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Message of His Eminence,
Archbishop NATHANIEL
SOLIA THE HERALD
UPDATES

The format of our diocesan
news journal, SOLIA - THE
HERALD, is undergoing a
facelift! The original SOLIA,
established by His Grace, Bishop POLICARP, had the format
of a newspaper and was published frequently. In his footsteps, His Eminence, Archbishop VALERIAN, reformulated
SOLIA into its decades familiar magazine size. Photos were more
prevalent, and the SOLIA continued to be bi-lingual. SOLIA THE HERALD, for decades, was a monthly journal until its more
recent quarterly publication.
Now, The Department of Publications, following tradition, has
determined that SOLIA needed a facelift into a more compact format. It is easier to handle; there will be more color, and many
more photographs. We hope that you, our readers, enjoy the benefits of the new SOLIA - THE HERALD, and we look forward to
your comments.
Mr. Florin Ristache, new head of the Department, is the creator of
the new SOLIA - THE HERALD.
Archbishop Nathaniel
RUGAȚI-VĂ ȘI LUCRAȚI PENTRU UNITATE ORTODOXĂ ÎN AMERICA DE NORD 3
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Învățăturile Sfinților Părinți
Unirea intimă a Duhului cu
sufletul nu constă într-o apropiere
în spaţiu pentru că, cum s-ar
putea apropia cel trupesc de cel
netrupesc? —, ci în abţinerea de
la păcate, care ulterior adăugate
sufletului, datorită iubirii de trup,
l-au înstrăinat de intimitatea lui
Dumnezeu. Prin urmare, când se
va curăți cineva de rușinea pe
care a contractat-o din răutate și
va reveni la frumusețea firească
și va reflecta prin curățire, ca într
-o oglindă împărătească, vechiul
chip, numai atunci va putea să se
apropie de Paraclet. Acesta însă
strălucind, precum strălucește
soarele înaintea ochiului curat, îi
va arăta acestuia în el însuși
imaginea Celui nevăzut. În fericita contemplare a chipului vei
vedea frumusețea arhetipului. Prin Duhul, inimile se înalță,
cei neputincioși sunt conduși de mînă, cei ce sunt pe calea
virtuții se desăvârșesc. Luminând pe cei care s-au curățit de
orice pată, îi arată duhovnicești, datorită comuniunii cu El. Și
după cum se întâmplă cu corpurile strălucitoare și cu cele
transparente, că atunci când o rază cade peste ele, devin mai
strălucitoare și altă strălucire pornește din ele, la fel se
întâmplă și cu sufletele purtătoare și iluminate de Duhul, ele
însele devin duhovnicești și răspândesc altora harul. Urmare a
acestui fapt este prevederea celor viitoare, tâlcuirea tainelor,
cunoașterea celor ascunse, harismele, viața cerească,
conviețuirea cu îngerii, bucuria fără margini, rămânerea
permanentă (în comuniunea) cu Dumnezeu. Așadar, aceasta
este concepția noastră despre Duhul, pe care ne-am format-o
din măreția și valoarea lucrărilor Sale, după înseși cuvintele
Duhului.
Sfântul Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, IX,
în IT., Scrieri, III, PSB 12, București 1988, 38-39.
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The Holy Spirit Creates Communion
Antiphon 1: In the Holy Spirit is
the life of all things living. He is
light from light and great God.
Him do we extol with the Father
and Logos.
Antiphon 2: In the Holy Spirit
every divine man sees and speaks
as a prophet. He does sublime
miracles, praising the one God in
three persons. For though It is
three lights, yet the Godhead rules
as monarch.

The descent of the Holy Spirit inaugurates the visible mission and vocation of the Church in the world. The
imprint of the Spirit is left in the creation through the Church to model the
divine love and peaceful coexistence
of the Divine being, the Holy Trinity.
The Spirit leads us into communion
with God and each other.
I take as a reflection of this theme the
Antiphons of the Octoechos chanted
in Tone 8. These liturgical compositions from the Resurrection Matins of
the Orthodox Church are a set of 75
short rhythmic verses, divided into the
eight musical Church tones. The verses of the third stanza of the Antiphons
of Tone 8 dedicated to the praise of
the Holy Spirit, put forth a true profession of dogmatic faith of unique and
unparalleled caliber:

Antiphon 3: From the Holy Spirit
was bestowed theology. Thriceholy Monad: Father unoriginate,
from whom timelessly the Son did
issue, and the Spirit, sharing both
form and throne, shone at once
from the Father.
Antiphon 4: In the Holy Spirit, the
unifying Cause, are all things sustained in peaceful coexistence.
This is so for He is God, with the
Father and the Son being truly one
in essence.
It is a final poetical narrative
which the composer of those hymns
(the other seven sets chanted in tone 1
through 7) desires to set before us as a
blueprint of the spirit-filled humanity
and world. The poetry sets before us
the eschatological call. It is the final
and closing chapter of our understanding of the work of the Holy Spirit in
the world and in us, human beings. It
is the mission of the life of the world
which comes from knowledge of the
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Spirit and moves to accomplish the
work of the Spirit in the world: In the
Holy Spirit every divine man sees and
speaks as a prophet (Antiphon 2).
How is this accomplished? Once
again, the hymnographer shows the
Holy Spirit leading us into experience
of and unity with God: From the Holy
Spirit
was
bestowed
theology
(Antiphon 3). He guides the faithful
into all truth by pointing constantly
toward the Truth (Jn 16:13), because
in the Holy Spirit every divine man
sees and speaks as prophet (Antiphon
2). By the Spirit, human beings consciously or unconsciously enter the
sphere of God’s saving work since He
is the unifying Cause. The Holy Spirit
is actively present among the chosen
as a pledge of a new universal reality
to come forth when God will overturn
the kingdoms of this world, «not by
might nor by power, but by my Spirit
says the Lord» (Zech 4:6; cf. 6:1-8)
and establish His everlasting Kingdom.
The experience of the Spirit in the
present is the beginning and advance
pledge or foretaste of the coming
kingdom of glory (Rom 8:23; 2 Cor
1:22; Eph 1:14). The present experience of the Spirit is the springtime of
life, because only in the Holy Spirit is
the life of all things living (Antiphon
1).
At the fulfillment of time, the Spirit
has already been given to all who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. He opens the eyes of the believer
to see and speak as a prophet, to do
sublime miracles, praising the one
God in three persons (Antiphon 2).
6
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What happened at Pentecost was a
sign of the last days. St Paul suggested
that the new creation begins wherever
a man lives «in Christ» (2 Cor 5:17).
Creation, when God caused light to
shine out of darkness, repeats itself
whenever a person is allowed to see
and speak as prophet (Antiphon 2). It
is the glory of God in the face of
Christ through the proclamation granted by the Holy Spirit (2 Cor 4:6) as
light from light and great God
(Antiphon 1).
The new birth occurs in baptism,
when a person through the power of
the Holy Spirit begins to open himself
to Christ (Jn 3:3-7; Titus 3:5). The
Spirit empowers us in the life after
baptism to attain the fullness of humanity through the knowledge of God
in communion with God. Thus, wherever people learn to live in faith, having knowledge of God and therefore in
true fellowship with God, the new
creation manifests itself fully immersed in the gifts of the Spirit.
Hence, the chief gifts of the Spirit
(Gal 5:22-23) are those which foster
the communion with the divine life:
love, joy, peacefulness, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, because in the Holy
Spirit is an abyss of divine gifts and
wealth of glory (Antiphon 3 of Tone
7). The Spirit as the unifying Cause
integrates us into the body of Christ,
into a new world, where its members
exist for one another (1 Cor 12:13), so
in that way, all things are sustained in
peaceful coexistence (Antiphon 4).
The new creation of man by the Spirit is not a flight by faith into heaven. It
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is rather a recognition of the limitations of the world and a commitment
to bring to the world the freedom of
the Holy Spirit. The sheer range of the
Spirit’s scope and activity is especially apparent in St Paul’s most extensive portrayals in Romans 8:1-27 and
Galatians 5:15-26: everything from
justification to the final manifestation
of the children of God, from faith to
prayer, from ethical behavior to calling God, Abba! Father!, is enabled by
the Holy Spirit. When St Paul associates the Spirit with righteousness
(Rom 8:17; 1 Cor 6:11; Gal 5:5),
peace (Rom 8:17–15:13; Gal 5:22;
Col 3:15), joy (Rom 8:17; Gal 5:22; 1
Thess 1:6), hope (Rom 15:13) and,
above all, love (Rom 5:5; 15:30; 1 Cor
13; 2 Cor 6:6; Gal 5:22; Col 1:8–
3:14), he is delineating the quality of
the new, holy life which comes from
God. It is God’s love that has been
«poured into our hearts through the
Holy Spirit» (Rom 5:5), and by the
Spirit we are gathered into a new relation with the Father.
The Spirit is the inner dynamic of the
life of faith, a life which «is hid with
Christ in God» (Col 3:3). At its inmost
core, it is formed by participation in a
movement of communication, recognition, and response issuing from God.
The Holy Spirit grants us the gift of
being open to other human beings –
desiring peaceful coexistence of all
things (Antiphon 4), for whoever has
been liberated from self is also liberated to be open to the one who needs
His love. The Spirit is given for the
benefit of all (1 Cor 12:7). For where
Jesus is Lord, the gifts begin to serve
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others instead of enhancing the glory
of those who possess them.
In other words, where the Spirit
ceases to create and foster community, the Spirit of God is no longer
present. Anyone who thinks he has
the Holy Spirit and is part of the
Church, and takes center stage with
his “own” gift and pride, who cannot get along with others but founds
a party of his own, is no longer the
bearer of the Spirit but a «man of
flesh» (1 Cor 3:1-4). The Holy Spirit
unites, it does not divide. The Divine
Spirit maintains all things in peaceful coexistence and cooperation
(Antiphon 4).
The unity of Christ with the Spirit
means that in God’s economy, each
Person of the Holy Trinity has specific
ways of relating and appropriating the
love of God for the world. The Spirit
comes to dwell in the person. He inhabits the believer and makes him a
temple of God: «You are God’s temple and the Spirit of God is living
among you» (1 Cor 3:16); «Your body
is the temple of the Holy Spirit» (1
Cor 6:19). Christ is the foundation (1
Cor 3:11; Eph 2:20), of the whole
body of which the faithful are the
members. The difference is between
indwelling and incorporation. The
believer is incorporated into Christ,
and the Spirit dwells within him. For
the Spirit does not appropriate the
faithful to Himself. His action is at the
service of the Son and His salvific
work. St John Damascene says it
clearly: «we conceive Him as associated with the Word and making the
operation of the Word manifest».

