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Luni 28 
16°C | 5°C
Soare, nori

Marți 29 
21°C | 7°C
Soare, nori

Miercuri 30 
23°C | 8°C
Soare, nori

Joi 31 
23°C | 10°C
Soare, ploaie

Vineri 01 
25°C | 12°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 02 
19°C | 11°C
Soare, ploaie

Duminică 03 
16°C | 6°C
Soare, ploaie

28 martie - 03 aprilie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

A șaptea ediție a „Crosului 
pentru viață”, competiție 
sportivă organizată de 
Asociația „Studenți pentru 
viață” în colaborare cu 
Pegas Triatlon Club, cu 
susținerea voluntarilor 
de la Paraclisul Catedralei 
Naționale, a avut loc 
sâmbătă, pe 19 martie. 
Concursul s-a desfășurat 
în Parcul „Alexandru 
Ioan Cuza”, fost IOR, și  a 
reușit să adune 300 de 
participanți care au alergat 
pentru o cauză nobilă.

Fondurile colectate în ur-
ma desfășurării crosului vor fi 
donate Centrului de consilie-
re pentru părinți și copii „Sfân-
ta Alexandra Ȋmpărăteasa”, 
în scopul derulării campaniei 
„Sprijin pentru femeile și fami-
liile aflate ȋn situație de criză”, 
precum și Centrului de consili-
ere și informare „Sfânta Împă-
răteasă Elena”, din București. 
Ca în fiecare an, alături de 
participanți s-au aflat și vo-
luntarii Paraclisului Catedra-
lei Naționale, care le-au oferit 
alergătorilor apă, băuturi cal-
de, fructe și dulciuri. “În primul 
rând am sprijinit lupta pentru 
viață, pe femeile aflate în cri-
ză de sarcină, precum și lup-
ta împotriva avortului. Consi-
derăm că fiecare suflet trebu-
ie să se nască și să se bucu-
re de ceea ce i-a lăsat Dum-
nezeu, de tot ceea ce este fru-
mos pe pământ. Din acest mo-
tiv, susținem orice inițiativă ca-
re vine în sprijinul vieții. În ur-
ma vizitelor noastre în locurile 
în care ne desfășurăm campa-
niile de ajutorare am constatat 
că o mare parte dintre femei-
le întâlnite întâmpină probleme 
și ajung la avort din cauza fap-
tului că există anumite lipsuri 
și că nu sunt sprijinite. Aces-

te lipsuri pot fi combătute prin 
activitatea unor centre ca ce-
le pentru care participanții au 
alergat astăzi, care susțin fe-
meile aflate în criză de sarcină 
și familiile aflate în dificultate. 
De aceea, de fiecare dată când 
se desfășoară o astfel de activi-
tate suntem prezenți. Am venit 
în special cu produse bio, ma-
joritatea de post, cu ceai, ca-
fea, apă și tot ce îi este necesar 
unui alergător pentru revigora-
re. Ne-am bucurat să revenim 
la acest eveniment după peri-
oada în care a fost întrerupt, 
însă noi nu am avut pauză. Du-
pă cum bine știți, desfășurăm 
săptămânal activități care vin 
în sprijinul vieții și al familiilor, 
în special al celor din mediul 
rural, atât din punct de vede-
re al sănătății, cât și din punct 
de vedere social-filantropic și 
chiar educațional”, ne-a spus 
Dănuț Prună, coordonatorul 
voluntarilor de la Paraclisul Ca-
tedralei Naționale.

“M-am bucurat să 
văd părinți care își 

încurajează copiii să 
iasă în natură”

Adulții au ales să alerge pe 
trasee de aproximativ 11, res-
pectiv 3 km, în timp ce crosul 
copiilor a cuprins mai multe tra-
see stabilite în funcție de vârsta 
celor mici. “Este o mare bucu-
rie pentru noi să vedem că, deși 
a trecut o perioadă grea, oame-
nii au continuat să se antrene-
ze și au venit cu entuziasm la 
«Crosul pentru viață» într-un 
număr mare, pe care l-am anti-
cipat. Este un eveniment din ca-
lendarul manifestărilor dedicate 
lunii pentru viață, care anunță 
și pregătește «Marșul pentru 
viață», care va avea loc pes-
te o săptămână. Astăzi au lu-
at parte la această competiție 
150 de adulți și 150 de copii.  
M-am bucurat să văd părinți ca-
re și-au adus aici copiii sau care 
îi încurajează, în general, să ia-

să în natură, să facă mișcare și 
să se bucure de întâlnirea cu cei 
de vârsta lor. Adulții au ales în-
tre două probe, alergând 3 sau 
11 km în jurul lacului din Par-
cul IOR. Copiii au alergat pe 
distanțe variind între 200 și 800 
m, în funcție de vârsta lor. Copiii 
mai mari de 14 ani au alergat pe 
traseul de 3 km”, ne-a explicat 
Tudor Buțu, organizatorul eve-
nimentului. 

“Cele două centre 
pot fi sprijinite 
și prin donații 

financiare directe”
Luna martie este conside-

rată ca luna pentru viață. “Ne 
aflăm la a șaptea ediție a «Cro-
sului pentru viață», competiție 
premergătoare «Marșului pen-
tru viață», care este eveni-
mentul principal al lunii martie. 
Ne-am pregătit intens pentru 
evenimentul de astăzi, iar ieri  
le-am oferit participanților pa-

chetele de start. Am remarcat 
entuziasmul tuturor celor care 
au venit astăzi aici, identic pen-
tru fiecare vârstă, și ne bucu-
răm că am putut organiza eve-
nimentul în format fizic, după 
doi ani de pauză. Participanții 
s-au bucurat de mișcare și de 
interacțiunea cu ceilalți, contri-
buind totodată la această cauză 
caritabilă. Unii dintre ei chiar au 
ales să facă donații suplimenta-
re în produse alimentare și de 
igienă pentru copii și mame. 
De asemenea, cele două cen-
tre pot fi sprijinite prin donații 
financiare directe”, ne-a spus 
Valentina Doliș, președintele 
Asociației „Studenți pentru 
viață” București. Competiția 
s-a încheiat cu un concert de 
muzică folk, susținut de Cătă-
lin Stepa. Concertul a fost ur-
mat de festivitatea de premiere. 
Toți participanții au primit me-
dalii personalizate, realizate de 
un meșter popular, din cerami-
că de Horezu.

“CROSUL PENTRU VIAȚĂ”, SUSȚINUT DE VOLUNTARII PARACLISULUI CATEDRALEI NAȚIONALE  

300 de români au alergat pentru sprijinirea 
familiilor aflate în situație de criză

Banii strânși vor ajunge la Centrul de consiliere pentru părinți și copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa” 
și la Centrul de consiliere și informare „Sfânta Împărăteasă Elena”
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