comunității
Româno-Americane; Revista Bisericii - „Viața Creștină‟ și
revistele Solia de la „Vatra‟; Siteuri pe internet, în numele
bisericii și în numele preotului protopop Constantin Alecse.
Preotul protopop Constantin Alecse poate fi considerat unul
dintre primii promotori ai educației religioase prin internet;
Legături telefonice, etc

Rugăciune la "Republican Heritahe" L.A. (Pierre Manon, președinte)
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Picnic, în curtea bisericii Sfânta Treime

1994 - Eagle Rock Senior Citizens'
Committe - Diplomă de Apreciere

Prof. Dr. Rodica Ghiuru,
oferă comunității noastre o
Diplomă de Apreciere

„De la proiect până la realizare este drum lung,
Odată ce-i trasat drumul, sigur se merge înainte
Toate acțiunile frumoase până la Domnul ajung,
Doamne, dă-ne imaginații pentru acțiunile dorite!”
MI
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Educație, la capelă,
în limba engleză

Părintele predică, la capelă,
după slujbă

2013-Sezonul # 9 - Serialul Criminal Minds (Minți bolnave: Un criminal se
mărturisește în Vinerea Mare

În timpul unei expoziții religioase de sculptură
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5.- CONVERTIRI LA RELIGIA CREȘTIN – ORTODOXĂ

Momente din slujba convertirii lui Elik Huang

Momente din slujba convertirii lui Frank Boyer
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Slujba convertirii lui Sven Djorsing
(2007)

Sfințirea casei, la bobotează a familiei
Dan Platt (cu prof. D. Turlacu)

„Iubirea este principiul vieţii şi Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, ne revelează iubirea şi viaţa în iubire, de la obârşia
ei divină.” citat din Constantin Galeriu
„Credinţa noastră este o credinţă despovărătoare, deci o
credinţă mântuitoare, şi este izvor de bucurie şi de nădejde.
Cine are credinţă în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cine crede
în Evanghelie, acela are roadele credinţei, adică nădejde,
iubire, bucurie, pace, linişte sufletească; acela merge pe calea
fericirii.” Teofil Părăian în Bucuriile credinţei, Prefaţă (2006)
„Creştinismul este esenţial eroic. Semnul cel mai
adevărat al creştinului este martiriul. Nivelul spiritual al Bisericii
n-a fost niciodată atât de înalt ca în epocile de persecuţie.”
citat clasic din Henri Le Saux
„Creştinismul numai cu Hristos fără Maica Domnului e în
fiinţa sa o altă religie decât Ortodoxia.”
citat din Serghei Bulgakov
„Creştinii sunt buni şi loiali, dacă au formată conştiinţa
creştină despre adevărurile credinţei lor. Această problemă grea
şi dificilă o dezleagă biserica cu puterea cuvântului şi cu
ajutorul slovei tipărite.”
Policarp Moruşca în Biserica şi şcoala (1927)
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H.- ALTE EVENIMENTE ALE PASTORAȚIEI
1.- PRECIZAREA UNOR DATE IMPORTANTE DIN
ISTORIA PAROHIEI (1982 – 1989)
20 august 1982. Episcopia informează parohia că a fost numit
ca preot, în locul vacant, preotul Constantin Alecse (născut la
21 Februarie 1951, Săgeata, România).

Arhiepiscopul Valerian la instalarea
subsemnatului

+Vlădica Valerian, predică la
instalarea mea (1982)

1 octombrie 1982. Părintele Constantin Alecse ia în primire
parohia „Sfânta Treime‟.
7 octombrie 1982. Episcopul Valerian anunță că a renunțat la
cetățenia americană, cu motivele arătate într-o lungă scrisoare
(Buletinul parohial special Nr.9, Vol. XXV, din Octombrie 1982).
19 decembrie 1982. Vizita Arhiepiscopului Valerian, pentru
instalarea Pr. C. Alecse ca paroh al biseicii noastre. La slujbele
religioase au luat parte și Pr. Aurel Costin, preot pensionar,
precum și diaconii: John Limbeson și Cătălin Mitescu. Corul
parohiei condus de Emil Ciontea a prezentat un bogat program
de colinde de Crăciun, în limba română și engleză.
11 noiembrie 1983. Se reorganizează secția LAROY, Comitet
sub președinția Danielei Pădureanu.
15 februarie 1984. Trece la cele eterne Vasile Zguroiu, fruntaș,
epitrop, cantor și susținător al parohiei.
29 iunie 1984. lnalt Prea Sfinția Sa Episcopul Valerian se
pensionează din funcția de episcop.
18 august1984. I.P.Sa Arhiepiscop Valerian părăsește Statele
Unite, stabilindu-se în Lisabona, Portugalia.
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11 noiembrie1984. Se sfințesc cele două icoane murale,
„lcoana Pantocratorului”, de pe plafonul bisericii și „Icoana
Fecioarei Maria‟, de pe absida estică a Sf. Altar, pictate de Pr.
Cornel Avramescu, donate de familiile Charles Gish și respectiv
Nicolae Olaru.
17
noiembrie1984.
Are loc înscăunarea
ca Episcop a Prea
Sfințitului Nathaniel,
la Catedrala „Sfântul
Gheorghe‟
din
Southfield
(Detroit)
Michigan.
Delegații
parohici: Pr.C.Alecse
și Julian Lapadat.
Preotul C. Alecse și Vlădica Nathaniel (1982)

15. august 1985. Are loc prima Sf. Liturghie la misiunea de
limba engleza din Clairmont (McAlester Center), unde va servi
Diaconul John Limbeson, ce urmează a fi hirotonisit preot.
1 septembrie1985. Diaconul John Limbason este hirotonit
preot, de către Episcopul Nathaniel, 28 Septembrie.
25 mai 1986. Hramul Reuniunii de Femei. La ședința ce a
urmat, adunarea auxiliarei hotărăște „botezarea‟ reuniunii, cu
numele de „Sfinții Constantin și Elena‟.
28 ianuarie 1988. Trece la cele eterne, în orășelul Casais
(Extoril) Portugalia, Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Valerian D.
Trifa.
5 Februarie 1988. Are loc înmormântarea Arhiepiscopului
Valerian. Serviciile funerare s-au desfășurat la Catedrala„
Sfântul Gheorghe” din Southfield (Detroit), Michigan, iar
înhumarea, la cimitirul de la „Vatra Românească”.
A patronat Mitropolitul Theodosie, înconjurat de un sobor de
episcopi și toți preoții de sub jurisdicția Episcopiei Ortodoxe
Române din America. Parohia noastră a fost reprezentată prin
Pr. Constantin Alecse, George Dascălu și Josiph Anghioiu. De
asemenea a luat parte și Pr.John Limbeson, de la misiunea din
Clairmont.
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15 noiembrie 1988. Pr. Victor Runcanu, care a coslujit în
parohia noastră de la 1 noiembrie 1986, își ia rămas bun, fiind
numit preot la parohia „Sf. Trei Ierarhi‟ din Ridgewood, N.Y.
25 iunie 1989. Se împlinește o jumătate de secol de la
înființarea parohiei „Sfânta Treime‟. Sărbătorirea s-a
programat la 23-24 septembrie 1989.
2.- EVENIMENTE CARE ȘI-AU PUS AMPRENTA
PE ACTIVITATEA MEA PASTORALA 1982 - 1989
Este avenit aici să amintesc câteva evenimente din
perioada pastorației mele la Los Angeles, anii 1982-1989, care
într-adevăr și-au pus amprenta pe activitatea mea pastorală,
socio-culturală și sacerdotală în acest timp, pe care simbolic îi
numesc cei 7 ani de „acasă” – primii șapte ani de parohiat la
Los Angeles - (evenimente despre care voi vorbi în capitolul
care va urma în volumul următor „Culisele vieții pastorale‟ și
pe care îmi voi construi întreaga mea prezență în sudul
Californiei, în următorii 26 de ani (1990-2016), după cum
urmează:
• Românii noștri, deși departe de patria natală, au continuat
să simtă românește, să păstreze tradițiile și să cultive cântecul
și jocul nostru din străbuni.
Într-o imagine inedită (din
11 februarie 1989), un public
de cca 400-500 persoane a
participat
la
un
Concert
susținut de formația „Rapsodia
Carpaților‟, sub conducerea
renumitului instrumentist ION
LĂCEANU, în marea sală de
spectacole
„Trans-America‟
din Los Angeles.
Evenimentul a fost organizat de Aristide Buhoiu,
directorul ziarului „Universul”, susținut de biserica noastră și de
toate organizațiile locale, dovada faptului că ATUNCI, simțeam
cu toții românește, simțeam că zilele comunismului din
România sunt numărate, simțeam că în decembrie 1989 ceva
se va întâmplă, care va schimba nu numai România, ci și soarta
și destinele diasporei românești, pentru totdeauna.
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• Mari personalități
ale exilului românesc,
în
frunte
cu
Majestatea
Sa,
Regele Mihai I, au
apreciat
activitatea
comunității noastre,
obligându-ne în viitor
să
participăm
cu
aceeași
dăruire la
viața și activitatea
Sfintei
noastre
Regele și Regina,
biserici (despre care
la Slujba din 24 Ianuarie 1987
am relatat mai sus).
• Pe scurt se poate spune că, în această perioadă, mergând
pe urmele înaintașilor noștri, dar mai ales pentru că în
comunitatea noastră româno-americană s-au așezat numeroși
emigranți sau exilați din România, care stăteau, oarecum,
departe de biserică, datorită vremurilor vitrege din România,
parohia noastră a căutat sa fie una „a românilor‟ așa cum a
fost întemeiată în anul 1939. Datorită acestui fapt, dar și
atitudinii mele de a pune în practică învățământul Mântuitorului
Iisus Hristos - „iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți‟ parohia s-a întărit iar progresul era evident prin realizările
enumerate în cronologia anilor precedenți.

Eu, și "faimosul acuzator" londonez
Mihai Giuran

• Atacurile celor fără de
Dumnezeu și fără de țară,
precum și a agenților lor,
asupra mea personal, dar și a
bisericii pe care o conduceam,
adesea fiind numită drept
biserica legionarilor, în loc să
slăbească parohia, au întărito. Răspunsul credincioșilor a
fost unanim, și fără echivoc:
creșterea
participării
la
slujbele
și
activitățile
sacerdotale
și
sociale,
amplificarea interesului față de
activitățile culturale și
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artistice, prezența a sute și sute de români la picnicurile și
mesele lunare ale parohiei, contribuția crescândă pentru
edificarea noii biserici și a centrului cultural românesc, etc.
Preocuparea credincioșilor noștri a fost și va fi „să
sprijine biserica și pe mai departe, așa după cum vom etala în
continuare, să iși aducă copiii la slujbele religioase, să
răspândească morala creștină, pentru că numai astfel un om
poate deveni plăcut Bunului Dumnezeu și semenilor săi, fiind
un demn și onest cetățean al țării care ne-a adoptat. Îndemnul
fondatorilor și a tuturor înaintașilor noștri, din decursul a 5
decenii precedente, care s-au străduit ca această instituție să
trăiască și să progreseze, este valabil și astăzi.

1982-1989 - Aspecte de la demonstrațiile anti-comuniste în Los Angeles
• Decembrie 1989 a însemnat pentru România, încheierea
unei perioade întunecate de comunism bolșevic. Unii spun că ar
fi căzut comunismul. Alții consideră schimbarea etichetei
(„aceeași Mărie cu altă pălărie‟). Personal sunt înclinat să
agreez cu cei din urmă, însă, un lucru este sigur că, odată cu
evenimentele din România din 1989, s-a schimbat însăși febra
diasporei românești, gândirea și însăși ființarea comunităților
românești din exil.
Ce a însemnat trecerea dintre 1989-1990
Menționam mai sus, neasumându-mi premuniția (fiindcă
întreaga omenire simțea și știa dincotro bate vântul), că anul
1989, mai ales Crăciunul anului 1989, avea să fie anul
Crăciunului nostru românesc. Și, într-adevăr a fost. Nu vom
elabora, nu vom insista, vom căuta să adnotăm câteva
caracteristici care au schimbat, pentru totdeauna, existența
diasporei românești față de ceea ce a fost ea până atunci.
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După 1989, biserica încetează a mai fi „Micuța Românie‟,
Ne vom întoarce acasă
Au existat români
în diaspora, care au apreciat,
„postum”, perioada aceea, dar care, mai ales, dacă au făcut
ceva bănuți în străinătate (prin metode nu neapărat ortodoxe și
morale), au tânjit după societatea aceea din trecut, poate chiar
din vremea „împușcatului”. Alți români, deștepți, doreau să fie
ca mieii, care sug la două oi: profită de avantajele pe care leau obținut în străinătate, dar nu renunță nici la legătura și
dragostea pentru România, acum eliberată! Oamenii nu spun,
de fapt, ceea ce simt și gândesc, ci ceea ce aud în doctrina
oficială. Știm că doresc să se întoarcă în România și să șteargă,
din memoria colectivă, perioada 1945-1989, mai ales perioada
Ceaușescu. Aș cuteza să mărturisesc că încercăm astfel să
anihilăm ceea ce suntem, de ce suntem în stare când ne punem
pe treabă și, de ce ne-am refugiat politic în alte țări, însă se
doreau a fi exemple, în dorința de a reconstrui România, chiar
și dacă se începea cu voluntariat gen „Bumbești-Livezeni”. În
acele vremuri, foarte puțini erau cei care înțelegeau că nu mai
este nimic de făcut cu România, decât să ne predăm străinilor,
să ne cumpere cu totul și, noi să le devenim slugi… Intr-o lume
în care manipularea este politică de stat, este greu să distingi
grâul de neghină.
Vreau să vă mai spun că, încă din acele vremuri am
urmărit comentariile românilor de pe anumite clipuri de pe
youtube (de exemplu, cu muzică românească). Mulți
comentează de pe afară și se vede că majoritatea sunt
nefericiți departe de casă. Așteaptă momentul când se vor
putea întoarce. Unii își exprimă foarte clar aceste sentimente.
Eu cred că semnele sunt bune și vreau să-mi păstrez
optimismul și încrederea în puterea de regenerare a românilor,
că doar nu suntem pe aici de ieri, de azi… Nu știu, însă, dacă
cei din România înțeleg faptul că, pentru noi, cei împământeniți
aici, în diaspora, de multe decenii, nu ne vom mai întoarce
acasă, fiindcă pentru noi, „acasă”, înseamnă aici, unde ne-am
stabilit (America, Europa Nordică, sau de Vest, Australia, Noua
Zeelandă, etc.).
"Pentru o educație creștinească corectă sunt necesare
trei lucruri: în primul rând puține cuvinte, în al doilea rând
multe exemple și în al treilea rând mai multă rugăciune."
Sfântul Paisie Aghioritul
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Ce înseamnă acasă, domiciliu, naționalitate, cetățenie,
adaptare,
libertate? (argumentarea pro, a celor ce
doresc să se întoarcă acasă)
Acasă. - Cuvântul „acasă” înseamnă România, pentru cei
care s-au născut acolo, indiferent unde trăiesc. E normal, e
firesc, e natural ca românii plecați, când vorbesc de România,
să considere acel loc „acasă”.
Domiciliul. - Domiciliu înseamnă locul unde cineva a
decis să trăiască. Unii români au domiciliul în România, alții în
lumea largă.
Naționalitatea. - Este un termen neschimbător. Românii
plecați, nu devin altceva decât români, chiar dacă și-au
schimbat domiciliul. Naționalitatea nu e „domiciliară”.
Cetățenia. - E un statut pe care o țară îl conferă unui
om. Cetățenia se obține prin naștere sau după ce un nou venit
a îndeplinit niște condiții. Un om poate avea mai multe cetățenii
dar o singură naționalitate și un singur „acasă”.
România. - Este țara în care ne-am născut. Cam
dezolant să se ajungă la vârsta maturității și să se creadă că
România înseamnă Ceaușescu, Iliescu, Băsescu sau alți „escu”.
Libertatea. - Este bine când un om are libertatea de a
alege. Nu interesează pe nimeni de ce unii au plecat sau au
ales să revină în România. Acestea sunt decizii pur personale
pe care ar trebui fiecare să și le asume de la bun început.
Adaptare. Se știe că unii oameni nu se pot adapta,
atunci când schimbă domiciliul. Nu se pot adapta la mediul
climateric și social, nu pot urma noile reguli, nu-și găsesc rostul
mult visat, nu-și văd visul cel „roz” cu ochii, sau, mai rău,
caută România oriunde s-ar afla ei în lumea largă. Dintre
aceștia unii s-au întors. Românul, prin firea sa, este melancolic,
iubitor de neam și de glie, iar poemul de mai jos ne transpune
într-o astfel de stare sufletească:
„Cât voi trăi pe astă lume,
Cuprins voi fi de dorul sfânt
De prispa care mi-a dat nume,
De satu-n care m-am născut,

Că-n el păstrez copilăria,
Acolo-s multele-mi vacanțe.
Ce frumos, când păzeam via,
Visam la marile-mi speranțe!‟
M.I.
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Pământ natal
de ing. Ion Anton

Cu inima-mi pustie, departe de-a mea glie,
Mă tot gândesc la sfânta, dulcea Românie!
Nimic nu reușește, oricât m-aș strădui,
Să-mi ostoiască dorul de a o regăsi.
La ea îmi este gândul, mă arde acest foc,
Mi-e viața-ndestulată, dar sufletu-mi deloc.
O Prutule, iubite, cu curgerea ta lină,
Mi-ai fost mereu alături, școala mea divină!
Când, încărcat de slove, reveneam de la școală
Mă însoțeai pe cale cu unda ta domoală.
Mă legănam în vise, scrutând adâncu-ți clar,
Sclipiri de peștișori, zburdau în joc sprințar.
Când soarele de vară vărsa a lui văpaie,
Cu apa-ți răcoroasă îmi ofereai o baie,
Și-mi potoleai năduful din luna lui cuptor,
O, Prutule, mi-ești punte de frăție și dor!
Adeseori scrutez drumu-ți, în larga zare,
Cercând să-ți deslușesc făptura-n depărtare,
Vie-mi este speranța, că iar mă vei primi,
Dă-mi Doamne sănătate, poate voi reveni!
Sorbi-voi apa vie, cu dragostea de țară,
Cu florile din glie să-mi fac cunună iară,
Și, oriunde aș merge, în lumea asta mare,
Numai la pieptul gliei simt dulcea alinare.
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Din pățaniile unui întors :
- Timpul trece, noi ne schimbăm
Românul are o expresie neaoșă, care se potrivește și
acestor nostalgici. Cei pe care i-am lăsat acasă nu mai sunt la
fel, care mai sunt, nu-i vorbă că nici noi nu mai suntem cineam fost la plecare.

Interviul preotului la TV Americană, la
căderea lui Nicolae Ceaușescu

În nimic nu cred oamenii mai
mult decât în ceea ce cunosc
mai puțin. Cu cât vii mai de
departe cu atât se așteaptă să
vii înstărit (nu glumă). Dac-ai
venit, înseamnă că nu te-ai
realizat, ai dat-o în bară.
Nu prea găsești oameni
cărora să le spui adevărul,
care nu are, decât foarte rar,
nici în clin nici în mânecă cu
filmele
și
nici
cu
documentarele de pe sticlă.