RUGAȚI-VĂ ȘI LUCRAȚI PENTRU UNITATE ORTODOXĂ ÎN AMERICA DE NORD 7
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The Church is one, for Christ, with
whom she forms one body, is not divided. The oneness of the Church
sometimes is conceived as exclusive
of diversity, since in Christ «there are
no more distinctions between Jew and
Greek...male and female» (Gal 3:28),
and all are one in Him. It is in the
Spirit that the Church is baptized into
the oneness of Christ (cf. 1 Cor
12:13); by this fact, the oneness of the
Church is inclusive of abundant diversity (cf. 1 Cor 12:4-30). It is the
Spirit’s role to
unite while diversifying and to
make the identity
of each person
manifest
in
peaceful coexistence. He acts, in
that He is love,
by creating beings who form
relationships. The
union of persons
does not abolish
but accentuates
the identity of
each in the interplay of relationships, according to the
divine order.
In a personal relationship of two or
more subjects, the I of the one and that
of the others, come close to each other, and, to a certain degree, are joined
together and permeate each other.
Such a relationship is brought about
by the love that makes inner reciprocity possible. The one who loves transcends himself and is transferred into
the beloved. This is the way in which
8
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the Father and the Son are present to
each other: «I am in the Father and the
Father is in me» (Jn 14:10). A similar
union takes place between Christ and
the believer: «You will understand
that I am in my Father, and you in me
and I in you» (Jn 14:20). The presence of Christ in the believer is accompanied by that of the Father (cf. Jn
4:23).
The Spirit establishes between
Himself and the believer this reciprocal inwardness of this spiritual life. He
is love; He inspires the union,
SAINT
but
He does not
JOHN
bring it about for
of
His own benefit;
DAMASCUS
He is at work for
the Father and
Son. He is present in virtue of
the unity between
people, an anointing which infuses
the I and makes it
capable of relationship.
The Holy Spirit is
the joy of God
and the power of indwelling attraction
to God; by His presence the Divine
Trinity is rooted in the creature, and
the creature is integrated into God,
unifying all to Him and through Him.
The Spirit is at the beginning, and He
enables the believer’s openness to
communion. He is at the end, and He
is the seal which consecrates this union.
The Spirit acts in the world as the
presence of God which affects the
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hearts of believers and brings together the community of God’s people.
This is the vocation which becomes the mission.
The present gift of the Spirit is a «pledge» (2 Cor 1:22; 5:50), a «first-fruit» or
«downpayment» (Rom 8:23). This hope points beyond the Resurrection to «the
redemption of our bodies» (Rom 8:23), when the whole creation «will be set
free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the sons of
God» (Rom 8:21). This eschatological dynamic is fundamental to the work of
the Spirit of God. It is the power of God driving towards the end of history
and carrying us forward to the destiny disclosed and anticipated in the resurrection of Jesus Christ and His Second Coming.
In conclusion, the doxology of the Third Person of the Holy Trinity, the Holy
Spirit in these Antiphons, is the constant call To the Holy Spirit – an epiclesis –
the summoning of the great eschatological cry, Come! It is appropriate to honor the Holy Spirit who is the Lord, the Spirit of the beginning time, the Spirit
of the Church now and the Spirit of the Eschaton (of the age to come). The
grace of God will be perfected in the creation, among the saints gathered
around the Risen Christ (the holy communion between people of God), coming
to acknowledge that the Spirit is God, with the Father and the Son, being truly
one in essence and will worship the thrice - holy unity: Father without origin,
from whom timelessly the Son did issue, and the Spirit, sharing both form and
throne, shone at once from the Father (Antiphon 3).
+ Bishop Andrei of Cleveland

Memorial Day at the Vatra!
Monday, May 25, His Eminence, Archbishop Nathaniel, together with His
Grace, Bishop Andrei, officiated a memorial service for all the veterans buried in the Saint Mary Cemetery at Vatra Romaneasca. After the service, His
Grace, Bishop Andrei, blessed all the tombs with holy water.
If you have information about other people who served in the military and
are buried in the Saint Mary Cemetery at the Vatra, please contact us at:
ROEA PO BOX 309 Grass Lake MI 49240-0309
chancery@roea.org / (517) 522-4800
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Thank you,
soldiers!
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CONVOCATION
In conformity with Article III, Section 7, of the By-Laws of the Romanian Orthodox
Episcopate of America, we hereby call into session

TH E 8 8 TH A N NU AL EP IS CO P A T E C O N GR E S S
VIA VIRTUAL CONFERENCE PLATFORM
All Priests presently assigned to a parish and all Lay Delegates legally elected by their
Parish Assembly in 2019, and whose credentials have been verified by the Chancery,
are called into Session.
The Congress will be in session on

SA T UR DA Y, O C TO B E R 1 7 , 2 0 2 0 f ro m 1 1 : 0 0 a m – 5 : 0 0 p m
Ea st er n Da y l ig h t Sa v i n g T i me
All clergy and lay delegates are requested to participate until the
completion of the Congress.
Details regarding the procedure for joining the Congress meeting will be
physically mailed and emailed to all parish clergy and delegates, along
with the Report to the Congress and other pertinent materials.
The Agenda, as printed in the Annual Report to the Episcopate Congress 2020, will
include: Reading / Approval of the 87th Episcopate Congress Minutes; Official Reports to the Congress; Reports from the Episcopate Auxiliaries; New Business as submitted by the Episcopate Council.
As per Article III, Section 1, the Episcopate Congress shall be composed of
· The Bishop
·
The Auxiliary Bishop(s)
·
The Vicar
·
The Parish Priest and Assistant Priest(s)
·
Two Lay Delegates elected by each Parish Assembly for Congresses 20192020
·
Two delegates from each Auxiliary organization of the Episcopate
·
Priests under the jurisdiction of the Episcopate not having parishes; deacons,
abbots, abbesses, if accredited by the Episcopate Council
·
Members of the Episcopate Council in office, including Auxiliary Presidents
ex-officio
Should the duly-elected lay delegates be unable to attend, their alternates will represent the parish. No addition, substitution or ad hoc delegation will be recognized by
the credentials committee.

