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După o bună perioa-
dă în care și-au pregă-
tit lucrările ce oglindesc 
atât de bine creativita-
tea, puritatea sufleteas-
că, istoria și valorile popo-
rului român, a venit vre-
mea ca elevii talentaţi din 
parohiile Protopopiatu-
lui Ilfov Nord să se bucu-
re de roadele muncii lor. 
 Într-o atmosferă încărca-
tă de emoţie, după Vecer-
nia de Înălţare din sea-
ra zilei de 16 mai, copi-
ii înzestraţi cu o dragos-
te profundă de ţară și de 
neam care au strălucit la 
concursul cultural-artistic 
“Unirea: libertate și unita-
te”, etapa pe Protopopiat, 
au fost premiaţi în Biseri-
ca Nașterea Maicii Dom-
nului, din Otopeni. “Acești 
copii au muncit pentru a 
face niște lucrări deose-
bite dedicate Marii Uniri 
și Anului Centenar. Ei s-
au organizat pe grupuri, 

pe grupe de lucru și au 
câștigat primele trei lo-
curi. Una dintre grupe a 
câștigat și la nivel de Ar-
hiepiscopie (n.r. – Arhiepi-
scopia Bucureștilor) locul 
2.  Ne-am gândit să-i pre-
miem acum, de Înălţare, 
pentru că efortul și dra-
gostea lor faţă de acest 
neam și de patrie, iată, se 
leagă astăzi de comemo-
rarea eroilor neamului. Au 
participat 229 de copii de 
la 21 de parohii, reprezen-
tând opt unităţi școlare. 
Concursul a avut loc pe 23 
martie. Elevii au prezentat 
la Protopopiat lucrările re-
alizate în cadrul competi-
ţiei care s-a desfășurat pe 
trei secţiuni: literară, ar-
tistică și multimedia. Fie-
care grupă de copii a pre-
zentat câte o lucrare din 
fiecare din cele trei sec-
ţiuni. Un juriu format din 
cadre didactice (profesori 
de religie, desen și pictu-

ră, muzică, limba și lite-
ratura română) a analizat 
lucrările copiilor. În urma 
punctajului obţinut după 
niște criterii dinainte sta-
bilite, au fost desemnaţi 
câștigătorii celor trei lo-
curi pe Protoierie, care au 
mers mai departe la fa-
za pe Arhiepiscopie. Sco-
pul nostru este de a culti-

va în sufletele copiilor iu-
birea faţă de Dumnezeu, 
dar și faţă de poporul ro-
mân și de patrie. Le do-
rim acestor copii minunaţi 
să fie apreciaţi mult mai 
mult de Dumnezeu, decât 
de noi”, ne-a spus părin-
tele Cristian Burcea, Pro-
topopul Protopopiatului Il-
fov Nord. 

Prin lucrările lor im-
presionante, elevii din pa-
rohiile Protopopiatului Il-
fov Sud au dovedit că is-
toria rămâne cea mai fru-
moasă poveste. Cu  inimi-
le larg deschise, ei au de-
scris în cel mai minunat 
mod jertfa care ne-a îm-
plinit visul de a fi un sin-
gur neam, o singură cre-
dinţă. Privindu-le lucrările 
care au dat glas înţelep-
ciunii poporului, nu poţi 
să nu-ţi amintești că în 
ciuda faptului că neamu-
lui nostru românesc i-a 
fost dat să trăiască o isto-
rie grea, cu multe zile în-
tunecate, a rezistat tutu-
ror furtunilor care l-au în-
cercat de-a lungul timpu-
rilor datorită dragostei fa-
ţă de patrie pe care a păs-
trat-o în suflet neștirbită. 
“La etapa pe Protopopi-
at au fost premiaţi 74 de 
copii din parohiile Proto-
ieriei Ilfov Sud. Copiii au 
vârste cuprinse între 7 

și 18 ani. Cei ce  s-au re-
marcat prin rezultate de-
osebite la concursul ca-
re s-a desfășurat pe trei 
secţiuni: literară, artistic 
și multimedia, au primit  
premii ce au constat în 
diplome, cărţi, iconiţe și 
dulciuri. La faza pe Arhi-
episcopie, copiii Parohiei 
Vintilă Vodă, din Popești-
Leordeni, au obţinut locul 
I, iar cei ai Parohiei Ber-
ceni, locul III”, ne-a spus 
părintele Ioan Bondar, 
Protopopul Protopopiatu-
lui Ilfov Sud. 

