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AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu)
este și ea alături de familia Călinescu din Sibiu
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sprijinul în scopul salvării unei vieți.

Intră pe site-ul nostru
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
Aici găsești și revista online!

Filantropia unește inimi!

Sumar:

Argument ................................................................... pag. 3
Uniți pentru Efrem ..................................................... pag. 4
Andrei, prima minune a revistei ................................ pag. 5
Șura Culturală ............................................................ pag. 6
Filantropia la Sfinții Părinți ........................................ pag. 7
Ierarhi sibieni și activitatea lor filantropică .............. pag. 9
E puritate ................................................................... pag. 10
Dărnicie ..................................................................... pag. 10
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu ........................ pag. 11
Asociații ortodoxe din municipiul Sibiu și Mediaș .... pag. 12
Tipărit cu binecuvântarea IPS Dr. Laurențiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

Colectiv redacțional
Coordonator:
Pr. Adrian Roman, președinte AFOS
Redactor:
Daniel Apetroae
Grafică:
Daniel Apetroae, Ștefan Moței, Adrian Ghirasimescu
Editori:
Mitriș Floriana, Gabriela Răduleț, Marius Talmatchi, Lucian Anghel,
Laurențiu Antonescu, Ștefan Moței, Ștefan Daniel Bălan, Vlad-Anton Ștefănoaia,
Adrian Ghirasimescu, Paul Aranyoși, Ștefania Băzărîncă, Diana Drăguț
Ilustrații:
Felix Ionuț, Paul Aranyoși
Colaboratori:
Antonio Gălățeanu, Albert Safta, Ștefan Moței, Chiril Popovici

- Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii. După aceasta vă vor
cunoaşte că sunteţi ucenicii Mei, că aveţi dragoste unii fată de alţii
(In. 13, 34-35).

Argument

Revista Ghidul Filantropic, inițiativă a unor tineri inimoși, apare sub egida AFOS
și se dorește a fi o sursă competentă de informare și un liant între furnizorii și
beneficiarii de sprijin de tip social-filantropic. Este un cadru de prezentare a
activității diferitelor asociații de binefacere din comunitatea sibiană și va supune
constant atenției un caz special al unui copil, al unei familii, al unei persoane adulte
singure, care se află într-o stare de vulnerabilitate în ceea ce privește mai cu seamă
starea de sănătate.
Pe lângă strângerea de fonduri necesare soluționării favorabile a unei astfel de
situații dificile de viață, Ghidul filantropic vă propune un parteneriat și lansează o
invitație deschisă tuturor celor care activează în acest delicat domeniu, plin de
încărcătură sufletească, dar și plin de bucurie a faptei bune și a împlinirii poruncii
celei mari a iubirii și a milosteniei. Activitatea dvs. poate fi mai bine făcută
cunoscută în paginile ghidului, care va reuni laolaltă oameni și informații utile,
precum și articole din actualitatea socială, duhovnicească, bisericească, istorie și
artă.
Dorim să consolidăm unitatea și colaborarea asociațiilor, comunităților creștinortodoxe, parohiilor, centrelor și așezămintelor sociale și misionare, a grupurilor de
formare, și să facilităm inter-relaționarea celor care doresc să ofere sprijin, să se
implice constant sau punctual.
Fiți așadar, parte a acțiunilor filantropice care oferă dragoste, mărturisind
credința în Dumnezeu, lucrătoare prin iubire, luptând pentru viața aproapelui,
pentru o lume mai bună și dreaptă!
Donația voastră poate salva o viață!

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Pr. Adrian Roman,
Președinte AFOS
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Uniți pentru aproapele nostru...

Uniți pentru Efrem!

AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu)
este și ea alături de familia Călinescu din Sibiu
greu încercată, dar plină de nădejde și vă cere
sprijinul în scopul salvării unei vieți.
Dana și George au împreună patru băieți. La 3
ani si 9 luni, fiul lor, Efrem a trecut deja prin a
două intervenții chirurgicale pe creier, anul
trecut si anul acesta. Inițial, tumora
(epidemom anaplazic de grad 3) a fost
extirpată integral microscopic. Din
pacate, după o vreme, aceasta tumoare a
reaparut, în 9 iulie a fost reoperat.
Din nou tumoarea a fost extirpată integral.
Ca să aiba șansă la viață, medicii din Franța de
la Institutul Gustave Roussy au recomandat
un tratament prin radioterapie țintită (terapie
superioară radioterapiei standard, care
protejează țesutul sănătos din jurul tumorii,
având reacții adverse mult mai puține, atât pe
termen scurt, cât și pe termen mediu și lung).
Din pacate, această terapie nu este acoperită
de Casa de Asigurari de Sănătate.

Pe data de 10 august 2020 ar fi fost deja
asteptați pentru începerea tratamentului, în
Franța, dar prin procedurile adminstrative
din țară familia speră să câștige ajutorul
autorităților. Suma estimată de cei din
Franța, aproximativ 150.000 de euro,
reprezintă deplasarea, tratamentul și
cazarea. Procedurile vor dura minim 3-4 luni,
timp în care familia, va trebui să se mutăm
acolo pentru ca Efrem să facă tratamentul în
regim ambulatoriu.
Lumea lor este și a noastră. Familia apelează
la noi pentru ca UNIȚI să putem face, ca ceea
ce poate părea imposibil, să devină POSIBIL.
Fiecare leu contează, dar mai ales fiecare
transmitere a mesajului mai departe poate
să-l aducă mai aprope pe micuțul Efrem de
tratamentul care-i poate salva viața.
Comunitatea sibiană și alte medii au
reacționat. S-au strâns până în prezent o
bună parte din suma necesară.

Donații individuale se pot face în conturile deschise pe numele tatălui
George Călinescu:
RON: RO16 RNCB 0318 0721 0630 0001
EUR: RO85 RNCB 0233 0721 0630 0002
Către nr de telefon 0731310102 prin Revolut la George Călinescu
Sau în contul AFOS (Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu)
RON: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 – pentru Efrem

Filantropia unește inimi!
Pr. Adrian Roman
Președinte AFOS
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Despre numărul anterior

