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„Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de ființă naște și pământul peștera  

Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc!” (Condac—Glas 3) 

“Today, the Virgin bears Him who is transcendent, and the earth presents 

the cave to Him who is beyond reach. Angels, along with shepherds glorify 

Him!” (Kontakion—Tone 3) 
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NATIVITY OF OUR LORD AND GOD AND SAVIOR 

JESUS CHRIST  

Christ is born! Let us glorify Him! 

Beloved Spiritual Children in Christ, 

Reverend Clergy, Devout Faithful and Venerable Monastics of our God-

protected Episcopate: 

May God, Father, Son, and Holy Spirit 

grant you grace and peace, and from us, hierarchal blessings! 

“ You have revealed Yourself to the prophets in so far as You could be known, 

O Christ the Creator. But in these later times, You have shown Yourself to all 

mankind when in the village of Bethlehem You assumed our human condition.”                                           

Vespers, December 23, Aposticha 2 

Dearly Beloved in Christ, 

The hymns of the Church, such as the one just quoted, are both words of praise 

to God and reminders to us of His great love for mankind. They cite the 

prophecies of the Old Testament and their fulfillment in Jesus Christ as related 

in the New Testament. These hymns are sung at the Matins or morning service, 

the Vespers or evening service, and other services throughout the day and 

night. These two services are sung in the parishes on Saturday evening and 

Sunday morning before the Divine and Holy Liturgy.  

We confess in the Creed that we believe in one God: Father, Son and Holy 

Spirit. The self-revelation of God as Father, Son and Holy Spirit took place 

over the ages. First of all, this was to Adam and Eve, as we read in the first 

ARCHPASTORAL LETTER 2022 
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chapter of Genesis, indicating a familial relationship between God and His 

beloved children. “God said, ‘Let us make man in our own image, in the 

likeness of ourselves…’.” We may understand the plural pronoun “ourselves” 

to mean the Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit. Through their 

disobedience to their Creator, our first parents were expelled and banished 

from His presence, from Paradise. Our Creator, out of love for His children,  

promises a Savior who will destroy evil and re-unite the created with the 

Creator. 

The promise of a Savior is told throughout the ages in revelations to the 

Prophets, “as far as he could be known,” such as His birth in Bethlehem 

foretold by Micah: “But you, Bethlehem… out of you will come for me one who 

will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.” 

Isaiah tells us of the Savior’s virgin birth and His name: “Therefore the Lord 

himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, 

and will call him Immanuel,” “Immanuel” meaning “God with us.” 

This gradual revelation theme is also in our hymns of the Feast of the 

Transfiguration of Christ on the mountain in the presence of three of His 

disciples: “You were transfigured on the Mount, O Christ our God, revealing 

Your glory to Your disciples as much as they were able to bear…so that when 

they saw You crucified, they would know it was voluntary.”  This is the 

fulfillment of the second part of the hymn:“…You have shown yourself to all 

mankind… assuming our human condition.” 

Why was Jesus born? Why assume our human nature, and why is He called the 

Son of God? Saint Athanasius the Great of Alexandria answers these 

questions: “…[Jesus] the Word was God. And His becoming man would not 

have taken place, had not the need of man become a cause.” Here is the reason 

why the Father sent His Only-begotten Son, His Word…because humanity, 

you and I, all mankind, need Him to lead us back to peace with our Father in 

heaven, to overcome evil and to strike down the power that Death had over us, 

to restore us to the presence of God through the Son by the power of the Holy 

Spirit. This Divine action reveals the depth of our Creator’s love for every 

human being. 

In “these later times,” God has shown himself to us, “to all mankind.”  Our 

Lady, the Virgin Mother Mary, herself relates through the Gospel of Saint 

Luke the fulfillment of all prophecies through the visit to her by Archangel 

Gabriel and of the birth of the promised Savior foretold. “You are to conceive 

and bear a son, and you must name him Jesus” (Jesus=Joshua meaning 

“Savior”) “He will be great and called the Son of the Most High…the Power of 

the Most High will cover you with its shadow and so the child will be Holy and 

will be called Son of God.”  
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The Prophet Daniel describes the work of the Savior, Christ: “ In my vision at 

night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the 

clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His 

presence. He was given authority, glory and sovereign power; all nations and 

peoples of every language worshiped Him. His dominion is an everlasting 

dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be 

destroyed.” Isaiah further proclaims the work of the Savior: “....to proclaim 

good news to the poor…to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for 

the captives and release from darkness for the prisoners.”  

Saint Hippolytus further explains: “Let us believe…that God the Word came 

down from heaven…, thus becoming all that man is, with the exception of sin, 

that he might save fallen man and confirm immortality on mortals who believe 

on His name.” We are reminded of the need for salvation, to be saved, as we 

sing in every Divine Liturgy  the second hymn, “Only-begotten Son and Word 

of God” at the conclusion of which we pray, “Save us!” So today, on this 

Feast, we sing: “Save us, O Son of God, born of the Virgin…save us who sing 

to you: Hallelujah!” Hallelujah means “Praise God!” 

Dearly beloved in Christ, our hearts are joyful on this day on which we are 

present with Mary the Holy Mother of God, Joseph the Betrothed, the angels 

and shepherds in the village of Bethlehem where God revealed himself to us as 

a babe, “son of God and son of man” to usher in the salvation of the world, and 

let us sing, “Allelujah!” 

Christ is born! Let us glorify Him! 

The Messiah is among us! Therefore, let us go forth with lighted lamps 

and receive Him! 

+ NATHANIEL 

Archbishop of Detroit and  

The Romanian Orthodox Episcopate of America 

Orthodox Church in America 

 

 
 

1. Genesis 3: 22, 23 
2. Micah 5:2 
3. Isaiah 7:14 
4. Kontakion 
5. 4th Discourse against the Arians. MGR 26, 268 NPNF IV, 378 
6. Luke 1:12 ff 
7. Daniel 7:13–14 
8. Isaiah 61:1 
9. Against the Heresies of Noeticus, Ch 10. MGR 10, 817 ANF V, 227  
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SCRISOARE PASTORALĂ 2022 

NAȘTEREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI ȘI 

MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 

Hristos Se naște! Măriți-L! 

Preaiubiți Fii și Fiice Duhovnicești în Hristos, 

Preacucernici și Preacuvioși Părinți, Venerabili Monahi și Monahíi, Iubiți 

Credincioși ai de Dumnezeu păzitei noastre Episcopii: 

Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să vă dăruiască har și pace, 

iar de la noi, arhierești binecuvântări! 

„Arătatu-Te-ai prorocilor, Hristoase, pe cât era lor cu putință a Te vedea pe 

Tine, Ziditorul; și în vremurile cele de apoi Te-ai arătat tuturor oamenilor, în 

cetatea Betleemului, om făcându-Te.”  

Slujba Vecerniei, 23 Decembrie, Stihoavna a 2-a 

Iubiți Credincioși în Hristos,  

Cântările Bisericii, precum cea de mai sus, reprezintă cuvinte de laudă aduse 

lui Dumnezeu, amintindu-ne în același timp de marea Lui dragoste pentru 

omenire. Ele menționează profețiile Vechiului Testament și împlinirea lor în 

Iisus Hristos, așa cum sunt relatate în Noul Testament. Aceste imnuri se cântă 

la Utrenie sau la slujba de dimineață, la Vecernie sau la slujba de seară, precum 

și la alte slujbe din timpul zilei și al nopții. Aceste două slujbe se săvârșesc în 

parohii sâmbătă seara și duminică dimineața înainte de Dumnezeiasca și Sfânta 

Liturghie. 

Mărturisim în Crez credința într-un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt. Revelația lui Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt a avut loc de-a lungul 

veacurilor. În primul rând, aceasta a avut loc în fața lui Adam și a Evei, așa 



AUTUMN 2022  

 RUGAȚI-VĂ ȘI LUCRAȚI PENTRU UNITATE ORTODOXĂ ÎN AMERICA DE NORD 7 

cum citim în primul capitol din cartea Facerii, indicând o relație filială între 

Dumnezeu și copiii Săi iubiți. „Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și 

după asemănarea Noastră…”. Putem deduce faptul că pronumele folosit la 

plural, „noastră”, face referință la Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

Prin neascultare față de Creatorul lor, primii noștri părinți au fost alungați din 

prezența Lui, din Paradis. Creatorul nostru, din dragoste pentru copiii Săi, 

promite un Mântuitor care va distruge răul și va reuni creația cu El.  