+NATHANIEL
Archbishop of Detroit and The Romanian Orthodox Episcopate of America
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CONVOCARE
În conformitate cu Articlolul III, Secțiunea 7, a Regulamentelor Episcopiei Ortodoxe
Române din America, chemăm în sesiune

AL 8 8 - L EA CO N G R E S AN UA L A L EP IS CO P I E I
P R IN I NT E RM ED I U L UN E I P L AT F O RM E V I RT UA L E D E
CO NF E R IN Ț Ă
Toți preoții parohi și asistenți numiți în parohii de către episcop, precum și toți delegații
mireni aleși legal de către Adunările Generale Parohiale în 2019 și ale căror acreditări
au fost verificate de către comitetul de acreditare al episcopiei, sunt convocați în sesiune
de lucru.
Congresul va fi în sesiune de lucru

SÂMBĂTĂ, 17 OCTOMBRIE 2020, de la 11:00 am – 5:00 pm,
ora Coastei de Est.
Toți delegații (clerul și mirenii) sunt rugați să participe și să rămână până
la încheierea Congresului. Detaliile referitoare la procedura de aderare la
reuniunea Congresului vor fi trimise prin poștă și prin e-mail întregului
cler și tuturor delegaților, împreună cu Raportul Congresului și alte
materiale relevante.
Ordinea de zi, după cum este publicată în Raportul Anual al Congresul Episcopiei
2020, va include: Citirea/Aprobarea Procesului Verbal al celui de-al 87-lea Congres al
Episcopiei; Raporturile Oficiale către Congres; Raporturile din partea Organizaţiilor
Auxiliare ale Episcopiei; Propuneri noi din partea Consiliului Episcopiei.
Conform Articolului III, Secțiunea 1, Congresul Episcopiei va fi compus din:
·
Episcop
·
Episcop(ii) Vicar(i)
·
Vicar
·
Preotul paroh și preotul sau preoții asistenți
·
Doi delegați mireni aleși de către Adunarea Generală a fiecărei parohii pentru
Congresele Episcopiei pentru anii 2019-2020
·
Doi delegați din partea fiecãrei organizații auxiliare a Episcopiei
·
Preoții de sub jurisdicția Episcopiei care nu au parohie; diaconii, stareții și
starețele, dacă sunt acreditați de către Consiliul Episcopiei
·
Membrii Consiliului Episcopiei în funcţiune, precum și Președinții organizațiilor “ex-officio”
În cazul în care delegații mireni aleși legal nu pot participa la Congresul Episcopiei,
alternanții (supleanții) acestora, aleși legal de către Adunarea Generală a fiecărei parohii, vor reprezenta parohia. Nicio adăugare, substituire sau delegație ad-hoc nu va fi
recunoscută de către comitetul de acreditare.

+ NATHANIEL
Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America
RUGAȚI-VĂ ȘI LUCRAȚI PENTRU UNITATE ORTODOXĂ ÎN AMERICA DE NORD 13
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Sfântul Ioan de Shanghai și San Francisco
„Atunci tămăduirea ta se va grăbi”
(Isaia 58,8)
„«Pace, pace» și pace nu
este” (Ieremia 8,11)

În aceste vremuri de mare negură
chiar și pentru noi, cei ce ne numim
creștini, avem nevoie de cuvintele
unui proroc care să ne arate calea. Să
ne aducă aminte că „nu e nimic nou
sub soare” (Ecclesiastul 1,9), că astfel
de vremuri au mai fost și vor mai fi,
dar ceea ce ne va face să stăm drepți
în această furtună sau, dimpotrivă, să
ne adunăm oasele de pe pământ, este
doar temelia pe care ne sprijinim:
Hristos sau lumea?
Și iată cuvintele prorocului mult
dorit, spre pocăința și tămăduirea
sufletelor noastre.

„Unde mă voi duce de la Duhul Tău
și de la fața Ta unde voi fugi? De mă
voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi
coborî în iad, de față ești. De voi lua
aripile mele de dimineață și de mă voi
așeza la marginile mării, și acolo
mâna Ta mă va povățui, și mă va ține
dreapta Ta” (Psalmul 138,7-10). Ar
trebui să păstrăm aceste cuvinte ale
psalmistului David, însuflate de Duhul
Sfânt, în gândurile noastre în aceste
zile, când literalmente întreaga lume
se cutremură și din toate părțile ne vin
vești despre tot felul de primejdii,
nenorociri și calamități. Nici nu apuci
bine să înțelegi ce se întâmplă într-un
loc, că afli de întâmplări și mai
grozave care au loc pe neașteptate în
altă parte. Și, mai înainte, de a le putea
înțelege pe acelea, iarăși alte vești
dintr-un alt loc te fac să pierzi șirul
celor de mai înainte, chiar dacă nu ai
ajuns să le înțelegi pe deplin. În zadar
se sfătuiesc mai-marii neamurilor
pentru a afla o scăpare din nenorocirea
ce a cuprins totul. Ei se îmbărbătează
unii pe alții, zicând: „«Pace, pace» și
pace nu este” (Ieremia 8,11).
Nenorocirile nu se mai sfârșesc, când
deodată încep altele noi, în locuri de
care până atunci se spunea că sunt
sigure și liniștite.
Fuga de necazuri nu aduce pacea
Cei care fug de necazurile dintr-un
loc se găsesc în mijlocul strâmtorărilor
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în altă parte – strâmtorări și mai
grozave. „Veți fi ca un om care fuge
din fața leului și dă peste un urs, și ca
unul care intră în casă și se reazemă cu
mâna de un perete și îl mușcă
șarpele” (Amos 5,19). Sau, cum spune
alt proroc: „Cel care va fugi de groază
va cădea în groapă, cel care va scăpa
din mijlocul gropii se va prinde în laț!
Zăgazurile cele de sus se vor deschide
și temeliile pământului se vor
clătina” (Isaia 24,18).
Atunci când nesiguranța pune
stăpânire pe întreaga lume
Asta vedem că se întâmplă în zilele
noastre. Un om își trăiește liniștit viața
de zi cu zi, și dintr-o dată se găsește în
mijlocul războiului, care a izbucnit
într-un loc unde nimeni nu se aștepta.
Un altul, care scapă de pericolul
războiului, se află în mijlocul
grozăviilor dezastrelor naturii, ale
unui cutremur sau taifun. Mulți își
găsesc moartea acolo unde alții au
scăpat de ea, în timp ce alții își doresc
mai bine să-și riște viața, decât să
lâncezească în locuri considerate
sigure, deoarece se așteaptă la alte
nenorociri care s-ar putea abate și
asupra acelor locuri.
S-ar părea că
nu mai există loc pe pământ în
vremurile noastre care să rămână
liniștit și neatins de necazuri. Totul a
devenit complicat: politic, economic,
social. „În primejdii de râuri, în
primejdii de la tâlhari, în primejdii de
la neamul meu, în primejdii de la
păgâni; în primejdii în cetăți, în
primejdii în pustie, în primejdii pe
mare, în primejdii între frații cei
mincinoși”, după cum scria Apostolul
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Pavel (II Corinteni 11,26). Și, la
aceste primejdii din zilele noastre,
trebuie să adăugăm și „primejdii în
văzduh și primejdii din cer”, nespus
de înfricoșătoare.
Pătimirea pentru Hristos
Dar toate aceste primejdii pomenite
de Sfântul Pavel au fost îndurate de
acest slăvit Apostol ca o mângâiere.
Știa că pătimește pentru Hristos și că
Hristos îl va răsplăti pentru aceste
pătimiri: că știu în Cine am crezut și
sunt încredințat că puternic este să
păzească comoara ce mi-a încredințat,
până în ziua aceea” (II Timotei, 1,12).
El știa că Domnul îi va da tăria de care
va avea nevoie pentru a îndura
necazuri și mai mari, și pentru aceasta
spune cu îndrăzneală: „Toate le pot
întru
Hristos,
Cel
care
mă
întărește” (Filipeni 4,13).
„Cine ne va despărți pe noi de
dragostea lui Hristos?”
Aceste nenorociri sunt atât de
grozave pentru noi, fiindcă au venit
asupra noastră pentru puținătatea
credinței noastre și pentru că nu le
îndurăm de dragul lui Hristos. Din
acest motiv, nu avem nicio nădejde să
primim cununi pentru ele. Și ceea ce
este și mai rău și ne face cu totul
neputincioși în strădaniile noastre de-a
le ține piept este că nu ne întărim cu
puterea lui Hristos. Nu ne punem
nădejdea în Dumnezeu, ci în puterile
și mijloacele omenești. Uităm
cuvintele Sfintelor Scripturi: „Nu vă
încredeți în cei puternici, în fiii
oamenilor, în care nu este izbăvire.
Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul
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lui Iacob, nădejdea lui, în Domnul
Dumnezeul lui” (Psalmul 145,3-5). Și
iarăși: „De n-ar zidi Domnul casa, în
zadar s-ar osteni cei care o zidesc; de
n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar
priveghea cel ce o păzește” (Psalmul
126,1).
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e” (Iezechiel 29,6). „Când ei te
prindeau, tu te sfărâmai în mâinile lor
și tu le sfâșiai toată mâna; iar când ei
se spijineau de tine, tu te rupeai și le
zdruncinai coapsele” (Iezechiel 29,7).

