VĂ INVITĂM SĂ DEVENIŢI CTITORI AI BISERICII
ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI
Parohia Ortodoxă Română Acoperământul Maicii Domnului, a fost înfiinţată în anul 2006, din nevoia firească a înlocuirii
unui areal urban secularizat cu un spaţiu plin de spiritualitate şi bucurie duhovnicească, care să aducă alinare, sfinţenie,
asistenţă religioasă şi revitalizare, într-o zonă mărginaşă a Capitalei - extremitatea sudică a Cartierului Rahova, care se
învecinează cu Comuna Măgurele.
S-a început acest proiect în anul 2004, prin acceptarea unei donaţii de 800 mp de teren agricol, oferit de D-na Anişoara
Stănescu. După aproape trei ani de cerinţe birocratice am reuşit în anul 2006 să-l împrejmuim cu un gard de beton si sa
construim o bisericuţa - paraclis cu o suprafaţă de doar 50 mp (10 x 5), total insuficientă pentru necesitătile locale, a cărei
destinaţie finală e de capelă. Aici s-a săvârşit Sfânta Liturghie şi celelalte Sfinte Taine şi Ierurgii până la sfârşitul anului
2009, când au fost terminate lucrărilor de construire a subsolului bisericii. Pe lângă acestea am amplasat o cruce cu o
înălţime de 12 m, luminată pe ambele părţi (CRUCEA DE LUMINĂ), care să marcheze zona spre închinare şi pentru a fi
un «far călăuzitor spre luminarea spirituală a zonei».
Valoarea totală estimată a lucrărilor ansamblului subsol, biserică, capelă, lumânărar, birou parohial si gard, în momentul
de faţă, este de 9.000.000 RON (cca. 2.000.000 euro). Finantarea urmează a se realiza exclusiv din donatii si
sponsorizări.
Din fonduri acumulate prin donatiile enoriasilor si unele sponsorizări, s-au executat lucrările enumerate, precum şi
săpătura,turnarea talpei de fundare, executarea infrastructurii şi finalizarea subsolului, la roşu, adică fără a se fi picta în el.
Am început şi realizarea suprastructurii, prin construirea a 2 m din ziduri, peste care a fost turnat un brâu de beton, cota
de la care se va începe construirea ferestrelor.
Acest proiect a ntâmpinat însă mari greutăti iar lucrarile au stagnat datorita lipsei colaborării cu firme de construcţii care
să fie parolişti, şi să poată onora contractele până la capăt. Din anul 2009 am început colaborarea cu o firmă de
constructori din Maramureş, oameni muncitori, credincioşi şi cu simţ de răspundere faţă de contractul semnat. Nădăjduim
ca lucrările să se finalizeze la finele anului 2012.
Parohiei noastre i-au fost repartizate un număr de cca 800 de familii, majoritatea având o condiţie socială medie, care nu
pot să suporte costul lucrărilor.
Din aceste motive, VĂ RUGĂM SĂ NE SPRIJINIŢI pentru a putea continua constructia bisericii si vă invităm să deveniti
ctitori şi binefăcători ai sfântului lăcas.
Ajutorul Dumneavoastră va însemna foarte mult pentru miile de persoane cu venituri modeste din această zonă, care au
ajutat si ajută după puterile lor si care speră din toată inima să poată vedea ridicată această biserică.
În asteptarea ajutorului Dumneavoastră, multumindu-vă pentru interesul si timpul acordat, rugăm pe Bunul Dumnezeu să
vă ocrotească şi să vă binecuvânteze. iar pe Maica Domnului să vă ocrotească cu Cinstitul său Acoperământ.
Preot Paroh CLAUDIUS SEBASTIAN LUŢAI
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