Centenarul a deschis inimile copiilor din Ilfov 

Protoieria Ilfov Nord și-a premiat elevii care au 
strălucit la concursul “Unirea: libertate și unitate”
Cu ocazia Anului omagial al unităţii de 
credinţă și de neam, respectiv al Anului 
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de 
la Alba-Iulia, din 1918, Patriarhia Română 
a demarat concursul naţional cultural-
artistic “Unirea: libertate și unitate”. Sub 
atenta suprevaghere a părintelui Cristian 
Burcea, Protopopul Protopopiatului Ilfov 
Nord, istoria vie, scrisă și desenată de 
micii învăţăcei din parohiile zonei de nord 
a Ilfovului, le-a adus elevilor cununa de 
lauri a gloriei.   

Ionela ChIrCu

Și Protoieria Ilfov Sud și-a omagiat micii mari creștini, 
iubitori de ţară și de neam 
Concursul s-a încheiat în aceeași manieră ilustră 
și în zona de Sud a judeţului Ilfov. Finalul Sfintei 
Liturghii din după-amiaza zilei de duminică, 13 
mai, a reunit elevii participanţi, cadrele didactice 
care i-au îndrumat și alţi distinși invitaţi, în sânul 
lăcașului de cult închinat Sfintei Treimi din 
Popești-Leordeni. Acolo, în biserica monument 
istoric, a avut loc festivitatea de premiere 
oficiată de părintele Ioan Bondar, Protopopul 
Protopopiatului Ilfov Sud, care a și supravegheat 
atent desfășurarea concursului “Unirea: libertate 
și unitate”. 

Ionela ChIrCu

Premiul I: Portofoliul ”Pe-al nostru steag e scris 
Unire!”, alcătuit dintr-un grup de 17 copii din cadrul 
grupului de cateheză de la Parohia Vintilă-Vodă din 
Popești-Leordeni, sub coordonarea Pr. Iustin – Marcel 
Ardeleanu;
Premiul II: Portofoliul ”România suntem noi!”, 
reprezentat de elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 – Berceni și 
Parohia Sfântul Nicolae, din Berceni, Protoieria Ilfov 
Sud, sub coordonarea Pr. Nicolae Manu și prof. 
Nicoleta – Constanţa Cimpoca și Ioana Filip;
Premiul III: Portofoliul ”Biserica ce ne u(r)nește!”, 
alcătuit de elevii de la Școala Gimnazială nr. 3 – 
Bălăceanca și Parohia Adormirea Maicii Domnului din 
Bălăceanca, Cernica, sub coordonarea Pr. Constantin 
Iordăchescu.

Iată câștigătorii! 

Locul I – copiii Parohiei Nicolae Bălcescu, din 
Voluntari, care, în faza pe Arhiepiscopie, au și primit 
premiul II, coordonaţi de părintele Ionică Ion, 
Locul II – copiii de la parohii din Cercul Pastoral 
Grădiștea (Parohia Grădiștea, Parohia Canela, Parohia 
Moara Săracă, Parohia Pașcani, Parohia Căciulaţi 
și Grecii de Sus), coordonaţi de părintele Alexandru 
Popescu, 
Locul III – copiii din localitatea Corbeanca (de 
la Parohia Corbeanca, Parohia Tamași și Parohia 
Petrești), coordonaţi de părintele Cosmin Brânzea.  

Ei sunt câștigătorii primelor trei locuri! 


