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Sărbători pascale pentru persoanele private de libertate

Penitenciarul Galaţi organizează, cu ocazia sărbătorilor pascale, o serie de activităţi
cu caracter educativ, moral-religios şi cultural-artistic.
Calendarul activităţilor dedicate sărbătorilor de Paşti este iniţiat şi derulat de Serviciile
Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din penitenciar, cu sprijinul partenerilor şi colaboratorilor
noştri din comunitatea locală.
Cronologic, activităţile se prezintă astfel:
Joi, 25.04.2013, 11pesoane private de libertate aflate în custodie la Secţia Exterioară
Şendreni au vizitat bisericile monument istoric din municipiul Galaţi -Biserica Sf. ArhangheliMetoc, Biserica Sf. Spiridon, Biserica Precista. Tot ieri, elevii Seminarului Teologic din Galaţi
au derulat o activitate educativă cu persoanele private de libertate, pe tema sărbătorilor
pascale.
În perioada 29.04 – 15.05.2013, Sala „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia”, va găzdui expoziţia cu specific pascal “ Lumină şi Paşte pentru toţi”, care
cuprinde obiecte religioase (icoane sculptate în lemn, ouă încondeiate, goblenuri cu temă
religioasă, tablouri realizate în tehnica quilling) realizate de persoanele private de libertate
din Penitenciarul Galaţi.
Activităţile de consiliere moral-religioasă se desfăşoară cu sprijinul colaboratorilor
unităţii, culte religioase, la solicitarea persoanelor private de libertate. Reprezentanţii
Protoieriei Tecuci vor oferi pachete cu alimente specifice acestor sărbători religioase
persoanelor private de libertate necăutate de familii.
Preotul capelan desfăşoară în această perioadă o intensă activitate, respectiv
oficierea slujbelor specifice acestei perioade, predici, cateheze, spovedanii şi împărtăşanii.
Slujba de Înviere va fi oficiată în capela unităţii, în data de 05.05.2013, începând cu ora
21,30. Persoanele private de libertate vor primi Sfânta Lumina a Învierii, oferită de preotul
capelan şi în camerele de detenţie.
Persoanele private de libertate vor aştepta, în prima zi de Paşti, vizita Înaltpreasfinţitul
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, vizită devenită tradiţională la Penitenciarul Galaţi.
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Filme şi documentare cu specific religios, precum şi slujbele specifice acestei
perioade, vor fi difuzate prin televiziunea cu circuit intern a penitenciarului.
O persoană privată de libertate care s-a evidenţiat printr-o bună conduită şi a
participat la activităţi cultural-educative şi lucrative, recompensată cu permisiunea de ieşire
din penitenciar, se va bucura de sărbători, alături de familie, timp de o zi.
De asemenea, persoanele private de libertate nesancţionate disciplinar cu
„suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpãra bunuri,” pot beneficia, din partea
aparţinătorilor, de un pachet suplimentar în greutate de 10 kg.
Prin derularea proiectului „Sărbătorile Pascale”, se doreşte promovarea, respectarea
şi transmiterea tradiţiilor spirituale şi a obiceiurilor populare româneşti în rândul persoanelor
private de libertate, precum şi menţinerea contactelor cu familia şi comunitatea.
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