Nu vor să fie dezamăgiți.
Oscarul, finala EN-Bİ-EY, etc. sunt marfă de export a
vânzătorilor de gogoși, visul american. La început de Ꞌ90, o
româncă plecată de mică în Statele Unite, uitându-se la
„tembelizor” la noi, a zis: ăsta nu-i CNN America.
Dar, să revin. Dacă pe oameni nu-i găsești la fel, slabă
nădejde ca locurile să fie la fel. Zonele industriale ale orașelor
sunt în paragină, dacă nu, chiar, au fost rase pentru „proiecte
imobiliare”, de cele mai multe ori au rămas maidane, sau hale,
parcele și parceluțe pentru depozite sau mici ateliere. Casele și
blocurile….„te-apucă râsul-plânsul, până să te obișnuiești. La
tot pasul apar culori țipătoare de roz, portocaliu sau verde
peste pereții de scârț (polistiren), termopane, vile colțuroase,
cu câte-un balconaș, fără pod. Apartamentele-s modernizate,
adică făcute „ciur” cu rotopercutorul (sport național), fără ușă
la bucătărie, dar cu hotă ce numai recirculă aerul, podea din
rumeguș presat, uși de tablă („anti-efracție” adică cu tablă
peste), interfon ca la Bastilia. Parcările se fac pe fostele spații
verzi, dacă nu-s garaje, mașini peste tot, străzi cu nume
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schimbate, sensuri giratorii (alt sport național), unde nu teaștepți.
Biruri, taxe, accize, impozite la tot pasul. A ajuns ca apa
de ploaie, pe lângă cea de la robinet, să fie plătită! O fi viața-n
străinătate scumpă dar aici este la fel de scumpă sau mai
scumpă!
Birocrația
Te lovești de ea la cel mai mic pas. Ajungi să te bucuri cai primit o țidulă în a 7-a zi lucrătoare, cu pile, deși au zis în 5.
Pare-se că cei care conduc, din umbră, vor ca nimic să nu
meargă, ca oamenii să plece unde-or vedea cu ochii. Cei careau făcut bani, marea majoritate prin speculații, încep a fi furați
de hoți mai mari, prin fisc și procuratură, care lucrează doar la
comandă. Pare-se c-au fost folosiți, fără a ști, de „marele
manipulator” pentru a scoate cu mâna altora „cartofii fierbinți
din jăratec” dar mai ales pentru a schimba lucrurile: legislație,
fel de-a fi, fel de-a construi, valori, etc. Până când puterea
politică, economică și mediatică nu va încăpea pe mâna unui
singur grup, vor mai fi scandaluri de corupție. De asta în
America nu-i corupție. În România bandiții au în mână politica,
economia și media.
Acum, acasă-i ca acasă, mâncarea mai are, rar, încă
gust. Mai sunt : neamuri, foști colegi, părinți (care mai au), dar
mai ales o țară frumoasă. N-am umblat în toată lumea dar
natura aici e altfel, îți mângâie sufletul. Sunt multe fructe bune,
trebuie numai să le culegi. Azi-mâine vine ștevia, măcrișul,
cireșe amare, vișine sălbatice, măcieșe, flori de soc, cătină,
ciuperci… Mai greu cu hribii/mânătărcile că dau italienii 10
lei/kg și dacă nu mergi la răsărit de soare nu mai afli nimic. Ar
trebui oprit exportul de ciuperci. Nimeni nu se-mbogățește din
asta ci numai cârpește pe ici-colea, iar oamenii nu mai au ce
culege. Natura ni le dă tuturora. Nu rar găsești prin pădure
pământul răvășit, pare-se c-au început cu trufele/cartofi de
pământ. Pe la sat încă mai găsești oameni.
Ne-am întoarce…, dar nu prea avem la ce!...
Mulți români se întorc, eu personal cunosc sau am auzit
de câțiva… numai că nu se face deloc tam-tam de întoarcerea
lor, se face mult tam-tam că lumea pleacă din România, ăsta
trebuie să fie trend-ul… de depopularea, României, de români!
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Peste graniță sunt mulți care s-ar întoarce, dar nu mai
au la ce, în sensul că au vândut cam tot ce aveau, ca proștii,
„au dat vrabia din mână pe cioara de pe gard…” Unii nu se
întorc pentru că sunt condiționați să rămână prin legile țărilor
lor de reședință… (un alt exemplu este că dacă stai aici un
minimum de ani, cerut de legile interne, guvernul țării
respective îți dă o pensie socială, pe care ți-o taie, însă, dacă
ești plecat mai mult de un anumit număr de luni… (potrivit
legii), de aia mulți români pensionari stau un număr de luni în
Romania și restul anului în Țările de unde-și primesc pensiile).
Un alt aspect pe care vreau să-l sesizez este că nu se
încurajează întoarcerea românilor acasă. Ministrul desemnat
pentru Românii din străinătate avea un proiect, (nu știu dacă a
mai făcut ceva), de favorizare a întoarcerii românilor acasă. Ne
așteptăm și la mai multe piedici din partea autorităților
române. Personal, eu și familia mea, am făcut acum câțiva ani
o cerere către Ministerul de Interne, de a dobândi un pașaport
Românesc. În prima instanță mi s-a comunicat faptul că
cererea nu mi-a fost aprobată. M-am simțit insultat. Eu,
provenit din moși-strămoși din neam românesc, am ajuns
dintr-odată incompatibil cu părinții, moșii și strămoșii mei, în
timp ce alții, de alte națiuni, și chiar cu diferiți pigmenți ai pielii
lor, primeau ca pe bandă rulantă CETĂȚENIA ROMÂNĂ. Mi-am
zis: „Alecse, bun-venit acasă! - Stai unde ești, căci nu aparții
acestui neam!‟. Nu-i mai puțin adevărat că, revenind insistent
la Consulatul din Los Angeles, după tergiversări și așteptări de
aproape un an de zile, însuși d-l consul general, într-o zi de
duminică, a venit la Sfânta Biserică, și, la finele serviciului
divin, mi-a înmânat mie și soției, pașapoartele noastre
românești, drept inalienabil al tuturor românilor de
pretutindeni. Am apreciat gestul, și-i mulțumim domnului
consul. Concluzia mea personală este deci că românii sunt
încurajați sau chiar determinați și împinși să părăsească
România, dar nu sunt încurajați să se întoarcă!
„Azi satul nu mai e ce-a fost,
Că prea mulți tineri au plecat
Să-și cate undeva vreun rost,
Cu greu se mai întorc prin sat.

Aș vrea biserica iar plină,
Cum se-ntâmpla de sărbători,
Plângea tot cerul de lumină,
Și-aș vrea să văd colindători!‟
M.I.
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3.- PRECIZAREA UNOR DATE IMPORTANTE DIN ISTORIA
PAROHIEI (1990 – 2017)
Biserica – „Micuța Românie”
Menționam în subcapitolul anterior faptul că în perioada
de dinaintea anului 1989, înainte de căderea comunismului
(sau așa zisa cădere a comunismului) din România, în diasporă
Biserica era o micuță Românie, unde conaționalii se adunau, nu
numai, la Sfintele Slujbe ci și în cadrul multora și feluritelor
activități comunitare (social-naționale, culturale, tradiționale,
etc), cum ar fi mese lunare, picnicuri, întâlniri aniversare,
colinde, etc. În sudul Californiei, parohia „Sfânta Treime” din
Los Angeles era arhicunoscută, nu numai, statal sau național, ci
și internațional. Internetul începuse să joace un rol pivotal în
acest sens. Era suficient să mergi la motorul de căutare
„google.com”, și să scrii doar cuvântul „biserica”, si dintr-odată
îți apărea în fața ochilor pagina virtuală a parohiei „Sfânta
Treime” din Los Angeles. De fapt, din acest punct de vedere,
acest lucru este adevărat chiar și în zilele noastre.
PERIOADA DE TRANZIȚIE - 1990-1994
Această perioadă, așa după cum, iarăși, menționam mai sus,
este considerată drept perioada de tranzit. Mulți conaționali
„contemplau” la repatriere. Mulți au și făcut-o. Foarte mulți,
după ani și ani, sau chiar pentru prima dată după ce părăsiseră
România în condiții specific personale, se reîntorceau în
România pentru prima dată. Copleșiți de schimbările de acolo și
de sărăcia din Patria Mamă, cei mai mulți și-au schimbat
atitudinea de susținere a Micuței Românii (Biserica), alegând
să ofere suportul lor material celor de acasă, bisericilor din
satele din care proveneau și, care erau în plin proces de
remodelare, sau poate chiar de construire de noi biserici în
localitățile de unde fiecare în parte provenea. Adesea auzeam
expresia: „Părinte, anul acesta nu mai pot contribui la biserica
dv, fiindcă am contribuit substanțial la biserica din satul de
unde am venit, care nu mai are fonduri să continue construcția,
poate să-și instaleze acoperișul sau poate să meargă înainte cu
pictura icoanelor.
Am înțeles acest proces de schimbare firească în cele
întâmplate după 1989 și, am apreciat întotdeauna dăruirea
conaționalilor noștri de a-și ajuta bisericile satelor, sau orașelor
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lor de obârșie, de a-și ajuta rubedeniile și conaționalii, etc. Acte
lăudabile și demn de luare în considerare, însă, aceste
schimbări aveau să aducă mutații capitale în viața și existența
bisericilor românești din diaspora, în general, și a comunității
noastre româno-americane din Los Angeles.
Nu voi încerca să analizez starea comunităților românești
din Europa Centrală și Occidentală, pe care nu o cunosc și,
înțeleg că are caracteristici specifice prin migrația românilor de
ordinul sutelor de mii, sau chiar milioane (Italia, Spania, etc) și
de pe alte continente, însă, mă pot referi la comunitățile
româno-americane, în general și, exemplific situația comunității
noastre din metropola californiană.
În timp ce înainte de 1989, în sezonul verii, se organizau
4-5 picnicuri (principala sursă de venit pentru întreținerea
bisericilor noastre), unde românii se adunau împreună,
simțindu-se acasă, după 1990 s-au redus astfel de activități, pe
de o parte fiindcă numărul vârstnicilor, care simțeau
necesitatea unor astfel de activități s-a redus prin eliminare
naturală (decese), iar cei tineri se întorceau acasă, în vacanțe,
spre a-și vizita locurile natale, sau ale părinților, moșilor și
strămoșilor lor. Astfel că activitățile de natura picnicurilor sau a
meselor lunare de vară (care împlineau plata cca 25% din
bugetele parohiei), s-au redus.
Chinul păstrării tradițiilor de Crăciun,
Anul Nou și Boboteaza
Dacă înainte de 1989, în perioada dinaintea Crăciunului,
reușeam să organizăm 3-5 grupe de colindători (20-30 de
persoane), care vizitau în cele 4-5 nopți de colindat cca 150 de
case, purtând mesajul praznicului Nașterii Domnului, la casele
credincioșilor, aducând obolul drept-măritorilor vizitați, 7-9 mii
de dolari (8-10% din bugetul parohiei), după 1989, cu multă
greutate adunăm o grupă de cca 6-8 colindători care,
colectează pentru biserică, cu multă greutate cca 3-4 mii dolari
(3-4% din bugetul parohiei), și asta pentru faptul că preotul
paroh este întotdeauna în fruntea grupei. Motivația este
întotdeauna aceeași, lipsa de voluntari, mulți enoriași fiind
plecați în concedii (de regulă în România), iar alții indisponibili
a primi colindătorii în perioada în care un anumit sector
geografic a fost planificat pentru colindat.
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Pangarul bisericii și lipsa de contribuție voluntară
În timpul sărbătorilor de iarnă vorbim despre aceeași
situație. Mulți conaționali se întorceau acasă a petrece un
Crăciun Românesc, cu rudeniile, zăpadă, cârnați, sarmale și
caltaboși. Lipsa prezenței lor în bisericile noastre, de peste
Atlantic, era simțită nu numai numeric, ci și pecuniar. Chiar și
Revelioanele, cu săli arhipline cândva, înainte de 1989, n-au
mai putut fi organizate (decât arareori) datorită absenteismului
firesc al participanților, fie că nu se găseau în localitate, în
perioada sărbătorilor de iarnă (plecați fiind în România), fie că
alegeau să petreacă în grupuri prietenești, mai mici, pe la
casele prietenilor, prin rotație, pentru a elimina costurile mari
pe care ar fi trebuit să le suporte dacă participau la
revelioanele organizate de biserică (unde se percepea și o
sumă substanțială, pentru a acoperi cheltuielile orchestrei, care
asigura programul cultural de revelion) – De regulă,
un
revelion acoperea cca 10% venituri pentru bugetul parohial.
Artiștii nu mai găsesc o atracție pecuniară în
comunitățile din străinătate
Vorbind despre programele culturale și de prezența
artiștilor din România, în cadrul comunității româno-americane,
din sudul Californiei, aș dori să punctez faptul că, înainte de
1989, orice artist din România, care era invitat de comunitatea
noastră (biserică, societăți culturale, indivizi cu bună stare) ca
să performeze în cadrul oricărei comunități, considera și, pe
drept cuvânt, a fi un cineva, considera o onoare să fie invitat în
America, drept pentru care, ori de câte ori performau, nu mai
încetau să aducă osanale organizatorilor și inițiatorilor unor
astfel de activități. Se mulțumeau cu orice fel de ofertă
pecuniară. Era o onoare pentru ei să-și înscrie în portofoliu o
activitate prestată în California, înainte de 1989.
După 1989, astfel de prestații nu au mai fost rentabile.
Mai bine în România, cu Manele, decât în America, cu folclor
autentic și tradiții. Așa că, mulți dintre consacrații actori și
artiști din România au ales a sta în România, pentru câștigul lor
financiar în detrimentul participării și prezenței lor în cadrul
comunităților din diaspora.
Noi am păstrat tradițiile (evenimentele naționale) – timp
de 25 de ani după revoluție
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Libertatea în biserică (mai cu seamă în America)
Declarațiile recente ale unor tineri români sunt
impresionante: „Am câștigat o revoluție, dar nu știm ce să
facem cu ea. Suntem liberi, dar, încă temători, suspicioși, nu
înțelegem ce-i democrația.” Vor trebui să treacă două generații
pentru ca românul să se simtă cu adevărat liber, fără
complexe, respectând pe cei din opoziție.
Confuzia se simte, nu numai la eroii revoluției, ci și la
refugiații mai vechi, veniți în Statele Unite cu concepția greșită
că libertățile americane sunt nelimitate. Încă de la aeroport
sunt întâmpinați cu surpriza: „No smoking”, „No litter”, „No
crossing”, „No turn on red”, „Keep right”, „Keep left”, „For
employees only” și, încă, au impresia că au greșit adresa. Ce
fel de democrație o fi aceasta? Atât de multe restricții, atâtea
limitări?! Intr-adevăr, sunt niște limitări, pe care noi le cerem,
pentru care votăm, pentru care plătim taxe, ni le impunem,
pentru că nu există adevărată democrație fără restricții,
precum, nici libertate nu există fără responsabilitate. Viața,
însă, nu are sens, fără o disciplină morală.
Unii dintre acești români, nou-veniți, fiind născuți și
crescuți în credința ortodoxă, s-au alăturat bisericilor vechilor
emigranți, făcând eforturi să se adapteze mentalității
românilor-americani. Alții au cerut episcopului permisiunea de
a înființa misiuni și parohii ortodoxe în limba română.
Avem toată admirația pentru acești preoți și credincioși,
fugiți de teroarea comunistă, care, deși săraci, fac toate
sacrificiile pentru menținerea parohiilor.
Greutatea vine de la neînțelegerea bisericilor americane
ca instituții independente într-un stat democrat. Bisericile, aici,
sunt libere, nu au nimic cu statul, guvernul nu le ajută, dar nici
nu le cere. În primul rând ne-ar plăcea să credem că singurul
motiv care i-a determinat pe noii veniți să ceară înființarea de
parohii noi, este nevoia mântuirii sufletului. Biserica nu poate fi
nici club politic, nici grup sportiv și de dansuri naționale, nici
asociație culturală. Nu știu dacă sunteți informați că „Uniunea
și Liga‟ au o mulțime de asociații în acest scop.
Biserica Ortodoxă are un singur țel: să asigure
credinciosului o viață sacramentală, în vederea sanctificării și
îndumnezeirii omului. Acesta este și scopul pentru care
Dumnezeu s-a făcut om, a pătimit și a înviat din morți, iar în
ziua cincizecimii, prin Duhul Sfânt, a întemeiat această
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instituție. Dintre toate instituțiile lumii libere, biserica are cea
mai strictă disciplină. Ea izvorăște din Sfintele Canoane și este
statuată prin legi și regulamente de funcționare, care sunt
aprobate de guvernele respective și sunt declarate
constituționale prin însuși actul de încorporare a unei mitropolii,
episcopii, ori parohii. Când autoritățile locale semnează acel
act, ele cer, mai întâi, aprobarea episcopului, în cazul unei
biserici structurate ierarhic și, înțeleg că parohia respectivă va
funcționa respectând statutele acelei episcopii. Acele statute
sunt onorate și în tribunal, în cazuri de litigii, între preoți și
parohieni.
În America, procesele religioase se judecă conform
statutelor de organizare a bisericii respective. La alte legi
judecătorii nici nu se referă. Așa că, în biserică, nimeni nu face
ce vrea sau ce crede el că e bine. Toți trebuie să respecte
statutele, altfel acea parohie nici nu poate exista, se autodesființează. De aceea, nu surprinde faptul că mulți dintre
refugiații din România, membri ai parohiilor noastre, nu vor să
țină seama de Statutele Episcopiei, în hotărârile pe care la iau.
Nu numai că nu le citesc, ci le ignoră, ba chiar le disprețuiesc
cu expresii ca: „Să nu-mi spună mie episcopul sau preotul ce
trebuie să fac. Mi s-a poruncit destul în România comunistă.
Aici am venit să fac ce vreau.” Nicăieri, în America, nu faci ce
vrei, cu atât mai mult în biserică. Toată lumea respectă
Statutele Bisericii, în frunte cu Episcopul și Consiliul Episcopesc.
Numai Congresul are dreptul să le schimbe. Nimeni nu este
obligat să devină membru sau preot al unei parohii în episcopia
noastră, însă, dacă vrea să fie, trebuie să respecte disciplina,
pentru că Biserica Ortodoxa Română din America nu este un
„sat fără câini”. Există Episcop, Consiliu, Consistoriu, Congres
... Nu orice preot venit din România se poate duce într-o
parohie și poate să slujească pentru că îl plac oamenii, sau mai
bine zis, unii oameni. La rândul lor parohienii nu au dreptul săși aleagă preot pe cine vor ei. Există o procedură. Preotul
trebuie cerut de la Episcopie, unde își depune actele și este
verificat dacă este preot cu adevărat. Abia după ce Episcopul își
dă avizul, preotul poate fi numit sau ales, așa cum prevăd
statutele episcopiei. Oamenii se pot înșela, neînțelegând rostul
bisericii. Nu orice om cu voce frumoasă, sau bun predicator,
este vrednic de Sfânta Taină a Preoției.
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Mulți dintre refugiații veniți din România nu înțeleg că, a
fi membri în buna rânduială ai unei parohii, trebuie să se
spovedească și să se cuminece de cel puțin patru ori pe an, în
timpul posturilor, iar cei care trăiesc necununați la biserică, nici
nu pot deveni membri, oricât de bogați ar fi ei și oricâte donații
ar oferi bisericii.
Unii, interpretează greșit chiar rațiunea plății taxelor
anuale de membrie: critică, se revoltă sau, pur și simplu nu
plătesc. Evident că, în România, creștinul este membru al
bisericii prin botez, fără să figureze pe vreo listă. Se duce la
biserică, se roagă și vine acasă fără să-l preocupe costul
electricității, reparația bisericii, ori salariul preotului. Biserica
este întreținută de stat. Dar, bineînțeles, este și controlată.
Statul american nu ne ajută cu nimic, dar nici nu ne cere nimic,
nu ne controlează. Îți trebuie biserică? Zidește-o! Ai nevoie de
preot? Plătește-l! Biserica poate să aibă școli, orfelinate, case
de bătrâni, chiar și universități și spitale. Toate vin din donațiile
credincioșilor. Este o mândrie pentru un american, când
primește salariul, să-și plătească cota lunara la biserică. Cei
care sunt crescuți într-un sistem cu biserică de stat, nu pot
înțelege aceste aspecte.
Faptul că, în America, parohienii plătesc pe preot cu un
salariu lunar, nu le dă acestora dreptul să-l trateze ca pe un
servitor, adică să-i spună: „Părinte, noi te plătim să faci ce
zicem noi!” Preotul trebuie să învețe să mustre, să îndrepte,
autoritatea lui nu poate fi știrbită. Să nu i se spună preotului ce
să predice, cum să facă slujba, sau cu câte lingurițe să
împărtășească. În oficiul său sacerdotal, preotul este controlat
numai de episcop. Pe de altă parte și preoții au datoria de a
cunoaște și a respecta regulamentele Episcopiei. Majoritatea
conflictelor între preoții nou-veniți și credincioși, survin din
faptul că ambele părți nu respectă statutele.
De aceea, îl pun pe Episcop în situația de a nu-i putea
apăra în fața poporului. Asemenea preoți își ruinează prestigiul
moral. Autoritatea preotului nu consistă în puterea unei
argumentări ambițioase, ci mai degrabă în tăcere, răbdare,
credință și blândețe. Mai mult respect câștigă un preot care
rabdă insultele, decât unul care acționează violent,
transformând biserica într-o mahala.
Este de datoria noastră să avertizăm pe preoții și
credincioșii veniți de curând în Statele Unite, să nu înteleagă
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greșit libertățile americane, să nu trateze ușor disciplina din
parohiile ortodoxe. În biserică există canoane și legi, încă de la
Sfinții Părinți.
Indisciplinații, neascultătorii, rebelii, nu au ce căuta,
fiindcă Biserica nu este un loc pentru ambiții. Singurul scop al
acestei instituții dumnezeiești este mântuirea sufletului.
(+Nathaniel - Preluare din Viața Creștină, vol. XXXIII, AprilJune, 1990, pp. 3-4)
CURSUL EVENIMENTELOR, CU PĂSTRAREA TRADIȚIILOR
9 iunie 1990: D-l Miron Bonca și
soția sa, Millie, fac o vizită în
România, în calitate de reprezentanți
ai parohiei „Sf. Treime”, pentru a
prezenta peste o jumătate de milion
de lei, din donațiile colectate, din
inițiativa parohiei noastre din Los
Angeles, căminului de copii din
Liteni, Suceava, care adăpostește
peste 208 copii, cu vârste între 617 ani („Impresii de călătorie”, de
Miron
Bonca, în revista „Viața Creștină”, iulie-august 1990, p.7-8).
2 ianuarie 1992. Biserica întreagă a sărbătorit-o pe Mary
Trippon, cu ocazia celei de a 100-a aniversări a zilei de naștere.
15 august1992. Soții Constantin și Getta Jercan și-au sărbătorit
25 de ani de căsătorie. Nașii au fost Vasile și Ana Eugenia
Ionescu.
1 Septembrie 1993:
Părintele prof. Dr. Cătălin Mitescu, asociat la parohia „Sf.
Treime” din Los Angeles, CA, este numit preot paroh al bisericii
Sfânta Ana, din Pomona Valley, CA.
10 octombrie 1993 – Soții Emilia și Mircea Popa și-au sărbătorit
aniversarea de căsătorie, în San Francisco, cu ocazia vizitei
dansatorilor noștri și a însoțitorilor lor, la „Casa Română și
Capela‟.
„Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici
geniul nu pot crea nimic fără tradiţie.‟
Vasile Pârvan în Datoria vieţii noastre (1920)

