
16 www.jurnaluldeilfov.ro 22 - 28 august 2022

An de an, călugării 
de la Mănăstirea Sitaru 
reușesc să le ofere ele-
vilor fără posibilități, din 
mediul rural, bucuria de a 
mai face un mic pas către 
o lume mai bună, ajutân-
du-i să-și continue studi-
ile care stau la baza unei 
vieți mai frumoase și mai 
fericite. Cu ajutorul Bu-
nului Dumnezeu și, evi-
dent, cu iubire și dăruire, 
clericii de aici contribuie 
la reducerea abandonului 
școlar în comunități în ca-
re multor copii le sunt ră-
pite șansele la educație și 
la un viitor mai bun, din 
cauza sărăciei. Prin pro-
gramele demarate de-a 
lungul timpului, au reușit 
să țină în școală foarte 
mulți copii aflați în pragul 
abandonului și să-i rea-
ducă pe băncile școlii, pe 
cei care renunțaseră la 
studii.

Copiii primesc 
ghiozdane  
complet  
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Și anul acesta, slu-
jitorii Mănăstirii Sita-
ru se îngrijesc ca zeci de 
elevi proveniți din fami-
lii nevoiașe să primeas-
că aproape tot ceea ce au 
nevoie pentru a-și con-
tinua studiile și pentru a 
obține rezultate mai bune 
la învățătură. Clericii deja 
au început să le împartă 
copiilor cele necesare de-
butului de an școlar. ”Con-
tinuăm programul social 
„Daruri pentru cei mici!“, 
menit să susțină familii-
le aflate în dificultate, dar 
mai ales să aducă bucu-
rie micuților care se pre-
gătesc de școală. În spriji-
nul lor am pregătit ghioz-
dane echipate cu rechizi-
te, produse de igienă și 
dulciuri. Ne-am îndreptat 
atenția către Parohia Sita-
ru, păstorită cu multă râv-
nă și dragoste de părinte-
le Petruș Boboc. Sfinția 
sa ne-a primit cu avrami-
că ospitalitate, prezentân-
du-ne tânăra generație de 
parohieni, cuminți și răb-
dători, la Sfânta Liturghie, 
și dornici să reînceapă 

școala. Într-o atmos feră 
de pace și rugă  ne-am ve-
selit inimile la sărbătoa-
rea satului de hram, apre-
ciind colaborarea bene-
fică între Parohie și au-
toritatea publică locală, 
Primăria Grădiștea”, ne-a 
spus părintele Hrisostom 
Iorgulescu, coordonato-
rul evenimentelor cultu-
rale, educaționale și soci-
ale, derulate de Mănăsti-
rea Sitaru.
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Din fericire, cleri-
cii de la Mănăstirea Si-
taru nu parcurg singuri 
drumul pregătirii elevi-
lor nevoiași pentru viitor. 
Ei au reușit să câștige și 
încrederea, dragostea și 
respectul altor oameni cu 
suflet nobil care le ofe-
ră sprijin, la nevoie. „De 
mult folos pentru comu-
nitatea locală, oameni de 
bine, primar și preot, con-
lucrează responsabil și 
conștient pentru nevoile 
instituțiilor pe care le re-
prezintă. Așadar, este bi-
ne și frumos ca frații să 
locuiască împreună, după 
cum zice cuvântul binecu-
vântat al Scripturii, iar as-
tăzi am văzut o parte din 
„România normală“, fă-
ră patimi, fără orgolii, fă-
ră lupte, unde fiecare își 
cunoaște locul și rostul. 
Vă mulțumim tuturor do-
natorilor pentru dragos-
tea arătată lucrării pe ca-
re o întreprindem din mi-
la Domnului și pentru im-
plicare! Le mulțumim ti-
nerilor voluntari Bogdan, 
Melania, George și Vasile, 
pentru alergarea cea mul-
tă și munca depusă! Slavă 
lui Dumnezeu pentru toa-
te! Continuăm!“, ne-a mai 
spus părintele Hrisostom 
Iorgulescu, mulțumit că 
acești copii necăjiți nu 
sunt uitați și că, alături 
de dumnealui, alți câțiva 
oameni de bine încearcă 
să le aducă zâmbetul pe 
 buze.
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Călugării de la Mănăstirea Sitaru ajută 
copiii nevoiași să meargă la școală

Așa cum ne-au obișnuit deja, clericii 
Mănăstirii Sitaru nu sunt doar slujitori 
ai Domnului, ci și niște oameni 
minunați, cu suflet mare, care s-au pus 
în slujba familiilor nevoiașe de la sate. 
Datorită implicării acestor monahi, 
numeroși copii proveniți din familii 
pe ai căror umeri apasă tot mai mult 
greutățile vieții, vor începe noul an 
școlar cu toate cele de trebuință.
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