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Comitet de Constucţie:

Comitet de Finanţare:

Comitet de Comunicaţii:

v Pr. Daniel Banu

v Pr. Daniel Banu

v Pr. Daniel Banu

v Liviu Pene

v Mihaela Văduva

v Liviu Voina

v Cezar Crăciun
v Paul Lungu

v Ileana Constantinescu
v Ilarion Chifan
v Ionuţ Antochi
v Paul Lungu

v Mădălina Voina
v Liviu Pene
v Raluca Lungu

v Elena Lungu
v Liviu Pene
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Cuvânt Duhovnicesc şi Rugăciune
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Ce fel de biserică construim?
Clădirea este proiectată v Plan în formă de cruce treflată
dupa tradiţia bisericilor v Abside pronunțate în zona naosului
ortodoxe româneşti si in
v Trei turle și pridvor închis
stil brâncovenesc:
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Unde construim biserica?
v Biserica va fi construită pe terenul de 1.5 acri
de la adresa 4699 Bank St, Ottawa.

v Accesul cu mijloacele de transport în comun
se face cu autobuzul 93 de la South Keys.
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Ce s-a realizat până acum?
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Cum finanțăm proiectul?
v Costul terenului în valoare de $590,000 a fost achitat

integral – estimat în prezent la $990,000

v Toate planurile și aprobările sunt plătite la zi
v Biserica nu are datorii în prezent, si în plus dispune

de $100,000 în fondul curent

v Costul de construire al bisericii este estimat la $1,500,000,

finanțat parțial printr-un credit de $1,000,000 oferit de
Ukrainian Credit Union, cu dobânda de 4.75%, pe 25 ani

v Mai este nevoie de fondurile adiționale de $400,000 ,

pe care dorim să le strângem în urma campaniei de donații
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Campania “Construim Împreună”
v Vizează strângerea sumei de $400,000 până la

Sfintele Sărbători ale Crăciunului

v Deveniți ctitori ai Bisericii Sfântul Nicolae:
a.

Donați suma minimă de $2,000, sau

b.

Inițiati plăți lunare de minim $100 pentru 24 luni

v Numele dumneavoastră va fi înscris în Cartea

Ctitorilor și veți fi pomeniți de-a lungul existenței
bisericii.

v Toți membrii Consiliului Parohial au depus deja

formulare de ctitori ai noii biserici în valoare de
$110,000.
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Cum puteți dona?
1. Cash în persoană la biserică în plicurile pentru donații
2. Interac e-Transfer utilizând numele: “St. Nicholas Orthodox

Church Ottawa” și e-mail donate@stnicholasottawa.ca

3. Cheque adresat către “St. Nicholas Orthodox

Church Ottawa” cu mențiunea “donation”

4. Semnați un formular de donații pre-autorizate în contul

bisericii St. Nicholas Orthodox Church Ottawa deschis
la Banca Ucraineană

5. Prin intermediul PayPal folosind Debit or Credit card or

PayPal personal

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:
info@stnicholasottawa.ca
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Ce inseamnă a fi
Pe Tine Te lăudam,
pe Tine bine Te cuvântăm
Ție Îți mulțumim,
Doamne
Și ne rugăm Ție,
Dumnezeului nostru
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Paşii următori
v Prezentarea va fi disponibilă online

Sfântul Nicolae

v Banner şi anunțuri săptămânale în Biserică
v A 2-a sesiune informativă virtuală este

planificată pentu 24 noiembrie

v Ramânem disponibili pentru mai multe detalii

Adresa: 4699 Bank St, Ottawa

$400,000

v Vizează strângerea sumei de $400,000
până de Sfintele Sărbători ale Crăciunului
v Deveniți ctitori ai Bisericii Sfântul Nicolae:
a. Donând suma minimă de $2,000, sau

$110,000
Consiliul
Parohial

b. Inițierea de plăți lunare de minim $100 pentru 24 luni

v Numele dumneavoastră va fi înscris în
Cartea Ctitorilor și veți fi pomeniți
de-a lungul existenței bisericii.

1. Cash în persoană la biserică în plicurile pentru donații
2. Interac e-Transfer utilizând numele: “St. Nicholas Orthodox

Church Ottawa” și e-mail donate@stnicholasottawa.ca
3. Cheque adresat către “St. Nicholas Orthodox

Church Ottawa” cu mențiunea “donation”
4. Semnați un formular de donații pre-autorizate în contul bisericii

St. Nicholas Orthodox Church Ottawa deschis la Banca Ucraineană
5. Prin intermediul PayPal folosind Debit or Credit card or PayPal personal
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Ileana Constantinescu, telefon: 613-254-8458

Pentru informații suplimentare va rugam sa ne contactați: info@stnicholasottawa.ca

„Pomenirea unui

în slujba

ctitor este

veşniciei este

veşnică, pentru

lucrarea lui“

că
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Raluca Lungu, telefon: 613-286-1186

IPS Teofan Savu – Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

Biserica va fi construită pe
terenul de 1.5 acri de la

v Accesați pagina de internet a parohiei
v

adresa 4699 Bank St, Ottawa
Clădirea este proiectată dupa
tradiţia bisericilor ortodoxe
româneşti si in stil
brancovenesc

https://stnicholasottawa.ca/constructia-bisericii/
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„Pomenirea

în slujba

unui ctitor

veşniciei

este veşnică,

este

pentru că

lucrarea lui“

IPS Teofan Savu – Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

Mulțumim!
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Cine a aprobat
construcția bisericii și
efectuarea cheltuielilor
aferente?
Cât de
accesibilă
este noua
biserică?

Cui aparține
biserica?

Este viabilă
finanțarea
construcției?
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