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Spiritual
Vigilance

An excerpt from the book, Spiritual Instruction and
Discourses I: The Authentic Seal, by Archimandrite
Aimilianos of the Holy Monastery of Simonos Petras,
as presented by Holy Archangel Michael Monastery,
Canones, New Mexico, in its publication DOXA, Fall
Issue 2016.
The most dreadful enemy created by post-industrial
culture, the culture of information technology and the
image, is cunning distraction. Swamped by millions of
images and a host of different situations on television
and in the media in general, people lose their peace of
mind, their self-control, their powers of contemplation
and reflection and turn outwards, becoming strangers
to themselves, in a word mindless, impervious to the
dictates of their intelligence. If people, especially
children, watch television for 35 hours a week, as they
do according to statistics, then are not their minds and
hearts threatened by Scylla and Charybdis, are they
not between the devil and the deep blue sea?
The majority of the faithful of the Church confess
that they do not manage to pray, to concentrate and
cast off the cares of the world and the storms of spirit
and soul which are to the detriment of sobriety, inner
balance, enjoyable work, family tranquility and a
constructive social life. The world of the industrial
image degenerates into real idolatry. . . . In the industrial era, people became consumers and slaves to
things produced. In post-industrial society, they are
also becoming consumers and slaves to images and
information, which fill their lives.
Restraint and spiritual vigilance are, for all those
who come into the world, a weapon made ready from
the experience of the monastic life and Orthodox Tradition in general, one which abolishes the servitude
of humanity and preserves our health and sovereignty
as children of God.
DOXA is published quarterly by the Monastery of the
Holy Archangel Michael, HC 84, Box 6 C, CANONES,
NM 87516 / 575-638-5690 / holyarchangelmichael.org.
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Address

of His Eminence
Archbishop Nathaniel to the
2016 Episcopate Congress

Welcome: Clergy, Mother Christophora, Mother
Gabriella, Delegates and Guests, Host Parish and
ARFORA Ladies.
By God’s Grace, we have arrived safely here at
Vatra for another annual Congress.
Before I enter into the substance of my presentation,
I consider it useful to share with you some background
information about the Church in North America which
will ease us into the main topic: the Great and Holy
Council held in the month of June in Crete.
Our Romanian Orthodox Episcopate of America
has 97 parishes in Canada and in The United States.
Our Episcopate is one of 14 dioceses of the Orthodox
Church in America which has a diocese in Canada,
one in Mexico and twelve in The United States. In
addition to our Romanian Episcopate, among the socalled ethnic or non-territorial dioceses are the Albanian
Archdiocese and the Bulgarian Diocese.
In Canada and The United States, these are the Orthodox jurisdictions: Ecumenical Patriarch, Antiochian,
Bulgarian, Georgian, OCA, Romanian, Russian, Serbian. Under the Ecumenical Patriarch are the Albanian,
Carpatho-Russian, and Ukrainian jurisdictions. To
facilitate a common image vis-a-vis society and the
two federal governments, two Assemblies of Bishops
were established by the Patriarchates.
Of these two Assemblies of Canonical Bishops,
one is in The United States and one is in Canada,
which are sanctioned by all the autocephalous and
autonomous churches, indicating the acceptance of
the Orthodox Church in America as a canonical body
recognized by those churches. Of the total number of
these churches, one third recognize the autocephaly
of the Orthodox Church in America; one third do not
recognize it as the autocephalous church but do recognize it as canonical; one third have taken no stand
on recognizing it or not.
In the Assembly of Canonical Bishops of the United
States of America, twelve dioceses are represented by
our Metropolitan TIKHON, Archbishop of Washington and all America and their bishops. Because the
Episcopate has 36 parishes and missions in Canada,
the Episcopate is also a member of the Assembly of
Canonical Bishops of Canada.
This is the 84th Annual Episcopate Congress of
Clergy and Lay Delegates from parishes across the
United States and Canada. Thanks be to God! Of
these 84 Congresses, I have chaired 32 and attended
9 others. Some clergy and laity have attended these as
well, and others have attended even more! I say this

as a reminder to you of the stability of the Episcopate
through the decades of her existence. The four short
years of the presence in North America of Bishop
POLICARP (Morusca) of blessed memory, were both
turbulent and peaceful; the decade after his departure
under the guidance of Archpriest John Trutza, of blessed
memory, were both turbulent and peaceful years; the
years of Archbishop Valerian Trifa, of blessed memory,
were both turbulent and peaceful years; the 32 years
since the retirement of Archbishop of Valerian have
been both peaceful and turbulent.
It seems that this is not particular to our Episcopate
and to others in North America, but this unsettled state
of affairs has existed not only on this Continent but
everywhere and all times wherever the Church is. It
is the nature of the wicked spirit of the times to attack the Church from without as well as from within.
Christ our Lord promised that the gates of hell shall
not prevail against the Church, but he did not say that
Hell would not try to prevail over the Church!
Nevertheless, the Church, the Body of Christ, moves
forward and upward in human history. To do this, it
is necessary for good order to exist everywhere in
the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. The
good order of the Episcopate is based on the Holy
Canons of our Church, Sacred Scripture and on our
particular Episcopate By-Laws. This good order, in
ecclesiastical language is called “Syn-odos” from the
Greek, meaning “walking together on the same road.”
In the past, we called the annual parish assembly
the parish synod. This Congress can also be called a
synod of the Episcopate or diocese; and locally, every
three years, our Orthodox Church in America meets
in an All American Council which is also a synod
of all the bishops and diocesan representatives. On
a rare occasion, such as took place this June on the
island of Crete, there can be a world-wide Holy and
Great Synod.
Thus, we have an annual parish assembly or synod,
an annual Episcopate Congress or synod, a triennial
OCA Synod and the historical infrequent Synod such
as was in Crete. The entire Church, which we confess
in the Creed as being One, Holy, Catholic and Apostolic, is the Body of Christ. All Orthodox Christians
walk the same road “syn-odos” to the salvation of our
souls which is the purpose of the Church: to preach the
Good News and guide us to the salvation of our souls.
The May/June issue of SOLIA - The Herald is
dedicated to informing us about that Holy and Great
Cont. on page 6
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84th Annual Episcopate Congress

His Eminence Archbishop Nathaniel with monastics and some of
the clergy following the Hierarchal Divine Liturgy on Sunday.

The 2016 Annual Episcopate Congress was held from
September 1-4, 2016 at Vatra Romaneasca, Grass Lake,
Michigan, hosted by the St. Mary Church, Chicago,
Illinois. Due to the increased number of delegates, a
new “drive-thru” registration process was instituted
for efficiency and good order.
Thursday
The Clergy Conference was held on Thursday
afternoon at the Valerian D. Trifa Romanian-American Heritage Center on September 1 following the
celebration of the Divine Liturgy and the Service of
Small Blessing of Water in the lower St. Mary Pioneer
Chapel and lunch. A report on the Clergy Conference
written by Protopresbyter Laurence Lazar appears
elsewhere in this issue of Solia.

Friday
On Friday, September 2, following Divine Liturgy,
Registration and Lunch, the 84th Annual Episcopate
Council was convened at 2:00 pm in the upper St.
Mary Pioneer Chapel. Following the Invocation to the
Holy Spirit and Roll Call, the meeting was called to
order at 2:49 pm with 140 Delegates present (necessary
quorum was 132). The following individuals were
announced as forming the Bureau for the Congress:
Chair: General Secretary of Episcopate Council (EC)
Fr. Laurence Lazar (Southfield, MI) ; Chair Pro-Tem:
Fr. Ian Pac-Urar (Fairlawn, OH);
Recording Secretaries: Fr. David Subu (Falls Church,
VA), assisted by Fr. David Wey (Indianapolis, IN),
Fr. Dan Chirtu (London, ON), and Corina Phillips
(Fairlawn, OH);
Sergeants-at-arms: Dr. Horia Draghiciu (Indianapolis, IN), George Cantor (Cleveland, OH), Adrian
Donisa (Chicago, IL), and Nick Avramaut (Cleveland,
OH); Tellers: Stefan Russu (Kitchener, ON); George
Terhesh (Fairlawn, OH); Gregory Thetford (Ellwood
City, PA); Ryan Gieni (Regina, SK). Parliamentarian:
Ron Muresan (OB-USA), Psa. Mary-Lynn Pac-Urar
(Episcopate Legal Counsel), Fr. Dn. Wayne Paul
Wright (Fairlawn, OH).
The Agenda was approved, and the Chair noted
4

that the Address of the Archbishop would be offered
on Saturday.
Fr. Lazar then recognized the following nine individuals who were accredited by the Episcopate
Council: Mother Abbess Christophora , Mother Abbess
Gabriella, Fr. Cornel Sirjita (Niagara Falls, ON), Fr.
John Konkle (Rives Junction, MI), Fr. John Richardson
(Stoney Creek, ON), Fr. Dan Chirtu (Aurora, ON),
Dn. Wayne Wright (Fairlawn, OH), Dn. Laike Misikir
(Detroit, MI), Dn. Nicolae Lapustea (San Jose, CA).
The Minutes of the 83rd Episcopate Congress were
approved.
At this time, Fr. Lazar presented a Resolution from
the Episcopate Council, approved at its meeting, 1
September 2016:
“Whereas the life of our God-protected Episcopate
has recently been attacked by calumny, slander, and
lies through the use of email, social media, publications and illegal demonstrations; and
Whereas the Romanian Orthodox Episcopate of
America (ROEA) is a canonical diocese of the Orthodox
Church in America, its hierarchs being members of
its Holy Synod of Bishops, the Assembly of Canonical
Orthodox Bishops of the United States America and the
Assembly of Canonical Orthodox Bishops of Canada;
The Congress of the Romanian Orthodox Episcopate of America therefore resolves the following:
We affirm our allegiance and adherence to the
Holy Canons of the Orthodox Church, the Statutes of
the Orthodox Church in America and the Constitution
and By-Laws of the Romanian Orthodox Episcopate
of America.
We assert our support and loyalty to His Eminence
Archbishop Nathaniel, Reverend Fr. Vicar David Oancea
and Reverend Fr. Vicar Dan Hoarste and others who
have been the objects of said attacks; and
We call upon the clergy of the Romanian Orthodox
Episcopate of America, its members and all faithful
Orthodox Christians to observe and protect the peace,
harmony, and good order of our Episcopate.
Done at Vatra Romaneasca, 2 September, 2016.”
The resolution was unanimously adopted by the
Congress.
The Chair referred the Delegates to the various
narrative reports in the printed Annual Report to the
Congress: Hierarchal Schedule; Status of the Clergy (at
which time new clergy were welcomed and “Memory
eternal” was intoned for departed clergy); Status of
Parishes, Missions; Special Events; Department of
Religious Education; Department of Youth and Young
Adult Ministries. Delegates discussed and approved the
reports. The Department of Finance report was then
presented by Mark Chestnut, Episcopate Comptroller,
who answered questions. The report was approved. The
Cont. on page 9
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Hierarchs Gather in Detroit for
Annual General Assembly Meeting,
Recommit to Pan-Orthodox Mandate

The Canonical Orthodox Bishops of
the United States of America convened
their 7th Annual General Assembly
Meeting in Detroit on October 4, 2016
with the celebration of the Divine
Liturgy at the Antiochian Basilica
of Saint Mary in Livonia, Michigan.
The Bishops commenced their
work with an opening address by the
Assembly Chairman, His Eminence
Archbishop Demetrios, who greeted
and welcomed the hierarchs, encour- Hierarchs gathered following the celebration of the Divine Liturgy at the Antiochian
aging them that “…when we speak Basilica of Saint Mary in Livonia, Michigan on October 4, 2016.
together as an Assembly of Bishops, we do so with
books, icons, pamphlets and spiritual works.
the authority of the Church; we do not speak as jurisMr. Dean Triantafilou, Executive Director of the
dictions or merely as representatives, but as a single
International Orthodox Christian Charities (IOCC)—the
body of Orthodox Hierarchs who are committed to
humanitarian arm of the Assembly of Bishops—shared
sharing the transformative light of Christ with our
details on IOCC’s work since its inception. IOCC has
local society.”
delivered nearly $600 million of assistance worldwide
His Eminence began his remarks with an expresin some 50 countries during its 25-year existence. In
sion of gratitude and with reflections on the Holy and
2015, IOCC provided program services of $55 million.
Great Council which met in June of this year in Crete,
This year to date, IOCC has provided program services
crowning 55 years of preparation. The Archbishop
of $21 million and looks forward to celebrating its
noted that 12 of the Assembly’s bishops participated
25th Anniversary.
in the productive conciliar work and discussions of the
Fr. Martin Ritsi, Executive Director of the OrthoCouncil, which “…helped us gain a better perception
dox Christian Mission Center (OCMC), reported on
of who we are and…of the need to consistently strive
the ministry which focuses on evangelization and
for unity.”
re-evangelization of people. In 2015, 29 people served
Emphasizing the importance of our local Assembly,
as OCMC missionaries whose assignments in 6 counthe Chairman stated, “…we must search for ways to
tries involved catechism, theological and seminary
align our local diocesan work with the work of the
teaching, youth work, primary and secondary teaching,
Assembly, and it is obvious that our committees may
counseling, translations and various outreach minisassist us.”
tries. Fr. Martin also described the SAMP (Support a
The first working session of the day commenced
Mission Priest) program, which continues to subsidize
with the participation of 41 hierarchs of the Church.
the support of almost 400 clergymen in 16 countries.
In brotherly love, and with responsibility and hopes for
OCMC currently contributes to theological training
a fruitful meeting, the bishops approved the minutes
and mission projects in the over 30 countries.
of the 2015 General Assembly Meeting, the agenda
Fr. Gregory Joyce, Board member, Mr. Charles
of their present work, and the financial report from
Lelon, Vice Chairman, and Ms. Eleni Alexiou, Manthe treasurer. The bishops also heard the reports of
aging Director of Orthodox Christian Network (OCN),
the work of the Assembly Secretariat and Committees.
each highlighted details of this effective media witness
A substantial amount of time during the day was
around the world. OCN now offers a suite of Orthodox
dedicated to hearing and discussing the reports from
mobile apps, which, along with other multimedia methfive of the Assembly Agencies.
ods, reaches as many as 5.7 million people per week.
Fr. Steven Powley, Executive Director of Orthodox
Mr. James Giannakis, of Orthodox Christian FelChristian Prison Ministry (OCPM), presented a new
lowship (OCF), presented ways OCF strives to be the
promotional video that describes the work of this
loving presence of Christ and the Orthodox Church on
ministry in fulfilling the call to minister to those in
college campuses. OCF is an integral part of students’
prisons through thousands of personal letters written
spiritual formation and challenges them to explore and
Cont. on page 12
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Address ...

