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Elevii au susținut pro-
ba scrisă joi, pe 3 mai. 
Cei care au obținut cele 
mai bune rezultate au fost 

premiați în weekend, la 
Catedrala Episcopală Ora-
dea. „Noi nu am învățat 
religie la școală pentru că 

nu era permis, dar, totuși, 
am învățat de la părinții 
noștri și folosindu-ne de 
manualele de religie de di-
nainte de instaurarea regi-
mului comunist, acasă, în 
mare secret. Mai mult, la 
școală, în pauze, vorbeam 
cu colegii despre Dum-
nezeu și am ajuns chiar 
să ducem Sfânta Scriptu-
ră la școală și să o împru-
mutăm colegilor. Astfel, 

ceea ce odinioară era un 
act de curaj în mărturisi-
rea credinței, pentru dum-
neavoastră, generațiile de 
astăzi, din anul 1990 în-
cepând, este un adevărat 
privilegiu”, le-a spus ele-
vilor Preasfințitul Părinte 
Sofronie, Episcopul Ora-
diei. În timpul liber, elevii 
au vizitat diferite obiective 
religioase și culturale din 
Oradea și județul Bihor. 

A noua ediție a Olimpiadei Naționale de 
Religie Ortodoxă a avut loc în perdioada 
1-5 mai, la Liceul Economic Partenie 
Cosma, din Oradea. La competiție au 
participat peste 600 de elevi din clasele 
V-XII, din toată țara. 

Așa se face că, în ca-
drul Congresului anual al 
Asociației Medicale Româ-
ne, academicianul Con-
stantin Ionescu-Târgoviște 
a înmânat premiile volun-
tarilor Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamu-
lui. Cu acest prilej, au fost 
evidențiate programele de 
voluntariat și de colabora-
re dintre Patriarhia Româ-
nă și Ministerul Sănătății. 
„Voluntariatul venit din 
partea Bisericii înseam-
nă că acesteia îi pasă de 
oameni, că dorește să fie 
aproape de oameni, să 
îi ajute și spiritual că es-
te multă nevoie de spi-
rit în timpurile noastre și, 
dacă se poate, și material 
sau cu un ajutor medical 
care poate rezolva o pro-
blemă  altfel. Este bineve-
nită și, dacă va continua, 
poate se va amplifica, va 
aduce roadele pe care ne 
așteptăm să le aducă ori-
ce lucru bun. Cam aces-
ta ar fi mesajul pe care 
Asociația Medicală Româ-
nă a încercat să îl trans-
mită și pentru cerceta-
rea științifică, tot în bine-
le omului și pentru cultura 
pe care o aduce educația 
pentru om și dacă vom 
proceda așa, om cu om, 
vom putea ridica Româ-
nia la un statut pe care îl 
merită datorită înaintașilor 
noștri care trebuie cinstiți 
în timp”, a spus acad. prof. 
dr. Constantin Ionescu-
Târgoviște. 

La rândul său, Dănuț 
Prună, coordonatorul vo-
luntarilor Paraclisului Ca-
tedralei Mântuirii Neamu-
lui, a mărturisit că, deși, 

nu de puține ori  drumul 
voluntarilor spre fapte-
le bune este lung și ane-
voios, ei îl parcurg cu 
mare bucurie. „Suntem 
onorați! Acest premiu ne 
mobilizează încă o dată în 
plus să mergem mai de-
parte, să conștientizăm 
că ceea ce am făcut pâ-
nă acum am făcut foarte 
bine. Este un efort consi-

derabil făcut de toți vo-
luntarii, de întreaga echi-
pă de voluntari. Nu de 
puține ori  ne-am trezit 
la 4-5 dimineața și ple-
cam spre Brăila sau alte 
județe din țară, iar după-
amiaza medicii și ceilalți 
voluntari își continuau 
activitatea profesională. 
Deci, un efort foarte ma-
re, campanii utile copii-
lor, oamenilor de la sate, 
dar și persoanelor afla-
te în detenție. Sunt cam-
panii care s-au dezvol-

