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“Am revenit în județul 
Ilfov, în Arhiepiscopia 
Bucureștilor, pentru a spri-
jini mai multe familii vul-
nerabile, care sunt în difi-
cultate nu numai datorită 
pandemiei ci și pentru că 
au o situație aparte: cresc 
foarte mulți copii, părinții 
nu au reușit să găsească 
un loc de muncă, au pro-
bleme de sănătate, găsim 
situații foarte complexe. 
Astăzi, m-a impresionat 
îndeosebi un copilaș care 
provenea dintr-o familie 
cu 12 copii, vă dați seama 
ce înseamnă pentru acei 
părinți să-i crească pe 
toți. Din păcate, nu aveau 
ce să le ofere de mânca-
re, plus că locuiesc într-o 
casă fără curent electric. 
Copilașul respectiv stă-
tea pe prispa casei și toca 
într-o farfurie o ceapă și 
o roșie, masa pentru toa-
tă familia. Ce situație tris-
tă și ce mare bucurie am 
reușit să aducem aces-
tei familii în momentul în 
care am venit cu produ-
sele alimentare de strictă 
necesitate, dar și cu pro-
dusele de igienă. S-au lu-
minat la față, nu le venea 
să creadă că cineva le tre-
ce pragul, că în această zi 
și în cele ce urmează vor 
avea ce să mănânce. Este 
ceva ce pe noi ne determi-
nă să mergem mai depar-
te. Prin faptul că mergem 
din casă în casă, vedem 
exact cu ce se confruntă 
oamenii necăjiți. Oamenii 
aceștia sunt flămânzi, în 
secolul XXI sunt oameni 
care nu au ce mânca, nu 
pentru că nu vor să mun-
cească, ci pentru că nu 
pot sau nu au unde, vă 
dați seama cât de greu le 
este? Și ce motivație mai 
mare să avem noi, pentru 
a ne continua activitatea? 
E felul prin care le suntem 
alături, îi sprijinim, plus că 
le oferim o speranță și le 
aducem o bucurie. Cam-
pania aceasta s-a dezvol-

tat foarte mult. Am por-
nit de la câteva localități 
din preajma Bucureștiului 
și am ajuns în localități 
din 22 de județe ale Ro-
mâniei, până acum. Vom 
mai merge, vom extin-
de ajutorul nostru cât se 
poate de mult și cât ne va 
permite și timpul nostru, 
bineînțeles. Această ac-
tivitate o facem voluntar, 
avem și noi familii și locuri 
de muncă, cu toate aces-
tea dragostea și mila fața 
de cei aflați în dificulta-
te nu are limite, astfel că 
vom continua să îi ajutăm 
cât de mult putem. Întâl-
nim multe persoane cu 
dizabilități, care nu se pot 
descurca singure sau fa-
milii sărace cu foarte mulți 
copii. Este foarte greu. Al-
tă situație care mă întris-
tează foarte mult este fap-
tul că întâlnesc prea mul-
te bunici care cresc singu-
re nepoții. Fie părinții i-au 
părăsit pe micuți, fie nu 
au mai avut ce să le ofe-
re de mâncare și au plecat 
în străinătate. Bunicile se 
străduiesc să le ofere zil-
nic ceva de mâncare aces-
tor copii și tot ele se ocu-
pă și de educația micuților. 
Vă dați seama cât este de 
dificil să ajungi la o vâr-
stă de 70 – 80 de ani și să 
îți crești singură nepoții? 
Pe măsură ce identificăm 
aceste cazuri, încercăm 
și să îi sprijinim mai mult, 
evident pentru că acești 
bătrâni au nevoie de mare 
ajutor. Abia mai pot avea 
grijă de ei înșiși, dar să 
mai crească și nepoțeii. 
Noi, voluntarii, ne stră-
duim să atragem atenția 
că, poate, dacă fiecare 
dintre noi ar face un mic 
gest care să vină în spri-
jinul unei astfel de fami-
lii, cu siguranță am aduce 
mare bucurie atât acestor 
oameni, dar și lui Dum-
nezeu, pentru că menirea 
noastră aici pe pământ es-
te să ne iubim unii pe alții 

și să fim aproape de cei 
care au nevoie de sprijinul 
nostru”, ne-a spus Dănuț 
Prună, coordonatorul vo-
luntarilor de la Paraclisul 
Catedralei Naționale. 