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

495

19 octombrie1993 – S-a stins
din
viața
steaua
ecranului
Francez Paula Gibson (aka Pola
Illery Gibson), la 84 de ani. Am
prohodit-o marți 26 octombrie,
în capela «Green Hills», fiind
înhumată în cimitirul „Rancho
Palos Verdes”, unde își doarme
somnul de veci. A jucat în peste
30 de filme, în Franța, în
perioada anilor 1930 (perioada
filmelor mute).
A fost o binefăcătoare a marelui poet, maestrul Aron Cotruș,
de care am vorbit în detaliu, mai înainte, în autobiografia mea.
A fost o mare onoare pentru mine să-i fi fost duhovnic.
17 ianuarie1994: Cutremurul devastator din Northridge,
California. Poduri dărâmate; mii de clădiri avariate; autostrăzi
închise pe perioade îndelungate, chiar și câteva luni de zile.
17 aprilie 1994: Părintele Vasile Părău, îmbisericit la „Sfânta
Treime”, a fost numit preot paroh la Biserica „Sf. Ioan
Botezătorul” din Phoenix, AZ.
7-23 mai 1994: Un pelerinaj la
locurile Sfinte ale României, a
fost organizat de PS Sa
Episcopul Nathaniel, însoțit de
protopopii Episcopiei ROEA, de
la „Vatra Românească”,
la
invitația Patriarhiei Române
(PF
Teoctist).
Un
raport
detaliat al pelerinajului îl
Pelerinaj la locurile sfinte din România publicăm în cele ce urmează.
28 mai 1994: Are loc căsătoria religioasă a tânărului Daniel
Alexander Platt cu Paula Steliana Matei.
28 mai 1994: Are loc înmormântarea, în București, a preotului
Dumitru Vâlcu (1905-1994), unchiul după tată al părintelui
Constantin Alecse. Un panegiric a fost consemnat în revista
Viața Creștină, Iulie-August 1994, pag. 26-27.
8 august 1995: După o îndelungată suferință, Mircea Popa,
devotat membru al bisericii noastre și președinte al Consiliului
Parohial, ani de-a rândul, și-a dat obștescul sfârșit. Un
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panegiric (CV și programul funeraliilor) s-a publicat în revista
„Viața Creștină”, iulie-septembrie 1995, pag. 18-19.
Luna septembrie 1995: Ziarul din Canada „Luceafărul
Românesc” a dedicat ediției din luna septembrie 2 pagini
centrale românilor din California (pr. Constantin Alecse, autorul
articolului), însoțit de 6 fotografii, din cadrul parohiei „Sfânta
Treime”. În același număr a fost publicat și un interviu al PS
Sale Episcopul Nathaniel despre viitorul comunității românoamericane și canadiene, la început de nou mileniu.
1 octombrie 1995: La recomandarea părintelui paroh și, cu
aprobarea Consiliului, și Reuniunii de Doamne ale bisericii
noastre, PS Sa Episcopul Nathaniel l-a îmbisericit pe preotul
Ioan Poptelecan, la parohia noastră.
1 noiembrie 1995: Părintele Ioan Andrișoaia (însoțit de fiul său
Petruț), inițial asociat al bisericii noastre și, mai apoi, paroh al
Bisericii „Sf. Maria” din Las Vegas, s-a stabilit în Vancouver,
Canada, fiind numit preot paroh al Bisericii „Sf. Nicolae” din
numita metropolă, de către PS Sa Episcopul Nathaniel.
12 noiembrie 1995: Începând cu data de duminică, 12
noiembrie crt., biserica noastră începe oficierea slujbelor și în
limba engleză, în biserica portabilă ce se amenajează duminical
la Sala Mare Parohială. Așteptăm o participare de cca 35-40 de
persoane, vorbitori de limbă engleză, între care se numără
tineretul parohiei și nevorbitorii de limbă română. Temporar,
slujește părintele paroh Constantin Alecse, în timp ce părintele
Ioan Poptelecan slujește Sf. Liturghie și, predică în limba
română, în Sfânta Biserică.
23 noiembrie 1995: Ziua Recunoștinței. Devotatul enoriaș al
bisericii, Emil Tatu a plecat la veșnicie la vârsta de numai 66 de
ani (panegiric: revista „Viața Creștină”, octombrie-decembrie
1995, pag. 16-17).
1 ianuarie 1996: Soții Ilie și Angela Pițu devin administratorii
angajați ai bisericii noastre.
10 februarie 1996: Enache și Anica Alexe, părinții preotului
Constantin Alecse, au sărbătorit cea de a 50-a aniversare a
căsătoriei, la casa fiicei Paulina Ciocan. Nași onorifici : Vasile și
Florica Rotaru. Au participat cca 35 de prieteni. Cadoul
financiar, total, de cca $2100, a fost donat bisericii.
25 februarie1996: La cererea părintelui protopop, se aprobă
transferarea
diaconului
Vasile
Șimonca,
din
cadrul
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Arhiepiscopiei Misionare și îmbisericirea sa la parohia „Sf.
Treime” din Los Angeles, CA.
Luna mai1996: Revista Episcopiei „Solia” a prezentat în ediția
de Sf. Paști, un articol intitulat «Despre anumite evenimente
petrecute în comunitatea românilor din Statele Unite și
Canada» (pag.17-21), în care se explică acțiunea celor 13
preoți din Episcopia noastră (între care se numără și părintele
Constantin Alecse), inițiatorii Comitetului de Inițiativă pentru
fondarea unei Mitropolii Românești pe Continent American.
Cadrul istoric, cât și necesitatea, din punctul de vedere al celor
13 preoți inițiatori ai comitetului pentru formarea Mitropoliei
Românești în America, se pot găsi în revista „Viața Creștină”,
aprilie-iunie 1996, pag.28-37.
14 iulie 1996. Biserica
noastră a fost onorată de
vizita, participarea la slujbă și
la banchetul special, a prof.
dr.
Emil
Constantinescu,
președintele
Convenției
Democratice și al Fundației
Române pentru Democrație,
viitorul
președinte
al
României.
Domnia Sa a vizitat comunitățile Românești din America (12-17
iulie), aflându-se în campanie electorală în comunitățile
românești din diaspora americană.
Jumătatea lunii noiembrie1996: Sosește, din România, tânăra
familie a teologului Anton-Florian „Toni” și dr. Antoaneta
Frunză, cu fiul lor, de 5 ani, Victor-Augustin, în procesul de
reîntregire a familiei. Toni va fi ulterior hirotonit diacon și preot
pentru parohia Sfânta Treime, va cosluji cu noi la Los Angeles
și, în urma mutării lor în Michigan, unde dr. Frunză va primi un
post într-un spital din Grand Rapids, fratele coslujitor va
funcționa câțiva ani drept secretar al episcopiei și ca preot
paroh al bisericii din localitate.
1 ianuarie 1997, părintele Ioan Poptelecan a fost îmbisericit la
biserica „Sfânta Treime”, devenind preot asistent al bisericii,
deservind, cu precădere, capela parohiei în care se slujește
Sfânta Liturghie, în limba engleză.
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25 ianuarie1997: După o suferință îndelungată, fostul preot
asociat al bisericii noastre, părintele Mihai Cerghizan a trecut la
veșnicie, la vârsta de 55 de ani. A fost prohodit în ziua de 1
februarie 1997, în catedrala „Sfântul Gheorghe” din Detroit, de
Însuși Ierarhul locului, PS Sa Episcopul Nathaniel, înconjurat de
un sobor de preoți, între care și părintele coslujitor Constantin
Alecse. A fost înhumat la „Vatra Românească”.
+13 februarie 1997: A decedat Prof. Ilie Ionescu, care a predat
limba română ofițerilor americani. A avut misiuni speciale în
România, pe perioada „războiului rece” (a fost prohodit pe 19
februarie)
Duminică, 25 mai 1997: La finele Sfintei Liturghii a avut loc
încreștinarea pruncului Kevin Cătăloiu, fiul lui George și Gina
Cătăloiu. Onoarea de nași au avut-o părintele paroh
Constantin și d-na psa Elena Alecse.
12 iunie 1997: Părintele Ioan Poptelecan, asistentul nostru,
este numit parohul Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta Maria”,
din Saint Paul, Minnesota, unde s-a și relocat, în aceeași lună.
3-6 iulie 1997: În cadrul Congresului Episcopiei ROEA, de la
„Vatra Românească”, diaconul bisericii noastre, pc Anton
Florian Frunză, a fost hirotonit întru preot (oficiant fiind
Mitropolitul Serafim, din Germania), pe seama parohiei „Sfânta
Treime” din Los Angeles, California. Începând cu data de 1
septembrie 1997, cucernicia sa a fost numit preot asistent al
parohiei noastre.
30 septembrie 1997: Părintele paroh este aniversat printr-un
banchet special organizat de parohie, cu ocazia celei de a 15-a
aniversări a slujirii sale în parohia „Sfânta Treime”.
Octombrie 1998: - Prima pagină web a bisericii noastre.
Revistele „Viața Creștină”, aprilie-iunie și iulie-septembrie 1998
au fost primele pagini postate pe internet de către enoriașul
bisericii noastre, ing. Gabriel Popescu. Pagina web:
www.holytrinity-la.org.
E-mail:
niros@earthlink.net.
Deși
pagina respectivă este încă accesibilă, totuși este depășită, și
nu mai reprezintă real instituția noastră. Din anul 2000,
Biserica „Sfânta Treime” are propria-i pagină de web:
www.biserica.org
- Prezentarea publicațiilor românești din America. Iată
sinteza: Solia/The Herald, Viața Creștină/The Christian Life,
Credința/The Faith, Jurnalul ARA, Informational Bulletin (The
Valerian D. Trifa – Romanian American Heritage Center),
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America/Romanian News, Origini/The Romanian Roots,
Universul, Luceafărul Romanesc (Canada), Datini, Meridianul
Romanesc, Rugul Aprins, Cursuri de Limbă Română (UCLA)...
(„Viața Creștină”, 1 iulie-30 septembrie 1998, vol. 41, pag. 3335).
Filmul istoric „Songs of the Carousel” (Fie Voia Ta / Thy
Will Be Done!),
A fost turnat, parțial, în
biserica „Sfânta Treime”
din Los Angeles. The
Living Water Production a
realizat un film istoric,
despre România, în care,
alegoric, se portretizează
martirajul
familiei
domnitorului Constantin
Brâncoveanu. Episoadele
acestui film s-au turnat în
3 țări: America, Turcia și
România. În America,
multe dintre episoade au
fost filmate în biserica
Ortodoxă Română „Sfânta
Treime”, din Los Angeles.
Scrisoare de mulțumire din partea
producătorilor pentru aportul nostru la
realizarea acestui documentar
Plănuirea aniversării a 60-a a Bisericii „Sfânta Treime”
(pentru 1999).
Se plănuiesc deja aranjamentele sărbătoririi celei de a
60-a aniversare a Bisericii Ortodoxe Române din Los Angeles,
California, sub patronajul IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel,
peste un an, 7 noiembrie 1999. Vom reveni cu amănunte, la
începutul anului viitor.
18 aprilie 1999 – La ședința lunară a Consiliului Parohial, pr.
Anton Florian Frunză a făcut anunțul plecării sale din parohia
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noastră. Sfinția sa, dimpreună cu familia, s-a mutat în orașul
Grand Blanc, Michigan, de la data de 1 iunie 1999.
Lunile octombrie-noiembrie - Filarmonica din Constanța,
formată din cca 60 de membri, a organizat cea de a 7-a ediție
a Festivalului Românesc, în metropola Los Angeles.
Compozitorul Radu Ciornei, directorul și dirijorul Filarmonicii, a
coordonat câteva concerte, între care unul a fost dedicat celei
de a 60-a Aniversare a bisericii noastre.
20 octombrie 1999 – Vlădica +Nathaniel este elevat de Sinodul
OCA la demnitatea de Arhiepiscop. Felicitări!
Revista „Viața Creștină”, vol.42/nr.2 (aprilie-iunie 1999, pag.
26-28, prezintă lista tinerilor comunității care au graduat de la
diferite școli, colegii, cursuri de specialitate, astfel: Claudia
Anne Alecse (Alemany High School), Nicoleta Comboianu
(Alemany High School), Alex Mangu (Van Nuys Math/Science
Magnet High School), Robert Mangu (Van Nuys Middle High
School), Emilie Mitescu (Pomona High School), Sabrina Michelle
Petrescu (Chatsworth High School), Mira Laila Trufașiu (Notre
Dame High School), Alex Rotaru (University of Southern
California, School of CNTV – Fine Arts in Film/TV production),
Steven C. Sapera (Whittier Law School) și dr. Irina Popescu cu
dr.(psa) Antoanela Frunză, care au trecut cu brio toate
examenele naționale ale Bordului Medical Național.
Comunitatea românească din California este vizitată de
corala „AXIOS”.
În perioada 7-16 decembrie 1999, Corala „AXIOS”
(formată din 36 de tineri profesioniști, în majoritate teologi), au
vizitat, pe «nepuse masa», pe frații lor româno-americani din
California. Grupa colindătorilor era condusă de arhimandritul
Melchisedec Dobre, starețul mânăstirii «Cota 1000». Dr.
Nicolae Constantinescu, consulul general al României în Los
Angeles, a primit un telefon de la organele americane de
imigrare, prin care a fost informat de faptul că, în aeroportul
LAX se află un grup de teologi, colindători din România, care
primiseră viza de intrare în America, în mod misterios, pentru
«a-și colinda frații români din metropola californiană». În
disperarea sa, d-l consul mi se adresă telefonic cu rugămintea
de a le oferi «neinvitaților musafiri» adăpost și mâncare pe
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întreaga perioadă a șederii lor în California, și de a-i ajuta cu
fonduri pecuniare pentru continuarea sejurului lor în America.
Subsemnatul, care nu refuză
niciodată, pe nimeni, și nici un
proiect
patriotic/naționalist,
și-a asumat această grea
responsabilitate, și a primit în
găzduire, la biserica „Sfânta
Treime”
pe
ambulanții
vizitatori.
Oaspeții au dormit «care, cum
Corala Axios în Los Angeles (1999)
a putut»: în capelă, pe scena
sălii parohiale, în cafas, etc.
Enoriașii au sărit în ajutor și, au adus ajutoare, în folosul
oaspeților, pături, perne, saltele portabile (sleeping bags),
mâncare.
• O notă hazlie: Starețul insista să-i hrănim pe acești tineri cu
mâncare de post. De unde să iei cazane de iahnie de fasole,
sau lighiane cu salată de cartofi și salate de vinete si alte
verzituri, pentru nu mai putini de 36 de persoane, timp de
peste o săptămână?! În ultimă instanță am luat hotărârea de a
le oferi oaspeților nu numai dispensă pentru mâncare cazuală
(pe care în mod canonic o oferă numai Chiriarhul locului), însă
și cele peste 75 kg de cârnați românești, pregătiți pentru
vânzare în parohie de doamnele „Reuniunii”, pentru Crăciun și
Revelion/Anul Nou. De asemenea, în colaborare cu frații preoți
coslujitori ai bisericilor românești din Sudul Californiei, am
organizat concerte în câteva dintre parohiile metropolei Los
Angeles: „Sfânta Treime” (Los Angeles), „Sfânta Marie”
(Anaheim), „Sfinții Arhangheli” (Torance), „Sfântul Inocențiu”
(Tarzana). Totalul ajutoarelor financiare a fost de cca
$5,500.00, pentru ajutorarea oaspeților. În ziua de duminică
12 decembrie 1999, „AXIOS”, sub bagheta talentatului dirijor
Iulian Stoica (un tânăr de numai 23 de ani) a interpretat, în
sala mare parohială, în prezența a peste 300 de participanți, un
adevărat regal muzical. În cele peste 2 ore de colinde (40-50 la
număr), au fost interpretate colinde românești, americane,
franțuzești, rusești, grecești, spaniole și germane. În schimbul
sacrificiilor, susținerii acestui proiect, biserica noastră a
beneficiat (de atunci și până în prezent) de rămânerea în
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America a teologului de mare valoare, basistul Gabriel
Vamvulescu, care, la finele turneului american, a decis să
rămână în California, și să susțină la strană biserica noastră, în
calitate de cantor, hirotesit întru ipodiacon de IPS Arhiepiscop
+Nathaniel în ziua de duminică 26 februarie 2002.
Anul 2000 - Anul Eminescu :
A
fost
dedicat
de
poporul român aniversării a
150 ani de la nașterea marelui
poet Mihai Eminescu. Din
inițiativa regizorului Dumitru
Caranfil, duminică, 26 martie
2000,
parohia
noastră a
sărbătorit
acest
sfânt
eveniment,
atașat
de
aniversarea Unirii Basarabiei
cu Patria Mamă, printr-un
serviciu divin comemorativ, la
sfârșitul Sfintei Liturghii, și un
banchet aniversar în sala mare
parohială, cu un program
specific intitulat
„Din Tezaurul poeziei românești – Te cântăm scumpă
Basarabie, Pământ Românesc!”.
În cadrul programului cultural, au conferențiat : dr.
Nicolae Constantinescu, consulul general al României în Los
Angeles și regizorul Dumitru Caranfil.
Actorul Anatol Resmeritza, artist emerit al Basarabiei, a
recitat poezii și a interpretat la vioară cântece patriotice pe
versurile marilor poeți Grigore Vieru, Ion Vătămanu, Ion și
Doinița Aldea-Teodorovici, Mircea Druc, Andrei Lupan, Ion
Minulescu, George Topârceanu, Tudor Arghezi.
Anne Zenter, membră a filarmonicii din Los Angeles și
studentul domniei sale, virtuosul Ciprian Ignat, au prezentat,
apoi, un mini-concert clasic la flaut și pian. Reuniunea
Doamnelor a servit o masă aniversară, cu preparate pescărești,
sărbătorind în acel week-end și praznicul Bunei-Vestiri.
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17 ianuarie 2000:
Am fost
binecuvântat să-l cunosc personal și
să devenim apropiați sufletește întru
Hristos, Domnul nostru, cu domnul
Pastor Petru (Pete) Popovici, minunat
părinte spiritual și scriitor al bisericii
baptiste încă de pe vremea când
Domnia Sa era liderul celei mai mari
comunități
românești
din
Sudul
Californiei, Biserica Română Baptistă
din Bellfrower, prin anii Ꞌ82-'83

