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 La inițiativa Ambasadorului Extraordinar și 
Plenipotențiar al Ordinului Suveran de Malta în 

Republica Moldova, E.S. Domnului Peter Canisius 
von Canisius și a soției Sale, Doamnei Birgit 

Kertess von Canisius, cu susținerea Mare Prioriei 
Ordinului Suveran de Malta din Austria şi în colaborare 
cu Fundația de Binefacere ”Casa Providenței”, din 2 
iunie 2014, zilnic 50 de nevoiași vor primi prânzuri 
gratuite.   
       La deschiderea evenimentului a participat și 
Episcopul Bisericii Romano-Catolice de Chișinău PS 
Anton Coșa care a binecuvântat activitatea de caritate 
și masa bătrânilor. Beneficiarii nostril au rămas plăcut 
surprinși descoperind simplitatea Domnului 
Ambasador și a soției sale care au participat la 
distribuirea hranei împreună cu voluntarii și angajații 
Fundației.  
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În perioada 21 iulie – 1 august 2014 Fundația de Binefacere 
Casa Providenței organizează tabăra de vară ”Cireșele Copilăriei” 
pentru copiii din clasele I-a până în a VI-a. Este un eveniment 
așteptat cu multă nerăbdare de toți cei 100 copii, dar și a celor 25 
de voluntari naționali și internaționali. Timp de două săptămâni 
pornind de la experiența personajului Nică din ”Amintiri din 
copilărie”, a voluntarilor dar și de la experiența însăși a copiilor se 
încearcă a se transmite un mesaj de formare umană, morală și 
spirituală de care fiecare copil are nevoie în viața sa. Ce înseamnă 

CIREȘELE COPILĂRIEI 
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să fii prieten, să dărui, să fii corect, să respecți oamenii 
din jurul tău și darurile naturii, să asculti părinții etc. 
sunt întrebări la care se caută răspunsul zilnic pe durata 
acestei tabere. 

Programul include activități diverse cum ar fi: ateliere de 
lucru manual, dansul, competiții, cântece, jocuri, teatru, excursii și 
multe alte activități ce stimulează lucrul în echipă și dezvoltarea 
creativității. Zâmbetul larg și sincer al copiilor deseori ne 
molipsește și pe noi să râdem mai des lasându-ne furați în lumea 
plină de farmec și mister a copilăriei. 

Aceste 2 săptămâni oferă o experiență de viață de neuitat 
atât pentru copii cât și pentru voluntari, descoperind că cireașa cea 
mai dulce din ”tortul” vieții rămâne copilăria.  

 În perioada 12 – 16 
august în Casa 
Providenței, circa 200 de 
persoane, de diferite 
vârste, au beneficiat de 
servicii medicale gratuite,  
atât stomatologice cât și 
optometrice. 

 Grupul medicilor din Germania care au oferit serviciile 
stomatolgice este compus din Dr. Rames Neshet Sabieh, Elke 
Forst (asistent), Pr. Markus Dördelmann (asistent), și Vladislav 
Pojednoi ( asistent și trăducător). În fiecare an această echipă 
ajută sute de persoane din diferite instituții. Anul trecut ei au 
acordat servicii stomatologice în câteva penitenciare, iar anul 

Un strop de sănătate în plus  
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Pe date de 3 iulie, a 
avut loc training-ul “Eu 
– Lider?”, la care au 
participat 14 voluntari 
a Casei Providenței. 
Scopul training-ului 
era de a stimula în 
fiecare participant 

potențialul de lider, abilitățile de comunicare și de convingere, de 
colaborare în echipă și de a găsi soluții în situații de conflict. 
 Ca rezultat tinerii au aflat ce înseamnă a fi un lider și au avut 
posibilitatea chiar și să testeze cât de pregătiți sunt pentru această 
poziție. Pentru unii din ei partea practică a training-ului era o provocare, 
ceea ce la rândul său a ridicat nivelul de încredere și stimă de sine.Un 
astfel de training influențează și relațiile din echipă, astfel pe lângă faptul 
că ei au aflat multe lucruri noi despre sine, ei au cunoscut și mai bine pe 
cei cu care activează în echipă. 

