ACTIVITĂŢI ÎN DESFĂŞURARE
Iniţiativa şi activităţi pentru construirea unei mânăstiri şi a unei biserici
Ce se poate citi pe avizier?
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău
Fundaţia Deceneu
Creştinii din Bezdead au donat pentru Biserica din Costişata câte 500.000 lei
vechi. Toţi au primit în dar cele patru carţi, în valoare de aproximativ
500.000 lei. Sunt de două ori în câştig: Au dăruit Biserica şi au primit cele
patru cărţi.
Doamne ajută!
Au donat, până acum, pentru Biserica Ortodoxă Costişata:
Chiş Simion-50 RON, Chiş Mircea Cristian-50 RON, Bănescu Constantin
Cătălin-50 RON, Bănescu N. Elena-50 RON, Preot Bradea Teofil-50 RON,
Caliţoiu Constantin-50 RON, Cârlea Valeria şi Manuela-Dora-50 RON,
Preot Colibă Mihai-100 RON, Copil Maria-50 RON, Dumitrescu Dan şi
Lucia-200 RON, Dumitru Bălan-50 RON, Grigore Valeria-50 RON, Preot
Iovan Nicolae-50 RON, Nemeş Andrei-50 RON, Puiu Mihai-50 RON,
Stănciuloiu Angelica-50 RON, Preot Tobă Ioan, Eugenia şi Ioana-Alina-150
RON.
Au donat pentru Biserica Ortodoxă Pucioasa II:
Copil Livia-50 RON, Oprea Constantin-100 RON.
Notă: 50 RON=500.000 lei vechi.
Chitanţele de pe avizier, prin care se confirmă primirea sumelor donate, sunt
eliberate de către Parohia Costişata, prin semnătura preotului Mihai Coman.
Două sunt eliberate de preotul Bisericii Pucioasa II.
Cele patru cărţi:
Gheorghe Gavrilă Copil, Oglinda Cerului, Editura România liberă,
Bucureşti, 2006
Gheorghe Gavrilă Copil, O troiţă la margine de sat,
Editura România liberă, Bucureţri, 2006
Gheorghe Gavrilă Copil, Tincuţa, Editura România liberă,
Bucureşti, 2006
Gheorghe Gavrilă Copil, Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Editura Dacia Eternă, Bucureşti, 1999 (Această carte a sosit cu un colet mai
târziu, aşa explicându-se faptul că în avizier, când a fost fotografiat, era

scris „au primit în dar cele trei cărţi”).
Se impun următoarele precizări:
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău şi Fundaţia Deceneu au avut
iniţiativa şi au desfăşurat o intensă activitate în vederea construirii unei
mânăstiri pe raza comunei Bezdead, inclusiv a Bisericii din Costişata. Ecouri
ale acestui drum spre paradis, se regăsesc în cateva pagini din romanul
Oglinda Cerului.
Mulţumim Domnului şi Maicii Domnului că au îndreptat spre Bezdead
creştini cu icoana Sfintei Treimi vie în inima lor şi cu iubire de Neam,
care vor duce mai departe acest proiect. Şi împreuna cu dumnealor,
Gheorghe Gavrilă Copil a cutreierat din nou dealurile Bezdeadului,
pentru locul de mânăstire. La gândurile bune nu trebuie să se renunţe
niciodată. Nu se pot realiza, din diverse pricini, le vor prelua alţii, sau
urmaşii noştri şi le vor împlini.
In sprijinul unor valoroase monografii din comuna Bezdead
S-a descoperit, rămasă de zeci de ani în sertar, cu riscul de a se pierde, o
monografie necunoscuta, a comunei Bezdead, a prof. Dumitrescu I. Dan,
care acum se tehnoredactează, în vederea publicării.
S-a acţionat în speranţa publicării Monografiei comunei Bezdead, a
preotului Gheorghe Panaitescu, încă în manuscris, dupa mai bine de 40 de
ani de la redactare, lucrare de referinţă, care se află la fondul de manuscrise
al Bibliotecii Academiei Române.
S-a insistat pentru obţinerea CDului de la editură, cu monografia prof. Victor
Davidoiu, Vatră şi oameni în freamătul vremii, din care s-au selectat
câteva zeci de pagini, care au fost propuse spre publicare şi publicate în Noi
Dacii, lucrare care merită să fie cunoscută de cât mai mulţi iubitori de carte
şi de bună seamă de către toţi fiii comunei, răspândiţi prin ţară şi în lumea
largă.
A se vedea mai pe larg, articolul Bezdead, comună cu cinci monografii,
semnat de Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu, în Noi Dacii nr. 7, din
15 iulie 2007.

