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Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale… 

Bucurie 
pentru zeci 
de familii  
din Gruiu

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au adus bucurie și în sufletele mai multor  
familii sărmane din comuna Gruiu. Prin intermediul campaniei “Implică-te! Împreună 

reușim mai mult!”, pe care acești oameni cu suflet mare o demarează de aproape un an de 
zile, alte 24 de familii fără posibilități financiare și materiale din satele Lipia și Gruiu au primit 

miercuri, pe 13 ianuarie, pachete cu tot felul de alimente de bază. 

Ionela CHIRCU

“Ne-am bucurat de prezența 
voluntarilor de la Paraclisul Cate-
dralei Naționale în parohia noas-
tră pentru a dărui din nou mo-
mente de bucurie fraților noștri 
care se află în dificultate din 
punct de vedere material. Sunt 
familii cu o situație precară la noi 
în parohie, familii monoparenta-
le care au fost ajutate în princi-
pal cu alimente de bază și ceea 
ce este necesar în viața de zi cu 
zi. Oamenii au nevoie de zâmbe-
tele pe care am observat că le-ați 
dăruit, zâmbete care au adus bu-
curie în inima și pe chipurile lor. 
Știm că milostenia este poate cel 
mai bun și mai la îndemâna izvor 
de viață pentru celelalte virtuți 

creștinești, de aceea mulțumim 
că ne-ați ajutat, ne-ați respon-
sabilizat ca să împlinim această 
datorie creștină a milosteniei”, a 
spus părintele Gabriel Darie, pa-
rohul Parohiei Gruiu.  

Mesaj de unitate 
“Este foarte important să te 

bazezi pe cineva când treci prin 
momente dificile. Biserica Orto-
doxă unește oamenii și îi îndrumă 
să fie aproape de cei aflați în di-
ficultate, îi îndreptă către Dumne-
zeu. Totdeauna când ne-am rugat 
la Bunul Dumnezeu să ne vină în 
ajutor, acesta a îngăduit și ne-a tri-
mis oameni care să sprijine acest 
demers al nostru. Vom continua să 
fim alături de aceste familii aflate 

în dificultate. Vom continua prin 
campania „Implică-te! Împreună 
reușim mai mult!” să transmitem 
acest mesaj de unitate, de încura-
jare, mesajul că Biserica Ortodoxă 
este permanent lângă cei aflați în 
suferință. Le-am arătat că suntem 
solidari în aceste momente dificile 
prin care trec, că le suntem alături 
și îi sprijinim, distanța nefiind un 
impediment”, a explicat Dănuț Pru-
nă, coordonatorul voluntarilor Pa-
raclisului Catedralei Naționale. 

Din februarie anul trecut pâ-
nă în prezent, prin această campa-
nie voluntarii de la Paraclisul Cate-
dralei Naționale au sprijinit peste 
4.700 de familii din 22 de județe. 
Ei au efectuat 191 deplasări în 149 
de localități și au fost oferit ajutoa-
re în valoare de 382.000 lei.


