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RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI PAROHIAL 

ANUL 2016 

 

Preacucernice Parinte, Dragi Enoriasi ai Parohiei noastre, 

 

Bunul Dumnezeu si Maica Sa ne-a ajutat sa trecem cu bine si al cincilea an al existentei  
parohiei noastre. 

Deci va rugam, sa dam slava Bunului Dumnezeu si sa-i multumim Maicii Sale care cu 
Acoperamintul sau ne-a ocrotit de vitregiile vremii secolului XXI in care ne-a invrenicit Bunul 
Dumnezeu sa le traim. 

Doresc din tot sufletul sa multumesc Parintelui nostru Ioan Felician pentru activitatea sa si 
faptul ca ne insufleteste in activitatile sfantei bisericii, a sfantelor liturghi pe care le respecta cu 
strictete si a deosebitelor sale predici duminica de duminica si  prin care cu ajutorul cuvintelor 
epocii de astazi ne face sa intelegem cuvantul sfantei evanghelii si al scripturii lasat de 
Mantuitorul nostru Iisus Hristos prin Apostolii Sai care i-au fost alaturi marturisind neincetat 
credinta crestina.  

Bunul Dumnezeu sa va intareasca si sa va tina sanatos Parinte ca sa ne indrumati in 
continuare pe calea cea dreapta a credintei noastre stramosesti. 

Sa multumim familiei Parintelui Zinca, a d-nei Preotese Lavinia care duminica de duminica este 
alaturi de Parinte si de noi toti, ne ajuta si ne insufla cu o energie deosebita si conducand pe cei 
de la strana cu frumoasele cantari ale sfantei liturghii si copiilor Andreea si Cristian care desi la 
scoala si cu servicii ajung uneori la sfanta liturghie pentru a fi alaturi de noi toti. 

Doresc sa multumesc deasemeni Consililui Parohial si al tuturor membrilor bisericii noastre care 
cu ajutorul dinsilor au facut sa functioneze biserica noastra in aceste vremuri moderne pline de 
democratie dar lipsite din ce in ce mai mult de spiritualitate. 
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Si nu in ultimul rand, sa multumim tuturor enoriasilor, familiilor comunitatii noastre, acelora 
care au donat si au ajutat biserica noasta, impodobind-o cu frumoase lucruri duhovnicesti prin 
sfantele icone si baldachinul cu racla sfantiilor, dar si prin simpla lor presenta duminica de 
duminica la sfanta liturghie au facut ca misiunea noastra sa continue sa existe. 

Sa multumim Sfantilor, Sfantilor Apostoli, Maici Domnului, Sfantilor Parintii, Sfantilor 
Mucenici, Sfantelor Mucenite si Sfantilor Martiri; Sfantilor Trei Erarhi, Sfantei Cruci ca au 
ajuns in biserica noastra si slujesc alaturi de Mantuitorului nostru Iisus Hristos la sfanta 
liturghie in cer, dar si pe pamint alaturi de Parintele nostru Felician. Este o mare taina si 
deosebita bucurie ca sa asistam duminca de duminica la sfanta liturighie alaturi de toti acesti 
Sfantii care se roaga pentru noi toti, sa le dam slava si sa le multumim ca au ajuns in biserica 
noastra.  

Sa multumim din suflet donatorului nostru prin efortul sustinut pe care l-a facut si il face 
pentru infrumusetarea biserici noastre spirituale si duhovnicesti. Bunul Dumnezeu sa-i dea 
santate dumnealui si familiei sale pentru jerfa sa. Chiar daca nu avem o biserica proprie pentru 
parohia noastra, dar prin fapt ca acesti Sfanti si Sfanti Apostoli prin particica lor sunt prezenti 
la sfanta liturghie impreuna cu Mantuitorul nostru Iisus Hristos , iar biserica toata prin 
binecredinciosi este vie. Biserica Domnului suntem noi toti cu Bunul Dumnezeu si toti Sfantii 
sa ne ajute sa avem intr-o zi o biserica noastra. 

