
 
 
 
 
 
 
 
 
Acţiunea celor 10.000 - „viitorul nu este un loc care ne aşteaptă, ci un proiect care se 
construieşte” 
 
Fraţi creştini şi fraţi români, 

Frumuseţea viitorului nostru şi al copiilor neamului nostru o construim prin tot ceea ce 
facem acum. Lucrările la Aşezământul nostru Bisericesc din München înaintează cu bine, 
din darul lui Dumnezeu, urmând ca la finele acestui an toate cele trei clădiri să fie 
finalizate „la roşu”, acoperite şi închise cu uşi şi ferestre.  

Soarta acestui proiect este în mare măsură pusă de Dumnezeu în mâinile noastre. ACUM 
suntem chemaţi să ne asumăm sarcinile şi responsabilităţile, pentru care ulterior vom avea 
binecuvântarea şi bucuria împlinirii. Pentru a putea acoperi costurile de aproximativ 
1.000.000 € pentru următoarele luni, am iniţiat acţiunea celor 10.000. Prin aceasta 
dorim să implicăm 10.000 de credincioşi1 dispuşi să doneze, până la 15 august 2018, 
suma de 100 €2 pentru proiect. Important este ca toţi cei la care ajunge această chemare 
să doneze 100 €, cu menţiunea „Kirchenbau-10.000”, şi să răspândească cât mai mult 
posibil această ştire, încercând să-i determine pe cât mai mulţi cunoscuţi şi prieteni ai lor 
şi să doneze şi să răspândească, la rândul lor, ştirea.  

Vă rugăm, pentru reuşita acţiunii, să vă implicaţi cât mai mulţi în concretizarea ei. Această 
implicare constituie cheia reuşitei. Având în vedere numărul celor spre un milion de 
români din Germania, înţelegem că e nevoie doar de credinţă şi voinţă. Să ni le 
înmulţească Dumnezeu. 

Înainte să scriu aceste rânduri am donat cei 100 €. Apoi am scris. Câţiva din prietenii şi 
colaboratorii mei deja m-au urmat. Dar TU?  

Cu nădejdea că, ridicând împreună Aşezământul, această lucrare ne va fi spre unire şi 
binecuvântarea neamului, cu mulţumiri şi rugându-L pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, 

Sofian Braşoveanul + Episcop vicar 

 
  

                                                 
1
 Ne adresăm atât celor care au mai donat sau donează lunar, cât şi celor care încă nu sunt implicaţi în această acţiune. 

Cei care nu cunosc încă proiectul, pot afla mai multe despre el pe pagina web: http://www.cbrom.de/ sau pe cea de 
Facebook: https://www.facebook.com/cbrom.de/ . Donaţiile pot fi făcute pe contul nostru: Rum. Orth. Metropolie-
Kirchenzentrum München, IBAN: DE76750903000005130735, sau pe bază de chitanţă, atât la München cât şi în 
fiecare din parohiile Arhiepiscopiei noastre, cât şi în cadrul colectelor care se vor organiza în fiecare parohie.  
2
 Dacă suma este totuşi prea mare pentru posibilităţile cuiva, se pot asocia două, trei sau chiar mai multe persoane 

pentru o donaţie de 100 €. Bineînţeles că se pot face donaţii (punctuale sau în formă de Dauerauftrag) în valoare mai 
mare sau mai mică, după cum doreşte şi poate fiecare, şi în afara acestei acţiuni. 

http://www.cbrom.de/
https://www.facebook.com/cbrom.de/

