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Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

Centrul Bisericesc München
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Enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

Fraţi şi surori în Hristos,

Faptul de a Vă trimite adeverinţele de donaţie pentru anul 2016 îmi dă prilejul şi bucuria să Vă scriu şi 
următoarele rânduri cu referire la proiectul Aşezământului Bisericesc şi la alte acti vităţi ale noastre.

1. Terenul pregăti t aşteaptă lucrătorii
Între lunile iunie-noiembrie ale anului trecut au fost executate pe teren lucrările de excavare a solului şi 
de montare a sprijinirilor metalice, în vederea începerii lucrărilor de betonare pentru fundaţii şi subsoluri. 
Excavările au durat foarte mult din cauza contaminărilor din teren. Fiecare rând de sol excavat a trebuit 
să fi e pus în grămezi, apoi s-au luat probe, s-au analizat la laborator, s-au aşteptat rezultatele analizelor 
şi, doar ulterior, pământul a putut fi  transportat. Groapa a ajuns la -4 metri, aproape de cota de fundare. 
După trecerea perioadei reci, se va săpa încă puţin până la cota de fundare. Din fericire zona de sol cu 
contaminări a fost depăşită, astf el că restul săpăturilor vor putea fi  executate fără impedimente. 

2. După trecerea anoti mpului rece vor începe lucrările de betonare
În toamna anului 2016 s-a efectuat o licitaţie pentru lucrările de betonare şi zidărie. Constructorul desem-
nat în urma acesteia a ofertat la un preţ de 2,5 milioane (costurile pentru noi, incluzând TVA, însemnând în 
jur de 3 milioane). Având în vedere că preţul este mai ridicat decât se esti mase, am iniţiat încă o ofertare 
a întregii lucrări, pe baza planurilor arhitecturale şi de instalaţii la nivel de detalii de execuţie, pentru a 
obţine o privire de ansamblu asupra costurilor totale, cât şi pe categorii de lucrări. Aceste calcule ne sunt 
absolut necesare şi pentru propria orientare, cât şi în vederea găsirii de sprijin la fi nanţare. Având în vede-
re valorile ofertelor cât şi serviciile şi condiţiile oferite, vom putea stabili cât mai în cunoşti nţă de cauză ce 
fi rme alegem pentru execuţie. Lucrările de betonare la subsol urmează să înceapă după ce excavările vor 
ati nge nivelul de fundare, imediat după trecerea perioadei reci.

3. Finanţarea proiectului
Lucrările de excavare şi terasamente precum şi cele de instalare a sprijinirilor metalice executate anul tre-
cut, însumate cu alte cheltuieli pentru procurarea unor materiale de construcţie (fi er beton), organizarea 
de şanti er (achiziţionare de conteinere pentru muncitori), planifi care, diverse aprobări au însumat un total 
de plăţi în valoare de aproximati v 550.000 EUR. Actualmente avem pe cont în jur de 400.000 EUR disponi-
bili pentru lucrare şi căutăm cele mai bune soluţii pentru o fi nanţare, care să asigure conti nuarea lucrărilor 
fără întreruperi. Indiferent de soluţia pe care o vom putea alege, este foarte importantă susţinerea care 
vine din partea noastră, a tuturor membrilor Bisericii.
În condiţiile globale actuale destul de tulburi, este tot mai evidentă atât lipsa de repere şi de orientare a 
oamenilor, cât şi necesitatea găsirii unui sens al vieţuirii în această lume, sens care poate fi  găsit doar prin 

München, joi, 2 februarie 2017
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raportarea la Dumnezeu şi la dimensiunea noastră veşnică. Aşezământul pe care îl vom construi îl dorim 
ca un astf el de loc de (re)găsire de sine, de înţelegere a rostului nostru în lume şi (re)încărcare spirituală, 
sufl etească, pentru a primi în noi puterea de a merge înainte pe calea binelui. Aceasta atât pentru noi, 
cât şi pentru multe generaţii care vor veni după noi. Tocmai de aceea, Vă îndemn din toate puterile să 
nu rataţi această ocazie de a contribui după putere la înălţarea acestui Aşezământ. Se cheltuie azi sume 
imense pentru lucruri mai puţin importante. Noi însă dorim să investi m cât mai mult în acest obiecti v, care 
va însemna mult pentru viaţa noastră. Cu cât mai mulţi vom fi  alături, cu atât mai repede şi, mai ales, mai 
bine va merge totul.
Detalii referitoare la proiect, la lucrări şi fi nanţare se vor actualiza pe pagina dedicată lui, pe care Vă rog 
să o consultaţi: htt p://cbrom.de/nou/ro/. Vă rugăm să vorbiţi rudelor, prietenilor, cunoscuţilor despre 
acest proiect minunat. Vorbiţi despre el oricui credeţi că ar putea să-l sprijine. Sau recomandaţi-ne pe cei 
care credeţi că ar putea să facă acest lucru. Şi, mai ales, să nu uităm că atât pentru a fi naliza lucrarea cât 
şi pentru ca ea să-şi poată împlini menirea este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Atât cei au, cât şi 
cei care poate nu au posibilitatea de a sprijini fi nanciar proiectul, pot cu siguranţă înălţa o rugăciune către 
Dumnezeu în acest sens. Să fi e siguri că această rugăciune are o mare valoare. Dumnezeu nu aşteaptă să-i 
oferim ce nu avem, ci din ce avem; dar mai ales să I ne oferim pe noi înşine.

3. Mulţumire şi binecuvântare
Vă mulţumim din sufl et tuturor celor care şi în anul 2016, individual sau ca şi parohii, ne-aţi fost alături 
şi ne-aţi sprijinit în orice fel acţiunile şi proiectele: şi pe cel de construire a Aşezământului, şi acţiunile 
Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Germania, şi proiectele pentru ajutorarea copiilor săraci sau defavorizaţi 
din România, sau oricare alta din acti vităţile noastre. Suntem creaţi de Dumnezeu fi inţe sociale, fraţi, ca să 
avem nevoie unii de alţii, să ne maturizăm, să ne împlinim prin atenţia şi sprijinul pe care să-l dăm celor 
afl aţi în greutăţi. Atenţia la nevoile semenilor ne face să devenim noi mai umani. Să ne ajute Dumnezeu să 
trăim ca oameni în mijlocul oamenilor.
Împreună cu ostenitorii, slujitorii şi colaboratorii Centrului Bisericesc din München, Îl rugăm pe Dumnezeu 
să Vă binecuvânteze viaţa, familiile, prietenii, să Vă dăruiască înaintare în tot ce e bun şi frumos; Vă dorim 
tuturor sănătate, bucurie, împlinire şi mântuire.
Cu dragoste în Hristos, recunoşti nţă, bucurie şi binecuvântare,

Episcop vicar

Paul-Heyse-Straße 19 • D-80336 München • Telefon 0 89-66 06 08 84 • Fax 0 89-54 57 20 58 • E-Mail secretariat@cbrom.de
Internet www.cbrom.de • Bankverbindung Liga Bank eG • IBAN DE76 7509 0300 0005 1307 35 • BIC GENODEF 1M05


