Saint Dimitrie the New
The Romanian Orthodox Church
6060 Puritan Lane
Frederick, CO 80516
www.sfdimitrie.org

Formular Membru – 2022
(se completează anual)

I. Informații personale:
Nume de Familie:

Prenume:

Data nașterii:
Adresa:
Telefon:

Email:

Nume soț/soție:

Prenume soț/soție:

Data nașterii soț/soție:
Telefon soț/soție:

Email soț/soție:

Copii (nume/vârsta:):

II. Angajament de membru:

□

În anul 2022 mă angajez să susțin Parohia „Sfântul Dimitrie Cel Nou” cu o donație de:

□ $100 /persoană (donație minimă);
□ altă sumă:

plătită:

□ integral la data semnării formularului de membrie;
□ lunar sau în alt mod (vă rugăm specificați)

**** Vă rugăm scrieți cecurile pentru “Saint Dimitrie the New Church” și specificați “Membership 2022”
**** Din donația dumneavoastră $85/persoana vor fi trimiși la Episcopie

□

Nu pot contribui financiar, dar mă angajez să sprijin Parohia „Sfântul Dimitrie Cel Nou” în felul
următor:

□ aranjarea bisericii;
□ curățenie în biserică;
□ în alt mod (vă rugăm specificați)

Sunt creştin ortodox şi doresc să fiu membru/membră al/a Parohiei “Sfântul Dimitrie Cel
Nou” din Colorado.
Semnătura:

Data:

Semnătura soț/soție:

Data:

Saint Dimitrie the New
The Romanian Orthodox Church
6060 Puritan Lane
Frederick, CO 80516
www.sfdimitrie.org

Ce înseamnă a fi membru în Biserica Ortodoxă?
Prin Botez și Mirungere, o persoană devine mădular al Sfintei Biserici Ortodoxe, care
este Trupul lui Hristos și ca atare este chemată să trăiască potrivit învățăturilor, tradițiilor și
slujirilor ei, și să ajute cu regularitate Biserica prin parohia sa locală. De aceea, membria este
elementul cheie al existentei Bisericii și are două dimensiuni vitale: duhovnicească și
administrativă.
Un parohian este un membru duhovnicesc care s-a angajat prin votul personal de a
susține Biserica prin contribuții financiare (donații) și abilități personale, ca o expresie a
credinței în Dumnezeu și respect pentru instituția sacră. Fiecare parohian care participă în
viața liturgică și socială a Bisericii trebuie să fie un membru în bună rânduială.
Pentru a deveni sau a fi membru cu drept de vot, o persoană creștină ortodoxă trebuie:
- sa aibă cel puțin 18 ani;
- să participe, cel puțin odată pe an, la tainele spovedaniei și împărtășirii, de obicei în
parohia de care aparține;
- să fi făcut parte și să fi frecventat Parohia cel puțin șase luni;
- să îndeplinească obligațiile financiare stabilite de către Congresul Episcopiei și Parohie;
- să fi acceptat și să fi aderat la Statutul și Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române
din America;
- să fie membru cu drept de vot la o singură Parohie.
Un membru al Parohiei:
- poate exercita dreptul de vot în Adunările Parohiei și poate fi ales în diferite funcții ale
Parohiei;
- se bucură de toate serviciile religioase ale preotului parohiei, potrivit canoanelor Bisericii
Ortodoxe, precum și de toate celelalte beneficii pe care le acordă Parohia;
- se poate transfera de la o parohie la alta, pe baza unui certificat de transferare eliberat
de preotul parohiei de unde se mută și de a se bucura de toate drepturile ca membru în
noua parohie.
Dreptul de membrie se poate pierde, suspenda ori revoca în următoarele cazuri:
- neglijarea intenționată a îndatoririlor spirituale precum și călcarea legilor morale;
- apartenenta la o religie necreștină ori membrie într-o confesiune creștină ne-ortodoxa;
- neplata obligațiilor financiare.

(Conform Statutului și Regulamentului Episcopiei Ortodoxe Române din America, Articolul
IX, Secțiunile 13-17)