Promisiunea unui Mântuitor este vestită de-a lungul veacurilor în revelații către 

profeți, „în măsura în care a putut fi cunoscut”, așa cum este nașterea Lui în 

Betleem prezisă de Miheia: „Şi tu, Betleeme... din tine va ieși Stăpânitor peste 

Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei.” Iar Isaia ne 

vestește nașterea din fecioară a Mântuitorului și numele Său: „Pentru aceasta 

Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu 

și vor chema numele lui Emanuel”, „Emanuel” însemnând „Dumnezeu este cu 

noi”. 

Această temă a revelației treptate este prezentă, de asemenea, și în cântările 

Sărbătorii Schimbării la Față a lui Hristos pe munte, în prezența a trei dintre 

ucenicii Săi: „În munte Te-ai schimbat la Faţă și pe cât au putut ucenicii Tăi 

au văzut Slava Ta, Hristoase Dumnezeule, pentru ca, atunci când Te vor vedea 

Răstignit, să înțeleagă patima Ta cea de bunăvoie.” Aceasta este împlinirea 

celei de-a doua părți a imnului: „...Te-ai arătat întregii omeniri... luând asupra 

Ta condiția umană.” 

De ce s-a născut Iisus? De ce să ia asupra Sa natura umană și de ce este El 

numit Fiul lui Dumnezeu? Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei răspunde 

la aceste întrebări: „…[Iisus] Cuvântul era Dumnezeu. Iar El nu ar fi devenit 

om, dacă nevoia omului nu ar fi devenit o cauză.” Iată motivul pentru care 

Tatăl L-a trimis pe Fiul Său, Cel Unul Născut, Cuvântul Său... pentru că 

umanitatea, noi, întreaga omenire, avem nevoie ca El să ne reconducă la pacea 

cu Tatăl nostru Cel din ceruri, pentru a birui răul și pentru a nimici puterea pe 

care Moartea a avut-o peste noi, pentru a ne readuce în prezența lui Dumnezeu 

prin Fiul și prin puterea Duhului Sfânt. Această acțiune dumnezeiască 

dezvăluie profunzimea iubirii Creatorului pentru fiecare ființă umană. 

În „aceste timpuri din urmă”, Dumnezeu S-a arătat nouă, „întregii omeniri”. 

Maica Domnului, Fecioara Maria, relatează ea însăși prin Evanghelia Sfântului 

Luca împlinirea tuturor profețiilor prin arătarea Arhanghelului Gavriil și prin 

nașterea prezisă a Mântuitorului făgăduit. „Și iată vei lua în pântece și vei 

naște fiu și vei chema numele lui Iisus” (Iisus=Iosua înseamnă „Mântuitor”) 

„Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema...  puterea Celui 

Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul 

lui Dumnezeu se va chema”. 
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Profetul Daniel descrie lucrarea Mântuitorului Hristos: „Am privit în vedenia 

de noapte, și iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului și El a înaintat 

până la Cel vechi de zile, și a fost dus în fața Lui. Și Lui I s-a dat stăpânirea, 

slava și împărăţia, și toate popoarele, neamurile și limbile Îi slujeau Lui. 

Stăpânirea Lui este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu 

va fi nimicită niciodată.” Iar profetul Isaia mărturisește în continuare lucrarea 

Mântuitorului: „...să binevestesc săracilor... să vindec pe cei cu inima 

zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război 

libertate”. 

Sfântul Ipolit explică în continuare: „Să credem... că Dumnezeu Cuvântul S-a 

pogorât din cer..., devenind astfel tot ceea ce este omul, cu excepția păcatului, 

ca să-l mântuiască pe omul căzut și să adeverească veșnicia muritorilor care 

cred în Numele Său.” Ni se reamintește nevoia de a fi mântuiți în timp ce 

cântăm la fiecare Dumnezeiască Liturghie al doilea imn, „Unule Născut, Fiule 

și Cuvântul lui Dumnezeu”, la încheierea căruia ne rugăm: „Mântuiește-ne!” 

Așadar astăzi, cu ocazia acestei mari sărbători, cântăm: „Mântuiește-ne pe noi, 

Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioară... mântuiește-ne pe noi cei ce-Ți 

cântăm Ție: Aleluia!” Aleluia înseamnă „Lăudați pe Domnul!” 

Preaiubiți în Hristos, inimile noastre sunt cuprinse de bucurie în această zi în 

care suntem prezenți alături de Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de 

Logodnicul Iosif, de îngerii și păstorii din satul Betleem unde Dumnezeu ni s-a 

revelat ca prunc, „fiu al lui Dumnezeu și fiu al omului” pentru a introduce 

mântuirea în lume, cântându-I: „Aleluia!” 

Hristos Se naște! Măriți-L! 

Mesia este cu noi! Să mergem, așadar,  

cu lămpi aprinse și să-L întâmpinăm! 

+ NATHANIEL 

Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America 

Biserica Ortodoxă din America  

 

 

1. Facere 3,22-23. 
2. Miheia 5,1. 
3. Isaia 7,14. 
4. Condac. 
5. Cel de-al 4-lea Discurs împotriva Arienilor, MGR 26, 268 NPNF IV, 378. 
6. Luca 1,12 ff. 
7. Daniel 7,13–14. 
8. Isaiah 61,1. 
9. Împotriva Ereziilor lui Noetic, Ch 10. MGR 10, 817 ANF V, 227. 
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Învățăturile Sfinților Părinți 

 Prietenia este iubirea sufletului sănătos faţă de un alt suflet sănătos. 

Prietenia este sfântă, curată nevinovată, fidelă, neschimbătoare, sinceră, 

temerară, adevărată, veşnică. Prietenia este o virtute, pentru că îşi are 

sălaşul în ethos şi in buna educație a sufletului sănătos; căci nu se uneşte 

decât cu virtutea şi este iubitoare de virtute, îmbrătişând-o şi rămânând 

cu ea în veci. Prietenia, ca virtute, se lasă atrasă de ceea ce-i este aseme-

nea şi îşi află odihna în virtuţile care se înrudesc. Prietenia este legătura 

dintre suflete asemănătoare. Este o pătimire a sufletului drept-cugetător, 

care se leagă printr-o iubire puternică de cei care-i sunt dragi, unind prin 

dorinţă, într-o singură realitate, sufletele care prin firea lor au tendinţa să 

fie despărţite. Prietenia are un ethos statornic, ce nu face concesii. Prie-

tenia este un anume fel de plăcere morală care îndulceşte sufletul. Prie-

tenia îndură orice, prin compasiune şi solidaritate. Aristotel a spus: 

„Prietenia este un suflet care locuieşte în două trupuri.” Prietenia este 

mai puternică decât iubirea născută din înrudire, fiindcă iubirea din înru-

dire este rodul necesităţii, pe când prietenia aparţine liberei alegeri. 

 Prietenia impune evlavia faţă de cele pe care prietenii le consideră a fi 

sfinte, curăţie în modul de viețuire, integritate în ceea ce priveşte deprin-

derile morale, fidelitate în caracter, statornicie în decizii, sinceritate în 

cuvinte, îndrăzneală în susţinerea a ceea ce este corect şi folositor şi în a 

spune adevărul. Prietenia este susţinătoarea pe pământ a bunăstării şi 

fericirii a doi oameni buni, pentru că prietenia nu poate să se nască prin 

firea ei decât între oameni buni. Platon spune: „Prietenia este armonia în 

cuget, cât priveşte cele bune şi drepte, alegerea aceluiaşi mod de viaţă, a 

aceluiaşi fel de gândire în ceea ce priveşte opţiunile [de viată] şi faptele, 

unirea în cuget în ceea ce priveşte împreună-viţuirea în respect, părtăşia 

atât la bine, cât şi la greu.” 

 Există trei feluri de prietenie: în acord cu virtutea, din interes şi din 
obişnuinţă, dar cea mai bună este cea în acord cu virtutea; pentru că cea 

mai statornică iubire este cea întemeiată pe virtute. 

Sfântul Nectarie din Eghina,  

Cunoaște-te pe tine însuți sau Despre virtute,  

București 2012, 328-332. 
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 The above image is the nativity icon of the Eastern Orthodox Church, full of 

beautiful symbolism. In this article, I will explain the meaning of the icon. 

Several features from it can be found in the extra-biblical book called 

the Protoevangelium of James, which I highly recommend. 

