ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
Sfânta mănăstire PISSIOTA
Comuna Poenarii Burchii,Judeţul Prahova – ROMÂNIA
e-mail: manastireapissiota@yahoo.com

După cum vă este cunoscut, în anii de după 1989, Biserica Ortodoxă Română
şi-a intensificat activitatea misionară în cadrul societăţii, misiune ce se împlineşte în
cadrul slujbelor oficiate în sfintele lăcaşuri dar şi în acţiuni de ajutorare a persoanelor
aflate în impas.
Sf. Mănăstire Pissiota, redeschisă după 1993 prin grija şi binecuvântarea
Prea Fericitului TEOCTIST, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi-a propus să
înfiinţeze pe lângă mănăstire, un Aşezământ Medico-Social cu hramul Sfântul Mare
Mucenic Pantelimon pentru persoane defavorizate ale societăţii româneşti.
Prin profilul socio-medical al acestui proiect, mânăstirea doreşte să vină
în ajutorul societăţii noastre, împlinind astfel îndemnul Mântuitorului nostru
Iisus Hristos: "Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi
Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat;
bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine." (Matei XXV, 35-36).
În acest scop a fost achiziţionat un loc pentru clădire, s-a întocmit şi avizat un proiect de construcţie, s-au
achitat toate taxele şi s-au obţinut toate autorizaţiile necesare începerii construcţiei, iar in prezent caldirea este realizata
in proportie de 40%.( structura de rezistenta pe cadre si acoperisul), restul lucrarilor fiind sistate din lipsa de fonduri.
Conform
proiectului
şi
studiului
de
fezabilitate,
construcţia
"Aşezământului
MedicoSocial Sfântul Pantelimon"
constă din: clădire cu parter
si 1(un) etaj, utilităţi,
împrejmuire şi porţi, drum
de acces, parcaje, alei, spaţii
verzi,
racorduri
pentru
utilităţi, valoarea totala conform Devizului General fiind de 1 870 000 lei.
Funcţiunile clădirii vor fi distribuite astfel:
Parterul: - spaţii destinate cabinetelor medicale - pentru bătrânii cazaţi la etaj în aşezământ, precum şi pentru
locuitorii din zonă (cuprinde şapte cabinete medicale cu profiluri diferite); spălătorie-călcătorie (în care va fi
amplasat şi un rezervor de apă potabilă de circa 3000 de litri); centrala termică; grupuri sanitare pentru personalul
medical şi pentru public;
Etajul: - 8 spaţii de cazare a bătrânilor (fiecare format din vestibul, cameră de baie, cameră de locuit); sală de mese;
bibliotecă cu acces pe terasă; birou director azil.

După darea în folosinţă a asezamantului, persoanele internate vor fi asistate prin grija maicilor sfintei
mănăstiri.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca prin sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră să clădim împreună acest
Aşezământ, care va alina suferinţele sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor apăsaţi de greutăţile vieţii.
Având în vedere scopul umanitar al demersului nostru, vă rugăm să ne ajutaţi prin sponorizarea acestor lucrări
(bani, materiale de construcţie, mobilier, etc.), devenind, în felul acesta, ctitori de pomenire cât va dăinui acest
aşezământ de binefacere, de vindecare trupească şi sufletească a unor semeni ai noştri.
În speranţa că Domniile Voastre veţi analiza cu bunăvoinţă solicitarea nostră, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă
răsplătească îmbelşugat dragostea şi generozitatea faţă de Sfânta Biserică, asigurându-vă de întreaga noastră
recunoştinţă şi preţuire.

Pentru confirmare sau orice altă informaţie, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de Telefon:
Tel./Fax : 0244/486302; Mobil: 0722785100 - Maica Stareţă Stavroforă Monahia Irina Călin
Asociaţia Caritabilă Sf. Pantelimon
B.C.R. Ploiesti– Agenţia Take Ionescu, C.F. 161221560;

IBAN: RON - RO03RNCB0212012868190001