ALTE ACTIVITĂŢI
Împreună cu românii din Basarabia şi nordul Bucovinei
Conducerea Societăţii Culturale Bucureşti-Chişinău şi a Fundaţiei Deceneu a
propus să fie preluat în Noi Dacii, www.romanism.net, sub genericul
Responsabilitatea Neamului românesc o preiau tinerii. Este firesc să ne
solidarizăm cu ei.
Excursii
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău şi Fundaţia Deceneu organizază, din
Bucureşti, excursii de 2-3 zile, pentru cunoaştera frumuseţilor României,
pentru încântare şi clipe de destindere, pentru îmbogăţire spirituală. Ghid,
Daciana Maria Copil, profesoară de geografie. Excursioniştii, suportă
cheltuielile, fiecare, la modul personal. Cu timpul s-a constituit un grup
colegial, de prieteni adevăraţi, care merg împreună în excursii, dar care se
întâlnesc periodic, la modul constant şi în Bucureşti, când îşi comunică
bucuriile şi greutăţile. Toţi, prin solidarizare îl ajută pe cel ce are nevoie de
aşa ceva. Sunt o familie, atât ei, cât şi împreuna cu părinţii şi bunicii lor şi
celelalte rudenii. Aceştia îi primesc cu drag peste tot, în ţară şi în Bucureşti.
Sunt aşteptaţi la cabane şi pensiuni. Se ştie că aduc cu ei o notă de
comportament civilizat şi distincţie, desigur, cu toată voia bună a tinereţii, cu
cântece şi chitare, în zile şi seri de neuitat.
Donaţie de medicamente
S-a primit de la Asociaţia PREZENT o donaţie de mendicamenteOsteovit, Metaspar Forte şi Sicovit E. Medicamentele au fost predate, sub
semnătura preoţilor, la patru biserici ortodoxe din judeţul Dâmboviţa- la
Parohia Bezdead I, Parohia Costişata, Parohia Măgura şi Parohia Pucioasa
II. Au fost înmânate de către preoţi, la sfârşitul Sfintei Liturghii,
credincioşilor care aveau nevoie de ele, iar la cei în neputinţă, s-au deplasat
la domiciliul acestora. In satul Costişata, biserica fiind în construcţie, preotul
a mers din casă în casă, daruind medicamentele celor care aveau nevoie de
ele.

O PRECIZARE NECESARĂ
Din anul 2005 la conducerea acestor asociaţii, prin votul din cadrul
adunărilor generale de alegeri, a ajuns noua generaţie.
Societatea Culturala Bucureşti-Chişinău: preşedinte, Daciana Maria
Copil, vicepreşedinţi, Vlad Mihăilescu, Cătălina Timofte.
Fundaţia Deceneu pentru caritate şi cultură: preşedinte, Daciana Maria
Copil, vicepreşedinţi, Cătălina Timofte, Vlad Mihăilescu.
In fotografii: Gheorghe Gavrilă Copil, Maria Copil, lângă drapel, Maria
Copil şi Daciana Maria Copil (mama şi fiica) lângă flori, Daciana Maria
Copil şi Vlad Mihăilescu.
Dumnezeu e cu cei harnici şi altruişti, care lucrează pentru Neam. Şi-i
răsplăteşte cu bucurii de neechivalat. Cu tării sufleteşti uşor de constatat.
Gheorghe Gavrilă Copil
Maria Copil

