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Limours, 17 iulie 2021 
 
 

Iubiți credincioși, 
 
 
Cu siguranță, cu toții am simțit, de mulți ani, că suntem din ce în ce mai numeroși și că ne 

lipsește foarte mult un loc în care să ne putem aduna, atât pentru Congresele Mitropoliei noastre, sau 
pentru Adunările Eparhiale, cât și pentru diferite evenimente precum sărbătorile mai mari, întâlnirile 
responsabililor cu învățământul religios, familii, tabere pentru scout / cercetași sau întâlniri ale 
tinerilor în general. Toate încercările noastre de a ne întâlni la Limours, la sediul Mitropoliei, pentru 
aceste evenimente, nu au făcut decât să ne confirme cât de numeroși am fost într-un spațiu mic, 
determinându-ne să căutăm un loc mai mare care să poată fi întrebuințat și adaptat nevoilor noastre. 

 
În cele din urmă am găsit acest loc care să răspundă tuturor acestor nevoi, chiar în Limours, 

la câteva minute de centrul mitropolitan. Este vorba de o casă foarte mare, pe un teren de 12 hectare, 
adecvat nevoilor comunității noastre. 

 
Cumpărarea proprietății implică cheltuieli cu mult peste ceea ce ne-am fi putut aștepta. Casa 

și terenul costă 1.575.000 EUR, iar cheltuielile pentru reparații vor fi, de asemenea, mari. 
 
Prin urmare, apelăm la generozitatea dumneavoastră. Trebuie să strângem această sumă cât 

mai repede posibil, până la sfârșitul lunii august, astfel încât să putem cumpăra această proprietate, 
pentru a continua și intensifica lucrarea noastră misionară. 

 
Orice donație, în măsura posibilităților dumneavoastră, este binevenită. 
 
Hristos Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească însutit generozitatea. 
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