Andrei, prima minune a revistei...
Cine este Andrei? Andrei este o bucurie a vieții
mele și am avut onoarea să îl întâlnesc în
februarie, atunci când trebuia de fapt să răsară
primul număr al acestei reviste, rămasă în
expectativă din pricina actualei pandemii. El este
un copil minunat, acum un merituos absolvent al
clasei a VIII-a, din cadrul școlii 21, unde, cu părere
de rău, nu putea merge să își vadă zilnic colegii.
Boala lui, ...., nu îi permite să se deplaseze și îl
ține imobilizat în scaunul cu rotile...
Pe minunatul Andrei l-am cunoscut la
recomandarea oamenilor frumoși și inimoși ai
asociației ACORD, care încercau să completeze
financiar eforturile părinților lui de a-i cumpăra
mult visatul cărucior electric. De ce electric?
Aveam sa aflu mai bine când am încercat prima
dată să îl plimb dintr-o cameră în alta...
Caruciorul pe care îl avea atunci era învechit,
instabil, neadaptat vârstei și greutății sale. Doar
părinții se descurcau să îl manevreze corect,
pentru a nu se întâmpla cumva, din nefericire,
să cadă.
Înainte de a vă povesti cum Bunul Dumnezeu a
rânduit să se adune banii de cărucior, să vă mai
povestesc câteva lucruri ce m-au fascinat la
Andrei și la situația lui... În primul rând, el este
un copil foarte credincios, merge la biserică
atunci când este posibil, citește psalmi, cântă la
strană și orice dificultate întâmpină în viață
aleargă cu rugăciunea la Sfinții lui de nădejde,
dintre care cel mai des la Sfântul Mina. Cântă
minunat la pian, deși mâinile abia îl ajută să
sprijine paharul când bea apă. Are o gândire
logică și o memorie excepțională, iar dacă ar fi
putut merge efectiv la școală, sunt convins că ar
fi fost printre premianții clasei. Cu atât mai de
lăudat este efortul părinților și a celor ce l-au
instruit acasă, terminând, cum spuneam, cu
brio ciclul gimnazial.
Ar mai fi multe de spus despre Andrei, dar
acum vreau sa va povestesc puțin despre Ana
Maria, pe care mulți poate o cunoașteți, încă, și
care a adus un final de vis dorinței lui Andrei și
a părinților lui. Ana Maria Micu este sufletul
Asociatiei ,,Maini Unite", care ajută mereu, cu
eforturi considerabile, copiii aflați în dificultate
și familiile acestora, un suflet de excepție care a
răspuns imediat la dorința mea de a-l ajuta pe
Andrei. De cum a trimis mama lui Andrei
povestea lui și actele doveditoare ale bolii de
care suferă către Asociația ,,Mâini Unite", Ana a
și găsit fondurile necesare, iar, astăzi, Andrei se
bucură de un cărucior cu rotile stabil, ce îi
permite să se deplaseze singur și în siguranță
oriunde dorește.
www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Iată cum rugăciunile Sfântului Mina au adus
îngăduința Bunului Dumnezeu, iar Andrei acum
este cel mai fericit copil... Ce oameni minunați, ce
Dumnezeu minunat avem!...
În final, iată câteva mărturii despre Andrei din
partea altor persoane care au avut bucuria să-l
cunoască:
Andrei este un băiat inteligent, care a făcut progrese
remarcabile la matematică. Împreună cu părinții și
familia sa sunt niște învingători întru răbdare și
credință. Mă bucur că i-am cunoscut.
prof. Cristian Săuchea
Este foarte greu să mă rezum la doar câteva cuvinte
ca să îl descriu...
Andrei este un copil ca oricare altul, un suflet mare
și pur, vesel, inimos, milos, iubitor i înțelegător. Are
însă inteligența, înțelepciunea, răbdarea și
tenacitatea unui om mare! Un înger cu aripi de
catifea, prea delicate pentru lumea aceasta, totuși
prea grele pentru a zbura!
prof. Mihaela Daneș
Andrew is a wonderful guy, he seems to be a serius
or shy person at a first sight but actually talking with
him is very fun, he's such a great friend and a
gentleman. one thing that i admire from him is his
braveness, his strength to keep reaching his dreams
and continue doing things that he likes without even
thinking about it, i think he's a good example of
what a good person is, and i just hope that we
continue being friends:)
Mariana Valentina, Columbia

Daniel Apetroae
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Din comunitate

Șura
culturală
În cartierul Gușterița din Municipiul Sibiu, un
preot dorește să schimbe viața culturală a
zonei. Chiar dacă se află la marginea
orașului, acest cartier începe să se bucure
atât de investiții materiale, cât și spirituale.
Este vorba despre Parohia Română Ortodoxă
Gușterița I, Biserica „Buna Vestire”, care, sub
îndrumarea părintelui dr. Alexandru Ioniță,
se implică în aceste demersuri. Ideea de la
care a pornit este pe cât de simplă, pe atât
de îndrăzneață: transformarea unei șuri
vechi de 100 de ani într-un centru cultural. În
anul 2018, Asociația Dia.Logos a inițiat mai
multe proiecte sociale în acest cartier, fără a
avea un sediu sau măcar un acoperiș sub
care să-și desfășoare activitățile.
Parteneriatul cu Parohia s-a dovedit a fi
productiv în acești doi ani, pentru că nu doar
spațiul și clădirea, ci întreaga comunitate
creștină din Gușterița este mobilizată în jurul
acestui proiect și tot de aici sunt recrutați
voluntarii. În ciuda programului său deja
încărcat (părintele este cercetător la Centrul
de Cercetare Ecumenic), ne-a răspuns amabil
la câteva întrebări:

sursa foto: suraculturala.ro

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

sursa foto: suraculturala.ro

1. Ce v-a determinat să începeți acest proiect
filantropic?
Părintele Alexandru: Care proiect filantropic?
Este vorba despre Șura Culturală Gușterița?
Eu am fost hirotonit acum 3 ani ca preot în
Gușterița și când am ajuns aici m-au izbit
tocmai nevoile sociale: multe case/familii
fără electricitate, apă curentă și gaz, mulți
rromi foarte săraci, familii dezbinate etc. În
primele luni a ars o casă și a rămas o femeie
cu 3 copii fără acoperiș. Am reușit să refac
casa și apoi am ajutat multe alte familii cu
reparații și alte mici ajutoare de materiale de
construcții și haine/mâncare.
2. Care sunt obiectivele cu care ați pornit și în
ce măsură ați reușit până acum să le
îndepliniți?
P.A.: Sunt de puțin timp preot, de 3 ani, și nu
am venit cu obiective clare. Singurul
(obiectiv, n.n.) clar era să renovez și să
reînființez școala veche de lângă biserică,
desființată de comuniști și părăsită de
comunitate și după Revoluție. Asta s-a
întâmplat în 2019 și acum funcționează
www.scoala-andreiana.ro. Dar un astfel de
proiect se adresează unui grup select și
foarte redus de oameni, așa că din 2019
investesc multă energie în Șura Culturală,
destinată unui public mult mai larg.
3.Ce simțiți atunci când ajutați oamenii?
P.A.: Simt că mă apropii de exigențele
Evangheliei și fac ceea ce așteaptă
Mântuitorul de la noi, conform Matei 25.
pag. 6
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sursa foto: suraculturala.ro

4.Ce activități se desfășoară mai exact în
cadrul acestui proiect, „Șura Culturală”?
P.A.: Momentan, clădirea nu este gata. Se
desfășoară ce se poate face fără geamuri, în
aer liber, mai ales pe timp de pandemie: am
avut un bazar extraordinar, două piese de
teatru, în curând o proiecție de film, iar în
septembrie, un târg de meșteșuguri. Când va
fi gata, vor avea loc aici cursuri de karate,
dans, muzică, pictură, robotică, informatică,
limbi străine. La mansardă va funcționa un
atelier profi de pictură. Lunar va avea loc un
concert sau un eveniment cultural mai amplu,
pentru adulți.
5.Cum contribuie comunitatea la această
activitate filantropică?
P.A.: Comunitatea încă nu există. Cu greu, unii
au răspuns la invitațiile mele. De exemplu, au
răspuns la proiectul BAG (Banca de Alimente
Gușterița) – pe timp de pandemie. La Șură au
mai venit la lucru necalificat, dar, în general,
deocamdată, pot spune că asta este marea
mea durere și provocare: să fac comunitatea
să participe și să își asume proiectul cu
mine... E mult de lucru aici și nu se va
schimba nimic în bine dacă nu investim
mult...

6. Cum reacționează copiii la aceste
binefaceri?
P.A.: Copiii se bucură mult, dar uită repede,
cum sunt copiii. Ținta mea principală sunt
copiii rromilor, de care mă bucur să îi aud că
vor să își schimbe viața, că vor să trăiască
altfel decât părinții lor, că vor să muncească
și să învețe, și că mediul și oamenii cu care
intră în contact prin activitățile desfășurate
aici îi fac să gândească în direcția asta.
7. Cum credeți că va arăta în viitor această
acțiune a parohiei din Gușterița?
P.A.: Sunt optimist și încrezător că Șura
Culturală va fi ceea ce am planificat: un loc în
care copiii vor beneficia de multe cursuri
alternative învățământului, unde adulții vor
gusta evenimente culturale, iar cei nevoiași
vor putea beneficia de dușuri, consiliere și
ajutoare. Pe scurt, sper ca Șura să fie un
epicentru cultural și social al cartierului, lipsit
momentan de orice alte instituții de acest
gen. Și sper ca în jurul acestui proiect să
descopere și cei care nu vin încă pe la
biserică faptul că cei din biserică sunt
oameni cu care merită să închege o relație și
apoi chiar să se roage.

sursa foto: suraculturala.ro

o
la.r
ura
t
l
u
rac
: su
o
t
fo
sa
sur

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Ștefan Moței
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Sfinți Părinți

Filantropia la Sfinții Părinți
Situația pandemică de izolare trăită astăzi
nu trebuie să ne facă antipatici, ci
dimpotrivă, simpatici unii altora, simțind
împreună și văzând mai ușor cum putem
manifesta grija față de celălalt!
Așadar... Iubirea! Un cuvânt atât de plin de
sensuri, ce cuprinde atât de multe subiecte
și care are un singur izvor: Dumnezeu, Care
este iubire (I In 4, 16). Omul este creat din
iubire, adică din „filantropie”, care
înseamnă „iubire de oameni”. Această
dragoste o manifestă Dumnezeu prin toate
actele Sale, care culminează cu întruparea
Fiului Său cel Unul-Născut! Din această
iubire absolută față de om se naște „Taina
Fratelui” sau taina prin care Hristos este
prezent în fiecare dintre noi, așteptând
răspunsul nostru la nevoile celuilalt! În
porunca Mântuitorului răsună cel mai
pătrunzător imperativul iubirii față de
celălalt, indiferent de contextul existenței
(Mt 5, 44). Porunca Sa a fost dublată mereu
de activitatea Sa – de o iubire milostivă față
de omul pe care l-a hrănit și l-a mângâiat, la vindecat și l-a întărit, l-a ridicat și l-a înviat!
După modelul iubirii lui Hristos Dumnezeu,
primele comunități creștine aveau același
gând, împărtășindu-se și rugându-se mereu
și, mai ales, având grijă unii față de alții și
față de toți! Nimănui nu-i lipsea ceva
deoarece toate erau comune, împărțite și
înmulțite!
Mai apoi, în primele veacuri creștine, mulți
dintre Sfinții Părinți s-au arătat vizionari,
având compasiune față de traiul greu al
oamenilor, și au realizat forme și structuri
sociale menite să-i ajute pe cei aflați în
nevoie! Un astfel de proiect (asociat cu una
dintre minunile lumii de către Sfântul
Grigorie de Nazianz) a fost „Vasiliada”
Sfântului Vasile cel Mare, prin care au fost
ajutați oameni de toate categoriile, sărmani,
flămânzi, văduve, bolnavi, tineri părăsiți,
bătrâni etc. De asemenea, Sfântul Ioan Gură
de Aur s-a arătat un adevărat „avocat al
săracilor”, vorbind și acționând în sprijinul
lor! Gândirea patristică, așadar, insuflă și
îndeamnă la filantropie.
www.filantropiaortodoxasibiu.ro

sursa foto: crestinortodox.ro

Sfântul Grigorie de Nyssa ne spune să
îmbrățișăm pe cel căzut în suferință precum
îmbrățișăm aurul sau sănătatea!
El merge mai departe și arată că trebuie să
dorim sănătatea celui încercat de boală
precum o dorim celui drag din familia
noastră și să vedem în el chiar chipul lui
Hristos, căci spune Mântuitorul: „...întrucât
ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea
mici, Mie Mi-ați făcut” (Mt 25, 40). Noi ne
asemănăm lui Dumnezeu prin iubirea
milostivă, ne spune Sfântul Grigorie
Teologul, milostenia fiind una dintre cele
mai frumoase virtuți. Inima noastră trebuie
să fie deschisă, iar gesturile de iubire, fie
ele cât de mici la început, ne exersează în
iubirea mai mare și desăvârșită față de
oameni! Milostivirea ne curățește sufletul și
ne aduce fericire, de aceea bine este să o
facem cu voioșie (Rm 12, 8), căci frumoase
și bune sunt mâinile care săvârșesc
milostenia și nu faptele cele rele!
În concluzie, este bine, ușor și frumos să fim
milostivi, iubitori și simpatici celorlalți –
atitudini prin care slăvim pe Dumnezeu, Cel
mai mare filantrop al lumii!
Paul Aranyoşi
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Ierarhi sibieni și activitatea lor filantropică
Iubiți cititori, din moment ce acest periodic
filantropic apare pentru prima oară în Sibiu,
considerăm că este firesc ca, pentru început, să
facem amintire de activitatea filantropică
desfășurată de doi mari ierarhi sibieni.
Născut într-o familie macedo-română cu origini
în Albania, absolvent al Facultăților de Drept și
Filosofie, fost stareț al mănăstirilor Hopovo (în
care a fost tuns în monahism), și Covil, Sfântul
Andrei Șaguna a fost numit, în 1846, vicar
general al Episcopiei Ardealului (cu sediul la
Sibiu). Funcțiile importante la curtea imperială
(consilier intim de stat, iar în timpul stăpânirii
austro-ungare, numit membru pe viață al
Senatului imperial) l-au ajutat să lupte pentru
drepturile transilvănenilor greu încercați.
Sfântul Andrei a inițiat înființarea unor fonduri,
printre care se numără și Fondul Franz-Iosefin
(dăruit cu ocazia scăpării împăratului de un
complot) – acordarea burselor de studii, inițial
mai multe, cu o sumă mai mică, în final fiind
reduse la trei, cu o sumă mai mare, Fondul
Pantazian – ajutor financiar pentru preoții
săraci (după plecarea sa la Domnul), Fondul
învățătorilor săraci și Fondul bisericilor sărace.
În ceea ce privește educația, la moartea sa,
eparhia ardeleană însuma aproape 800 de școli
primare (pentru copii familiilor ortodoxe), un
gimnaziu la Brazi, un liceu la Brașov, și o
instituție de învățământ teologic ortodox la
Sibiu.
Atașamentul față de omul de rând poate fi
dovedit și de încheierea asigurării de viață la
societatea Asecurațiuni generali din Triest
(actualul Generali): două dintre cele patru părți
ale asigurării (care însuma 100.000 de florini)
reveneau Fondului Pantazian și Fondului
bisericilor sărace.
Nicolae Popea, calculând suma aproximativă a
donațiilor șaguniene, a estimat că au fost oferiți
circa 300.000 de florini (aproximativ 174.500 lei).

sursa foto: wikipedia.org

sursa foto: ziarullumina.ro

Nu trebuie să uităm nici de vrednicul de
pomenire mitropolit Nicolae Bălan.
Născut în anul 1882 în județul Bistrița
Năsăud, urmând cursurile școlii
confesionale ortodoxe din satul în care tatăl
său, Vasile Bălan, era preot, apoi ale
prestigioasei Facultăți de Teologie de la
Cernăuți și la Universitatea din Breslau, la 25
iulie 1905 obține titlul de doctor în teologie la
Universitatea din Cernăuți. Întorcându-se la
Sibiu, fondează Revista Teologică în anul
1907 (un periodic de ținută academică, cu
scopul susținerii misiunii pastorale).
În noiembrie 1918, Consiliul Național Român
Central din Arad îl trimite pe profesorul
Nicolae Bălan într-o misiune secretă la Iași,
unde s-a întâlnit cu autoritățile române
pentru realizarea, într-o manieră
democratică, a Unirii Transilvaniei cu Regatul
României. După hirotonirea ca Mitropolit al
Ardealului, în 1920, a dus
o politică de consolidare a Marii Uniri,
clădind edificii de cult ortodoxe în toate
orașele din Transilvania. Totodată, a
construit în jurul său o școală teologică,
acordând burse în străinătate (din banii săi)
unor viitori profesori de marcă pentru
învățământul teologic românesc, precum
Dumitru Stăniloae, Liviu Stan și episcopul
Nicolae Popovici.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
mitropolitul Nicolae Bălan s-a opus
deportării evreilor din Ardealul de Sud,
Moldova și Muntenia în lagărele din Polonia.
Ideile și stăruința acestor mari ierarhi sibieni
au deschis calea asociațiilor filantropice
despre care veți afla în numerele viitoare.

