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Dl Ion Anton, președintele Consiliului Parohial, rapotează asupra activităților anului 2018
La sfârșitul
Adunării
Generale, pe 4
februarie 2018,
membrii nou-aleși
ai consiliului
parohial, întruniţi
în biserică și
depunând
jurământul, au
purces la alegerea
funcţionarilor
consiliului
parohial pentru
anul 2018.
Vreau să mulţumesc
tuturora pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o,
alegându-mă președinte al consiliu parohial pentru
anul 2018.
Astăzi, când privim înapoi la activităţile
calendaristice din 2018, vreau să vă fac un scurt
raport despre activităţile parohiale, în special cele
administrative, financiare și cultural din timpul
anului 2018; în timp ce părintele paroh a menţionat
deja activităţile religioase și sacramentale
desfășurate în parohia noastră în acest an.
În primul rând, împreună cu toţi membrii consiliului
parohial, am căutat să continuăm să construim pe
temelia predecesorilor noștri, și anume:
• Să aducem cât mai mulţi credincioși în parohia
noastră, deoarece comunitatea are nevoie de
prezenţa și contribuţiile tuturor;
• Să încurajăm participarea la serviciile bisericești și
la alte activităţi, în zilele de duminică și în alte zile
de sărbătoare în timpul săptămânii.
• Să reactivăm Școala de duminică (și organizaţia de
tineret LAROY), mai ales că, în ultimii ani, constatăm
că un număr considerabil de tineri, care sosesc
recent din România. Din nefericire, acest punct al
agendei noastre nu prea a avut success.
• Privind înapoi, pot spune că în cea mai mare parte
am reușit să ne îndeplinim programele, dar avem încă
mult de lucru mulţi ani, de-acum înainte.

A). SEDINŢELE CONSILIULUI PAROHIAL
Consiliul Parohial a avut întâlniri rare, însă
ședinţele prin care s-au luat hotărâri importante,
în special în ceeace privesc lucrările administrative și de remodelare a facilităţilor parohiale s-au
tipărit în Revista "Viaţa creștină", în format tipărit, și în format electronic, și pe "forum",
FaceBook.
ACTIVITĂŢII CULTURALE ȘI SOCIALE, FINANŢE
B). PROGRAMUL PLEDGE / MEMBRIA 2018
Biserica, după cum știm cu toţii, este menţinută
numai prin donaţiile modeste pe care credincioșii
le fac în cursul anului. Guvernul nu ajută în niciun
fel. Episcopia nu numai că nu ne oferă nici un
ajutor financiar, ci ea însăși este susţinută de
parohiile sale.
În 2018, am raportat Episcopiei un număr total de
170 de membri (programul de făgăduinţelor), deși
nu toţi membrii înscriși în program, și-au plătit
cotizaţiile în întregime.
C). DONAŢII DE SF. PAȘTI SI DE CRĂCIUN
Cu ocazia celor două zile de sărbătoare principale, de Paști și de Crăciun, membrii noștri au
contribuit generos, așa cum se reflectă în rapoartul financiar al trezorierului. Dorim să vă
mulţumim, fiecăruia, pentru donaţiile și sprijinul
acordat.
D). BANCHETUL BISERICII (HRAM) 27 MAI 2018
Ziua de sărbătoare a Bisericii a avut loc
duminică, 27 Mai 2018, începând cu ora 13:00, în
sala parohială, la sfârșitul Sfintei Liturghii a Rusaliilor. În timpul banchetului, cu bucătăria
tradiţională românească, a fost realizat un program cultural de către formaţia Mitica Grigorut și
prietenii săi, Marian Milita, Mihail Chiriuc, Petrut
Pop, și alţi artiști locali care au cântat muzică
populară românească din toate regiunile
României. Doamnelor Auxilliare merită un cuvânt
de "mulţumire" pentru pregătirea și servirea
banchetului.