(urmaș al renumitului pastor baptist Richard Wurbrand), când
subsemnatul tocmai venea la Los Angeles ca preot paroh al
Bisericii Ortodoxe Românești „Sf. Treime" din această
metropolă.
Și, am rămas legați sufletește până în zilele de astăzi,
chiar și după ce domnia sa, ieșind la pensie, s-a mutat cu
familia în Auburn, Georgia. Subsemnatul a continuat să-i
trimită domnului pastor revista „Viața Creștină‟ și la noua sa
adresă, iar domnia sa ne trimetea, cu fidelitate, cărțile sale, de
o înaltă ținută spirituală, tipărite de-a lungul anilor, lucru
pentru care, și pe această cale, țin să-i fiu recunoscător.
La începutul anului 2000 am primit din partea domnului
Pastor Popovici o casetă video „Viața lui lisus, după Evanghelia
lui Luca”, dimpreună cu un mișcător cuvânt de încurajare
duhovnicească, rezonanța apelului său permanent către toți
frații români și româno-americani, indiferent de apartenența
religioasă, mesaj pentru care îi mulțumim din tot sufletul și pe
care îl împărtășim cu drag cu cititorii revistei noastre, în cele ce
urmează:
O LECȚIE DE LA BAPTIȘTI:
Încurajări frățești întru sfânta credință.
Slujirea Domnului Hristos nu cunoaște granițe!
Auburn, la 17 Ianuarie 2000 - Stimate Domnule Protopop
Alecse, Țin și pe această cale să vă mulțumesc mult pentru
revista „Viața Creștină” ce mi-ați trimis-o cu regularitate și anul
trecut. Ea mi-aduce aminte mereu de anii petrecuți pe
meleagurile Californiei și de atâtea nume cunoscute. Domnul

504

MISIONARUL

Dumnezeu să vă răsplătească bunăvoința. Îmi place felul cum o
redactați și bogăția de material. Dar, îmi pare rău că, din miile
de români din aria Los Angeles, așa de puțini sunt gata să-și
plătească membria și să se facă membri ai bisericii. În aceste
vremuri critice, spiritualicește, de destrămare a familiilor și de
mare păcătoșenie, e necesar ca românii să-și dea seama că nu
banii și belșugul fericesc viața, căci atâția bogați au căminele
ruinate. E bine ca românii să se apropie de Dumnezeu.
Alăturat trimit, aici, Bisericii Dvs. filmul „IISUS” în limba
română. Filmul e de 120 minute. Mi se pare că a fost realizat
prin 1981, când eu eram încă la Los Angeles. Am fost chemat
de World Vision și m-au întrebat dacă putem traduce filmul în
limba română. Mi l-au dat să-l vizionez acasă. Era ușor de
tradus, că sunt cuvintele din „Evanghelia după Luca”. Le-am
spus că îl putem traduce și, s-a lucrat traducerea. Ei au căutat
pentru rolurile principale câțiva artiști români și, l-au găsit pe
Nuțu și alți câțiva artiști, și astfel au suprapus traducerea lui în
limba română. Pe atunci filmul era tradus în 53 de limbi, iar
traducerea în română era a 54-a. Astăzi este tradus în peste
400 de limbi și e vizionat pe tot globul. Filmul e creștin, nu e
confesional. Cred că poate fi folositor să-l vizioneze și să-l audă
românii, în limba lor maternă, în apropierea sărbătorilor de
Paști. Dacă îl anunțați din timp pentru o duminică seara, sau
chiar pentru două, veți avea o frecvență frumoasă. Domnul
Dumnezeu să vă binecuvânteze în marea răspundere ce o
aveți! În glorioasa Lui slujire, Petru Popovici (fost pastor al
bisericii Baptiste din Bell Flowers, California) - Sursa: Revista
„Viața Creștină”, vol.43, no.1/ianuarie-martie 2000, pag.43.
Duminică, 9 aprilie 2000 – Din această zi, TVRW(TVRomaniaWest) transmite din Los Angeles. În dorința de a
ține comunitatea româno-americană, din Sudul Californiei,
informată cu ce se întâmplă în România și, în dorința de a se
perpetua tradițiile românești în comunitatea româneasca, pe
plaiurile Californiei, câțiva lideri ai comunității noastre : Alex
Dumitru (președinte, specialist în ale televiziunii),
pr.
Constantin Alecse (vicepreședinte) și prof. univ. Domnita
Dumitrescu (secretară) au înregistrat o companie, TVRWTVRomaniaWest (website :www.TVRomaniaWest.com), care să
transmită emisiuni TV, o oră pe săptămână, duminica între
3:00-4:00 pm, prin contract cu TV_Cablu LA – The Learning
Channel, o companie americană. Din Bordul Director, în calitate
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de sfătuitori, au mai făcut parte Petru Popescu, scriitor și
producător de filme, IPS +Nathaniel, Arhiepiscop ROEA, Dan
Fornade, profesor, scriitor, editor, și lexicograph, George
Alexe, scriitor și critic literar. TVRW-TVRomaniaWest, în
colaborare cu TVR-Internațional a transmis, în California, timp
de cca 7 ani (2000-2006), emisiuni TV de interes comunitar,
știri din România, programe culturale, activități politice,
interviuri, comentarii, sport, muzică populară și ușoară, viața
spirituală, locuri și imagini pitorești de pe plaiurile natale,
tradiții românești de Paști, de Crăciun, etc.

Doi colegi preoți: Virgil Anton
și Dănuț Pălăncean

Bun-Venit
familiei
preot
Virgil și psa Carmen Anton,
care au ajuns în parohia
noastră în luna iunie 2000,
în cadrul procesului de
reunificare a familiei. La
recomandarea
părintelui
paroh, tânărul preot Virgil
Anton a fost îmbisericit în
cadrul
parohiei
„Sfânta
Treime”, cu începere din
2000.

2001 - Începutul mileniului III
- Fie ca Domnul să
binecuvinteze cununa Noului An 2000 și începutul Mileniului III
Magie, închipuire, sau cunoaștere
apriorică? Concentrați-vă privirea cca
30 de secunde pe cele 4 puncte din
imagine.
Închideți
apoi
ochii,
înclinându-vă capul pe spate. Ține-ți
ochii închiși. Veți vedea un cerc
luminos și, spuneți-ne ce vedeți în
conturul cercului? – DA! – Este... Alfa
și Omega, începutul Mileniului III.
„Sfinţii trebuie să persevereze în sfinţenie, întrucât
Dumnezeu perseverează în graţie.‟ citat din Charles Haddon
Spurgeon
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Centrul de Studii Creștin Ortodox
Sfântul Andrei
La începutul lunii ianuarie, 2001, la apelul ÎPS Arhiepiscop
Nathaniel, biserica „Sfânta Treime” a contribuit cu $50.000,
(împreună cu contribuțiile celorlalte parohii și misiuni,
totalizând cca $25.000), sumă suficientă pentru arvună/
downpayment $75.000, pentru cumpărarea edificiului deosebit
de măreț la adresa: 23300 Davison Avenue, Detroit, Michigan –
48223.
Scurt istoric: Centrul de Studii
Creștin-Ortodoxe
„Sfântul
Andrei” găzduiește o comunitate
monahală de 8 călugări de la
mânăstirea românească, de la
„Sâmbăta de Sus”. Comunitatea
va organiza serviciile în fiecare zi
a săptămânii, în Capela „Sf.
Andrei”. Centrul de Studii Creștin
Ortodox
„Sfântul
Andrei”
găzduiește și o parohie cu slujbe
în limba engleză, sub protecția
Sfântului Raphael de Brooklyn.
Ambele comunități concelebrează
în zilele de sâmbătă seara și
duminică, în capele diferite (revista Viața Creștină, vol.44, no.1
(ianuarie-martie, 2001, p.44).
Luna aprilie 2001 – Aniversarea de 1 an, de transmitere a
emisiunilor românești în Sudul Californiei. TVRomania-West, în
cooperare
cu
Televiziunea
Română,
Departamentul
Internațional, a sărbătorit 1 an de zile de existență (53
emisiuni/duminical, prin intermediul TV-Cablu-LA@36).
Alte articole publicate în revista „Viața Creștină”, ediția de Paști
(în limba română): Despre Săptămâna Patimilor şi Lumina Cea
Neasemănata, Învierea şi Înălţarea Domnului, Istoria Datei
Pascale (diferenţa datei între Ortodocşi şi Catolici), Donaţii
primite la parohie la Praznicul Naşterii Domnului 2000, Despre
Sfânta Împărtăşanie, Instituţii Româneşti: TV Romania-West;
Who’s Who; Legile în România, Lacrimile Basarabiei, prinos
aniversar, înmormântări, slujbe şi activităţi diverse, anunţuri
comunitare... (în limba Engleză): Together, by sub-deacon
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William John (Bill) Clark, How To Prepare For Confession, All
About Forgiveness, The Holy Eucharist... News, Views,
Community Announcements, Miscellaneous.
LUCEAFARUL ROMÂNESC - WHO'S WHO DIVISION
Februarie 2001
Enciclopedia românilor din
străinătate este prima lucrare de
referință,
de
amploare,
care
tratează viața și cultura românilor
din afara frontierelor țării, cu
capitole
legate
de
istoricul,
instituțiile, presa și personalitățile
românilor desțărați, cu volume
separate
pe
zone
geografice
(America, Europa, Asia, Australia)
sau domenii de activitate (știință,
literatură, artă, muzică, religie).
"Enciclopedia" este rodul unei
activități
de
documentare
desfășurat pe parcursul a mai bine de un deceniu. Am consultat
mii de cărți, am scris sute de scrisori, am dat telefoane, faxuri
și e-mail-uri, am vizitat aproape toate comunitățile noastre din
America și Europa. Un efort uman și financiar inimaginabil.
"Enciclopedia" - în special versiunea sa în limba engleză
"Romanian Americana” și „Who's Who” - este un ghid în fața
străinilor, este identitatea noastră scrisă, identitate despre care
s-a vorbit mult și s-a scris puțin.
"Enciclopedia", însă nu se vrea doar o acumulare de
informații legate de emigrația și exilul românesc, ci o mărturie
despre sufletul, rostul și destinul celui plecat de acasă, o
dovadă că românul din afara este unul cu cel din țară.
Peste ani, când se vor scrie alte cărți pentru și despre
diaspora românească, când praful se va așterne peste paginile
"Enciclopediei", când munca celor ce vor veni la rând va
întoarce o filă în istoria pribegiei noastre, aceea va fi doar una
de completare și actualizare a unui material existent. Puțini își
vor da seama de greutățile, condițiile neprielnice și relațiile
tensionate din comunitățile noastre de peste hotare, în
momentul în care primul volum al lucrării a văzut lumina
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tiparului. Mulți vor refuza să creadă că această carte a apărut
într-o perioadă când, în afara granițelor, unii lideri români –
religioși sau laici - din aceeași urbe treceau unii pe lângă ceilalți
fără să se salute, iar diaspora era aproape ignorată de cei care
ar trebui s-o apere, s-o ajute și s-o iubească.
Volumul de față - "500 DE PERSONALITĂȚI ROMANEȘTI
DIN S.U.A. și CANADA" face parte din seria "Românii din
America", cărora le-am acordat un spațiu sporit dat fiind
numărul mare și importanța lor în ansamblul diasporei
românești. Versiunea în limba engleză „Romanian-American
Who's Who” - va fi publicată ulterior. Nevoia unei lucrări de
referință despre personalitățile de origine română stabilite
peste ocean s-a făcut simțită în ultimele decenii, în special
după 1989, când zeci de mii de emigranți români s-au stabilit
în S.U.A. și Canada.
SCRISOAREA PROF. DR. DAN FORNADE
„Stimați Domni și Doamne,
Întrucât contractul de publicare, semnat de "Luceafărul"
cu Guvernul României nu a fost onorat, am hotărât să tipărim
volumul "Românii din America - 500 personalități românești din
S.U.A. și Canada" la Montreal, într-un tiraj mai redus, pentru a
avea posibilitatea de a opera ultimele corecturi dar mai ales
pentru a ne putea ține promisiunea față de cei care au sprijinit
acest proiect...
Versiunea finală a acestui volum, într-un tiraj mai mare,
va fi tipărită peste câteva luni, după ce vom primi eventualele
corecturi. Vă rugăm să citiți pagina dvs. și să ne dați avizul
final. În cazul tuturor lucrărilor de referință care implică un
volum imens de lucru, se percepe o taxă de înscriere. Noi nu
am perceput această taxă. Cu toate acestea, avem nevoie de
sprijinul dvs financiar pentru acoperirea cheltuielilor, care se
ridică la mai multe zeci de mii de dolari. Având convingerea că
veți aprecia condițiile tehnice de editare ale volumului, lăsăm la
aprecierea dvs. suma cu care doriți să contribuiți la realizarea
acestei unice lucrări de referință.
Avem în pregătire pentru tipar și versiunea în limba
engleză a acestui volum. Dacă nu aveți posibilitatea să ne
trimiteți traducerea în engleză a textului dvs., vă rugăm să ne
informați și vom apela la serviciile unui traducător...