Cont. from page 3

Council/Synod that took place in June. The Encyclical
of the Great and Holy Council printed in the SOLIA
is the result of the discussions and decisions of the
hierarchs. Its sessions were televised for the whole
world to follow! Truly, this is an historical event in the
life of the Orthodox Church, the One, Holy, Catholic
and Apostolic Church founded by Jesus Christ.
The front cover photo of SOLIA shows the heads
of the local churches concelebrating the Divine and
Holy Liturgy at the opening of the Council. There
in the middle of the hierarchs, unlike previous great
synods or councils of past centuries, are microphones!
In the text of the Encyclical there are seven major
issues considered by the Council. These affect us as
well as all Orthodox.
I. The Church: Body of Christ, image of the
Holy Trinity
II. The Mission of the Church in the World
III. The Family: Image of Christ’s love toward
the Church
IV. Education in Christ
V. The Church in the face of Contemporary
Challenges
VI. The Church in the face of Globalization,
the Phenomenon of extreme Violence and
migration
VII. Church: witness in Dialogue
These chapters are broken down into sections. At
the beginning of the document are the 10 signatures
of the heads of these Autocephalous and autonomous
churches and in addition at the end of the document
are the signatures of 152 more hierarchs from the 10
churches. Four churches were absent. This Council is
the most extensive representation of the Church and
of various peoples in history. It has been televised to
millions of persons. It was conceived over 100 years
ago, was 60 years in the making and is the first universal Council/Synod in 1200 years!
I am sharing this information with you, because it
should strengthen us here as it does and will all Orthodox Christians the world over. It is about the unity
of the Church and the reaffirmation of the purpose of
the Church in the 21st Century. In the Introduction to
the document it states: “The fact that we have ‘our
citizenship in heaven’ in no way negates, but rather
strengthens our witness in the world.” … “The Church
lives not for herself. She offers herself for the whole
of humanity in order to raise up and renew the world
into new heavens and a new earth.”
In the concluding words of the document, the Fathers
gathered in Synod state: “Addressing these things in
Council/Synod to the children throughout the world of
our most holy Orthodox Church, as well as to the entire
world, following the holy Fathers and the Conciliar
decrees so as to preserve the faith received from our
fathers and to ‘uphold good ways’ in our daily life in
6

the hope of the common resurrection, we glorify God
in three hypostases…”.
Let’s bring this into our own arena of the 2016
Congress of the Episcopate!
First: The Church: Body of Christ, image of the
Holy Trinity. We are here as a local church: “Where
the bishop is, there is the Church” said St. Irenaeus
of Lyon. As the fathers of the Council of Crete stated,
the Church is the Body of Christ. We are here because
the parishes and monasteries are that body that witness
in North America. When we say, “Episcopate,” we
are saying: “The Church.” Every bishop is the head
of his church, his flock.
Second: The Mission of the Church in the World.
We will listen to the reports on how the administration,
the Episcopate Council, concerns itself with those
areas described in the By-Laws about the operation of
the Episcopate. Each parish bears witness to its own
mission in its annual assembly or synod.
Thirdly: The Family: Image of Christ’s love
toward the Church. The parishes are comprised of
individuals; some are single, some are married. The
parish is a family, and together the parishes and monasteries comprise the local family, the Episcopate. In
this Conciliar document, there is great emphasis on
what a Christian family is and what Christian marriage
is. It is necessary for us here to read this chapter with
attention, because it reminds us of the foundation of
society: the family.
Fourth: Education in Christ. This area is not new
to the Episcopate. Through the years of existence, the
Episcopate had a Commission on Religious Education
and presently has its Department of Religious Education.
This department reports annually to the Congress and
invites the parishes to establish church school programs
for children, teens and adults. The document states:
“Education relates not only to what man is, but also
to what man should be.” The fathers of the Council
are concerned with what is being taught in public
educational institutions, and they urge clergy, parents
and youth to be aware and alert to this issue and to
respond. As parents, and all Orthodox Christians, we
must be fully involved in the process of educating our
young Christian children.
Fifth: The Church in the face of Contemporary
Challenges. Although the document is addressing
the Church throughout the world, we are part of that
Church, and thus we will also face contemporary challenges, in particular: “… extreme and even provocative
expressions of the ideology of secularization, inherent
in political, cultural and social developments. Among
which is the full autonomy of man from Christ and
from the spiritual influence of the Church.”
Our families, our parishes, our Episcopate must confront these challenges. In this area, we must be careful
not to see the parish or the Episcopate as a political,
social or cultural entity. We must never lose sight
of the reality and only reality that the Church is the
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Body of Christ, the family, the parish, the Episcopate.
Sixth: The Church in the face of Globalization,
the Phenomenon of extreme Violence and migration.
This chapter affects us individually and collectively.
Globalism, the reality of extreme violence in societies,
the movement of immigration across continents does
affect us and will more and more in the future. Our
children, with us, are bombarded by the effects of
globalism. There is the “… leveling and impersonal
standardization promoted by globalization and also
to the extremes of nationalism.” Acts of outrageous
violence overflow on television shows and the news
broadcasts, along with these kinds of scenes on the
internet and promoted through Facebook and other
social media affecting us and our children.
Our parishes exist in various-sized communities
and cities. New immigration of peoples arrive in the
neighborhoods, and as Orthodox Christians we are
called on to show Christian love and support. Most of
our grandparents, parents, and perhaps we, ourselves,
have immigrated. We know how difficult it can be to
accommodate to a new environment, language and
culture. New people in old places require our love
and patience.
Seven: Church - witness in Dialogue. The Church
has spread the Good News throughout the world since
the time of her Lord Jesus Christ. Through the centuries, his invitation to salvation has reached peoples of
many cultures and backgrounds, among which are the
native tribes of Alaska who accepted Holy Orthodoxy
from the monks, priests and bishops who brought the
good news to them. Thus, the faith has spread from
Jerusalem throughout the Mediterranean, to the North
and to the South, to the East and to the West. In some
places, there are peoples of non-Orthodox beliefs;
and thus, when the two encounter one another, there
is need for dialogue, such as has been happening in
Western Europe, North America and the Far East.
“The Orthodox Church has never accepted theological
minimalism or permitted its dogmatic traditional and
evangelical ethos to be called into question.”
In our own parishes, we are aware of people
searching for the true faith, for the path of salvation.
Thus, on a local parish level, we must be prepared to
bear witness and to invite others into the fullness of
the faith; we also participate on a local front in the
“witness in dialogue” of the universal Church.
Since 1990, the Episcopate has received into her
life many new faithful and clergy. We have tried to
accommodate these needs, sometimes encouraging the
faithful to attend the existing parishes, or by establishing
new missions. Look at our roea.org website and note
the date of establishment of each parish and mission.
God has blessed our work, and we are encouraged to
reach those who also choose to be in the Romanian
Orthodox Episcopate of America.
Recently, the Episcopate Congress accepted a large
number of missions as parishes. We proposed this so

that the larger number of faithful could take part in
the Annual Episcopate Congress/Synod. It seemed
appropriate, and we are pleased that there are clergy
and delegates here today to take part in the on-going
history of this Episcopate. The number of possible
delegates is approximately 258, plus the auxiliaries
would bring the number to 270, plus a few more “ex
officio.” There is not enough space to provide tables
for everyone. That is another reason why we held the
conference at a hotel last year.
In the first lines of this presentation, I mentioned
something about the hierarchs. I am now bringing to
our attention that when the Vatra was purchased in
1938, the buildings came with the purchase of the then
so-called “Grey Tower Farms.” Most of the original
buildings were retained, although later Archbishop
Valerian had to choose to have some barns demolished. What remains of the original buildings are the
residence, the Tower, Iancu, Pomutz buildings and
the ARFORA house. Newer buildings in order of
appearance are the church, the dormitory, pavilion,
chivot, and camp director’s office and sanitary facilities. These are in fairly good condition. Our concern
is directed to the residence, the tower and pavilion.
The chivot in the Policarp section of the cemetery is
also in need of care.
Last year, the Episcopate Council decided that there
is a need for a special project for the restoration and
amelioration of these buildings, and it established the
“Vatra Generations” financial project. The goal of this
project is to cover the expenses for these restorations.
Further delay will promote further deterioration and
loss of the use of these facilities. Thankfully, we have
completed a major step in one of the projects, that is,
the re-roofing of the Tower Pavilion. It should provide a
more pleasant space with improved air-release functions
on the roof. This was a cost of about $30,000. The
total project approved by Council is in the $600,000
figure which includes a number of necessary actions
on the residence, the tower and pavilion and the
chivot. Mr. Robert Cole, a Jackson life-long resident
and distinguished architect, has taken on the project
pro bono. There is a story about the archbishop who
fund raises for a necessary project. “There is good
news and bad news,” he says. “The bad news is that
the project costs at least $600,000. The good news is
that it is in our pockets!”
The Council is asking that the parishes give this
project a top priority so that we can go ahead with
the preservation and amelioration of these buildings
which are the Vatra Heritage from the time of Bishop
Policarp, Father Trutza and Archbishop Valerian and
hopefully for years to come.
During one of the Summer Education Camps, a
gentleman came outside the Avram Iancu Hall where
we were standing. He said that he had been to camp
in 1955. I invited him in to the dining hall, and he
Cont. on page 11
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Holy Trinity – Youngstown
Celebrates 110th Anniversary

Archbishop Nathaniel with Clergy and Faithful following the Divine Liturgy.

On the weekend of September 17-18, 2016, Holy
Trinity Parish in Youngstown, Ohio celebrated 110
years of existence! Youngstown was an important
industrial city in the early 20th century. The immigrants moved to the area looking for work, and
communities began to develop. Orthodox churches
started to appear, and among them the Romanian
church. This was the beginning of Romanian Orthodoxy in Mahoning Valley, OH. Over the years, Holy
Trinity Parish was one of the largest parishes in the
Romanian Orthodox Episcopate of America. Today,
there are 55 devoted members.
The whole church family worked together cleaning
and painting at the church and hall, organizing meals
and decorations, making the commemorative booklet
and displays of pictures, rehearsing services, and all
the behind the scenes work that needs to be done for
such an event.
Finally, the day came. Saturday evening, His Eminence NATHANIEL, Archbishop of Detroit and the
Romanian Orthodox Episcopate of America arrived.
The hierarch was greeted traditionally with bread and
salt by the president of the parish, children dressed
in Romanian costumes, and by the Parish Priest - Fr.
Florin Bica. Great Vespers started at 5:00 pm and was
followed by the Memorial Service for the souls of our
church’s founders, fathers and mothers departed from
us. The clergy that served that evening were: Rev. Fr.
David Oancea, one of the Vicars of the Episcopate;
8

Very Rev. Fr. James Barkett, President of the Clergy
Association of Mahoning Valley, OH and the Parish
Priest of Holy Resurrection Orthodox Church in
Warren, OH; Rev. Fr. Daniel Rohan - Parish Priest of
St. Mark Antiochian Orthodox Church, Youngstown,
OH; Very Rev. Fr. George Treff, Parish Priest of Holy
Cross Orthodox Church, Hermitage, PA; and the host
Priest, Rev. Fr. Florin Bica. Rev. Fr. Cosmin Antonescu, one of the former priests of Holy Trinity, came
from the Washington, DC area and arrived during the
service. That evening, the faithful from Youngstown
and Warren who attended the services were blessed
to hear uplifting spiritual messages from Archbishop
Nathaniel and the clergy. Following the services, a
reception took place in the Social Hall.
Sunday morning, Matins started at 9:00 am, followed
by Hierarchal Liturgy, presided by His Eminence
Archbishop Nathaniel. Concelebrating were: Rev.
Fr. Vicar David Oancea, V. Rev. Fr. James Barkett,
Rev. Fr. Cosmin Antonescu, Rev. Fr. Florin Bica and
Fr. Deacon Wayne Wright from Presentation of Our
Lord, Fairlawn, OH.
The church was full with faithful from our parish
and from the sisters parishes: Warren, OH, Hermitage,
PA, Cleveland, OH and Alliance, OH. The Liturgy
was beautiful, a true representation of the beauty of
God’s Heavenly Kingdom. Fr. Cosmin Antonescu,
who served Holy Trinity Church between 2006-2009,
Cont. on page 9
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84th Annual ...

Cont. from page 4

Clergy and Faithful during the Memorial Service in St Mary
Cemetery.

Proposed Budget for 2017 was then presented, discussed
and approved. Friday’s Session then recessed at 5:00 pm.
Saturday
Session II of the Congress was called to order on
Saturday, September 3 at 9:28 am.
Delegates reviewed or listened to presentations on
reports from the Departments of Missions, Department
of Publications, Department of Christian Assistance,
Commission on Religious Art, External Affairs. The
report were accepted.
His Eminence, Archbishop Nathaniel then presented his Address to the 84th Congress (See his
complete Address elsewhere in this issue of Solia).
After the Address, the Congress viewed a video on
the Great and Holy Council of 2016 (See www.clergylaity.org or www.orthodoxcouncil.org). After the
viewing, the Archbishop exhorted the priests to share
the Encyclical of the Holy and Great Council article in
the May/June issue of Solia with their parish councils
and the faithful.
Session II recessed at 11:29 am and delegates proceeded to the cemetery for the Annual Memorial Service.
Following lunch, Session III convened at 2:35 pm.
The Chair directed the Congress delegates to the Vatra
Generations Budget which Mr Chestnut presented. The
delegates discussed the renovations and methods of
fundraising. The budget passed.
The reports on Vatra Administration, Vatra Property Maintenance & Improvement Projects were then
presented by Mr Chestnut. The reports were accepted.
Auxiliary Organizations (ARFORA, AROY &
Orthodox Brotherhood USA) and the Family Life
Conference then presented their reports, which were
accepted by the Congress.
The Chair reminded the Congress that in 2017,
parishes are to elect new delegates to the Congress
(2 Delegates and 2 alternates) for a two-year term.
Delegates may serve for a maximum of consecutive
four years. Alternates cannot be elected without first
electing delegates.
The Chair also directed the delegates to note that
they received a Congress Evaluation Form in their

packets, and they were encouraged to complete and
return them.
Under New Business / Recommendations from the
Episcopate Council, Fr. Remus Grama presented a
resolution from the Episcopate Council on the recent
efforts for revision of the Romanian Constitution to
protect the Sanctity of Marriage and the Family. The
following text was approved by the Congress:
“The Romanian Orthodox Episcopate of America
assembled in its 84th Annual Congress lauds the revision of the Romanian Constitution in regards to the
definition of the family. In accordance with Scriptural
teaching, as well as the tradition of the Romanian
Orthodox Church and its adherents, the family is understood as beginning with the union, blessed in the
Church, of a man and a woman. Therefore, we stand
by the efforts of the Church of Romania and all those
who promote this traditional understanding of family.”
Following the motion to adjourn, Fr. Laurence Lazar
thanked the host parish (St. Mary, Chicago IL) and the
Coffee Shop host (St. Athanasius Mission, Naperville
IL) and the staff, and all the delegates, then led the
Congress in a closing prayer, with the Benediction
given by His Eminence, Archbishop Nathaniel.

