
 Salutări din nou, cu mulțumiri și recunoștiință pentru tot 

sprijinul vostru minunat. Timpul a trecut așa de repede de la 

ultima noastră scrisoare, cea de la Paște… Șaptesprezece dintre 

seniorii noștri, care altfel ar fi fost singuri, au celebrat 

împreună, în centrul nostru, sărbătoarea de Paște care a fost 

într-adevăr o sărbătoare minunată. Spiritul de companie și 

prietenie a fost pentru ei o experiență fericită. 

 Copiii noștri au 

început anul școlar “cu 

dreptul”, deoarece au fost la cumpărături pentru pantofi 

și rechizite școlare. Cei care frecventează orele noastre 

de limba engleză s-au bucurat făcând o vizită la grădina 

zoologică unde, au învățat cuvintele în limba engleză 

pentru ceea ce au văzut acolo. Aceasta a fost o metodă de 

predare care s-a dovedit mai valoroasă. Adolescenții 

noștri devin mult mai încrezători în capacitățile lor și 

sunt dornici să învețe. Un copil care avea dificultăți la școală cu limba engleză a început să 

fie uimitor. Întrebat de profesor despre ceea ce a făcut posibil acest progres, el a răspuns cu 

mândrie că orele sale de engleză pe care le urmează la noi au determinat acest fapt. 

Profesorul a comentat apoi către el că speră că el va continua acest progres urmând astfel de 

lecții și în viitor. 

Seniorii noștri continuă să se bucure de întâlnirile lunare. 

Unii ne-au lăsat, din păcate, dar fără îndoială sărbătoresc 

acum cu Domnul, iar alții ni s-au alăturat. Adâncimea 

spiritului comunitar, de însoțire și prietenie continuă să 

crească. 

Grupul nostru de creație merge de la vigoare la putere. 

Comunitatea noastră “expati” de aici, din București, a 

introdus un nou suflu în mijlocul seniorilor noștri. Ei au creat multe lucruri frumoase care au 

atras multe donații pentru asociație la bazarul de Crăciun organizat în acest an la hotelul 

Radisson Blue din București. Managerul acestui hotel, dl. Fol, susține prin numeroase moduri 

activitățile asociației noastre iar noi toți apreciem foarte mult aceasta. 

 Voluntarii noștri din străinătate au fost o altă sursă de bucurie. Cei patru voluntari din 

Irlanda au îmbunătățit viața a două dintre familiile noastre. De izolarea și încălzirea casei este 

în prezent ceea ce beneficiază o familie care are un copil bolnav, acestea fiind făcute de acești 

minunaţi voluntari. O altă familie se bucură acum de repararea și zugrăvirea locuinței lor 

formată dintr-o singură cameră și ei le sunt recunoscători prietenilor noștrii irlandezi. Mollie 

din Perth, Ann din Irlanda, Cathy din Canada și Theresa de S.U.A. sunt în prezent foarte 

ocupate cu împachetarea cadourilor pentru cei imobilizați în casele lor și pentru copiii noștri. 

Cele mai multe dintre aceste daruri au venit la noi prin intermediul Heart to Hand din Irlanda 

care continuă cu generozitatea lor de a veni în sprijinul nevoiașilor noștri. Fără generozitatea 
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lor (a celor din Irlanda și din Anglia) şi cea a lui Maureen Murray, munca noastră nu ar putea 

funcționa la fel de bine. De asemenea, suntem foarte recunoscători către IWA București, 

Expert Photography Group Bucharest și OMV România pentru sprijinul acordat pe tot 

parcursul anului. Noi transmitem prin intermediul acestor rânduri mulțumirile și aprecierile 

noastre, ale tuturor celor pe care le susțin prin ajutorul oferit, tuturor binefăcătorilor noștri.   

 Mulțumirile și aprecierile noastre se îndreaptă și către Denis, Ana Maria, Alexandru și 

echipei lor pentru eforturile lor fantastice făcute pentru copiii noștri. Moș Crăciun va fi în 

curând și în centrul nostru iar copiii noștri vor fi într-adevăr fericiți. Vom vorbi despre 

evenimentul acesta și îl vom vizualiza cu fotografii în următoarea noastră scrisoare. 

