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Ziua de 1 Iunie a fost 
una cu adevărat specială 
și pentru copiii ai căror 
părinți se află în detenție 
la Penitenciarul Jilava. 
Pentru prima dată în 
istoria penitenciarului, sub 
coordonarea Părintelui 
Arhimandrit Ciprian 
Grădinaru, voluntarii 
Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului (CMN) 
au organizat o zi festivă, 
în care toți micuții s-au 
bucurat de o atmosferă 
de basm, alături de 
familiile lor. 

Ionela CHIRCU

De Ziua Copilului, 160 de 
micuți de toate vârstele nu 
au mai trăit sentimentele de 
rușine și abandon, ci au pe-
trecut câteva ore splendide, 
împreună cu părinții lor. Po-
trivit Basilica.ro, evenimen-
tul voluntarilor CMN a avut 
ca scop principal revederea 
și interacțiunea copiilor cu 
părinții lor privați de liberta-
te. “Indiferent de probleme-
le juridice sau sociale în ca-

re sunt implicați părinții, co-
piii sunt nevinovați, ei le simt 
lipsa, le poartă dorul. Copi-
ii trăiesc o traumă care-i poa-
te urmări toată viața”, a spus 
Părintele Arhimandrit Cipri-
an Grădinaru, citat de Basili-
ca.ro. De altfel, părintele Ci-
prian este coordonatorul tutu-
ror activităților sociale inițiate 
și demarate de voluntarii CMN.   

Timpul, cea mai 
scumpă resursă 
“Noi mai organizăm activi-

tăți la o scară mai mică, dar un 
festival al copiilor nu am mai 
avut și cred că este prima oa-
ră când se organizează în sis-
temul penitenciar. Volunta-
rii Paraclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului sunt deja niște 

parteneri tradiționali ai noștri. 
De ani de zile, vin la diver-
se activități și nu doar că ofe-
ră daruri persoanelor private 
de libertate, dar oferă din tim-
pul lor. Acesta este un lucru 
extraordinar de important pen-
tru că, poate, cea mai scumpă 
resursă la vremea actuală es-
te timpul”, a spus Cristina Te-
oroc, Directorul Penitenciarului 

Jilava, pentru Trinitas TV, sub-
liniind faptul că voluntarii CMN 
dedică timp și efort acestei ca-
uze nobile. 

Anul trecut, de Ziua Inter-
na țională a Copilului, voluntarii 
de la Paraclisul CMN au organi-
zat o ediție specială a Campani-
ei de Prevenție și Educație pen-
tru Sănătate, la Penitenciarul 
Jilava. În programul de atunci 
au fost incluși 30 de copii ai că-
ror părinți se aflau în detenție. 

„Această activitate pe ca-
re am desfășurat-o anul trecut, 
anul acesta s-a transformat 
într-un festival. Contează foar-
te mult ca cineva să aprindă o 
scânteie și de aici să se dezvol-
te ceva minunat”, a spus Dănuț 
Prună, coordonatorul grupului 
de voluntari, citat de aceeași 
sursă. Potrivit acestuia, la eve-
nimentul din acest an au luat 
parte mai multe ONG-uri. 

VOLUNTARII PARACLISULUI CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI AU ORGANIZAT… 

LA MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ A AVUT LOC...  

Primul festival pentru copii,  
la Penitenciarul Jilava 

Ionela CHIRCU

Familia regală s-a reunit 
sâmbătă, pe 2 iunie, în no-
ua necropolă de la Mănăsti-
rea Curtea de Argeș, la pa-
rastasul de șase luni al Rege-
lui Mihai. Slujba de pomeni-
re a avut caracter privat și a 
fost oficiată de un ales sobor 
de preoți, condus de Arhiepi-
scopul Calinic al Argeșului, în 
prezența Majestății Sale Mar-

gareta, Custodele Coroanei, 
Principelui Radu și Principesei 
Maria, a nepotului regelui, Ni-
colae Medforth-Mills, și a soției 
acestuia.

Coroane cu flori în 
culorile drapelului 

național, la mormântul 
monarhului 

Înaintea slujbei, Majesta-
tea Sa Margareta, Custodele 

Coroanei, a depus, la mormin-
tele Regelui Mihai I și Regi-
nei Ana, două coroane rotun-
de cu flori în culorile drapelu-
lui național, informează Basi-
lica.ro. Regele Mihai a murit 
anul trecut, pe 5 decembrie, în 

jurul orei 13:00, ora Români-
ei, la reședința sa din Elveția,  
cu doar două săptămâni îna-
inte de împlinirea celor 70 de  
ani de când comuniștii îl 
forțaseră să abdice. Avea 96 
de ani. În onoarea fostului su-

veran, care a fost mareșal și 
comandant suprem al armatei 
României în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, la în-
humarea care a avut loc pe 16 
decembrie au fost trase 21 de 
salve de tun.

Parastasul de șase luni de la suirea la Ceruri a Regelui Mihai I al României
S-au scurs șase luni de când ultimul rege al românilor a 
trecut la cele veșnice. Sâmbătă, pe 2 iunie, Arhiepiscopul 
Calinic al Argeșului a săvârșit o slujbă de pomenire a Regelui 
Mihai I al României. Parastasul a avut loc în noua Catedrală 
Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș, acolo unde fostul suveran 
își doarme somnul de veci alături de soția sa, Regina Ana și de 
toți regii României - Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea. 

“Campania de 
sănătate la care au 
participat copiii, anul 
trecut, s-a transformat 
într-un festival

Dănuț Prună
coordonatorul grupului  
de voluntari CMN
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