Enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München
München, vineri, 11 ianuarie 2019
Fraţi şi surori în Hristos,
Din darul lui Dumnezeu, am început de curând un An Nou, care sperăm să ne fie cu
sănătate, aducător de împliniri şi mulţumire, în care să trăim şi să lucrăm tot mai intens ca
şi fii ai lui Dumnezeu.
1. Mulţumire tuturor colaboratorilor şi susţinătorilor CBROM
Doresc ca acum, la început de an, să vă mulţumesc tuturor celor care, în multiple moduri,
aţi susţinut acţiunile Centrului nostru Bisericesc din München, ale Asociaţiei Tinerilor
Ortodocşi din Germania, ale Asociaţiei noastre caritative „Sf. Vasile cel Mareîntrajutorarea creştină a aproapelui” din München, cu atât mai mult celor care aţi fost
implicaţi direct şi prin care acestea s-au realizat. De asemenea, vă mulţumesc tuturor celor
care aţi susţinut financiar, dar nu numai, lucrările de construcţie a Aşezământului
Bisericesc.
2. Stadiul lucrărilor la Aşezământ
Lucrările de construcţie au avansat excepţional de bine. Avem doar o mică întârziere
cauzată de faptul că nu am putut susţine financiar un ritm mai rapid al lucrărilor. Despre
evoluţia
lucrărilor
de
construcţie,
informaţii
găsiţi
aici:
http://cbrom.de/nou/ro/actualitati/10-stiri/133-santierul-asezamantului-la-un-an-de-lainceperea-constructiei . Pe 10 ianuarie muncitorii au revenit pe şantier pentru a continua
lucrările. Concomitent cu ultimele lucrări de structură, se începe acum lucrul la detaliile
arhitecturale, instalaţii şi finisaje. Dacă vom putea asigura finanţarea necesară, toate aceste
lucrări ar trebui să fie finalizate cândva la sfârşitul acestui an. Pe paginile de facebook
www.facebook.com/cbrom.de/ şi www.facebook.com/episcopsofian/ vom prezenta în
continuare în mod constant ştiri despre evoluţia lucrărilor.
3. Finanţarea proiectului
Informaţii referitoare la finanţarea lucrărilor de până acum aţi citit deja la linkul indicat
anterior. Costurile pe care le vom avea anul acesta, pentru finalizarea proiectului, sunt
comparabile cu cele de anul trecut, chiar puţin mai mari, având în vedere stadiul actual al
lucrărilor. Puteţi susţine construcţia atât prin donaţii punctuale mai consistente, cât şi prin
donaţii lunare programate (vezi aici: http://cbrom.de/nou/ro/donatori/finantare/). De
curând
folosim
şi
serviciul
de
donare
paypal
(detalii
aici:
http://cbrom.de/nou/ro/actualitati/10-stiri/135-donatii-pentru-noul-asezamant-de-lamuenchen-se-pot-face-face-de-acum-si-prin-intermediul-paypal). Vom continua şi anul
acesta acţiunea celor 10.000, pentru a lărgi pe cât posibil cercul donatorilor. Detalii despre

evoluţia
acesteia
găsiţi
pe
pagina:
http://www.cbrom.de/index.php/actualitate/anunturi/895-actiunea-celor-10-000continua-si-in-anul-2019 .
4. Lucrare cu deosebită valoare simbolică
La finele anului trecut, am avut bucuria să constatăm importanţa pentru întreaga noastră
Ţară a sfinţirii Catedralei Naţionale. Preafericitul Părinte Daniel a spus despre ea că atunci
când va fi finalizată este chemată să fie „O expresie a sufletului românesc când se află în
bucurie”. Păstrând proporţiile, o expresie şi o importanţă asemănătoare este destinat să
aibă şi Aşezământul nostru, fiind în acelaşi timp şi un „Acasă” al românilor din Diasporă şi
o ambasadă spirituală a creştinătăţii ortodoxe româneşti.
În urmă cu câţiva ani, preşedintele de atunci al Parlamentului European, un creştin
anglican, spunea mitropolitului grec Hieroteos Vlachos: „De la dumneavoastră, de la
ortodocşi, aşteptăm să oferiţi Europei altceva: vreau să ne aduceţi pacea, libertatea,
această deplinătate pe care o trăiţi in tradiţia voastră; vreau să ne aduceţi sensul vieţii
care aici, in Europa, s-a pierdut”. Finalizarea cu succes a Aşezământului este nu doar un
răspuns la o necesitate practică pentru noi şi urmaşii noştri, ci şi un fapt de o deosebită
valoare simbolică atât pentru noi românii şi pentru creştinismul ortodox, cât şi pentru
identitatea Europei şi a lumii globalizate în mijlocul căreia trăim. Este o contribuţie a
noastră, conformă cu identitatea noastră, cu darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu,
la regăsirea, redefinirea şi reorientarea omului recent european, secularizat şi înstrăinat de
Dumnezeu şi de sine însuşi. Noi ne bucurăm de beneficiile materiale ale culturii vesteuropene, dar această lume are nevoie, la rândul ei, ca noi să nu înăbuşim lumina tradiţiei
noastre, ci s-o facem să lumineze.
5. Binecuvântare
Cu nădejdea că vom reuşi să fim tot mai uniţi şi determinaţi în a ne asuma propriul destin,
înţelegând că prezentul şi viitorul le făurim împreună, lucrând cu Dumnezeu la propăşirea
noastră, 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 şi Vă dorim tuturor sănătate, bucurie,
împlinire şi mântuire.
Cu dragoste în Hristos, recunoştinţă, bucurie, nădejde şi binecuvântare,
Episcop vicar