The Protoevangelium is a second-century document (written in the 100s) that 

contains some of the oldest verbal tradition passed down in the first two or 

three generations of the Church. 

 Something to bear in mind is that icons are images of reality – they show us 

how the world exists through symbol. They are not still-life portraits. While 

they depict historical events, they frequently emphasize theology over 

literalness, which will become apparent as you read on. 

NATIVITY ICON EXPLAINED 

by Fr. Jeremy McKemy  
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Center 

 In the center is the infant Christ lying in a manger. The Virgin Mary 

(Theotokos) is beside Him, and an ox and an ass are behind Him. Christ being 

born in a cave is not in the Bible, but it is an ancient tradition, dating back to 

the first and second centuries. He is dressed in burial clothes to foreshadow His 

death. His location in a cave also foreshadows the grave in which He would be 

buried and where He would resurrect. 

 When Adam and Even were first created, they were clothed in the glory of 

God. That was their natural state. But when they fell into sin, they lost this 

clothing of glory and became aware of their nakedness. Clothed in animals’ 

skins (which represent death), they went into exile outside of the Garden. 

Christ likewise condescended from His state of glory to become one of us, 

which in some sense meant He was exiling Himself from heaven. He wrapped 

Himself in the mortal flesh’s sin and death, as Scripture states, God made 

Christ who knew no sin to be sin for us, that we might become the 

righteousness of God in Christ (2 Cor. 5:21). 

Bottom Left 

 Unlike most icons that feature both Christ and the Virgin Mary, she is not 

looking at Him. Instead, she is looking at her betrothed, Joseph, interceding for 

him. The Protoevangelium tells us that after the birth of Jesus, he walked out 

of the cave, battling doubts. The old man next to him is supposed to be the 

devil who is, of course, filling his mind with all sorts of doubts and angry 

thoughts. 

 We may sing “What Child is This?” but Joseph’s question was “Whose child 

is this?!” since he knew he was certainly not the father. Yet Joseph has a halo, 

which indicates his sanctity. 

 Sometimes when God shows up in our lives, it raises questions and doubts. 

God bestows His grace upon us, but then He seems to withdraw a little bit, 

allowing difficulties to test and deepen our faith. We may wonder why things 

happen the way they do. But if we persevere, then things will gradually 

become clear. 

Top & Middle 

 At the very top is a blue shape sometimes called a mandorla. It signifies the 

presence and the glory of God. It beams from the heavens, pointing to the 

Christ child, which shows His descent from heaven to the earth. 

 On the left, the three kings (magi) are traveling from afar, following the star 

in the sky. 
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Angels appear in the heavens above and tell the good news to the shepherds 

(on the right) in the field so that they can see this divine child born in the little 

town of Bethlehem. 

 I sometimes wonder if the shepherds and angelic chorus appeared after Jesus’ 

birth more for Joseph’s sake than anything else. These divine interventions 

affirmed the dream that God granted Joseph, and helped Him to trust God. Our 

Church’s hymns mention this struggle and Joseph’s victory over doubt: 

Joseph, when he beheld the greatness of this wonder, thought that he saw a 

mortal wrapped as a babe in swaddling clothes; but from all that came to pass 

he understood that it was the true God, who grants the world great mercy. 

(Vespers of the Forefeast of the Nativity of Christ) 

 May we be comforted in the fact that our Savior has come into this world to 

heal every messy, doubting, sinful part of us. There is nothing a repentant heart 

has done that will permanently push God away from it. And there is nothing 

that you have done that he has not already helped someone else through, 

someone else who is considered a saint. 

Bottom Right 

 The women at the bottom right are midwives who display that the Son of 

God was truly born as a human, and did not merely appear to be human as 

some early heretics claimed. There is a fountain that they are about to wash the 

Christ child in because He had, in some sense, an ordinary, messy birth. 

Further Developing the Symbolism 

 The ox and ass are two of the most 

ancient symbols that appear in nativity 

icons and sculptures. To the left is one 

of many Christmas (Nativity) paintings 

from the 1200s featuring the ox and ass. 

 In the ancient Church, the ox 

symbolized the Jews, for it was a clean, 

kosher animal they could eat. It could 

also be easily trained to pull a plow and 

assist in various ways. The Jews had the 

Law of Moses and it helped keep them 

(or at least a remnant) clean and 

obedient to God. 

 The ass, on the other hand, is a 

stubborn and wilder animal. It is 
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unclean and not kosher; therefore, it represents the Gentiles who did not have 

the Law of Moses to guide them away from their pursuit of indecent and 

immoral behavior. 

 In Christ, these two seemingly opposed groups came together to form one 

people. As the Bible says, For he himself is our peace, who has made the two 

groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility (Eph. 

2:14). 

Meeting in the Center 

 Above are the angels, below are the shepherds, midwives, and people. To the 

left are the three wise men, the three kings, the magi who travel a great 

distance bearing expensive gifts. To the right are simple, poor, uneducated 

shepherds. In the center is Christ, who brings all of these different people 

together in Himself. He unites heaven and earth, rich and poor, wise and 

simple, educated and uneducated, locals and foreigners, obedient and 

rebellious men, the confident and doubters; all these find their place in Christ. 

The Cave and the Heart 

 Christ was the mystery hidden throughout all ages – just as his coming in the 

cave was hidden from most people. But the glory of this mystery is Christ in 

you (cf. Col. 1:26-27). In this way, the cave became an icon of every heart that 

opens itself to Christ. 

 Caves, with all of their mystery and darkness, hidden chambers and secret 

places, are truly a reflection of the dark, mysterious heart within each one of 

us. But like the cave Christ entered on Christmas day, our hearts can become 

the dwelling place of His majestic glory. Like the ox and ass, we have both 

clean and unclean things in our hearts – the things that are good and not so 

good. We have the devil whispering doubts or evil things to us. But we also 

have the Theotokos praying for us. 

 All the distractions in our lives pull us outside of our hearts. Because of that, 

we have terrible self-awareness. But when we enter into our hearts, we find 

that Christ is there. But what does that mean? 

 Imagine Joseph getting up and walking away from the devil, saying, “I’m 

tired of listening to you and your lies.” He prays to God to help him; he gets up 

and walks to the cave where Christ and the Mother of God are. That is the 

beginning of descending into the heart. Of finding the mystery hidden from all 

eternity, dwelling within our hearts as He once dwelt in a cave near the little 

town of Bethlehem. 

Reprinted with permission from Orthodox Road: Rediscovering the Beauty of Ancient 

Christianity (https://www.orthodoxroad.com/nativity-icon-explained/). 
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From Parishes and Monasteries... 

The enthronement of  

Bishop Daniel as the  

Bishop of Chicago & the 

Diocese of the Midwest of the 

Orthodox Church in America  

at the Holy Trinity Cathedral, 

Chicago, IL (October 1, 2022). 

 

Întronizarea Episcopului Daniel 

ca Episcop de Chicago și al 

Episcopiei din Vestul Mijlociu a 

Bisericii Ortodoxe din America 

la Catedrala Sfânta Treime, 

Chicago, IL (1 Octombrie, 

2022). 
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The installation of Rev. Fr. Marius Bujor as Parish Priest of Saint  

Elijah Parish, Schomberg (Toronto), ON, by His Grace, Bishop Andrei, 

(October 8, 2022). 

Instalarea Pr. Marius Bujor ca Preot Paroh de către Preasfințitul Epis-

cop Andrei la Parohia Sfântul Ilie, Schomberg (Toronto), ON,  

(8 Octombrie, 2022). 

His Eminence, Archbishop Nathaniel, at the 35th Annual Conference of 

the Orthodox Christian Laity (OCL), hosted by Sts. Constantine & Helen 

Parish, Lilburn (Atlanta), GA (October 13-16, 2022). 

 Înaltpreasfințitul Episcop Nathaniel la cea de 35-a Conferință Anuală a 

Laicilor Creștin-Ortodocși (OCL), găzduită de către Parohia Sfinții Împă-

rați Constatin și Elena din Lilburn (Atlanta), GA  

(13-16 Octombrie, 2022). 
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The Pastoral visit of His Grace, Bishop Andrei, to the Saint Nectarios Mission,  

Stoney Creek (Hamilton), ON, (October 9, 2022). 

Vizita pastorală a Preasfințitului Episcop Andrei la Misiunea Sfântul Nectarie,  

Stoney Creek (Hamilton), ON, (9 Octombrie, 2022). 

The Pastoral visit of His Grace, Bishop Andrei, to the The Nativity of the  

Ever-Virgin Mary Parish, Laval, QC, (October 14, 2022). 

Vizita pastorală a Preasfințitului Episcop Andrei la Parohia Nașterea Maicii 

Domnului, Laval, QC, (14 Octombrie, 2022). 
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The Pastoral visit of His Grace, Bishop Andrei to the Saint Paras-

cheva Parish, Saint-Laurent (Montreal), QC, (October 14, 2022). 

Vizita pastorală a Preasfințitului Episcop Andrei la Parohia Sfânta 

Parascheva, Saint-Laurent (Montreal), QC, (14 Octombrie, 2022). 

The ordination of Andrei Cretu into the Holy Diaconate by  

His Grace, Bishop Andrei, at Annunciation Cathedral in Montreal, QC, 

(October 15, 2022). 

Hirotonia întru diacon a Teologului Andrei Crețu de către Preasfințitul 

Episcop Andrei la Catedrala Buna Vestire din Montreal, QC,  

(15 Octombrie, 2022). 
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His Eminence, Archbishop Nathaniel and His Grace, Bishop 

Andrei at the 25th anniversary of the Saint John of Suceava 

Parish in Manchester, NH (October 29, 2022). 

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nathaniel și Preasfințitul Epis-

cop Andrei la cea de-a 25-a aniversare a Parohiei Sfântul Ioan 

de la Suceava, Manchester, NH (29 Octombrie, 2022). 

His Eminence, Archbishop Nathaniel and His Grace, Bishop 

Andrei at the 110th anniversary of the Saint John the Baptist 

Parish in Woonsocket, RI (October 30, 2022). 

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nathaniel și Preasfințitul Epis-

cop Andrei la cea de-a 110-a aniversare a Parohiei Sfântul 

Ioan Botezătorul, Woonsocket, RI (30 Octombrie, 2022). 
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The ordination of Tiberiu Opris into the Holy Diaconate by  

His Grace, Bishop Andrei, at Saint Thomas the Apostle Parish in  

Saint Louis, MO (November 27, 2022). 

Hirotonia întru diacon a lui Tiberiu Opris de către Preasfințitul Episcop An-

drei la Parohia Sfântul Apostol Toma din  

Saint Louis, MO, (27 Noiembrie, 2022). 

The National Day of Romania celebration hosted by the Embassy of Roma-

nia to the United States of America, Washington DC (December 1, 2022).  

Celebrarea Zilei Naționale a României la Ambasada României din Statele 

Unite ale Americii, Washington DC (1 Decembrie, 2022) 
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Cuvânt de învățătură la Praznicul Intră-
rii în Biserică a Maicii Domnului 

Sărbătoare mare as-

tăzi, iubiţii mei, sărbătoare 

mariană; adică o sărbătoare în 

cinstea Preasfintei Născătoare 

de Dumnezeu, care potrivit 

credinţei noastre cuvine-se să 

fie cinstită. Şi este cinstită 

Preasfânta noastră. Pentru că 

nu este doar o femeie, doar o 

sfântă; este mai presus de 

profeţi, de patriarhi, de 

apostoli, de cinstitul Înainte-

mergător, de îngeri şi de arhangheli, mai presus de orice creatură raţională. 

După Hristos, după Sfânta Treime, vine Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 

cea mai minunată şi mai frumoasă creatură şi lauda neamului omenesc. 

„Presfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoşii”! 

(Pavecerniţa Mare). Trebuie să avem o mare evlavie către Preasfânta 

Născătoare de Dumnezeu. 

Nimeni, iubiţii mei, nu s-a născut din stâncă. Dumnezeu ar fi putut să 

poruncească ca omul să iasă din stâncă. Şi oare nu din stâncă iese o floare sau 

un copac? Dar atotînţelepciunea Lui a hotărât ca omul să se nască din bărbat 

şi din femeie, din unirea lor, din sfântul aşezământ al Nunţii. Aşadar, după 

cum toţi oamenii au părinţi, aşa şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Iar 

părinţii ei cine au fost? Tatăl ei se numea Ioachim, iar mama Ana. Aceştia au 

fost părinţii. 

Părinţi foarte evlavioşi. Dar aveau un necaz. Care? Că anii treceau şi 

nu năşteau copii. Erau trişti. Îl rugau pe Dumnezeu să le dea un copil şi 

făcuseră promisiunea să i-L închine. Şi Dumnezeu a auzit rugăciunea lor. Şi 

iată Ana a rămas însărcinată. După nouă luni a născut o fetiţă drăgălaşă pe 

care au numit-o Maria; un nume care avea să rămână nemuritor în istoria 

omenirii. N-au ţinut-o pe Maria lângă ei. Când s-a făcut de trei ani, spune 

Tradiţia Bisericii, au condus-o la Templul din Ierusalim potrivit promisiunii 

lor. Acolo au preluat-o preoţii, iar Arhiereul Zaharia a dus-o în Sfânta 

Sfintelor, unde doar arhiereului îi era îngăduit să intre o dată pe an. În 

Templu, Preasfânta noastră a rămas doisprezece ani şi era hrănită mai presus 

de fire de către Arhanghelul Gavriil. 

Când copila s-a făcut de cincisprezece ani, preoţii au încredinţat-o 

logodnicului Iosif. Aşa a venit în Nazaret şi acolo s-a întâmplat cealaltă 
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minune: „Îngerul cel mai întâi-stătător din cer a fost trimis să zică Născătoarei 

de Dumnezeu: Bucură-te!” (Imnul Acatist); Gavriil i-a vestit că va naşte fără 

sămânţă bărbătească, într-un mod dumnezeiesc şi mai presus de fire pe 

Mântuitorul omenirii, pe Împăratul lumii, „a Cărui împărăţie nu va avea 

sfârşit” (Simbolul de Credinţă; Luca 1, 33). 

Am văzut că părinţii Preasfintei nu aveau niciun copil şi erau trişti şi-

L rugau pe Dumnezeu. Şi s-au bucurat mult când Ana a rămas însărcinată şi 

încă mai mult când a născut pe unicul ei copil. Întreb: Se întâmplă astăzi aşa 

ceva? Ei, până la unul sau cel mult doi copii, da. Mai departe, nu. Generaţia 

noastră nu mai vrea astăzi copii. Se tem bărbaţii ca nu cumva soţia să rămână 

însărcinată. Şi ca să nu rămână, uneltesc mijloace şi metode care nu se zic. 

Decade omul la un nivel mai prejos decât al animalelor. Tremură, ca nu cumva 

să răsară în cele dinlăuntru ale mamei floarea; pentru că cea mai frumoasă 

floare este copilul, floarea cerului; „floare din rădăcina lui Iesei”, nu cântăm 

despre copilul Iisus? (Catavasiile Naşterii Domnului). Acum însă, imediat ce 

răsare floarea, bărbatul se întristează, femeia se întristează; şi-aleargă la medici 

şi fac avort, adică o omoară, o ucid! Asta este cea mai mare crimă. Dacă omori 

pe cineva mare, poate că ţi-a dat vreun motiv. Dar acest copil mic, care este în 

cele dinlăuntru, ce rău a făcut? Este ce mai nevinovată fiinţă. De aceea, cine 

ucide un copil – zice un filosof rus – Îl ucide pe Hristos! Femei, dacă aţi căzut 

în păcatul acesta şi aţi ucis copii, nu vă folosesc nimic – nici lumânări, nici 

făclii, nici prescuri. Este absolută nevoie să vă duceţi să vă mărturisiţi, să vă 

spuneţi păcatele voastre şi să primiţi iertare. Aşadar, sarbatoarea de astazi ne 

învaţă că familiile nu trebuie să facă acest mare păcat, care se numeşte paza de 

a face copii, ci să aducă pe lume copii câţi le dăruieşte Dumnezeu. 

Și ce-au făcut părinţii Fecioarei? L-au dus pe copilaşul lor la Templu. 

Asta trebuie să se întâmple şi astăzi. Eşti tată? Eşti mamă? Copilaşul să-l duci 

la biserică. Să îi obişnuieşti mânuţa să facă semnul crucii. Să îl obişnuieşti să 

îngenuncheze şi să se roage. Limba lui să înveţe să rostească numele 

dumnezeiesc. Primele cuvinte pe care le va învăţa să fie „Dumnezeu”, 

„Hristos”; „tată” şi „mamă” şi „bunică”, acestea sunt în al doilea rând. Şi în 

duminici, mama să-şi scoale copiii pentru biserică. În anii de demult se trezeau 

copiii şi mergeau la biserică; şi ascultau Evanghelia şi se împărtăşeau cu 

Preacuratele Taine. Acum? Nimic! Dorm ca animalele. Şi în biserică nu se 

găseşte nici măcar un copil, ca să ridice sfeşnicul. Pentru asta e nevoie de grijă. 

Şi care este a treia învăţătură? Dacă am să v-o spun, mă veţi asculta? 

Sarbatoarea Preasfintei noastre ne învaţă: Din copiii pe care-i veţi naşte, un 

copil să-L închinaţi lui Dumnezeu! Asta este cea mai bună închinare, asta este 

cea mai mare lumânare. Părinţii Preasfintei nu l-au ţinut pe copilul lor pentru 

ei. L-au închinat lui Dumnezeu. Acum, care-şi închină copilul lui Dumnezeu, 

să se facă preot, să se facă monah? Cine-şi dă o fetiţă să devină misionar şi să 
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se consacre lui Dumnezeu? Sau să devină asistentă sau învăţătoare sau 

profesoară, ca să slujească lui Dumnezeu? Dacă se întâmplă aşa ceva, încep ca 

bocitoarele. Dar voi să consideraţi cinste şi binecuvântare a-I da lui Dumnezeu 

pe unul din copiii voştri. Să spuneţi: Pe acest copil îl închin să devină într-o zi 

preot al Celui Preaînalt, propovăduitor al Evangheliei, misionar. Este mare 

lucru ca una din fetele voastre să iubească nu doar un bărbat, ci pe Acela care 

este Mirele cel frumos al Bisericii. Să fiţi încredinţaţi că mulţi vă vor ferici. 

Iubiţii mei, acestea sunt învăţăturile acestei sfinte sărbători, care poate 

fi caracterizată ca o zi de sărbătoare a copilului. Nişte contestatari ai credinţei 

creştine – statul e ateu! – au luat radiera diavolului şi şterg sărbătorile 

bisericeşti. În locul lor adoptă noi sărbători. Şi auzi: când au sărbătoarea 

mamei, când au sărbătoarea copilului, când au sărbătoarea cutăruia, când a 

celuilalt. Numai sărbători sunt; şi lovesc astfel în credinţa creştină. Astăzi, 

Biserica noastră, care pe toate le-a rânduit cu înţelepciune, aminteşte că 

Preasfânta s-a dus în Templu copilaş de trei ani. Aşadar, poate să fie 

considerată şi ca sărbătoare a copilului. Din nefericire însă, ateii şi 

necredincioşii, care ne guvernează, vor să desfiinţeze aceste frumoase 

sărbători, în care se sărbătoresc toate marile evenimente. 

De aceea, părinţi, nu fiţi neglijenţi. Vă rog, ascultaţi-mă. Copiii voştri 

la biserică! Copiii voştri la Dumnezeu! Nu m-ascultaţi? Luaţi aminte, primii 

care vă veţi căi veţi fi voi. Pentru că dacă va înceta să fie cultivată în copii şi în 

tineri credinţa în Dumnezeu, societatea se va transforma în junglă. Fără 

Dumnezeu, toate crimele sunt îngăduite; şi furturi şi necinstiri şi ucideri şi 

orice rău. Copiii care nu cred, copiii care nu merg la biserică, copiii care nu se 

spovedesc, copiii care nu se împărtăşesc, copiii care nu-L ascultă pe 

Dumnezeu, vor deveni criminali; se vor umple închisorile. Şi voi veţi plăti 

scump, în nepoţii şi în strănepoţii voştri, indiferenţa aceasta faţă de copiii 

voştri. 

Copiii la biserică! Doar aşa există nădejde să se creeze o altă lume 

mai sănătoasă, o nouă societate mai omenească, o patrie creştină, care va 

deveni din nou lumină şi călăuză omenirii. 

† Episcopul Augustin 

(Omilia Mitropolitului de Florina, Părintele Augustin Kandiotis,  

Florina, 21.11.1986. 
Sursa: https://tinyurl.com/intrareainbiserica) 
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74th NATIONAL A.R.F.O.R.A. CONGRESS 

The 74th National A.R.F.O.R.A Congress was held on June 17-19, 

2022, and was hosted by the Ladies Auxiliary of the Descent of the Holy Spirit 

Parish located in Warren, MI. 

The weekend activities began with the Executive Board meeting on 

Friday afternoon, followed by an informal Welcome Reception for all present. 

The organizing committee did a wonderful job in hosting this event. On 

Saturday morning, the registration of the delegates continued, and a very nice 

breakfast was served by the ladies of the host parish. His Eminence, 

Archbishop Nathaniel, opened the Congress with a prayer, and he also 

addressed the delegates. Lucy Pop, A.R.F.O.R.A. President, also addressed the 

Congress and welcomed the delegates. The Auxiliaries represented were: 

“Holy Nativity,” Chicago, IL; “Holy Cross,” Hermitage, PA; “Falling Asleep 

of the Ever Virgin Mary Cathedral,” Cleveland, OH; “St. Mary,” Chicago, IL; 

“Holy Trinity,” Youngstown, OH; “Presentation of our Lord,” Fairlawn, OH;  

“St. George Cathedral,” Southfield MI; “Descent of the Holy Spirit,” 

Merrillville, IN,  “Saints Peter and Paul,” Dearborn Heights, MI; “Holy 

Cross,” Alexandria, VA, “St. Mary,” St. Paul, MN and the host parish, 

“Descent of the Holy Spirit,” Warren, MI. President Lucy Pop thanked the 

Board and the delegates for taking time from their busy schedules to attend the 

Congress and to work for the benefit of the Episcopate and their parishes. 
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 A.R.F.O.R.A. awarded one Undergraduate scholarship in the amount of 

$1,000. Unfortunately, there were no applicants this year for the graduate 

scholarship or Helen Muntean Education Scholarship. We encourage the parish 

priests and the local ladies auxiliary presidents to remind their young people 

that A.R.F.O.R.A. offers these scholarships, and the forms are on the 

A.R.F.O.R.A. website (ROEA.org/ARFORA). We continued to support the 

Monasteries, Seminarians, the Vatra Summer Camps, and the Episcopate 

Mission Fund. We also remember the widowed preotese with small gifts three 

times a year.  Our main focus is organizing new auxiliaries and encouraging 

the existing auxiliaries to be more active at the national level. One project we 

are working on is to raise funds to buy a convection oven to be used for the 

Vatra summer camps. 

During the lunch break, Mirela Costa from the host parish gave a 

presentation about the impact of COVID on elementary school children. Mirela 

is an elementary school teacher, and she based her presentation on her 

experience. A brief discussion followed. The day concluded with a Parastas 

and Great Vespers, celebrated by His Eminence, Archbishop Nathaniel assisted 

by Fr. Stefan Vlad, the Parish priest and Fr. Laurence Lazar from St. George 

Cathedral. After the services, all present were invited to the great hall for 

dinner. Sunday morning began with a Hierarchal Divine Liturgy, followed by a 

farewell lunch. Heartfelt thanks are offered to Fr. Stefan Vlad and Psa. Viorica, 

the Congress Chairperson, Anca Iordachianu, Elena Cotora, Maria Ionescu and 

all the ladies and parishioners of the host parish for hosting the 74th National 

A.R.F.O.R.A. Congress. 

 Axinia Lucia (Lucy) Pop 

 National A.R.F.O.R.A. President 

CEL DE-AL 74-LEA CONGRES NAȚIONAL A.R.F.O.R.A. 

Cel de-al 74-lea Congres A.R.F.O.R.A. a avut loc în perioada 17-19 

iunie, 2022, la Parohia Pogorârea Duhului Sfânt din Warren, MI. Activitățile 

congresului au început vineri seara cu ședința Biroului Executiv, urmată de o 

mică recepție pentru cei prezenți. Sâmbătă dimineață, a continuat cu înregistra-

rea delegatelor, urmată de micul dejun oferit de doamnele parohiei gazdă. 

Înaltpreasfințitul Nathaniel a deschis Congresul cu o rugăciune, urmată de câ-

teva cuvinte de bun venit. 

