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“Implică-te! Împreună reușim mai mult!”

Zeci de familii au primit
alimente din partea
voluntarilor Patriarhiei Române

Marți, 9 noiembrie.
Voluntarii
Paraclisului
Catedralei
Naționale au
revenit în localitățile
Ghermănești, Gagu
și Creața unde
au desfășurat
o nouă ediție a
campaniei “Implicăte! Împreună
reușim mai mult!”.
Astfel, 30 de familii
fără posibilități
financiare din
aceste localități au
primit pachete cu
alimente de strictă
necesitate și o
bucurie sufletească
totodată.

De la începutul Campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”,
voluntarii de la Paraclisul
Catedralei Naționale au
desfășurat 336 de acțiuni
în care au oferit bunuri
și alimente în valoare de
peste 840.000 lei. Dănuț
Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul
Catedralei Naționale nea explicat cum reușesc
aceștia să aducă un strop
de alinare oamenilor
nevoiași și cât de importantă a fost campania din
cele trei localități ilfovene.
“Continuăm să venim în
sprijinul persoanelor aflate în dificultate, de data
aceasta ne-am îndreptat
atenția către trei localități
din județul Ilfov, localități
pe care le-am mai vizitat.
După cum am mai spus,
este foarte important să
revenim în localitățile pe
unde am mai sprijinit deoarece este nevoie de o
constanță, este nevoie să
cercetăm acele familii pe

care le susținem de ceva timp, deoarece au nevoie, pe termen lung, de
ajutor. Am transmis un
mesaj de încurajare, care le-a arătat acestor persoane că le suntem alături
și că sunt persoane care,
cu îngăduința lui Dumnezeu, găsesc resurse materiale pentru a le ajuta
să meargă mai departe”,
ne-a spus Dănuț Prună.
Fiecare activitate des
fășurată de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului este un
succes și datorită implicării
preoților din localitățile ilfovene, aceștia cunoscând

Părintele Dan
Marian Ștefan

Parohia Ghermănești

Sunt familii
cu mulți copii
care au nevoie
de sprijin
constant”
cel mai bine lipsurile și
greutățile comunității. “Este deja o tradiție ca voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale să fie în mijlocul nostru. Credincioșii
parohiei Gagu, compusă
din satele Gagu și Creața

au primit cu mare bucurie vizita voluntarilor care au venit în sprijinul lor
și au întărit ajutorul care îl oferim noi preoții deja, au oferit mângâiere și
speranță. Acest sprijin este de un real folos pentru
credincioșii satelor noastre, ei primesc întotdeauna cu dragoste și cu bucurie orice sprijin, orice ajutor. Satele Gagu și Creața
au, în proporție de peste
80 %, familii monoparentale și au o populație extrem de îmbătrânită, iar
pentru bătrânii din aceste sate orice vizită reprezintă o mângâiere, o alinare și o bucurie pentru care mulțumim”, ne-a spus
părintele David Ioan Păun, parohul Parohiei Gagu. De altfel, și părintele Dan Marian Ștefan, de
la Parohia Ghermănești,
ne-a vorbit despre importanta acestei actiuni. “Activitatea desfășurată astăzi în parohia noastră a
fost binevenită pentru familiile nevoiașe, mai ales
în perioada aceasta de
pandemie, de criză financiară și socială. Sunt familii cu mulți copii care au
nevoie de sprijinul nostru
constant deoarece părinții
nu mai fac față cheltuielilor și au nevoie de acest
ajutor, de această mângâiere”, ne-a spus părintele
Dan Marian Ștefan.
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Berbec

21.03 - 20.04

Taur

21.04 - 21.05

Ai parte de stabilitate în plan financiar și profesional. Analizează bine deciziile pe care le-ai
luat în aceste domenii și vezi ce mai trebuie să
faci pentru a fi împlinit. Păstrează-ți încrederea
și constanța în ceea ce ai făcut până acum. Dacă te vei gândi și răzgândi, nu vei avea succes.
Vei face multe lucruri constructive. Ai potențial
și te vei implica activ în diverse proiecte, atât la
serviciu, cât și acasă. Acum când situația financiară începe să se îmbunătățească, pentru a
aduce fericirea în familie, mai trebuie doar să
participi la treburile gospsodărești.