Sunday
Each evening, Vespers was celebrated in the lower
St. Mary Pioneer Chapel followed by Supper. On Saturday night, a special, superb program of Romanian
music was presented by a four-person ensemble from
Chicago. On Sunday, Archbishop Nathaniel celebrated
the Hierarchal Divine Liturgy assisted by the clergy
delegates, which was followed by the traditional closing
banquet in the Tower Pavillion.

Holy Trinity ...

Cont. from page 8

offered a homily, in which he congratulated the parish and brought back memories from the past. Father
Cosmin recalled the lasting friendships and wonderful
memories he made during his service in Youngstown
that will be carried with him throughout his lifetime.
The service was concluded by His Eminence Nathaniel,
who spoke about the place of our parish in the history
of Romanian Orthodox Episcopate of America. Also,
Archbishop Nathaniel awarded a Gramata to Holy
Trinity Parish as a sign of hierarchal appreciation.
After the veneration of the holy cross, everybody
enjoyed the delicious ethnic dinner prepared by the
tireless ladies of the parish.
There was also a Program in the Social Hall, conducted by Mrs. Louise Gibb, the Mistress of the Ceremonies, which welcomed and introduced the dignitaries
among whom was the main speaker, His Eminence
Archbishop Nathaniel. Fr. Florin Bica thanked His
Eminence, the clergy and all the participants for being
present at this historic moment in the life of the parish.
The day was concluded with the benediction prayer.
Rev. Fr. Florin Bica
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St. George, Canton — 105th Anniversary

Following the Divine Liturgy, Archbishop Nathaniel with (L-R): V Rev Fr Remus Grama, Rev Deacon Wayne Wright, Rev Fr
Ionel Satnoianu, Rev Fr David Oancea, Rev Fr Geani Nemes.

On October 1-2, 2016, St. George Parish in Canton,
Ohio celebrated our 105th Anniversary. We began the
weekend with His Eminence Archbishop Nathaniel
celebrating the Divine Liturgy on October 1 (Protection
of the Mother of God), assisted by Rev. Fr. Vicar David Oancea, Rev. Fr. Ionel Satnoianu (our new parish
priest), Protopresbyter Vasile Barsan, Rev. Deacon
Wayne Wright and Rev. Deacon Orestes Varonis. On
Saturday evening, Archbishop Nathaniel was presented
with homemade bread and salt prior to the memorial
service, followed by Great Vespers.
Following Great Vespers, we enjoyed a casual
gathering in the social hall. Parishioners and guests
enjoyed Romanian music by DJ Vlad and Romanian
karaoke while setting up for the Sunday banquet. On
Sunday morning, we celebrated Matins, the Vesting
of our Hierarch Archbishop Nathaniel, and the Hierarchical Divine Liturgy. The children of the parish
presented Archbishop Nathaniel with flowers, and he
graciously blessed them. Fr. Geani Nemes from St.
Nicholas Parish in Alliance, Ohio, also served along
with Fr. David and Fr. Deacon Wayne.
Our celebration banquet followed the Divine Liturgy,
and the ladies of the parish did an outstanding job of
preparing a delicious meal. A very special thank you
to Flory Aldea and her mother Cornelia Halmaciu for
donating all the dinner expenses in memory of father
and husband Dumitru Halmaciu. Thank you to Frank
Esposito, one of our caterers, for staying in the kitchen
during Divine Liturgy so that our parishioners could
attend services. We want to also thank Julia Cheatham
for the beautiful dinner music. Julia is part of the
Canton Jr. Symphony, and we are very proud of her
accomplishments.
Mr. Silviu Sandru welcomed everyone to our celebration and introduced guests from other parishes.
In attendance was Very Rev. Fr. Remus Grama and
10

parishioners from Cleveland, Ohio; Fr. Geani Nemes
and parishioners from Alliance, Ohio, Fr. Michael
Corbin from St. George Antiochian Church in Canton;
Fr. Florin Bica from Youngstown, Ohio; and Deacon
Wayne Wright from Fairlawn, Ohio.
A few years ago, as an outreach program, we started
partnering with the Stark Regional Community Correction Center, and we acknowledged two of the Center’s
supervisors. We work very closely with them, and they
are always very accommodating to arrange schedules
so we can be covered with community workers for
our special projects.
Fr. Ionel, Parish Priest, and Laura Saraclar, Parish Council President, welcomed everyone to the
celebration and began the program. An empty chair
and candle at the head table represented the many
parishioners that are no longer present. To remember
those parishioners who have passed since our 100th
Anniversary, a candle was lit for each one as their
names were mentioned.
Following the candle ceremony, roses were distributed to Council past presidents, Ladies Auxiliary past
presidents and scholarship recipients. Parishioners who
were married, converted, and baptized at St. George
during the past five years were also recognized, and
those who were present were given an icon on behalf
of the parish. Chris and Cindy Kisik were also presented with an icon for their AA outreach program
which they host every Sunday evening at St. George.
Fr. David Oancea, who grew up in Canton, was
presented with a gift of a traveling stole and cuffs to
celebrate his becoming a priest. We are very proud of
him and wanted him to know that Canton will always
be his home. His Eminence Archbishop Nathaniel was
presented with an ink pen set engraved with his name
as a remembrance of his visit. His Eminence concluded
Cont. on page 11
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2016 Clergy Conference of the
Romanian Orthodox Episcopate
of America

Each year the clergy, in other words the priests
and deacons of the diocese, meet the day before the
Episcopate Congress. This has been the tradition for
many decades, when the Congress has been at the
Vatra or when the venue has occasionally been at one
of our parishes.
Actually, for a number of years, there have been two
such annual gatherings. The one day pre-Congress
session has customarily been focused (at least more
recently) on administrative concerns. There has also
been established another session of three to four days
duration which concentrates on the needed “Continuing
Education” of the clergy, a rare opportunity when the
brotherhood from across the United States and Canada can casually spend personal time together while
energizing their parochial ministry. This gathering – a
mix of conference and spiritual retreat, dubbed our
“Confertreat,” is usually held in February in Arizona,
where the weather is warm and relaxing.
On September 1 of this year, the clergy met at the
Vatra with the Arch-shepherd of the Episcopate, His
Eminence Nathaniel. The weather was beautiful, and
the day began with receiving the Body and Blood
of the Lord in the Divine Liturgy, celebrated in the
(lower) St Mary Pioneer’s Chapel. Lunch followed and
after casually walking the green lawns of the Vatra,
the Clergy Conference convened in the Valerian D.
Trifa Romanian American Heritage Center.
As part of the agenda, there were general directives
given regarding administrative matters that the clergy
must fulfill in the relationship between the parish and
the Episcopate Office. Concern was expressed for
Bishop Irineu and the continuing investigation by the
OCA’s ORSMA commission, as well as the tragic fire
that destroyed the church of Ascension Monastery in
Clinton.
Fr Cornel Avramescu, one of the senior priests of
the diocese, spoke on his pastoral experiences over
the years. He emphasized that while there is a place
for social activity within the parish, the emphasis
must be on the faith. People become “faithful” to
the Church, and the parish grows when they see and
feel the spiritual benefits.
Fr Vicar Dan Hoarste addressed his detailed paper
to the critical spiritual needs of the youth, saying there
needs to be a “vision” in the diocese for the care of
the youth and families.
Fr Remus Grama suggested that the Episcopate
take a public stand in defense of the traditional
family, which is being aggressively attacked in our

increasingly secularized society around the world, in
Romania and certainly the United States and Canada.
He was asked to draft a statement that was adopted
after consideration by the 2016 Episcopate Congress.
The Chancellor, Fr Vicar David Oancea, then updated
the clergy on the system adopted by the Episcopate
and those available to the parishes regarding the background checks mandated by the Orthodox Church in
America, out of critical concern for the safety of our
children, all parishioners and the clergy themselves.
The Archbishop himself addressed his clergy with
A Reflection on the Priesthood, touching on lines
from the book “The Orthodox Pastor” by the late
Archbishop John (Shahovskoy) of San Francisco. He
reminded them that wherever they serve, they and the
flock entrusted to them are part of the One undivided
Body of Christ who is the eternal High Priest of the
Church; the singular, united Church He established for
all people, all cultures, in every place, and for all time.
Protopresbyter Laurence Lazar

Address ...

Cont. from page 7
went right to the photograph of that camp and said:
“Here I am!” And so, after those many decades, he
re-connected with the Vatra. It is our hope that others
will also be able to do this with the restored buildings
and halls of the Vatra Campus.
In closing, I must thank our two vicars, Rev. Fr.
David Oancea, Chancellor and head of the Publishing
Department and member of the Financial Committee,
and Rev. Fr. Dan Hoarste, Head of the Department
of Youth and Young Adult Ministry and Romanian
Language Secretary; to Mr. Mark Chestnut, Financial Secretary and Assistant Treasurer; Mr. Richard
C. Grabowski, Department of Publications Business
Manager and Ms. Marsha Klein, Episcopate Treasurer.
Also thanks to the heads of the Departments in The
United States and Canada.
God’s blessings on them and on us here in this 84th
Episcopate Congress.
+NATHANIEL, Archbishop

St. George ...