Participanții au fost foarte mulțumiți de acest eveniment, care ia 
încurajat și le-a îmbogățit cunoștințele despre anumite aspecte în 
comunicare.  

 

Training “Eu – Lider?”  

acesta lucrează în centre 
sociale.   
 Zilnic, în Casa 
Providenței, veneau câte 
20 de persoane, cărora li 
se acorda consultații și 
servicii, precum extracții 
și tratamentul cariilor simple.  
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Din 1990 Friedensgrund era o 
tabără care unea atît culturi, cît și 
suflete. 

Anul acesta cu aniversarea a 
25 de ani de la creare, în structura și 
programul taberei au avut loc 
schimbari. Așadar, pentru prima data 
organizatorii au renunțat la corturi și 
au desfășurat activitățile într-o pensiune din orașul Helmstedt. 
Precum și în anii precedenți tabăra a reunit tineri din Germania, Moldova, 
Ucraina, Bielorusia, România, Lituania, Bosnia și Herțegovina și Ungaria. 
Dat fiind faptul că anul acesta este ultima ediție a taberei Friedensgrund, 
organizatorii au prezentat conceptul noului proiect ”International Youth 
Meeting ” care va presupune o abordare mai serioasă și se va desfășura 
doar pe teritoriul Germaniei. 

Lucrul comun, prezentările tematice, excursiile, orele de rugăciune, a 
căror melodii s-au înrădăcinat în mintea fiecărui, momentele haioase, ce au 
înveselit atmosfera, au lăsat amprente în inima fiecărui.  
 
Continuarea articolului găsiți pe:  http://casaprov.org  

Ultima reuniune a 

Friedensgrund-ului  

 

 

Roadele clipelor 

trăite se resimțeau 

zilnic. Nu mai erau 

granițe sau bariere 

care ar împiedica la o 

comunicare deschisă 

și activă între 

participanți. 

 



 6 

   REDESCOPERINDU-NE PE NOI  

 În orice echipă există 
neînțelegeri și dificultăți, 
însă atunci cînd ea tinde a 
fi o adevărată familie toate 
acestea sunt trecătoare. 
         Pe 19 septembrie, 
angajații Casei Providenței 
au participat la un program  
 

de teambuilding desfășurat în Codri Moldovei. 
 Vremea blândă și aroma de 
toamnă au armonizat foarte mult 
atmosfera pentru tot parcursul zilei. 
Activitățile propuse nu erau doar 
competiții sportive ce au creat 
zîmbete, dar au și contribuit la 
îmbunătățirea relațiilor între colegi. 
 Participanții au avut ocazia să 
viziteze și un lăcaș sfânt – Mănăstirea „Inălțarea Domnului“ din satul 
Hîrjauca, ceea ce a fost o hrană spirituală pentru toți. La sfîrșitul zilei, 
reeșind din cele văzute și simțite, fiecare și-a făcut anumite concluzii. 

 Pentru unii era o 
posibilitate de a se 
descoperi, pentru alții a 
descoperi pe cei cu care 
interacționează zi de zi, 
însă rezultatul final a fost 
unul reușit pentru toți, 
căci fiecare a luat ceva cu 
sine.  
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MEREU CU I NCREDERE I N 
PROVIDENȚ Ă   

 În fiecare an, la data de 5 octombrie, Congregația Surorilor 
Providenței sărbătorește un eveniment important din istoria 
comunității – la data de 5 octombrie 1981 Alois Scrosoppi, 
fondatorul Congregației, a fost beatificat de Sfântul Papa Ioan Paul 
II.  
 Este firesc ca și comunitatea 
parohială, și toți cei care lucrează în 
”Casa Providenței”, și preoții, 
persoanele consacrate din capitală, 
au sărbătorit această aniversare 
împreună cu Surorile Providenței.  
 Provocările și încercările sunt numeroase, însă și ele prin 
credință se transformă în oportunități de a sluji pe Domnul în 
apropiații noștri. Ce poate fi mai frumos decât râsul sincer și 
zglobiu al unui copil pentru căldura primită sau zâmbetul ochilor 
bătrâneilor sătui ori brațele tinerilor larg deschise spre cunoaștere, 
toate acestea împletesc cea mai frumoasă cunună invizibilă, dar 
simțită în inimile și sufletele noastre.  

