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Implicarea Bisericii în ajutorarea semenilor
În înființarea și organizarea spitalelor un rol important l-a jucat Sfântul Vasile cel
Mare, îndeobște cunoscut pentru așa-numita ,, Vasiliada,, ,pe care a întemeiat-o dupș anul
370 în suburbiile Cezareei Capadociei. Totuși aspectul și activitatea acestui așezamânt au
fost indelung dezbătute. Deși este posibil să fi fost influențat de activitațile caritabile ale
comunitaților adepților lui Eustațiu , putem afirma acum că facilitațile spitalului au
reprezentat o adevărată inovație a Sfântului Vasile cel Mare. Vasiliada nu era doar o clădire ,
ci mai degrabă un complex de edificii caritabile. Activitățile filantropice erau concentrate în
următoarele domenii principale : îngrijirea săracilor , străinilor, oamenilor fără adăpost ,
orfanilor , bătrânilor, neputincioșilor și bolnavilor. Acesta este motivul pentru care ansamblu
includea facilități pentru bolnavi și o leprozerie, alături de o casă de primire a săracilor, un
cămin de găzduire a călătorilor și oamenilor fără adăpost și un orfelinat. Acest mănunchi de
chilii monastice și clădiri filantropice erau puse sub ascultare unui singur stareț. Sfântul
Vasile cel Mare folosea termenul “ptocheon” ( azil pentru săraci) pentru a descrie Vasiliada ,
în timp ce Sfântul grigorie de Nazianz o descria drept un oraș. Putem presupune că
majoritatea oamenilor ce locuiau acolo erau cei în nevoi , de vreme ce comunitațile
monahale ale Sfântului Vasile cel Mare nu erau foarte mari, maxim 30 de persoane. Vasile
angaja doctori și infirmieri pentru spital , în timp ce el însuși îi cerceta pe cei bolnavi si le
îngrijea rănile.
În parohia Modelu la praznicele împărătești credincioșii servesc masa în cabinetul de
religie de la parterul clădirii brâncovenești.
Activitatea filantropica la parohia Modelu se desfășoară în general , în trapeza din
curtea bisericii. Aceasta a fost costruită în anul 2001 și de atunci in fiecare duminică servesc
masă caldă 60 de persoane nevoiașe. Din anul 2010 la trapeza parohiei sau la locuița
doamnei Barbu Aneta se pregătește masă calda zilnic pentru 40 de persoane ( vârsnici,
neputincioși. copii orfani și foarte săraci ). Hrana este pregătită de doamnele din comitetul
parohial și este livrat la domiciliu beneficiarilor.
Ajutorarea celor în nevoi
Preoții di protopopiatul Călărași au mers in parohiile sărace unde erau persoane
sărace și au fost ajutate cu haine și alimente.

Un nepot pentru bunicii din Căminul de seniori “ Antim Ivireanu” Călărași
•

Luni, 6 octombrie 2014, elevi ai Școlii Gimnaziale I. Rosetti din comuna Roseți, au revenit cu o
vizită la Căminul de seniori ,,Antim Ivireanu” din municipiul Călărași, în cadrul unui proiect
comun școală – Biserică. Este vorba de proiectul inițiat în anul școlar trecut, când elevii de
gimnaziu au susținut un amplu program artistic pentru bunicii din Cămin și le-au oferit
acestora ouă roșii, cozonac și iaurt, dar și vorbe de aleasă mângaiere. Copiii au fost însoțiți de

preacucernicul părinte Ionuț Oprișan, de la parohia Roseți I cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae,
de doamnele profesoare Vasile Virginia Narcisa și Oprișan Constantina.

•

La Căminul de batrâni au fost întâmpinati de domnul Mihai Alexandru, directorul
așezământului. Copiii și-au început programul dedicat bunicilor, printr-o rugăciune
adresată lui Dumnezeu urmată de cuvântul părintelui Ionuț Oprisan.

•

Și pentru că se apropie sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, doamna profesor
Oprișan Constantina i-a coordonat pe micuți în interpretarea unei scenete tematice
despre viața si petrecerea din această lume a Sfintei (Sfânta Parascheva și cele patru
Anotimpuri).

•

De asemenea, bătrânii au fost încântați să asculte poezii de mare încărcătura
emoțională ca Rugăciune către Sfânta Parascheva și Preasfânta.

•

La final, copiii le-au împărțit daruri seniorilor. Bunicii s-au bucurat de revedere, au
vorbit cu cei mici, i-au întrebat despre școală și despre familiile lor, sfătuindu-i să
asculte de părinți și să urmeze calea dreaptă a credinței și a învățăturii.

