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Începutul războiului din Ucraina a șocat și afectat lumea întreagă, însă cei din imediata vecinătate, 
cum este și Republica Moldova, au experimentat într-un mod direct efectele războiului. 

În primul rând panica. Moldova fiind o țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică, și cunoscând 
ambițiile imperialiste ale Kremlinului exprimate în mod repetat încă din 2014, automat am fi fost 
următorii supușii riscului ocupației, Moldova neavând capacitatea de a riposta armat. 

În al doilea rând atitudinea pro și contra. Moldova fiind mulți ani parte a Uniunii Sovietice, încă sunt 
mulți nostalgici care privesc Rusia ca pe singura salvare, ceea ce  a creat rupturi și divergențe în 
interiorul  comunităților parohiale. 

În al treilea rând refugiații. Încă din primele zile au început să vină cetățeni ai Ucrainei (majoritatea 
femei și copii) care fugeau din calea războiului și care aveau nevoie de ajutor. Deși nimeni nu era 
pregătit pentru o astfel de situație, atât societatea cât și biserica, s-au mobilizat în mod exemplar în a 
întinde o mână de ajutor. Astfel, Biserica Catolică din Moldova a pus la dispoziție toate structurile, 
parohiile și resursele, umane și materiale, pentru a ajuta. Caritasul și toate celelalte organizații de 
caritate și-au făcut o prioritate din a primi, caza, hrăni și oferi toată asistența necesară. La nivel de 
parohii s-au creat adevărate rețele familiale care au pus la dispoziție camere, apartamente sau case 
în mod gratuit. Medicii din parohie au oferit consultații medicale, de multe ori mergând acolo unde 
persoanele erau cazate; psihologii și-au oferit serviciile pentru ai ajuta pe cei care se aflau în stare de 
șoc, panică, stress. Cu alte cuvinte, întreaga comunitate diecezană, de la organizații, parohii și 
credincioși s-a implicat în mod activ pentru a fi alături de frații și vecinii noștri. 
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După primele luni în care prioritatea a fost cazarea și oferirea celor necesare, s-a constatat că doar 
cazarea și mâncarea oferite nu mai sunt suficiente. Astfel am început să organizăm cursuri și 
programe pentru copii, campusuri de vară, implicarea adulților în diferite activități, chiar încadrarea 
în câmpul muncii pentru unii.  

O atenție deosebită o au femeile care sunt însărcinate sau care au născut pe teritoriul Republicii 
Moldova după 24 februarie 2022, acesta fiind un proiect al Episcopului de Chișinău, Anton Coșa.  

Actualmente situația este stabilă. Unii au plecat spre țările UE, mulți s-au întors în Ucraina (care sunt 
din zonele unde nu au loc lupte directe, doar bombardamente sporadice), însă toate structurile 
bisericii continuă să fie pline cu refugiați și zilnic le se oferă toată asistența și ajutorul de care au 
nevoie și vom continua să fim alături de ei atât cât ne stă în puteri și cât va fi necesar. 