Nu așa se întâmplă cu cei ce caută
ajutorul lui Dumnezeu. „Dumnezeu
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea este scăparea și puterea noastră, ajutor
mea este Fiul, acoperământul meu întru necazurile ce ne împresoară.
este Duhul Sfânt
Pentru aceasta nu ne vom teme când
se va cutremura pământul și se vor
Căutăm o altă temelie tare în afara
muta munții în inima mărilor (Psalmul
lui Dumnezeu. Și astfel primim ceea
45,2-3). Nimic nu este înfricoșător
ce a spus mai înainte Prorocul: „Iată

cum va fi păcatul vostru, ca o spărtură
într-un zid înalt, care dintr-odată și pe
neașteptate se prăbușește” (Isaia
30,13). Vai de cei care se sprijină de
acei pereți! Așa cum un zid prăbușit îi
zdrobește pe cei care se sprijină de el,
la fel, odată cu nimicirea speranțelor
deșarte, toți cei care și-au pus
încrederea în ele vor pieri. Nădejdea
lor va fi ca un „toiag de tresti16

pentru omul a cărui nădejde este în
Dumnezeu. El nu se teme de oamenii
care lucrează răul. „Domnul este
luminarea mea și mântuirea mea, de
cine mă voi teme? Domnul este
apărătorul vieții mele, de cine mă voi
înfricoșa?” (Psalmul 26,1-2).
Grozăviile războiului nu-l înspăimân
-tă. „De s-ar rândui împotriva mea
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oștire, nu se va înfricoșa inima mea.
De s-ar ridica împotriva mea război,
eu în El nădăjduiesc” (Psalmul 26, 56). El stă fără grijă în casa sa: „Cel ce
locuiește în ajutorul Celui Preaînalt,
întru acoperământul Dumnezeului
cerului se va sălășlui” (Psalmul 90,1).
Sau este gata să străbată mările: „În
mare este calea Ta și cărările Tale în
ape multe” (Psalmul 76,18). Cu
îndrăznire, zboară prin cer spre
ținuturi îndepărtate, spunând: „Și
acolo mâna Ta mă va povățui și mă va
ține dreapta Ta” (Psalmul 138,10). El
știe că, dacă Dumnezeu voiește să-ți
păzească viața, „cădea-vor dinspre
latura ta o mie și zeci de mii de-a
dreapta ta, dar de tine nu se vor
apropia” (Psalmul 90,7).
Moartea poate deveni un câștig
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stru” (Romani 8,35-39). „Având deci
aceste făgăduințe, iubiților, să ne
curățim pe noi de toată întinarea
trupului și a duhului, desăvârșind
sfințenia în frica lui Dumnezeu” (II
Corinteni 7,1).
Iată ce spune Domnul: „Ruperți
lanțurile
nedreptății,
dezlegați
legăturile jugului, dați drumul celor
asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte
pâinea ta cu cel flămând, adăpostește
în casă pe cel sărman, pe cel gol
îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un
neam cu tine. Atunci lumina ta va
răsări ca zorile și tămăduirea ta se va
grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea
ta, iar în urma ta, slava lui Dumnezeu.
Atunci vei striga și Domnul te va auzi;
la strigătul tău El va zice: Iatămă!” (Isaia 58, 6-9).

Nici moartea nu este înfricoșătoare Doamne, învață-mă să fac voia Ta și
pentru el, fiindcă pentru cel a cărui auzi-mă în ziua în care Te voi chema!
viață este Hristos, moartea este câștig
(Filipeni 1,21). „Cine ne va despărți Din „Predici și îndrumări duhovnicești” (Ed.
Sophia, 2016). Articol preluat din revista
pe noi de dragostea lui Hristos?
Familia Ortodoxă (Aprilie 2020) 48-50.
Necazul, sau strâmtorarea, sau
Traducere de Elena Dulgheru
prigoana, sau foametea, sau lipsa de
îmbrăcăminte, sau primejdia, sau
sabia? Precum este scris, «Pentru Tine
suntem omorâți toată ziua, socotiți am
fost ca niște oi de junghiere». Dar în
toate acestea suntem mai mult decât
biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.
Căci sunt încredințat că nici moartea,
nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele de acum, nici cele ce vor fi,
nici puterile, nici înălțimea, nici
adâncul și nicio altă făptură nu va
putea să ne despartă pe noi de
dragostea lui Dumnezeu, cea întru
Hristos
Iisus,
Domnul
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CONVOCATION
72ND A.R.F.O.R.A. CONGRESS
September 12, 2020
On-line meeting on ZOOM
In conformity with Article II, Section 2 of the By-Laws, we hereby convoke the 72nd
National A.R.F.O.R.A. Congress to be held on September 12, 2020 on ZOOM.
Diocesan Hierarch: The Most Reverend Archbishop NATHANIEL (Popp)
Vicar: The Right Rev Bishop ANDREI (Hoarste)
ARFORA Spiritual Advisor: The V. Rev. Fr. George Treff
ARFORA National President: Adelina Balog
ARFORA National Secretary: Adela Price
Schedule of Events
On-line registration thru email until September 6, 2020
Friday, September 11, 2020 at 7:30 PM EDT - On-line Executive meeting
Saturday, September 12, 2020
12:30 PM EDT – Zoom meeting will be open
1:00 PM EDT – Congress Session I
1:45 PM EDT – Congress Photograph
2:00 PM EDT – Congress Session II

CONVOCARE
AL 72-LEA CONGRES A.R.F.O.R.A.
12 septembrie 2020
Conferință on-line prin intermediul platformei virtuale ZOOM
În conformitate cu articolul II, secțiunea a 2-a din Statut, convocăm cel de-al 72-lea
Congres Național A.R.F.O.R.A., care va avea loc pe data de 12 septembrie 2020, prin
intermediul platformei virtuale ZOOM.
Episcop: Înaltpreasfințitul NATHANIEL (Popp)
Episcop vicar: Preasfințitul ANDREI (Hoarște)
Consilier spiritual ARFORA: Preot George Treff
Președinta organizației naționale ARFORA: Adelina Balog
Secretara organizației naționale ARFORA: Adela Price
Programul evenimentelor:
Înregistrare on-line prin e-mail până pe 6 septembrie 2020
Vineri, 11 septembrie 2020 la 19:30 ora Coastei de Est (EDT) - Conferință on-line la
nivel executiv
Sâmbătă, 12 septembrie 2020
12:30 PM EDT – Debutul conferinței prin intermediul platformei virtuale Zoom
13:00 PM EDT – Prima sesiune a Congresului
13:45 PM EDT - Fotografia Congresului
14:00 PM EDT – A doua sesiune a Congresului
18
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Congratulations, Graduates!
Tudor Paul Pascutiu, son of Nicoletta and
Mihai Pascutiu, of Farmington Hills, Michigan,
graduated from the International Baccalaureate
Programme at Farmington High School on May
22nd, 2020. Tudor enjoyed learning and was an
Honor Roll student at his High School. He was
active in sports, playing soccer for his High
School's Varsity team and also with the Farmington Fury soccer club. He also volunteered at his
church, "Descent of the Holy Ghost" in Warren,
Michigan, serving as altar boy since he was 4
years old. He is passionate about business and
airplanes and plans to pursue a degree in Accounting and Finance at Eastern
Michigan University.

BUJEA FAMILY FOUNDATION SCHOLARSHIP

ELEANOR BUJEA

DEACON JOHN BUJEA

Bujea Family Foundation Inc. was establised in 2004 as a private, charitable
foundation of Eleanor Bujea and Subdeacon John Bujea. Eleanor passed on
October 28, 2019 and Father Deacon John passed on April 4, 2020.
As part of Eleanor and John’s legacy, a scholarship has been established to
persons resident in Canada who are in need of financial assistance and who
are practicing members of the Orthodox Christian Faith. Bujea Family Foundation hopes to offer up to two scholarships yearly, each not to exceed
$10.000.00.
Candidates shall complete a scholarship application and provide information
setting out the cost of the proposed education plan, and demonstrate a financial need. A supporting letter from the candidate’s parish priest or other member of the clergy will be required. Scholarship applications will be made
available through local Canadian parishes in the Episcopate.
Scholarships will normally be awarded in August of each year. The next
deadline for application is June 30, 2021.
For more information, contact Rodger Linka at rodger@bujeafoundation.org
or call (306) 761-7400.
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Episcopul, preoții și credincioșii în Biserică (II)
Întâistătătorul Euharistiei
Episcopul Bisericii lui Dumnezeu
Prin cultul ei, și îndeosebi prin
Euharistie, Biserica primară trăia
împlinirea Tainei Împărăției lui
Dumnezeu. Tot cultul se săvârșește
pe pământ, dar este o reflectare a
celui din cer, unde stăpânește
Dumnezeu. Prin urmare, orice putere
în Biserică se concentrează în
persoana lui Iisus Hristos. El este
singurul Domn, Cel care le
stăpânește pe toate. Această unitate
este exprimată mai întâi de toate în
cult și mai ales în Euharistie.
Datorită acestei poziții a Lui în cultul
euharistic, Hristos concentrează în El
toate funcțiile prezente în Biserică.
El este, prin excelență, preotul,
apostolul,
diaconul,
episcopul,
învățătorul, „Cel dintâi întru
toate” [Col 1,18]. Și aici avem un
paradox în ceea ce privește relația lui
Hristos cu Biserica. În timp ce este
adorat în ceruri, El este prezent și pe
pământ, în Euharistie, făcând
prezentă astfel starea cerească și în
realitatea
pământească
istorică.
Astfel, cinstirea euharistică de pe
pământ nu constituie o realitate
paralelă celei cerești, ci iconizează
chiar această realitate cerească. Așa
cum doxologia cerească e iconizată
real în Euharistia de pe pământ, tot
astfel și puterea lui Hristos este
oglindită în slujitorii Bisericii.
Episcopul, ocârmuitorul
Euharistiei
În ce-i privește pe conducătorii
adunărilor euharistice, din Faptele
Apostolilor aflăm că Apostolii, de
câte ori se găseau într-o adunare
euharistică, prezidau Euharistia.
După cum ne informează Didahia,
20

