Parohia “Sfântul Macarie cel Mare”, Leeds
Comunicat al Consiliului Parohial
Dragi membri ai grupului de discutii parohial “Sf. Macarie cel Mare”,
Dorim să precizăm câteva aspecte privind rolul grupului de discuţii, modul de manevrare a
mesajelor în interiorul grupului precum şi restricţiile privind utilizarea informaţiilor in afara
acestuia.
1. Rolul grupului parohiei “Sfântul Macarie cel Mare” este acela de a facilita
comunicarea între membrii parohiei. Mesajele au fie un caracter informativ programul slujbelor sau evenimentelor asociate acestora, fie catehetic sau
duhovnicesc. Ocazional sunt trimise informaţii de interes mai general. Se recomandă
membrilor grupului să nu trimită alte tipuri de mesaje şi să se abţină de la a face
comentarii care pot ofensa persoane sau aduce prejudicii spiritului de comuniune
frăţească pe care grupul îl promovează.
2. Mesajele care sunt adresate membrilor grupului poartă în subject-ul lor particula
{Parohia Ortodoxa Romana "Sfantul Macarie cel Mare" - Leeds, UK}. Dacă primiţi
un mesaj pe acest grup şi doriţi să răspundeţi numai persoanei care l-a trimis, atunci
adoptaţi o cale prin care să evitaţi apariţia acestuia pe tot grupul; de exemplu, NU
acţionaţi cu "reply" la mesaj ci concepeţi un nou mesaj, iar la adresant puneţi adresa
persoanei căreia doriţi să-i răspundeţi.
3. Mesajele de pe grupul de discutii al parohiei precum şi eventualele lor anexe sunt
adresate numai persoanelor de pe grup şi pot conţine informaţii confidenţiale. Vă
aducem la cunoştinţa că dezvăluirea, copierea, distribuirea datelor/informaţiilor din
mesajele circulate pe grup se face numai cu acordul Preotului Paroh sau Consiliului
Parohial.
4. Abaterea repetată de la recomandărilor făcute la punctele 1 şi 3 conduce la moderarea
mesajelor trimise de la adresa de la care s-au emis acestea. Dacă Preotul Paroh şi
Consiliul Parohial consideră aceste mesaje ca fiind opuse spiritului promovat de grup,
atunci aceştia pot decide eliminarea adresei respective de pe grup.

Sperând într-o cooperare utilă, vă asigurăm de toată preţuirea noastra, cei ce ne
străduim pentru o buna comunicare pe acest grup.
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