MAICA DOMNULUI PANTANASA

Aceasta este Maica Domnului Pantanasa pictata în Muntele Athos cu post si
rugăciune si îmbisericita cu 40 de sfinte Liturghii la Manastirea Vatopedu.
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Dl Vasile Marius Lazar , fericit ca a împlinit ascultarea data de Parintele Chiril de la
Mânăstirea Vatopedu . Si jertfa i-a fost rasplătită. Soţia sa Iuliana Lazar s-a vindecat.
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Alaturi de Maicuţa Domnului grabnic ajutatoare si de donatorul icoanei Lazar
Vasile Marius , dr.Dragomir Monica, este si ea fericita .
Chiar daca i-a trebuit ceva timp „sa vada”, dr.Dragomir Monica a inteles ca
în lupta cu nemiloasa boala a cancerului la copii de la Fundeni are un „aliat
puternic”.
Conferenţiar Dr. Monica Dragomi este Şefa a Secţiei de Oncopediatrie a
Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti (IOB Fundeni); Este
cadru didactic la Catedra de oncologie a Facultăţii de Medicină UMF „Carol Davila”
Bucureşti si membra al Societăţii Române de Hemato-Oncologie Pediatrică.
La prima vedere este asa cum o caracteriza un articol gasit la intaia cautare pe
net: „O doamnă. O femeie medic. Cu o specializare înfiorătoare: oncologie pediatrică
– mai pe româneşte: tratează copiii bolnavi de cancer. O prezenţă elegantă. O femeie
frumoasă. Când a apărut, în halatul alb, m-au trecut fiorii. Mi s-a părut o persoană „rece” şi
mi-am zis repede în gând: uite un medic cu care nu vreau să am de a face niciodată.”i
Cand ajungi sa-i cunosti truda zilnica , întelegi ca de fapt e plina de dragoste
daruitoare.
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Cei care –i stim si osteneala si puterea asteptam totusi ca dna dr. Dragomir sa
înteleaga ca locul Maicii Domnului poate fi unul mai aproape de copii decat pe un colt hol
de trecere !
Pana atunci dorim tuturora de
sarbatoarea Nasterii Domnului sanatate ,
pace si putere !
Maica Domnului este îndelung
milostiva si mult cu rabdatoare cu
lentoarea si
învârtosarea inimilor
noastre!

”Bucura-te, Imparateasa a Toate, care vindeci neputintele noastre prin harul
tau!ii”
Argentina Gramada
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