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Fericire de nedescris pentru 
copiii sărmani din satele 

Balta Neagră, din comuna 
Nuci, Creața și Gagu, din 

comuna Dascălu. Voluntarii 
Paraclisului Catedralei 

Naționale le-au adus, din 
nou, daruri frumoase și 

le-au umplut sufletele cu 
bucurie.

 
Ionela CHIRCU

Voluntarii au revenit joi, 07 ia-
nuarie, în trei localități ilfovene pen-
tru a oferi sprijin mai multor familii 
nevoiașe. Mai întâi, voluntarii Para-
clisului Catedralei Naționale au ajuns 
în satul Balta Neagră, unde au spri-
jinit trei familii, oferindu-le alimen-
te de bază. 11 copii din aceste fa-
milii au primit produse de igienă, 
îmbrăcăminte și încălțăminte groa-
să pentru a trece mai ușor peste fri-
gul de afară. Au urmat apoi, sate-
le Creața și Gagu, unde voluntarii au 
oferit alimente de bază pentru 20 de 
familii. Aceasta a fost cea mai am-
plă acțiune a voluntarilor în campa-
nia „Implică-te! Împreună reușim 
mai mult!”. La nivel național, nu mai 
puțin de 4.660 de familii vulnerabi-
le, din 22 de județe, au primit spri-
jin prin intermediul acestui program, 
de la început și până în prezent. În 
tot acest timp, voluntarii Patriarhiei 
au făcut 189 de deplasări, în 148 de 
localități, și au oferit daruri în valoa-
re de 378.000 lei.

  
Suflete greu încercate

“Au fost sprijinite aceste trei fa-
milii care sunt înscrise în proiectul 
«Ajutor pentru elevi!». Acesta este 
un proiect care vizează familii greu 
încercate și care nu au posibilități 
materiale suficiente pentru mersul la 
școală al copiilor lor. Voluntarii au ve-
nit cu un proiect foarte bine pus la 
punct. De altfel, ei vin în mod con-
stant și îi ajută pe copii cu orice es-
te nevoie. Mai ales că în câteva zi-
le vor începe școala. Le-au oferit da-
ruri, constând în haine, încălțăminte, 
produse de igienă, alimente de ba-
ză, pachete destul de consistente, 
ca să le ușureze viața atât lor, cât 
și părinților. Unii dintre acești părinți 
lucrează cu ziua în sat. O altă fami-
lie, care este ajutată de voluntari es-
te întreținută doar de tată, pentru că 
mama a trecut la Domnul”, ne-a spus 
părintele Gheorghe Nuță Popescu, 
de la Parohia Balta Neagră. Despre 
nevoile acestor familii și importanța 
campaniei ne-a vorbit și Dănuț Pru-
nă, coordonatorul voluntarilor Para-
clisulului Catedralei Naționale. “Mă-
car câțiva dintre acești copii dacă 
depășesc această condiție în care 
se află în prezent și reușesc să iasă 
din acest mediu cu probleme finan-
ciare, unde nu este hrană de ajuns 
sau tot felul de lipsuri, este un ma-
re câștig pentru noi. O  persoană ca-
re răzbate, cu siguranță îi va trage 
și pe ceilalți după ea. Ca să poată 
face asta este nevoie de susținerea 
noastră. De aceea revenim în aces-
te localități. Sprijinul nu trebuie să se 
rezume la o tabletă sau un ghiozdan 
cu rechizite. Au nevoie de îmbrăcă-
minte, încălțăminte, produse de igi-
enă și hrană, pentru că unii dintre ei 
adorm flămânzi. Am vizitat și bătrâni 
singuri. Nu trebuie să uităm de bă-
trânii pe care îi găsim bolnavi, fără 
hrană și în imposibilitatea de a ajun-
ge la medic”, ne-a spus Dănuț Prună.
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