
 

 

 

 

  

 

 

 

 

31 august 2017 

 

Apel pentru ajutorarea victimelor uraganului Harvey 

 

Preacucernici părinți, iubiți credincioși,  

Știm cu toții dezastrul produs de uraganul Harvey în statele Texas și Vestul Louisianei. 

Forțele naturii s-au dezlănțuit din nou, producând multe victime și daune materiale. Prin mila 

lui Dumnezeu, parohiile noastre din Texas au fost cruțate. Comunitățile noastre 

Acoperământul Maicii Domnului din Houston, Nașterea Maicii Domnului din Austin și Sf. 

Ioan Casian din San Antonio au fost protejate. Slavă lui Dumnezeu!  

 

Dar nu putem ignora tragedia multor persoane, familii și comunități din zonă. Nu putem 

rămâne nepăsători în fața acestei noi încercări care a venit asupra semenilor noștri. Nu trebuie 

să uităm porunca Mântuitorului de a vedea în fiecare persoană pe Cel care a suferit pentru 

noi. Astfel, este potrivit să îi ajutăm după puterile noastre.  

 

Vă îndemn să vă rugați ca Dumnezeu să dea putere celor afectați de acest dezastru natural. 

De asemenea, pentru odihna veșnică a celor care și-au pierdut viața și mângâierea familiilor 

și prietenilor acestora.  

 

Vă rog să organizați o colectă specială pentru victimele uraganului Harvey duminica 

viitoare, 3 septembrie 2017 și să o trimiteți imediat la Centrul Eparhial din Chicago. 

IOCC, organizația internațională de caritate creștin-ortodoxă, o agenție care funcționează cu 

binecuvântarea Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite ale Americii, este 

în colaborare cu autoritățile locale pentru a ajuta victimele furtunii. Voluntari, clerici și laici 

foarte instruiți, sunt la fața locului și oferă asistență spirituală victimelor. După retragerea 

apelor, activitatea IOCC se va desfășura în săptămânile și lunile următoare pentru curățarea și 

reconstrucția locuințelor afectate. Vom trimite colecta Arhiepiscopiei la IOCC pentru a-i 

ajuta în această lucrare.  

 

Îl rugăm pe Domnul să ne ocrotească de orice rău, să ne binecuvânteze familiile și parohiile! 
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