1. Orice Biserică locală (Parohie) se organizează
canonic
(=din punct de vedere bisericesc), potrivit Tradiţiei şi rânduielilor canonice ale Bisericii Ortodoxe,
şi juridic
(=din punct de vedere legal), potrivit Legii care reglementează relaţia Statului cu Cultele din ţara respectivă (în România „Legea Cultelor” din 2006; în Franţa „Legea” laicităţii din 1905).
2. Orice creştin ortodox face parte
canonic
din Parohia în teritoriul căreia locuieşte (principiul teritorial fiind elementar).
şi juridic
din entitatea legală a Parohiei, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
3. „Biserica Ortodoxă Română din Grenoble” este
canonic
Parohia tuturor credincioşilor Patriarhiei române rezidenţi în Isere si Savoie (români în majoritate, dar şi francezi sau
de alte naţionalităţi)
şi juridic
organizată şi înregistrată ca Asociaţie de cult, potrivit Legii 1905, cu titlul: „Association Cultuelle Orthodoxe Roumaine Tous Saints Grenoble”
Aşadar, dacă eşti credincios al Patriarhiei române, rezident (temporar sau definitiv) în regiunea Isere sau Savoie, atunci „Biserica Ortodoxă Română din Grenoble” este Parohia ta (canonic) şi Asociaţia ta de cult legală
(juridic).
Participă şi bucură-te de toate activităţile şi slujbele ei! Nu ezita să ne soliciţi (la coordonatele de CONTACT)
pentru orice nevoie duhovnicească!
Înscrie-te pe lista membrilor (printr-o cerere simpla, însoţită de adresa de rezidenţă, data şi locul naşterii),
cotizaţia fiind simbolică: 15 euro/an .
Biserica Ortodoxă Română (BOR) cuprinde
22 de milioane de credincioşi:
19 milioane în România (86,7% din populaţie în 2002) şi 3 milioane în diaspora (cu aproximaţie), organizaţi în:
39 de episcopii (eparhii):
29 în România şi 10 în diaspora, grupate conform principiului tradiţional mitropolitan în 9 Mitropolii: 6 în România şi
3 în diaspora:
hartă
1. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (Bucureşti)
2. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (Iaşi)
3. Mitropolia Ardealului (Sibiu)
4. Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (Cluj-Napoca)
5. Mitropolia Olteniei (Craiova)
6. Mitropolia Banatului (Timişoara)
7. Mitropolia Basarabiei (Chişinău)
8. Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale (Paris)
9. Mitropolia Germaniei şi Europei Centrale şi de Nord (Nürnberg).

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este reprezentată
în Franţa
de Arhiepiscopia Europei Occidentale (Paris), care împreună cu Episcopia Italiei (Roma) şi cu Episcopia Spaniei şi
Portugaliei (Madrid) formează Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale;
hartă
de Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Franţa (AEOF), formată din toţi episcopii ortodocşi canonici, între care şi
Arhiepiscopul nostru Iosif împreună cu Episcopul-vicar Marc.
pe lângă Instituţiile Europene
de un Birou de Reprezentanţă la Bruxelles.

