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Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au dăruit… 

Bătrâni singuri, familii cu mulți copii, dar fără suport financiar, precum și 
tineri care își doresc să învețe, dar care nu au curent electric. Spre aceștia 

s-au îndreptat joi, pe 21 ianuarie, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale. 
Ei au vizitat, în cadrul Campaniei “Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, 24 

de familii din două localități ilfovene, afectate grav de noua epidemie. 

Ionela CHIRCU

Așa își încep de fiecare dată 
voluntarii Paraclisului Catedralei 
Naționale acțiunile de ajutorare: 
cu speranță și vorbă bună oferite 
celor pe care îi întâlnesc la poar-
tă. Acțiunea s-a desfășurat în sa-
tele Sudiți și Merii Petchii, din co-
muna Nuci. Aici, voluntarii au dă-
ruit  alimente de bază persoane-
lor sărmane. “Ne descurcăm cum 
dă Dumnezeu. Suntem bolnavi, 

amărâți și avem o familie nu-
meroasă. Încercăm să le ofe-

rim copiilor o educație, să 
poată merge la școală”, a 
spus o localnică. 

Importanța campani-
ei voluntarilor Paraclisu-
lui Catedralei Naționale 
a fost apreciată și de 
părinții spirituali ai local-
nicilor de la Nuci, preoții 
care au făcut posibilă bu-

na desfășurare a acestui 
program social-filantropic. 

“Continuăm să venim în spri-

jinul oamenilor din mediul rural, 
persoanelor aflate în dificultate. 
Astăzi (n.r. – 21 ianuarie) am vi-
zitat alte două parohii din județul 
Ilfov, unde am întâlnit persoane 
cu probleme materiale, familii cu 
foarte mulți copii, bătrâni care se 
deplasează greu. Noi am venit în 
sprijinul acestor persoane, le-am 
oferit o fărâmă de speranță care 
vine din partea Bisericii Ortodoxe 
Române. Vom continua să ne de-
plasăm în cât mai multe localități, 
vom căuta să ne facem auziți, să 
se știe de noi și să oferim spri-
jinul celor care ni-l cer. Mergem 
acolo unde este nevoie de noi și 
unde darurile noastre sunt bine 
primite. Comunitățile din aces-
te două localități se confruntă cu 
probleme tot mai serioase, locuri 
de muncă nu prea sunt, iar cei 
care au un loc de muncă trebu-
ie să se deplaseze 40-50 de km 
de două ori pe zi. Vizita de as-
tăzi a fost una neașteptată,  pre-
otul a fost anunțat cu două ore 
înainte și a venit din București cu 

autobuzul, știind că de el depin-
de această comunitate. Este im-
portant să fie cunoscute nevoile 
oamenilor din sat, care se con-
fruntă cu probleme mai serioa-
se și că se pot baza pe ajutorul 
voluntarilor Catedralei Naționale. 
Biserica Ortodoxă Română este 
pilonul principal care vine în aju-
torul comunităților. În țara noas-
tră, biserica are permanent ușile 
larg deschise, este o biserică vie 
și prezentă unde este mai mare 
nevoie, este alături de persoane-
le aflate în dificultate”, a spus Dă-
nut Prună, coordonatorul volun-
tarilor de la Paraclisul Catedralei 
Naționale. 

Campania “Implică-te! Împre-
ună reușim mai mult!” a fost cea 
mai amplă și de impact acțiune or-
ganizată de voluntarii Paraclisului 
Catedralei Naționale. Până în pre-
zent, în cadrul campaniei au fost 
oferite daruri în valoare de 384.000 
lei pentru 4.746 de familii din 22 de 
județe și au fost efectuate 195 de 
deplasări în 152 de localități. 