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

509

Dorim să subliniem că, întrucât singurul criteriu potrivit
căruia ați fost selecționat pentru includerea în această lucrare
enciclopedică a fost cel de ordin valoric, donația nu este
obligatorie.
Pentru a contribui la
răspândirea cărții, la cerere, vă
putem trimite un al doilea
volum - cel actualizat - pentru
un prieten sau o bibliotecă din
America ori România. Pentru
informații
suplimentare,
vă
rugăm să ne contactați.
Mulțumim pentru colaborare.
Cu cele mai alese sentimente,
Prof. Dan Fornade”
Biografia
preotului
protopop
Constantin
Alecse
este
inclusă
în
această
Enciclopedie, volumul "Românii
din America-500 personalități
românești din S.U.A. și Canada"
(pag. 6, titlul: Alecse Constantin, preot ortodox, promotor al
ortodoxiei pe internet).
30 aprilie 2001. A sosit în Los Angeles, la invitația rudeniilor,
preotul Dănuţ Pălănceanu. La cererea părintelui paroh, a fost
afiliat la Protoieria Coastei Pacifice şi îmbisericit la Biserica
„Sfânta Treime”, împlinind totodată şi chemarea de preot
misionar, temporar, la parohia „Sfânta Maria” din Las Vegas,
Nevada. Îl găsim pe părintele Pălănceanu, 15 ani mai târziu, tot
preot slujitor la Biserica din Las Vegas, NV.
23 octombrie 2001, Enache Alexe, iubitul tată al Prot.
Constantin Alecse, a plecat la Domnul, după o îndelungată
suferinţă şi nenumărate spitalizări, la el acasă, pe patul său, în
prezenţa soţiei şi a altor membri ai familiei. Slujba panihidei s-a
oficiat vineri seara, 26 octombrie, sărbătoarea Sfântului
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar a doua zi, 27 octombrie, în
sărbătoarea Sfântului Dimitrie Basarabov, (la finele Sfintei
Liturghii), a avut loc slujba înmormântării, în Biserica „Sfânta
Treime”, săvârșită de un sobor de 9 coslujitori, clerici şi cantori,
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în prezenţa familiilor îndurerate şi a celor peste 150 de
participanţi.
Sâmbătă, 19 ianuarie 2002,
familia părintelui Virgil Anton, a
oferit o masă aniversară, la
restaurantul Mignon, cu ocazia
împlinirii vârstei de 60 de ani a
domnul
Ion
Anton,
distins
enoriaş al parohiei noastre. Ne
alăturăm şi noi urărilor de bine
ale
familiei,
prietenilor
şi
cunoscuţilor, iar din partea
familiei părintelui Constantin
Alecse, aleasă recunoştință, iar a
Ion Anton și subsemnatul
enoriaşilor bisericii,
multe bucurii şi tradiţionalul „La mulţi Ani!”
29 iunie 2002 – Arhimandritul Irineu Duvlea a fost ales Episcop
Vicar (ROEA). Cu participarea unui număr de 117 delegaţi,
Congresul Electoral, întrunind condiţiile cerute de Constituţie
(prezenţa a 2/3 din totalul tuturor delegaţilor parohiilor şi a
celorlalte auxiliare ale Episcopiei), a purces la votare prin vot
secret. Întrunind voturile necesare alegerii, preşedintele
Congresului, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel a sugerat şi,
Congresul a acceptat, ca să considere alegerea Arhimandritului
Irineu drept Arhiereu-Vicar prin aclamaţie. Protopopul
Constantin Alecse și cei 2 delegați mireni, reprezentanți ai
Bisericii „Sfânta Treime”, au participat la acel istoric congres
electoral.
Festivalul Românesc din Los Angeles (6-7 iulie 2002)
Din inițiativa și sub îndrumarea părintelui paroh
Constantin Alecse, al Bisericii "Sfânta Treime" din Los Angeles
și protopop al Protoieriei Coastei Pacifice, în zilele de sâmbătă
și duminică, 6-7 iulie 2002, a avut loc primul Festival
Românesc din Los Angeles.
Ideea organizării, măreață desigur, colporta totuși riscul
ineditului, în ceea ce privește reușita, atât din punctul de
vedere al muncii de pregătire și organizare, cât și al participării
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invitaților. Locul festivalului a fost ales Griffith Park, în
weekend-ul ce-a urmat sărbătoririi Zilei Naționale a Americii.
Timpul a fost frumos, însorit și, se spune că Însuși
Dumnezeu zâmbește oamenilor când apare soarele. Mulți s-au
intrebat: Oare cum va fi acest festival?! Oare ce vor zice
americanii (de alta etnie) despre noi?!
Sinceri să fim, și noi ne-am gândit că este prima
încercare de acest fel și, de aceea trebuie ca fiecare să-și
mărească eforturile pentru reușita acestui festival.
Si, intr-adevăr participarea la festival a întrecut
așteptările, numărul participanților fiind estimat la cca 6000
persoane, din care cca 1000 americani.
Munca nu a fost ușoară: s-au întins, pe iarbă, corturi,
mese, scaune, iar printre copaci au fost puse baloane tricolore,
au fost deschise chioșcuri cu exponate românești la preturi
accesibile. Mâncarea și băuturile speciale românești, muzica,
dansurile, au imprimat o atmosferă de sărbătoare și frăție, deși
cei mai mulți dintre participanți, desigur, nu se cunoșteau între
ei.
Scopul acestui festival a fost pe de-o parte colectarea de
fonduri pentru construcția noii biserici ortodoxe române (Să
ajute Bunul Dumnezeu să fie Catedrală), cu un Centru Cultural
românesc, în zona Sunland, iar pe de altă parte, de a ne face
cunoscută prezența, tradițiile românești, capacitatea noastră de
organizare și seriozitatea muncii, pentru o cauză nobilă.
De un real succes s-a bucurat si orchestra „Valachia” din
Chicago, precum și formația de dansuri „Izvorașul” din
Minnesota, sosite la Los Angeles, special pentru acest festival.
De asemenea cântărețul american George Thomas l-a
personificat pe Elvis Presley, cu mult talent.
Da, totul a fost frumos, antrenant, amuzant, într-un cuvant, a
fost o reușită. De aceea, efortul, aș spune uriaș al
organizatorilor, se cuvine a fi apreciat în egală măsură, căci
pentru această reușită s-a muncit mult, perseverent și bine
organizat.
S-au format nu mai puțin de 18 comitete, cu peste 70
voluntari. Pe umerii acestor voluntari, a stat greul reușitei
acestui prim festival românesc.
Ca o paranteză, gândul îmi zboară acum la cei 70 (si
doi), aleși și trimiși de Domnul în cetățile și locul unde El îsuși
avea să vină, dându-le puteri nebănuite.
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Păstrând proporțiile, cei 70 voluntari ai festivalului și-au
jertfit timpul, nu au pregetat nicio clipă să se ofere voluntari,
căci secerișul a fost mult, iar voluntarii puțini, pentru această
muncă în folosul obștesc al Bisericii și deci în slujba Domnului,
care ne va cântări fiecăruia faptele, la vremea cuvenită.
Nu-i voi nominaliza pe cei 70 care, toți, si-au făcut
datoria cu abnegație și, de aceea își vor lua plata de la Domnul,
nu de la oameni.
Să mă ierte Domnul că, voi face totuși o excepție și
anume doamna Maria Pincu, în calitatea sa de General
Chairman, a fost văzută peste tot, răspunzând prompt tuturor
cererilor invitaților, trăind, din tot sufletul, evenimentul.
Desigur, acesta a fost primul pas (și cel mai greu) în
organizarea reușită a festivalului românesc. Sperăm și dorim că
acest prim festival se va repeta anual și va prinde rădăcini în
societatea multiculturală americană.
În acest fel vom adăuga și noi o floare românească, de
buni creștini, la marea coroană a națiunilor care populează
sudul Californiei, căci, parafrazând-ul pe George Thomas, întrunul din cântecele sale aflate, deja, pe site-ul Bisericii pe
internet, fără continuarea acestui festival, „nimic nu va mai fi la
fel ca înainte”.
Bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi toți. (reportaj de
Nicolae D. Rusu)

SPICUIRI DIN PRESA ROMÂNEASCĂ
Festivalul românesc - Los Angeles 2002
Sâmbătă și Duminică, 6 și 7 iulie, a avut loc, în Los
Angeles, primul Festival al Comunității Românești, la care au
participat între 5.000 și 6.000 de români. Participarea aceasta
masivă este un semn că a început să înmugurească un
sentiment de solidaritate și că se simte necesitatea unei
reclădiri a Comunității Românești pe temeliile trainice ale
identității comune…
Alături de românii veniți, de la zeci de mile distanță și de
liderii unor organizații românești, un moment de referință l-a
constituit prezența lui Alexandru Kozinschi, judecător la cel de
al Nouălea Circuit al Statelor Unite, funcție în care a fost numit
de Președintele Reagan, în 1985.
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2002 – Jud. Alex Kozinski la Festivalul Românesc
Spun că este un moment important, deoarece Alex
Kozinschi s-a născut în București, în 1950 și, este, poate, cea
mai importantă personalitate publică americană, provenită din
capitala României…
Festivalul Românesc a fost un succes remarcabil, care se
va repeta în fiecare an și care, în mod sigur, va atrage nu
numai un număr sporit de români, ci și personalități de prim
rang ale vieții publice americane.
Sperăm, de asemenea, să fie atrase și să se implice
organizațiile românești și majoritatea instituțiilor religioase,
deoarece numai în acest fel vom reuși să clădim o comunitate
puternică, o comunitate care să fie recunoscută și apreciată.
(Mircea Popescu, Președinte, Consiliul Mondial Român)
FESTIVAL ROMÂNESC DIN LOS ANGELES, 2002
ORGANIZAT DE BISERICA ORTODOXA „SFÂNTA TREIME”
Organizarea - S-a muncit sute de ore la organizarea festivalului
și, s-a cheltuit pentru parc, orchestră, dansatori, DJ, sistem de
sunet, mâncare, reclamă, etc. Peste 70 de persoane au
participat la organizarea acestui festival.
Mâncarea - Au fost pregătite felurile: mititei - 8000, sarmale 3300, cârnați - 2300, frigărui de pui - 1700, salate, orez,
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murături, prăjituri, înghețată, floricele, etc. Vinurile românești
și californiene, bere și sucuri, au fost din belșug…
Boutiqurile - S-au amenajat boutiquri în aer liber și s-au vândut
bijuterii, tricouri și șepci, articole religioase, artizanat și jucării…
Omagiu - adus veteranilor de război, prin prezența domnului
Cornel Iliescu. In onoarea zilei de 4 iulie, dumnealui ne-a
prezentat o colecție de vehicule, uniforme, echipamente și
accesorii militare, din cel de al doilea război mondial. Domnul
Cornel Iliescu reprezintă "American Legions, Post 222, Laguna
Beach", "California Historical Group", "March into History
Exposition", "Association of Former Prisoners of War in
Romania" și "Military Vehicle Restauration Association"…
Programul artistic - Pentru a-i delecta pe cei prezenți cu muzica
și dansurile românești, am invitat orchestra "Valahia" din
Chicago și grupul de dansatori "Izvorașul" din Minnesota. In
seara zilei de duminică am avut plăcerea de a-l asculta și pe
Gabriel Vamvulescu, cântând cu acompanierea "Valahiei". In
pauze am ascultat, de pe casete, muzica grupurilor "Ro-Mania"
și "Hora". Îi vom asculta, din nou, pe scena la Fashion Show, în
noiembrie și de Anul Nou.

Izvorașul din Minessota, la festival

Timișul - La festivalul bisericii

Succesul - In urma unui calcul estimativ, s-a determinat că la
acest eveniment minunat am avut peste 6000 de oaspeți.
Toți, cei prezenți, și-au exprimat plăcerea de a fi
împreună cu noi și ne-au felicitat pentru reușită. Am primit și,
încă, primim telefoane de felicitare pentru reușita festivalului…
(Tibi Iovu)
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ECOURI LA FESTIVALUL ROMÂNESC, LOS ANGELES, 2002
Îi mulțumim părintelui Constantin Alecse și Bisericii
Ortodoxe „Sfânta Treime”, pentru Festivalul Românesc din
Griffith Park, Crystal Springs, la sfârșitul săptămânii în care s-a
sărbătorit Independența Americii.
Timp de două zile, minunate și însorite, în Los Angeles,
afară, pe iarbă, s-au întins mese și corturi albe, iar printre
copaci au fost agățate buchete de baloane tricolore. Mai ales
copiii s-au strâns cu bucurie în jurul ardelenilor din „Izvorașul”,
care au dansat afară, în crâng.
Spre deosebire de festivalurile ortodoxe grecești, ori de
binecunoscutul festival francez din Santa Barbara, nimic nu era
strident, forțat, prea mult, aglomerat sau înghesuit.
Dimpotrivă, am avut senzația unei binecuvântate mese
câmpenești, de sărbătoare, pașnică, prietenoasă, ca în familie
între rude dragi care nu se mai văzuseră de multă vreme, deși
majoritatea românilor și americanilor, care au venit, nu se
cunoșteau deloc între ei.
Mulți erau îmbrăcați în costume românești, sau măcar,
purtau tricouri cu tricolor sau o panglicuță. Au fost prezenți
principalii reprezentanți ai ziarelor românești din Los Angeles,
precum și, mulți preoți și diaconi ortodocși români, americani și
de alte naționalități.
Au fost gătite: sărmăluțe în foi de varză, cârnați
românești, pilaf, frigărui și mici si,
au fost degustate și
vândute vinuri bune românești.
In corturile albe s-au întins șiruri de ii, năframe,
marame, icoane pe lemn pictate la mânăstiri și icoane
ardelenești pe sticlă, polonice sculptate în lemn, ouă
bucovinene încondeiate, toate la prețuri incredibil de mici. Toti
banii donați în cadrul Festivalului vor merge către construirea
unui încăpător centru comunitar cultural românesc, primul de
acest fel în orașul Los Angeles, care va fi adăpostit lângă noua
Catedrală Ortodoxă Română. Acesta va acoperi un mare gol și
va putea deveni pentru permanență un pod înspre țări, o oază
de spiritualitate și un mijloc de a ne comunica tradiția într-unul
din cele mai mari orașe americane. (A consemnat în Los
Angeles, Runa Petringenaru)
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Un reportaj amplu, scris de Cristian Călugărița, a
fost preluat de ziarele românești din Sudul Californiei:
Clipa, (Ediția electronică, Anul XII, July 11, 2002, No. # 558
si Ediția tipărită)
Meridianul, (Ediția electronică, # 268 - 13 iulie 2002 –
Comunitatea Româno-Americană și Ediția tipărită, anul XXIX,
vol.6 – nr.268, 13 iulie 2002, p. 11)
Universul, (Ediția tipărită, anul XVI, Nr. 551/12 iulie 2002, sub
titlul „Festivalul Românesc de la Los Angeles – Un mare
succes”, p. 9)
Viața Creștină (Ediția electronică, dar și tipărită, vol.45, no.2-4,
July-December 2002, pp. 18-19)
Anul vizitelor chiriarhale în Los Angeles (PS Irineu, de
doua ori, Vlădica Nathaniel)
2 martie 2003: Unul din
marile evenimente care
afectează
în
mod
pozitiv viaţa spiritualreligioasă a parohiei
noastre,
a
fost
hirotonirea
Părintelui
Bill Clark la mănăstirea
„Înălţarea Domnului”,
din
Detroit,
din
Michigan, de către IPS
Sa
Arhiepiscopul
Nathaniel.
IPS Arhiepiscop +Nathaniel îl hirotonește pe
pc deacon Bill Clark
La 25 martie 2003 - a avut loc Conferinţa Preoţilor Protoeriei
Coastei Pacifice, la parohia Sf. Treime, Centrul Protoeriei
Coastei Pacifice.
" Preoții poartă preoția lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu
te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îți vorbește. Prin ei,
Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos." Pr. Arsenie Boca
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ROEA - Ședință de protopopia (Protoieria Coastei Pacifice)
Revista „ Viaţă Creştină”, vol. 46, no. 4 (Octombrie Decembrie,
2003),
detaliază: Pastorala
Arhiepiscopului
+Nathaniel, Naşterea cea după Trup a Domnului nostru Iisus
Hristos; de asemenea: Pomenirea Închinării Magilor; Cuvântul
de Învăţătură al preotului paroh, la Naşterea Domnului;
Calendarul Sărbătorilor de Iarnă şi Slujbele plănuite; Regizorul
Dumitru Caranfil descrie Evenimentele Socio-Culturale din
Sudul Californiei (Biblioteca Românească din Los Angeles);
Tihna Culturii, de Ion Anton; Ziua Naţională a României, de Ion
Anton; Luaţi mâinile de pe trupul Republicii Moldova, de
scriitorul Dan David (2003);
2003.
9 noiembrie 2003 - IPS Vlădica Nathaniel a pontificat
Arhiereasca Liturghie în biserica Sf. Treime din Los Angeles,
duminică 9 noiembrie 2003
Liturghia Arhierească, şi hirotonisirea întru diacon a
ipodiaconului dr. Răzvan Iosif Bena, duminică 7 noiembrie crt.,
cu participarea a sute de credincioşi;
Organizarea unui banchet festiv, la Hotelul Hilton, din
Glendale, California, cu participarea a cca 250 de persoane, pe
bază de invitaţii, eveniment aniversar dedicat totodată şi
ridicării de fonduri, atât de necesare împlinirii proiectului de
construcţie conform noului program.
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Hirotonirea întru diacon a teologului Răzvan Bena
PSSa Episcopul Irineu vizitează parohiile protoieriei Pacificului
la Sf. Paşti 2006;
2006; Nu ucideţi lumina (KGB îl atacă din nou pe poetul Vieru),
de Ion Anton
2006; Părintele Constantin la a 30-a aniversare de slujire
preoţească;
2007 - Anul Românilor Basarabeni din Los Angeles
IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost ales, Joi,
13 Septembrie 2007, drept al şaselea, din galeria Preafericiților
Patriarhi Români, care, din 1925, de la Miron Cristea încoace,
au fost învredniciţi pentru păstorirea Bisericii Ortodoxe
Române. Notăm aici acest eveniment, şi pentru faptul că
subsemnatul a fost coleg de doctorat la disciplină Teologie
Dogmatică, condusă de pc. Preot prof. dr. academician Dumitru
Stăniloae. Întru mulţi ani, Prea Fericite, Daniel!
2008 - Anul decesului epitropului Vasile Rotaru
Vasile Rotaru s-a născut la 19 iulie 1927 în satul săuca, judeţul
Vaslui, România, din părinţii Ion şi Maria Rotaru.
La începutul anului 1975, soţii Rotaru au sosit în Los
Angeles, unde au început amândoi să lucreze, la aceeaşi firmă,
de la care Florica s-a pensionat în 1986, iar Vasile se
pensionează un an mai târziu, în 1987.
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Soţii Vasile şi Florica Rotaru au trăit
în căsnicie o viaţă frumoasă, fericită
şi cu multe realizări duhovniceşti.
În 2009, după o suferinţă de
aproape 6 luni, Florica Rotaru îşi da
obştescul sfârşit în locuinţa fiicei
Mariana (Cadia), în West Hills,
California, în dimineaţă zilei de Joi, 2
iunie 2009.
Vasile Rotaru îşi continuă viaţă
duhovnicească, aşa cum i-a promis
soţiei, numai în ogorul Domnului, la Sfânta Biserica, la “Sfânta
Treime”, pe care ambii au slujit-o din 1984 cu toată fiinţă lor,
în mai multe capacităţi.
De la decesul, şi funeraliile soţiei, din iunie 2009, şi până
în prezent, timp de peste 3 ani, însoţit adesea de membrii
familiilor fiicei Mariana, şi nepoatei Mirela, Vasile Rotaru a
poposit ore întregi, de fiecare dată, de 2 sau 3 ori pe
săptămâna, la mormântul soţiei, din cimitirul “Hollywood-4Ever”, din Hollywood, depănând, la căpătâiul defunctei, pe
rând, amintirile unei vieţi fericite, trăită în căsnicie, după
rânduiala lui Dumnezeu, şi preceptele bisericii drept-măritoare.
Acum câteva zile, simţindu-şi sfârşitul aproape,
mărturisea cu multă seninătate, că presimte că "s-a sfârşit aţă
pe mosorel", şi că pleacă la soţie (tanti Florica), care-l aşteaptă
de 3 ani. Acum este alături de dansa, acolo, "unde nu este
durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!".
Să-l ierte Dumnezeu, iar îndoliatei familii îi transmitem
condoleanţe, şi rugăciuni de mângâiere.
În numele comunităţii, Părintele Constantin Alecse
1 mai 2009 – A plecat la Domnul, Anica Alexe, mama preotului
protopop Constantin Alecse.
În seara zilei de 1 mai 2009, pe la orele 6:48 pm, a
plecat dintre noi la Domnul, în prezenţa fiicei Paula, şi a
ginerelui Costel Ciocan, la reşedinţa lor din Eagle Rock,
California, împlinindu-i-se şi ultima dorinţa, “ de a pleca la
Domnul, de acasă, din patul ei, şi nu de la spital ”.
Slujba panihidei de luni 4 mai 2009, a fost săvârşită, în
Biserica Sfânta Treime, în prezenţa membrilor familiilor
îndoliate din America, şi a circa 100 participanţi, de către
părintele Virgil Anton, preotul-asistent al parohiei.
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Răspunsurile stranei au fost
oferite de tânărul teolog Petru-Gabriel
Vamvulescu, renumit basist, cântăreţ al
Operei Române din Bucureşti, care a
co-slujit şi la funeraliile tatălui Enache,
ajutaţi de ipodiaconul Panait Lucian
Cufuioti, şi părintele Constantin Alecse,
fiul răposatei. Slujba înmormântării a
avut loc în ziua de marţi 5 Mai 2001,
fiind oficiată de aceeaşi co-slujitori,
care au oficiat şi slujba panehidei, în prezenţa familiilor
îndurerate şi a multor participanţi (aici, întreagă biografie a
răposatei).
Începând de la data de 19 decembrie 2009, Părintele
Virgil Anton, fostul asistent al parohiei noastre, a fost numit
preot paroh al parohiei “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gabriil”, din
Palm Spring, California.
4 februarie 2010 - Decesul lui Constantin Jercan
La 4 februarie 2010 Constantin
Jercan a trecut la Domnul
Vineri seara 19 februarie
2010; - În prezenţa a peste 100 de
participanţi,
Vineri
seara
19
februarie 2010, a avut loc slujba
stâlpilor, sau tradiţionala slujbă a
priveghei (saracusta), oficiată de
preotul paroh, secondat de ipod.

