Alaturaţi-vă efortului de a construi

Misiunea Ortodoxă

Biserica Ortodoxă Română

Sfântul Ierarh Nicolae
Ottawa

“Sfântul Ierarh Nicolae”
Angajament de donaţii pentru anul 2012

Cum puteţi ajuta

Să construim ȋmpreună

Aş dori să donez $________in 2012 pentru construirea noii
bisericii. Contribuţia către acest angajament va fi făcută

Doneaza acum!

precum urmează:

Este nevoie de donaţii suplimentare pentru a putea plăti

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

(Exemplu: Un angajament de $1,200 poate fi ȋndeplinit
donând suma integrală de $1,200, sau facând 12 plăţi
lunare de $100, sau 52 plăţi saptamânale de $23).

ȋmprumutul

teren

şi

construcţie.

După

”Sfântul Ierarh Nicolae”

porni construcţia bisericii ȋn anul 2012!
Oferiţi timpul şi expertiza dumneavoastră
Serviciile pro-bono ale unora dintre enoriaşii bisericii au
contribuit

Aceste donaţii vor fi facute prin:

pentru

posibilităţi, oferiţi o donaţie lunară sau anuală pentru a

Biserica Ortodoxă Română

substanţial

la

reducerea

costurilor

de

construcţie. Timpul şi expertiza dumneavoastră sunt
binevenite.
Deveniţi un membru activ al Parohiei
cecuri post-datate depozit direct la banca

alte forme

Alaturaţi-vă comunităţii ca membru permanent pentru a

pe numele St. Nicholas Orthodox Mission, cu menţiunea

sprijini biserica şi pentru a fi informaţi despre activitaţile

“Building Fund”. Donaţiile pot fi deduse de la taxe pe baza

desfășurate în parohia noastră. Contribuţia anuala este

chitanţelor fiscale eliberate de biserica noastră).

de $80/persoană.
Participaţi la evenimente

__________________

_______________

Nume, Prenume

Data

__________________

_______________

Nr. de telefon

E-mail

_________________________

Sustineţi activitaţile de strângere de fonduri pentru
construcţia bisericii (picnicuri, mese comunitare, etc.).
Răspandiţi vestea cea bună!
Discuţati cu prietenii dumeavoastră despre proiectul de
construcţie şi despre donaţiile de timp, talent, sau
financiare.

Semnatura
Vă rugăm să să ȋnmanati formularul completat părintelui
Daniel Banu sau sa il trimiteti la adresa:

St. Nicholas Romanian Orthodox Mission Ottawa
4699 Bank St, Ottawa ON K1T 3W7

Contact: Preot Daniel Banu
Tel: .(819) 682-4291; Mobil: (613) 864-5779
Email: frdanielbanu@ortodox.ca
Web site Biserica Sfântul Ierarh Nicolae: www.ortodox.ca

" Cine are o limbă, are o credinţă.
Cine are o credinţă, are o biserică.
Cine are o biserică, are o ţară."
Grigore Vieru

Parohia noastră

Casa Românească din Ottawa

Misiunea Ortodoxă “Sfântul Ierarh

De ce construim

Stadiul construcţiei

iniţiativa comunitaţii româneşti care a

Biserica, o poartă cereasca prin care pătrunde cu

Prin contribuţiile enoriaşilor, misiunea noastră a reuşit

simţit nevoia unui aşezământ spiritual

credinţă fiecare dintre noi

să cumpere ȋn Ottawa un teren pe care se va ridica in

religios cât mai apropiat de tradiţia

Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” va reprezenta un spaţiu-

poporului român.

simbol al comunitaţii româneşti din Ottawa-Gatineau.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al oamenilor de suflet

Construită după toate canoanele Bisericii Ortodoxe şi re-

apropiaţi Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, misiunea noastră

spectând stilul architectonic tradiţonal românesc, locaşul

a reuşit să cumpere, ȋn anul 2010, un teren pe care vom

Sfintei Biserici va oferi credincioşilor condiţii mai bune

construi biserica şi Centrul Comunitar, cei doi piloni de

pentru desfăşurarea cultului şi activităţilor comunităţii

bază ai comunitaţii românesti din Ottawa.

românesti.

Nicolae” din Ottawa a luat fiinţă in
anul 1989. Aceasta a fost posibilă din

Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”.

Planurile de construcţie
Planurile preliminare de construcţie şi amenajare a
terenului au fost finalizate. Consiliul Parohial a trimis
Primăriei Ottawa cererea pentru schimbarea destinaţiei
terenului şi obţinerea permiselor de construcţie.

Planul de construcţie şi obţinerea permiselor se află ȋn curs
de desfăşurare. Rapiditatea cu care se va ridica biserica

Simbol al unităţii dintre lucrarea spirituală, cul-

sunt, ȋnsa, ȋn funcţie de implicarea dumneavoastră, prin

turala şi socială

susţinerea financiară şi morală, de care avem nevoie.

In vecinatatea bisericii se va

construi ȋn viitor Centrul

Omul sfinţește pământul zidind pe el biserici sfinte, care

Comunitar, care va cuprinde şcoala româneasca, o biblio-

leagă pământul cu cerul. Să ne adunăm cu toţii ȋn jurul

tecă şi o sală socială pentru organizarea activităţiilor

acestei biserici şi să o susţinem fiecare, dăruind din zestrea

comunitare.

cu care Bunul Dumnezeu ne-a binecuvantat.

Tot acest ansamblu, numit sugestiv “Casa Româneasca

Tuturor celor care se vor implica cu trup şi suflet ȋmplinirii

din Ottawa” va putea aduce pe tărâm Canadian un colţi-

acestei iniţiative, le mulţumim şi ȋl rugăm pe Bunul Dumne-

şor din România noastră dragă. Cântecul şi dansul, teatrul

zeu să le răsplatească ȋnsutit bunătatea, grija şi devota-

şi filmul, pictura şi literatura, ȋşi vor găsi casa aici.

mentul cu care vor sprijini finalizarea construirii bisericii şi

Arhitectura Bisericii—faţada

a centrului cultural românesc.

Costuri şi finanţare

Aveţi acum posibilitatea să vă număraţi printre ctitorii
Bisericii Ortodoxe Române, “Sfântul Ierarh Nicolae”. Din
suflet, pentru suflet, să ridicăm ȋmpreună un locaş de

Costurile necesare construcţiei şi amenajării bisericii

ȋmplinire duhovnicească pentru toţi crestinii ortodocşi de

pâna la aprobarea mutării in ea sunt estimate la circa

astăzi şi din generaţiile ce vor să fie.

750.000 CAD.

Dumnezeu să ne ajute!

Nu există biserică fără ctitori!
Sprijiniţi proiectul “Casa Româneasca din Ottawa”

Preot Daniel Banu
Arhitectura Bisericii—vedere laterala

prin efortul şi donaţiile dumneavoastră - financiare, de
timp şi de talent.