Cont. from page 10
the celebration as the principal speaker.
Our celebration is over, but we look to the future
with renewed hope; and now that, with God’s help,
we will celebrate our 110th Anniversary in five years.
Rev. Fr. Ionel Satnoianu
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FINANCIAL REPORT
Episcopate Supporter
Psa Martha MacLellan, Winnipeg, MB........................................................... $247.00
Paul & Silvia Costea, Dearborn Hts, MI......................................................... $100.00
Phil & Connie Paranuik, Fredericton, NB....................................................... $100.00
Daniel & Helen Tonita, Regina, SK................................................................ $100.00
Elizabeth Ciocanea, Cleveland, OH................................................................. $100.00
Thrisia Pana, Regina, SK..................................................................................$65.00
Jessica & Joe Wise, Rocky River, OH...............................................................$50.00
Mary Pana, Regina, SK.....................................................................................$25.00
General Donations
St Mary, Anaheim, CA (Hierarch Travel)..................................................... $1,000.00
St Mary, Colleyville, TX (Hierarch Travel).................................................. $1,000.00
St Nicholas, Alliance, OH (Hierarch Travel)................................................ $1,000.00
Holy Cross, Alexandria, VA (Hierarch Travel)................................................ $500.00
Holy Cross, Hollywood, FL............................................................................. $500.00
Holy Trinity, Youngstown, OH........................................................................ $500.00
Rev Fr Ionut Preda, Ridgewood, NY (Hierarch Travel).................................. $500.00
St Dumitru, New York City, NY (Hierarch Travel)......................................... $500.00
St Nectarios, Stoney Creek, ON (Hierarch Travel)......................................... $500.00
St Joseph of Maramures, Hazleton, PA (Hierarch Travel)............................... $250.00
St Elias, Schomberg, ON (Hierarch Travel).................................................... $213.60
John Kisereu, Des Plaines, IL (Congress Donation)........................................ $100.00
Helen & Nicholas Burz, Royal Oak, MI...........................................................$50.00
Eugene & Mary Ann Kauffman, New Castle, PA (Congress Donation)............$50.00
Pavel & Floarea Getejanc, Washington, MI (Congress Donation).....................$50.00
Ileana Maris, West Hazleton, PA.......................................................................$50.00
Rev Fr Angelo Pepps, Kalamazoo, MI..............................................................$50.00
Lillian Fedorovici, Livonia, MI.........................................................................$40.00
Marcella Bourean, Warren, MI..........................................................................$35.00
Psa Martha MacLellan, Winnipeg, MB (Mission Fund)....................................$20.88
Psa Martha MacLellan, Winnipeg, MB (ACE Fund).........................................$20.00
Stephanos Athenagoras, New York, NY (ACE Fund)........................................$18.96
M/M Ioan Braescu, Redford, MI.........................................................................$5.00
Memoriam
Dr Gheorghe Marinescu, Rochester Hills, MI (IMO Family Members).......... $300.00
Dr Gary Scavnicky, Novi, MI (IMO Mary Ann Zarb & Florence Brott)..........$60.00
James & Julie Emig, Tafton, PA (IMO Ersilia Maximo)...................................$50.00
Alex & Marian McDonnell, Wynnewood, PA (IMO Ersilia Maximo)...............$25.00
Vatra Generations
Anonymous................................................................................................... $5,000.00
Descent of the Holy Spirit, Merrillville, IN................................................. $1,004.00
St Anne, Pomona, CA (IHO Fr Peter Duvinin)............................................ $1,000.00
St Mary Cathedral Ladies Auxiliary, Cleveland, OH.................................... $1,000.00
(IHO past National ARFORA Presidents)
Cornel & Sharon Ivascu, Franklin, MI......................................................... $1,000.00
Drs Jeffrey & Felicia Ivascu O’Connor, Birmingham, MI........................... $1,000.00
Cathy & Lenny Jones, Philadelphia, PA (IMO Ersilia Maximo).................. $1,000.00
Dr Horia & Mihaela Draghciu, Muncie, IN.................................................... $800.00
St George Cathedral, Regina, SK.................................................................... $765.00
Fr David & Psa Stephanie Subu, Springfield, VA............................................ $700.00
Sts Constantine & Elena, Indianapolis, IN...................................................... $550.00
V Rev Fr Chesarie Bertea, Elmhurst, NY........................................................ $300.00
Cecelia Derstine, Pennsburg, PA (IMO Ersilia Maximo)................................. $300.00
V Rev Fr Ioan Cozma, New York, NY............................................................ $200.00
Holy Trinity, Youngstown, OH (IMO Ersilia Maximo)................................... $200.00
M/M John & Juliana Majeski, Garnet Valley, PA............................................ $200.00
Stephanie Yova-Yazge, Greensburg, PA........................................................... $200.00
Steve & Katherine Miroy, Stafford, VA........................................................... $100.00
Valerie Nutial, Chicago, IL.............................................................................. $100.00
M/M Dumitru & Nicoleta Rad, Huntingdon Valley, PA
(IMO Ersilia Maximo).............................................................................. $100.00
Mary Ross, St John, IN................................................................................... $100.00
Armand Scala, Rockville, MD......................................................................... $100.00
George & Helen Blebea, Alliance, OH..............................................................$50.00
Mary Hample, Saylorsburg, PA (IMO Ersilia Maximo)....................................$50.00
Katherine Hargrave, Philadelphia, PA (IMO Ersilia Maximo)...........................$50.00
M/M Corbin Washington, Alliance, OH............................................................$50.00
Ioana Rosu-Banu, Calgary, AB..........................................................................$47.80
Aurelia Muntean, Chicago, IL...........................................................................$40.00
James Dirvin, Philadelphia, PA (IMO Ersilia Maximo).....................................$25.00
Mary Lukashunas, Glenside, PA (IMO Ersilia Maximo)...................................$25.00
Ioana Rosu-Banu, Calgary, AB..........................................................................$23.90
Ruth Polivka, Waxham, NC.................................................................................$9.48
Episcopate Assessment
Descent of the Holy Spirit, Warren, MI (2016)............................................ $3,000.00
St Andrew, Potomac, MD (2016)................................................................. $1,250.00
St John, Shell Valley, MB (2016).................................................................... $570.00
St George, Canton, OH (2017)........................................................................ $500.00
Holy Ascension Monastery Fire Appeal
St John, Kitchener, ON................................................................................. $2,844.00
St Andrew, McKees Rocks, PA..................................................................... $1,000.00
R.O.C.O.R. Diocese of Chicago, Des Plaines, IL......................................... $1,000.00
St George Cathedral, Southfield, MI............................................................... $909.00
Holy Forty Martyrs, Markham, ON................................................................. $700.00
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St George, Canton, OH.................................................................................... $648.00
Charles & Candace Erber, Fremont, MI.......................................................... $600.00
St Luke Mission, Markham, ON...................................................................... $500.00
St Andrew, Potomac, MD................................................................................ $425.00
Holy Transfiguration, Livonia, MI................................................................... $411.00
Sharon United Methodist Church, Manchester, MI......................................... $386.50
St Joseph of Maramures, Hazleton, PA............................................................ $350.00
Descent of the Holy Spirit, Ridgewood, NY................................................... $305.00
Mark & Deborah Scott, Kerrville, TX............................................................. $300.00
Protection Monastery, Anchorage, AK............................................................. $250.00
Annunciation, Grand Rapids, MI..................................................................... $200.00
Rev Fr & Psa Dan Chirtu, Aurora, ON........................................................... $200.00
St Herman, Hudson, OH.................................................................................. $200.00
Louis Devries, Colorado Springs, CO............................................................. $100.00
Demetri Falticeni, Jupiter, FL.......................................................................... $100.00
Curtis Gaynor, Fridley, MN............................................................................. $100.00
Luke & Ashley Loboda, Pittsburgh, PA........................................................... $100.00
Mary Ross, St John, IN................................................................................... $100.00
St Andrew, Potomac, MD................................................................................ $100.00
St Nicholas Russian Orthodox Church, Cohoes, NY....................................... $100.00
Gabriela Darie, North York, ON........................................................................$96.50
Anonymous........................................................................................................$20.00
Anonymous........................................................................................................$10.00
Anonymous........................................................................................................$10.00
2016 Congress Banquet Donations
$300.00
Rev Fr Ioan Catana, Kirkland, WA
$200.00
Radu & Rachel Chebeleu, North Wales, PA; Holy Trinity, Miramar, FL; M/M Paul
Scales, Dallas, TX; Simeon & Florica Stefan, Ridgewood NY; St John, Kitchener, ON
$150.00
Rev Fr Cornel Avramescu, Anaheim, CA; Rev Fr Ian & Psa Mary Lynn Pac-Urar,
Fairlawn, OH
$100.00
M/M John Besoiu Jr, Mineral Ridge, OH; Bucciarelli Family, Livonia, MI; Mark P
Chestnut, Grass Lake, MI; Richard Grabowski, Jackson, MI; Rev Fr Alin Munteanu,
Merrillville, IN; Rev Fr Dimitrie Musta, Glendale, NY; Rev Fr David Oancea, Jackson, MI; Rev Fr Cristian Preda & Rev Fr Ionut Preda; Rev Fr & Psa Romey Rosco,
Dearborn Hts, MI; Simona & Stefan Russu, Kitchener, ON; St Dumitru, New York,
NY; Sts Michael & Gabriel, Palm Springs, CA; Virgil Simplaceanu, Pittsburgh, PA;
Mary Katherine Stanesa, Dearborn, MI; Rev Fr Narcis Stoica, Boston, MA; Mike &
Mihaela Williams, Canton, MI
$50.00
Rev Fr Vasile Barsan, Canton, OH; Rev Fr Florian Bica, Youngstown, OH; Stephen
Grabowski, Fairlawn, OH; Holy Resurrection, Warren, OH; V Rev Fr Laurence Lazar
& Family, Southfield, MI; Ron Muresan/Carmen Ionescu, Portland, OR; Rev Fr John
& Psa Daniela Nemes, Alliance, OH; Perry Toderian, Regina, SK
$40.00
Rev Fr & Psa Daniel Pop, Grand Rapids, MI
$35.00
Vasile Popovici, Rancho Mission Viejo, CA
$30.00
Vasile Cocariu, Bloomfield Hills, MI; Christian G Costea, Dearborn Heights, MI; Rev
Fr Sabin Pop, Bloomfield Hills, MI
$25.00
Pearl Jonascu, Westland, MI; Veturia Nicula, Livonia, MI; Carol Schweitzer, San
Diego, CA; Irina Williams, Canton, OH
$20.00
Anonymous; Mother Christophora, Ellwood City, PA; Ana Cotrigasanu, L’lle Perrot,
QC; Craciun Family, Northville, MI; Ilie Crisan, Salaberry-de-Valleyfield, QC; Mother
Magdalena, Ellwood City, PA; Calin Moldovan, Garden City, MI; Dan & Corina
Phillips, Lodi, OH; Dorina Riscutta, N Olmsted, OH; Mary & Ray Sankey, New
Castle, PA; Schester Family, Plymouth, MI; Rev Dn Wayne Paul Wright, Fairlawn, OH
$15.00
Eugenia Poroch, St Clair Shores, MI
$10.00
Anonymous; Cristina Mititelu, Westland, MI....................................................$10.00
Annunciation Cathedral, Montreal, QC................................................... $200.00(CF)
Rev Fr Florian Ene, Markham, QC......................................................... $100.00(CF)
Ionut Rotariu, Montreal, QC .................................................................... $40.00(CF)
C Marin, Stoney Creek, ON...................................................................... $10.00(CF)

Hierarchs Gather ... Cont. from page 5

to live their Faith on a daily basis. OCF currently has
more than 320 campus chapters throughout the country.
The first day’s work concluded with a meaningful
discussion and some clarification on the Assembly’s
mandate following the Council in Crete. Following
this discussion, the Hierarchs recommitted to their
common work as members of the Assembly of Canonical Bishops of the United States.
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BOOK REVIEW

Talking to
Trees

the

Simon Ungarian,
Art Bookbindery, 2016, 156 pages

The Romanian Orthodox immigrants who
settled and developed
the lands in the Shell
Valley, Manitoba, area
of Western Canada a
century ago, were not
able to record or write
down their family histories. That responsibility or obligation was
passed down to their
children. In Talking to
the Trees, Simon Ungarian gracefully and
gratefully fulfills the
sharing of the history
of the Ungurean/Bilyk family.
The title of this book serves to attract the interest
of the reader. However, a more meaningful title
might be: A Journey of Faith: The Sowing and
Reaping of the Orthodox Faith in Shell Valley,
Manitoba. The Romanian Orthodox pioneers may
have been poor in material things, but, they were
rich in their faith in God and their lives in the
churches, which they built. The light of their faith
shines forth from the pages of this book.
Simon had two “lights of faith” to guide him on
his life’s journey: his parents, Peter Ungurean and
Elena (Bilyk) Ungurean. Elena, who properly could
be called, “Mrs. Charity”, was known throughout
the area for her Orthodox Christian generosity and
hospitality. During her brief lifetime, rewarded
by God, hers was a faith lived by doing what
she heard from the Word of God. Like his wife,
Peter lived out his faith, especially in his life of
prayer and worship in the church. In the present
time, when many are frightened and despair at
the thought of suffering, he shines forth with a
great light of faith in God. Suffering in great pain
from cancer, he offered this prayer on behalf of
others in pain: “God, take the pain from others,
and give it to me!”
As often happens in one’s life journey, the “light
of faith” and “the hand of God” is seen after an experience rather than before or during it. In his book,
Simon shares some of the many such experiences
in his life. This is especially true in his telling of

Vatra

Generations
Appeal
$600,000

$67,800
collected as of
October 31, 2016
Mail your check payable to:
Romanian Orthodox Episcopate
PO Box 309, Grass Lake MI 49240-0309
To read about the project and donate via credit card,
go to: roea.org and click on the DONATE button.
Donations are tax-deductible.
his honeymoon, dedicated to taking his father back
to Romania and his family. The communist agents
in Romania were no match for the power given by
God to a son and his wife, who showed such love
for his father. This account is very informative for
those who did and those who did not grow up under
communism in Romania.
Talking to the Trees is a valuable contribution to
the understanding of Romanian Orthodox immigrant
family life in Western Manitoba. It is easy to read
and difficult to put down until one has completed
the journey from the past to the present with the
Ungurean/Bilyk family as experienced by Simon
Ungarian.
Protopresbyter Mirone Klysh
You may order a copy of Talking to the Trees by
contacting Simon Ungarian, 6 Selwood Ave, Winnipeg
MB R3R 2P8 Canada / 204-256-5010.
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Cuvantarea Inaltpreasfintitului
Arhiepiscop Nathaniel la
Congresul Episcopiei 2016

Preacucernici Părinti, Preacuviosi Monahi și Iubiți
Credincioși, delegați la Congresul Episcopiei,
Cu harul și mila Bunului Dumnezeu, am ajuns cu
bine și în acest an, la Congresul Episcopiei Ortodoxe
Române din America, aici la Vatra Românească.
Inainte de a intra în substanța prezentării mele,
consider că este util să împărtășesc cu dumneavoastră
câteva informații de bază despre Biserica Ortodoxă din
America de Nord, care ne vor introduce în subiectul
cuvântării mele din acest an, adică, Sfântul și Marele
Sinod al Bisericii Ortodoxe care a avut loc în luna
iunie în Creta.
Episcopia noastră are 97 de parohii în Canada și în
SUA și este una dintre cele 14 de eparhii ale Bisericii
Ortodoxe în America (OCA), compusă dintr-o eparhie
în Canada, una în Mexic și 12 în SUA. Pe lângă episcopia noastră românească, sunt și alte eparhii etnice,
cea albaneză și bulgară.
În Canada și SUA, pe plan ortodox universal, sunt
mai multe jurisdicții ortodoxe; care aparțin Patriarhiilor
Ecumenice, Antiohiei, Bulgariei, Georgiei, Române,
Rusă, Sârbă și OCA. Sub jurisdicția Patriarhul Ecumenic
sunt deasemenea diocezele albaneze, Carpato-rusă și
ucraineană. Pe plan local administrativ, pentru a fi o
mărturie comună în societatea în care trăim s-au organizat Adunările Episcopilor Canonici, mandate de
către Patriarhii aici în Lumea Nouă.
Ca urmre, avem două Adunări ale Episcopilor Canonici din care facem parte. Una este cea din SUA, iar
cealaltă în Canada, care au fost stabilite de către toate
Bisericile Autocefale și Autonome, indicând în cadrul
acestora acceptarea Bisericii Ortodoxe în America
(OCA) ca o structură canonică recunoscută de către
celelalte Biserici. Din numărul total al Bisericilor,
o treime recunosc autocefalia Bisericii Ortodoxe în
America; o treime nu o recunoasc ca biserică autocefală, dar o recunosc ca fiind canonică; iar o treime nu
a luat nici o poziție privind recunoașterea ei.
În Adunarea Episcopilor Canonici din SUA, cele
12 dioceze ale OCA sunt reprezentate de Mitropolitul
nostru Tihon, Arhiepiscop de Washington și de episcopii
eparhioți. In plus, deoarece Episcopia noastră are 36
de parohii și misiuni și în Canada, Episcopia noastră
face parte și din Adunarea Episcopilor Canonici din
Canada.
Aceasta este cel de al 84-lea Congres Anual al Episcopiei noastre. adunând clerul și delegații din parohiile
și misiunile noastre din SUA și Canada. Mulțumesc
lui Dumnezeu pentru această lucrarea dea lungul anilor! Dintre aceste 84 congrese anuale, am prezidat și

