
ISTORIA 

A.R.F.O.R.A are distinctia de a fi cea mai veche 
Organizatie Internationala de Femei Ortodoxe  

avand membre in  Canada si Statele Unite; a fost 

organizata de Episcopul  Policarp Morusca in 

1938. 
In 1955, Constitutia si Regulamentul de 

functionare a fost revizuit si aprobat de 

Congresul ARFORA care s-a tinut in New York. 
Deviza organizatiei A.R.F.O.R.A. este: 

 CREDINTA, reprezentata de o Cruce;  

SPERANTA, reprezentata de o Ancora;  
CARITATEA, reprezsentata de o Inima. 

 

SCOPUL 

Sa functioneze ca o organizatie Auxiliara a 
Episcopiei Romane din America pe care sa o 

sprijine in toate activitatile. Sa initieze si sa 

promoveze unitatea, cooperarea si spiritual de 
camaradenie al membrelor organizatiei.  

 

La nivel national: 
Sa initieze si sa promoveze unitatea, cooperarea 

si spiritual de camaradenie al membrelor 

organizatiei, sa contribuie la intarirea, pastrarea 

si propagarea credintei Ortodoxe printe toate 
membrele si auxiliarele sale; Sa sprijine educatia 

religioasa a copiilor si tineretului; Sa initieze 

proiecte care sunt necesare din punct de vedere 
religios, de caritate, educational si cultural. 

 

La nivel local: 

Sa lucreze in fiecare parohie in a spijini pe 
preotul paroh si sa contribuie  la pastrarea 

Credintei Ortodoxe urmand recomandarile 

stabilite la nivel national.   
 

A.R.F.O.R.A. - participari 

 Membra fondatoare a Centrului de Cercetari 

Romano-Americane V. D. Trifa   

 Membra reprezentata in Consiliul Diecezan  

 Contribuie in a lansa Organizatia Nationala 

de Femei a Bisericii Ortodoxe din America 

 Organizeaza un Congress anual 

 Sponsorizeaza o Retragere Spirituala in a 

cincea sambata din Postului Mare  si alta 

retragere spirituala in timpul Postului de 
Craciun. 

 

PROIECTE A.R.F.O.R.A.  

 Ajuta financiar Centrul Episcopiei de la 

VATRA  

 Ofera burse de studii superioare:  

 

Bursa A.R.F.O.R.A./Martha Gavrila pentru 

femei  
   Este oferita femeilor care iau cursuri post-

universitare. Suma de $1000.00 este oferita 

annual unei aplicante care este selectata. 
 

Bursa A.R.F.O.R.A. pentru studii superioare   

Suma de  $1000.00 este oferita unei aplicante 

care a terminat cu succes primul an de facultate   
 

Bursa A.R.F.O.R.A. Helen Muntean pentru 

femei care vor avea o cariera in invatamant. 
   O bursa de  $1000.00  este oferita annual unei 

femei care planuieste sa urmeze o cariera in 

invatamant.  
 

 Ajuta financiar misiunile Episcopiei, facand 

o donatie anuala la Departamentul de 

Misiuni  prin  “Proiectul  Sf. Paraschiva”.  

 Contribuie la inretinerea “Casei 

A.R.F.O.R.A.” de la Vatra. 

 Stabileste “Proiectul Sf. Elizabeta” pentru 

Preotesele vaduve.  

 Contribuie financiar si moral taberelor de 
vara de la Vatra.  

 Face donatii organizatiilor de caritate 

pentru femei. 

 Doneaza annual la: 

      3 Manastiri 

      3 Seminarii 

 Doneaza pentru burse la cursurile de 

Seminar  

 Donatie anuala la SOLIA  

 Apeluri speciale ale Episcopiei 

 Fondul de calatorii al Episcopului 

 Donatie pentru intretinerea centrului 

Episcopiei de la VATRA  
 

PUBLICATII: 

 

* Constitutia si Regulamentele organizatiei 

A.R.F.O.R.A..in Engleza si Romaneste 

*  Ghidul A.R.F.O.R.A. in Engleza si 

Romaneste 

* “Noi suntem A.R.F.O.RA”, in Engleza si 
Romaneste 

* “A.R.F.O.R.A. se roaga cu tine”  in Engleza si 

Romaneste 
* Fapte despre Cancerul de Piept si Uterin in 

Engleza si Romaneste 

* Acatistul pentru Sfanta Paraschiva 

* A.R.F.O.R.A. sarbatoreste a 200-ea Aniversare 
a Ortodoxiei in America de Nord. 

 * Burse     

* Cum sa organizezi o Retragere Spirituala 
* Casa A.R.F.O.R.A.  –Sarabatoreste  50 de ani 

* Sa vorbim de ABUZ”- in Engleza si    

Romaneste 

 

 

A.R.F.O.R.A. website – www.ROEA.org 

apoi Link cu Arfora 

                               

**** 

 

 

 

 

 
 

 

 



Daca aveti intrebari despre A.R.F.O.R.A., va 

rugam sa contactati pe presedinta sau oricare 

membra din Comitetul de Conducre 

A.R.F.O.RA..  Namele, adresa si numarul de 

telefon sunt in calendarul SOLIA  ori pe 

site-ul www.ROEA.org.  Acest website are 

si Constitutia si Regulamentele organizatiei 

A.R.F.O.R.A.. 

 

SF. PARASCHIVA 

 SFANTA PATROANA a Organizatiei 

A.R.F.O.R.A 

Se serbeaza la 14 Octombrie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Troparul  Sf. Cuvioase Paraschiva 

Intru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit 
cel dupa chip. Căci luând crucea ai 
urmat lui Hristos, şi lucrând ai invătat să 
nu se uite la trup căci este trecător, ci 
să poarte grijă de suflet, de lucrul cel 
nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, 
împreună se bucură, Cuvioasă Maica 
Parascheva, duhul tău. 

 

Scopul acestei brosuri este sa va 

informeze  

 

Despre Organizatia A.R.F.O.R.A., 

Sa aflati ce este A.R.F.O.R.A,  

Cine suntem noi,  

Ce realizam;  

La nivel international, de Epsicopie si local. 

 

Auxiliara locala din parohie poate sa va dea 

raspunsuri mai specifice la intrebari.. 

 

Veniti alaturi de noi sa lucram impreuna 

pentru Sfanta Biserica! 

 

 

 
 

 

 

 

Auxiliara a Episcopiei Ortodoxe Romane 

din America de Nord 

 

 
 

 

NOI 

SUNTEM 

ARFORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este A.R.F.O.R.A.? 

 

A.R.F.O.R.A. este un acronym pentru 

“Asociatia Reuniunilor Femeilor Ortodoxe 

Romane din America”  

 

 
Sub jurisdictia Episcopiei Ortodoxe Romane din 

America de Nord  

 

Revizuita in 2015 

 

http://www.roea.org/

