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Luni 31 
7°C | 0°C
Soare, nori

Marți 01 
3°C | -2°C
Nori, ploaie

Miercuri 02 
4°C | -1°C
Nori, ploaie

Joi 03 
7°C | -1°C
Soare, nori

Vineri 04 
6°C | -2°C
Soare, nori

Sâmbătă 05 
7°C | -1°C
Soare, nori

Duminică 06 
3°C | 1°C
Soare, nori

31 ianuarie - 06 februarie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Pornind de la premisa că 
educația este singurul drum 
spre succes și dezvoltare a noi-
lor generații, voluntarii Catedra-
lei Naționale au venit și în în-
tâmpinarea nevoilor elevilor. 
„Campania este un proiect me-
nit să faciliteze accesul tineri-
lor la educație, prin oferirea ce-
lor necesare desfășurării opti-
me a activităților școlare, res
pectiv: ghiozdane, rechizite, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, cu 

mențiunea că, în unele situații, 
au fost oferite chiar și tablete și 
laptopuri pentru cursurile onli-
ne. Beneficiarii campaniei sunt 
copii ce provin din familii aflate 
în situație de dificultate econo-
mică, confirmată de rezultate-
le anchetei sociale făcute fie de 
asistență socială din zonă, fie 
de preoții din acele comunități 
care le cunosc foarte bine pro-
blemele. Importanța programu-
lui „Ajutor pentru elevi!“ este 

esențială în contextul determi-
nat de statutul fruntaș, din pă-
cate, al României, la capitolul 
abandonului școlar generat de 
starea accentuată de sărăcie, 
cu o statistică ce relevă nivelul 
ridicat de îngrijorare la nivel eu-
ropean“, nea spus Dănuț Pru-
nă, coordonatorul voluntarilor 
Catedralei Naționale.

Elevii au putut 
participa astfel,  

și la diverse 
activități culturale 

Voluntarii Patriarhiei Ro-
mâne continuă să ajute copiii 
din familiile greu încercate de 
la sate, să devină consumatori 
de cultură, obișnuindui încă 
de timpuriu cu activități cultu-
rale și cu instituțiile care oferă 
astfel de servicii. Una dintre ce-
le mai importante și mai intere-
sante acțiuni de acest gen, o 

reprezintă invitația lansată co-
piilor de grupul de voluntari, în 
vederea efectuării unei vizite la 
Muzeul Aviației. „În anul 2021, 
voluntarii au însoțit grupuri de 
elevi din mediul rural la Muze-
ul Național al Aviației Române 
din capitală, acolo unde leau 
oferit celor mici daruri, dar și 
lecții de mentorat. Am avut ca 
invitați specialiști din mai mul-
te domenii care leau vorbit co-
piilor despre dezvoltarea lor 
școlară și profesională, despre 
cum au ajuns să profeseze me-
seriile respective. Totodată, am 
ajuns și în câteva comunități 
rurale, unde am oferit ghiozda-
ne complet echipate cu rechi-
zite care sunt mai mult decât 
necesare copiilor, mai ales ce-
lor cărora familia nu își permi-
te să le ofere cele de trebuință 
pentru a merge la școală“, ne
a mai spus coordonatorul vo-
luntarilor. 

Mulțumiri  
și recunoștință!  
Toate campaniile desfășura

te de voluntarii de la Paraclisul 
Catedralei Naționale sau de-
rulat sub atenta îndrumare a 
părintelui arhimandrit Ciprian 
Grădinaru și cu Înalta binecu-
vântare a Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române. „În dragostea de 
Dumnezeu și pentru slujirea se-
menilor aflați în nevoi, noi, vo-

luntarii de la Paraclisul Cate-
dralei Naționale, ne exprimăm 
cele mai profunde sentimen-
te de recunoștință pentru ar-
hiereasca binecuvântare acor-
dată. Îi mulțumim Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel pen-
tru sprijinul oferit pe parcursul 
desfășurării întregii activități, 
iar cu ocazia sfârșitului de an 
calendaristic, îi urăm depli-
nă sănătate trupească și sufle-
tească, să aibă o slujire lungă, 
plină de bucurii și roade spiri-
tuale, pentru întreaga misiu-
ne a Bisericii Ortodoxe Româ-
ne pe care o arhipăstorește, cât 
și pentru toate șansele oferite 
celor ce nădăjduiesc în ajutorul 
lui Dumezeu, Cel care lucrea-
ză prin oamenii săi“, a adăugat 
Dănuț Prună. De altfel, în semn 
de apreciere și recunoștință, 
cu prilejul sărbătorilor de iar-
nă, Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel lea și oferit volun-
tarilor activi diploma și meda-
lia anului omagial 2021 (care 
a fost declarat Anul omagial al 
pastorației românilor din afara 
României), însoțite de Albumul 
monografic al Paraclisului Cate-
dralei Mântuirii Neamului și de 
un calendar tip agendă cu în-
semnări. Preoții slujitori și vo-
luntarii Paraclisului Catedra-
lei Naționale își exprimă apre-
cierea față de voluntarii care 
desfășoară activități socialfi-
lantropice. 

RETROSPECTIVA ACTIVITĂȚII SOCIAL-FILANTROPICE A VOLUNTARILOR DE LA PARACLISUL CATEDRALEI NAȚIONALE (IV)

Elevii de la sate, ajutați  
să-și continue studiile în condiții  

optime, chiar și în pandemie 
 Voluntarii le-au dăruit elevilor ghiozdane complet echipate,  

îmbrăcăminte, încălțăminte, tablete și laptopuri pentru cursurile on-line

În plină pandemie de COVID-19, voluntarii 
Catedralei Naționale s-au îngrijit și de educația 
copiilor și tinerilor, atât de importantă în această 
perioadă în care elevii au fost supuși celor mai 
mari provocări în ceea ce privește verificarea și 
aprofundarea cunoștințelor. Astfel, voluntarii 
Patriarhiei Române i-au susținut prin intermediul  
campaniei „Ajutor pentru elevi!“, dăruindu-le cele 
necesare continuării studiilor, în condiții optime. 