                                                                   
Mulțumim lui Dumnezu!  

”În educația și slujirea fraților 

săraci, urmați bunătatea și 

milostivirea părintească cu 

care Dumnezeu stăpânește și 

ține în viață creaturile sale..”   



 8 

Povestes te ceva despre tine (studii, familia, hobby, etc.) 

De ce ai ales acest proiect?(De ce Moldova? De ce anume Casa 
Provident ei?) 

 Iulian: Sunt Julian Heide, 
voluntar din Germania. Î n acest an am 
terminat s coala s i am decis sa  lucreze 
undeva î ntr-un proiect social, î n scopul 
de a vedea un pic mai mult decî t ceea 
ce as  fi va zut fiind turist, s i, desigur, 
pentru a face ceva bun  pentru oameni. 
Î n timpul meu liber î mi place foarte 
mult sa  citesc, sa  ca la toresc s i sa  fac 

sport. 

 Olga: Ma  numesc Olga s i sunt din Dresda, Germania. Am 19 
de ani s i sunt cea mai mica  dintre cele cinci surori. Din moment 
ce toate s i-au creat familiie lor, î mi face mare pla cere sa  le vizitez 
la casele lor din Berlin, Hamburg, Londra s i Paris. Dar î mi place, 
de asemenea, sa  stau acasa , sa  ies cu prietenii, sa  privesc filme s i 
sa  ga tesc.  

Dupa  activitatea mea î n Moldova vreau sa  merg la universitate 
î ntr-un oras  frumos german.  

VOLUNTARII NOȘTRI VORBESC DESPRE MOLDOVA 



 9 

  Iulian: De fapt, Moldova nu a fost prima mea alegere. 
Am vrut sa  merg î n Ucraina s i sa  lucrez acolo î ntr-un 
oras  din estul t a rii, dar din cauza situat iei politice din 
t ara  nu a fost posibil. As a ca  am descoperit Moldova  
ca loc de voluntariat,  pentru ca  aici am posibilitatea de 
a practica limba rusa  s i datorita  proiectului î ntr-adeva r interesant 
s i divers, am accceptat sa  vin. Casa Provident ei î mi ofera  
posibilitatea de a lucra cu personae din diferite categorii, atî t cu 
va rstnic, cî t s i cu copii, ceea ce ma  bucura  
foarte mult. 

 Olga: Din moment ce am ascultat 
pentru prima data  o trupa  de romi mi-am 
dorit sa  cunosc t a rile din care provine 
aceasta  muzica . Acesta este motivul 
pentru care am fost  interesata  de 
Roma nia - s i dupa  care, î n Republica 
Moldova. Des i, am fost î n Frant a pentru 
un program de schimb, î n Marea Britanie 
î n vacant a , niciodata  nu am vizitat o t ara  din est, decî t Ungaria. 
Europa de Est a fost un mare mister pentru mine, care am vrut sa  
descopa r ca nd termin s coala. Sa  lucrez î n Casa Providentei m-a 
entuziasmat î n primul rind faptul ca  voi interact iona atnu doar cu 
ba trî ni, ci s i cu va rstnici. Pe lî nga  toate am fost curioasa  sa  va d 
cum lucreaza  o cantina  social s i chiar sa  particip î n activitatea 
acesteea.  