La 4 februarie 2010 Constantin Jercan a trecut la Domnul
Slujba Saracustei: Vineri seara 19 februarie 2010; - În
prezenţa a peste 100 de participanţi, Vineri seara 19 februarie
2010, a avut loc slujba stâlpilor, sau tradiţionala slujbă a
priveghei (saracusta), oficiată de preotul paroh, secondat de
ipod.
Gabriel
Vamvulescu
şi
cantorii
bisericii.
Panegirice: Copiii si îndurerata văduvă a răposatului: Michael,
George, Cătălin și Getta; Fraţii Nicoleta si Nick (din Minesota);
Familia proprietarilor afacerii: Paul and Windy; Parohul:
Protopop Constantin Alecse.
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Înmormântarea: Slujba Înmormântării a fost oficiată,
Sâmbătă, Februarie 20, 2010, tot în biserica Sf. Treime, de
către preotul paroh, protopopul Constantin Alecse, asistat de
către cantori. Panegirice: Nepoţii: Benny si Loraine; Paul
Mantea (nepot), în numele familiei din Ploieşti, Ion Anton
(epitrop I), Livia E. Literat (prietena de familie, şi
colaboratoare); Marian Șerban (preşedintele consiliului);
Parintele Protopop Constantin Alecse. Înhumarea a avut loc la
cimitirul Forest Lawn, Hollywood Hills, iar pomana, s-a servit în
sala parohiei. Dumnezeu să-l ierte! - Memory Eternal!
30 ianuarie 2010
Era într-o zi de sâmbătă, mai precis,
în ziua de 30 ianuarie 2010, când se
oficia parastasul de 9 luni IMO mamei
Anica Alexe, când familia Constantin şi
Paulina Ciocan au primit vestea
şocantă a decesului fiului lor, care era
căsătorit
în
România,
Adrian
Ciocan. Adrian avea numai 42 de ani.
Petrecuse mai mulţi ani în America,
alături de părinţi.
În 2005 s-a hotărât să se întoarcă în România, unde
trăia Nuţi, aleasa sufletului său, pe care, cu 3 ani în urmă a
luat-o de soţie. La nunta lui Adrian participase şi Mama Anica,
bunica răposatului, la a cărei pomenire de 9 luni, familia
Constantin şi Paulina Ciocan, avea să primească vestea tristă a
decesului fiului lor, Adrian.
Adi, aşa cum îl alinta familia, îşi făcuse un rost în viaţă.
Lucra la Bucureşti, unde şi locuia. Lucra dimpreună cu nepoţii
săi din partea tatălui, şi cu unchii Pavel şi Mihai.
În America lucraseră ani de-a rândul cu tatăl său, Constantin
Ciocan, la compania familiei de aer-condiţionat „Hammer C &
P”. Era cunoscut de către foarte mulţi romani din California,
fiindcă lucraseră alături de tatăl său, în casele multor conaţionali.
„Să-L rugăm pe Domnul pentr-o moarte curată,
Cu multă umilință și cu închinăciuni mereu
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă,
Patronul morții noastre e numai Dumnezeu!‟
M.I.

522

MISIONARUL

2011 - Ultimul Revelion organizat de biserica noastră
În perioada 20011 – 2017, au fost cuprinse în Revista,
semestrială, Viața Creștină, toate activitățile și acțiunile
împlinite de Biserica Sfânta Treime.
Voi prezenta
toate
preocupările anuale, majoritatea fiind legate de activitatea
organizatorică a parohiei, de sărbătorile religioase, de hramul
bisericii, de sărbătorile iernii și de sărbătorile naționale. Voi
dezvolta doar temele noi apărute în această perioadă, celelalte
putând fi vizionate pe pagina virtuală:
http://constantinalecse.com/

Adunarea generală parohială din 6 februarie 2011
Membrii Consiliului parohial pe 2011
Aniversari naționale: Unirea Principatelor; Ziua Basarabiei
Învierea Domnului 2011 - (Sf. Paşti), sub patronajul PS Episcop
+Irineu
Banchetul Hramului (12 iunie, 2011)
Articole legate de Sfintele Paști
Ne-au vizitat Înalți Oaspeți din România
Din Revista "Viața Creștină", Ediția de Crăciun
Revelion 2011/2012 - ultimul revelion, după 2000, organizat de
către biserica noastră.
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2012 - Anul colindelor, și obiceiul colindatului în
California

Adunarea generală parohială
Depunerea jurământului și alegerea funcționarilor consiliului
Materiale legate de Sfintele Paști
Rugăciuni pentru cei bolnavi
Ion Anton, aniversat la 70 de ani
Evenimente parohiale în timpul semestrului al II-lea
Cuvânt la Sărbătoarea Zilei Naţionale a României
Iată, vin colindătorii (colindatul în parohie)
Program de Colinde în Ziua de Crăciun
Donații de obiecte bisericești: 4 seturi de veșminte noi
Ion Anton, aniversat la 70 de ani
La finele lunii ianuarie 2012, familia, prietenii apropiați, si
câțiva enoriași ai bisericii noastre, dimpreună cu părintele
paroh Constantin Alecse, au participat o masa aniversara,
oferita la un restaurant European din Hollywood, prin care s-a
marcat o aniversare importanta a unui vrednic enorias al
bisericii noastre, un adevărat stâlp de nădejde, dl Ion Anton, cu
ocazia împlinirii vârstei de 70 de an. Felicitări și La mulți ani!
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A trecut la veşnicie prof. Dumitru N. Turlacu
(Cantor al Bisericii "Sf.Treime", Los Angeles, California)
Prof. Dumitru N. Turlacu, dimpreună cu părintele sau co-slujitor
(timp de cca 6 ani), Protopopul Constantin Alecse, în 2012, în
Cătălina Island, California, după înmormântarea răposatei
Paulină Voishan (apasă aici pentru un mini-foto-album coslujire, la biserica "Sf. Treime". Pregătit să vină, că de obicei la
Sfânta Biserica, dimineaţă, 16 Decembrie 2012, prof. Dumitru
N. Turlacu, nu a mai apucat să ajungă la Sfânta Slujba, ci a
fost dus de urgenţă la spital, în urmă unui masiv atac de cord,
unde, la orele 10:00 am (când de obicei se începe "Sf.
Liturghie"), doctorii au proclamat decesul sau. Dumnezeu să-l
ierte! (revista "Viaţă Creştină")
O lacrimă amară
(poezie dedicată de prietenul său, ing. Mircea Iordache,
Romania)
O lacrimă amară-mi curge-n gură,
Pentru un prieten care nu mai este.
El pătrunsese în a mea făptură,
Acum primit-am cea mai neagră veste.
Prieten drag, de ce mă faci să sufăr,
De-abia ţi-am cunoscut adâncul sfânt?
Dumitre dragă, sufletu-ţi – un nufăr,
De ce-a plecat, aşa, ca dus de vânt?

Poate ai vrut mai mult decât se poate,
De-atâta suflet mare ce-ai avut,
Nu ai crezut în lacrimi şi în moarte
Iar inima a vrut, dar n-a putut.
Poate aşa a fost să-ţi fie partea,
Ca sufletu-ţi să zboare-aşa subit
Şi dacă-aşa uşoară îţi fu moartea
E că de Dumnezeu eşti mult iubit!
Că nu mai este Dumitru Turlacu
Durere şi regrete-s pe pământ.
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Biserica „Sfânta Treime”, sacru
Îl pomeni-va, cu-al său nume sfânt!
Iar rudele, soţia şi copiii
Vor plânge, la mormântul lui, mereu,
Şi flori ei vor sădi la căpătâiu-i,
Îngenunchind în crez la Dumnezeu.
O, Doamne, Doamne, mă dor aste clipe,
Dar rogu-te, măcar, să-l sui la rai,
Şi să îi spui: „ Rămâi aici Dumitre,
Că meriţi cinstea asta să o ai!”
2013 - Anul lansării Monografiei Satului Dâmbroca
"Curcubeu peste timp - Repere Monografice"

Funcționarii parohiei, aleși și confirmați (2013)
Noile Taxe pentru biserică pentru slujbe speciale (2013)
Sfintele Pasti ca invitație la nemurire
Obiceiuri de Pasti
Postul Sfintelor Pasti 2013
Urcușul spre Golgota - Sfintele Pasti, 2013 (de Ion Anton)
Diferența dintre Crucea Mântuitorului și crucea noastră
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Programul slujbelor din Postul Mare (17 Martie – 5 Mai 2013)
Hramul Bisericii - Banchetul de Hram - Duminica 23 Iunie,
2013
Colinda 2012 și Colindătorii
A trecut la veșnicie prof. Dumitru N. Turlacu
O lacrimă amară (dedicate, Mircea Iordache)
Lansarea Monografiei satului Dâmbroca (Curcubeu peste timp Repere monografice)
Bine v-ați întors în California, distinsă familie preot Iustin
Capșa!
Mulțumim, drum bun și binecuvântat spre casă! dna Năstaca
Cociuban
Bun venit în mijlocul parohiei Sfânta Treime, familie Anatol și
Victoria Resmeritza
2014 - Anul celei de a 75-a aniversare a bisericii

Ședința Adunarii Generale Parohiale „Sfânta Treime” Duminică 9 Februarie, 2014
Slujbele din Postul Mare, până în Duminica Floriilor (2014)
Datina Floriilor, dedicație, de Mircea Iordache
Articole și materiale de zidire spirituală dedicate Învierii
Domnului
A 75-a Aniversare a Bisericii "Sfânta Treime" (8 iunie 2014)
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Rugăciuni pentru bolnavii din comunitate
Rapoarte Financiare, slujbe ocazionale și știri diverse
Revista Viața Creștină, Ediția de Crăciun (2014)
IMO Paulina Ciocan (biografia răposatei)
De ce-ai plecat, revino?! - IMO Paulina Ciocan, de ing. Mircea
Iordache
Fotograful Emanuel Tânjală se destăinuie - Jurnalul unui
fotograf
Activitățile de Crăciun, Viața Creștină, 2014, paginile #17-19
Gânduri de Crăciun - A existat Hristos ?
Moaștele Sfântului Acachie Kavsocalivitul
(Atonitul), transferate în Noul Sfânt Antimis, oferit
bisericii Sfânta Treime, de către IPS +Nathaniel
Duminică, 8 iunie 2014, ziua
celei de a 75-a aniversări a Bisericii
Ortodoxe Române „Sf. Treime” din
Los Angeles, California (Hramul
Bisericii), Sfântul Locaș a fost hărăzit
cu un nou Sfânt Antimis, semnat de
IPS Sa +Arhiepiscopul Nathaniel, în
care au fost transferate Sfintele
Moaște
ale
„St.
Akakios
Kavsocalivites, Mt. Athos" (Sfântul
Acachie Kavsocalivitul, din Muntele
Athos/Aγιος Aκακιος Kapsokalivites),
din vechiul Antimis al Bisericii,
moștenit din vremea IPS Sale +Arhiepiscopul Valerian, în noul
Antimis oferit Bisericii noastre de către Întâi Stătătorul Bisericii
noastre +Vlădica Nathaniel.
Inscripția
„St. Akakios Kavsocalivites, Mt. Athos"
(Sfântul Acachie Kavsocalivitul din Muntele Athos/Aγιος Aκακιος
Kapsokalivites), sus, dreapta, este o fotocopie a punguliței cu
sfintele moaște ale Sfântului Mărturisitor Acachie, luată în
duminica transferării lor din vechiul Antimis al Bisericii,
moștenit din vremea +Arhiepiscopului Valerian, în noul Antimis
oferit Bisericii noastre de către IPS Sa +Arhiepiscopul
Nathaniel, la a 75-a Aniversare a Bisericii, Duminică 8 iunie
2014.
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IMO Paulina Ciocan
După o crâncenă și îndelungă luptă (ultimii 3 ani) cu
nemiloasa boală a secolului – CANCERUL – sora mai mare a
părintelui Constantin Alecse – PAULINA CIOCAN – a plecat, în
liniște la Domnul, miercuri dimineața, 23 Iulie 2014. Avea doar
67 de ani. Se născuse la 10 Aprilie 1947, în Dâmbroca, Buzău,
România, din părinții țărani Enache și Anica Alexe
(binecuvântați de Dumnezeu cu 4 copii: Paulina, n. 1947,
Constantin, n.1951, Ioana-Gina, n.1954, și Maria n.1958). A
avut o viață grea, la țară.
De ce’ai plecat, revino?!
(IMO Paulina Ciocan,
de ing. Mircea Iordache)
Cuvintele nu’și mai au loc,
Durerea e prea mare,
Căci moartea cu al ei soroc,
Lovit-a mult prea tare.

Îți plângi de milă că nu poți
Să o oprești din drum,
Din calea celor dragi so scoți,
Să o prefaci în scrum

Acolo sus ai și un pui,
Ce, prematur, a plecat
Poate că plecarea lui,
Prin moarte te-a chemat!

De ce plecat-ai Paulina
Pe un drum fără sfârșit?
Noi, te vom jeli întruna,
Doamne, cât te-am iubit!

În urmă multe-ai lăsat,
Doruri, dureri și frică,
Și un dor îndurerat,
Frate, surori, soț, fiică!

Încercat-am cu de toate
Să oprim al morții drum
Și-ai suferit peste poate,
Încotro pornești acum!?

Ai lăsat în urmă urme
Și povești de neuitat,
Pentru noi, tu, vei rămâne,
Un suflet adevărat!

Acolo Sus, de-ai să sui,
Părinții noștri, să vrei,
Să-i întâlnești și să le spui
Că ne este dor de ei!

Știe bunul Dumnezeu,
Că ai fost suflet supus,
Noi, ne vom ruga mereu,
Spre a fi primită Sus!
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Ai fost fiică, ai fost soră,
Ai fost mamă și bunică
Ai fost soție și noră,
Prin felul tău unică!

Te vom păstra în noi mereu,
Icoană de iubire,
Și-L vom ruga pe Dumnezeu,
Cu buna-ți pomenire!

Nepoții te vor jeli,
Le va fi dor de tine,
Adesea te-o pomeni,
La noi, „Sfânta Treime”!

Adio dragă Paulina,
Măicuță scumpă, buno,
Și fără sens îți vom striga:
„De ce-ai plecat, revino?!”

Rămâi, o, dulce amintire,
Un suflet bun - curat
Icoană caldă de iubire
Și un dor nemăsurat!
Fotograful Emanuel Tânjală se destăinuie - „Jurnalul
unui fotograf”
Se întâmplă rar, în lume, când un
fotograf îşi publică memoriile, după o
lungă
îndeletnicire
în
domeniu.
Fotograful Emanuel Tânjală este un
nume
sonor
în
fotografia
românească. Sub viziunea lui au
apărut nenumărate portrete ale
marilor actori români, publicate
deseori pe coperta revistei CINEMA,
condusă de distinsa Ecaterina Oproiu.
Emanuel Tânjală „a fugit” din România încă de pe
vremea lui Ceauşescu. După un răgaz prin Europa – s-a aşezat
în Statele Unite ale Americii, unde şi-a continuat activitatea
fotografică. După Revoluţie a revenit în România cu gânduri
bune, a lucrat la câteva reviste, a fotografiat prin ţară, a
surprins momente unice şi descriptive despre „starea naţiunii”.
Până la urmă a revenit în ţară sa adoptivă, USA, unde duce un
trai decent, împreună cu superba sa soţie şi minunaţii copii, pe
care i-am cunoscut.
Recent, fotograful Emanuel Tânjală a publicat o carte de
memorii, intitulată: „Jurnalul unui fotograf”, apărută la una
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dintre cele mai prestigioase edituri din România, Humanitas…
(Volume 57, Issue 7– 12, 2014, pagină #14)
2015 - Anul culturii Românești (Eminescu, Vieru...)

Unirea Principatelor, Ziua Culturii Naționale Române,
comemorarea poeților Mihai Eminescu și Grigore Vieru
Slujbele sacerdotale, de la începutul anului 2015, până la
începutul Postului Mare
Subiecte legate de Sfintele Paști
Subiecte de interes comunitar
Parastasul și masă IMO Constantin Jercan, 5 ani, la
biserică, Duminică 1 Februarie 2015
Retragerea spirituala a preoților ROEA, Arizona, Marți-Vineri, 36 februarie 2015
Sfintele Pasti si Săptămâna luminată
Generația IT - Generaţia Z, Generaţia internetului, Generaţia...
Sărbătorile de iarnă - Sunt pe măsura așteptărilor voastre?
Colinda și Colindatul 2015
Două (2) picturi murale donația actriței Pola Illery-Gibson, la
Templul meu de rugăciune - Sfânta Treime - 75 de ani de
istorie, în versuri
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2016 - Anul Sfântului și Marelui Sinod Ecumenic

Revista "Viața Creștină", Ediția de Sfintele Paști, 2016
Materialele etalate mai jos au fost preluate, în majoritate din
revistele semestriale ale parohiei
Postul Mare până la Florii - 14 Martie – 24 Aprilie 2016
Programul Slujbelor din tot Sfântul și Marele Post al Paștilor
Dedicații rimate, oferite de ing. Mircea Iordache familiei
subsemnatului, la variate ocazii de familie
Din creațiile poetice ale lui Ion Anton
Sa-ti iubești aproapele ca pe tine însuți, de Ion Anton
Si in Romania se sărbătorește "Ziua Tatălui"
Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe s-a reunit în 2016 - pentru
prima dată după 1.100 de ani
Crăciunul sau Nașterea Domnului
Evenimente diverse, din comunitate
Sfinte Moaște ale Martirilor de la Aiud, se găsesc spre venerare
în biserica noastră
"Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens,
scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită."
Sfântul Ierarh Luca al Crimeii 1877 - 1961
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2017 - Anul publicării autobiografiei protopopului
Constantin Alecse

