
 

 

 

 

 

 Slava Învierii umple cerul. Aleluia! Aceste cuvinte sunt ca un 

ecou în inimile noastre așa cum am reflecta asupra activităților 

din cadrul asociației noastre care au avut loc de la Crăciun până 

azi. Nu pot fi uitate amabilitatea atâtor de mulți oameni. Liliana 

de Paladino, soția fostului ambasador argentinian, a organizat un 

spectacol de modă în numele nostru care a avut un mare succes. 

Echipa ei a prezentat hainele și pantofii într-un mod atât de 

profesionist! Noi mulțumim și celor două firme, Depot 96 și 

Musette, care au fost atât de generoase cu noi. 

  Britanic/American Tobacco au excelat în oferirea de 

un prânz înnaintea Crăciunului, la Hotel Ramada, 

pentru toți seniorii noștri, precum și o zi de 

divertisment și petrecere pentru toți copiii noștri, în 

complexul Jolie Ville din Băneasa. Moș Crăciun a 

venit acolo și a fost atât de generos cu fiecare dintre 

copii! Moș Crăciun nu a putut face și călătoria sa 

înnafara Bucureștiului, la familiile noastre, dar a 

făcut în așa fel încât darurile sale să ajungă la ei 

prin intermediul serviciului de curierat. Noi 

mulțumim mult lui Gemma Webb, Irinei Mișu și 

întregii sale 

echipe pentru chibzuială, 

generozitate și înțelegere. Sprijinul lor acordat tuturor 

beneficiarilor noștri a fost superb. De asemenea, îi mulțumim 

domnului Bert Fol și personalului său pentru masa minunată 

oferită în ziua de Crăciun, la hotelul Radisson Blu de care s-au 

bucurat seniorii și familiile noastre, care altfel ar fi avut o masă 

sărăcăcioasă. Atunci când a sosit timpul de a pleca de la 

Radisson Blue, o parte din seniorii noștri au întrebat dacă nu ar 
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putea rămâne mai mult timp... S-au simțit foarte confortabil stând alături de copii, fiind serviți regește 

și s-au acompaniat reciproc. Fiecare a fost tratat cu multă demnitate, o experiență care va rămâne în 

ei. Copiii au întrebat și ei când ar putea veni din nou.... Bunătatea voastră va rămâne cu noi. 

 

 Am avut un proiect în curs de desfășurare într-un efort de a 

găzdui Alina și cei patru copii ai ei. În efortul nostru de a o 

ajuta pe Alina să-și găsească o casă unde să locuiască 

împreună cu cei patru copii ai săi am întâmpinat multe 

probleme și acum, în cele din urmă, după săptămâni de 

anticipare, durere de inimă și anxietate am reușit să 

finalizăm actele și avem o casă pentru această familie. 

Voluntarii noștri de la Co. Down au venit pentru a face 

reparații la casa Alinei dar din cauza dificultăților pe care 

le-am avut nu au putut să facă ceea ce au dorit, dar la 

plecare au oferit o finanțare în acest scop. Ei au adunat donații de la 

prietenii din localitatea lor, suficient pentru a putea transforma această nouă casă într-un 

cămin primitor pentru familia Alinei. Suntem recunoscatori lui Micky, Pat, Joe și generoșilor lor 

prieteni. Suntem conștienți de faptul că ei înșiși s-au privat de unele lucruri pentru a putea oferi aceste 

donații familiei lu Alina. Ne vom asigura că dorințele donatorilor în furnizarea articolelor de uz casnic 

necesare familiei Alinei vor fi îndeplinite. 

Familia Negraru, mama și cei doi copii, vor fi 

susținute de asemenea cu elemente esențiale pentru 

o casă. Darius, copilul cel mic, a fost diagnosticat cu 

sindromul Downs și cu sindromul Vest. Din păcate, 

tatăl nu a putut suporta ideea că are un copil atât de 

bolnav și a plecat de acasă. În urmă cu patru ani au 

început lucrările de construcție pentru casă. O 

cameră a fost finalizată, dar mama nu a mai 

putut continua construcția clădirii, după ce a 

rămas singură cu cei 2 copii, din cauza 

circumstanțelor financiare. Casa nu a avut nici 

apă curentă, nici încălzire când am cunoscut-o 

noi pe dna. Negraru. Grație unui sponsor 

generos din România, un puț a fost săpat. Ei 

au trebuit să sape 35 de metri pentru a găsi 

apă bună. Sperăm acum să se potrivească și 

pompa necesară pentru a furniza apa. 

Așteptăm cu nerăbdare o echipă de 

construcții din Irlanda de Nord, formată din români 

care s-au oferit să vină în luna iulie aici pentru a termina construcția casei, 

decorare, etc. pentru a face și din această casă un cămin pentru întreaga familie Negraru. Noi le 

mulțumim anticipat pentru acest angajament și vă vom ține la curent. 



Proiectele noastre cu persoanele în vârstă și cu persoanele mobilizate la pat continuă. Matei copilul 

nostru, care a avut un accident vascular cerebral în uterul mamei sale a făcut progrese minunate și 

continuă zilnic cu terapiile sale. Denisa, copilul nostru cu autism face progrese și luptă pentru a 

deveni mai sociabilă. Sănătatea lui Moira pare să se deterioreze. Ea este acum paralizată și oarbă. Am 

menționat în buletinul informativ de Crăciun că mama sa trebuit să se întoarcă la locul ei de muncă, 

dar Flori (un părinte a cărui familie o susținem) are o relație minunată cu ei și se înțelege bine atât cu 

mama cât și cu Moira. Lăcrămioara, o tânără minunată pe care am sprijinit-o de-a lungul anilor pentru 

a putea continua muzica și studiile ei, este o poveste de succes. Ea a finalizat aproape trei ani de studii 

la Universitate, studiind limbi străine. Alături de bursele de merit pe care le primește de peste doi ani 

și cu sprijinul asociației noastre, Lăcrămioara continuă să reușească. De curând, ea ne-a spus că a găsit 

un loc de muncă (part-time) și că ea își poate acum finanța propriile cheltuieli de la universitate!  

Dorim la toți prietenii noștri un Paște fericit, binecuvântat și vă mulțumim fiecăruia dintre voi, atât 

celor de aici, cât și celor din străinătate pentru sprijinul minunat. Ne bazăm în totalitate pe donațiile 

voastre și sunt conștienți de faptul că facem toate aceste proiecte împreună. Fie ca Sărbătoarea Învierii 

să-ți fie plină de bucuriile lui Cristos cel Înviat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asociația Sfanta Fecioară Maria a 

Milostivirii în România 

Adresa:  Str. Popa Nicolae, nr. 6, bl. 23, sc. B, et. 1, ap. 23, sect. 2, București, România 

E-mail:  afmromania@gmail.com 

Website:  http://www.ourladyofmercy.ro 

Telefon:  +4021 2401297, Facebook:   www.facebook.com/afmromania.ro 

Documentar cu unele familii pe care le susținem https://vimeo.com/133182308.   

(If  you press CC the English subtitles will be evident.)   
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