acest lucru îl făceau și „profeții” care
umblau din loc în loc. Însă, de câte
ori Apostolii lipseau, cum era normal
să se întâmple de multe ori,
conducerea
Euharistiei
revenea
slujitorilor
permanenți.
După
moartea Apostolilor, găsim la
conducerea Bisericii din Ierusalim pe
Iacov împreună cu prezbiterii.
Paralel, apar acolo și diaconii, a
căror slujire cuprindea și serviciul la
mesele cu care Euharistia stătea în
legătură. Astfel, la conducerea
Bisericii din Ierusalim găsim triada:
Iacov, prezbiterii și diaconii,
probabil ca urmare a formulei
inițiale: Cei Doisprezece (Apostolii),
prezbiterii și diaconii. Probabil că
acesta a fost modelul organizării și al
altor Biserici, care au primit
creștinismul de la Biserica mamă din
Ierusalim. Această triadă a fost prima
formă sub care a apărut în istorie
episcopul, ca un grad special și
deplin.
Faptul
că
episcopul,
înconjurat de preoți și de diaconi, a
fost de la început conducătorul
Euharistiei, îl dovedesc textele
păstrate.
Episcopul, imaginea lui Hristos
De la început lucrarea principală a
episcopului era mai ales liturgică,
constând în aducerea Euharistiei.
Dacă
comparăm
informațiile
referitoare la episcop provenite de la
Ignatie cu imaginea adunării
euharistice din Apocalipsă, observăm
că episcopul este descris ca șezând
pe locul lui Dumnezeu; aceasta chiar
pentru motivul că el ocupa acest loc
în adunarea euharistică, descris de
Apocalipsă ca „tronul lui Dumnezeu
și al Mielului” [Ap 22,1;3] din
adunarea cerească. La rândul ei,
Apocalipsa preia această imagine din
celebrarea în biserică a Euharistiei,
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în care episcopul ședea pe tronul lui
dinaintea jertfelnicului fiind înconjurat
de prezbiteri și având în față poporul.
Acesta a fost de la început locul pe
care îl avea episcopul, ca cel ce
aducea Euharistia, și de aceea Biserica
îl vedea ca pe imaginea și tipul lui
Dumnezeu sau al lui Hristos. Baza
acestei conștiințe a Bisericii este
concepția
despre
dumnezeiasca
Euharistie ca trup al lui Hristos. În
Euharistie, Biserica se manifestă în
timp și spațiu ca Trup al lui Hristos,
dar și drept unitate canonică. Unitatea
în Euharistie este izvorul unității
Bisericii în Trupul lui Hristos, dar și al
unității în episcop.
O Euharistie și un episcop în fiecare
Biserică
Identificarea adunării euharistice cu
Biserica lui Dumnezeu a avut drept
consecință imediată păstrarea unei
singure Euharistii în fiecare Biserică
sub conducerea episcopului. Aceasta
se vede foarte clar mai întâi în
epistolele Sfântului Ignatie, care scrie:
„Străduiți-vă să aveți o singură
Euharistie. Căci una este carnea
Domnului nostru Iisus Hristos, și un
potir întru unirea sângelui Lui; un
jertfelnic după cum și un episcop
împreună cu prezbiteriul și cu
diaconii” [Către Filadelfieni, 4]. Din
acest loc, se vede cu cea mai mare
evidență că, pentru Ignatie, unitatea în
dumnezeiasca Euharistie și în episcop
presupunea o singură adunare
euharistică, un jertfelnic și un episcop
în fiecare Biserică.
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Martin din apropierea băilor lui
Timiotin [PG 6, 1568]. Pe lângă
aceasta, Iustin ne mai dă o mărturie
istorică foarte clară despre faptul că,
în Roma, pe la mijlocul sec. II, atât
creștinii din cetate cât și cei din satele
din jur, se adunau pentru o singură
Euharistie.
Sf. Euharistie, episcopul și unitatea
Bisericii
După cum am arătat deja, încă de la
apariția sa, termenul „Biserică” era
strâns legat de Euharistia prezidată de
episcop. Acest fapt e mărturisit de
cunoscutul loc din epistola către
Smirneni a Sf. Ignatie al Antiohiei:
„Toți urmați episcopului, ca Iisus
Tatălui, și preoților ca apostolilor; de
diaconi să vă rușinați ca de porunca
lui Dumnezeu. Nimic din cele ce țin de
Biserică să nu se facă fără episcop.
Acea Euharistie să fie socotită bună,
care este săvârșită de episcop sau de
cel căruia episcopul i-a îngăduit.
Unde apare episcopul, acolo să fie și
mulțimea, după cum unde este
Hristos, acolo e și Biserica
universală. Nimic să nu se facă fără
episcop; nici să se boteze, nici
milostenie să nu se facă; ci ceea ce el
apreciază, aceea e plăcut și lui
Dumnezeu, ca întru siguranță să fie
tot ceea ce se face” [Epistola către
Smirneni 8]. În epistola către
Magnezieni, Sf. Ignatie scrie în mod
asemănător: „Vă îndemn să vă
străduiți să le faceți pe toate în unire
cu Dumnezeu, având întâistătător pe
episcop, care este în locul lui
Dumnezeu, pe preoți care sunt în locul
soborului apostolilor și pe diaconi,
care-mi sunt așa de dragi, cărora li sa încredințat slujirea lui Iisus
Hristos” [Epistola către Magnezieni
7,1].

Euharistia și-a păstrat mai departe
caracterul unitar, exprimând prin
aceasta și unitatea Bisericii locale. O
mărturie foarte clară a acestui fapt
găsim la Sf. Iustin Martirul care,
înaintea morții martirice, a mărturisit Biserica locală și Biserica universală
eparhului despre cunoașterea unui
singur loc de adunare a creștinilor din Centrul silogismului lui Ignatie se
Roma și anume casa unui oarecare găsește în Euharistie. Pentru el,
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dumnezeiasca Euharistie este Trupul
lui Hristos, carnea însăși a lui Hristos
istoric Care a pătimit și a înviat.
Unitatea Bisericii, spune, nu trebuie să
fie doar spirituală, ci și carnală. Prin
această „unitate carnală”, care se
înfăptuiește în Euharistie, ia ființă
Biserica locală. Astfel că, Biserica
locală este identică cu adunarea Sf.
Euharistii; și nu doar Biserica locală,
ci însăși Biserica lui Dumnezeu. Ne
găsim din nou în fața principiului că
atât Biserica locală cât și Biserica lui
Dumnezeu sunt exprimate istoric în
spațiu și timp prin intermediul
Euharistiei. Biserica este Trupul lui
Hristos, cum spunea și Sf. Ap. Pavel,
iar Sf. Ignatie e foarte clar în această
privință: Biserica este trupul lui
Hristos, deoarece Trupul lui Hristos
este însuși Hristos cel istoric, iar
Hristos cel istoric este carnea
dumnezeieștii Euharistii [Cf. Epistola
către Smirneni 1,2 și 7,1]. Biserica
locală este, prin urmare, întreaga
Biserică deoarece Hristos întreg se
întrupează în ea prin dumnezeiasca
Euharistie.
Datorită
Euharistiei,
Biserica locală poate fi considerată
Biserica lui Dumnezeu.