Deasemenea as vrea sa mentionez cateva din activitatile mai principale ale acestui an pe care le-
am facut impreuna si bineinteles, cu ajutorul Bunului Dumnezeu si Maicii Sale: 

- Martisorul 2016 – prin care cu ajutorul donatorilor si donatoarelor si tuturor doamnelor 
care ne-au ajutat si prin vanzarea de martisoare am adus un plus bisericii noastre 

- Targul de prajituri – cu ajutorul doamnelor si gospodinelor parohei noastre am vantut 
gustoase prajituri, sa le multumim tuturor pentru ca ne-au ajutat in acest eveniment 

- Agapa frateasca cu ocazia hramului bisericii noastre Acoperamantul Maicii Domnului  
dar si a 

- Revelionul 2017 – in care membri ai Consilului Parohial s-au implicat direct pentru 
rezervare si alegerea unui meniu special si au facut ca toate aceste evenimente sa fie o 
reusita iar invitatii si membrii comunitatii noastre parohiale sa se simta nemaipoment si 
sa sarbatoreasca clipe de neuitat. 
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În continuare vă prezint componenta Consiliului Parohial - legislatura 2016: 

Preot Paroh:     Ioan Felicean Zinca 

1. Preşedinte:       Maxim Diaconu 

2. Vicepreședinte:      Florin Lăzărică Eleneş 

3. Preşedinta Reuniunii de Femei:    Lucia Claudia Sas 

4. Secretar:       Olimpia Filitov 

5. Epitrop I:      Gheorghe Baltac 

6. Epitrop II:      Mihail Dorel Sas 

7. Epitrop III:      Mircea Dragomir 

8. Casier :        Teodora Lazăr 

9. Controlor I:      Eugen Victor Bărăitaru 

10. Controlor II:       Răzvan-Vasile Râșnovean 

11. Membru Supleant:      Carla Bocănici 

12. Membru Supleant:      Gabriela Neagoe 
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Întrunirea Consiliului Parohial a avut loc ori de câte ori a fost necesar pentru buna 

desfășurare a tuturor activitătilor din Biserica noastră. 

  Realizările din anul 2016 reflectă încă odată faptul că membrii Consiliului Parohial al 
Bisericii Ortodoxe Române cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului" au îndeplinit cu succes 

misiunea încredințată de Adunarea Generală. 

 Rugăm încă odată pe Domnul Nostru Iisus Hristos si pe Maica Sa cu Acoperământul său 
să ne ocrotească în continuare si să ajute membrii noului Consiliu Parohial în realizarea tuturor 

proiectelor și obiectivelor viitoare propuse.  

Sa ramanem alaturi de Parintele noastru in misiunea pe care o face pe aceste meleaguri straine 
de la capatul lumii, departe de tara nostra si glia nostra stramoseasca. Sa fim uniti si iubitori 
unul cu celalalt asa cum Mantuitorul nostru Iisus Hristos i-a indrumat pe apostolii sai – 
„ramine-ti uniti” in Sfanta, Apostoleasca si Soborniceasca biserica! 

Sa-i multumim Bunului Dumnezeu si sa-l rugam sa ne ajute in continuare sa mergem pe drumul 
cel drept, iar Maicii Sale cu Acoperamintul sau sa ne ocroteasca mai departe de toate vitregiile 
acestor vremuri. Amin! 

 

 

Nevrenicul robul tau, 

Maxim 
 

 

26 Februarie 2016 

 

Maxim Diaconu - Președintele Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe Române a ROEA cu hramul: 
"Acoperământul Maicii Domnului" Pierrefonds & West Island 
"CHAPEL OF ARCHANGEL MICHAEL" 17132 RUE PARKER, PIERREFONDS, H9J 1C7 
 
E-mail: bor_west_island@yahoo.com 
WEB: http://www.ortodoxwestisland.ca 