Gemeni

22.05 - 21.06

Rac

22.06 - 22.07

Leu

Beneficiezi de circumstanțele potrivite pentru
a-ți reface echilibrul interior și încrederea în sine. Profită de atmosfera propice pentru a te remonta. În curând vor apărea neînțelegeri la
muncă sau în relația cu partenerii, colaboratorii
și o să ai nevoie de ceea ce vei acumula acum.

Într-una din zile, rezervă-ți câteva ore pentru o
binemeritată relaxare. Mergi într-un loc liniștit
unde să uiți de orice griji. Ulterior, evaluează-ți
cu mare atenție situația și încearcă să depășești
problemele. Ai grijă să nu te îngrădești pe tine,
dar nici să nu-i rănești pe alții. O să-ți pară rău.

23.07 - 22.08

Nu te lăsa atras spre haos și dezordine! S-ar putea să nu mai vezi lucrurile așa cum sunt în realitate. În plus, dacă nu-ți vei pune ordine în
gânduri și priorități și nu te organizezi mai bine,
nici nu te vei putea concentra așa cum trebuie
asupra situațiilor delicate care se vor ivi.

Fecioară

23.08 - 21.09

Dacă-ți faci planuri pe termen lung, ia-ți un creion și o hârtie ca să le notezi. Ar fi bine să ții cont
și de ideile celor implicați, pentru că nu sunt deloc de neglijat. Calculează-ți cu atenție timpul și
resursele de care ai nevoie pentru a finaliza cu
succes aceste proiecte.

Balanță

22.09 - 22.10

Scorpion

23.10 - 21.11

Săgetător

22.11 - 20.12

Capricorn

21.12 - 19.01

Vărsător

20.01 - 18.02

Pești

19.02 - 20.03

Îți dorești să iei o pauză de odihnă. Dacă nu ți
se oferă ocazia, încearcă s-o obții singur. Uzura
psihică îți va afecta starea de sănătate psihică,
și cea mentală. Și n-ar fi de dorit să intri într-o
depresie sau să te confrunți cu anumite tulburări fizice care să te epuizeze la maximum.

Ești într-o dispoziție plăcută, cum rar se întâmplă. Profită de acest lucru și impresionează pe
cine trebuie. Nimeni nu va rezista șarmului tău
atunci când reușești să ți-l pui în valoare. Nu
refuza să participi la evenimente sociale. Ai
șansa să pui bazele unor relații de viitor.
Începi să ai o dispoziție mai bună. Ai sprijinul partenerului de viață care face tot posibilul să
îmbunătățească atmosfera în familie. Având
speranța că totul se reface pe plan personal, te
vei putea concentra mai bine și în plan profesional. Îți faci relații care te vor ajuta în viitor.
Traversezi o perioadă mai nostalgică. Simți nevoia să te raportezi la trecut, să privești fotografii
mai vechi, să rememorezi anumite momente.
S-ar putea să te confrunți și cu momente dificile,
în care să iei partea cuiva, cunoscând bine ambele părți implicate.

Fii mai atent la cheltuieli. Uneori ești foarte strâns
la pungă, chiar zgârcit, alteori debordezi de generozitate. Amintește-ți însă, că poți face gesturi
deosebite cu bani puțini. Fă-ți planuri înainte de a
merge la magazin ca să nu ajungi să iei mai mult
decât îți permite bugetul.
Lasă deschise canalele de comunicare și
înștiințează-ți adversarii că trebuie să facă eforturi ca să te doboare. Lasă-i să înțeleagă că pierderile vor fi grele și că ar fi mai bine să-și reconsidere atitudinea și să se gândească înainte să
înceapă ceva ce i-ar putea băga în încurcături.