Președinta A.R.F.O.R.A., Lucy Pop, a rostit, de asemenea, câteva 

cuvinte în deschiderea congresului, mulțumind delegatelor pentru efortul depus 

de a participa la congres. Au fost prezente la congres delegate de la următoare-
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le parohii: „Nașterea Domnului”, Chicago, IL; „Sfânta Cruce”, Hermitage, PA; 

„Catedrala Sfânta Maria”, Cleveland, OH; „Sfânta Maria”, Chicago, IL; 

„Sfânta Treime”, Youngstown, OH; „Întampinarea Domnului”, Fairlawn, OH; 

„Catedrala Sfântul Gheorghe”, Southfield, MI; „Pogorârea Duhului Sfânt”, 

Merrillville, IN; „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Dearborn Heights, MI; 

„Sfânta Cruce”, Alexandria, VA, precum și parohia gazdă, „Pogorârea Duhului 

Sfânt”, Warren, MI. 

Președinta Lucy Pop a mulțumit doamnelor din biroul executiv și de-

legatelor pentru efortul depus de a participa la lucrările Congresului 

A.R.F.O.R.A., precum și pentru lucrările în beneficiul Episcopiei și al parohii-

lor de care aparțin.  A.R.F.O.R.A. a acordat o bursă de $1000 pentru studii de 

undergraduate. Din păcate, anul acesta nu am avut aplicații pentru celelalte 

burse sponsorizate de A.R.F.O.R.A., de aceea încurajăm pe preoții parohi și pe 

președintele organizațiilor de femei de la fiecare parohie să le reamintească 

tinerilor de existența acestor burse.  Formularele necesare pentru aplicare se 

găsesc pe website (ROEA.org/ARFORA).  

A.R.F.O.R.A. continuă să facă donații anuale la mânăstiri, fondul de 

seminarii, Solia, taberele de vară de la Vatră și fondul de misiuni ale Episcopi-

ei. De asemenea, nu uităm nici pe preotesele văduve cărora le trimitem un mic 

cadou de trei ori pe an. Unul din scopurile organizației A.R.F.O.R.A. este să 

organizăm noi auxiliare și să încurajăm auxiliarele existente să fie mai active la 

nivel național. Proiectul la care lucrăm în prezent este acela de strângere de 

fonduri pentru a cumpăra un cuptor nou pentru tabăra de vară. 

În timpul pauzei de prânz, doamna Mirela Costa, membră a parohiei 

gazdă, a vorbit despre impactul care l-a avut Covidul la copiii din școlile ele-

mentare. Mirela este învățătoare la o școală elementară din Detroit și a vorbit 

din propria experiență. Prezenatarea a fost foarte interesantă și a fost urmată de 

discuții pe această tema. Ziua de sâmbătă s-a terminat cu un Parastas urmat de 

Vecernie, la care a slujit Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nathaniel, asistat de 

Părintele Paroh, Ștefan Vlad, și de Părintele Laurence Lazar de la Catedrala 

Sfântul Gheorghe din Southfield, MI. După vecernie, toți cei prezenti au fost 

invitați în sala de banchete la cină. Duminică dimineață a avut loc Sfânta Litur-

ghie Arhierească, urmată de masa de prânz. Mulțumim din inimă Părintelui 

Paroh Ștefan Vlad, D-nei Preotease Viorica Vlad, doamnelor care au organizat 

congresul, în frunte cu Anca Iordachianu, Elena Cotora, Maria Ionescu și tutu-

ror membrilor parohiei Pogorârea Duhului Sfânt din Warren, MI, pentru munca 

depusă ca și gazde ale celui de-al 74-lea Congres A.R.F.O.R.A. 

 Axinia Lucia (Lucy) Pop 

Președinta A.R.F.O.R.A 
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Intrarea în biserică a Maicii Domnului și 

împăratul Solomon 

Numele împăratului Solomon era vestit și răspândit aproape în toate 

urechile oamenilor din vremea lui. Lumea întreagă, cu mii de guri și universul 

întreg, prin mii de limbi, ziceau că este o statuie de Dumnezeu cioplită a 

înțelepciunii și cea mai minunată și cea mai aleasă creație a mâinii 

atotputernice a lui Dumnezeu. Sava, împărăteasa Etiopiei, însoțită de 

numeroasă oaste, a vrut să meargă la Ierusalim, unde era tronul lui Solomon ca 

să se încredințeze mai bine de ceea ce auzise despre faima lui. Mergând acolo, 

ca să-i arate dărnicia sufletului ei împărătesc, i-a dăruit unele flori, care nu se 

găseau în împărăția lui Solomon; iar ca răsplată a primit de la el o carte foarte 

frumoasă de astrologie, prin care putea cineva să cunoască însușirile cele mai 

ascunse ale cerului și ale stelelor. 

Cât de mult preînchipuie istoria lui Solomon și a împărătesei Sava 

sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului! Solomon preînchipuie pe 

Împăratul împăraților și Domnul Dumnezeul Atotputernic, a Cărui nemărginită 

înțelepciune s-a răspândit în toate existențele pământești și cerești, văzute și 

nevăzute: „Pe toate cu înțelepciune le-ai făcut” (Psalmi 103, 25). 

Împărăteasa Sava preînchipuie pe împărăteasa cerului și a pământului, 

stăpâna îngerilor, dumnezeiasca fiică Maria, care sculându-se s-a dus și a 

plecat din locul ei de naștere de la casa părintească; nu s-a dus însoțită de ostași 

înarmați, ci de fecioare purtătoare de făclii: „Se vor aduce împăratului fecioare 

în urma ei; vor fi aduse în templul împăratului întru bucurie și veselie” (Psalmi 

44, 16-18). 

Fecioara se duce în casa tainicului Solomon, în templul lui 

Dumnezeu. Și iată îi aduce în dar flori, adică trup omenesc, care ca floarea se 

veștejește: „Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va 

înflori.” (Psalmi 102, 15) 

Îi aduce în dar trup care nu se găsea în Împărăția cerească a lui 

Dumnezeu, pentru că în cer sunt lucruri cu totul imateriale și nestricăcioase. În 

schimbul darului său, Fecioara ia de la Dumnezeu cartea harului dumnezeiesc, 

cu ajutorul căreia omul se urcă ușor în cer, în paradisul desfătării. O, 

binecuvântat ceas, în care intrând Fecioara în templul lui Dumnezeu, ne 

conduce spre harul dumnezeiesc! O, plină de haruri zi în care Tatăl cel mai 

înainte de veci primește în propria casă pe fiica Lui, Fiul pe Maică și 

Preasfântul Duh pe mireasă! 

Ilie Miniat, Didahii și predici, Ed. Bunavestire, 1995. 
Sursa: https://tinyurl.com/ilieminiat 
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PASTORAL CHANGES 

ORDINATIONS 

BUJOR, Deacon Marius V., was ordained by His Grace Bishop ANDREI into the Holy       

Priesthood on May 1, 2022, at Annunciation Cathedral, Montreal QC, and attached to St Nicholas 

Parish, Montreal QC. 

CRETU, Andrei Vladut, was ordained by His Grace Bishop ANDREI into the Holy Diaconate on 

October 15, 2022, at Annunciation Cathedral, Montreal QC, and assigned to St. Nicholas Parish, 

Montreal QC. 

OPRIS, Tiberiu Georgian, was ordained by His Grace Bishop ANDREI into the Holy Diaconate 

on November 27, 2022, at St. Thomas Parish, St. Louis MO, and into the Holy Priesthood on  

December 3, 2022, at St. Mary Parish, Chicago, IL, and was attached to St. Thomas Parish, St. 

Louis, MO. 

ZAMRII, Cristian, was ordained by His Grace Bishop ANDREI into the Holy Diaconate on June 

25, 2022, at St. John the Baptist Parish, Kitchener ON, and assigned Parish Deacon at St. George 

Parish, Toronto, ON. 

ASSIGNED/RECEIVED/RELEASED 

BUJOR, Rev. Fr. Marius V., was assigned as Parish Priest of St. Elijah Parish, Schomberg ON, 

effective October 8, 2022. 

COATS, V. Rev. Fr. Paul, was received from the Diocese of the South (OCA) and attached to 

Sts. Constantine & Helen Parish, Indianapolis IN, effective September 14, 2022. 

KOJA, Archimandrite Theophan, who was temporarily on loan to the Albanian Archdiocese 

(OCA), was released to the Albanian Archdiocese (OCA) effective August 19, 2022. 

