
 
  
 

 Extras din cuvântarea dlui ing. Ion Anton 
  
Din anul 1975, câteva personalități de elită ale culturii românești au purces la organizarea 
unei Academii de Arte și Științe Românești pe tărâm american. Între inițiatorii acestui 
Forum au fost Monsegnorul Octavian Bârlea; Părintele Istoriei Religiiilor, filosoful Mircea 
Eliade; deținătorul Premiului Nobel  pentru Medicină, dr. George Emil Palade; 
Matematicianul, Academician Constantin Corduneanu; soții Maria și Ion Manea-Manoliu; 
Nostradamus-ist și Pictorul Vlaicu Ionescu, și alții. 

 
 

Ing. Ion Anton, referend la 
cel de-al 43-lea Congres al 

Academiei Româno-
Americane, de la UCLA 

  

Academia Româno-Americană,  funcționează ca o tribună 
de exprimare academică a valorilor culturii românești, a 
artelor și științei, de către personalități științifice de marcă. 
În acest an, pentru prima dată a fost invitată și Biserica 
Sfânta Treime din Los Angeles, prin reprezentantuul său, PC 
Părinte Protoiereu Constantin Alecse, parohul bisericii, să 
participe cu o conferință la lucrările Congresului ARA 43. 
Din motive binecuvântate, Părintele neputând să onoreze 
invitația, l-a delegat pe Președintele Consiliului Parohial, 
Ing. Ion Anton să reprezinte oficial biserica.  
În timpul programului luării de cuvânt, delegatul bisericii,  a 
făcut o succintă  prezentare a istoriei primei biserici 
ortodoxe române de pe Coasta Pacifică, constituită în anul 
1939, și starea emigrației românești din California de la 
începutul sec. 20. Vorbitorul și-a focalizat  expunerea 
invocând un aforism al marelui gânditor, filosof Petre 
Țuțea, care sună astfel: „Cine are o limbă, are o credință; 
cine are o credință, are o Țară”. Opțiunea de a invoca acest 
aforism are în vedere faptul că identitatea unei nații este 
definită de 4 trăsături fundamentale:  Limba, Credința, 
Cultura și Tradițiile.  

Viabilitatea părții din aforism cum că:  Cine are o Biserică, are o Țară” a fost verificată și 
confirmată de timpurile cortinei de fier între oamenii liberi și cei captivi; cei captivi 



emigrând în libertate au identificat Biserica, ca și un sfânt colț de Țară. 
Biserica Sfânta Treime a luat ființă în 1939, din inițiativa unui grup de vre-o 25 de emigranți, 
care s-au organizat și au cumpărat o biserică anglicană pe care au transformat-o într-un 
Sfânt Lăcaș Ortodox în care să se întâlnească cu Dumnezeuși să-și manifeste credința 
ortodoxă. În cei 80 de ani de existență, biserica a fost păstorită de 6 preoți: Martin Ionescu 
(8 ani), Grigore Coste (9 ani), Victor Bărbulescu (12 ani), Anchidim Ușeriu (8 luni), Richard 
Grabowski (11 ani) și Constantin Alecse (37 de ani, din 1982 până în prezent). Toți cei 6 
preoți au fost instalați, fiecare la vremea sa, de către IPS Sa +Arhiepiscopn Valerian.  
Aniversarea de 80 de ani de la înființarea Bisericii a fost sărbătorită  între 15-17 iunie 2019, 
sub înaltul patronaj al IPS Sale +Arhiepiscopul Nathaniel. Cu ocazia manifestărilor 
sărbătorești a fost lansată și Enciclopedia "Românii din California", editată de prof. dr. Dan 
Fornade, Montreal 2019.  
IPS +Arhiepiscop Nathaniel este la cârma Episcopiei ROEA din 1984 ca Episcop Diocezan. În 
anul 1985  Vlădica Nathaniel a reorganizat protopopiatele Episcopiei, și a numit drept 
protopop la cârma nou-înființatului protopopiat al Coastei Pacifice, care se compunea inițial 
din 5 parohii și misiuni, pe Părintele Constantin Alecse. După 30 de ani de activitate (1985-
2015), când au fost reorganizat protopopiatele în Vicariate, Protoieria Coastei Pacifice 
cuprindea 18 parohii, misiuni și o mânăstire.  În afara activităților sacerdotale, Biserica 
Sfânta Treime a avut numeroase activități culturale și sociale. Se remarcă editarea revistei 
“Viața Creștină” (cca 40 de ani de existență), precum și folosirea tuturor mijloacelor 
moderne de comunicare și propovăduire a Evangheliei, precum Televiziunea, radio-ul, 
internetul, FaceBook-ul, etc.  
În perioada 1982-2019 Biserica Sfânta Treime a fost vizitată de alese personalități 
românești: Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Regina Ana; Excelența Sa prof. dr. 
Emil Constantinescu, Președintele României; Scriitorul Mihai Botez; Academicianul poet 
Grigore Vieru;  Ambasadorul României la Washington Mircea Gioană; renumiții dirijori 
Sergiu Celibidache și Marian Constantin; actori și regizori de filme; documentariști TV; 
formațiuni corale: Madrigal, Axios, Ars Carminis ș.a.; schimburi cultural între instituții și 
organizații din California, alte State Ameicane, România și Basarabia. Biserica Sfânta Treime 
a avut și are un rol deosebit în scrierea paginilor emigrației românești și a vieții diasporei 
româno-americane din California. În timpul desfășurării lucrărilor, participanții au avut 
posibilitatea să răsfoiască cele 10 albume (peste 2000 fotografii) ale arhivei bisericii, 
vizualizând imagini representative din viața parohiei, din cei 80 de ani de existență… 
 Lucrările Congresului al 43-lea, precum și toți referenții invitați, au fost filmate, și cu 
siguranță că vor fi difuzate în cadrul unor emisiuni ce se vor transmise ulterior prin posturi 
de TV în America și România. Prin luările de cuvânt s-a remarca diversitatea temelor 
abordate și înaltul nivelul științific al prezentărilor.  Ion Anton, referent.  
 
 

 


