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Voluntarii Paraclisu-
lui CMN fac apel la impli-
carea în acest proiect a 
unui număr cât mai mare 
de persoane. Participarea 
se poate face numai du-
pă înscrierea în prealabil 
și completarea unui for-
mular accesibil pe http://
www.goanadupasanata-
te.ajutuncopil.ro/inscrie-
re/. Data limită a înscri-
erii este 27 septembrie. 
„Am decis să ne impli-
căm în acest proiect care 
se adresează copiilor or-
fani, deoarece integrarea 
lor în așezământul socio–
educațional „Sf. Filofteia” 
le-ar asigura un adăpost 
corespunzător, hrană, 
educație și afecțiunea de 
care au atâta nevoie pen-
tru a se dezvolta armo-
nios”, a spus Dănuț Pru-
nă, coordonatorul grupu-
lui de voluntari al Paracli-

sului CMN, citat de Basi-
lica.ro.

Potrivit părintelui An-
drei Drăgan, parohul Paro-
hiei Nefliu, din orașul Mă-
gurele, la inițiativa căruia 
a luat ființă Asociația Dia-
conia și acest așe ză mânt 
social, imobilul este fini-
sat la gri în exterior. S-au 
realizat compartimentări-
le interioare, acoperișul, 
instalațiile de apă, canali-
zare, electrice, de alarmă 
și video și s-a montat tâm-
plăria termopan. “Prin in-
termediul semimaratonu-
lui caritabil «Goana du-
pă sănătate – Alerg și ajut 
un copil» sperăm să strân-
gem bani pentru finaliza-
rea tuturor lucrărilor nece-
sare imobilului atât în ex-
terior, cât și în interior, și 
să-l mobilăm corespunză-
tor pentru a putea fi locu-
it cât mai repede de către 
micuții locatari”, a declarat 
părintele Andrei Drăgan 
pentru Basilica.ro.

Cum s-a născut 
proiectul? 

Aflat la a doua ediție, 
proiectul este, așadar, o 
inițiativă a părintelui An-

drei Drăgan, paroh în Ne-
fliu, Măgurele, care în 
anul 2014, a înfiat trei co-
pii orfani. Ulterior, părin-

tele a hotărât să înființeze 
un așezământ social des-
tinat unui număr de 20 
de copii fără familii. Cu 
ajutorul Consiliului Local 
Măgurele, părintele An-
drei Drăgan a și demarat 
lucrările de construcție a 
așezământului. “Proiec-
tul a atras atenția oame-
nilor de bine, proveniți 
din diverse medii, de la 
 business-ul românesc și 
până la multinaționale, 
rezultând o echipă de 
proiect interdisciplina-
ră, în măsură să susțină 
toate aspectele, de la ce-
le legale și de autorizare, 
până la cele tehnice și fi-
nanciare”, a mai spus pă-
rintele paroh, conform 
aceleiași surse.
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Toate clopotele cân-
tăresc împreună 33 de 
tone. Clopotul mare es-
te dedicat “Eroilor Nea-
mului” și are o greutate 
de peste 25 de tone, cu 
o înălțime și un diametru 
de circa trei metri. Acesta 
va putea fi auzit pe o rază 
de 15 km. Cu doar câte-
va zile înaintea Sfântului 
Andrei, Ocrotitorul Româ-
niei, va primi binecuvân-
tarea tot edificiul. Sluj-
ba de sfințire va fi oficia-
tă de Sanctitatea Sa Bar-
tolomeu I, Patriarhul Ecu-
menic al Constantinopo-
lului, împreună cu Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Da-
niel și ierarhi români, in-
formează Basilica.ro. De 
altfel, Patriarhul Româ-
niei a lansat deja prime-
le invitații la acest eve-
niment. În cuvântul ros-
tit la deschiderea Întâl-
nirii Internaționale a Ti-
nerilor Ortodocși de la Si-
biu, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel i-a che-
mat pe tineri să partici-
pe la sfințirea Catedralei 
Mântuirii Neamului, din 
luna noiembrie. “Vă invi-
tăm pe toți la București, 
anul acesta, în 25 noiem-
brie, pentru a fi prezenți 
la sfințirea Catedralei 
Naționale”, a spus Patriar-

hul României. 

CMN, construită 
la peste 100 de ani 
de la promulgarea 
Legii Bisericii 
Catedrale 

Ideea  Catedralei 
Naționale datează din 
1884, când Regele Carol 
I a promulgat Legea Bi-
sericii Catedrale, lege ni-
ciodată abrogată, dar ca-
re a fost pusă în aplica-
re abia după 126 de ani. 
Construcția CMN s-a con-
cretizat în timpul Părin-
telui Patriarh Daniel, fi-
ind asumată de stat ca 
proiect de importanță 
națională prin legea 
376/2007. Din anul 2010 
până în 2018, Biserica și 
statul au cheltuit aproxi-
mativ 100 de milioane de 
euro pentru construcția 
Catedralei Naționale la 
roșu. Deși construcția 
CMN este un proiect ma-
jor al Bisericii Ortodo-
xe Române, activitatea 
ei s-a desfășurat în mod 
susținut în domeniul soci-
al, prin investirea a peste 
150 de milioane de euro 
în scop filantropic, în ul-
timul deceniu, conform 
aceleiași surse.

Catedrala Mântuirii 
Neamului va fi sfințită 
pe 25 noiembrie 

Patriarhul 
 României invită 
credincioșii la 
slujba de sfințire 

Catedrala Mântuirii Neamului va fi gata pe 25 
noiembrie, atunci când va îmbrăca și haina sfințirii. 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, deja a sfințit cele șase clopote 
care vor chema oamenii la rugăciune în sfântul 
lăcaș, închinat eroilor români dn toate timpurile.

Vreți să ajutați un copil orfan? 

Asociația Diaconia, Filiala Măgurele, 
și voluntarii CMN vă așteaptă în Parcul 
IOR, la un semimaraton caritabil
Sunteți pregătiți să 
întindeți o mână unui 
copil fără familie? 
Haideți sâmbătă, 
29 septembrie, 
în Parcul IOR din 
Capitală să participați 
la Semimaratonul 
„Goana după sănătate 
– Alerg și ajut un copil”! 
Evenimentul organizat 
de Asociația Diaconia, 
Filiala Măgurele, 
împreună cu voluntarii 
de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii 
Neamului, vizează 
strângerea de fonduri 
necesare pentru 
finalizarea  Centrului 
socio – educațional 
„Sf. Muceniță Filofteia”, 
menit să  găzduiască 
20 de copii orfani.

Sperăm să 
strângem 
banii necesari 
pentru ca 
imobilul să 
poată fi 
locuit cât mai 
repede de 
copii”

parohul Parohiei 
Nefliu

Părintele  Andrei Drăgan

Semimaratonul se va desfășura cu sprijinul Primăriei 
Sector 3, București, iar partea tehnică va fi asigurată 
de partenerii ro Club Maraton, elite running și 
42km.ro. la crosul “goana după sănătate alerg și 
ajut un copil”, pot participa atât adulții, cât și copiii 
și adolescenții. Cei care mai au întrebări privind 
înscrierea pot lua legătura cu organizatorii prin poșta 
electronică, la adresa de e-mail goanadupasanatate@
ajutuncopil.ro sau direct la telefon 0734.174.322.

Detalii suplimentare pentru participanți 

 Așezământul „Sf. Filofteia” 
ridicat la inițiativa părintelui 

Andrei Drăgan 
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