Octombrie 2016,
Stiamti Colaboratori ai Organizatiei Sfanta Paraskeva din Chicago:
În nădejdea că emailul meu vă găsește cu bine, Vă trimit atașat un scurt raport în care
justificăm unde sa împărțit acest ajutor, pe care Sf. Parascheva prin Dumneavoastră la
trimis acestor familii. Vreau încă o dată să vă mulțumesc, în numele colegilor mei și în
numele tuturor celor implicați în distribuirea acestor daruri, mai ales pentru că ne
învățați ce înseamnă dăruirea cu toată inima și recunoștința față de Dumnezeu.
În raportul alăturat se regăsesc cele trei parohii cu care am colaborat în acest proiect.
În legătură cu fotografiile, am făcut doar puține fotografii la evenimente, nu în momentul
în care primeau darurile din două raționamente:
În primul rând, am vrut ca acest ajutor să fie autentic și nu pentru a bifa un proiect,
pentru că știm că cele pe care leați trimis au fost cu dragoste. În acest sens, dacă am fi
încercat să imortalizăm acele momente, oamenii sar fi simțit stânjenitor și după cum am
discutat cu părinții parohi, oamenii și așa încercați, sar fi simțit folosiți sau era
pericolul să nu ne simtă sinceri.
În al doilea rând, prin evitarea aparatelor, sa creat o atmosferă deosebită iar cei
prezenți, mai cu seamă bătrânii, care simțeau povara singurătății și a lipsei mai acut
decât copiii, șiau putut exprima simțirile liber.
Nu poți exprima ce simți când o doamnă în vârsta, cu ochii în lacrimi încearcă să îți
sărute mâna pentru ajutorul oferit, dar mai ales pentru aceea că îți pasă și că este
importantă pentru tine.
Toate acestea au fost posibile prin grija, dragostea și jertfa Dumneavoastră și a
colaboratorilor Dumneavoastră! În acest sens, pentru a înțelege mai bine impactul pe
care acest proiect îl are în teren, cu prețuire Vă propun ca în timpul vizitei
Dumneavoastră la Iași, să stabilim un program prin care să reușim să vă întâlniți cu
parohia și cu părintele de acolo, să vă mărturisească cum au simțit ei acest ajutor, ca
având această mărturie, să vă încredințați că această lucrare sa împlinit prin
binecuvântarea lui Dumnezeu cu purtarea de grijă a Sfintei Parascheva și cu ajutorul
Dumneavoastră, și poate să cunoașteți parohiile cu belșugul și nevoile lor.
Mă rog așadar lui Dumnezeu și Sfintei Parascheva să vă răsplătească toată jertfa
depusă în acest proiect, și vă rog să îmi transmiteți numele tuturor celor implicați în
această lucrare și în toată lucrarea Dumneavoastră, pentru ai aduce înaintea Sf.
Parascheva sub forma unui pomelnic care va fi pomenit la altarul Catedralei
Mitropolitane din Iași, și pe care îl voi păstra și eu în pomelnicul meu.
Al Dumneavoastră în Hristos Domnul,
Emanuel Mocanu
Coordonator local Iasi al Proiectului Papuceii Safntului Nicolae
Seminarul Sfintul Nicolae, Iasi, Romania