sursa foto: ziarullumina.ro

sursa foto: doxologia.ro

sursa foto: wikiedia

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Ștefan Daniel Bălan,
Vlad-Anton Ștefănoaia
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Versuri ilustrate

E puritate

de Ştefania Băzărîncă

Sfatul meu pentru voi?

Sărută-un prunc abia născut,

Iubiți ca un adolescent!
Căci nimic nu e mai pur
Decât iubirea unui suflet inocent.

E puritatea-ntruchipată.
Iubește-ți dragostea de-o vară,
Ține de mână acea fată.

Să te bucuri de muzică,

Ascult-o pe bunica

Dar și de prietenul de lângă tine,
Chiar de-ascultați împreună
De 10 ori aceeași melodie.

Dacă-ți spune povești,
Căci viața este jocul:
“Azi ești, mâine nu ești.”
ilustrație: Paul Aranyoși

Să prețuiești ochii mamei,
Doar ei plâng pentru tine;

De ce să ai
Doar ură în privire?

Și-mbrățișarea de la tata,
Dorește doar să-ți fie bine.

Până și răsăritul trebuie
Să-ți aducă fericire.

Dărnicie

de Daniel Apetroae

Prin iubire și voință
Poți să crești și tu și el
În virtuți și în credință
Miluind în chip și fel

Privește viața ca un copil de 16 ani,
Care prețuiește sentimente și nu bani.
Care visează doar s-atingă stelele
Din ele construindu-și scările.

Iarăși mila ta se-ntoarce
Prin a Domnului iubire
Care vine să vă-mbrace
Cu veșmânt de mântuire!

Când împarți cu dărnicie
Din ce ai și din ce ești
Te dezbraci de sărăcie
Căci mai mult de Sus primești
Te umpli de bucurie
C-ai putut fi de folos
Viața pare-o feerie
Și-n suflet ești luminos
Și precum ne spune Domnul
"Priviți mai întâi spre Cer!"
Vom vedea belșug în pomul
Vieții noastre, trai prosper
Toate-n viața ta se-nalță:
Gânduri, fapte, lucruri mici,
Când spre cel căzut din față
Întinzi mâna să-l ridici
ilustrație: Paul Aranyoși

www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Organizații filantropice

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
AFOS luat ființă în anul 2009, în vederea
dezvoltării activităților de asistență socială de la
nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu,
prin lărgirea capacității de absorbție a fondurilor
destinate înființării și dezvoltării unor proiecte cu
caracter social și nu numai. Președintele de
onoare al asociației este Înaltpreasfințitul Părinte
Dr. Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și
Mitropolitul Ardealului.
Asociația are ca misiune asistarea persoanelor
care traversează momente dificile ale vieții,
pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a
face față creativ și eficace problemelor,
mobilizarea resurselor comunității pentru
sprijinul celor aflați în dificultate, participarea la
inițierea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de
politică socială în domeniu, participare activă la
viața socială.
AFOS este
- membră a Federației Filantropia - București
- membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania
Filiale :
- Asociația Sf. Nicolae SB
- Asociația Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavril SB
NOI SERVICII ÎN 2020 :
Serviciul ambulanțier
Serviciul de transport ambulanțier vine în
sprijinul persoanelor sărace şi greu deplasabile
pentru transportul lor la recuperare sau
tratament, domiciliu sau cămin în Sibiu sau în
alte localități și pentru buna
desfășurare a activităților din cadrul Programului
Socio-Medical ”Sănătate pentru Sate” și ce al
campaniei ”Donează Sânge, salvează o viață”, în
cadrul căreia s-au donat aproape 2.000 de litri
de sânge.