MCDONALD, Deacon Paul, who was attached to Sts. Constantine & Helen Parish, Indianapolis 

IN, was released to the Diocese of the South (OCA) effective October 21, 2022. 

NICHITEAN, Rev. Fr. Bodgan, was placed on Leave of Absence effective May 15, 2022, and 

released from his assignment as Parish Priest of St. Polycarp Parish, Naples, FL, effective July 14, 

2022, and remains unassigned. 

OPRIS, Rev. Fr. Tiberiu Georgian, was assigned Parish Priest of St. Thomas Parish, St. Louis 

MO, effective December 25, 2022. 

PASCA, V. Rev. Fr. Ciprian, was released from his duties as Parish Priest of St. Elijah Parish, 

Schomberg, ON, effective August 8, 2022, due to his permanent relocation to Romania. 

SAMBETEANU, Rev. Fr. Tudor, was assigned Parish Priest of St. Mary Parish, Chelsea, MA, 

effective December 6, 2021. 

STEFAN, Rev. Fr. Ion Traian, was assigned Parish Priest of Holy Cross  Parish, Alexandria, 

VA, effective January 1, 2022. 

RETIREMENTS 

ALECSE, Protopresbyter Constantin, was granted retirement and released from his duties as 

Parish Priest of Holy Trinity Parish, Los Angeles CA, effective September 15, 2022. 

LAZAR, Protopresbyter Laurence, was granted retirement and was released from his duties as 

Parish Priest of St. George Cathedral, Southfield MI, effective September 19, 2022, and is attached 

to Descent of the Holy Spirit, Warren, MI. 

SUCIU, V. Rev. Fr. Virgil, was granted retirement effective March 9, 2022. 

SUSPENSIONS 

ALECSE, Protopresbyter Constantin, was suspended from all priestly functions, effective  

November 4, 2022. 

DEPOSITIONS 

LUTAI, Rev. Fr. Claudiu, at his own request, was deposed from all sacred functions of the Holy 

Priesthood by the Holy Synod of Bishops, and his name was removed from the ranks of the clergy 

of the Orthodox Church in America and the Romanian Episcopate, effective March 17, 2022. 
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AWARDS 

During the 2022 Spring Session of the Holy Synod, the following clergy received the Synodal 

Award of Protopresbyter: Very Reverend Fathers Remus Grama, Ioan Lupescu, Dumitru Paun, 

Traian Petrescu, George Treff. 

FINANCIAL REPORT 

 

EPISCOPATE SUPPORTERS 
 

Betty Ciocanea, Cleveland, OH ....................................................................................... $200.00 

Daniel Miclau, Strongsville, OH...................................................................................... $200.00 

Mihai & Mihaela Sadean, Lake Grove, NY ..................................................................... $200.00 

Calin & Aurora Nema, Naples, FL .................................................................................. $100.00 

Jessica & Joseph Wise, Portland, OR .............................................................................. $100.00 
 
 

GENERAL DONATIONS 
 

St Anne, Claremont, CA ............................................................................................... $1,803.56 

(Hierarch Travel Expense) 

St John the Baptist, Woonsocket, RI ............................................................................. $1,000.00 

(Hierarch Travel Expense) 

St Parascheva, Laval, QC ............................................................................................. $1,000.00 

(Hierarch Travel Expense) 

Descent of the Holy Spirit, Merrillville, IN ..................................................................... $500.00 

(Hierarch Travel Expense) 

St John of Suceava, Manchester, NH ............................................................................... $500.00 

(Hierarch Travel Expense) 

St Mary, Chicago, IL ....................................................................................................... $400.00 

(Central Deanery Contribution) 

St Elias, Schomberg, ON ................................................................................................. $347.65 

(Hierarch Travel Expense) 

Rev Dr Nicolae Stoleru, L-Ile Perrot, QC ........................................................................ $338.19 

(Hierarch Travel Expense) 

St Mary, Laval, QC.......................................................................................................... $338.17 

(Hierarch Travel Expense) 

St Andrew, McKees Rocks, PA ....................................................................................... $300.00 

(Hierarch Travel Expense) 

Daniel Miclau, Strongsville, OH...................................................................................... $100.00 

(Ukrainian Refugee Appeal) 

M/M Leonard Jones, Philadelphia, PA .............................................................................. $50.00  
 

 MEMORIAM 
 

Rodica Diaconescu, Philadelphia, PA .............................................................................. $100.00 

(IMO V Rev Protosinghel Dean Mircea & P-sa Juliana Marinescu)  
 

2022 EPISCOPATE ASSESSMENT 
 

Descent of the Holy Spirit, Warren, MI ........................................................................ $9,660.00 
 

VATRA GENERATIONS 
 

Archbishop Nathaniel Popp, Jackson, MI ..................................................................... $3,000.00 

Presentation of Our Lord, Fairlawn, OH ....................................................................... $1,370.00 
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Rev Fr & Psa Cezar Cisloiu, Monroeville, PA .............................................................. $1,000.00 

Sts Constantine & Helen, Lilburn, GA ......................................................................... $1,000.00 

Patrica Jo Popescue, Glendale, AZ ............................................................................... $1,000.00 

Teodorescu Family, Northville, MI ................................................................................. $979.61 

Anonymous ..................................................................................................................... $500.00 

V Rev Fr Michael & Psa. Lillian Lupu, Calgary, AB ...................................................... $500.00 

Tonna Trust, Worcester, MA ........................................................................................... $500.00 

Michael Lawrence, UT .................................................................................................... $400.00 

Alexandru & Alina Boesteanu, Willow Grove, PA.......................................................... $250.00 

Radu & Rachel Chebeleu, North Wales, PA .................................................................... $250.00 

Betty Ciocanea, Cleveland, OH ....................................................................................... $200.00 

Daniel Miclau, Strongsville, OH...................................................................................... $200.00 

Carol & Albert Schweitzer, San Diego, CA ..................................................................... $200.00 

Anonymous ..................................................................................................................... $157.00 

Petrina Dawson, Lovettsville, VA ................................................................................... $100.00 

Iulian Grindeanu, Willowbrook, IL ................................................................................. $100.00 

Louise Gibb, Brookfield, OH........................................................................................... $100.00 

M/M John Omorean, Little Canada, MN ......................................................................... $100.00 

Maximos Ware, Norcross, GA......................................................................................... $100.00 

Flora De Mintich, Mississauga, ON ................................................................................... $96.95 

Elena Alina Gheorghe, Rockville, MD .............................................................................. $50.00 

Anonymous ......................................................................................................................... $4.00 
 

2022 CONGRESS DONATIONS 
 

Rev Fr Peter & Psa Magda Andronache, Cedar Rapids, IA .......................................... $1,100.00 

Protopresbyter Dr Remus & Psa Elena Grama, Cleveland, OH ....................................... $500.00 

Buna Vestire, Montreal, QC .................................................................................... $300.00(CF)  

Rev Dn Nicolae Neagoe & Family, Cleveland, OH ......................................................... $290.00 

Adelina & Marius Balog, Elmhurst, IL ............................................................................ $250.00 

Liviu Antonescu Family, N Olmsted, OH ........................................................................ $200.00 

V Rev Protosinghel Chesarie Bertea, Elmhurst, NY ........................................................ $200.00 

Rev Fr Ioan Catana, Kirkland, WA .................................................................................. $200.00 

Adrian Chita, Lynnwood, WA ......................................................................................... $200.00 

Sorin Motoc Family, Cleveland, OH ............................................................................... $200.00 

V Rev Fr Gabriel Popa, Colleyville, TX .......................................................................... $200.00 

M/M Stefan Russu, Kitchener, ON .................................................................................. $200.00 

Marioara Sarsama Family, Cleveland, OH ...................................................................... $200.00 

Rev Fr /Psa Cezar Cisloiu, Monroeville, PA.................................................................... $150.00 

Maria Postelnica & Eremie Klein, Wickliffe, OH ........................................................... $150.00 

Rev Fr/Psa Florin Lapustea, San Jose, CA ....................................................................... $150.00 

V Rev Fr Ian & Mary Lynn Pac-Urar, Fairlawn, OH ....................................................... $150.00 

Adrian & Angela Popa, Brunswick, OH .......................................................................... $140.00 

Michael Kalugar, Beverly Hills, MI ................................................................................ $140.00 

