
16 25 - 31 martie 2019www.jurnaluldeilfov.ro

Evenimentul ExpoRo-
mânia Bruxelles care se 
va desfăşura pe parcur-
sul a trei zile, în perioada 
10 – 12 aprilie, va cuprin-
de o serie de manifestări 

culturale. Printre acestea 
se numără şi o expoziție 
de pictură a marelui artist 
Horia Bernea, o expoziție 
de costume populare, de 
produse artizanale, de 

carte, lansare de carte. 
Vor fi, însă, şi conferințe 
şi momente muzicale 
ş.a.m.d. “La manifestări-
le culturale vor fi prezenți 
Mitropolitul Iosif al Euro-
pei Occidentale şi Meridi-
onale, alți reprezentanți 
din diaspora ai Bisericii 
Ortodoxe Române, mem-
bri ai Parlamentului Euro-
pean, precum şi membri 
ai reprezentanților Amba-
sadei României la Bruxel-
les şi Institutului Cultural 
Român. Cu o activitate 

neîntreruptă de peste 20 
de ani, Grupul Psaltic Tro-
nos este unul dintre cele 
mai apreciate coruri din 
România, fiind implicat 
în dezvoltarea şi promo-
varea muzicii bizantine 
pe teritoriul țării noastre. 
Sub conducerea dirijo-
rului şi fondatorului său, 
Arhidiaconul Mihail Bucă, 
grupul a susținut concer-
te pe multe scene muzi-
cale, în catedrale şi bise-
rici, din țară şi străinăta-
te”, scrie Basilica.ro.

800 de români au 
alergat pentru aceas-
tă cauză nobilă. Volun-
tarii Paraclisului Catedra-
lei Mântuirii Neamului au 
sprijinit toți concurenții 
„Crosului pentru Viață“, 
oferindu-le produse pen-
tru refacerea capacității 
fizice, precum: bana-
ne, mere, sucuri natura-
le, ciocolată, turtă dulce, 
apă plată, etc. Crosul a 
avut ca scop strângerea 
de fonduri pentru aju-
torarea mamelor şi co-
piilor aflați în situații de 
risc social. Banii strânşi 
vor ajunge la Centrul de 
consiliere pentru părinți 
şi copii “Sfânta Alexan-
dra Împărăteasa”, din Ca-
pitală. 

„Voluntarii au avut 
astăzi (n.r. – sâmbătă, 16 
martie) o zi plină! Ne-am 
organizat în două grupuri. 
O parte am mers la cam-
pania de «Depistare a 
cancerului de col uterin», 
care a avut loc dimineața 
în oraşul Buftea, iar o al-

tă echipă a noastră a fost 
prezentă la „Crosul pen-
tru viață“ desfăşurat de 
Asociația „Studenți pen-
tru Viață“, ȋn parteneriat 
cu „Pegas Triatlon Club”, 
unde noi am amplasat un 
punct de hidratare pen-
tru alergători  oferindu-le 
produse pentru reface-
rea capacității fizice. Este 
modul nostru de a susține 
viața şi de a le ajuta pe 
femeile aflate în criză de 
sarcină, beneficiare ale 
acestui cros. Conside-
răm că numai unindu-ne 
forțele şi fiind constanți 
putem schimba cu adevă-
rat ceva. Bine ar fi ca toți 
cei care îşi doresc com-
baterea avortului să con-
lucreze. Nu este uşor, es-
te necesar mult sacrificiu 
şi dedicare permanentă, 
însă numai aşa vom ve-
dea rezultate pe termen 
lung“, a spus Dănuț Pru-
nă, coordonatorul volun-
tarilor Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamului.

„Ca şi anul tre-
cut,  ne-am bucurat de 
prezența a peste 60 de 
voluntari foarte bine 
pregătiți şi implicați foar-
te activ. Ei au fost înde-
osebi pe traseu, dar şi la 
punctele de hidratare, iar 
la punctul de hidratare fi-
nal am avut susținerea 

voluntarilor de la Para-
clisul Catedralei Mântuirii 

Neamului“, a spus Tudor 
Butu, preşedintele Pe-
gas Triatlon Club. Fondu-
rile colectate prin organi-
zarea crosului au fost do-
nate Centrului de consili-
ere pentru părinți şi co-
pii “Sfânta Alexandra Îm-
părăteasa” în scopul de-
rulării campaniei “Sprijin 
pentru femeile şi familii-
le aflate în situație de cri-

ză”. „Oamenii au înțeles 
mesajul vieții, faptul că 
ei au alergat aici pen-
tru a sprijini femeile afla-
te în criză de sarcină, fap-
tul că bănuții strânşi în 
urma acestor înscrieri le 
vor ajuta pe femei să îşi 
achite consultațiile me-
dicale, să îşi poată pro-
cura hăinuțe şi alimen-
te pentru copilaşi şi să 
depăşească situația difici-
lă în care se află“, a spus 
Eliza Clotea, preşedintele 
„Studenți pentru viață“. 
Aşadar, în cursa din Parcul 
IOR s-au înscris 800 de 
persoane, pe categorii, 
după cum urmează: Se-
mimaratonul de 21 de ki-
lometri, Crosul de 10 kilo-
metri, Crosul Familiei de 3 
kilometri, Crosul Copiilor, 
pe distanțe între 200 şi 
800 de metri. Câştigătorul 
secțiunii Semimaraton 21 
km a fost Robert Necula, 
în vârstă de 29 ani, care 
a câştigat şi cursa de 10 
km de la ediția din 2018 
a „Crosului pentru Viață“.
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

“Crosul pentru viaţă”, susţinut de voluntarii CMN

800 de români au alergat pentru 
a ajuta familiile pline de greutăţi

 Banii strânși vor ajunge la Centrul de consiliere pentru părinți și copii “Sfânta Alexandra Împărăteasa”
A cincea ediție a „Crosului pentru viață“ 
a avut loc sâmbătă, 16 martie, în Parcul 
„Alexandru Ioan Cuza“, fost IOR, din 
București. Evenimentul organizat de 
membrii Asociației „Studenți pentru 
Viață“, în parteneriat cu „Pegas Triatlon 
Club“ și susținut de voluntarii Paraclisului 
Catedralei Mântuirii Neamului (CMN), vine 
în sprijinul femeilor aflate în situații de 
criză și a familiilor cu copii mici care trec 
prin momente extrem de grele. 

Susținem 
viața!”

coordonatorul 
voluntarilor 
Paraclisului 
Catedralei 
Mântuirii Neamului

Dănuț Prună

Femeile 
pot acum 
să‑și achite 
consultațiile 
medicale și să 
cumpere haine 
și alimente 
pentru copii”

președintele 
„Studenți pentru 
viață“

Eliza Clotea

Grupul Tronos va concerta la Parlamentul European 
Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, 
unul dintre cele mai îndrăgite coruri de către 
creștinii de pretutindeni, va concerta, pe 
11 aprilie, la Parlamentul European. Potrivit 
Basilica.ro, concertul va avea loc în cadrul 
evenimentului ExpoRomânia Bruxelles, 
organizat în contextul președinției României la 
Consiliul Europei.