•

Grupul a fost însoțit și de doamna Râjnoveanu Daniela, director adjunct al Școlii
Roseți, care a felicitat copiii implicați în proiect, iar doamna profesor Vasile Virginia
Narcisa, a declarat la final că “acțiunea reprezintă de fapt o punte între generații,
între copii şi bunici… Ochii lor înlăcrimați, derulează amintiri din alte toamne și așa
cum stau, cuminți și blânzi, par coborâți din poveste, o poveste care parcă se apropie
de sfârșit… Există și o vorbă în popor, dureros de adevărată care spune că : „Nu este
pe lume dor ca dorul bunicilor…”

Ajutorarea celor în nevoi după inundațiile din Oltenia
, Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și
Călărașilor, parohiile și mănăstirile din cuprinsul Protopopiatului Călărași au organizat
colecte constând în produse neperisabile (ulei, zahăr, făină, orez, conserve, apă plată și
minerală), produse de igienă, haine , pături și covoare,
•

în vederea ajutorării familiilor sinistrate din județele Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt.

•

Bunurile colectate au fost următoarele: 754 saci cu haine, 2096 l ulei, 1620 kg zahăr,
1109 kg orez, 2580 kg făină, 522 kg mălai, 1083 conserve, 2831 l apă plată și
minerală, 23 pături, 450 kg grâu, 113 kg fasole, 163 pungi paste și 67 kg paste
tomate, 232 obiecte de igienă personală și 130 de cutii dulciuri, fiind distribuite
familiilor sinistrate din Parohia Mihăilești-Mărgineni, Episcopia Slatinei și
Romanaților, iar transportul a fost asigurat prin bunăvoința domnului Florin Popa
(Frații Popa) din Municipiul Călărași.

•

Fie ca Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor jertfa cât de mică adusă pentru
semenii aflați în grea încercare în aceste zile.

•

Început de an scolar 2014-2015

•

La inceput de an școlar preoții au săvârșit slujba de tedeum la școli

•

Centrul de îngrijire și asistență Ciocănești

•

Miercuri, 1 octombrie 2014, când Biserica Ortodoxă prăznuiește ,,Acoperământul
Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria”, Paraclisul din cadrul
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din comuna Ciocăneşti, Protopopiatul Călărași și-a
sărbătorit hramul.

•

Cu această ocazie, după oficierea Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Ilie RamonEugen, Protopop de Călăraşi, înconjurat de un sobor de preoţi, a săvârșit slujba
parastasului pentru fericiții întru adormire ai acestui centru.

•

Alături de seniorii din acest cămin, care au primit cu smerenie şi bucurie acest popas
duhovnicesc înălţător, au mai participat la slujbă autorităţi locale şi judeţene, dar şi
coordonatori din cadrul Centrelor Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţie a
Copilului – Călăraşi.

•

Din partea parohiei Sfânta Mucenița Anastasia au fost date pachete cu mancare
tuturor oamenilor din centru

Să nu uităm de aproapele nostru
•

Duminică, 29 iunie 2014, când prăznuim pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, la parohia Mihai
Viteazu cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Protopopiatul Călăraşi, a avut loc o
acţiune caritabilă. La iniţiativa preotului paroh Seimeanu Ionuţ Florian, enoriaşii prezenţi la
sfânta biserică au avut parte de o surpriză culinară, aceştia primind la sfârșitul slujbei o masă
cald.

•

Nu au fost uitate nici câteva familii aflate în dificultate care nu au putut fi prezente la sfânta
biserică, dar care au primit cu emoţie atât mica atenţie, dar îndeosebi cuvintele de încurajare
şi de alinare ale preotului

Enoriașii Parohiei Independeța împreună cu preotul paroh au donat sânge
•

Mii de pacienţi din spitalele din Romania au nevoie de transfuzii de sânge sau de preparate
sangvine pentru a supravieţui. În cadrul campaniei naţionale de donare de sânge s-au
alăturat şi enoriaşi ai Parohiei Independenţa din Protopopiatul Călăraşi, alături de preotul
paroh Gheorghe Marcian. E ceva ce poţi oferi „din inima”, e un mod prin care arătăm că ne
pasă de ceilalţi oameni din jurul nostru.

•

Sângele nu poate fi cumpărat, nu poate fi produs şi nu poate fi obţinut decât prin bunăvoinţa
celui de lângă noi. „Vieţile oamenilor pot fi salvate.! ! !”

•

Donarea de sânge este un gest frumos pe care trebuie să-l faci cel puţin o dată în viaţă.
,,Dăruieşte viaţă!” ,,Donează şi salvează-ţi propria viaţă!”
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