
 

  

 
Tuturor prietenilor noștri care așteaptă sărbătorirea Paștelui le transmitem încă o 

dată multe salutări. Ne bucurăm că am trecut cu bine peste încă o iarnă grea și că 

primăvara își anunță prezența sa pe măsură ce simțim căldura și vedem cum 

mugurii noilor plante ies din pământ. Anticiparea celebrărilor de Paști sunt reale 

iar în acest an ortodocșii și catolicii le vor sărbători împreună. 

  
Bazarul de Crăciun de la hotelul Ramada a fost un mare succes. Mulțumim, 

expatilor noștri care au lucrat neobosit cu grupul nostru creativ de senioare pentru 

a genera fonduri pentru asociație. Mulțumim B.A.T. pentru sponsorizarea oferită 

și pentru faptul că atât cei în vârstă cât și copiii noștri au sărbătorit cu bucurie 

înainte de începerea timpului de Crăciun. Conducerea și personalul hotelului 

Radisson au făcut pentru patruzeci de persoane o zi de Crăciun de care să-și 

amintească cu mare bucurie. Masa, servirea 

și amabilitatea lor nu au trecut neobservate. 

Ei s-au simțit „doriți și importanți”. Seniorii, 

părinții și copiii sunt încă sub impulsul oferit 

de fericirea acelei zile.  

 
Hotelul Radisson va găzdui, de asemenea, 

bazarul nostru de primăvară în luna mai. 

Mulțumim totodată conducerii hotelului 

Radisson pentru donația minunată de produse alimentare din luna februarie. 

Seniorii și familiile au fost copleșiți și doresc să-și exprime aici și aprecierea lor. 

 

remember with great joy. The meal, service and courtesy could not be 

 Școala Britanică din Pantelimon, București și 

personalul din B.A.T. au dat de Crăciun daruri 

suplimentare copiilor noștri. Generozitatea lor 

a fost extraordinară, iar copiii erau într-adevăr 

fericiți. Mulțumim tuturor pentru sprijinul 

oferit. 
 

  

Fratele Reuban M.C. din 

Manchester a fost în vizită la 

București și a dăruit cu 

generozitate din talentele sale 

seniorilor noștri. El a „injectat o 

nouă viață” în seniorii noștri iar 

zâmbetele lor au fost din abundență. La acel moment unii dintre prietenii noștri 

de la Co. Antrim ne-au încântat cu prezența lor, adăugându-se la atmosfera 

fericită. 

  

Cei patru bărbați galanți din Co. 

Down tocmai s-au întors acasă 

lăsând o familie plină de 

recunoștință. Ei au creat cu 

ingeniozitate un duș/toaletă într-

un spațiu închis, foarte mic. 

În cadrul familiei există un adult și un copil care 

au dizabilități, iar acum este pentru prima dată 

când se pot bucura de un duș în casa lor. 
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Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Facebook pentru a vă actualiza cu 

activitățile noastre: www.facebook.com/afmromania.ro/ Noi vă asigurăm că 

fiecare dintre donatorii noștri sunt amintiți în rugăciunile noastre zilnic. 

 
Suntem recunoscători prietenilor noștri din Irlanda, Anglia, Australia și 

România pentru sprijinul lor financiar oferit. Cathy din Canada menține 

actualizările paginii noastre de Facebook. Mulți dintre prietenii noștri din 

România se implică într-un mod valoros prin timpul și talentele lor. Fără 

ajutorul colectiv al tuturor nu am fi putut continua.  

 

Vă dorim ca bucuria Învierii să fie umplută cu 

speranță și cu așteptare în iubirea Domnului. 

 
CRISTOS  

A ÎNVIAT! 
 

Continuăm să sprijinim persoanele în vârstă, 

familiile și copii bolnavi. Produsele 

alimentare și un sprijin pentru încălzire au 

fost prioritățile noastre pentru ei în lunile de 

iarnă. Darius, un copil de 3 ani are mai multe 

probleme grave de sănătate. Vom continua să 

sprijinim transportul lui pentru terapie, 

medicamentația sa și condițiile de încălzire. 

Mama lui este admirabilă, ea depune toate 

eforturile posibile pentru copiii ei. Matei stă acum câte trei ore pe zi la grădiniță. 

El continuă să aibă nevoie de încurajare permanentă pentru a utiliza partea dreaptă 

a corpului său. El poate deschide acum 

mâna dreaptă, ceea ce este un mare 

progres. El poate ține în mâna dreaptă și 

un creion colorat, dar nu poate ști încă 

cum să-l folosească. Discursul lui nu este 

compatibil cu cel al unui copil de patru 

ani, dar el face eforturi și în acest sens. 

Viața lui Moira se deteriorează prin 

faptul că ea nu mai deține nici o calitate 

a vieții. Lumea ei este doar patul ei, pentru că ea este acum complet paralizată și 

este de asemenea și oarbă. Flori, unul dintre părinții noștri, are grijă de Moira 

pentru a permite mamei sale să lucreze. Există o relație minunată între ele. 

Această situație continuă să ajute reciproc ambele familii. Denisa face progrese 

și se speră că și ea va putea face față într-o școală specială din septembrie. 

Nicoleta a început și ea să meargă într-o școală specială din luna septembrie 2016 

și are progrese foarte mari. Discursul ei și abilitățile sociale i s-au îmbunătățit 

foarte mult. 

 Tot mai mulți dintre seniorii noștri au 

devenit dependenți de propria casă, dar noi 
vom continua să-i vizităm și să-i sprijim. 

Acum, că primăvara a sosit, noi îi 

încurajăm să se întâlnească cu un voluntar 

în grupuri mici de seniori pentru a fi 
împreună la o cafea sau la o plimbare în 

parc. Este efortul nostru de a menține 

depresia departe de ei! 

 

 
Adresa:  Str. Popa Nicolae nr. 6, bl. 23, sc. B, et. 1, ap. 23, sector 2, 
Bucuresti, Romania 
Telefon:  +40 21 240 1297 
E-mail:  afmromania@gmail.com 
Website:  http://www.ourladyofmercy.ro 
Facebook Page:   www.facebook.com/afmromania.ro 
Documentar: https://vimeo.com/133182308.  
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