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Viitorii polițiști au 
răspuns imediat strigăte-
lor de ajutor venite din 
partea voluntarilor CMN, 
dornici să salveze cât 
mai mulți oameni a că-
ror supraviețuire depin-
de de transfuzia sangui-
nă. „Am ales să donez as-
tăzi în calitate de student 
al Academiei de Poliție. 
Mă bucur că avem aceas-
tă posibilitate să donăm 
și cred că este impor-
tant ca fiecare dintre noi 
să o facă, pentru că sân-
gele unui donator poate 
salva până la trei vieți, și 
încurajez pe această ca-
le pe toată lumea, inclu-
siv din exterior, să o fa-
că”, a spus Dorina Coles-
cu, unul dintre studenții 
donatori. La rândul său, 
Dănuț Prună, coordona-
torul grupului de volun-
tari al Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamu-
lui, și donator de sânge 
în această zi, a explicat 
că: „Sunt foarte bucuros 
că m-am aflat astăzi prin-
tre donatorii Academiei 
de Poliție care, de altfel, 
au mai donat și în trecut. 
Acum două săptămâni s-
au înregistrat 650 de do-
natori, un număr impre-
sionant. Este o activita-
te care se desfășoară de 
câteva ori pe an și acești 
oameni, donatorii, ar tre-
bui luați ca exemplu ca 
să ne inspire pe cât mai 
mulți dintre noi să donăm 
sânge pentru a veni în 
sprijinul semenilor”. 

Campania „Vino Să 
Donezi Sânge, Salvea-
ză O Viață“ este derula-
tă de către voluntarii Pa-

raclisului Catedralei Mân-
tuirii Neamului și Centrul 
de Transfuzie Sanguină al 
MApN, din cadrul Spitalu-
lui Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr. Ca-
rol Davila“. „Avem foar-
te mulți studenți, au ve-
nit cu mult entuziasm să 
doneze. Printre beneficia-

rii sângelui pe care îl co-
lectăm astăzi se află atât 
Spitalul Militar, cât și cele-
lalte spitale din București. 
Suntem foarte încântați 
că aici există această 
dorință de a ajuta seme-
nii, a ajuta oamenii care 
sunt în suferință în spitale 
și au nevoie de transfuzii 

de sânge. Mulțumim Pa-
triarhiei Române pentru 
această implicare! Ne-au 
sprijinit atât cu voluntari, 
cât și cu produse alimen-
tare pe care le-am folo-
sit pentru a ajuta dona-
torii să se recupereze cât 
mai repede după donare. 
Totodată, ne-au ajutat și 
în activitatea de a promo-
va donarea de sânge în 
diverse comunități, atât 
în mediul studențesc, în 

unități militare, cât și în 
instituții private. De ase-
menea, Patriarhia Româ-
nă ne-a ajutat prin spon-
sorizarea cu echipamente 
medicale și le mulțumim 
încă o dată pentru tot 
ajutorul acordat până 
acum”, a spus locotenen-
tul colonel dr. Florea Vlă-
descu, medic șef la Cen-
trul de Transfuzie Sangui-
nă al MapN. Acțiunea vo-
luntarilor a fost organi-
zată cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Pa-
triarh Daniel, sub coordo-
narea Arhim. Ciprian Gră-
dinaru, duhovnicul Para-
clisului CMN.

religie

 Tronos, unul dintre 
cele mai apreciate coruri 
de muzică psaltică din Ro-
mânia, a susținut sâmbă-
tă, 30 martie, un concert 
caritabil, în București. Cu 
banii strânși vor fi cumpă-
rate medicamente pentru 
copiii grav bolnavi, aflați 
sub tratament la Institu-
tul Fundeni. 

Concertul a avut 
loc în biserica Parohi-
ei „Sfinții Împărați Con-
stantin și Elena” – Parcul 
Călărași, seara, începând 
cu ora 19:00. O mulțime 
de iubitori ai muzicii bi-
zantine și-au mângâiat 
sufletele cu înălțătoarele 
cântări psaltice interpre-
tate impecabil de mem-

brii corului. “Cu o activi-
tate neîntreruptă de pes-
te 20 de ani, Grupul Psal-
tic Tronos este unul din-
tre cele mai apreciate co-
ruri din România, fiind 
implicat în dezvoltarea și 
promovarea muzicii bi-
zantine pe teritoriul țării 
noastre. Sub conducerea 
dirijorului și fondatorului 
său, Arhidiaconul Mihail 
Bucă, grupul a susținut 
concerte pe multe scene 
muzicale, în catedrale și 
biserici, din țară și străi-
nătate”, scrie Basilica.ro. 
Joi, pe 11 aprilie, Gru-
pul Psaltic Tronos al Pa-
triarhiei Române va con-
certa la Parlamentul Eu-
ropean.

Grupul Tronos, concert 
caritabil pentru copiii 
internați la Fundeni

A fost sfințită pictura 
capelei de la Institutul 
Mamei și Copilului 

Mămicile și copilașii 
internați la Institutul pen-
tru Ocrotirea Mamei și 
Copilului “Alfred Ruses-
cu” (IOMC), din Capita-
lă, au de acum un loc 
sfânt de rugăciune, în in-
cinta unității sanitare. 
Preasfințitul Părinte Timo-
tei Prahoveanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, a binecuvân-
tat, sâmbătă, pe 30 mar-
tie, pictura Capelei „Sfân-
tul Apostol Andrei” și le-a 
dat rugătorilor lăcașul îm-
brăcat în haina sfințirii. 

Slujba a fost săvârșită 
în prezența pacienților și 
angajaților unității me-
dicale. Potrivit Basili-
ca.ro, ierarhul le-a vor-

bit acestora despre res-
ponsabilitatea preoților 
din instituțiile medicale. 
Preasfinția Sa a spus că 
preoții din aceste instituții 
trebuie să se preocupe de 
sănătatea sufletească și 
trupească a mamelor și 
copiilor aflați în dificulta-
te. “În asemenea condiții 
deloc ușoare, preoții ca-
re slujesc în astfel de lo-
curi vor trebui să aibă în 
centrul pastorației lor gri-
ja pentru mamele ca-
re vin aici înainte să nas-
că sau cu copii bolnavi. 
De aceea, preotul trebu-
ie să fie înainte de toa-
te un om al rugăciunii”, a 
spus Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul.

PaginĂ realizatĂ de 
 ionela ChirCu

Campania voluntarilor CMN se extinde 

Studenţii la Academia de 
Poliţie au donat, din nou, sânge

Voluntarii Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului (CMN) se pot lăuda 
cu o contribuție din ce în ce mai mare 
la creșterea numărului de donatori de 
sânge, din România. Cea mai recentă 
campanie de acest fel a avut loc luni, pe 
1 aprilie, la Academia de Poliție, unde au 
donat sânge circa o sută de studenți. 

Mulțumim 
Patriarhiei 
Române! Ne-a 
ajutat în multe 
situații”

medic șef la 
Centrul de 
Transfuzie 
Sanguină al MapN

Locotenent colonel dr. 
Florea Vlădescu