numindu-L episcop chiar pe Hristos.
Tot ceea ce face episcopul văzut în
Biserică este transferat spre episcopul
nevăzut, Iisus Hristos. Episcopul este
chip și imagine a lui Hristos sau chiar
a Tatălui. Din această cauză afirmă că
„trebuie să ne supunem episcopului
fără nici o fățărie, că nimeni nu
înșeală pe episcopul acesta văzut, ci
pe
Cel
nevăzut
Îl
nesocotește” [Epistola către Magnezieni 3,2].
Supunerea față de episcop este, prin
urmare, supunere față de Iisus Hristos:
„Când vă supuneți episcopului ca lui
Iisus Hristos, îmi păreți că viețuiți nu
după om, ci după Iisus Hristos” [Epistola către Tralieni 2,1]. În
acest fel, se formează două lumi
diferite: Dumnezeu cu episcopul și cei
ce nu ascultă de episcop cu diavolul
[Epistola către Smirneni 9,1].
Unitatea cu episcopul este unitate în
jurul lui Dumnezeu și în Dumnezeu.
Concluzia care se impune este că, tot
ce se săvârșește în Biserică, este valid
doar când se face cu încuviințarea
episcopului, deoarece acesta nu este
de la oameni, nici prin oameni, ci de la
Iisus Hristos [Epistola către Filadelfieni 1,1], iar unitatea în jurul lui nu
este voință omenească ci „glasul lui
Episcopul și Biserica locală
Dumnezeu” [Epistola către FilaDar, Euharistia este strâns legată de delfieni 7,1-2].
episcop și acesta iarăși de întreaga
Preasfințitul Sofian Brașoveanul,
Biserică. Strânsa legătură dintre
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
episcop și Euharistie are drept
Ortodoxe Române a Germaniei,
consecință
o
altă
identificare:
Austriei și Luxemburgului
episcopul se identifică cu întreaga
(articol preluat de pe adresa:
Biserică locală. Astfel ajungem la
https://is.gd/tfsVzw)
locul clasic: „Unde este episcopul,
acolo să fie mulțimea”; aceasta
deoarece, după Ignatie, episcopul
întrupează mulțimea, Biserica locală.
Dar Biserica locală este deplină, este
întreaga Biserică a lui Dumnezeu,
deoarece Hristos întreg se află în ea
constituind-o ca unitate, ca trupul cel
unul al lui Hristos prin Euharistie. Prin
urmare, Ignatie nu ezită să facă
legătura între episcop și Iisus Hristos,
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IN MEMORY
Archpriest Catalin Dan Mitescu, Ph.D.
Very Reverend Father Catalin Dan Mitescu
fell asleep in the Lord on March 21, 2020, in California, due to complications of Alzheimer’s disease.
Father Catalin was born on May 2, 1938, in
Bucharest, Romania, the only child of Stefan and
Daniela Mitescu. The family immigrated to Canada in 1948. Father Catalin graduated from
McGill University in Montreal, Quebec, with a
degree in engineering. He served for six months
as a Guide in the Canadian Pavilion of the Brussels World’s Fair in 1958.
Fr. Catalin received his Doctorate in Physics in
1965 from the California Institute of Technology
(Cal Tech) and was hired by Pomona College, Claremont, California, where
he taught as a professor of Physics for 47 years until his retirement from the
school in 2011. He was co-author of Physical Hydrodynamics, a classic work
on fluid dynamics.
Father Catalin came from a long line of priests, from father to son, ending
with his great-grandfather, Priest Ion Mitescu, who served at the church of Sf.
Nicolae Domnesc in Iasi. Encouraged by Father Florian Galdau, a longtime
friend of the family (Parish Priest of St. Dumitru, NY), and Father Richard
Grabowski, his parish priest (Holy Trinity, Los Angeles), Father Catalin followed the Episcopate’s late vocations program as well as that of the OCA
Diocese of the West. He was ordained by Archbishop Valerian (Trifa) to the
Holy Diaconate in July 1980, at the Vatra Congress. He was assigned to serve
at Holy Trinity Parish in Los Angeles, California (1980-1993). He then, together with Father John Limbeson, founded the St. John the Evangelist mission to the Claremont Colleges.
Soon after, Father John Limbeson founded St. Anne Orthodox Parish in Pomona, California. When Father John was asked to serve Sts. Constantine and
Helen Parish in Indianapolis, Indiana, Father Catalin took over St. Anne and
served there faithfully.
Father Catalin was ordained to the Holy Priesthood on February 15, 1987, at
Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, California, by Bishop Nathaniel (Popp). He was assigned Assistant Priest at Holy Trinity Parish
and as Administrator of the Claremont Colleges Mission (St. John the Evangelist) in Claremont, California. Since 1993, he served St. Anne Orthodox Parish, Pomona, California, until November 8, 2015, when with the blessing of
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Archbishop Nathaniel, Father Catalin officially retired from the active priesthood. Father Catalin was elevated by the Holy Synod to the rank of Archpriest
in March 2007.
Father Catalin was very involved with the Southern California Orthodox
Clergy Council, serving as Secretary and President of the organization. He was
president of the Spiritual Consistory and member of the Spiritual Tribunal of
the ROEA. He also served as the Chair of the Department of Missions and was
a member of the Joint Dialogue Commission of the ROEA.
In 1972, Father Catalin married Nicole (Langley), his beloved wife and Preoteasa, by whom he is survived along with their three daughters, Anna Catherine (Mike) Plourde, Natalie Claire (David) Reinert, and Emilie Nicole (Dan)
Reagan; and four grandchildren.
During his time of teaching and researching in Paris, Father Catalin was assigned by Archbishop Nathaniel to work with the Romanian parish, Holy
Archangels, to regularize its status. He was awarded the Patriarchal cross by
His Holiness, Patriarch Daniel (Ciobotea) for his efforts in motivating the parish to reconcile with the Church of Romania.
In 2013, while visiting Romania, he was very pleased to be able to serve at
Sf. Nicolae Domnesc, the church where his great-grandfather had served as the
parish priest.
The funeral service for a priest and burial took place at the Vatra.
May his memory be eternal!

IN MEMORY
Reverend Deacon Polycarp Kroah
Rev. Deacon Polycarp (William Roland)
Kroah was born on April 19, 1960 in Santa
Cruz, CA, and fell asleep in the Lord on January
10, 2020, in Seattle, WA. Deacon Polycarp
spent most of his life in Southern California,
having moved permanently to the Tacoma area
in August 2019. He enjoyed reading, wood work
ing, riding his Harley, and spending time with
his family and friends.
He was a faithful servant in the Eastern Ortho
dox Church, where he joyfully served for many
years. He was ordained into the Diaconate in
July of 2018 by His Eminence, Archbishop Nathaniel, and assigned to St. Anne Parish, Pomona, California.
He is survived by his parents, Rev. Gary & Carol Kroah, wife, Darlene Kroah, children, Austin Kroah, Kayla (Stephen) Christian, Daniel (Shelby) Kroah,
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Sean Kroah, grandchildren, Liam, Aiden, Toliver, Lucy, Samson, Emmett, and
Astrid, sister, Rebecca (Rev. Michael) Duncan, sister, Carolyn (Robert) Hickey,
and many nieces and godchildren.
Funeral services were held on Wednesday, January 15, at Three Holy Hierarchs Romanian Orthodox Church in Mountlake Terrace, WA. Burial took
place at Woodbine Cemetery in Puyallup, WA.
May his memory be eternal!

IN MEMORY: DEACON JOHN BUJEA
October 15, 1926 – April 4, 2020
[Regina, Saskatchewan] Deacon John Bujea was
born into the family of Pamfil (of Birlad, Vaslui,
Romania: 1884-1968) and Maria nee Alexe Bujea
(of Fagaras, Romania: 1886-1972) in Regina, Sas
katchewan. The couple relocated in 1907 to Dobro
gea and in time immigrated to Regina, Saskatche
wan. Baby John was baptized by Father Teofil
(Maxim) in Saint Mary parish church, Kayville,
Saskatchewan, October 15, 1926.
The Bujea family included six children: Mary,
George, Anne, Helen, Eleanor and John. All are
now deceased.
Deacon John was graduated from Central High School, Regina, in 1944, after
which he furthered his education. He earned a Bachelor of Commerce Degree
(B.Comm) 1968, University of Saskatchewan; Bachelor of Education (B.Ed
with Great Distinction) 1970, University of Saskatchewan; Master of Arts
(M.A.) 1977, University of North Dakota; Doctor of Education (Ed.D.) 1985,
University of North Dakota.
He taught High School Business Education at Melford Comprehensive High
School; Thorn Collegiate and Martin Collegiate, all in Regina. He also taught
Accounting and Vocational Business Education Instruction at Saskatchewan
Institute of Technology (SIAST); he headed the Business Department at Martin
Collegiate and also headed the Accounting Department at Saskatchewan Institute of Technology (SIAST), both in Regina. He was a member of the Saskatchewan Superannuated Teachers’ Association and a member of S.S.T.A. Deacon
John is Past President of the Saskatchewan Business Teachers Association.
Deacon John is a Past President of the Orthodox Brotherhood of Canada
(ROEA); Past Treasurer of ROEA Deanery of Canada (RODOC); Past Camp
Director of St. Nicholas Religious Education Camp in Shell Valley, and Ft.
Qu’Appelle, as well as at Saint Nicholas Parish, Regina.
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John Bujea was a member of the Department of Religious Education Canada
(DOREC) as well as a member of the Department of Missions for Canada
(ROEA). He also was a member of the Episcopate Congresses and Council.
John Bujea spoke fluent Romanian, and he and his sister, the late Dr. Eleanor
Bujea, knew by heart a grand repertoire of Romanian folk songs. In his earlier
years, he played violin with the Regina Symphony Orchestra and was also a
member of the Regina Philharmonic Chorus. He was also a volunteer for
“Meals on Wheels.”
At the 90th anniversary of St. George Parish, Dysart, Saskatchewan (1997),
John Bujea was blessed Reader and Subdeacon for Saint George Cathedral,
Regina. He followed the Episcopate Religious Training Program and was ordained into the Holy Diaconate on April 23, 2005, in and for Saint George Cathedral, Regina, Saskatchewan, by His Eminence, Archbishop Nathaniel
(Popp).
During the fifteen years of his diaconate, he was a devoted servant at the altar. He continued to be present in the sanctuary, even though he was not easily
able to exit to stand before the faithful in the church. He was blessed to serve
inside.
Deacon John remained celibate throughout his life, making his home with his
maiden sister, Eleanor. He was a true Canadian and patriot.
May God accept his diaconate in His kingdom.
Memory eternal!