Adunarea Generală Parohială (5 Feb. 2017) - Funcționarii
Consiliului Parohial
Table of content - Conținutul Revistei "Viața Creștină" - Ediția
de Sfintele Paști 2017
Vizita Înalților Ierarhi, IPS +Nathaniel, și Mitropolitul Serafim
din Germania
Postul Mare până la Florii - Programul Slujbelor din tot Sfântul
și Marele Post al Paștilor
Puterea Credinței - Cuvânt Înainte, de Mircea Iordache
Lucrarea autobiografică a Pr. Protopop Constantin Alecse
Dedicații la Ziua Mamei!
Hristos a Înviat!, de Mircea Iordache
Poezii religioase, de Mircea Iordache
Rugăciuni pentru bolnavii comunității
Panele solare pe biserică, sălile parohiale și clădirea fostei case
parohială (apartamente)
Chiar şi un episcop poate cădea. Chiar şi un episcop căzut se
poate mântui
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I.- STÂLPI ȘI BINEFĂCĂTORI AI BISERICII,
ÎN TIMPUL PASTORAȚIEI PĂRINTELUI
CONSTANTIN ALECSE
Intenția mea este ca, în această ediție virtuală a
autobiografiei mele, să întregesc Istoricul parohiei "Sfânta
Treime", iar în acest subcapitol "Câțiva dintre stâlpii și
binefăcătorii Bisericii", mi-am propus să prezint doar 300 de
familii (sau persoane individuale), care în timpul pastorației
mele în Los Angeles, timp de aproape 35 de ani, m-au ajutat,
în variate forme, în activitatea mea sacerdotală, pastorală,
socială, cultural-națională și administrativă, în această
comunitate. Mulți dintre cei menționați aici au plecat deja la
Domnul. Dumnezeu să-i sălășluiască în împărăția Lui.
Alții din ce în ce mai puțini la număr continuă, alături de
mine, activitățile bisericii noastre, pregătindu-ne pentru cea de
a 80-a aniversare a parohiei Sfânta Treime (2019).
Sunt sigur că lista de mai jos este incompletă, cu multe
omisiuni, însă nu îmi asum în vre-un fel dreptul de a fi pe deîntregul obiectiv. Acesta-i și motivul pentru care am ales
prezentarea colaboratorilor mei, în ordine alfabetică, și nu pe
categorii de devoțiune, perioade de timp de slujire, capacitățile
în care au slujit, etc.
În definitiv, și la urma urmei, este vorba de autobiografia
mea, și am dreptul să fiu subiectiv. Așa am simțit eu
colaborarea cu păstoriții mei (uneori chiar piedicile ce mi-au
fost puse în această slujire de către unii dintre cei prezentați!),
însă decizia îmi aparține de a prezenta o listă de de familii (sau
persoane individuale), drept recunoștință și respect pentru
sacrificiile lor, față de Sfânta Biserică, și loialitatea multora față
de subsemnatul.
NOTĂ: Cer scuze multora care se așteptau să fie cuprinși în
lista nominală, și albumul fotografic, însă n-am putut să-i
cuprind pe toți, fie din lipsa de fotografii, fie din alte cauze
obiective. Cer scuze și pentru lipsa calităților grafice ale unor
fotografii postate.
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1.- LISTA, ÎN ORDINE ALFABETICĂ:
Alecse, pr. Constantin și psa
Elena
Alexe, Enache și Alexe Anica
Ancu-Gheorghiu, Vasile (dr)
și Haiganoush
Anghelcev, Daniel
și Busuioc Diana
Anghelina, George și Viorica
Anghelina, Ioan și Ecaterina
Anghioiu, Josif și Maria
DaGloria
Anton, Ion și Anton Maria
Anton, Virgil și Mihaela
Apostol, Vincent și Julie
Apostolescu Ileana (Helen)
Arglen, John și Helen
Badea, Stan și Maria
Bădescu, Dem și Carmen
Bădescu, Coca și fiul Dem
Beianu, Valeriu și Mariana
Bena, (fr) Iosif Răzvan și
Cristina
Bica, Alex și Vivi
Birtoc, Grigore și Ana
Blaga, Gavril și Florica
Bleahu, Michael și Joanne
Bogdan, Nick și Aurelia
Bonca, Miron și Millie
Brăileanu, James și Aurelia
Brăzdău, Ieremia și Victoria
Brezean, Pearl-Parachiva și
+Joseph
Bronca, Tasie și Gabriela
Buhoiu, Aristide și Gabriella
Butariu, Miron și Suzie
Butnăreanu, Emil și Felicia
Butu, Traian și Gabriela
Cadia, Mariana și fiul Daniel
Calmus, Elena și (fiul) Cristi

Călugărița, Cristian, Ana și
Tatiana
Calustian Silvia
Canciu, Ion și Măndița
Capșa, (fr) Iustin și psa
Simona
Caranfil, Dumitru
Cataloiu, George și Gina
Cataloiu, (fam.) Romus și
Floarea
Cepoi, Jon și Stela
Cerghizan, Mircea și Elena
Cerghizan pr Mihai și psa
Eugenia
Cerghizan, Voicu și Ina
Chilba Flora
Chilințan, Tiberiu și Viorica
Chizim, Dudu și Victoria
Chizim Gabriela
Christina Cristia
Ciceiu, Ion și Maria
Cicu-Cataloiu, Marin și
Daniela
Ciocan, Constantin și Paulina
Ciontea, Emil și Mary
Ciorbă, George și Mary
Ciucă Ana și Alex & Lucian)
Ciuhandu Smaranda
Ciungă Elena
Ciupeiu, Paul și Florica
Clark, ( fr) Bill și Margaret
Clotan, Ion și Maria
Cociuban, Ioan și Nastaca
Cojan-Bădescu Ana
Comșa Maria
Constantinescu, Liviu și
Leliana
Cornea, Liviu (dr.) și mama
Maria
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Costin, Miron (dr) și
Speranța
Costin, (fr) Aurel și psa Maria
Cozlovshi, Valeriu șj Elena
Cozma, Georgeta și (+Victor)
Crișan Mary (Palm Springs)
Croitoru Niculina și
(+George)
Cuculici, Virgil și Florica
(Dorcioman)
Cufuioti Daniela
Cufuioti, Ion și Steliana
Cufuioti Panait-Lucian
Dan, Vlad și Ana
Danciu, Vasile și Maria
D'Angelo, Mira și Floyd
Dascălu, Dumitru și Mariana
Dascălu, George și Elena
Daya, Ilie și Ecaterina
Dinică, Dumitru și Maria
(Rica)
Dinu Gabriela-Iris
Dinu Valentin
Diran Valentina
Drăghicianu Valeria
Drăgoi, Dănuț și Andreea
Dragomir Teodora
Duca-Lehman Adina
Dumbrăveanu Minerva
Dumitrescu (prof) Domnița
Dumitru Alexandru
Duncan Cornelia
Enescu, Ion și Ileana
Eremenco, Paul și Mary
Făgărășan, John și Aurelia
Făgărășan, Theodor și Doina
Fanous Anca
Fara Alexandra, și fiul
George
Fodoreanu, Zorel și Cornelia
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Frunză, (fr) Anton și
Antuaneta
Frunză Virginia
Gâlcă Mihai și Lucica
Galiatsatos Sofia
Galiatsatos, Spiru și Doina
Gangolea, Corneliu și
Salomeea
Gergesco, George și Maria
Gheorghian, Dumitru și
Narcisa
Gheorghiu, Alexandru și
Suzana
Gheorghiu Elena
Gheta, Marcel și Lucie
Gibson Paula (Pola Illery)
Grigoruț, Dumitru și Mariana
Gubovici, Andrei și Adriana
Gusan Elisabeta
Himber-Matei Leontina (Tina)
Hotnog, Tudor și Lucille
Ianculaecu, George și
Daniela
Ionescu, Vasile și Eugenia
Ionițiu, Mircea și Rodica
Ipsilanti, Michael și Eufrosina
Istrate, Gheorghe și Daniela
Izvernari, Paula (dr) și
George
Jercan, Constantin și Getta
Jercan George
Kaiagian Mira
Kanian, Alex și Elena
Katana Mary (Yucaipa)
Kerciu, John și Florence
Klekar, Howard și Violet
Kochunian Elena
Kosek Leonora
Krețu George
Krețu, Peter și Silvia
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Krețu Sophie și Anthony
Krikorian Didina
Lapadat, Julian și Mary
Lazăr, Viorica și George
Leidinger Mary
Lenner, Eugenia și Theodore
Leuca Vasile
Limbeson, (fr) John și psa
Betty
Literat, Livia-Ecaterina
Long Rose
Lupașcu Doina
Magas Dora
Maior, John și Pauline
Manea, Octavian și Marilena
Mangu Florin
Mangu, Victor și Maria
Manoliu-Manea, Ion și Maria
(prof)
Mara Viorica
Mardirossian, Hampik și
(+Jenny)
Margan (mama) Draga
Margan, Nicolae și Ana
Marinescu Maria
Matei Ioana (și +soțul Paul)
Matei-Himber-Leontina
(Tina)
Matroane Jenny
McGrath, Robin și Richard
Miclea, George și Cornelia
Mihai Valentin, și mama Ana
Mirică, George și Helen
Mitescu, (fr) Cătălin și psa
Nicole
Mohan, Petru și Maria
Moldoveanu, Villy și Mariana
Mondocea Aurelia
Mondocea, Cristina și
(+John)

Motyczka, Nicolae și Emilia
Muciu, Ștefan și Teodosia
Muntean, Sorin (dr) și
Georgette
Munteanu, Virgil și Virginia
Munteanu, Alex și Ioana
Munteanu, Ștefan și Mioara
Mureșan Floarea
Mușetescu Anica
Myers, Victoria și (+dr.
Donald)
Nadaban Michaelle
Năsturel, George și Eleonora
Nedea, Dionisie și Florica
Niculescu, George și Cecilia
(Cici)
Niculescu Maria
Nuthalapaty,Elena-Simona
(dr)
Odell Cornelia (dr)
Olar, Nicolae și Ana
Onitza, Florian și Steliana
Opran Horia (dr)
Oros, Joseph și Betty
Orza, Jean și Maria
Pălănceanu (fr.) Dănuț și
Mihaela
Paraschivescu Viorica
Penta Lillian
Petcu, Victor și Nuți
Petit, Alexandru și Mira
Petrescu, Ironim și Ileana
Petrescu, Viorel (Vee) și
Susan
Petrinca, Ion și Lidia
Pincu, Vichente și Iuliana
Pincu, Traian și Maria
Pinkus Eliza
Pitu, Ilie și Angela
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Platt, Dan și Paula (Matei)
Pompi, Ivan și Maria
Pop Cornelia (Nelly)
Pop, Petruț (Pepe) și Adriana
Popa, Călin și Delia
Popa, Neculai și Elena
Popa, Dan și Carmen
Popa, Dumitru și Eugenia
Popa, Mircea și Emilia
Popa Mihai și Carmen
Popescu, Virgil si Lucia
Popescu, Eusebiu și Catalina
Popescu, Mihai (Mișu) și
Mariana
Popescu, (fr) Costin și
psa Irina
Popescu Sabina
Popescu, Gabriel (ing) si
Rodica (dr)
Poptelecan, (fr) Ioan și
Marilena
Poptelecan, (fr) Simion și
Elena
Preda, Dumitru și Maria
Predescu, Peter și Mirela
Prepchuk, Nick și Joanne
Pugna Claudia
Racataian, John și Aurelia
Radu, Emil și Mary
Radu, Ionel și Niculina
Rădulescu, Grigore și Marta
Ramba Silvia
Rancu Traian
Răgălie, Iulian și Daniela
Răvaru Maria
Rezmeritsa, Anatol și
Victoria
Riconte Ioana
Riedell, Ken și Isabela
Rigney, Ioan-Bogdan și
Rodica
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Roman, Ioan și Lucreția
Roman, Marius și Veronica
Rotaru, Vasile și Florica
Rusu Angela
Rusu, Nicolae și Maria
Saffari, Daniela și Abi
Samacovlieff, Antony și
Elena
Șandor, Cornel și Mariana
Săndulescu, Paul și Ștefania
Săndulescu, Cezar și
Polixenia
Sârbu, Florin și Otilia
Sârbu, Marian și Aura
Sârbu, Robert-Victor și
Katherine
Sarchizian, Mike și Iscuita
Sarchizian, Minas (fr) și
Nicoleta
Sarchizian, Antronic și
Valentina
Săvulescu, Nae și Ina
Șchiopu Viorica
Scutaru-Bonaparte
Constantin
Sebeșan, John și Sidie
Șerban, Dorian și Agripina
Șerban, Marian și Dora Marcela
Sersea, Nicolaie și Maria
Sfera, Adonis (MD) și Lucia
Shunda, John și Domnica
Sighiartau, Ioan și Cornelia
Sighișoreanu, Mircea și Ana
Simonca, dc.Vasile și
Cristina
Simoni, John și Patricia
Spăriosu, George și Maria
Spăriosu, Kalin și Marinica
Spuza, Nicolae și Ana
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Stavri, Nicolae și Filofteea
Stefanovic Florence
Stoicescu Valentina
Stoicescu Sabina-Silvia
Stoicof Elvira
Stoicof, Petru și Vera
Szekelly, Gabriel și Alina
Tânjală Emanuel (Manu)
Tatu, Emil și Emilia
Teoman, Cornell și Betty
Teoman, Victor și Niculina
Theodorou Mario
Theodorou, Iani și
Haritomeni (Harry)
Theodorou, Pericle (Perry)
și Smaragda
Thomas, Adrian și Adriana
(dr)
Toma Gabriela, AnaMaria

Topan, Simion și Nora
Tudor Ermina
Turlacu, Dumitru și Filofteea
Ulrich Vera și (+Viorel)
Urma, Radu și Mihaela
Ursa, Mary și (+Amos)
Ursa Victoria
Vahab, Christian și Adina
Vamvulescu, Gabriel și
Roxana
Vasiliu, Eugen & Mioara
Vizireanu, Ion și Simona
Vlaicu, Aurel și Ana
Vlaicu, Marian și Dumitra
Voishan, George și Pauline
Wilmeth Georgeta
Zguroiu, Vasile și Eleonora
Zigman Evelyn

Comitetul Reuniunii Doamnelor în 1982
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2.- ALBUMUL CU STÂLPII ȘI
BINEFĂCĂTORII BISERICII

Familia Pr. Protopop Constantin Alecse

Familia Pr. co-slujitor Iustin Capsa

539

540

MISIONARUL

Enache și Anica Alexe

Josif Anghioiu

Daniel și Diana (Busuioc)
Anghelcev

Dr. Vasile Ancu-Gheorghiu

Virgil și Mihaela Anton

Ion și Maria Anton

Ion Badea și sora Stela

Ana Bădescu

Maria Coca Bădescu

Arhitect Dem Bădescu

Dumitru Bădescu și mama

Pr. dr. Răzvan și psa dr.
Cristina Bena
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Alex, Vivian Bica și familia

Greg și Ana Birtoc

Gavrilă și Florica Blaga

Ion și Dana Blaj

Miron Bonca și Traian Pincu

Miron și Millie Bonca

Ion și Olga Bobonea

Georgeta Boștean

Pearl-Paraschiva Brezean

Aristide și Gabriela Buhoiu

Miron și Suzie Butaru

Emil și (dr) Felicia Butnăreanu
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Ana Călugărița

Cristian Călugărița

Octavian și Mariana Cadia

Măndița Canciu

Ion Canciu

Elena Calmus

Regizor Dumitru Caranfil

Familia Romus Cătăloiu

George și Gina Cătăloiu

Romus și Floarea Cătăloiu

Maria Ceară

Jon și Stela Cepoi
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Elena Cerghizan

Mircea Cerghizan

Ina (Nedelcu) Cerghizan

Voicu Sabin Cerghizan

Pr Mihai și psa Eugenia
Cerghizan

Anthony (Toni) Cerghizan

Floarea Chilba

Ion și Maria Ciceu

Dudu și Victoria Chizim

Marin și Daniela Cataloiu-Cicu

Constantin și Paulina Ciocan

Emil Ciontea
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Smaranda Ciuhandu

Pr Bill, psa Margie Clark și
Vlădica

Paul Ciupei

Maria Clotan

Ion și Năstacă Cociuban

George și Ana (Bădescu)
Cojan

Liviu, Leliana și Victor
Constantinescu

Dr. Miron și Speranța Costin

Daniela Istrate și mama Mary
Constantinescu

Elena-Paraschiva Cristea

Pr. Aurel și psa Maria Costin

Ana Dan
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Panait L Cufuioti

Prof. Daniela Cufuioti

Ion și Steliana Cufuioti

Mira D'Angelo

George și Elena Dascălu

Maria-Rica Dinică

Iris Dinu

Valentin Dinu

Ilie și Ecaterina Daya

Prof. dr. Domnița
Dumitrescu

Dr. Dănut și Andreea Drăgoi

Teodora Dragomir
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Cornelia Ducan

Ionel și Aurica Făgărășan

Anca (Stoicescu) Fanous

Alex Dumitru

Zorel și Cornelia Fodoreanu

Florența Graynold

Mihai și Lucica Gâlcă

Dumitru și Mariana Grigoruț

Elena Gheorghiu

Actrița Paula Gibson

Eugen Goldiș

Erick și Tina Matei-Himber
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Lucile Hotnog

Daniela Istrate

Dr. Paula Izvernari și fiicele

Constantin și Getta Jercan

George Jercan și tatăl

Alex și Elena Kanian

Violet Klekar

Mary Lapadat

Julian Lapadat

Silvia Kretzu

George și Doina Lăzărescu

Viorica Lazăr

548

MISIONARUL

Vasile Leucă

Fr John și psa Betty Limbeson

Victor și Maria Mangu

Rose Long și Mary Ursa

Dr. Ion și Prof. Univ. Dr. Maria
Manea Manoliu

Paula Matei-Platt și mama
Ioana

Mama Dragina (Draga)
Margan

Mama Draga Margan și fiica
Maria Pincu

Paul și mama Ioana Matei
(în tinerețe)

Leontina Matei-Himber

Mama Ioana Matei (generoasă
donatoare)

Pr Danuț și psa Mihaela
Pălănceanu
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Helen (Cristea) Mirică

George Mirică

Valentin Mihai și mama Ana

Steliana Onitza

Familia Fr. Cătălin și psa
Nicole Mitescu

Petru și Marioara Mohan

Prof. Doina Lupașcu

Vili și Maria Moldoveanu

Ștefan și Teodosia Muciu

Ioana Munteanu

Dr. Sorin, Georgeta și fiica dr.
Sable Muntean

Aurelia Adrian și mama Floarea
Mureșan
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Floarea Mureșan

Victoria Myers

Avocat Michele Nadaba

Eleonora Năsturel

Pictorul George Năsturel

Dr. Simona Nathalapaty

Maria Niculescu

George și Maria Oancea

Lucian Olaru

Nicolae și Ana Olaru

Familiile Olaru și Spariosu

Marinica și Kalin Spariosu
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Marian și Felicia Paraschiv

Radu și Livia Literat

Joe și Betty Oros

Nicolae și Emilia Motyskca

Victor Petcu

Ironim și Ileana Petrescu

Vee și Suzie Petrescu

Nini și Liana Pascalini

Ilie și Angela Pitu

Traian și Maria Pincu

Vikente și Iuliana Pincu

Ion și Lidia Petrinca
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Dan și Paula (Matei) Platt

Eugenia Popa-Anton și cuscra
(mama lui Carmen)

Dan și Carmen Popa

Dumitru Popa

Neculai Popa

Mircea și Emilia Popa

Cornelia (Nelly) Pop

Calin și Delia Popa

Pr. Costin Popescu

Ing. Gabriel și (dr) Rodica
Popescu

Sabina Popescu

Virgil Popescu
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Petruț (Pepe) și Adriana Pop

Petrică și Mirela Predescu

Adrian Potângă

Dumitru și Maria Preda

Nick Prepchuk

Claudia Pugna

Aurica Raicu

Marta Rădulescu și Maria
Dinică

Ionel și Niculina (Nina) Radu

Edy și Antuaneta Rastian

Ken și Isabela Riedel

Traian Rancu
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Actorul Anatol și Victoria
Rezmeritza

Bogdan-Ioan și Rodica Rigney

Ioan și Lucreția Roman

Vasile și Florica Rotaru

Păun și Ștefania Săndulescu

Dr. Aby și Daniela Saffari

Antranic și Valentina
Sarchizian

Angela Rusu

Robert – Victor și Kathi Sârbu

Familia Florin și Olivia Sârbu

Familia Marian și Aurelia
Sârbu

Iscuita Sarchizian
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Pr. Minas Sarchizian

