CASA

LUI

DUMNEZEU

DIN CARTI-

ERUL ÎN CARE LOCUIEȘTI

Biserica este icoana Sfintei Treimi, o unitate
a comuniunii, o unitate a dragostei.
pr. C. Galeriu

Oameni cu credință mare și cu
mult zel înalță biserici în care se
aduce mărire și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru binefacerile
pe care le căpătăm zi de zi, clipă de
clipă, ca fii ai Lui. Biserica și comunitatea ce se constituie în jurul ei,
numită parohie, este și modalitatea
eficientă de ajutorare și susținere
reciprocă, de binefacere și ajutor în
nevoințe între oameni.

ADU-ȚI DARUL TĂU LA CONSTRUIREA
BISERICII ORTODOXE „SF. IOAN IACOB
HOZEVITUL ŞI SF. SERAFIM DE SAROV”
Biserica Sfântul Ioan Iacob Hozevitul şi Sfântul Serafim de
Sarov, care se construiește la Ciocana pe bd-ul Mircea cel Bătrân nr. 40 vine să susțină locuitorii cartierului prin rugăciuni,
să lumineze viața creștinilor și să le acorde sprijin duhovnicesc
în viața de familie, în relațiile sociale și în toate activitățile cotidiene, dar, mai ales, să-i călăuzească în mântuirea sufletelor lor
și ale celor apropiați. Vă îndemnăm să ajutați, după posibilități,
la înălțarea Sfântului Locaș. Este acceptat și bine chivernisit orice ajutor bănesc ori material; de mare folos este chiar și bănuțul cel mai neînsemnat - dat cu drag și cu bună credință de oricare om binevoitor și iubitor de Dumnezeu.

http://www.sf-ioan-iacob.md/

În prezent, pe șantier urmează a se
face lucrări dintre cele mai costisitoare ce țin de asamblarea acoperișului, care trebuie să protejeze de
distrugeri ceea ce s-a construit până în prezent. Venim la Dumneavoastră cu rugămintea ca încă o
dată să contribuiți fiecare, cu credință și după posibilități, astfel încât să izbutim a face față lucrărilor,
iar noi vom stărui în rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca să vă răsplătească orice efort la ridicarea
Locașului său Sfânt. Alăturați-vă
nouă și ajutați să construim o biserică de care să fim mândri noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri! Numele celor ce ajută la construcția Bisericii sunt și vor fi
pomenite permanent în biserică la sfintele slujbe. Le mulțumim
tuturor celor care au contribuit și contribuie la susținerea spirituală și materială a activității noastre.
Preot Paroh: Alexei Semionov

Contul bancar al bisericii noastre:

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
(AGRNMD2X) 2251892008 – MDL;
Cod Fiscal: 39815018
Pentru detalii sunați la nr. de tel.:
022 35 00 23, 794 10 685.

Donația poate fi depusă şi în biserică.