tat foarte frumos, cum 
ar fi campania de «Dona-
re de sânge», unde s-au 
prelevat 16 tone de sân-
ge, campania «Sănăta-
te pentru Sate», care are 
peste 8.000 de benefici-
ari din mai multe județe 
ale țării. De asemenea, 
campania «Prevenție și 
Educație pentru Sănăta-
te» are peste 13.000 de 
beneficiari în 13 județe și 
București, campania de 
«Prevenire și depistare 
a cancerului de col ute-
rin» are circa 500 de be-
neficiare. Ne-am dus pes-
te tot unde ni s-a cerut. 
De altfel, Preafericitul Pă-
rinte Patriarh Daniel spu-
nea că la Paraclisul Ca-
tedralei Naționale este o 
bisericuță pe roți, mer-
gem când aici, când din-
colo. Suntem permanent 
într-o continuă mișcare 
pentru a ne ajuta seme-
nii”, a spus Dănuț Prună, 
coordonatorul voluntari-
lor Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului.

„Nu facem decât să 
ne facem datoria de me-

dici, de oameni în primul 
rând. Sunt eforturi des-
tul de mari și trebuie să îți 
dorești din tot sufletul să 
vrei să îți ajuți semenii și 
să vrei să faci bine atât ca 
medic, dar și ca om și este 

bine să continuăm aces-
te practici pentru că trăim 
din ce în ce mai mult într-
o lume care uită de tot ce 
înseamnă bine, uită să își 
ajute aproapele și de mul-
te ori și pe noi înșine și 
nu mai avem grijă nici de 
noi, nici de ceilalți din jurul 
nostru și poate că, totuși, 
cu aceste campanii, mai 
revigorăm puțin tot ce în-
seamnă spiritualitate în 
România, mai revigorăm 
tot ce înseamnă medicina 
și latura umană a medici-
nei și facem un bine celor 
care au nevoie de noi”, a 
spus dr. Simona Carniciu, 
medic specialist în Diabet, 
Nutriție și Boli Metaboli-
ce, voluntar al Paraclisului 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului. Reamintim că toa-
te acțiunile voluntarilor au 
fost și sunt organizate cu 
binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, sub coordonarea 
Părintelui Arhimandrit Ci-
prian Grădinaru, duhovni-
cul Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului. În do-

meniul medical, volunta-
rii Patriarhiei Române sunt 
implicați în educația medi-
cală pentru copii și tineri, 
oferă consultații și anali-
ze medicale gratuite, or-
ganizează acțiuni de do-
nare de sânge, contribu-
ie la dotarea spitalelor cu 
aparatură medicală, ofe-
ră sprijin pentru familii-
le celor privați de liberta-
te, sprijin pentru vârst-
nici, organizează eveni-
mente sportive caritabi-
le și acțiuni dedicate co-
piilor instituționalizați. 
Asociația Medicală Româ-
nă a fost înființată în anul 
1857 din initiațiva a trei 
 mari personalități ale lu-
mii medicale românești: 
Nicolae Kretzulescu, Ghe-
orghe Polizu și Carol Da-
vila. Primii doi au fost și 
membrii fondatori ai Aca-
demiei Române, iar doc-
torul Carol Davila a fost 
ales post-mortem mem-
bru al forului. În prezent, 
asociația este prezidată de 
academician profesor doc-
tor Constantin Ionescu-
Târgoviște. 

Voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului, 
premiaţi de Asociaţia Medicală Română 
Se știe că Patriarhia Română a dăruit 
societății echipe de voluntari inimioși, 
care vin oricând în sprijinul celor aflați 
în nevoie. Pentru tot ajutorul acordat 
semenilor lor, cea mai veche organizație 
a medicilor din România a decis să le 
premieze meritele deosebite. 

Peste 600 de elevi au participat la Olimpiada 
Națională de Religie 

Suntem 
onorați! Premiul 
ne mobilizează 
să mergem 
mai departe”

coordonatorul 
voluntarilor 
Paraclisului 
Catedralei Mântuirii 
Neamului

Dănuț Prună

Sunt eforturi 
foarte mari, 
dar ne dorim 
să facem un 
bine celor care 
au nevoie de 
noi”

medic specialist în 
Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice

Dr. Simona Carniciu


