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PAROHIA ŞERBEŞTI

Comisia misionară din cadrul Colegiului ,,Sfântul Nicolae” a iniţiat
încă un parteneriat cu parohia Şerbeşti, din Judeţul Iaşi. Preotul paroh, Ionuţ
Apostol a acceptat cu drag această propunere a noastră, fapt pentru care noi
neam început activitatea cu un prim proiect. Am organizat în data de 9
martie 2016, împreună cu părintele paroh, o activitate misionar filantropică,
ce implică atât săvârșirea unei slujbe, ca acoperământ pentru suflet, dar si
donarea de haine unor copii și bătrâni, cu posibilități materiale limitate, din
această comunitate. Darurile împărțite, sunt primite de la Fundația „Sf.
Parascheva” din Chicago, noii prieteni ai comunității „Sf. Nicolae”. Acest dar
a adus un zâmbet copiilor din parohia Şerbeşti şi odată cu iniţierea acestui
proiect, nădăjduim că vom desfăşura cât mai multe activităţi în noua parohie
colaboratoare spre slava lui Dumnezeu.
Alexandru Moțatu

PAROHIA DOROȘCANI

În data de 17 iunie 2016, doi dintre membrii Colegiului Sfântul Nicolae au
împărtășit bucuria întrajutorării și a compasiunii unor oameni cu posibilități materiale
mai reduse, din parohia Doroșcani. Răspunzând invitației noastre de a ne sprijini în
activitățile misionarfilantropice, prietenii comunității noastre de la Asociația „Sfânta
Parascheva” din Chicago, prin frații noștri din comunitatea Sfântului Nicolae neau
trimis cutii pline cu haine, încălțăminte şi jucării. Aceste ajutoare au fost un real sprijin
pentru nevoiașii parohiilor partenere Colegiului Sfântul Nicolae, și cu siguranță, o
bucurie adâncă ce nu se poate exprima, ci doar se simte la vederea copiilor cărora le
joacă ochii în lacrimi. Atunci abia, știi că ai lucrat cele bune. Prin această activitate, un
număr de douăzeci de familii din comunitatea din jurul părintelui Bogdan au
beneficiat de noi haine, încălțăminte și cel mai important, un semn că aproapele lor nu
este indiferent la greutățile lor. Copiii au
fost
foarte încântați de jucăriile și caietele
duse. Umanitatea și empatia cu cei care
nu
au avut șansa la un trai bun sunt două
lucruri care le dau acestor oameni
puterea să privească spre „mâine” nu
oricum ci cu încrederea și conștiința că
nu
sunt singuri pe acest pământ, chiar dacă
greutățile vieții îi diferențiază mult de ceilalți!
Pr. Paroh Bogdan Mihalache –

PAROHIA URICANI
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Noi, Parohia

,,Adormirea Maicii Domnului ’’ Uricani, com.

Miroslava, Protopopiatul Iaşi I, Vă aducem la cunoştinţă următoarele:
 În anul 2014 am început o colaborare în domeniul de asistenţă
socială cu membrii Colegiului ,,Sf. Nicolae” din Iaşi, aceasta
concretizânduse în sprijin material, moral şi duhovnicesc pentru
familiile din parohia noastră aflate în risc din punct de vedere social.
 În anul 2016 am primit de la Colegiul ,,Sf. Nicolae’’ din Iaşi în
data de 13 aprilie 3 (trei) cutii cu jucării pentru copii cu vârsta de 28 ani.
În aceeaşi zi a fost organizată la biserica parohială slujba Deniei
Canonului Mare, la care au participat şi au cântat la strană membri ai
Colegiului. După terminarea slujbei aceştia, împreuna cu preotul paroh
şi membrii Consiliului Parohial au mers prin parohie la familiile cu
mulţi copii şi situaţie materială precară şi au împărţit jucăriile. De aceste
jucării au beneficiat 28 de copii.
 În data de 02.iunie.2016 parohia noastră a primit de la Colegiul
,,Sf. Nicolae’’ 6 (şase) cutii cu haine pentru copii şi adulţi (aproximativ 70
kg haine). Aceste haine au fost sortate şi puse pe categorii , după care în
zilele următoare membrii Consiliului Parohial împreună cu preotul
paroh leau împarţit familiilor care aveau nevoie, unii dintre credincioşi
exprimânduşi anterior dorinţa de a primi ca ajutor haine necesare
desfaşurării activităţilor zilnice. De aceste haine au beneficiat 14 familii,
respectiv 63 persoane.
Paroh,
preot Cristian Vasile
„Am avut deosebita onoare ca în luna Iunie, voluntarii Colegiului
,,Sfântul Nicolae” din Iași să ne calce pragul micii noastre bisericuțe. Au auzit
că în parohia noastră cu hramul ,, Adormirea Maicii Domnului” din satul
Uricani sunt multe familii nevoiașe si de aceea sau gândit să ne dea un
ajutor. Mărturisesc că rareori poți simți bucuria de a dărui ceva cuiva ce are
cu adevărat nevoie după cum spune și cuvântul evanghelic ,, Mai fericit este
a da decât a lua”. Am aflat ulterior că darurile au ajuns din America de la
Fundația ,,Sfânta Parascheva ” căreia aș dori să îi mulțumesc în numele
comunității. Proiectele de acest gen sunt foarte bine venite și foarte
folositoare pentru cei nevoiași. Când scriu aceste cuvinte nu pot să nu îmi
amintesc un răspuns a unei bătrâne care la întrebarea părintelui paroh : ,,
Sunt de folos aceste daruri ?” a declarat: ,, Mulțumesc lui Dumnezeu că mai
sunt oameni care se gândesc și la noi”.
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Vă mulțumim din suflet pentru tot ajutorul oferit și vă garantez că
darurile au ajuns la cei nevoiași care au cu adevărat nevoie!”
Mihailă Codrin
dascăl al parohiei ,,Adormirii Macii Domnului” din Uricani, Iași
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