Biserica Ortodoxa Romana
Sfanta Treime
3315 Verdugo Rd., Los Angeles, Ca 90065 – Tel. (323) 255-8583
Email: constantinalecse@gmail.com

Invitation
at the weekend of June 15-17, 2019

Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Treime
3315 Verdugo Rd., Los Angeles, Ca 90065 – Tel. (323) 255-8583
Email: constantinalecse@gmail.com
La sfârșitul săptămânii de la 15-17 iunie, 2019
Sunteți invitați să luați parte la festivitățile aniversare ale comunității
romano-americane din Los Angeles, prezidate de către IPS Sa Arhiepiscop
dr. Nathaniel, după cum urmează:

• Hramul Bisericii Sfânta Treime
• A 80-a aniversare a Bisericii
• Lansarea Enciclopediei “Românii din California” (prof.dr.Dan Fornade,
autor)

Sâmbătă, 15 iunie: Sâmbăta Morților
• 10:00 am – Sfânta Liturghie și parastasele de obște
• 6:00 pm – Vecernia Mare cu Litie
Duminică, 16 iunie: Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt:
a) Serviciile Religioase
• 08:30 am – Slujba Utreniei
Nathaniel
• 11:30 am - Vecernia Mare și Rugăciunile Rusaliilor

b). Banchet și programul aniversar:
• 1:00 pm – Întâmpinarea Vlădicului în sala parohială și
binecuvântarea mesei
• 2:00 pm – Prezentarea oaspeților, și cuvânt la cea de a 80-a
aniversare (preotul paroh)
• 2:30 pm - Lansarea enciclopediei “Românii din California”, și
prezentarea în power-point a unor personalități româno-americane
din California, “Top 100”, de catre prof. dr. Dan Fornade.
• 3:45 pm – Muzică clasică cu soprana Joanne Ciurash, soții Nora și
Simi Topan si Bianca Serban (pian)
• 4:00 pm – IPS Sa Arhiepiscop Nathaniel - Cuvânt duhovnicesc și
părintească binecuvântare
• 4:30 pm – Muzică, dans și voie bună până la plecarea ultimilor
meseni
Meniul: preparate culinare românești (aperitive, sarmale cu
mămăliguță, friptură de porc cu garnitură, dulciuri, cafele.
Programul artistic: Orhestra Mitică Grigoruț, și prietenii vor
interpreta muzică populară și ușoară din toate regiunile României
Donații sugerate (banchetul de duminică) - Adulții: $ 40.00; Tinerii
(sub 18 ani) $ 15.00; Copii (sub 9 ani) – gratuit.
indicând și numărul de persoane participante, până la 31 mai crt.,
la telefonul și emailul mai sus menționate. Plata se face la intrare.

• 10:00 am – Sfânta Liturghie

Coperta Enciclopediei “ROMANII DIN CALIFORNIA”, Montreal, 2019

“THE ROMANIANS IN CALIFORNIA” Encyclopedia includes about 350
personalities, arranged by the following directory: business people, actors/
directors/producers, architects, economists, engineers, IT engineers, historians, jurists, literature, medicine, music, painting, professors, politicians,
sportsmen, journalists, and other various professions. It also dedicates pages
to the Romanian societies and organizations, community leaders, churches of
all Christian denominations (about 50 in all) and their pastors, publications,
mass-media, and ... abounds in color photographs from main activities of the
Romanian-American communities in California.
www.romaniidincalifornia.com

Enciclopedia “ROMANII DIN CALIFORNIA”, cuprinde cca 350 personalităţi, aranjate pe domenii: Oameni de Afaceri, Regizori/Actori, Arhitecti,
Economiști, Ingineri, IT Computeriști, Istorici, Juriști, Literatură, Medicină,
Muzică, Pictură, Profesori, Politologi, Sportivi, Ziariști, și diverse alte profesii, precum și pagini dedicate societăților și organizațiilor româneşti, liderilor
comunitari, bisericilor de toate denominațiunile creștine (cca 50 la număr) si
color din viața comunității româno-americane din California.
www.romaniidincalifornia.com

Troparul Pogorârii Sfântului Duh (al Rusaliilor sau Cincizecimii)
„Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce
preaînţelepti pe pescari ai aratat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt,
şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.”