Cabinetul stomatologic AFOS
Asociația a autorizat, prin colaborarea cu un
medic stomatolog, un Cabinet stomatologic a
cărei activitate a debutat în luna ianuarie 2020.
Cabinetul este destinat cu prioritate copiilor și
celor neasigurați sau cu venituri reduse.

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Filantropia unește inimi!
Alte servicii și programe:
- Serviciul social „Masa pe roți” - masa caldă, la
domiciliu
- Campania Socio-Medicală ”Sănătate pentru
Sate” -asistență medicală gratuită
- Profilaxie dentară
- Oferire spre folosință și închiriere aparatură
medicală
- Proiectul ”Aripi de înger” 5 Case de Tip
Familial pentru copii orfani
- Campania ”O școală pentru fiecare”
- Tabere sociale
- Concerte caritabile
- Asistență socială și religioasă
- Consiliere în adicții
- Dezvoltare și formare în cadrul Proiectului
”Politici Publice alternative în Domeniul
Sănătății” SIPOCA 245/111413
- Cursuri de formare în domeniul social, adicții
și de prim ajutor
- Campania ”Învățăm prin fapte” – sprijinirea
persoanelor defavorizate și dezvoltarea
voluntariatului în rândul celor tineri
- Campania ”Protejăm mediul, trăim sănătos”
- Parte prin membrie în Comisia de protecție
a copilului – DGASPC Sibiu

Sprijină activitatea noastră!
- Donează prin virament
în contul RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001
deschis la BCR SIBIU;
- Direct sau prin Poștă la adresa:
str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
- Intră pe site-ul nostru
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
Contact:
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Adresa: Sibiu, str. Dealului, nr.13
Telefon/Fax: +4 0269 213 052
Email: biroul_social_aors@yahoo.com
facebook/aorsibiusocial
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Organizații filantropice

Asociații ortodoxe din municipiul Sibiu și Mediaș
1. Asociația Soborul ,,Sfinților Mihail și Gavril” - Filială AFOS - din Parohia Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril I - Centru de zi pentru copii
2. Asociația Filantropică ,,Sfântul Nicolae”- Filială AFOS - Centru de zi
3. Asociația Filantropia ,,Sfantul Nicolae” Turnișor I - din Parohia Turnișor I –
Centru e zi pentru copii și Servicii în comunitate
4. Asociația ACORD Sibiu - din Parohia Buna Vestire II - Servicii în comunitate
5. Asociația ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” Sibiu - Servicii în comunitate
6. Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu - Servicii în comunitate
7. Asociația Dia.Logos Sibiu – Centru de zi, Grădiniță, Servicii în comunitate
8. Asociația ,,Sfânta Filofteia” - din Parohia Iosefin II - Servicii în comunitate
9. Asociația Parohiei Mihai Viteazu I - Centru de zi
10. Asociația ,,Sfinții Mina, Arsenie și Partenie” - din Parohia Lazaret III Servicii în comunitate
11. Asociația ,,Sfântul Mihail Mărturisitorul” - Cămin pentru vârstnici: Mediaș
12. Asociația Filantropia Buna Vestire - Servicii în comunitate : Mediaș Tineret:
13. Asociația Stundenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Sibiu
14. Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS)

În numele lui Efrem,
vă mulțumim pentru donația făcută!