HIERARCHAL SCHEDULE
HIS EMINENCE, ARCHBISHOP NATHANIEL
October 5, 2019 – March 8, 2020
October 5-6. Easton, CT. St. Dimitrie. Saturday: Great Vespers. Sunday: Hierarchal
Divine Liturgy. Banquet for 95th Anniversary.
October 18. Potomac, MD. St. Andrew. Holy Unction. Memorial Service.
October 19. Saturday morning: Falls Church, VA. Protection of the Mother of
God. Hierarchal Divine Liturgy. Saturday evening: Alexandria, VA. Holy Cross.
Great Vespers.
October 20. Potomac, MD. St. Andrew. Hierarchal Divine Liturgy. Blessing of Icons.
Banquet for 10th Anniversary.
October 25-26. New York, NY. St. Dumitru. Friday: Vespers. Saturday: Hierarchal
Divine Liturgy. Memorial Service. Banquet for 80th Anniversary.
October 27. Queens, NY. St. Mary. Hierarchal Divine Liturgy. Banquet.
October 31-November 1. Montreal, QC. Annunciation Cathedral. Friday: Hierarchal Divine Liturgy. Ordination into Holy Diaconate of Marius Victor Bujor.
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November 2. Anjou, QC. St. Elijah. Hierarchal Divine Liturgy. Banquet for 10th Anniversary.
November 3. Saint-Eustache, QC. St. Panteleimon. Hierarchal Divine Liturgy. Banquet for 10th Anniversary.
November 4-6. Regina, SK. St. George Cathedral. Tuesday: Wake Service for Eleanor Bujea. Wednesday: Funeral Service and burial.
November 7-10. Apopka, FL. Sts. Michael & Gabriel. Friday morning: Hierarchal
Divine Liturgy. Ordination into the Holy Diaconate of Ioan Gabriel Lupescu. Friday
evening: Vespers. Saturday: Consecration of church. Hierarchal Divine Liturgy. Ordination into the Priesthood of Deacon Ioan Gabriel Lupescu for St. Stephen, Clearwater,
FL. Banquet for Consecration. Sunday: Hierarchal Divine Liturgy. Banquet for 25th
Anniversary.
November 11-15. Syosset, NY. OCA Holy Synod. Tuesday: Election of Archimandrite Alexis (Trader) and Hieromonk Andrei Hoarste to be Auxiliary Bishops. Wednesday: Yonkers, NY. St. Vladimir’s Seminary. Hierarchal Divine Liturgy concelebrated
by Metropolitan Tikhon and entire Holy Synod. Elevation of Hieromonk Andrei to Archimandrite.
November 17. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Hierarchal Divine Liturgy.
November 24. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Hierarchal Divine Liturgy.
November 29-December 1. Houston, TX. St. Andrew. Friday: Vespers. Saturday:
Hierarchal Divine Liturgy. Banquet. Sunday: Hierarchal Divine Liturgy. Banquet for
15th Anniversary and Romania National Day. Sunday evening: St. Mary Magdalene.
Holy Unction.
December 5-6. Rives Junction, MI. Dormition Monastery.Thursday: Vigil for feast
of St. Nicholas. Friday: Hierarchal Divine Liturgy.
December 8. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Hierarchal Divine Liturgy.
December 13-14. Ottawa, ON. St. Nicholas. Friday: Holy Unction. Saturday: Hierarchal Divine Liturgy. Banquet for 30th Anniversary.
December 15. Montreal, QC. St Nicholas. Hierarchal Divine Liturgy. Christmas Concert. Banquet for 25th Anniversary of the parish.
December 22. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Hierarchal Divine Liturgy.
December 24-27. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Tuesday: Vigil for
Nativity of Christ. Wednesday: Hierarchal Divine Liturgy for Nativity of Christ.
Thursday: Hierarchal Divine Liturgy for Synaxis of Most Holy Birthgiver of God.
Caroling. Friday: Hierarchal Divine Liturgy for Apostle and Protomartyr Stephen the
Archdeacon.
December 29. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Hierarchal Divine Liturgy.
December 30, 2019 – January 6, 2020. Lake George, CO. Protection of the Holy
Virgin Monastery. Wednesday: Great Vespers of Feast of Circumcision / St. Basil.
Thursday: Hierarchal Divine Liturgy.
January 31-February 1. Southfield, MI. St. George Cathedral. Ordination Services
and Hierarchal Divine Liturgy for Bishop Andrei (Hoarste). Banquet.
February 2. Cleveland, OH. St. Mary Cathedral. Present at first Hierarchal Divine
Liturgy celebrated by Bishop Andrei. Banquet. Travel to Detroit Metro Airport.
February 3-6. Scottsdale, AZ. Franciscan Retreat Center. Annual Clergy Confertreat.
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February 7-19. Phoenix, AZ. Saturday, February 15: Sts. Peter & Paul OCA. Attended Divine Liturgy.
February 23. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Attended Divine Liturgy.
February 28. Jackson, MI. Hospice Home. Pastoral Visit to Jim Crawford and family.
March 1. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Attended Divine Liturgy.
March 7. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Funeral of Jim Crawford.
March 8. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Attended Divine Liturgy.

HIS GRACE, BISHOP ANDREI
January 31 – March 29, 2020
January 31. Southfield, MI. St George Cathedral. Great Vespers with the Proclamation and Calling to the Episcopacy.
February 1. Southfield, MI. St George Cathedral. Ordination to the Episcopacy.
Confession of Faith. Hierarchical Divine Liturgy and Ordination presided by His Beatitude Metropolitan Tikhon with co-consecrating hierarchs. Consecration Banquet at St
John Armenian Cultural Center.
February 2. Cleveland, OH. St. Mary Cathedral. First Hierarchal Divine Liturgy in
the presence of Their Eminences, Archbishops Nathaniel and Benjamin. Festive Banquet.
February 3-7. Scottsdale, AZ. Franciscan Retreat Center. Annual Clergy Confertreat. Thursday: Hierarchal Divine Liturgy in the presence of His Eminence, Archbishop Nathaniel.
February 5. Glendale, AZ. St. John the Baptizer. Holy Unction Service.
February 7. Florence, AZ. St. Anthony Monastery. Small Vespers and supper with
the monastic community.
February 8. Phoenix, AZ. Holy Cross. Hierarchal Divine Liturgy in the presence of
His Grace, Bishop Daniel of Santa Rosa. Luncheon.
February 9. Glendale, AZ. St. John the Baptizer. Divine Liturgy. Luncheon.
February 15. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Vigil.
February 16. Dearborn Heights, MI. Sts Peter and Paul. Hierarchal Divine Liturgy.
February 21. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Holy Unction Service.
February 22. Rives Junction, MI. Dormition Monastery.Vigil.
February 23. Southfield, MI. St. George Cathedral. Hierarchal Divine Liturgy.
March 1. Royal Oak, MI. St. Theodora of Sihla. Hierarchal Divine Liturgy.
March 2-3. Rives Junction, MI. Dormition Monastery. Canon of St. Andrew of
Crete, Parts 1 & 2.
March 4. Dearborn Heights, MI. Sts. Peter and Paul. Presanctified Liturgy.
March 7-8. Cleveland, OH. St. Mary Cathedral. Saturday: Great Vespers. Sunday:
Hierarchal Divine Liturgy. Youth Group Meeting/Discussion. Evening: Rocky River,
OH. St. Demetrios Greek Orthodox Church. Sunday of Orthodoxy Vespers of Greater Cleveland.
March 15. Merrillville, IN. Descent of the Holy Spirit. Hierarchal Divine Liturgy
March 22. Grass Lake, MI. St. Mary Hierarchal Chapel. Akathist Service and Prayers for Deliverance from the coronavirus.
March 29. Grass Lake, MI. St. Mary Hierarchal Chapel. Akathist Service and Prayers for Deliverance from the coronavirus.
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PASTORAL CHANGES
ASSIGNED / RELEASED / RETIRED / ON LOAN
BALESCU, Protopresbyter Adrian, who was Parish Priest of Holy Trinity Church,
Miramar, FL, was granted retirement, effective May 1, 2020.
LUPESCU, Rev. Fr. Ioan Gabriel, who was the Administrator of St. Stephen the
Great Parish, Clearwater, FL, was assigned to be Parish Priest, effective March 15,
2020.
MIHALACHE, Archpriest Florin, is released from his duties as Parish Priest of Sts.
Michael & Gabriel Church, Apopka, FL, and assigned Parish Priest of Holy Trinity
Church, Miramar, FL, effective August 1, 2020.
PACURAR, Rev. Fr. Ovidiu, who was Parish Priest of St. Polycarp of Smyrna
Church, Naples, FL, was transferred to His Beatitude, Metropolitan TIKHON for assignment to the Office of Military Chaplains, effective May 17, 2020.
SATNOIANU, Rev. Fr. Ionel, who was Parish Priest of St. George the Great Martyr
Church, Canton, OH, was released to the Orthodox Church in America for transfer to
the Romanian Orthodox Metropolia of the Americas, effective June 22, 2020.
SCHMIDT, Archpriest John, who is Parish Priest of St. Elias Church, Ellwood City,
PA, is released from his assignment and granted retirement, effective August 1, 2020.
VINCENT, Archpriest Dimitrie, who is attached to St. George Cathedral, Southfield,
MI, is loaned to the Diocese of the Midwest for temporary assignment, effective August
1, 2020.

