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RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI  PAROHIAL 
PE ANUL 2011 

 În primul rând doresc să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat privilegiul de a 
exista ca şi Biserică Ortodoxă Românească pe aceste tărâmuri multietnice.  
 În al doilea rând doresc să vă mulțumesc tuturor celor care prin dragostea şi 
bunăvoinţa Dumneavoastră aţi ajutat la propăşirea acestui Sfânt Locaş Ortodox 
Românesc cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului"  având şi al doilea hram de uz 
intern "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena". 
   Adunarea informală şi de constituire a Misiunii noastre ortodoxe a avut loc la data 
de duminică 15 mai 2011 orele 14 în locaşul Bisericii noastre. Această adunare a fost 
prezidată de către delegatul eparhial Protoiereu Ionel Cudriţescu al Canadei de est. La 
apelul nominal s-a constatat că din 92 de persoane înscrise pe lista iniţială au fost 
prezente un număr de 32 persoane.  Din sală au mai aderat încă 39 de persoane, în 
total cu drept de vot fiind prezente un număr de 71 persoane. Primul Consiliu Parohial  
Provizoriu ales a fost format din 7 membrii, şi anume: 
Preşedinte:  Florin Eleneş 
Secretar: Horia Neaga 
Casier: Mihaela Vesalin 
Epitrop I: Vasile Prigoreanu 
Epitrop II: Dan Grigore 
Controlor: Victor Bărăitaru 
Controlor: Gheorghe Solomon 
După care noul Consiliu Parohial Ales a depus jurământul în faţa Adunăii Generale. 
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 În data de 9 iulie 2011, din mila lui Dumnezeu, la întrunirea Consiliului Episcopal 
al Episcopiei Ortodoxe Româneşti din America a fost aprobată înfiinţare Misiunii Noastre 
Ortodoxe.  Atunci s-a primit Sântul Antimis şi s-a atribuit hramul "Acoperământul Maicii 
Domnului", ce se sărbătoreşte în fiecare an la data de 1 octombrie. 
 Atunci  Părintele Prof. Dr. Nicolae Stoleru a fost însărcinat cu interimatul până la 
numirea definitivă a noului preot paroh, fiind ajutat de Diaconul Gabriel Alexe, care cu o 
deosebită purtare de grijă a resuşit, pe cheltuiala prea cucerniciei sale, să 
împodobească Biserica Noastră de suflet cu o adevărată bogăţie de obiecte de cult, fără 
de care nu am fii putut săvârşi Sfânta Liturghie, aşa cum se cuvine. 
 Prima Sfântă Liturghie, după înfiinţarea Misiunii Ortodoxe, a fost săvârşită de 
către Părintele Prof. Dr. Nicolae Stoleru la data de duminică 17 iulie 2011 orele13.  
 La data de 22 octombrie 2011 Diaconul Gabriel Alexe a fost hirotonit preot fiind 
învrednicit de către Înalt Prea Sfiinţitul Arhiepiscop Nathaniel să slujească ca şi preot 
paroh la Misiunea Noastră. 
 Pe parcursul anului 2011 am avut o serie de evenimente importante ale Bisericii 
la care Consiliul Parohial Provizoriu împreună cu Prea Cucernicia Sa Părintele Gabriel 
Alexe au avut o contribuţie deosebită în organizarea acestora.  Aceste evenimente au 
avut ca scop principal unitatea Bisericii şi întărirea credinţei noastre ortodoxe. 
 În continuare vor fi enumerate toate aceste evenimente, şi anume: 

 săvârşirea, pentu prima dată, în Biserica Noastră a Tainei Sântului Maslu la data 
de 26 august 2011 

 prima masă comunitară la data de 28 august 2011 
 masa comunitară a lunii septembrie la data de 25 septembrie 2011 
 săvârşirea Tainei Sântului Maslu a lunii septembrie la data de 30 septembrie 

2011 
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 prima sărbătoare a hramului "Acoperământul Maicii Domnului"  la data de 1 
octombrie 2011 

 deschiderea Școlii Duminicale pentru copii şi prima agapă a hramului la data de 2 
octombrie 2011, acestea fiind unele dintre cele mai importante momente pe anul 
2011 

 săvârşirea Tainei Sântului Maslu a lunii octombrie la data de 21 octombrie 2011 
 masa comunitară a lunii noiembrie la data de 13 noiembrie 2011 
 săvârşirea Tainei Sântului Maslu a lunii noiembrie la data de 25 noiembrie 2011 
 ceremonia de instalare a Prea Cucerniciei Sale Părintele Gabriel Alexe la data de 

duminică 4 decembrie 2011 săvârşită de către delegatul eparhial Protoiereu Ionel 
Cudriţescu al Canadei de est 

 prima serbare de Crăciun realizată cu participarea deosebită a copiilor de la 
Școala Duminicală urmată de masa comunitară a lunii decembrie la data de 11 
decembrie 2011 

 sărbătoarea Naşterii Domnului - primul Crăciun săvârşit în Biserica Noastră la 
data de 25 decembrie 2011 

 şi ca ultim eveniment deosebit pe anul 2011 am avut Întâmpinarea Noului An în 
Biserică urmata de Revelionul 2012 

 Reuniune Consiliului Parohial Provizoriu s-a realizat lunar şi ori de câte ori a fost 
nevoie pentru bunul mers al Bisericii Noastre. 
 În continuare doresc să mulţumesc Prea Cucerniciei Sale Păintele Gabriel Alexe 
şi tuturor membrilor Consiliului Parohial Provizoriu care au fost alături de mine, ajutând 
la îndeplinirea primului mandat în cadrul Bisericii Noaste de Suflet cu hramul 
"Acoperământul Maicii Domnului"  având şi al doilea hram de uz intern "Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena". 
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 În încheiere să o rugăm pe Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoare 
Fecioara Maria întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să 
ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de 
toată lovirea cea veninată a diavolului. Pazeste-ne până la sfârşit cu rugaciunile tale 
neosândiţi, că prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi 
închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 
 

Florin Eleneş - Preşedintele Misiuni Ortodoxe  Române a ROEA cu hramul: 
"Acoperământul Maicii Domnului" Pierrefonds & West Island 

12301 rue Colin, Pierrefonds, Québec,  H9A 1C3 

Tel.: 514-515-2625 

E-mail: bor_west_island@yahoo.com 

 


