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Peste treizeci de femei 
cu vârste cuprinse între 
25 și 64 ani, din această 
comună, au fost examina-
te, de o echipă de medici. 
„Ne bucurăm foarte mult 
că femeile au început să 
conștientizeze importanța 
acestui examen medical 
și vin în număr din ce în 
ce mai mare pentru că 
au aflat cât de important 
este să-și facă acest test 
Babeș-Papanicolau în ur-
ma căruia pot preveni al-
te afecțiuni. Acest test es-
te foarte important, mai 
ales că rezultatele de pâ-
nă acum indică faptul că 
sunt leziuni precursoare 
de cancer care pot fi tra-
tate. Nu este indicat să 
se ajungă la leziuni gra-
ve care pot fi cu greu tra-
tate, costă foarte mult și 
suferința e foarte mare, 
pe când leziunile incipien-
te pot fi tratate cu un mi-

nim efort atât pentru pa-
cient, cât și pentru per-
sonalul medical, astfel în-
cât să se obțină rezulta-
te foarte bune în timp”, 
a spus dr. Virgiliu Pruno-
iu, coordonatorul Progra-
mului  Screening din ca-
drul Institutului Oncologic 
București, citat de Basili-
ca.ro.

În total, peste 
200 de femei din 
Ilfov au beneficiat 
de programul 
voluntarilor CMN

Campania a fost 
inițiată de voluntarii Ca-
tedralei Mântuirii Neamu-
lui la începutul acestui an. 
Ea se adresează în speci-
al femeilor care provin 
din zone rurale afecta-
te socio-economic. „Este 
foarte importantă aceas-

tă campanie pentru că, 
în general, marea majori-
tate a pacienților care se 
prezintă la Institutul On-
cologic sunt în faze termi-
nale și atunci preferăm să 
venim noi în întâmpina-
rea lor. Poate, dacă e să 
găsim ceva, să găsim la 
început”, a spus dr. Cris-
tina Șaptefrați, medic pri-
mar obstetrică-ginecolo-
gie, cu competențe în on-
cologie, potrivit aceleiași 
surse. Până în prezent, în 

cele șase ediții ale cam-
paniei de „Prevenție și 
Depistare a Cancerului de 
Col Uterin” au fost înre-
gistrate peste 200 de be-
neficiare din localități din 
Ilfov. Acest program, ca 
de alt fel toate acțiunile 
social-filantropice ale Pa-
raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului (CMN), 
sunt derulate de voluntari 
sub coordonarea atentă a 
părintelui Arhimandrit Ci-
prian Grădinaru. 
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Cea mai mare reali-
zare a Sfântului Constan-
tin este Edictul de la Mi-
lano, din anul 313, când 
datorită lui creștinismul 
a fost recunoscut de în-
treg Imperiul Roman. Ul-
terior, scutește biserica de 
taxe și impozite, îi acordă 
dreptul de a primi donații 
și le oferă episcopilor po-
sibilitatea de a-i judeca pe 
cei ce nu acceptau să fie 
judecați după legile statu-
lui. Tot el a înlăturat pe-
depsele contrare spiritului 
creștinesc, cum ar fi răs-
tignirea, arderea cu fierul 
roșu, zdrobirea picioare-
lor etc. Constantin a fost 
primul care a convocat un 
Sinod ecumenic, cel de la 
Niceea, în anul 325, unde 
a fost adoptată formula 
că Fiul lui Dumnezeu es-
te de o ființă cu Tatăl. Tot 
atunci a fost fixată data 
Sfintelor Paști (prima du-
minică după lună plină, 
după echinocțiul de pri-
măvară), au fost alcătu-
ite primele șapte artico-
le ale Crezului, simbolul 
credinței, și s-au dat 20 

de canoane care stabilesc 
disciplina bisericească. 

Constantin a venit pe 
lume în jurul anului 274 
în Naissus, aflat pe teri-
toriul actual al Serbiei. El 
a fost fiul Hellenei și al lui 
Constanțius, buni creștini 
care i-au insuflat spiritul 
creștinesc. El a devenit 
suveran al Imperiului Ro-
man după ce i-a înfrânt în 
luptă pe Maxențiu și Lici-
nius, aducând spre dreap-
ta credință milioane de 
oameni. A murit în anul 
337 la Nicomidia, la scurt 
timp după ce a fost bote-
zat de episcopul Eusebiu 
de Nicomidia. Flavia Iu-
lia Helena, mama lui Con-
stantin, s-a născut la Biti-
nia, o provincie romană. A 
fost întotdeauna alături de 
fiul său, reușind împreună 
să protejeze creștinismul. 
Împărăteasa Elena a vă-
zut locurile sfinte despre 
care se vorbește în Evan-
ghelie, iar pe dealul Gol-
gotei a descoperit Crucea 
Sfântă pe care a fost răs-
tignit Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos. 

Sfinții Constantin 
și Elena, cei care 
au dat libertate 
creștinismului 

Praznicul închinat Sfinților Constantin și Elena, 
cei care au adus recunoașterea creștinismului 
în Imperiul Roman, l-au protejat și l-au 
dus mai departe generații întregi, adună 
credincioșii în sânul bisericii, la rugăciune, 
luni, pe 21 mai. Marea sărbătoare amintește 
de taina și puterea Sfintei Cruci, semnul 
central al religiei creștine.

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros 
“La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor 
 ce‑și sărbătoresc onomastica de Sfinții Împărați 

Constantin și Elena!

Campania Patriarhiei Române demarată în 
parteneriat cu Institutul Oncologic 

„Prevenţie și Depistare a 
Cancerului de Col Uterin”, 

pentru femeile  
din Moara Vlăsiei

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii 
Neamului și specialiștii Institutului 
Oncologic din București continuă 
seria investigațiilor gratuite realizate 
femeilor din Ilfov, în cadrul campaniei de 
„Prevenție și Depistare a Cancerului de 
Col Uterin”. Sâmbătă, 5 mai, beneficiarele 
programului au fost reprezentantele 
sexului frumos din Moara Vlăsiei. 

 Ionela ChIrCu
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