DEATHS
BUJEA, Deacon John, fell asleep in the Lord on April 4, 2020.

FINANCIAL REPORT
EPISCOPATE SUPPORTERS
Violet Kaibas, Farrell, PA................................................................................................ $100.00

GENERAL DONATIONS
Lucian Pop, Farmington Hills, MI ................................................................................ $1,000.00
(Pop Scholarship Fund)
Remus & Lavinia Bica, Oakville, ON ............................................................................. $962.70
National A.R.F.O.R.A. .................................................................................................... $600.00
(Hierarchs Travel Fund Donation)
National ARFORA .......................................................................................................... $500.00
(Seminarian Fund Donation)
Sandra Cotosman, Addison, IL ........................................................................................ $500.00
(Pascha Donation)
Holy Transfiguration Monastery, Ellwood City, PA........................................................ $500.00
(Hierarchs Travel Expense)
Simona Katona ................................................................................................................ $390.90
Network for Good, Washington, DC ............................................................................... $132.54
Madelina & Joseph Ilcus, Jupiter, FL .............................................................................. $100.00
M/M Leonard Jones, Philadelphia, PA ............................................................................ $100.00
(Birthday wishes for Archbishop Nathaniel)
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Maria Risca, Oakland, MI ............................................................................................... $100.00
Peter Lee, Huntingdon Valley, PA .................................................................................... $50.00
George & Ana Mohan, Brunswick, OH ............................................................................ $50.00
(Pascha Donation)
Michael & Lilianna Schester, Plymouth, MI ..................................................................... $25.00
Marcella Bourean, Warren, MI ......................................................................................... $20.00

MEMORIAM
Dr Dumitru-Dan Teodorescu, Arcadia, FL...................................................................... $300.00
(IMO Petre & Georgeta Teodorescu)
Silvia Costea, Northville, MI .......................................................................................... $100.00
(IMO Paul Costea)

2020 EPISCOPATE ASSESSMENT
Annunciation Cathedral, Montreal, QC........................................................................ $9,860.00
St Athanasius, Aurora, IL............................................................................................. $7,565.00
Sts Peter & Paul, Quebec City, QC .............................................................................. $2,210.00
Holy Trinity, MacNutt, SK ............................................................................................. $210.00

BISHOP ANDREI ORDINATION EVENT AND BANQUET DONATIONS
Annunciation, Grand Rapids, MI .................................................................................... $500.00
Valentin Hurgoi, Naples, FL ........................................................................................... $250.00
Cathy & Leonard Jones, Philadelphia, PA ...................................................................... $200.00
Rev Fr & Psa Lucian Constantin, Calgary, AB ............................................................... $192.30
Dorothy Aldea, Royal Oak, MI ....................................................................................... $100.00
V Rev Fr Catalin (+) & Psa Nicole Mitescu, Pomona, CA ............................................. $100.00
Carmen Raunta, Sammamish, WA.................................................................................. $100.00
Rev Fr & Psa Michael Ungrin, Narol, MB ...................................................................... $100.00

Adrian & Olimpia Tiuca, Whitby, ON .............................................................. $96.00
Pearl Jones, Westland, MI ................................................................................. $50.00
VATRA GENERATIONS
Psa Nicole Mitescu, Pomona, CA ................................................................................ $1,000.00
(IMO V Rev Fr Catalin Mitescu)
St George, Winnipeg, MB............................................................................................ $1,054.28
Holy Cross, Hermitage, PA ............................................................................................. $500.00
(In Honor of Archbishop Nathaniel’s Birthday)
National ARFORA.......................................................................................................... $500.00
(In Honor of Archbishop Nathaniel’s Birthday)
Ioan Batran, Irving, TX ................................................................................................... $488.70
Emilie Regan, Durham, NH ............................................................................................ $488.70
(IMO V Rev Fr Catalin Mitescu)
Ioana Smith, Irving, TX .................................................................................................. $488.70
Robert A Mitchell, Freeland, MI ..................................................................................... $400.00
Gary & Vicky Danis, Plymouth, MI ............................................................................... $300.00
Radu & Rachel Chebeleu, North Wales, PA ................................................................... $250.00
St Anne, Pomona, CA ..................................................................................................... $250.00
Carol & Albert Schweitzer, San Diego, CA .................................................................... $200.00
Anonymous ..................................................................................................................... $182.00
Ricky Tonita, Regina, SK ............................................................................................... $150.00
Corneliu & Veronica Albu, Morton Grove, IL ................................................................ $100.00
Rev Protodeacon Michael & Pamela Bassett, Owosso, MI ............................................. $100.00
(In Honor of Archbishop Nathaniel’s Birthday)
M/M Gregory Thetford, Ellwood City, PA ..................................................................... $100.00
Richard Grabowski, Jackson, MI .................................................................................... $100.00
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Eugene & Mary Ann Kauffman, New Castle, PA............................................................ $100.00
(In Honor of Archbishop Nathaniel’s Birthday)
M/M Alexa Mindea, Morton Grove, IL ........................................................................... $100.00
Radu & Ana Morar, Woonsocket, RI............................................................................... $100.00
Nicholas & Kathryn Roman, New Bedford, PA .............................................................. $100.00
(In Honor of Archbishop Nathaniel’s Birthday)
Dorothy Aldea, Royal Oak, MI.......................................................................................... $50.00
(IMO Marlene Tofan)
Psa Nicole Mitescu, Pomona, CA ...................................................................................... $50.00
(IMO Deacon John Bujea)
Sonia Coman, .................................................................................................................... $50.00
Lucia McNeff, Portland, OR.............................................................................................. $50.00
Rev Deacon/Mrs Wayne Wright, Uniontown, OH ............................................................ $50.00
Philip Karagiozis, Clayton, NC ......................................................................................... $48.60
Lillian Kalugar, Madison Heights, MI ............................................................................... $25.00
(IMO Marlene Tofan)
Eleanor Stepanski, Troy, MI .............................................................................................. $25.00
(IMO Marlene Tofan)
Paypal Giving Fund .............................................................................................................$7.00
Anonymous .........................................................................................................................$5.00

The “Good” we can harvest from the pandemic
I watch what is happening and I increasingly understand that mankind urgently needed such a shake-up! Think –
how we have lived our lives for last decades? Coronavirus will make you rethink
your whole life! Mankind will live differently after the victory of the virus! Nature
and our Lord are tired of our contemptuous attitude towards our health and the
environment! We’ve stopped being human! Hubris (Gk. “excessive pride”)
overtook our minds and we began to feel
that we are the masters of the world! But
the tiny virus quickly put us in place! The
virus does not spare neither the wealthy
nor the politicians, making it clear that
they cannot escape from it on their private
jets nor they can buy health for money.
And as I thought recently: We lost the
ability to live as families and so the disease shut us up in our homes so we could
learn to live as a family once again. We
stopped respecting our elderly people, so
we got this disease to remember how

vulnerable they are. We stopped appreciating health workers and got the disease
to understand that they are irreplaceable.
We stopped respecting teachers, so the
disease closed schools so parents could
appreciate how hard it is to teach. We
spent our free time in shopping malls, and
the disease closed them so that we realized that happiness was not in material
things. We spent a lot of time on our
looks and comparing ourselves to others,
so the disease hid our faces with masks to
make us realize that beauty is not skin
deep. The disease takes a great deal away
from us, but at the same time gives us an
opportunity to grow in understanding of
what is most important in our lives! We
were given a disease tailored to our
needs! May God help us to humble ourselves so that humanity will give us wisdom.
Homily by Archpriest Victor Porapov of
St. John Baptist Cathedral in
Washington, D.C.
Shared by Mother Christophora
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The St Mary
Cemetery pavilion

Goal:
$700,000
Vatra
Generations
Appeal

$391,289.71
Collected as
of July 21,
2020

Work on the new roof of the Main
Residence (see picture below), which
includes the chimneys, is complete.
(On the right, refurbishing of the front
porch is complete).

Thank you for your
support!
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