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Spiritul Crăciunului este în aer pretutindeni acolo unde se
reflectă

bunătatea,

generozitatea

și

bunavoința

prietenilor noștri, atât de numeroși, care au știut să
mențină acest spirit viu pe parcursul întregului an, prin
prezența lor și prin dăruirea lor, către cei din cadrul
asociației noastre. Fără de suportul lor noi suntem fără de
putere în dorința noastră de ai ajuta pe cei vulnerabili. Vă
mulțumim și continuăm să vă purtăm în rugăciunile
noastre.

Bazarul nostru din primăvară, organizat la Hotelul
Radisson Blu, a fost un succes. Implicarea, entuziasmul și
munca asiduă făcută de expatriați împreună cu buna
colaborare și cu bunăvoința managerilor și a personalului
de la hotel, au făcut posibil ca fiecare detaliu al zilei să
devină un succes. Senioarele noastre talentate s-au
bucurat pentru că efortul lor a adus un plus de finanțe
asociației noastre și că au fost apreciate creațiile lor.

Alina, soțul și copiii ei au acum o locuință. Asociația noastă a reușit să
elimine toate problemele întâmpinate. Îi mulțumim lui Toni, asistentul
nostru social, pentru răbdarea sa fără sfârșit și perseverența cu care
mergea de la un birou la altul, în toate colțurile Bucureștiului, pentru a
rezolva orice problemă legată de locuința Alinei și a familiei sale. Oamenii
noștri galanți din Co. Down (cei trei mușchetari ai noștri) au călătorit din
Irlanda, în două ocazii, pentru a ajuta la reparațiile necesare casei. Suntem
foarte recunoscători și domnilor Nicușor și George din Ploiești, care au
rezolvat problema energiei electrice pe care nici o firmă din București nu a
rezolvat-o. Alina este bolnavă în fază terminală, dar este în pace știind că
acum copiii ei au un acoperiș sigur deasupra capului lor.

The Romanian Helpline din Co.Down, o echipă de unsprezece persoane
din Irlanda, a făcut din casa Mariei o casă în care se poate locui. S-au luptat
la temperaturi de peste 40°C pentru a pune podele noi, au zugrăvit pereții, au
făcut o sobă nouă și au adus materiale pentru a termina acoperișul casei,
care din fericire a fost acum finalizat. Ei au făcut totodată și o cărare spre
bucătăria din exterior, dar aceasta încă nu este terminată. Maria este foarte
fericită acum în locuința ei confortabilă și continuă să-și amintească de
bunătatea celor din Irlanda, pe care au arătat-o ei și tuturor celor din sat.
Echipa din Co.Down a marcat într-adevăr mai multe vieți cu care au venit în
contact.

Pat (unul dintre mușchetari) a revenit, pe cont propriu, timp de o săptămână și a făcut reparații și îmbunătățiri pentru centrul nostru,
pentru care îi suntem foarte recunoscători.
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Printre cei care ne-au vizitat în acest an sunt: Robert din Londra, pr. Gabriel din Dublin, Margaret Anne din Carlow, Margaret Mary
de la Mayo, Cathy din Toronto și sr. Colette din Leeds. Prezența și eforturile depuse de ei pentru beneficiarii noștri au fost foarte
apreciate. Mulțumim!

Elevii de la Școala Nower Hill, Marea Britanie, ne-au înfrumusețat zilele
încă o dată cu prezența lor. Părinții și profesorii pot fi mândri de copiii
lor, care, fără excepție, au fost exemplari în comportamentul lor față
de nevoile generate de tinerii și seniorii pe care i-au întâlnit la noi, fără
a avea cunoștințe vaste de limba română. Beneficiarii noștri au savurat
bunătatea arătată de ei și aceasta a rămas încă ca un ecou în inimile
lor. Felicitări tuturor.

Noi am fost sponsorizați încă o dată de către British/American Tobacco,
făcând ca viața să fie cu mult mai ușoară pentru seniorii, părinții și copiii
noștri. Ei au organizat o zi unică la Parcul Natural Comana în luna
septembrie: o masă copioasă la restaurant a fost urmată de activități
pentru copii și de o vizită la mănăstire pentru seniori. Organizarea și
demnitate cu care au fost tratați beneficiarii noștri a fost impecabilă.

British/American Tobacco a sponsorizat, de asemenea, uniformele și
rechizitele necesare la școală pentru copiii noștri și în acest an. Aceasta
a fost o sarcină mamut. Abilitățile și rezistența lui Toni și a Irinei au fost
supraomenești, dar despre ele vom relata în următoarea scrisoare. Îi
mulțumim Gemmei Webb dar și minunatei și talentatei sale colege
Irina, pentru că a adus așa de mult soare în viața acestor copii, tineri și
părinți deopotrivă.
Prietenii noștri din Dublin: Derry, Antrim, Down, Wakefield, Leeds,
Wexford, Toronto si Louisville au fost, de asemenea „îngeri ai
milostivirii“. Fără ajutorul lor complementar nu am fi putut sprijini
terapiile, igiena și hrana pentru copiii noștri bolnavi. Sprijinul oferit
pentru transportul unui copil la centrul de terapie, prin intermediul
nostru, poate să-i dea o șansă vitală de a avea acces la terapia
necesară lui. Mihaela, o tânără care șchiopăta pentru că avea o proteză
ruptă, prin ajutorul oferit de noi, a primit o proteză nouă și acum poate
merge normal. Ea are acum un nou mod de viață. Pe seniorii cu pensii
mici și familiile aflate în dificultate, care sunt în evidența noastră, îi
întâlnim și îi sprijinim cu alimente, materiale de uz casnic, articole de
toaletă, încălzire, etc. Toți cei care beneficiază de sprijinul
dumneavoastră exprimă mulțumiri și aprecierea lor pentru ceea ce
faceți pentru ei. Ați făcut ca viața lor să devină mult mai ușoară.

Scrisoarea de Crăciun 2016

Vă mulțumim pentru bunătatea, generozitatea și fidelitatea sprijinului dumneavoastră în acest moment când resursele financiare
sunt limitate datorită regresului economic și al creșterii solicitărilor de ajutor. Sunteți în mod constant prezenți în rugăciunea noastră.
Sperăm că ați reușit să vizitați site-ul nostru www.ourladyofmercy.ro și pagina de Facebook (Our Lady of Mercy in Romania). Noi
încercăm să păstrăm pagina de Facebook actualizată.
În numele echipei și al beneficiarilor noștri vă dorim multe binecuvântări în acest timp special al sărbătorilor de Crăciun și în 2017.

„Căci la Domnul este îndurare
și belșug de mântuire.”
Psalm 130 :7
Să continuăm să recunoaștem Milostivirea
Domnului în fiecare persoană și în fiecare
eveniment.

Crăciun Fericit!
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