
HRISTOS A ÎNVIAT!

PROCLAMARE SFÂNTĂ

Noi, Preotul şi Credincioşii Drept-măritori Români
aparţinând Bisericii multi-etnice Greco-Ortodoxe
„Buna Vestire” din Arbour Hill, Dublin - Irlanda,
(ea însăşi fiind ctitorie de suflet Românească)

prin prezenta DECLARĂM înaintea lui
Dumnezeu Cel în Treime Închinat şi Mărit

şi înaintea oamenilor credincioşi
că dorind - fă ă şr ovăire - a da curs

Apelului Providenţial al Bisericii Ortodoxe Române
din 11 februarie 2010,

rugăm a fi primiţi sub Sf. Omofor al Sf. Patriarhii Române,
în deplină ascultare

de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
şi cu fiască supunere Înaltpreasfinţitului nostru Stăpân,

Domnului Domn, +Iosif, Arhiepiscop al Europei Occidentale
şi Mitropolit al Europei Occidentale şi de Sud.

Încredinţăm pe Preafericitul Părinte Patriarh +Daniel,
pe toţi Membrii Sf. Sinod, pe Clerul, Cinul Monahal şi

Drept-credincioşii români de pretutindeni
de buna noastră credinţă de fii ai Bisericii Mame Române

după ani de rupturi dureroase din vremuri de-acum apuse.

Rugăm ca cele de cuviinţă să fie acum îndeplinite fiind
învredniciţi de primirea Sf. Antimis, a Sf. şi Marelui Mir
precum şi a Decretului Arhiepiscopal şi Mitropolitan de

înfiinţare a Parohiei noastre Ortodoxe Române din Dublin
cu Hramurile

„Buna Vestire” şi „Duminica Sfinţilor Români”.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Dublin, în Săptămâna Luminată, din anul Mântuirii 2010
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Păstraţi această parte pentru Dvs.

Păstraţi această parte pentru Dvs.

Completa returnaţi şi ţi această parte la Biserică, vă rugăm

Completa returnaţi şi ţi această parte la Biserică, vă rugăm

Fraţi Români,

Persoane de contact:

Preot paroh Ioan Irineu Crăciun

Detalii bancare:

A sosit ceasul deşteptării noastre şi, cu încredere în Dumnezeu, să facem
împreună o lucrare care va dăinui în veşnicie:

în care să ne închinăm noi şi copiii noştri.O BISERICĂ ROMÂNEASCĂ

Parohia noastră acum înfiinţată cu binecuvântarea
va fi ca o familie mare, îmbrăţişându-vă pe toţi cei care ne-aţi urmat cu credinţă în
aceşti ani.

Toţi cei care doriţi să fiţi parte acestui bun început şi să aparţineţi de Parohia
noastră pusă sub oblăduirea Maicii Domnului şi a Sfinţilor Români, vă rugăm să
completaţi formularul aflat în partea dreaptă

Vă rugăm apoi ca formularul completat să îl returnaţi la Biserică, pentru a fi trecut
în registrul acesteia. În acest mod veţi deveni Membri Fondatori ai nou înfiinţatei
Parohii Române Ortodoxe Buna Vestire şi Duminica Sfinţilor Români din Dublin,
Irlanda.

***********************************

Secretar al Consiliului Parohial
Telefon 086 1660282

Sorting code   990 642
Account no.    17232628
Permanent TSB, Rathfarnham branch

IPS nostru Mitropolit Iosif

Viorel Niculescu

The Romanian Orthodox Parish of The Annunciation

–

„ ” „ ”

–

persoanele care NU doresc să
precizeze adresa la care locuiesc sunt rugate să precizeze cel puţin un număr de
telefon pentru contact.

Vă asigurăm că datele pe care ni le veţi furniza vor fi tratate cu cea mai mare
confidenţialitate.

Telefon – 087 7941988

***********************************

„ ”

Persoana de contact

Membrii familiei

Numele de familie .............................................................................

Prenumele .........................................................................................

Adresa

Telefon

Email

Numele soţului

Numele soţiei

Numele copiilor

Copiii au fost botezaţi în Biserica din Arbour Hill?         DA NU

Dacă da, în ce dată

Aţi fi dispus să contribuiţi financiar, în funcţie de posibilităţi, pentru
ajutorul Parohiei noastre?

...............................................................................................

...........................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................

DA NU

?

(în cazul în care răspunsul este DA, veţi fi contactat confidenţial de
către un reprezentant al Parohiei)

Patriarhia Română
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Arhiepiscopia Europei Occidentale
Parohia Română Ortodoxă "Buna Vestire" şi "Duminica Sfinţilor Români"

Dublin - Irlanda