David & Monica Oancea, Youngstown, OH .................................................................... $125.00 

Rev Fr Cornel Sirjita, Niagara Falls, ON ......................................................................... $120.00 

V Rev Fr /Psa Nicolae Stoleru, Montreal, QC ........................................................ $120.00 (CF) 

Lili Peterson, Indianapolis, IN ......................................................................................... $110.00 

V Rev Fr Cosmin Antonescu & Family, Gaithersburg, MD ............................................ $110.00 

V Rev Fr Liviu Alexandrescu, Montreal, QC ......................................................... $100.00 (CF) 

Anonymous ..................................................................................................................... $100.00 

Anonymous ..................................................................................................................... $100.00 

Anonymous ..................................................................................................................... $100.00 

Liviu Antonescu Family, N Olmsted, OH ........................................................................ $100.00 
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Geta Avram, Rocky River, OH ........................................................................................ $100.00 

Nick & Marie Avramaut, Cleveland, OH ........................................................................ $100.00 

Rev Fr & Psa Florin Bica, Strongsville, OH .................................................................... $100.00 

George Cantor, Cleveland, OH ........................................................................................ $100.00 

Rev Fr & Psa George Cautis, Grand Rapids, MI ............................................................. $100.00 

Mark Chestnut, Grass Lake, MI` ..................................................................................... $100.00 

Rev Fr & Psa Cezar Cisloiu, Monroeville, PA ................................................................. $100.00 

Florica Cotrau, N Royalton, OH ...................................................................................... $100.00 

Jean Dobrea, Lakewood, OH ........................................................................................... $100.00 

Marin George, Brentwood,TX ......................................................................................... $100.00 

Richard Grabowski, Jackson, MI ..................................................................................... $100.00 

Steve Grabowski, Fairlawn, OH ...................................................................................... $100.00 

Rev Fr Florin Iftode, Palm Springs, CA .......................................................................... $100.00 

George & Deanne Ittu, Fairview Park, OH ...................................................................... $100.00 

Constantin Jiga, Boyds, MD ............................................................................................ $100.00 

Protopresbyter Laurence Lazar & Family, Southfield, MI ............................................... $100.00 

Rev Fr Gabriel Lupescu, Bradenton, FL .......................................................................... $100.00 

Simona & Vasile Meterna................................................................................................ $100.00 

Ana Mohan, Brunswick, OH ........................................................................................... $100.00 

Marius Milea, Westlake, OH ........................................................................................... $100.00 

John & Gail Morgovan, Valparaiso, IN ........................................................................... $100.00 

Nick & Maria Muntean, Westlake, OH ........................................................................... $100.00 

Rev Fr Gheorghe Neagu, Pittsburgh, PA ......................................................................... $100.00 

Mircea & Adina Olteanu, Richfield, OH ......................................................................... $100.00 

Georgia Manukov-Omorean, Little Canada, MN ............................................................. $100.00 

John & Lidia Peicu, Valley City, OH .............................................................................. $100.00 

M/M John Pop, Northbrook, IL ....................................................................................... $100.00 

Liviu Popa Family ........................................................................................................... $100.00 

Mihaela & Gheorghe Popa, Parma Hts, OH .................................................................... $100.00 

Rev Fr Daniel Pop, Aurora, IL......................................................................................... $100.00 

David & Virginia Riehl, Strongsville, OH ....................................................................... $100.00 

V Rev Fr Romey & Psa Mary Ellen Rosco, Westland, MI .............................................. $100.00 

St John, Old Hickory, TN ................................................................................................ $100.00 

Rev Fr George Ursache, Niles, IL.................................................................................... $100.00 

Psa Ramona Ursache, Niles, IL ....................................................................................... $100.00 

V Rev Fr Dimitrie Vincent, Redford, MI ......................................................................... $100.00 

Rev Fr George Ascente, Lilburn, GA ................................................................................ $90.00 

Florentina & Mihaela Florea, Fairview Park, OH .............................................................. $80.00 

Dr Mircea & Betty Catana, Westlake, OH ......................................................................... $75.00 

Anca & Joe Vegelpohl, Cleveland, OH ............................................................................. $75.00 

Mark Kalugar, Madison Hts, MI ........................................................................................ $70.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $60.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $60.00 

Maria Bartan, N Royalton, OH .......................................................................................... $60.00 

Exergian Family, Fairview Park, OH ................................................................................. $60.00 

Antonela Tosa, Arlington, IL ............................................................................................. $60.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $50.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $50.00 

Rev Fr & Psa John Bogdan, Denver, CO ........................................................................... $50.00 

Liliana Bruckner, Rocky River, OH .................................................................................. $50.00 

Radu & Rachel Chebeleu, North Wales, PA ...................................................................... $50.00 

Lavinia Cozmin, Cleveland, OH ........................................................................................ $50.00 

Gary Danis, Plymouth, MI ................................................................................................. $50.00 
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Maria Diaconu, Strongsville, OH ...................................................................................... $50.00 

Ioana Dinga, Brooklyn, OH ............................................................................................... $50.00 

Victoria Ciuta, Cleveland, OH ........................................................................................... $50.00 

Maria Isvanca, Bedford, OH .............................................................................................. $50.00 

Dumitru Iures, Youngstown, OH ....................................................................................... $50.00 

Maria Mocanu, Cleveland, OH .......................................................................................... $50.00 

Rev Fr Gheorghe Neagu, Pittsburgh, PA ........................................................................... $50.00 

Florea Petre, Berea, OH ..................................................................................................... $50.00 

Rev Fr Sabin Pop, Elkins Park, PA .................................................................................... $50.00 

Dorina Riscutta, N Olmsted, OH ....................................................................................... $50.00 

Marioara Sarsama, Cleveland, OH .................................................................................... $50.00 

Carol Schweitzer, San Diego, CA ...................................................................................... $50.00 

Rev Fr & Psa Wayne Paul Wright, Uniontown, OH .......................................................... $50.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $40.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $40.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $40.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $40.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $40.00 

Claudia Alexandrescu, Montreal, QC ................................................................................ $40.00 

Alexandrina, Cleveland, OH .............................................................................................. $40.00 

Psa Miruna Banu, Ottawa, ON .......................................................................................... $40.00 

Florian & Mirela Costa, Sterling Hts, MI .......................................................................... $40.00 

Psa Laurel Frisby, Phoenix, AZ ......................................................................................... $40.00 

Mariana Lazar, Emlenton, PA ........................................................................................... $40.00 

Mihaela & Gheorghe Popa, Parma Hts, OH ...................................................................... $40.00 

Viorica Seulean ................................................................................................................. $40.00 

Carmen Boban, Colleyville, IN ......................................................................................... $30.00 

Maria Ghizdavu, Rocky River, OH ................................................................................... $30.00 

Amanda Morgavan, Valparaiso, IN ................................................................................... $30.00 

Christian Radu, Sarasota, FL ............................................................................................. $30.00 

Dorel Suboni, Davie, FL .................................................................................................... $30.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $25.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $25.00 

Sorina & Marius Fekete, Rocky River, OH ....................................................................... $25.00 

Chuck Hoyt, Hermitage, PA .............................................................................................. $25.00 

Adela Price, New Castle, PA ............................................................................................. $25.00 

Cornelia Recean, Hinckley, OH ......................................................................................... $25.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $20.00 

Carmen Boban, Colleyville, TX ........................................................................................ $20.00 

Maria Isvanca, Bedford, OH .............................................................................................. $20.00 

Rebecca McLaughlin, Bay Village, OH............................................................................. $20.00  

Debbie Morgan, Akron, OH .............................................................................................. $20.00 

Carl Nystrom, Stow, OH ................................................................................................... $20.00 

Cornelia Recean, Hinckley, OH ......................................................................................... $20.00 

Maria Tent, Cleveland, OH ................................................................................................ $20.00 

Angela Trusso, Cleveland, OH .......................................................................................... $20.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $15.00 

Anonymous ....................................................................................................................... $12.00 

Dorina Riscutta, N Olmsted, OH ....................................................................................... $10.00 

Simona & Razvan Sirghie, Erie, CO .................................................................................. $10.00 
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Vatra  

Generations  

Appeal 

Goal: 

$700,000 

$544,048.38 

Collected as of 

December 5, 

2022 

Thank you to everyone who supports the  

VATRA GENERATIONS Project!  

Blessed Christmas and a Happy New Year! 

Crăciun fericit și La Mulți Ani! 