 

 

Continuarea articolului ga sit i pe: www.casaprov.org  

 

“Europa de Est a fost un 
mare mister pentru 
mine, pe care am vrut 
să îl descopăr când 
termin școala. “    Olga 

“În Chișinău poți întâlni persoane cu 
adevărat captivante și interesante 
care au atitudini diferite față de 
politică, viață, societate, de la 
activitatea ecologică până la urmașii 
imigranților germani.” Iulian 
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 Marți, 14 octombrie 
2014, Stela Stîngaci a 
prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de 
Ambasador Extraordinar 
și Plenipotențiar al 
Republicii Moldova pe 
lângă Ordinul Suveran de 
Malta, Alteței Sale 
Eminentisime Fra’ 
Matthew Festing, Principe 

și Mare Maestru al Ordinului Suveran Militar Ospitalier al 
Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta. 
 În cadrul Audienței Oficiale cu Alteța Sa Fra’ Matthew 
Festing, Ambasadorul Stela Stîngaci a adus mulțumiri pentru 
asistența socială și umanitară oferită celor nevoiași din țara 
noastră pe parcursul anilor, a mai multor inițiative de caritate, 
exprimând interesul autorităților moldovenești pentru 
dezvoltarea și intensificarea, în continuare, a relațiilor cu Ordinul 
Suveran de Malta și realizarea unor noi proiecte sociale. La rândul 
său, Alteța Sa Fra’ Matthew Festing a menționat că decizia 
autorităților moldovenești de a acredita un Ambasador pe lângă 
Ordinul Suveran de Malta deschide un nou capitol în relațiile 
dintre părți și a confirmat disponibilitatea Ordinului de a dezvolta 
o colaborare cât mai strânsă cu țara noastră, în special, în 
domeniile social și umanitare. 
 
Continuarea articolului găsiți pe: www.casaprov.org  

Acreditarea Ambasadorului pe lângă 

Ordinul Suveran de Malta  
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Valoarea Familiei este inseparabilă de sensul vieții 
și vocația Omului.  

Diacon Edgar Vulpe 
Directorul Fundației de Binefacere „Casa Providenței”  

 În ultimele trei decenii, în pofida schimbării radicale a 
contextului social din țara noastră, legate, în principal, de libertățile 
politice, economice și religioase, valorile familiale tradiționale 
(paradoxal!) devin tot mai puțin o expresie autentică a identității 
noastre naționale. Deseori soții au o viziune eronată în ceea ce 
privește vocația lor, cum ar fi: autoritatea, responsabilitatea față de 
copii și obligația de a le transmite adevărurile principale despre 
existența umană și valorile morale, spirituale și religioase; nu se 
acordă atenția conștientizării libertății și al responsabilității 
personale și ca urmare degradează calitatea relațiilor familiale 
demne și egale în drepturi, inclusiv în ceea ce privește demnitatea 
și rolului femeii în luarea deciziilor importante; crește numărul 
divorțurilor, crește numărul uciderilor copiilor nenăscuți, tot mai 
răspândite devin cazurile de conviețuire „temporară”, „de probă” și 
așa-numitele „căsătorii civile” sau concubinajul, care înjosesc 
demnitatea unei decizii responsabile de a crea o familie unită și 
indisolubilă.  

Continuarea articolului găsiți pe: www.casaprov.org  
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Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei” este organizaţie 
necomercială, fără membri, de caracter umanitar şi de binefacere, 
care desfăşoară o activitate neprofitabilă, înfiinţată în baza deciziei 
de constituire a Episcopiei Romano-Catolice Chişinău. 

Activitatea Fundaţiei este orientată spre promovarea: 

  asistenţei şi protecţiei sociale; 

  dobîndirii şi propagării cunoştinţelor; 

  educaţiei şi învăţămîntului; 

  ocrotirii sănătăţii; 

  drepturilor omului şi valorilor umane; 

  altor domenii de utilitate publică. 

Chișinău, str. Mușatinilor 1,  

MD-2071, Republica Moldova  

Telefon: +373 22 581-970  
Fax: +373 22 501-694  
E-mail: casaprov@starnet.md 

www.casaprov.org 

Fundația de Binefacere ”Casa Providenței” 

 O călătorie în timp și spațiu 

 Campus vocațional 

 Incursiune în trecutul 

medieval  
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