condus 32 dintre ele ca ierarh titular și am participat
la alte 9 dintre ele. Sunt clerici și laici care au luat
parte la acestea si chiar mai multe congrese decât mine.
Am ținut să mentionez acest lucru pentru a puncta
stabilitatea episcopiei în aceste decenii. Cei patru ani,
de scurtă prezență în America de Nord a Episcopului
Policarp (Morușca), au fost marcați de tulbulare dar și
de pace; deceniul de după plecarea sa, sub îndrumarea
Protopopului Ioan Trutza, au fost ani cu tulburare dar
și de pace; anii de pastorire ai Arhiepiscopul Valerian
(Trifa) au fost atât ani de tulburare dar si de pace; cei
32 de ani de la pensionarea Arhiepiscopului Valerian
au fost atât ani pașnici dar și cu tulburare.
Se pare că aceste lucruri nu sunt doar în cadrul
Episcopiei noastre ci se regăsesc și în cadrul altora
din America de Nord, dar această stare de lucruri a
existat nu numai pe acest continent, ci pretutindeni și
din toate timpurile, oriunde se află Biserica. Este natura
lucrării celui potrivnic care de câte ori are ocazia, atacă
Biserica din afară cât și din interiorul său, duhul cel
potrivnic va încerca să tulbure Biserica! Dar, să fim
încrezători, așa cum însuși, Hristos Domnul nostru ne-a
făgăduit că porțile iadului nu vor birui asupra Bisericii!
Cu toate acestea, Biserica, Trupul lui Hristos, merge
înainte odată cu istoria omenirii. Și pentru a face acest
lucru, este necesar să existe ordine peste tot în Una,
Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Buna
rânduială a Episcopiei se bazează pe sfintele canoane
ale Bisericii Ortodoxe, Sfânta Scriptură și de asemenea pe Statutele și Regulamentele Episcopiei noastre.
Buna ordine vine din urmarea aceleași căi în unitate,
în limbajul bisericesc acest lucru se defineste ca sinodalitate, ce provine din cuvântul grecesc, “syn-odos”,
a “merge împreună pe același drum.”
In trecut, în uzul lingvistic prin parohiile noastre,
adunarea anuală a parohiei se denumea sinod parohial.
Ca de altfel și acest Congres poate fi, de asemenea,
numit sinod al Episcopiei, și la nivel local mai larg,
cum se întâmplă o dată la trei ani, Biserica Ortodoxă
din America (OCA) se întrunește într-un Congres, numit
“All American Council,” care este adunarea sinodală a
tuturor episcopilor și reprezentanțiilor eparhiali clerici
și laici ai OCA. Dar în acest an, a avut loc un eveniment rar și unic în viața Bisericii Ortodoxe Universale,
si anume, întrunirea în luna iunie pe insula Creta, a
Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.
Astfel, avem o mărturie frumoasă a lucrări Bisericii:
adunare anuală parohială sau sinod, un Congres anual
al Episcopiei sau sinod, întrunirea o dată la trei ani a
clerului si credincioșilor Bisericii Ortodoxe în America
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în sinod și Sinodul rar și istoric, cum a fost în Creta in
luna iunie. Deci, Biserica întreagă, pe care o mărturisim
în Crez ca fiind una, sfântă, sobornicească și apostolică,
este Trupul lui Hristos; deoarece toți creștinii ortodocși
merg pe același drum - “sin-odos” (sinod) - pentru
mântuirea sufletelor noastre, fiind scopul Bisericii să
predice Vestea Bună, a Evangheliei lui Hristos și să
ne conducă spre mântuire.
Numărul din mai/iunie 2016 al Revistei Solia, a fost
dedicat informării despre Sfăntul și Marele Sinod din
Creta. Fotografia de pe coperta arată pe întâistătătorii
Bisericilor locale slujind Sfânta Liturghie la deschiderea
Sinodului în Duminica Rusaliilor. In revistă s-a tipărit
Enciclica Sinodală care a fost rezultatul discuțiilor și
deciziilor ierarhilor. Sesiunile sinodale au fost de altfel
televizate în întreaga lume! Într-adevăr, acesta a fost
un eveniment istoric în viața Bisericii Ortodoxe, Una,
Sfântă, Sobornicească și Apostolească, întemeiată de
Iisus Hristos, Domnul nostru.
La începutul documentului sunt cele 10 semnături
ale conducătorilor Bisericilor autocefale și autonome
și la finalul documentului sunt semnăturile a celor 152
ierarhi sinodali din cele 10 Biserici prezente - patru
dintre Biserici fiind absente. Acest Sinod este cea mai
extinsă reprezentare a Bisericii Ortodoxe și a diferitelor
popoare din istorie. Acest Sinod a fost televizat la
milioane de oameni, fiind conceput în urmă cu peste
100 de ani, si s-a lucrat intens in ultimii 60 de ani
pentru convocarea lui, fiind primul Sinod universal al
Ortodoxiei în 1200 de ani!
În textul enciclicei există șapte teme majore luate
în considerare de către Sinod, care afectează pe toți
ortodocșii: I. Biserica: Trupul lui Hristos, chipul Sfintei
Treimi II. Misiunea Bisericii în lume III. Familia: Imaginea iubirii lui Hristos față de Biserică IV. Educație în
Hristos V. Biserica în fața provocărilor contemporane
VI. Biserica în fața globalizării, fenomenul de violență
și migrația VII. Biserica: mărturie în dialog
Vă împărtășesc aceste gânduri cu nădejdea că ne
vor întări aici pe noi așa cum sperăm să fie pentru toți
creștini ortodoxi din lume. Este vorba despre unitatea
Bisericii și reafirmarea misiunii Bisericii în secolul
al 21-lea. În introducerea documentului sinodal de
care vorbeam mai sus, se afirmă: “Faptul că avem
cetățenia noastră în ceruri, acest lucru nu anuleaza,
ci mai degrabă întărește mărturia noastră în lume.”
“Biserica nu trăiește pentru sine, ea se oferă pe ea
însăși pentru întreaga omenire, în scopul de a ridica
și a reînnoi lumea...”.
În cuvintele de încheiere ale documentului Părinților
Sinodali: “Abordarea acestor probleme în Sinod pentru
fii si fiicele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, precum
și pentru restul întregii lumi, urmași fiind Părinților
și decretelor sinodale, să se păstreze credința primită
de la stramoșii noștri și să “se susțină modalități bine
plăcute” în viața noastră de zi cu zi, spre nădejdea
învierii celei de obște, Îl slăvim pe Dumnezeu în trei
ipostasuri ...”.

Doresc să adresez aceste puncte aici în plenul Congresului Episcopiei din acest an, arătând cum se manifesta
aceste teme sinodale în viața Episcopiei noastre... .
I: Biserica: Trupul lui Hristos, imaginea Sfintei
Treimi: Suntem aici ca o Biserică locală: “unde este
episcopul acolo este Biserica” spunea Sf. Irineu de
Lyon. Așa cum părinții sinodali din Creta au declarat,
Biserica este Trupul lui Hristos. Suntem aici pentru că
parohiile și mănăstirile sunt membre ale aceluiași trup,
aceeași mărturie în America de Nord. Când spunem
“episcopie”, noi spunem: “Biserica”. Fiecare episcop
este capul Bisericii sale locale.
II: Misiunea Bisericii în lume. Vom asculta rapoartele
Administrației Eparhiale și ale Consiliul Eparhial rapoartele descrise în cadrul actelor normative cu privire
la funcționarea Episcopiei. La fel, fiecare parohie dă
mărturie despre propria misiune și activitate în adunarea
anuală parohială unde își desfășoarea activitatea.
III: Familia: Imaginea dragostei lui Hristos față de
Biserică. Parohiile sunt formate din indivizi; singuri
sau căsătoriți. Parohia este o familie și toate parohiile
împreună și cu mănăstirile compun familia locală, a
Episcopiei. În documentul sinodal există o mare grijă pe ceea ce este o familie creștină și ce înseamnă
căsătoria creștină. Este necesar și pentru noi aici a
citi acest capitol cu atenție, deoarece ne amintește de
celula societății, adică familia creștină.
IV: Educația în Hristos. Această temă nu este o
nouatate Episcopiei noastre. De-a lungul anilor, Episcopia a avut o Comisie pentru educația religioasă și
are în prezent Departamentului de Educație religioasă.
Acest raport anual al departament invită parohiile să
implementeze programe educaționale pentru copii,
adolescenți și adulți. Documentul sinodal prevede:
“Educația nu se referă numai la ceea ce este omul,
dar, de asemenea, la ceea ce omul ar trebui să fie.”
Părinții sinodali sunt preocupați de ceea ce se predă în
instituțiile de învățământ publice și îndeamnă clerul,
părinții și tinerii să fie conștienți și vigilenți față de
această problemă și gata oricând pentru a răspunde
provocarilor. Ca părinți, și toți creștinii ortodocși, trebuie să fim pe deplin implicați în procesul de educare
a tinerilor noștri creștini.
V: Biserica în fața provocărilor contemporane. Cu
toate că documentul sinodal se adresează Bisericii din
întreaga lume, prin urmare, ne vom confrunta și noi cu
aceleași provocări contemporane, în special: “expresii
extreme și chiar provocatoare a ideologiei secularizării, inerente evoluțiilor politice, culturale și sociale.
Printre care este autonomia deplină a omului fața de
Hristos și de influența spirituală a Bisericii.” Familiile
noastre, parohiile noastre, Episcopia noastră trebuie se
înfrunte aceste provocări. În acest scop, trebuie să fim
atenți pentru a nu considerea parohia sau Episcopia ca
o entitate politică, socială sau culturală. Noi nu trebuie
să pierdem din vedere singura realitate că Biserica este
Trupul lui Hristos - familia, parohia, Episcopia sunt
parți ale acestui Trup, al Bisericii.
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VI: Biserica în fața globalizării, fenomenul de violență extremă și migrația. Acest capitol al documentului
sinodal ne afectează în mod individual și colectiv aici.
Globalismul, realitatea violenței extreme în societăți,
circulația imigrației pe mai multe continente ne afectează acum dar și în viitor. Copiii noștri, precum și
noi, suntem bombardați de efectele globalismului,
“nivelarea și standardizarea impersonală promovate
de globalizare și de asemenea, de extremele naționalismului.” Actele de violență scandaloase din emisiunile
de televiziune, la știri, împreună cu tot felul de scene
și postări de pe internet și promovate prin intermediul
facebook și a altor canale media ne afectează pe noi
și pe copiii nostri.
Parohiile noastre există în diferite comunități și orașe
mici și mari. Cu noua imigrație sosesc noi creștini
ortodocși și suntem chemați să ne arătăm dragostea
și sprijinul creștin față de ei. Cei mai mulți dintre
bunicii noștri, părinții, și, probabil, noi înșine, am
imigrat. Noi știm cât de greu poate fi adaptarea la un
nou mediu, cu o nouă limbă și cultură. Noi oameni
în locuri vechi necesită dragostea și răbdarea noastră.
VII: Biserica: marturie în dialog. Biserica a răspândit Vestea Bună în întreaga lume încă din timpul
Domnului nostru Iisus Hristos. De-a lungul secolelor
chemarea la mântuire a ajuns la multe popoare, printre
care sunt triburile native din Alaska din America de
Nord de exemplu, care au acceptat Sfânta Ortodoxie
de la călugări, preoți și episcopi. Astfel, credința s-a
răspândit din Ierusalim în toată Marea Mediterană, de
la nord și de la sud spre est și spre vest. În unele din
aceste locuri există popoare de alte credințe și, prin
urmare, atunci la întâlnirea acestor popoare cu Ortodoxia, cum s-a întâmplat în Europa de Vest, America
de Nord și Orientul Îndepărtat este nevoie de dialog
și mărturie curată a adevărului. “Biserica Ortodoxă
nu a acceptat niciodată minimalismul teologic sau a
permis etosul său tradițional și evanghelic dogmatic
să fie pus în discuție.”
În propriile noastre parohii, suntem conștienți că
sunt oameni care caută adevărata credință și calea
mântuirii. Astfel, la nivel de parohie, noi trebuie să
fim pregătiți să dăm mărturie și să îi chemam pe alții
la plinătatea credinței; deci, să participăm pe plan
local, ca “martori în dialog” al Bisericii universale.
Incepând cu 1990, Episcopia a primit în sânul ei
mulți noi credincioși și clerici. Cu harul lui Dumnezeu, a lucrat pentru a răspunde acestor noi nevoi,
uneori, încurajând credincioșii să participe și să se
încadreze în parohiile existente, sau prin a crea noi
misiuni. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea noastră și
ne rugăm să ajungă binecuvântarea Domnului la toți
cei care, de asemenea, aleg să fie parte din Episcopia
Ortodoxă Română din America.
Recent, Congresul Episcopiei a acceptat un număr
mare de misiuni să devină parohii. Am hotărât acest
lucru, astfel încât numărul mare de credincioși din
aceste noi parohii sa fie reprezentați la Congresul

anual al Episcopiei. Se pare firesc acest lucru și suntem
mulțumiți, si Vă multumesc, că sunteți prezenți astăzi
aici pentru a lua parte la istoria în curs de desfășurare
a acestei Episcopii. Numărul de posibili delegați este
de aproximativ 258, plus organizațiile auxiliare aduce numărul la 270. După cum vedeți, nici nu există
suficient spațiu în sală pentru toată lumea.
În primele rânduri ale acestei prezentări, am
menționat ceva despre ierarhii care au slujit eparhia
aceasta... . Vă reamintesc ca faptul că, atunci când
Vatra a fost achiziționată în 1938, clădirile “Fermei
Grey Tower,” cele mai multe dintre clădirile originale
au fost reținute, cu toate că mai târziu Arhiepiscopul
Valerian a trebuit să demoleze unele hambare care
nu mai corespondeau nevoilor. Ceea ce a rămas din
clădirile originale sunt reședința, turnul, sala de mese
Iancu, cladirea mare Pomutz și casa ARFORA; clădiri
mai noi, în ordinea apariției sunt biserica, dormitorul,
pavilionul, și dispensarul sanitar pentru tabără. Acestea
sunt într-o stare destul de bună. Preocuparea noastră
este îndreptată spre reședință, turnul și pavilion, care
necesita renovari majore.
Anul trecut, Consiliul Eparhial și Congresul au decis
ca este necesar un proiect special pentru restaurarea
acestor clădiri și a demarat proiectul “Generațiile Vetrei”, de strângere de fonduri pentru aceste restaurări.
Intârzierea de a aduna fonduri va duce în continuare
la deteriorarea și pierderea utilizării acestor clădiri.
Din fericire, am finalizat un pas important într-unul
dintre proiectele, adică renovarea acoperișului pavilionului, un cost de aproximativ $30,000. Valoarea
totală a proiectului aprobat de Consiliu anul trecut
este $600,000 cifra care include o serie de acțiuni
necesare cu privire la reședința, turn și pavilion. Dl.
Robert Cole, arhitect renumit din Jackson, a preluat
supravegherea proiectului “pro bono.”
Consiliul Eparhial îndrumă ca parohiile să ofere
acestui proiect o prioritate sporită, astfel încât să putem
menține aceste clădiri atât de necesare episcopiei, fiind
din patrimoniul Vatra lasat de generațiile din trecut și
pentru generațiile din viitor ale Vetrei.
În încheiere, doresc să mulțumesc părintilor Vicari,
David Oancea, Cancelarul Eparhiei și directorul Departamentului de Publicație; Pr Vicar Dan Hoarște, director
al Departamentului de Tineret, Dl Mark Chestnut,
Secretar financiar; Dl Richard C. Grabowski, Asistent
Administrativ; Casierului Episcopiei, Consiliului Eparhial, si nu in ultimul rând dumneavoastra tuturor,
preoți și delegați pentru prezența și pariticiparea la
acest Congres anual. Mulțumim parohiei Sfânta Maria
din Chigaco, gazda congresului și Misiunii Sfântul
Atanasie cel Mare din Naperville, IL pentru “coffee
shop”, și tututor bunilor noștri credincioși din Statele
Unite și Canada pentru rugăciunea și sprijinul lor.
Binecuvântarea Domnului să fie cu voi toți și cu
acest al 84-lea Congres al Episcopiei!
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Sfântul Ierah Martir Antim Ivireanul

Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu - Univ. Sherbrooke, Canada
cezarvasiliu@yahoo.com
: „Evanghelia” (1697), „Acatistul
La 27 Septembrie 2016, se împlinesc
Născătoarei de Dumnezeu” (1698),
300 de ani de la moartea martirică a
„Învăţături creştineşti” (1700), „FloarMitropolitului Antim Ivireanul al
ea darurilor” (1701), cunoscută pentru
Țării Românești. El a fost colaboraconţinutul ei moralizator etc. Şi-a creat
tor pe linie culturală al Domnitorului
ucenici, cei mai importanţi fiind Mihail
Constantin Brâncoveanu, martirizat
Ştefan şi Gheorghe Radovici.
de turci cu copiii, la 15 august 1714.
Cea mai fecundă perioadă ca tipograf
De-a lungul bimilenarei noastre
o are la Bucureşti între anii 1701-1705,
istorii, conducătorii românilor - fie
imprimând tot 15 cărţi: două în română
că s-au numit prinţi, duci, voievozi,
- „Noul Testament” (după ediţia de
domnitori sau regi - au fost personalla Alba Iulia din 1648) şi „Acatistul
ităţi de mare valoare, prin demnitatea,
Maicii Domnului” (1703) - una în
curajul, omenia şi cinstea cu credinţa
slavo-română, una în greco-arabă şi
în Dumnezeu. Ei au ctitorit salba
11 în greceşte.
de mânăstiri şi biserici care înfrumuseţează plaiurile româneşti.
EPISCOP AL RÂMNICULUI.
Din ceremonialul înscăunării domniÎn 1705, egumenul Antim de Snagov
torilor noştri nu lipsea obiceiul fastuos
este ales Episcop de Râmnic, fiind
al „ungerii” de către mitropolitul ţării,
hirotonit de Mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei.
adică primirea binecuvântării divine pentru conducerea
Aici şi-a dovedit aceleaşi bune calităţi organizatorpoporului. Mitropolitul era una dintre persoanele cele
ice şi culturale, înfiinţând prima tipografie din oraş
mai respectate ale curţii, fiind, la rându-i, confirmat
şi tipărind - în numai trei ani - nouă cărţi: trei în
de domn. Titulatura oficială a domnitorului preciza că
greceşte, trei în slavo-română şi trei româneşti, prin
domneşte „din mila şi cu darul lui Dumnezeu”.
care începe seria tipăriturilor româneşti menite să
Istoria noastră a păstrat date despre cooperarea dinducă la triumful definitiv al limbii române în Biserică.
tre domni şi ierarhi. De exemplu, în Muntenia, între
Amintim „Evhologhion” sau „Molitvelnic” (1706) în
Nicolae Alexandru Basarab şi Iachint, între Neagoe
două volume, primul un „Liturghier” - întâiul tipărit
Basarab şi Macarie, între Matei Basarab şi Grigore I
în Muntenia - iar al doilea un „Molitvelnic” sau carte
sau între Constantin Brâncoveanu şi Antim; în Moldova,
de rugăciuni. Tot la Râmnic s’a îngrijit de sporirea
între Alexandru cel Bun şi Iosif, între Ştefan cel Mare
bunurilor Episcopiei şi la restaurarea mânăstirilor
şi Danil Sihastru (duhovnic) sau între Vasile Lupu şi
Cozia şi Govora.
Varlaam. Aceleaşi bune relaţii au continuat şi după
instaurarea regalităţii, deşi primii doi Regi - Carol I
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI.
şi Ferdinand - au rămas catolici.
În anul 1708 este ales Mitropolit al Ungrovlahiei
Sfântul Antim Ivireanul s’a născut la 1650 în
în locul lui Teodosie, păstrându-se frumoasa cuvânGeorgia, sau Iviria, numindu-se din botez Andrei. A
tare de înscăunare în care se angaja să-l slujească pe
căzut de tânăr rob la turci şi, după eliberare, a trăit
Dumnezeu cu dăruire iar pe credincioşi cu jertfelnicie.
ca monah pe lânga Patriarhia Ecumenică, învăţând
Aici spunea ”Și mă rog bunătății Lui și iubirii Sale
carte şi arta sculpturii în lemn, a picturii, broderiei
de oameni, să-mi lumineze mintea ca să pot propăvădui
şi caligrafiei. Domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a
cuvântul adevărului și să-mi întărească inima întru
adus în Muntenia în 1690, în scopul realizării planufrica Lui, ca să pot păstori cuvântătoarea turma Lui
rilor sale culturale. Aici a învăţat limba română şi a
cea aleasă, pe care a răscumpărat-o cu prea scump
început opera de tipograf, ca ucenic al lui Mitrofan,
Sângele Său din mâna vrășmașului”.
fost episcop de Huşi.
A mutat tipografia de la Râmnic la Târgoviste,
În 1691 ia conducerea tipografiei bucureştene, prima
tipărind 18 cărţi, dintre care 11 româneşti, cea mai
carte tipărită fiind „Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul
importantă fiind „Capete de poruncă” (1714), precătre fiul său Leon”. Au urmat „Slujba Sfintei Paracizând principalele îndatoriri ale preoţilor. Ultima
schiva şi a Sfântului Grigore Decapolitul” (1692) şi
carte tipărită la mânăstirea Antim, în 1716, „Istoria
„Psaltirea românească” (1694).
lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul”, urcă la 63
Între 1696 şi 1704 este egumen la Snagov, unde - în
cărţile tipărite de el într’un sfert de veac - dintre care
primii cinci ani - va tipări 15 lucrări: şapte în greceste,
22 în româneşte - fiind alături de Coresi, cel mai de
cinci în română, una în slavonă, una în slovo-română
Cont. la pag. 18
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seamă tipograf din cultura veche românească – cum
scria Pr. Prof. M. Păcuraru.
Pătrunderea limbii române în Biserică a necesitat
timp. Primele încercări sunt făcute de Coresi, urmat
de Mitropolitul Ştefan, care tipăreşte în româneşte
rânduielile tipiconale, de Mitropolitul Teodosie, care
introduce lecturile biblice în româneşte şi, în sfârşit,
de Antim pentru textul slujbei preotului şi cântarea.
În plus, Antim a tipărit în româneşte Liturghierul şi
Molitvelnicul, prin care „datina străină a primit o
lovitură de moarte” - cum scria Nicolae Iorga.
OPERA LITERARĂ.
Constă din trei lucrări tipărite pentru nevoile
preoţilor: „Învăţătura despre taina pocăinţei” (1705),
un mic „Catehism” (1710) şi „Capete de poruncă”
(1714), precum şi unele manuscrise. Dintre acestea
amintim: „Chipurile Vechiului şi Noului Testament”
(azi la Kiev) şi, mai ales, „Didahiile” sau „Predicile”
sale (ed. Gabriel Strempel, 1962), alcătuite din 28
predici şi 7 cuvântări ocazionale, citând din Sfânta
Scriptură şi din Sfinţii Părinţi sau amintind filozofi şi
poeţi din Antichitate. Ele arată „hotărîrea mitropolitului de a curăţi o Biserică decăzută în moravuri”
(Nicolae Iorga), aminteşte de asuprirea socială şi
naţională a poporului din partea marilor boieri şi a
turcilor, afirmând în cuvântarea de înscăunare „suntem
încongiuraţi de atâtea nevoi şi scârbe ce vin totdeauna
neîncetat de la cei ce stăpânesc pământul acesta”, sau
în cuvântarea la Schimbarea la faţă „suntem supuşi
supt jugul păgânului şi avem nevoi multe şi supărări
din toate părţile”. Cât priveşte limba şi stilul, G.
Strempel scria : „Opera lui Antim Ivireanul este un
preţios monument de limbă românească, ce se citeşte
cu plăcere şi astăzi, după un sfert de mileniu de la
data când a fost elaborată”.
ANTIM-CTITOR.
Între 1713 şi 1715 a zidit mânăstirea cu hramul Tuturor Sfinţilor din Bucureşti, cunoscută ca mânăstirea
Antim, după planurile sale. Biserica a fost împodobită în
exterior şi în interior, dotată cu odoare, cărţi şi obiecte
de cult şi având chilii pentru călugări. A înzestrat-o
cu moşii şi alte venituri, din cheltuiala proprie, pentru
monahi dar şi pentru săraci, cum reiese din Testamentul
său, un model de operă socială a Bisericii.
SPRIJINITOR AL BISERICII ORTODOXE.
Nu şi-a uitat neamul din care s’a născut şi a donat
la Tbilisi o tipografie cu caractere georgiene, trimiţând acolo pe cel mai important ucenic al său, Mihail
Ştefan. De asemenea, a pus bazele primei tipografii
cu caractere arabe instalată la Alep, în 1706. Pentru
credincioşii greci din Patriarhiile Constantinopolului,
Alexandriei şi Ierusalimului a tipărit numeroase cărţi
de slujbă şi teologice în greceşte.
Mitropolitul Antim s’a îngrijit şi de credincioşii din
Ardeal, tipărind lucrarea intitulată „Lumina”, pentru
combaterea prozelitismului catolic al vremii şi a trimis la Alba Iulia pe Mihail Ştefan, care a tipărit aici

o „Bucoavna” (Abecedar) şi un „Chiriacodromion”,
ambele în 1699.

ANTIM-PATRIOT.
Pe lângă interesele Bisericii, Mitropolitul Antim s’a
dovedit şi un patriot iluminat. El a apărat drepturile
sale, ca Mitropolit al Ungrovlahiei, asupra mânăstirilor
închinate Sfântului Munte Athos, conduse de călugări
greci, care nu mai pomeneau la slujbe pe mitropolitul
locului. În plus, a luptat împotriva opresiunii turceşti,
militând pentru apropierea de Rusia lui Petru cel Mare.
Când Constantin Brâncoveanu a vrut să-l înlăture din
scaunul mitropolitan, el s’a apărat în scris - în două
rânduri în 1712 - rămânând ca ierarh până la moartea
martirică a lui Brâncoveanu (1714) şi sub noul Domn
Ştefan Cantacuzino (1714-1715).

MOARTEA MARTIRICĂ.
Un destin tragic a unit pe domnitorul Constantin
Brâncoveanu cu Mitropolitul Antim - martiriul. După
ce pe tronul muntean a ajuns, în Decembrie 1715,
Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot, au început zile negre pentru Antim. În 1716, cu ocazia
războiului ruso-austriac, domnul - impus de turci - a
părăsit Capitala, plecând spre Dunăre. La 18 August
1716, după o discuţie aprinsă, la Călugăreni, Antim s’a
întors la Bucureşti, la credincioşii săi. Aici a continuat
lupta pentru înlăturarea fanariotului, alegând domn pe
Pătraşcu Brezoianu.
Reîntoarcerea lui Nicolae Mavrocordat pe tron, în
Septembrie 1716, a însemnat şi pedepsirea lui. Mai
întâi pe linie bisericească, domnitorul cerând Patriarhiei Ecumenice caterisirea. Aceasta sentinţă injustă
a fost corectată, la cererea Patriarhiei Române, de
către Patriarhul Athenagoras I, abia la 8 Martie 1966.
A urmat exilul, spre Sinai, unde - din nefericire - n’a
mai ajuns. Pe drum a fost ucis de turci prin înecare în
râul Tingea, lângă Adrianopol; era 27 Septembrie 1716,
dată la care a intrat în calendarul Bisericii noastre. Aşa
a sfârşit Mitropolitul Antim Ivireanul, martirizat de
turci, ca şi marele sau binefăcător, domnitorul martir
Constantin Brâncoveanu.
În concluzie, putem spune că Mitropolitul-martir
Antim Ivireanul, deşi născut pe alte meleaguri, s’a
identificat cu poporul pe care l-a slujit, pentru care a
tipărit atâtea cărţi, contribuind la desăvârşirea procesului de românizare al slujbelor bisericeşti.
Ca păstor de suflete - Episcop şi Mitropolit - a
slujit lui Dumnezeu şi credincioşilor prin pilda vieţii,
prin îndemnurile spiritual-morale şi, mai ales, prin
Testamentul său, prin care a lăsat întreaga sa avere
pentru opere de caritate.
Patriot luminat şi apărător al creştinilor din Patriarhiile răsăritene, Mitropolitul Antim a plătit cu viaţa
îndrăzneala de a se fi ridicat împotriva turcilor şi a
primului domn fanariot.
Toate aceste considerente au determinat Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-l canonizeze,
Cont. la pag. 24
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Congresul Episcopiei 2016

Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din America
și Canada din acest an avut loc între 1 și 4 septembrie
2016 la reședința eparhială de la Vatra Românească în
Grass Lake, Michigan, găzduit de Parohia Sf. Maria,
Chicago, Illinois. Anul acesta, pentru prima dată, din
cauza numărului mare de delegați, consiliul eparhial a
implementat un nou proces de înregistrare „drive-thru”
pentru eficiență și mai buna ordine.
Congresul a început joi dimineața, 1 septembrie
2016, cu Sfânta Liturghie urmată de Slujba Aghiesmei
Mici în Paraclisul Eparhial, iar după-amiază a avut
loc conferința clerului la Centru Valerian D. Trifa.
In cadrul conferinței preoțești s-au discutat probleme actuale ale clerului, atât de ordin pastoral cât
și administrativ. In deschiderea conferinței, Părintele
Arhiepiscop Nathaniel a ținut un bogat cuvânt de
învătătură despre slujirea preoțească și grija pe care
preotul trebuie să o poarte harului dumnezeiesc primit
la hirotonie, amintind tuturor preoților și diaconilor
eparhiei că responsabilitatea primordială este de a-L
sluji pe Hristos și Sfânta Sa Biserica în har, curățenie
și unitate. Au urmat apoi mici prezentări despre pastorația tinerilor și câteva puncte de ordin administrativ
din partea Cancelariei Eparhiale.
A doua zi dimineața, vineri, 2 septembrie 2016,
s-a slujit Sfânta Liturghie în Paraclisul Eparhial în
prezența Inaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel. După prânz, la orele 14.00, în biserica mare,
s-a convocat în sesiune ordinară cel de al 84-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America. In
începerea lucrărilor s-a săvârșit slujba de Te-Deum de
către Inaltpreasfințitul Părinte Arhiepscop Nathaniel
înconjurat de către Părinți Vicari David Oancea și
Dan Hoarste. A urmat apoi apelul nominal al delegațiilor la ora 14.49, fiind140 de delegații prezenți
(cvorumul necesar fiind de 132), formându-se prezidiul
Congresului - Secretar General al Congresului și al
Consiliului Eparhial Pr Laurence Lazar (Southfield,
MI); Președinte-delegat pentru conducerea ședinței,
Pr Ian Pac-Urar (Fairlawn, OH); Secretari ședinței Pr
David Subu (Falls Church, VA), asistat de Pr David
Wey (Indianapolis, IN), Pr Dan Chirtu (Markham, ON)
și Dna Corina Phillips (Fairlawn, OH); Parlamentari:
Dl Ron Muresan (Fratia Ortodoxa - USA), și Doamna
Psa Mary-Lynn Pac-Urar (juristul episcopiei), Pr Diac
Wayne Paul Wright (Fairlawn, OH).
A fost aprobată apoi Ordinea de zi a Congresului,
după care au fost menționate acreditările abrobate
de către consiliul eparhial conform Statutelor Episcopiei: Maica Stareță Christophora de la Mânăstirea
Schimbarea la Față din Ellwood City, PA, Maica
Stareță Gabriela de la Mânăstirea Adormirea Maicii
Domnului din Rives Junction, MI, Pr Cornel Sirjita
(Cascada Niagara, ON), Pr John Konkle (Rives Junction, MI), Pr Ioan Radulescu (Stoney Creek, ON),

