Fraţi Români!
A sosit Ziua deşteptării noastre Naţionale! Aceasta a fost
strigarea noastră făcută la 1 noiembrie 1998, la care Românii
trăitori atunci în Irlanda au răspuns cu entuziasm, participând la
Adunarea generală ţinută în Biserica din Arbour Hill, Ctitoria
noastră de suflet, unde s-a semnat Actul de naştere al
Comunităţii Româneşti din Irlanda.
Acum, după 18 ani, repetăm iarăşi strigarea: A sosit Ziua
deşteptării noastre Naţionale cu adaosul semnificativ – şi
duhovniceşti! – întrucât suntem pe punctul de a deschide O nouă
Fereastră a Cerului, adică o Biserică Ortodoxă Românească în
inima Dublinului, care va da mărturie peste vremuri despre
prezenţa şi vrednicia Românească pe aceste meleaguri, departe
de Ţară.
Parohia noastră Dublin III închinată Bunei Vestiri şi Sfinţilor
Români are o prefaţă scrisă de trei preoţi români cu un deceniu
mai înainte de 1991, anul primului influx românesc în Irlanda, an
ce marchează şi începutul slujirii noastre româneşti neîntrerupte
de un sfert de veac, mai întâi sub Omoforul Patriarhiei Ecumenice,
iar din 2010 sub Omoforul Patriarhiei Române.
Cu toată bunăvoinţa arătată nouă de Alimentara Românească
din Blanchardstown, care ne-a găzduit în depozitul ei – şi pentru
care rămânem recunoscători – ultimii cinci ani au fost puternic
marcaţi de existenţa noastră clandestină, de lipsa condiţiilor
minime de slujire decentă şi de chiria usturător de mare plătită
direct proprietarului clădirii. Cu siguranţă după mutarea noastră se
va şterge orice urmă că am fi slujit vreodată în această clădire timp
de cinci ani! Ne va dispărea urma din acest spaţiu pentru
totdeauna!
Văzând cum toate demersurile noastre la autorităţile locale –
civile şi bisericeşti – nu au dat nici o roadă, în ultimii trei ani ne-am
concentrat toată atenţia asupra clădirii din Western Way, Dublin 7,
care prin amplasare, dimensiuni şi stil corespunde uimitor de bine
dorinţei noastre de a avea propriul Locaş de închinare, cu anexa
lui foarte necesară, Centrul Parohial, pentru tot ceea ce ţine de
nevoile spirituale, educaţionale şi culturale ale bunilor noştri
credincioşi: copii, adolescenţi, tineri şi adulţi.

Au fost trei ani de bătălie susţinută şi aprigă pentru obţinerea
acestei clădiri, secundată de o altă bătălie tot atât de aprigă pentru
a ne putea califica pentru împrumutul bancar necesar de 225.000
de euro. La 30 noiembrie 2015, chiar de Sărbătoarea Sfinţilor
Andrei – Apostolul Românilor şi Ierarhul Transilvaniei cel prezent
în mijlocul nostru prin Sfintele lui Moaşte – am semnat contractul,
urmat de finalizarea procesului de achiziţionare, preluarea cheii şi
prima rugăciune în noua clădire pe 14 ianuarie 2016, când Icoana
Maicii Domnului, Stăpâna Casei, a fost aşezată în locul de cinste
unde va fi Sf. Altar.
În prezent se lucrează la Dosarul pentru Autorizaţia de
funcţionare (planning permission) pentru care avem deja
susţinere din partea unor înalte oficialităţi irlandeze, unele obţinute
prin intervenţia deosebit de amabilă a Ambasadei României în
Irlanda, pentru care suntem recunoscători!

Fraţi Români!
Desigur, o Biserică Românească proprie şi reprezentativă în
inima capitalei irlandeze, pe lângă promovarea valorilor perene ale
Credinţei Drept-măritoare Ortodoxe şi ale Românismului, va
constitui şi un moment de mândrie naţională care va da mărturie
peste vremuri de vrednicia şi dăinuirea românească pe aceste
meleaguri îndepărtate.
A fost greu să ajungem până aici, însă suntem conştienţi că
greul de fapt de abia acum începe! Este vorba mai întâi de plata
ratelor lunare de 2800 de euro care au început pe data de 1
februarie 2016, secundate de chiria de 1400 euro / lună în
prezenta locaţie până la mutare (numai după obţinerea autorizaţiei
de funcţionare, posibil în mai / iunie 2016). Apoi este vorba de a
începe lucrările de amenajare care implică în primă fază rezidirea
apsidei Altarului, renovarea ferestrelor, reconstrucţia pronaosului
cu parterul ce va servi ca sală de clasă pentru copiii din şcoala
parohială, grupul sanitar, rebranşarea la curent şi apă curentă... iar
într-o a doua fază, întreg acoperişul care va trebui înlocuit.
De ce am achiziţionat o clădire veche?
Pentru că atât ne-a permis plafonul de împrumut bancar, care
este bazat pe posibilităţile noastre reale, existente în contabilitatea
parohială, de a ne achita obligaţiunea financiară asumată.
În consecinţă, adresăm un Apel de suflet tuturor Românilor
de bună credinţă: de aici, din Ţară şi de pretutindeni: Din

multul sau puţinul Dvs. împrumutaţi-l pe Dumnezeu a Cărui
Sfântă Casă se ridică în Dublin! Vă încredinţăm că El nu va
rămâne dator niciodată şi nimănui!
Ne puteţi ajuta urmând deviza noastră simplă şi practică: Daţi
lui Hristos echivalentul unei ore de muncă pe săptămână!
Înmulţiţi cu patru şi veţi avea suma unei contribuţii lunare –
minime, dar eficiente – pe care o puteţi avansa în contul
Bisericii celei noi prin Standing Order lunar sau Plic lunar!
Alte Donaţii se pot face direct în cont sau prin Registrul
Donatorilor de la pangarul bisericii.
Vă mulţumim în Numele lui Dumnezeu şi vă rămânem
profund recunoscători pentru ajutorul Dvs.!
Vă încredinţăm că Numele fericiţilor Ctitori ai noii Case a lui
Dumnezeu vor fi înscrise în Pomelnicul Bisericii spre pomenire
necontenită, rugându-ne ca ele să fie înscrise şi în Cartea Vieţii
ce stă deschisă înaintea Tronului Măririi lui Dumnezeu, în Ceruri!
Pomeneşte Doamne pe toţi Ostenitorii, Lucrătorii,
Ajutătorii, Binefăcătorii şi Ctitorii Sfintei Tale Biserici,
închinate Preacuratei Maicii Tale din Dublin!
Cu iubire sfântă,
Pr. Ioan Irineu CRĂCIUN
Pr. Petru Ioan VLAIC

