Proiectul “GENERAȚIILE VETREI”
Proiectul „GENERAȚIILE Vetrei” este un apel către creștinii
ortodocși români pentru a sprijini restaurarea sediului
Episcopiei Ortodoxe Române din America "Vatra
Românească.” În 1938 – cu aproape opt decenii in urma Vatra Românească a fost înființată în Grass Lake, Michigan ca
sediul al Episcopiei Ortodoxe Române din America.
Generații întregi au beneficiat de experientele frumoase trăite
la taberele de vară, la congresele episcopiei și la alte activități
găzduite la Vatra. Ca sediu al Episcopiei Ortodoxe Române din
America, acest sfânt locaș este un centru al vieții bisericești
care "în primul rând există pentru a da mărturie despre
universalitatea veșnică a sfintei credințe ortodoxe așa cum
este trăită în America de Nord" (Arhiepiscopul NATHANIEL).

Cinstiți

TRECUTUL.
Slujiți în

PREZENT.
Pregătiți

VIITORUL.

Peste 6500 de tineri au participat la Taberele de Vară de la
Vatra în ultimii 64 de ani, și mult mai mulți creștini au vizitat
așezământul Vatra Românească. Astăzi, clădirile acestui sfânt
locas au nevoie de reparații majore pentru a cinsti moștenirea
Episcopiei, pentru a susține activitatea curentă a Bisericii, și
pentru a consolida nevoile generațiilor viitoare. Scopul
Proiectului „Generațiile Vetrei” este de a finaliza aceste lucrări
de restaurare în termen de trei ani.

Proiectul “GENERAȚIILE VETREI”
Sprijiniți Proiectul
Costul pentru prima fază a restaurării cladirilor de la Vatra
Românească este de $600.000.
Demararea proiectului va necesita $80.000 pentru a începe
lucrările de restaurare. Aceste lucrări vor include efectuarea
de reparații structurale la reședință (casa principală) și la
pavilion pentru a asigura starea sa de funcționare pentru
tabăra de vara, la Congres și alte activități pentru credincioșii
care vor vizita acest loc.
Următoarea etapă a proiectului va include restaurarea
celorlalte clădiri în următorii doi ani. Această etapă va
include in primul rând un apel general pentru a strânge
restul de fonduri până la $520.000, apoi planuri de utilizare
extinsă a clădirilor și un plan de conservare pe termen lung.

Cinstiți

TRECUTUL.

Faceți un angajament pentru sprijinirea
proiectului:
Faceți o contribuție acum.

Slujiți în

PREZENT.
Pregătiți

Luați în considerare participarea în Comitetul de
strângere de fonduri, care va duce la bun sfârșit acest
vrednic proiect.
Promovați în comunitatea parohială necesitatea și
sprijinul pentru proiect.

VIITORUL.
Donați și Participați în Comitet
Faceți un cec către: ROEA, PO BOX 309, GRASS LAKE MI 49240-0309
ori faceți donație online la roea.org (apăsați pe butonul “Donate”).

