
Alăturați-vă efortului de a construi 
 

Biserica Ortodoxă Română 

“Sfântul Nicolae” 
 

Angajament de donație  

Aș dori să donez $________ pentru construirea noii biserici. 
Contribuția către acest angajament va fi făcută precum 
urmează: 
 

suma de $________ care va fi donată de ___ori pe an. 
 

(Exemplu: Un angajament de $1,200 poate fi îndeplinit 
donând suma integrală de $1,200, sau făcând 12 plăți 

lunare de $100, sau 52 plăți săptămânale de $23). 
 
Această donație va fi făcută prin:                        
 
 
   cecuri post-datate      depozit direct        alte forme                
 
pe numele St. Nicholas Romanian Orthodox Church, cu 
mențiunea “Building Fund”. Donațiile pot fi deduse de la taxe 
pe baza chitanțelor fiscale eliberate de biserica noastră. 
 
 

__________________                      _______________ 
      Nume, Prenume                                    Data 

 
 

__________________                       _______________ 
      Nr. de telefon                                      E-mail 

 
 

_________________________ 
                               Semnătura 

 
Vă rugăm să înmânați formularul completat părintelui 

Daniel Banu sau să îl trimiteți la adresa: 
 

St. Nicholas Romanian Orthodox Church 

4699 Bank St, Ottawa ON K1T 3W7 

 

 

Donați acum! 

Prin generozitatea enoriașilor parohiei și a altor 
binefăcători s-a creat un fond de construcție substanțial.

Este însă nevoie de donații suplimentare pentru a putea 
porni construcția bisericii acum! 
 

Oferiți timpul și expertiza dumneavoastră 

Serviciile pro-bono din partea enoriașilor contribuie 

substanțial la reducerea costurilor de construcție. Timpul și
expertiza dumneavoastră sunt binevenite. 
 

Deveniți un membru activ al Parohiei 

Alăturați-vă comunității ca membru permanent pentru a 
sprijini biserica și pentru a fi informați despre activitățile

desfășurate în parohia noastră. Contribuția anuala este de 
$100/persoană. 
 

Participați la evenimente 

Susțineți activitățile de strângere de fonduri din cadrul
bisericii (mese comunitare, revelion, spectacole, picnicuri 
etc.). 
 

Răspândiți vestea cea buna! 

Discutați cu prietenii dumneavoastră despre proiectul de 
construcție a bisericii și despre donațiile de timp, talent sau 
financiare. 

 

Contact: Preot Daniel Banu 

Tel: (613) 404-8412 
Email: frdanielbanu@stnicholasottawa.ca 

 

Website: www.stnicholasottawa.ca 

 

Construim împreună 
Biserica Ortodoxă Română 

“Sfântul Nicolae” 
Ottawa 

 

Model arhitectural al noii biserici - fațada 

 

"Cine are o limbă, are o credință. 
Cine are o credință, are o biserică. 

Cine are o biserică, are o țară." 

Grigore Vieru 

 

Cum puteți ajuta 



 

Parohia noastră 
 

Misiunea Ortodoxă “Sfântul 

Ierarh Nicolae” din Ottawa a luat 
ființă in anul 1989  din inițiativa 
comunității românești, care a 
simțit nevoia unui așezământ 
spiritual religios cât mai apropiat 
de tradiția poporului român. 

 
Cu ajutorul bunului Dumnezeu și al oamenilor de 
suflet apropiați Bisericii Sfântul Nicolae, parohia 
noastră a reușit să cumpere si achite integral un 

teren pe care s-au demarat pregătirile de a construi 
biserica. 
 

Planul de construcție și obținerea permiselor sunt în 
curs de finalizare. Rapiditatea cu care se va ridica 
biserica depinde în foarte mare măsură de implicarea 

dumneavoastră, prin susținerea financiară și morală, 
de care avem in continuare nevoie. 
 

Omul sfințește pământul zidind pe el biserici sfinte, 
care leagă pământul cu cerul. Sa ne adunăm cu toți 

în jurul acestei biserici și să o susținem fiecare, 
dăruind din zestrea cu care Bunul Dumnezeu ne-a 
binecuvântat. 
 

Tuturor celor care s-au implicat cu trup și suflet 
împlinirii acestei inițiative, le mulțumim și Îl rugăm pe 

Bunul Dumnezeu să le răsplătească însutit bunătatea, 
grija și devotamentul cu care vor sprijini finalizarea 
construirii bisericii. 
 

Aveți acum posibilitatea să vă numărați printre ctitorii 

Bisericii ortodoxe “Sfântul Nicolae”. Din suflet, pentru 
suflet, să ridicăm împreună un locaș de împlinire 
duhovnicească pentru toți creștinii ortodocși de astăzi 
și din generațiile ce vor să fie. 
 

Dumnezeu să ne ajute! 
 

Preot Daniel Banu

  

Obiectiv 

Demararea construcției depinde de capacitatea de plată a 
parohiei. Sursele noastre de finanțare sunt: donații, fondul 
de construcție și împrumuturi de la instituții financiare și 
investitori. Împrumuturile implică condiții care nu ne 

avantajează și care afectează buna administrare a bisericii 
pe termen lung. 

Avem nevoie la acest moment de $250.000 pentru a 
reduce semnificativ partea din donații care se va pierde 
pentru plata dobânzilor.      

Pentru donații și întrebări legate de proiectul de 
construcție ne puteți contacta la adresa de e-mail: 

ctitori@stnicholasottawa.ca 
 

Model arhitectural al noii biserici – vedere laterala

 

 

 

 

De ce construim 

Ajută-ne Doamne să-Ți construim Casă, spre slava 
Ta și spre mântuirea noastră și a urmașilor noștri! 

Avem șansa de a ne fi născut dintr-un neam cu istorie, 
înțelepciune și credință. Strămoșii ne-au lăsat o moștenire 
culturală și spirituală bogată și unică.  

Avem oportunitatea de a le mulțumi părinților noștri pentru 

darurile pe care le-au împărtășit cu noi. Avem datoria de a 
lăsa copiilor noștri un spațiu sacru în care să crească cu 
respect pentru valorile creștine și cu dragoste pentru 
semenii lor.  

Avem, mai presus de toate, privilegiul de a ctitori casa
sufletului unde să ne rugăm împreună și să celebrăm 

momentele importante ale vieții, de la botez la nuntă și 
trecerea la cele veșnice.   

    

       

De ce acum 

Dacă nu acum, atunci când? 

Traversăm o perioadă încărcată de schimbări, incertitudine 
și teamă. Suferim în tăcere și izolare, departe de prieteni și 
frați, departe de mângâierea rugăciunii și a sfintelor daruri. 
Avem nevoie mai mult ca oricând de alinare, protecție și 

speranță.  

Prin generozitatea enoriașilor și a unor binefăcători 
apropiați parohiei noastre, terenul pe care se va ridica 
biserica a fost achitat integral. Planurile de construcție au 
fost finalizate și sunt în stadiul de evaluare de către 
Primăria Ottawa.  

Estimăm obținerea aprobării pentru construcție în luna 
august 2020. Campania de strângere de fonduri ne va 
ajuta să finalizăm construcția exterioară în 2020. 

 


