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Familii cu mulți copii, 
cu probleme de sănătate, 
vârstnici cu fața brăzda-
tă de greutăți și fără aju-
tor, din satele Nuci, Sudiți 
și Merii Petchi, au pri-
mit de la voluntarii Cate-
dralei Naționale, ulei, za-
hăr, orez, fructe și prepa-
rate din carne. Părinte-
le  Gheorghe Popescu, de 
la Parohiile Nuci și Balta 
Neagră, părintele Cristian 
Ținpău, parohul din Me-
rii Petchii și părintele Dan 
Marian Ștefan, de la Paro-
hia Sudiți, care cunosc cel 
mai bine necazurile aces-
tor oameni și încearcă  să-i 
aducă pe calea mântuirii, 
au ajutat echipa de vo-
luntari să ajungă la ei, cu 
povețe folositoare sufletu-
lui și bunătăți d-ale gurii. 

Au adus bucurie 
în sufletele 
oamenilor necăjiți  

În total, câteva zeci 
de familii au acum, la în-
ceput de an, ce pune pe 
masă în zilele în care nin-
sorile nu vor mai conte-
ni și le va fi greu să îndu-
re gerul năpraznic. „Iată 
că am revenit în Parohia 
Nuci, după cum am pro-
mis. Dacă venim o sin-

gură dată, e doar bu-
curia de moment, iar în 
scurt timp ei se confruntă 
cu aceleași probleme. De 
aceea, revenim cel puțin 
la câteva luni în această 
comunitate pentru a adu-
ce puțină bucurie în sufle-
tele lor și, în special, copi-
ilor de aici, pentru că tre-
buie să îi sprijinim să aibă 
o continuitate la școală, 
să nu abandoneze școala, 
pentru că numai cu niște 
copii care învață, studia-
ză, această comunitate se 
poate ridica. Nu neapărat 
pentru a învăța și a pleca 
din comunitate, ci pentru 
a ridica, a dezvolta aces-
te comunități care sunt 
într-un mic declin“, a spus 
Dănuț Prună, coordonato-
rul grupului de voluntari 
al Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului, citat 
de site-ul ziare.com.

„Trăim doar din 
alocația copiilor“

„Cu mare bucurie am 
primit vizita voluntari-
lor. Trăim din alocația co-
piilor și din ajutor social. 
Atât. Avem doi copii de li-
ceu pe care nu am putut 
să îi ținem din cauză fi-
nanciară. Băiatul a trebu-

it să se angajeze să mun-
cească, fata nu am putut 
să o angajez că e mino-
ră. E greu. Soțul nu a pu-
tut munci din cauza pro-
blemelor de sănătate avu-
te înainte. Încercăm să 
ținem și noi cât de cât un 
pic de ordine, că mi se pa-
re normal, chiar dacă sunt 
totuși nouă copii. Dacă 
suntem de la țară, nu în-
seamnă că nu facem cu-
rat, nu dăm cu o mătură. 
Curățenia contează foarte 
mult pentru copii, pentru 
noi“, a mărturisit mama a 
nouă  copilași, una dintre 
beneficiarele acțiunii filan-

tropice a voluntarilor, con-
form aceleiași surse.

„Vizita voluntarilor es-
te o mare bucurie, a fost 
și pentru noi o surpri-
ză. Nici nu au trecut mul-
te săptămâni și, așa cum 
ați promis, ați ajuns în 
mijlocul nostru cu da-
ruri foarte multe și con-
sistente, constând în ali-
mente, fructe, produse 
din carne, dulciuri și al-
te produse pe care dum-
neavoastră cu generozita-
te le oferiți credincioșilor 
noștri din Parohia Nuci și 
Parohia Balta Neagră. Vă 
mulțumim și pe aceas-

tă cale, pentru că se pare 
că suntem niște răsfățați 
ai dumneavoastră, pen-
tru că tot timpul ne aveți 
în vedere și ne aveți în gri-
jă, mai ales că la noi sunt 
foarte mulți oameni cu 
posibilități financiare re-
duse, mulți asistați, par-
te din ei cu mulți copii și 
care se bucură când cine-
va le întinde o mână și îi 
ajută, fie ea cât de mică. 
Dar astăzi, bucuria a fost 
imensă! Vă mulțumim încă 

