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Comuna Ciolpani, satul Izvorani

Grație campaniei “Implică-te! Împreună 
reușim mai mult!”, joi, pe 14 ianuarie, 
voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale 
s-au aflat, pentru prima dată, în mijlocul 
familiilor sărmane din satul Izvorani, al 
comunei Ciolpani, încărcați cu daruri. În 
aceeași zi, cea mai inimoasă campanile 
a făcut posibilă revenirea voluntarilor 
la persoanele nevoiașe din localitatea 
Malamuc, din județul Prahova. Peste 60 
de persoane din cele două localități au 
primit daruri de neprețuit, pachete cu 
alimente de bază și, odată cu ele, bucuria 
mângâierii sufletești.  

Ionela CHIRCU 

“Sunt persoane defavori-
zate. Fie că sunt bărbați vă-
duvi, fie că sunt femei vădu-
ve sau care au în îngrijire co-
pii cu dizabilități sau fără adă-
post. Pentru aceste persoane 
ajutoarele sunt foarte nece-
sare. Majoritatea nu și le per-
mit, având și alte obligații de 
plată, precum facturile, lem-
nele pe care trebuie să și le 
procure și pe care nu le pri-
mesc din altă parte. Este 
foarte important ca noi să 
facem aceste acțiuni, să nu 
renunțăm la ele, să le spo-
rim, să le înmulțim. Omul 
are nădejdea cea mai ma-
re în biserică, în Dumnezeu, 
mai ales în prezentul pe ca-
re îl trăim. Ceea ce face bi-
serica este un lucru nor-
mal. Trebuie să continuam 
să luptăm să-l ajutăm pe 
aproapele nostru cât vom 

putea”, ne-a spus părintele Ga-
briel Piciu, parohul Parohiei Iz-
vorani. 

Lacrimi  
de bucurie 

“În fiecare localitate vizita-
tă întâlnim persoane care au ne-
voie de sprijin. Vizitând cât mai 
multe localități, impulsionăm 
cumva oamenii care pot să aju-
te să vină în sprijinul persoane-
lor aflate în dificultate. În acest 
secol al vitezei uităm să ne aple-
căm atenția asupra persoane-
lor vulnerabile care, de cele mai 
multe ori, se află în proximita-
tea noastră. Lângă câteva familii 
înstărite observăm o familie cu 
mulți copii, bătrâni singuri, per-
soane cu dizabilități sau care, 
pur și simplu, trec printr-o pe-
rioadă dificilă. Ceea ce m-a im-
presionat nespus de mult în Iz-
vorani, prima localitate vizitată, 
este implicarea preotului în latu-

ra social filantropică. Acesta de 
mai bine de șase ani de zile are 
o evidență clară și sprijină per-
soanele vulnerabile din comu-
nitatea sa.  Încă odată am ob-
servat rolul fundamental al pre-
otului pentru comunitate. Toto-
dată, am revenit în Malamuc, o 
localitate care se depopulează 
de la un an la altul. Am spriji-
nit foarte mulți bătrâni în aceas-
tă localitate. M-a impresionat o 
bunicuță care, cu lacrimi în ochi, 
mi-a spus că nu i-a oferit pâ-
nă acum nimeni un dar”, a spus 
Dănuț Prună, coordonatorul vo-
luntarilor de la Paraclisul Cate-
dralei Naționale. Din februarie 
anul trecut până în prezent, prin 
această campanie voluntarii de 
la Paraclisul Catedralei Naționale 
au sprijinit peste 4.700 de familii 
din 22 de județe. Ei au efectuat 
193 deplasări în 150 de localități 
și au fost oferit ajutoare în va-
loare de aproximativ 383.000 
lei.