Pr Dan Chirtu (Markham, ON), Diac Wayne Wright
(Fairlawn, OH), Diac Laike Misikir (Detroit, MI), Diac
Nicolae Lapustea (San Jose, CA). S-a spus la vot și
s-a aprobat de către delegații prezenți procesul verbal
al celui de al 83-lea Congres din 2015.
Pr Laurence Lazar a dat citire unei rezoluții din
partea consiliului eparhial, aprobată în cadrul reuniunii
sale din seara de joi, 1 septembrie 2016:
„Întrucât viața de Dumnezeu păzitei noastre Episcopi a fost recent tulburată de calomnii și minciuni,
prin utilizarea de email-uri, a rețelelor de socializare,
publicații și demonstrații ilegale; și
Întrucât, Episcopia Ortodoxă Română din America
(ROEA) este o eparhie canonică a Bisericii Ortodoxe
în America, ierarhii ei fiind membrii ai Sfântului ei
Sinod, și membrii în Adunarea Episcopilor Canonici
Ortodocși din Statele Unite ale Americii și in Adunarea
Episcopilor Canonici Ortodocși din Canada;
Prin urmare, Congresul Episcopiei Ortodoxe Române
din America rezolvă următoarele:
Noi afirmăm loialitatea și adeziunea noastră la Sfintele Canoane ale Sfintei Biserici Ortodoxe, la statutul
Bisericii Ortodoxe în America, cât și la Constituția și
Statutul Episcopiei Ortodoxe Române din America;
Noi afirmăm sprijinul și loialitatea noastră pentru
Inaltpreasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop Nathaniel, Preacucernicul Părinte Vicar David Oancea,
și Preacucernicul Părinte Vicar Dan Hoarste și alții,
care au fost obiectul atacurilor menționate anterior; și
Facem apel la clerul Episcopiei Ortodoxe Române
din America, membrii săi și toți creștinii ortodocși
credincioși să respecte și să protejeze pacea, armonia și buna ordinea a de Dumnezeu pazitei noastre
Episcopii.
Adoptata la Vatra Românească,
2 septembrie 2016”
Rezoluția a fost adoptată în unanimitate de către
delegații Congresului.
Președintele ședintei a punctat diferitele rapoarte
ale departementelor eparhiei care au fost tipărite în
Raportul Anual către Congres. S-a prezentat programul ierarhului și vizitele sale pastorale și canonice în
parohiile și instituțiile episcopiei. Au fost prezentați
Congresului noii clerici, hirotoniți sau transferați
în episcopie, sau cei care sunt pentru prima dată
la Congres, și de asemenea s-a ținut un moment de
reculegere spre veșnică pomenire și amintire pentru
clericii adormiți întru Domnul în ultimul an. Au fost
prezentate rapoartele privind statutul parohiilor, clerului, evenimentele speciale din ultimul an, activitățile
departamentelor de educație religioasă, de tineret,
având loc discuții și dialog, fiind mai apoi aprobate.
Departamentul de Finanțe a oferit o prezentare
comprehensivă a activității financiare a Episcopiei
Cont. la pag. 23
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Mântuirea vine din dorinţa omului de-a dărui partea cuvenită lui Dumnezeu

Resfinţirea Bisericii
Sf. Ierarh Nicolae, Alliance, OH
24 Septembrie 2016

Orice realizare în viaţa unei persoane, a unei familii
sau în cadrul societăţii, este un prilej de satisfacţie şi
de înălţare sufletească, mai ales când este vorba de o
realizare ca aceea a edificării unui locaş de cult. Acesta,
odată cu sfinţirea lui, îşi măreşte însemnătatea întrucât
prin rugăciunile sfinţiţilor slujitori, trece din categoria
lucrurilor obisnuite în categoria celor sfinte - El nu
mai aparţine oamenilor, ci este a lui Dumnezeu!
Vizita ierarhului nostru la Parohia Sf. Nicolae din
Alliance, OH, a început vineri, 23 Septembrie şi s-a
încheiat duminică, 25 Septembrie 2016. Slujba de
resfinţire a bisericii a fost oficiată de IPS NATHANIEL în dimineaţa zilei de sâmbăta, 24 Septembrie,
alături de un sobor de preoţi: Pr. vicar Dan Hoarste,
Pr. vicar David Oancea, Pr. Laurenţiu Lazăr, Pr. Geani
Nemeş, Pr. Vasile Bârsan, Pr. Alin Munteanu, Pr. Ionel
Sătnoianu şi Pr. Diac. Wayne Wright. Răspunsurile la
Sf. Liturghie au fost date de Corul Catedralei Arhiepiscopale Sf. Gheorghe din Southfield, MI - dirijat de
ipodiaconul John E. Lazar.
Lucrările de înfrumuseţare efectuate la Biserica
Sf. Nicolae în ultimii doi ani au izvorât din dorinţa
credincioşilor generaţiei de azi de-a dărui şi ei ceva
lui Dumnezeu şi de-a urma exemplul generaţilor de
credincioşi din trecut care au dat drept dovadă de un
devotament şi o dragoste deplină faţă de Hristos şi
Biserica Sa.
“Oficial”, Parohia a fost independentă timp de 78
de ani însă datele istorice redau că relaţia ei cu Mitropolia Ardealului şi cu Episcopia Ortodoxă Română
din America a fost întotdeauna strânsă - încă din
perioada PS Policarp Moruşca! În anul 1990 parohia
Sf. Nicolae intră în Episcopia Ortodoxă de la Vatra
Romanească şi de-atunci ramâne sub grija Înaltprea-

sfintitului Nathaniel Popp.
După datele istorice ale parohiei, dorinţa primilor 35
de români imigranţi din zona Alliance de-a întemeia
o Biserică Ortodoxă Românească datează înca din
anul 1908. Aceştia au lucrat 4 ani pentru strângerea
de fonduri şi pentru a-şi construi şi ei un lăcaş de cult
în care să se roage şi să simtă Ortodoxia Românească
pe pămantul Nord American. Dorinţa lor a fost împlinită, cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul 1912, cand
au înălţat o biserică frumoasă în formă de cruce, cu
două turle, iar împodobirea interiorului cu iconografie
s-a finalizat mai tîrziu, în anul 1947.
Vechea biserică, mult iubită şi îndrăgită de enoriaşi,
devine tot mai ne-încăpătoare dar si costisitoare din
pricina învechirii şi a reparaţilor de structură. În anul
1988 se începe un nou proiect de construcţie şi se
achiziţionează pământul noii biserici de azi. După
aproape 5 ani de pregătiri, la 28 Februarie 1993, piatra
de temelie a noii biserici este aşezată de IPS Nathaniel
şi de preotul paroh Pr. Raymond Samoilă. În acelaşi
an, Parohia Sf. Ioan Evanghlistul din Salem, Ohio se
închide şi este anexată celei din Alliance. Credincioşii
parohiei din Salem aduc nu numai un adaos la lista
de membrie dar şi o suma frumoasă de bani pentru
construirea noii Biserici.
Jertfelnicia bunilor credincioşi alături de coordonarea preşedintelui de consiliu de pe atunci, Nicolae
Gavrilă, au făcut ca actuala Biserică de azi de pe 1621
S. Sawburg Ave., să fie finalizată la sfârşitul aceluiaşi
an, în luna Noiembrie, iar prin rânduiala lui Dumnezeu,
sfinţirea acesteia a fost oficiată de către IPS Nathaniel
în anul următor, la 17 Iulie 1994.
O altă nouă filă în istoria Bisericii Ortodoxe
Cont. la pag. 23
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Inchiderea Locasurilor de Cult O Radiografie Spirituala
Pr. Cristian Frunzulica

“Fiindcă la fel cum
trupul este unul şi
are multe mădulare,
iar toate mădularele
trupului multe fiind,
sunt un singur trup,
aşa şi Hristos. Pentru
că noi toţi am fost
botezaţi într-un singur Duh, că să fim un
singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; la
fel toţi am băut dintr-un singur Duh. Fiindcă şi trupul
nu este numai un singur mădular ci mai multe.” (1
Cor,12:12-14)
Sfântul Apostol Pavel utilizează în multe rânduri
imaginea trupului omenesc, pentru a arăta unitatea în
diversitate a comunităţii creştine. Taina Sfântului Botez
ne încorporează pe toţi în Trupul lui Hristos şi astfel
devenim organe interdependente ale aceluiaşi Trup.
Biserica devine astfel nu doar o aglomeraţie de individualităţi, ci un organism compus dintr-o multitudine
de persoane, fiecare dintre ele având particularităţi şi
caracteristici proprii, dar care se împărtăşesc toate
din aceeaşi sursă unică şi eternă care este Hristos.
Astfel că unitatea Bisericii nu este o simplă alegorie
sau o descriere imaginară, ci este o coeziune reală şi
vie, ca aceea a mai multor membre ale aceluiaşi trup.
Unitatea acestui organism divino-uman se realizează
cel mai concret în Sfintele Taine, mai cu seama în
Sfânta Euharistie. Când preotul aşează pe Sfântul
Disc, Sfântul Agneţ/Mielul (părticică din prescură care
la momentul invocării Duhului Sfânt devine Trupul
lui Hristos), el aşează deasemenea în jurul Mielului
de jertfă părticele pentru toţi cei care aparţin sau au
aparţinut Bisericii lui Hristos indiferent de loc, timp,
ţară, etnie arătând prin aceasta unitatea Bisericii în
credinţă şi în har, unitate, care nu este în nici un fel
alterată de barierele lingvistice, etnice sau istorice.
Astfel că prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui
Hristos credincioşii se unesc nu numai cu Hristos, ci
la nivel universal cu toţi membrii Trupului Sau.
Sfântul Ioan Gură de Aur exprimă foarte frumos
această idee de unitate a Bisericii în Euharistie în
comentariul său la Epistolă 1 către Corinteni: “Ce este
pâinea altceva decât Trupul lui Hristos. Şi ce devin
cei ce se împărtăşesc din El? Trupul lui Hristos. Nu
mai multe trupuri ci unul singur. Aşa cum pâinea care
deşi este făcută din multe boabe de grâu este una în
acelaşi fel suntem toţi uniţi unul cu altul şi fiecare
dintre noi cu Hristos. Pentru că nu este ca şi cum o
persoană se hrăneşte dintr-un trup iar cealaltă persoană

din alt trup ci toţi suntem hrăniţi din acelaşi Trup.”
Iar în rugăciunea ofrandei euharistice a episcopului
Serapion al Thmuisului (362) ni se spun următoarele:
“Şi precum această pâine a fost risipită pe munţi
şi adunată fiind s-a făcut una tot aşa adună şi Sfânta
Ta Biserica din fiecare neam, fiecare ţară, oraş, sat şi
casă şi fă-ne o unică Biserica vie”.
Fiecare comunitate de creştini, fiecare biserica,
este un mădular din marele trup al lui Hristos. De
aceea orice disfuncţionalitate sau orice eşec spiritual,
reprezintă rani adânci în trupul universal al Bisericii.
Din nefericire în luna septembrie a acestui an, am
fost martorii unei astfel de realităţi dureroase. Vizita
Înalpreasfinţitului Nathaniel şi a părintelui vicar Dan
Hoarste în statul Saskatchewan nu a reprezentat de
această dată o ocazie fericită. Datorită unor disensiuni
interne dar şi a numărului extrem de redus de membrii
la care s-a ajuns în ultimii ani, în urma unei adunări
generale prezidată de Înalpreasfinţitului Nathaniel, s-a
hotărât prin votul majorităţii celor prezenţi, închiderea
Bisericii Pogorârea Duhului Sfânt din Assiniboia
Saskatchewan.
Profitând de prezenţa în această zona a Canadei,
Înalpreasfinţitului a dorit să viziteze şi alte două
biserici: Sfântul Gheorghe din Dysart (care a fost
închisă în anii trecuţi) şi Sfinţii Petru şi Pavel din
Flintoft cea din urma fiind încă semi-activă. Împreună
cu Înaltpreasfinţitul şi părintele vicar Dan Hoarste,
am săvârşit mai apoi la fiecare dintre cele trei biserici slujbe de pomenire pentru fondatori şi pentru toţi
cei care s-au ostenit de-a lungul timpului să susţină
aceste biserici, ridicate cu mari eforturi şi sacrificii, de
românii care au păşit pentru prima dată pe teritoriul
nord-american. Probabil că foarte mulţi dintre noi ne
întrebăm care au fost cauzele care au dus în final la
inchiderea acestor locaşuri de cult.
În primul rând, generaţiile noi care au urmat pionierilor au încetat de a mai frecventa bisericile în foarte
multe cazuri din cauza barierei lingvistice (născuţi pe
pământ american, mulţi dintre ei nu s-au mai putut
raporta la fel de bine la limba şi tradiţiile părinţilor
şi bunicilor lor. Continentul care pentru părinţii sau
bunicii lor a reprezentat patria de adopţie, a devenit
pentru noile generaţii pământul natal, iar acest lucru
a dus inevitabil de-a lungul a două, trei generaţii, atât
la pierderea tradiţiilor cât mai ales a limbii.)
Un alt factor important care a influenţat acest
deznodământ nefericit l-a reprezentat schimbarea
structurii demografice. Odată cu dezvoltarea urbană,
mulţi dintre locuitorii acestor zone au migrat înspre
Cont. la pag. 22
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oraşele mari.
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm presiunea secularizării, care a avut o influenţă nefastă
asupra multor creştini ortodocşi, conducându-i către
adoptarea unui stil de viaţă desacralizat însoţit de un
mod superficial de raportare la creştinism.
Dacă schimbarea structurii demografice reprezintă un factor ce suferă permanent mutaţii, de foarte
multe ori independent de voinţa şi intenţiile noastre,
în schimb celelalate două cauze, factorul lingvistic,
respectiv secularizarea stilului de viaţă sunt realităţi
care pot fi identificate la timp şi remediate, înainte
de a duce la atrofierea spirituală a comunităţilor din
care facem parte.
În mod natural fiecare creştin doreşte să îşi păstreze
tradiţiile şi cultura strămoşilor lui, acestea reprezentând
în general o marca a identităţii. Limba şi tradiţiile
româneşti, sunt valorile prin care ne exprimăm identitatea naţională, şi ele trebuie păstrate şi transmise; dar
cu ce preţ? Nu trebuie uitat faptul că principala misiune
a Bisericii nu este de a păstra valorile unei naţiuni, ci
de a transmite cuvântul evangheliei la toată neamurile.
Atunci când se ajunge la sacrificarea misiunii Bisericii
pentru menţinerea celorlalte valori naţionale (ex:limba,
tradiţii), Biserica îşi pierde sensul pentru care a fost
creată, deoarece evanghelia nu a fost menită pentru
un singur popor ci pentru luminarea tuturor oamenilor,
ştiut fiind faptul, că fiecare fiinţă umană independent
de locul naşterii, de cultură sau rasă este creaţia lui
Dumnezeu şi purtătoare a chipului Lui. Prin prisma
naturii sale universale Biserica transcende diviziunile
etnice, lingvistice şi culturale.
De aceea în bisericile unde nu mai este posibilă
păstrarea limbii române datorită căsătoriilor mixte sau
pur şi simplu datorită schimbului de generaţii, trebuie
dovedită flexibilitate şi tact pentru a menţine credinţa
ortodoxă vie în rândul credincioşilor chiar dacă acest
lucru este posibil numai prin implementarea limbii
de circulaţie (engleză sau franceză) în detrimentul
limbii române.
Pericolul unui creştinism superficial sau al unei vieţi
fără Dumnezeu sunt în continuare la fel de prezente şi
ameninţătoare. Omul modern - după cum genial afirma
Mircea Vulcănescu - este ameninţat în primul rând de
propriul lui succes. Asemenea omului biblic care i-a
rodit ţarina, omul contemporan trăieşte cel mai mult
timp în logica imediatului fiind preocupat sau chiar
obsedat uneori de prelungirea vieţii pământeşti, de
confortul cotidian, sau de ascensiunea pe scara socială,
şi de aceea, chiar şi Biserica devine uneori un spaţiu
unde el vine să ceară lui Dumnezeu cât mai multă
şi mai intensă fericire pământească, cât mai multe
realizări în plan material, uitând că omul nu are aici
cetate stătătoare ci trebuie să o caute pe cea ce va
să fie. (Evrei 13;14)
Ceea ce trebuie să înţelegem este că creştinismul,