o dată și Doamne Ajută! 
Lucrarea trebuie să con-
tinue pentru că dacă nu 
are continuitate… E ade-
vărat că pe moment bu-
curia este de scurtă dura-
tă, dar fiind constantă, al-
tfel văd și ei, se dezvoltă 
mai bine, se apropie mai 
mult de biserică, sunt mai 
aproape de Dumnezeu. Ei 
știu că cineva îi iubește, în 
special, biserica și cei ca-
re lucrează lângă biserică, 
cum sunt voluntarii de la 
Paraclisul Catedralei Mân-
tuirii Neamului. Ne bucu-
răm încă o dată și spun pe 
această cale că mulțumesc 
tuturor celor care se impli-
că și celor care vă sprijină 
să faceți aceste activități 
frumoase, activități pe ca-
re noi le apreciem și ne 
rugăm pentru dânșii și îi 
pomenim în rugăciunile 
noastre“, a spus părinte-
le Gheorghe Popescu de 
la Parohiile Nuci și Balta 
Neagră, potrivit siteului 
 ziarele.com.

Pacientele au fost su-
puse testului Babeș – Pa-
panicolau și vor afla re-
zultatele analizelor în ur-
mătoarele 30 de zile, de 
la specialiștii care se vor 
întoarce în localitatea 
lor. Programul a fost pri-
mit cu bucurie de femeile 
din Grădiștea, mai ales că 

multe dintre ele nu făcu-
seră niciodată acest test. 

Campania se 
adresează 
femeilor între 25 și 
64 de ani

„Această activita-
te este foarte importantă 

pentru a preveni cance-
rul de col uterin care, din 
păcate, ne situează în lu-
me pe locul I la incidența 
acestui cancer. Campa-
nia se adresează femei-
lor cu vârsta cuprinsă în-
tre 25 și 64 de ani care 
nu sunt operate, nu au 
absență congenitală a co-
lului uterin și nu au făcut 
un test Papanicolau de 
mai mult de trei ani. Es-
te mult mai ușor de tratat 
un cancer de col uterin la 
început decât atunci când 
este un cancer depășit și 
în prezența metastazelor. 
După aflarea rezultate-
lor, dacă se constată mo-
dificări, pacientele trebuie 

să se prezinte la Institu-
tul Oncologic pentru con-
tinuarea investigațiilor”, a 
explicat, pentru basilica.
ro, dr. Cristina Șaptefrați, 
medic primar Ginecolo gie 
Oncologică în cadrul In-
stitutului Oncologic Bu-
curești. 

Programul pentru 
pre ve nirea și depistarea 
cancerului la femeile din 
mediul rural este susținut 
de preoții din localități 
care cunosc lipsurile și 
neputințele oamenilor de 
la sate. „Ne bucurăm că la 
această campanie partici-
pă credincioși de pretu-
tindeni, atât cei care sunt 
creștini practicanți, cât și 

cei care nu sunt creștini 
practicanți. Cei care nu 
sunt practicanți, iată, văd 
că Biserica se implică so-
cial și observă anumite lu-
cruri care în presă sunt 
neglijate”, a spus părinte-
le Alexandru Popescu, de 
la Parohia Grădiștea, citat 

de basilica.ro. Campania, 
ca de altfel toate acțiunile 
social-filantropice ale Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului, este de-
rulată de voluntarii aflați 
sub coordonarea atentă a 
Părintelui Arhimandrit Ci-
prian Grădinaru. 
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Sensibili la suferințele oamenilor care duc o 
viață plină de lipsuri și trăiesc în condiții greu 
de imaginat, voluntarii Catedralei Mântuirii 
Neamului (CMN) se implică tot mai mult 
în educația copiilor și susținerea familiilor 
nevoiașe din Ilfov. Încărcați cu pachete cu 
fructe, dulciuri și alimente de bază, voluntarii 
coordonați de Dănuț Prună au revenit, în 
urmă cu doar câteva zile, la sărmanii din 
comuna Nuci a căror viață este un șir prelung 
de renunțări. 

Ionela ChIrCu

Familiile nevoiaşe au primit alimente de la 
voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale

Proiect al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Institutul Oncologic 
Femeile pot face investigații medicale gratuite pentru depistarea 
cancerului de sân, col uterin și colorectal
Patriarhia Română și Institutul Oncologic 
„Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, 
din București, au demarat campania 
de prevenire și depistare precoce a 
cancerului la femeile de la sate. Primele 
consultații gratuite au avut loc sâmbătă, în 
comuna Grădiștea din județul Ilfov. 

Ionela ChIrCu

Ați ajuns în 
mijlocul nostru 
cu daruri multe 
și consistente. 
Vă mulțumim 
că ne aveți în 
grijă!”

Părintele 
 Gheorghe 
Popescu
de la Parohiile Nuci 
și Balta Neagră