Mulțumim tuturor donatorilor noștri și așteptăm cu nerăbdare să-i întâlnim pe mulți dintre 

voi, atunci când Moș Crăciun va ajunge la centrul nostru. 

 Vă rugăm să vizitați site-ul nostru, care are acum un nou „look”: 

www.ourladyofmercy.ro realizat în engleză și în română. 

 Suntem fericiți să vă spunem acum că patru 

familii, care nu au avut posibilitatea de a-și face 

locuințe pentru ei înșiși, au primit de la noi această 

șansă. O familie și-a construit propria lor casă, 

Asociația noastră a ajutat doar cu procurarea 

materialelor de construcție. Suntem în curs de a 

oferi o opțiune pentru locuit pentru o altă familie cu 

patru copii și cu mama acestora care face 

chimioterapie. Condițiile de viață actuale sunt total 

inadecvate. Sperăm că vom avea vești bune și 

despre ei în următoarea noastră scrisoare. Rose Carmel face ca acești copii să beneficieze 

săptămânal de facilități pentru igienă personală și ca ei să se bucure de o masă caldă gătită. 

Roxana (13 ani) își asumă răspunderea pentru copiii mai mici. Ea pregătește micul dejun 

pentru toți, când ei sosesc acasă la Rose Carmel, și îi asistă la duș pe frații ei mai mici. 

Aceasta este, de asemenea, o oportunitate de a dezvolta în continuare și abilitățile lor în limba 

engleză. 

 Copiii noștri bolnavi fac progrese. Matei, care acum are 18 luni și căruia îi lipsește 

partea stângă a creierului face terapie pentru a permite transmiterea acestor funcții (pe care le 

avea partea stângă a creierului) pe partea dreaptă. El are, evident, un drum lung de parcurs și 

va trebui să continue cu multă terapie intensivă. Acest progres nu ar fi fost posibil fără 

sprijinul vostru. Copilul nostru cu autism face, de asemenea, progrese, datorită donatorilor 

noștri care au făcut posibilă continuarea terapiei. Moira, copilul nostru care are `boala 

Krabbe` este acum complet orb și deoarece ea este alimentată printr-un tub cu lichid special, 

trebuie să aibă o mâncare specială suplimentară adecvată. 

 Noi susținem mai multe familii datorită ajutorului vostru și suntem bucuroși să vă 

spunem că doi adolescenți după o lungă absență generată de lipsurile materiale avute acasă nu 

au mai abandonat școala în acest an. E minunat să vedem cum semințele de caritate dau 

roade. Vă rămânem îndatorați. Fără sprijinul dumneavoastră nu am putea face posibilă 

aceasta. Fiți siguri că vă amintim zilnic în rugăciunea noastră. 

http://www.ourladyofmercy.ro/


Toți cei care primesc ajutorul vostru vă trimit rugăciunile lor de mulțumire și apreciere și 

doresc vouă și familiilor voastre un timp de așteptare cu un sentiment de adevărată 

semnificație a Crăciunului care să permită fiecăruia dintre noi de a fi martori la realitatea 

copilului Cristos.  

 

Îți doresc un Crăciun 
și 

un An Nou fericit … 
 

 

            

Asociaţia Fecioara Maria a Milostivirii în România are sediul în Bucureşti, Str. Popa Nicolae nr. 6, Bl. 23, 

Sc. 2, Et.1, Ap. 23, sector 2, telefon 021 240 12 97, cont nr. RO80RNCB0086004767360001 (Lei), 

RO53RNCB0086004767360002 (Euro), RO26RNCB0086004767360003 (GBP), deschis la B.C.R.,  

CUI 17686524. 

 

Viața este 
doar pentru a 
iubi. 

Timpul este 

numai ca să-l 

putem găsi pe 

Dumnezeu. 

 

Sf. Bernard 

 