Marian și Dora-Marcela Șerban

Viorica Schiopu

Doru și Agripina Șerban

Prof. Elvis-Nicolae Sersea

Ana Sighișoreanu

Aurel, Vera și fiul Victor
Stoicof

John și Domnica Shunda - Traian
& Maria Pincu

Valentin și Ioana Simiz

Dc. Vasile Simonca

John și Patricia Simoni

Ana Spătaru
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Nicolae și Betty Stelescu

Florence Stefanovic

Carmen Stoian

Sabina Silvia Stoicescu

Valentina Stoicescu

Elvira Stoicof

Emilia Tatu

Emanuel Tânjală

Victor și Niculina Teoman

Simion și Nora Topan

Ermina Tudor

Nicolae Stavri

III.- ANII DE SLUJIRE ÎN CALIFORNIA

557

Fam. Turlacu (Filofteea,
Dumitru, Daniela, și Nick)

Prof. Dumitru și Filofteea
Turlacu

Kory și Betty Teoman

Mary Ursa

Radu și Mihaela Urma

George Voishan

Eleonora Zguroiu

Georgeta Wilmeth – interviu
cu Nicolae Olaru

Christian Vahab

Eugen (ing. de sunete) &
Mioara Vasiliu

Evelin Zicman

Gabriel & Roxana Vamvulescu
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Corul bisericii la a 50-a aniversare

O parte din corul bisericii în 2017
NOTĂ: Menționez aici că, pentru a elimina duplicarea numelor
membrilor comunității românești, și a comunității aromâne
(românii-macedoni), care sunt deopotrivă susținătorii parohiei
Sfânta Treime din Los Angeles, am creat 2 sub-capitole
separate : a). "Românii macedoneni/Armânii din California", și
b). "Câțiva dintre stâlpii și binefăcătorii Bisericii". În postarea
fotografiilor din acest album, am respectat ordinea alfabetică a
stâlpilor și binefăcătorilor bisericii.
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1.- MULȚUMIRILE MELE
Îți mulțumesc Doamne!
Doamne – Dumnezeule, Îți
mulțumesc pentru că mi-ai dat
sănătate și mi-ai îndrumat pașii pe
o cale dreaptă, plăcută Ție!
Îți
mulțumesc
Doamne
pentru trăirile frumoase, dar și
pentru multele încercări care m-au
călit pentru viață și pentru
credința în Tine!
Mi-ai dăruit un cap limpede, cu
capacități de a mă scoate din
multe încurcături și capcane,
mi-ai dat luciditatea de a păstra vii în memorie rădăcinile mele
pământești și spirituale.
Doamne – Dumnezeule, Îți mulțumesc pentru că mi-ai
dat sănătate și mi-ai îndrumat pașii pe o cale dreaptă, plăcută
Ție!
Îți mulțumesc Doamne pentru trăirile frumoase, dar și
pentru multele încercări care m-au călit pentru viață și pentru
credința în Tine!
Mi-ai dăruit un cap limpede, cu capacități de a mă scoate
din multe încurcături și capcane, mi-ai dat luciditatea de a
păstra vii în memorie rădăcinile mele pământești și spirituale.
Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat voința și competența
de a duce la împlinire planul acestei cărți Puterea Credinței, că
mi-ai dat ținere de minte și colaboratori devotați pentru
finalizare acestei opere a vieții mele!
Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat o familie frumoasă,
care mi-a însoțit pașii vieții, cu bunătate și înțelegere!
Te rog Doamne, păzește familia mea de necazuri, dândui sănătate, în continuare! Voia Ta să fie cu miluire și mântuire
asupra mea și a familie mele!
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Mulțumiri pentru ajutorul înfăptuiri acestei lucrări
Îți mulțumesc Doamne că ai dat bisericii pe care o
Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea întâlnirii cu un
consătean, Mircea Iordache, cu care am împărțit satisfacția
realizării cărții monografice a satului natal, Dâmbroca, și care
mă sprijină necondiționat în realizarea cărții Puterea Credinței,
prin completarea cu dedicații și citate și prin tehnoredactarea
lucrării.
și care m-au sprijinit cu bune cuvinte de apreciere și
încurajare. Dintre aceștia aș remarca pe D-na Filofteia Turlacu,
și pe fiica sa Daniela Saffari, care a contribuit la corectarea
cărții, pentru care țin să-i mulțumesc și domniei sale.
Un aport deosebit la realizarea cărții și-a adus și d-l
Fabian Anton, prin procesarea unor fotografii din alb-negru în
color, pentru care îi mulțumesc.
Gândul mă poartă și la maestrul fotograf Emanuel
Tânjală, care mi-a oferit cu toată dragostea, sute de fotografii,
pe care în mare parte le-am folosit în această lucrare
autobiografică.
Mulțumirile mele se îndreaptă și către D-na Mary
Comboianu, care a coordonat, colectând toate fotografiile ce
sunt folosite în sub-capitolul Aromânii - Românii Macedoneni
din California.
Ar mai fi și alți binefăcători în construirea acestui frumos
memoriu al vieții mele: actorul Anatol Resmeritza, D-l Ion
Anton și alții, cărora le mulțumesc.
Trebuie să precizez, nu în ultimul rând, și îmbrățișarea
ideii pentru această carte, și binecuvântările unor înalți Ierarhi:
IPS Sa + Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei
Ortodoxe Romane din America; IPS Sa + Casian Arhiepiscopul
Dunării de Jos; PS Sa +Irineu, Episcop Vicar ROEA.
Le
mulțumesc și acestor înalți prelați, și Te rog Doamne, dă-le lor
sănătate și păstorire îndelungată a turmelor de credincioși!
„Mai înainte de toate să fim smeriți față de Dumnezeu,
Pentru credința noastră să ne ferească de duhul rău,
Doamne, venim smeriți la Tine, cu multă rugăciune,
Ca smerenia să primeze și să lumineze întreaga lume!‟
MI
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Mulțumiri familiei și colaboratorilor mei apropiați
Pe lângă mulțumirile și recunoștința adusă lui
Dumnezeu, pentru toate împlinirile din viață și pentru miluirea
cu această carte, a vieții mele, aduc prinos de recunoștință:
Soției mele (psa Elena Alecse), pentru suport și sacrificiu, fără
de care nu mi-aș fi putut împlini vocația;
Aduc mulțumiri: părinților mei, Anica și Enache Alexe;
copiilor mei (Cristian, Marius, Gabriella și Ana- Claudia);
profesorilor de la Seminar și de la Facultatea de Teologie, care
m-au format și mi-au dat suflu divin, pentru credința și slujirea
întru Dumnezeu; enoriașilor, celor 3 parohii, pe care i-am
păstorit în cei 40+ ani de slujire preoțească (Londra-Anglia, St.
Paul - MN și Los Angeles-CA) pentru loialitatea necondiționată
în întreaga mea pastorație;
consiliilor
parohiale (și
funcționarilor lor, cu atribuții administrative și financiare);
reuniunilor de doamne, clericilor co-slujitori (preoți, diaconi,
ipodiaconi, citeții/dascălii și membrii corurilor parohiale), de-a
lungul anilor; membrilor comitetelor administrative și de
organizare a activităților social-culturale, în comunitățile
deservite sacerdotal; tuturor preoților și credincioșilor parohiilor
și misiunilor Protoieriei Coastei Pacifice, pe care, ori de câte ori
i-am vizitat, m-au primit cu mult respect și cordialitate
frățească și românească; tuturor voluntarilor care, într-un fel
sau altul au contribuit, sau au ajutat la toate acțiunile
administrative, de întreținere financiară a bisericii, de
remodelare și înfrumusețare a facilităților parohiale, de-a lungul
anilor; administratorilor bisericii, care fără excepție, și-au
dovedit loialitatea, dedicația și calitățile lor manageriale,
împlinindu-și exemplar atribuțiile lor administrative, și… dacă
am uitat pe cineva, le cer iertare din tot sufletul. Dumnezeu să
le răsplătească tuturora, înmiit.
Mulțumesc, încă o dată, din suflet, grupului restrâns,
devotat și loial mie, familiei mele, care, de peste 3 decade, în
fiecare duminică mă așteaptă, la sfârșitul sfintelor slujbe, în
bucătărie, cu cafeluța gata și cu ușoare gustări.
"Cea mai bogată moștenire pe care părinții pot să o lase
copiilor este copilăria fericită, plină de amintiri tandre despre
tatăl și mama lor. Aceasta va lumina zilele care vin, îi va păzi
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de ispite și îi va ajuta în încercările vieții de zi cu zi după ce vor
părăsi casa părintească." Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna
Mulțumiri și adâncă recunoștință
d-lui ing. Mircea Iordache
Consider, mai mult decât potrivit să aduc un modest
prinos de adâncă recunoștință d-lui Ing. Prof. Mircea Iordache,
fratele meu mai mare, pe care întotdeauna mi l-am dorit,
mentorul și colaboratorul meu, pe care l-am descoperit cu vreo
5-6 ani în urmă, cu ocazia înfăptuirii lucrării „Dâmbroca Curcubeu peste timp”, Cartea Monografică a satului nostru
natal, el fiind autorul, iar subsemnatul coautor/colaborator.
În
cuvântul
său
de
mulțumire, din cuprinsul numitei
lucrări, ing. Mircea Iordache,
spunea între altele… „mulţumesc
lui Dumnezeu că mi-a oferit
prilejul de a descoperi un
consătean de înaltă şi prea
cucernică clasă spirituală, de
aleasă omenie şi care şi-a
redescoperit atracţia magnetică
de ţinuturile natale.
Părintele Protopop Constantin Alecse, din personalitatea
căutată de mine, a devenit personalitatea cheie în stimularea şi
derularea cărţii „Dâmbroca - Curcubeu peste timp”.
Cu multă pricepere a creat varianta virtuală a cărţii,
postată pe internet şi vizualizată de mulţi consăteni, cărora li sa trezit curiozitatea, dorinţa de a se regăsi în paginile ei şi de a
contribui la documentare”.
Ne-am regăsit după, aproape 6 decade prin intermediul
internetului. Eu în Los Angeles, de vreo 35 de ani, dumnealui în
Suceava de peste 40 de ani. Îmi aduc aminte faptul că la
primirea e-mail-ului său, văzându-i numele, am tresărit, de
parcă m-aș fi trezit dintr-un somn adânc și plăcut: Mircea
Iordache, fiul felcerului Neculai Iordache, arhicunoscut pe toată
Valea Buzăului, de la Vadu Pașii, până la Găvănești și Banița.
Am răspuns necondiționat propunerii sale, și așa s-a născut și
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s-a botezat „Dâmbroca - Curcubeu peste timp – Repere
Monografice” (2013)
Mărturisesc faptul că, în toți acești 5-6 ani de cooperare
pe târâm literar (vorbind în ultima vreme de cel puțin 2 ori
săptămânal la telefon…!), nu am reușit nici în ruptul capului
„să-l citesc” pe Mircea Iordache.
De la prima întâlnire telefonică, mi-am dat seama că
fratele Mircea Iordache este o fire blândă, bună și modestă, sau
cum glăsuiește scriptura, „iată cu adevărat un israelian în care
nu este vicleșug!” (Ioan 1,47) - îmi permit și eu să afirm bineînțeles, respectând proporțiile - că acum 5-6 ani în urmă
am redescoperit în dânsul un consătean autentic, un
dâmbrocean principial, în sufletul căruia nu există vicleșug!.
Totodată, mi-am dat seama că este o personalitate complexă,
tainică și cu profunde preocupări, ce țin de starea sa
existențialistă, de intimitatea sa, de familia sa, de satul său de
baștină, de colegii săi, dar și de îngrijorările sale privind viitorul
societății, în general, și a societății socio-politice de astăzi din
România, de incertitudinea vremurilor pe care le trăim, etc.
Această primă intuiție a mea, mi-a fost confirmată mai
târziu, prin cele așternute pe hârtie de autorul Volumului de
poezii „Cu capul în nori” (2015), Mircea Iordache. În anumite
poezii ale sale, am deslușit, printre altele, și nuanțe
autobiografice, ca o ilustrare a personalității sale cu tot ce a
gândit, cu tot ce a crezut, cu evaluările și poziționările sale în
vremurile contemporane. Acolo, prin poezie, Mircea Iordache își
povestește viața și trăirile sale prin ode, amintiri, colinde,
pamflete, cu popasuri în farmecul copilăriei, frumusețea naturii,
măreția vieții, sentimentul iubirii și alte multe petale smulse
universului existențial... (Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, un
prieten apropiat și bun colaborator al D-lui Iordache, Cuvântul
înainte al cărții de poezii „Cu capul în nori”)
În încheiere doresc să menționez faptul că, fără
cunoștințele sale și calitățile sale de critic literar, fără
capacitatea sa de a structura "hățișul" și "căpița de informații"
adunate în autobiografia mea, informații "puse cu furca" în
virtual, fără sacrificiile sale, făcute dezinteresat, timp de
aproape 3 ani, de a structura materialele, și a le tehnoredacta,
fără paciența ce-l caracterizează, pe el, unicul Mircea Iordache,
cele 3 volume, ale autobiografiei mele, nu ar fi avut
posibilitatea să vadă lumina tiparului.
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Considerând acestea, și toate poeziile și dedicațiile,
legate de anumite
evenimente, descrise în lucrarea
autobiografică "Puterea Credinței", d-l Mircea Iordache este, de
drept, co-autorul cărții mele. Îi rămân profund recunoscător.
Mult stimate domnule ing. Mircea Iordache (formulă
consacrată cu care m-am adresat, din respect, în toată
corespondența noastră…), Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din
adâncul sufletului meu, iar pomelnicul de familie, pe care ați
avut bunăvoința să mi-l oferiți, pentru pomenire, perpetuează
legătura duhovnicească
dintre noi, familiile noastre și
dâmbrocenii noștri.
Acelea-și mulțumiri, și respect profund, îi adresez și
distinsei d-voastră soții, onorata doamnă Rodica. Mulțumesc lui
Dumnezeu că existați, și Vă doresc multă sănătate, bucurii,
pace și lumină și…multă putere, spre a împlini toate celelalte
proiecte, despre care adesea am vorbit împreună. Să ne trăiți
întru mulți și fericiți ani!
Frățește, în Hristos Domnul,
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA) – Eparhia
de la „Vatra Românească”
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ERATA
A.- PAG. 259
A1. Textul de înlocuit
Uniunea și Liga – Permanența Californiană
După ieșirea societății Viitorul Român din Uniune și Ligă
(?) Uniunea își continuă activitatea sa în California, mai ales și
datorită faptului că președintele Uniunii și Ligii, în marea
majoritate a acestor ani este d-na Daniela Istrate, din Los
Angeles, CA, fiind chiar și în prezent Președinta Națională a
Uniunii și Ligii. Pot fi găsite mai multe date pe site-ul oficial al
organizației – www.romaniansocieties.com – (Sursa)

A1. Textul cu care se înlocuiește
Uniunea și Liga Societăților Românești – Permanența
Californiană
Nefiind membru al Societății Viitorul Român, și ca atare nici
al Uniunii și Ligii, nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat în
relațiile Societății, cu Uniunea și Liga. Am căutat să mă
lămuresc pe această temă, însă nu am găsit date lămuritoare,
mai ales privind "ieșirea" Societății din "Uniunea și Liga
Societăților Românești din America" (2001).
Din anumite documente de pe site-ul Secretariatului de
Stat din Ohio, reiese faptul că sub președinția dnei Georgeta
Blebea-Washington "Uniunea si Liga Societăților Românești din
America" (entitate înregistrată la 31 iulie 1908 #40763), a
fuzionat cu Uniunea Fraternală Croațiană (Croatian Fraternal
Union), in octombrie 2001.
Din același document înțelegem că, în același an 2001, și
în aceeași lună, este înregistrată o nouă societate cu nume
similar, anume "Uniunea si Liga Societăților Românești, Inc."
(entitate înregistrată la 22 octombrie 2001 #1263871). Toate
polițele de asigurare ale fostei Uniuni au fost transferate la CFU
(Croatian Fraternal Union) continuându-și membria acolo.
Georgeta Blebea-Washington a trimis aplicații de membrie,
pentru înscrierea în noua organizație, Uniunea si Liga
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Societăților Românești, Inc., la fiecare membru al Societății
Viitorului Roman. Nu ne este clar câte familii au răspuns în
pozitiv invitației. Îmi aduc aminte foarte vag, că membrii
Societății au avut în vremurile acelea o Adunare Generală
Specială, precum si un referendum, și s-a decis în unanimitate
ca Societatea Viitorul Român să nu se asocieze cu noua
organizație din Ohio.
Nu ne este iarăși destul de clar dacă dna Daniela Istrate
este în prezent președintă și la "Uniunea si Liga Societăților
Românești, Inc.", însă pe site-ul Uniunii si Ligii Societăților
Românești din America, Inc., pe FaceBook - The Union &
League of Romanian Societies of America Inc.- D-na Daniela
Istrate figurează drept Președintă Națională a acestei
Organizații și, în numele acestei organizații, Domnia Sa
desfășoară o intensă activitate culturală, așa după cum
constatăm noi aici, în Sudul Californiei, și nu numai.
Puteți
afla
mai
multe
pe
siteul
www.romaniansocieties.com, sau pe FaceBook: The Union &
League of Romanian Societies of America Inc. Tot de pe sit-eu,
aflăm că D-na Daniela Istrate este fondatoare și președintă a
organizației La Steaua - Grupul de Limba si Literatura Romana.
Pentru mine cred că, la acest subiect avem de-a face cu
probleme de ordin semantic - "Uniunea si Liga" fiind o expresie
confuza, caci nu face o referință clară despre care "Uniune și
Liga" vorbim!

B.- PAG. 260
B1. Textul de înlocuit
Textul de
Român"

sub

fotografie:

1985-Societatea

"Viitorul

B2. Textul cu care se înlocuiește
Los Angeles, California (după o fotografie datată 1986) Parte din membrii societății "Viitorul Român". Președinte: Jon
Cepoi. Membrii consiliului director, fotografiați în fața
monumentului-mozaic "Botezul Domnului", din fața bisericii
"Sfânta Treime", realizat de John Făgărășanu în 1986 (de la
stânga, la dreapta): John Făgărășanu, Miron Butariu (mai în
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spate), Suzie Butariu, Aurelia Făgărășanu, Ileana Petrescu,
Stela Cepoi (cu pălărie), Ana Olar și Nick Olar. În rândul din
spate: Miron Bonca, Mary Ursa, Anca Dorcioman-Vahab, Jon
Cepoi, Christian Vahab (cu mustață), Doina Lupașcu, și Millie
Bonca.
Fotografie alb-negru - Emanuel Tânjală; color Fabian
Anton. Iată și lista președinților Societății Viitorul Român, după
cum urmează: 1926-2018:
1926-27 Gheorghe Stoica,
1928-29 Neculae Curea,
1930-31 John Niculescu,
1932-33 John Tatar,
1933-34 Vasile Ganea,
1935-41 Josiph Brezean,
1942-43 John Chiolac
1944-46 John Domnar,
1947-50 John Chismas,
1951-55 John Chiolac,
1956-71 John Maior,
1972-75 Miron Bonca,
1976-88 Jon Cepoi,
1988-89 Cristian Vahab,
1990-94 Jon Cepoi,
1994-96 Marian Sarbu,
1997-99 Stela Cepoi,
2000-03 Cristian Calugarita,
2004-06 Ionela Kloes,
2007- 2010 Cristian Calugarita
2011-2014 Ionela Kloes
2015 – 2016 Virgil Adumitroaie
2017 - 2019 Adrian Barbu