“Satul nostru este 
foarte îmbătrânit, pes-
te 60% din populație es-

te reprezentată de per-
soane de peste 60 de 
ani. Pentru noi este foar-
te important sprijinul ofe-
rit de voluntarii Catedralei 
Naționale. Aceștia i-au vi-
zitat în special pe cei bă-
trâni, pe cei cu dizabilități 
severe, apoi s-au oprit și 
la casele cu copii foar-
te mulți. În această pe-
rioadă, ei au și mai ma-
re nevoie de un ajutor 

și, cu ocazia aceasta, au 
conștientizat că nu sunt 
singuri, că Dumnezeu es-
te cu ei, iar unde este bi-
serica este Dumnezeu. 
Astfel de acțiuni încercăm 
să le facem cât putem de 
des, mai ales că noi am 
ținut legătura cu volun-
tarii Catedralei Naționale 
care, de-a lungul timpu-
lui, au venit la noi și cu al-
te campanii desfășurate 
de ei înainte de începe-
rea pandemiei, cum ar fi 
«Campania de Prevenire 
și depistare a cancerului 
de col uterin». A fost de 
bun augur această cam-
panie și sperăm să ținem 
legătura și în continuare 

cu aceștia. Să fim în con-
tinuare aproape, știind 
că dăruind, vei dobân-
di Împărăția Cerurilor. În 
numele tuturor enoriașilor 
doresc să mulțumesc vo-
luntarilor”, ne-a spus pa-
rintele Nicolae Zota, de la 
Parohia Dărăști-Asan.

„Implică-te! 
Împreună reușim 
mai mult!”

Acțiunea face par-
te din campania „Impli-
că-te! Împreună reușim 
mai mult!”, o extensie a 
campaniei „Caravana bu-
curiei”. 60 de familii din 
localitățile Dărăști-Asan, 

Dărăști-Filipescu, Cerni-
ca și Bălăceanca, au fost 
vizitate joi, 16 iulie 2020, 
de voluntarii Catedralei 
Mântuirii Neamului, grație 
acestui program. Famili-
ile au primit alimente de 
bază și de igienă, pen-
tru a putea trece cu bi-
ne prin perioada pande-
miei actuale. În doar 4 
luni, campania “Implică-
te! Împreună reușim mai 
mult!” a înregistrat rezul-
tate semnificative: volun-
tarii Paraclisului Catedra-
lei Naționale au reușit să 
sprijine un numar impre-
sionant de familii încerca-
te în această perioadă de 
pandemie, precum și al-
tele afectate de inundații 
severe. Pe parcursul 
a  132 deplasări în 127 
localități din 22 județe ale 
țării, voluntarii au ofe-
rit 2.730 pachete cu ali-
mente de bază și produ-
se de igienă, în cuantum 
de 204.750 lei. Acțiunile 
de acest fel desfășurate 
de voluntari vor continua 
și în perioada următoare.

Patriarhia Română continuă să 
sprijine familiile nevoiaşe din Ilfov 

- 60 de familii sărmane au primit alimente și produse de igienă,  
de la voluntarii Catedralei Naționale -

Voluntar CMN:  “Un copilaș stătea pe prispa casei și toca într-o farfurie o 
ceapă și o roșie, masa pentru toată familia”

Joi, 16 iulie. În plină pandemie, voluntarii 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului 
(CMN) au revenit în mijlocul familiilor copleșite 
de lipsurile și nevoile de zi cu zi, din mai multe 
localități ilfovene. Și nu au venit cu mâna goală, 
ci încărcați cu daruri. Împreună cu preoții din 
parohii, voluntarii CMN au umblat din casă în 
casă și le-au oferit pachete cu alimente de bază și 
produse de igienă corporală. 

Ionela ChIrCu

Oamenii au 
și mai multă 
nevoie de 
ajutor acum”

de la Parohia 
Dărăști-Asan

Părintele 
 Nicolae Zota


