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Aceștia au petrecut, 
așadar, câteva zile în lu-
mină, speranță, liniște și 
împăcare, cunoscând oa-
meni frumoși, înalți spiri-
tual, și vizitând locuri mi-
nunate, încărcate de isto-
rie, cultură și spiritualita-
te. Taberele „Credință prin 
joc”, organizate de Pro-
toieria Ilfov Sud în Bra-

gadiru și Pantelimon Sat, 
le-a oferit posibilitatea 
de a se antrena în diver-
se activități derulate de 
Asociația ”JoyCamps Ro-
mania”. Potrivit Basilica.ro, 
prima tabără, des fășurată 
în perioada 26-31 august, 
a fost găzduită de Paro-
hia „Sfântul Dimitrie”, din 
Bragadiru. Programul pri-
melor cinci zile ale taberei 
a cuprins de la cursuri de 
prim ajutor, până la coloc-
vii de istorie și spiritualita-
te. Ultima zi, însă, a fost 
rezervată pentru un pele-
rinaj impresionant la Mă-
năstirile din Argeș. Întrea-
ga activitate a culminat cu 
participarea la Sfânta Li-
turghie, când tinerii  s-au 
împărtășit, mulțumind 
lui Dumnezeu pentru ex-
periența avută.

Cea de-a doua tabără 
s-a desfășurat la Parohia 
„Sfântul Pantelimon”, din 
Pantelimon Sat, în perioa-
da 2 - 7 septembrie. Tine-
rii din această tabără au 
mers în pelerinaj la mă-
năstirile vâlcene. Părinte-
le Ioan Bondar, Protopo-
pul Protopopiatului Ilfov 
Sud, sub îmdrumarea că-
ruia s-au aflat copiii și du-
hovnicii lor, a  evidențiat 
cu acest prilej importanța 
colaborării cu tinerii care 
reprezintă „viitorul Biseri-
cii și al națiunii noastre”. 
„Prin organizarea de tabe-

re și activități educaționale 
Biserica dorește să încura-
jeze copiii și tinerii să își 
trăiască viața în comuniu-
ne de iubire cu Dumnezeu 
și oamenii”, a spus părin-
tele Ioan Bondar, Proto-
popul Protopopiatului Il-
fov Sud.

Doar așa putem 
stabili valorile 
morale și sociale 
pentru ei

D e  a s e m e n e a , 
 Marian-Dumitru Rugină, 
președintele Asociației 
„JoyCamps Romania”, 
a pus accent pe rolul 
educației nonformale în 
pastorația copiilor și tine-
rilor. „Echipa  JoyCamps 
a derulat vara aceas-
ta 17 tabere pe tot teri-
toriul României, având 
ca beneficiari un număr 
de peste 3.500 de copii. 
Am văzut în fiecare loc 
pe unde am trecut aceas-
tă nevoie tot mai acu-
tă a împletirii pastorației 
cu educația nonformală”. 
JoyCamps Romania es-
te o organizație de tine-
ret cu sediul în comuna 
Tulgheș, județul Harghi-
ta, care prin paleta lar-
gă de activități pe care o 
desfășoară are scopul de 
stabili ca repere pentru ti-
neri valorile morale și so-
ciale, scrie Basilica.ro.
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Potrivit Basilica.ro, 
icoa na Maicii Domnului su-
pranumită „Înlăcrimata” a 
ajuns în Viena în 1697, fi-
ind solicitată de împăratul 
Austriei, Leopold I. Ope-
ră a școlii de iconografie 
de la Mănăstirea Moisei, 
icoana Maicii Domnului se 
aseamănă foarte mult cu 
cea de la Nicula. Din acest 
motiv ele sunt considerate 
„icoane-surori”. Iconograful 
Ștefan Pop, autorul acestei 
lucrări, a deprins tainele 
iconografiei la Mănăstirea 
Moisei, unde a funcționat 
între secolele XVII-XVIII un 
important centru de pictu-
ră bisericească.

Icoana atrage 
anual mii de 
pelerini 

Icoanele pictate  de-a 
lungul veacurilor în ca-

drul acestei școli au îm-
podobit bisericile și casele 
creștinilor din Maramureș 
și din Ardeal. În prezent, 
trei dintre lucrări se află în 
biserica mănăstirii. Ele re-
prezintă Adormirea Mai-
cii Domnului, Iisus Hris-
tos Pantocrator și Sfân-
tul Nicolae. Pentru a re-
învia vechea tradiție a 
așezământului monahal, 
din 2009, la inițiativa pr. 
Teofil Pop, starețul mănăs-
tirii, anual este organizată 
„Tabăra de vară și de pic-
tură Sfântul Sava Branco-
vici”, prin intermediul că-
reia tinerii pot învăța tai-
nele iconografiei. O copie 
a icoanei din Viena se află 
la Máriapócs, în Ungaria, și 
atrage mii de pelerini anual 
în urma multelor minuni pe 
care le-a făcut Maica Dom-
nului prin această icoană, 
informează Basilica.ro. 

Protopopiatul Ilfov Sud

12 zile de credinţă prin joc, pentru 
copii şi tineri 

Biserica este, ca întotdeauna, dedicată 
educației religioase a copiilor și tinerilor. 
Continuând tradiția, preoții din Protopopiatul 
Ilfov Sud i-a ajutat pe micii credincioși să 
descoperere bogăția Ortodoxiei Române și 
frumusețea unică a culturii și a tradițiilor unor 
zone fascinante din țara noastră. Aproximativ 
o sută de tineri au avut bucuria, la sfârșitul 
verii și începutul toamnei, de a trăi în Raiul 
desfătărilor duhovnicești. 

În Viena se află 
„icoana soră” a Maicii 
Domnului de la Nicula

Intitulată „Crăiasa Ardealului”, icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea 
Nicula a devenit una dintre principalele atracții și 
pentru austrieci. O icoană asemănătoare se află 
în Catedrala „Sfântul Ștefan”, din Viena, și aduce 
mângâiere sufletelor multor pelerini.

Tinerii sunt 
viitorul Bisericii 
și al națiunii 
noastre”
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Părintele Ioan Bondar


