Burse pentru copiii săraci din România
„Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit?
sau însetat şi Ţi-am dat să bei?" (Matei 25, 37)
Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord inițiază proiectul „Burse pentru copiii săraci din România"
cu scopul de ajuta lunar cu suma de 25 de euro un număr cât mai mare de copii din regiunea Copșa Mică. În
acest sens, la Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Mediaș, Valea Viilor și la
alte parohii din zona Copșa Mică s-au întocmit fişe sociale pentru copiii aflați în dificultate financiară, iar
Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a deschis un cont special, dedicat strângerii de fonduri
pentru sprijinirea acestor copii.
Sumele adunate în acest cont sunt virate lunar, prin centrul misionar-filantropic din Valea Viilor,
magazinelor de unde copiii bursieri îşi cumpără cele necesare - în afară de ţigări şi alcool - pe bază de
bonuri. În felul acesta suntem siguri că banii sunt folosiţi cum trebuie. Facem un apel la toţi credincioşii din
Europa de Nord şi la toţi oamenii de bine să susţină acest proiect, fie prin sume regulate, fie prin donaţii
sporadice.
La Valea Viilor, pe lângă ajutorul de 25 de euro lunar, copiii provenind din familii cu dificultăți financiare
pot beneficia de o masă gratuită la cantina bisericii, unde, profesori voluntari desfășoară un program de
after-school, ajutându-i pe acești copii, după ce au servit o masă caldă, să-și facă temele. Astfel dorim ca prin
educație, copiii să iasă din sărăcie și să nu devină victime ale imoralității și delicvenței juvenile.
Bunul Dumnezeu să primească jertfa fiecăruia pentru cei vii şi pentru cei morţi, mai cu seamă pentru copiii
nenăscuţi!
Pentru a sprijini efortul nostru de ajutorare a copiilor săraci din regiunea Copșa Mică, vă rugăm să
trimiteți donațiile dumneavoastră în contul deschis special pentru ei:
Nordea Bank: 6039.06.86156
Titular: Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo
Specificați: Donaţie pentru copiii săraci din România

"Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut!" (Matei
25, 40)
Cu dragoste în Hristos Domnul şi binecuvântare,
+ Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord

