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Preafericirii Sale, 
Preafericitului Părinte DANIEL, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 
 
 
 

Preafericirea Voastră, 
 
 

 În anul 2009, Parohia Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Nisa, 
Franța, a achiziționat un teren de 5600 mp pentru construirea unei biserici și a unui centru social-
misionar pentru românii din Sud-Estul Franței. 
 Prin grija Părintelui Radu TOTELECAN, preot paroh, comunitatea ortodoxă română s-a 
mobilizat în mai multe reprize pentru strângerea de fonduri necesare acestui proiect. Elanul si 
entuziasmul comunității nu a scăzut chiar dacă permisele de construcție depuse la primăria orașului 
au fost refuzate în două rânduri. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în data de 27 aprilie 2015, 
proiectul de construcție a primit un aviz favorabil din partea Primăriei orașului Nisa. 
 Pentru strângerea de fonduri și din afara Franței, Preacucernicul Părinte Radu 
TOTELECAN, ne-a solicitat binecuvântarea pentru obţinerea sprijinului financiar al Secretariatul 
de Stat pentru Culte al României, în vederea construcției Bisericii Ortodoxe Române din Nisa, 
Franța și a unui centru social-misionar pentru românii din Sud-Estul Franței. 
 Comunitatea ortodoxă română din Nisa dorește să ofere românilor din Sud-Estul Franței un 
locaș de cult adecvat care să contribuie și la întărirea unității comunității precum și la păstrarea 
identității naționale și spirituale. Pentru împlinirea acestui scump deziderat are nevoie să utilizeze 
cât mai multe surse de finanțare legale. Solicităm acordul Prefericirii Voastre pentru  utilizarea unui 
sprijin financiar (conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare) din 
partea Secretariatul de Stat pentru Culte al României. Vă atașăm, de asemenea, și dosarul de 
finanțare. 
 Mulțumindu-Vă pentru grija permanentă pe care o arătați comunității românești de pe aceste 
meleaguri, îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să Vă întărească în toată lucrarea cea 
mântuitoare la care ați fost chemat. 
 

Cu fiască și frățească dragoste în Hristos, Domnul nostru, 
 
 

 
       † Mitropolitul IOSIF  
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