nu este un hobby, sau o simplă titulatură, ci un mod
de viaţă, astfel că el trebuie obligatoriu trăit, nu doar
purtat pe buze. Atunci când membria sau donaţiile
la biserica ni se par poveri grele dificil de purtat, iar
Sfânta Liturghie prea lungă şi la o ora prea matinală,
a venit probabil momentul să ne întrebăm serios dacă
Dumnezeu mai îşi găseşte vreun loc în viaţa noastră.
Afişăm un zel deosebit în a ne boteza copiii, însă
nu exprimăm aceeaşi fervoare atunci când suntem indemnaţi să-i aducem la biserica duminică de duminică.
Avem falsa impresie că Sfîntul Botez transmite puteri
supranaturale, aşa încât, copiii noştrii, în urma primirii
acestei Sfinte Taine, vor fi feriţi de afecţiuni trupeşti.
Superstiţia devine astfel una din marile ispite la care
suntem expuşi, şi din păcate ea reprezintă şi principalul motiv pentru care multe dintre familiile creştin
ortodoxe care îşi aduc copiii spre a fi botezaţi, nu
sunt preocupate în acelaşi timp să implementeze în
fiinţa lor un stil de viaţă centrat în jurul Bisericii, un
stil de viaţă care să reflecte o asumare responsabilă a
Botezului. Trebuie să înţelegem că simplul fapt de a fi
botezat nu reprezintă nimic, atunci când creştinul nu
se străduieşte în nici un fel să răspundă la lucrarea lui
Dumnezeu. Sfintele Taine nu lucrează asupra omului
în mod necondiţionat, nu reprezintă acte magice, ci
ele constituie spaţiul întâlnirii între om şi Dumnezeu
în care conlucrarea omului este esenţială. Este extrem
de elocventă în acest sens afirmaţia Sfântului Nicolae
Cabasila care arată că inactivatea credinciosului şi
indolenţa lui duhovnicească aduc cu sine consecinţe
serioase. Taina, oricare ar fi ea, deşi deplină şi efectivă
în sine, rămâne totuşi nelucrătoare dacă nu există şi
contribuţia credinciosului. “În două feluri se spune că
lucrează harul în Cinstitele Daruri; într-un mod prin
care acestea sunt sfinţite iar altul prin care harul ne
sfinţeşte prin Acestea. Primul mod de lucrare al harului
nu-l poate împiedica nici unul din relele omeneşti…Dar
al doilea mod cere şi sârguinţa noastră. Fiindcă harul
ne sfinţeşte prin aceste Daruri dacă ne are apţi spre
sfinţire, dar dacă el cade peste cei nepregătiţi, nu ne
aduce nici un folos ci pune în noi o uriaşă vătămare.”
Dacă actualele şi viitoarele generaţii nu vor înţelege
că viaţa creştinului trebuie centrată în jurul Bisericii,
şi că activităţile şi valorile acestei existente efemere
nu trebuie niciodată să primeze în faţa relaţiei noastre
cu Dumnezeu, Biserica va suferi în continuare, şi alte
membre ale Trupului lui Hristos vor trebui să moară.
Reducerea acestei vieţi la dimensiunea ei pur biologică
şi trăirea într-un plan de existenţa pur pământesc, nu
poate duce pe termen lung decât la eşecuri şi suferinţe.
Numai atunci când vom înţelege că Dumnezeu nu
acceptă să fie pe ultimul loc pe lista noastră de priorităţi, ne vom descoperi adevărată identitate şi vom
găsi într-adevăr sensul pentru care am fost creaţi.
Închiderea acestor sfinte locaşuri reprezintă o
radiografie spirituală care ne oferă un diagnostic
necruţător al acestor organe care au fost distruse de
Cont. la pag. 24
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Cont. de la pag. 19

din ultimul an. Au avut loc discuții și dialog constructiv pe seama raporului financiar, fiind apoi aprobat.
Proiectul de buget pentru 2017 a fost prezentat in
detaliu din partea consiliului eparhial, fiind discutat
și apoi aprobat de către Congres. Sesiunea de vineri a
Congresului s-a încheiat la orele 17.00, urmând slujba
Vecerniei și cina.
Sâmbătă, 3 septembrie 2016, cea de a doua sesiune
a Congresului a început la ora 9:28 cu prezentarea
rapoartelor departamentelor de misiuni, de publicații, de
asistență creștină, și a comisiilor de pictura si afaceri
externe. Rapoartele au fost aprobate.
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nathaniel a ținut
discursul său la cel de al 84-lea Congres - a se vedea
cuvântarea completă în altă parte în Solia. După adresa
ierarhului, Congresul vizionat o prezentare video despre
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta
2016. Arhiepiscopul a îndemnat preoții și delegații să
informeze consiliile parohiale și credincioșii parohiei
despre Marele Sinod și să distribuie enciclica sinodala,
care a fost publicata integral in Solia din mai/iunie
2016. Sesiunea s-a încheiat la ora 11:29 după care s-a
oficiat slujba parastasului în cimitir pentru toti preoții
și credincioșii episcopiei trecuți la cele veșnice.
Dupa prânz, s-a revenit în sesiunea a treia a Congresului, convocată la orele 14:35. Președintele adunarii
a prezentat rapoartele administratiei eparhiale și ale
proprietății de la Vatra, mai precis intreținerea și administrarea ei. S-a discutat pe larg proiectul de strângere
de fonduri, Generațiile Vetrei cu raportul financiar și
bugetul propus pentru noul an și metodele de renovare
și strategii de strângere de fonduri. Raportul și bugetul
au fost aprobate de Congres.
Organizațiile auxiliare (ARFORA, AROY și Frăția
Ortodoxa SUA) și Conferința Viața de Familie au
prezentat apoi rapoartele lor, care au fost aprobate de
către Congres. Președintele adunarii a reamintit delegațiilor că, în 2017, parohiile vor trebui să aleagă noi
delegați la Congres (2 delegații și 2 supleanți) pentru
o perioadă de doi ani, 2017-2019.
La secţiunea propuneri din partea consiliului eparhial,
Pr Remus Grama a prezentat o rezoluție din partea
Consiliului privind recentele eforturile de revizuire a
Constituției Romaniei de a proteja sfințenia căsătoriei
și a familiei. Următorul text a fost aprobat unamim
de către Congres:
„Episcopia Ortodoxă Română din America întrunită
în cel de al 84-lea Congresul anual al său laudă
revizuirea Constituției României în ceea ce privește
definiția familiei. În conformitate cu învățătura Sfintei
Scripturii, precum și a tradiției Bisericii Ortodoxe
Române și a adepților săi, familia este înțeleasă ca
începând cu unirea, binecuvântată în Biserică, între
un bărbat și o femeie. Prin urmare, susținem și stăm
alături de eforturile Bisericii Ortodoxe Române și
a tuturor celor care promovează această înțelegere

tradițională a familiei.”
In incheierea ședinței, Pr Laurence Lazar a mulțumit
parohiei gazdă (Sf. Maria, Chicago IL) și gazda Coffee
Shop-ului (Misiunea Atanasie Sf., Naperville IL) și
a personalului care s-a ocupat de buna organizare a
Congresului, precum și tuturor delegațiilor. A urmat
rugăciunea de încheiere și binecuvântarea Inaltpreasfințitului Arhiepiscop Nathaniel.
A urmat apoi slujba vecerniei și cuvinte de învățătură, urmate de cina și un frumos program folcloric.
Duminică dimineața, Inaltpreasfințitul Arhiepiscop
Nathaniel, încojurat de un sobor numeros de preoți, a
săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare
cu participarea delegaților. A urmat apoi banchetul de
închidere în pavilion. La bună revedere peste un an
la Congres!

Resfinţirea Bisericii ...

Cont. de la pag. 20
Române “Sf. Nicolae” din Alliance, OH se înscrie
după 20 de ani! La 31 Martie 2014, este instalat Pr.
Geani Nemeş, actualul preot paroh, şi se intensifică
viaţa religioasă şi culturală.
Energia credincioşilor nou-veniţi din România
(după anii ‘90) împreunată cu experienţa membrilor
existenti ai parohiei (precum şi fondurile strânse pe
parcursul celor 20 de ani) au promulgat începerea unui
nou proiect de construcţie astfel încununând viziunea
celor din generaţia trecută care au ridicat biserica.
La doar două luni după numirea noului lor preot
paroh, membrii adunării generale adunaţi in mod
special au decis să înceapă proiectul de iconografie şi
înfrumuseţare a lăcaşului de cult. Acest proiect începe
în luna lui Septembrie 2014 şi cu ajutorul Bunului
Dumnezeu este finalizat in aceiaşi luna, a anului 2016.
Toate lucrările efectuate în cei doi ani au fost coordinate de părintele paroh Geani Nemeş şi prin munca
voluntară a credincioşilor şi cu sprijinul lor financiar.
Întreaga biserică a fost împodobită cu pictură tradiţională de stil bizantin de o fineţe deosebită, de către
maestrul inconograf român Sorino De Luca. În acelaşi
registru iconografic, imaginea locaşului s-a întregit
prin montarea unui nou iconostas lucrat de sculptorii
companiei LIDAR IMPEX s.r.l. din România.
Lucrări aferente s-au executat în interiorul bisericii
precum: covorul din marea parte a bisericii a fost
înlocuit cu plăci de marmură; Sf. Masa, scaunele
arhieresti din altar şi din afara lui au fost înlocuite
şi confecţionate din marmură şi granit; Tavanul din
biserica și din pridvor au fost rotunjite în forma de
boltă precum şi o mulţime de alte lucrări pentru acomodarea iconografiei. Pe lângă acestea, s-a renovat
sala socială, biroul parohial şi s-a edificat o frumoasă
Troiţa în faţa Bisericii.
Astăzi, Biserica Sf. Nicolae din Alliance, OH este
cu adevarat o Mică Catedrală pentru toţi creştinii
Cont. la pag. 24
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Sfântul Ierah Martir ...

Cont. de la pag. 18
alături de alte personalităţi religioase româneşti, în
vara anului 1992.
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat
anul 2016 “Anul Comemorativ al Sfântului Ierarh
Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”
Veșnică să-i fie pomenirea!
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ortodocşi din zonă dar şi o perla pentru Episcopia
Ortodoxă Română din America şi Canada! Dăm slavă
lui Dumnezeu pentru toate înfăptuirile și Îi mulţumim
pentru revărsarea Harului Său binefăcător şi ajutător.
Binecuvintează Doamne pe ctitorii, binefactorii şi
închinătorii Bisericii Ortodoxe Româneşti,
Sf. Nicolae, din Alliance, OH
şi pe toţi cei ce iubesc podoaba casei Tale!
Pr. Geani Nemeş
Preot Paroh
în agonie până la sfârşitul veacurilor. Trebuie să nu
dormim în acest timp.
Să ne trezim deci şi să lucrăm cât mai este ziua.
(Ioan 9;4)

Cont. de la pag. 22
boala naţionalismului greşit înţeles, sau de cancerul
secularizării şi al lipsei de sens, ducând la deterioarea
lor şi inevitabil apoi la ruperea din marele Trup al
Bisericii. Iată cum Hristos a mai primit o lovitură şi
de aceea El este - după cum potrivit medita Pascal -

1. Sfantul Ioan Hrisostom, “Comentariu la Epistola 1 către
Corinteni” in: St Vladimir’s Theological Quarterly nr 2, 2015 p 169.
2. Serapion din Thmuis “Euchologion-ul Egiptean” publicat
in: Ioan Ica jr. “Canonul Ortodoxiei “ vol 1 , Sibiu, ed. Deisis,
2008 p. 872.
3. Sfântul Nicolae Cabasila “Despre Viaţa in Hristos” citat in:
Panayotis Nellas “ Hristos Dreptatea lui Dumnezeu și indreptarea
noastra” Sibiu, ed. Deisis, 2012 p. 158.

During the penultimate weekend of October, the
university students of Northwest Indiana’s Descent
of the Holy Ghost church went on a camping retreat
that was coordinated by Mr. Curt Parrish (member of
our Church). This trip was a wonderful opportunity
for the parish’s youth to get together & discuss ways
of maintaining/enriching their Orthodox faith. The
campout, which took place at Turkey Run Indiana State
Park, comprised of 12 college students, the chaperones,
camp coordinators, and Father Alin Munteanu (Parish
Priest of DOHG). Camp activities included hiking,
canoeing, communal prayers, discussions, & joined
fellowship by the campfire. On the 23rd Sunday after
Pentecost, Fr. Alin officiated the Divine Liturgy on
the campground for the participants & their families.

God blessed those who came with good weather, and
the opportunity to partake of the Holy Communion.
All of those who came were extremely happy to have
participated & built long-lasting friendships. Glory to
God for the bright future of our Orthodox Church!

Descent of the Holy Ghost Orthodox
Church Young Adult Campout

RUGATçI-VAË SçI LUCRATçI PENTRU UNITATE ORTODOXAË IN AMERICA DE NORD
24		

SOLIA SEPT/OCT 2016

