24 noiembrie 2010

Noutati Parohiale
Iubiti frati intru Hristos,

In vederea pregatirii Adunarii Generale Parohial din data de 19 decembrie 2010, dorim sa va informam,
in avans, despre cateva aspecte importante, legale si financiare, ale Parohiei noastre.
In ziua de marti, 23 noiembrie 2010, a avut loc Sedinta Comuna a Consiliului Parohial si a Trust
Board-ului, sedinta in cadrul careia s-au convenit, in unanimitate, urmatoarele:
1.

Membrii Trust Board-ului vor deveni membrii de drept ai Consiliului Parohial astfel incat
sa avem o conducere unitara a Parohiei noastre, realizandu-se astfel o comunicare mai prompta,
mai directa, mai completa si mai transparenta cu toti membri Parohiei noastre, asupra intregii
activitati si a proiectelor parohiale ce dorim sa le organizam si derulam. Ca urmare Consiliul
Parohail are in componenta urmatorii noi membri:


Doamna Mary McIntosh,



Domnul Alexander McIntosh,



Doamna Aureliana Suciu,



Doamna Heather Gampbell.

2.

Doamna Aureliana Suciu, avand functia de Vicepresedinta si casiera a Trust Board-ului, a
primit responsabilitatea pregatirii si prezentarii, in cadrul Adunarii Generale Parohiale din 19
decembrie 2010, a Raportului Financiar pentru ultimii ani.

3.

Presedinta Trust Board-ului, doamna Mary McIntosh, ne-a informat ca, in urma sedintei
Trust Board-ului, din data de 4 septembrie 2010, s-a hotarat si votat, in majoritate, ca Trustul

Bisericii sa fie desfiintat si toate bunurile mobile si immobile, aflate in posesia Trust Boardului, sa fie transferate “Parohiei Ortodoxa Romane Sfantul Ignatie Teoforul”.
In acest scop s-a dispus ca avocatul Trust-ului sa se ocupe in continuare de partea legala a
procesului de transfer. Totodata s-a convenit ca procesul de desfiintare a Trust-ului (institutia ce
a emis un contract de angajare pentru parintele Mircea Corpodean, facand posibila obtinerea
unei vize de munca in acest sens si oferind variant legala de a avea un preot ortodox romana in
Auckland, Noua Zeelanda) sa fie demarat numai dupa ce Precucernicul Parinte Mircea
Corpodean va obtine decizia de rezidenta permanenta in NZ, pentru a nu perturba si complica
procesarea actelor si acest proces aflat, in prezent, in derulare. Memrii Trust Board-ului au
reiterat, si cu aceasta ocazie, decizia lor ferma de a continua acest proces, pana la finalizare.
4.

Vicepresedinta Trust-ului, doamna Aureliana Suciu, ne-a informat ca saptamana trecuta a
fost contactata telefonic de catre ofiterul de emigrari si avertizata ca nivelul de salarizare al
Precucernicului Parinte Mircea Corpodean nu este la nivelul cerut de legislatia in vigoare iar
acest lucru ar putea periclita decizia finala privitoare la obtinerea rezidentei permanente. Ca
urmare, s-a propus si aprobat, in unanimitate, in sedinta comuna, o majorare de salar pentru
parintele Mircea Corpodean astfel incat nivelul salarial minim cerut de lege sa fie atins.

5.

Consiliului Parohial i s-a prezentat situatia financiara pe anul in curs si s-a constatat ca
veniturile au scazul constant, existand si luni in care balanta a fost in rosu. De asemenea, am
fost informati ca exista doar 5 (cinci) familii care depun saptamanal/lunar donatii in cont, prin
“automatic payment” si per total aproximativ 25 de familii au facut donatii anuale. Ca urmare a
nivelului scazut de sustinere financiara este deficil si va devein imposibil de a mai sustine
Parohia prin plata cheltuielilor de intretine a bisericii si a salarizarii preotului.

6.

Ca urmare a situatiei de mai sus, va rugam sa va ganditi fiecare dintre dumneavoastra la
diverse oportunitati de finantare si de implicare mai activa in acest proces important, spre a le
putea aborda si discuta in cadrul Adunarii Generale Parohiale din data de 19 decembrie 2010.
Pentru ca Parohia noastra sa poata functiona la un nivel satisfacator, este nevoie de un efort
financiar de NZ$15/saptamana, din partea fiecarei familii inscrise in Parohie.

Va multumim pentru rabdarea si intelegerea cu care ati citit aceste randuri si va asteptam cu mult drag
sa luati parte la Adunarea Generala Anuala a Parohiei noastre, duminica 19 decembrie 2010, incepand
cu orela 12:30 pm, la Sfanta noastra Biserica, 5 Alford Street, Waterview, Auckland, NZ.

Consiliul Parohial al Parohiel Ortodoxe Romane Sfantul Ignatie Teoforul din Auckland

