Casă pentru Mama și Copilul

Consiliere pe stradã
În

urma

numeroaselor

acțiuni

Mater
Misericordiae

de

rugăciune și consiliere în fața spitalelor
de Ginecologie și a acțiunii harului în
inimile lor, zeci de femei au renunțat la
ideea de a-și avorta copilașii, putând

Asociația „Darul Vieții“
Timișoara, România

beneficia de ajutorul oferit de Asociația
”Darul Vieții” datorită Dvs, celor cu
inimã bunã!

Cu ajutorul lui Dumnezeu și a unor

Ajutor!
Prețuirea

și

protejarea

Organizații internaționale precum ”Ja
maternității

amenințate de cultura seculară a timpului
nostru este și va trebui să fie posibilă și în
România, dacã dorim un viitor pentru copiii
noștri!
Ajutați și Dvs. la realizarea și la susținerea
acestui proiect!

zum

Leben,

Osteuropahilfe,

”Renovabis”, Asociația ”Darul Vieții”
a obținut o casă, unde vor fi adăpostite
temporar femeile însãrcinate, care
sunt respinse de cãtre familiile lor.
Aceastã casã poate adãposti 5 femei
însãrcinate, impreunã cu copiii lor.

Donații: Banca Transilvania
Asociaþia Darul Vieþii
Cont Lei: RO88 BTRL 0360 1205 6135 58XX

Amenajarea casei

Binecuvântarea casei

În lunile martie-mai 2015 s-au
instalat cele două bucătării și s-au
utilat băile. Cu ajutorul Organizației
Osteuropahilfe - Triumph des
Herzens s-au mobilat camerele.

În data de 25 martie 2015, când
sărbătorim Bunavestirea, care este și
Ziua Copilului Nenăscut, a fost sfințită
Casa Mater Misericordiae, în cadrul
unei

ceremonii

pãrintele

conduse
Rolf

reprezentant al
Inimii”

din

de

Schönenberger

Asociației

Elveția,

cãtre

”Triumful

părintele

Ioan

Credința și faptele ei
Fraþii mei, ce-i foloseºte cuiva sã spunã cã are

Chișărău, președintele Asociației ”Darul

credinþã,

Vieții”, Timișoara și de către părintele

credinþa aceasta sã-l mântuiascã?

Valentin

Parohiei

Dacã un frate sau o sorã sunt goi ºi lipsiþi de

”Sfânta Maria Regina Păcii și a Unității”.

hrana de toate zilele ºi unul dintre voi le zice:

Danciu

preot

al

dacã

n-are

fapte?

Poate

oare

Duceþi-vã în pace, încãlziþi-vã ºi sãturaþi-vã!
fãrã sã le dea cele trebuincioase trupului, la ce
i-ar folosi? Tot aºa ºi credinþa, dacã n-are
fapte, este moartã în ea însãºi.

CONTACT
Asociația
Str. Gheorghe Doja Nr.25A
Timișoara 300192, România
Telefon. 0040-356-445040
Mobil: 0040-721-335704
E-mail: darulvietii@yahoo.com
www.darulvietii.ro

