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Finding Peace in the City Through Church Activities 

 
 
Romanian transcript:   
 
I:  Și ție cum îți e, petrecând vacanțele la țară și apoi întorcându-te în oraș? 
 
A:  E groaznic, e greu. Mai ales că am o familie numeroasă și am mulți verișori. Vara toți 
vin din țările în care au fost plecați și ne adunăm cu toții și povestim și e așa de bine că 
e… Nu se compară cu Bucureștiul, un oraș aglomerat, agitație, mult stres. Acolo e mai 
liniște, altfel trec zilele, și când te întorci în agitația asta… Îți trebuie câteva zile să te 
acomodezi și uneori îți vine să evadezi așa din oraș și să te muți într-un loc liniștit, fără 
prea multă agitație, fără prea mult zgomot… e detul de greu. Dar apoi te obișnuiești, îți 
reiei activitățile… 
 
I:  Și tu, de exemplu, te-ai implicat foarte mult la biserică. Regăsești oarecum acolo 
liniștea sau de ce ai ales să faci acest lucru?  
 
A:  A, știu la ce te referi. Păi apropos asta cu biserica o am așa de când eram mică, pentru 
că bunica mea mă trimitea mereu la biserică, la ora opt, la slujba pentru copii. Și pentru 
noi era așa… uneori un chin să ne trezim la șapte și să ajungem la opt la biserică. Dar era 
plăcut… că ajungeam acolo cu drag. Toți… erau foarte mulți copii, liturghie animată, cu 
chitări, mandoline, orgă, super, super, super! Chiar îmi aduc aminte cu plăcere. Și când 
am ajuns în București, când am mai crescut, mi-a plăcut să mă implic așa în biserică. 
Merg aici la biserica Bărăția și încetul cu încetul am ajuns să mă implic. Să lucrez cu 
tinerii… am fost trimisă la un curs de formare pentru responsabili parohiali și de acolo 
am pornit.  
 
Sunt responsabilă cu un grup de tineri de la parohia Bărăția și lucrez și… de fapt fac 
voluntariat și în echipa diocezană. Echipa diecezană este o echipă care întrunește câte un 
responsabil din fiecare parohie catolică din București și organizează toate activitățile 
tinerilor catolici la nivel de arhidieceză de București. Cum ar fi cursuri de formare pentru 
responsabili parohiali, pentru animatori… pentru responsabili și animatori parohiali, 
concerte de colinde, festivaluri pentru deschiderea anului pastoral, festivalul prieteniei, 
campionate sportive.  
 
 
English translation: 
 
I:  And how do you feel about spending your vacations in the countryside and then 
coming back to the city?  
 
A:  It’s horrible; it’s difficult, especially because I have a big family and a lot of cousins. 
During the summer, everyone comes back from the countries they’ve been gone to, and 
we all gather and tell stories, and it’s so good; it’s… You can’t compare it to Bucharest, a 



crowded city – commotion, a lot of stress. There it’s more peaceful, your day passes by in 
a different way, and when you come back to this commotion… You need some days to 
get used to it, and sometimes, you feel like escaping from the city and moving to a 
quieter place, without too much commotion, without too much noise… It’s pretty 
difficult. But then you get used to it, you resume your activities...  
 
I:  And you, for example, you’ve been very involved in the church. In a way, do you find 
peace again there, or why have you chosen to do it?  
 
A:  Oh, I know what you mean. Well, this thing with the church, I’ve been doing it since 
I was a child, because my grandmother used to send me to church, at eight o’clock, to the 
children’s service. And for us it was such… a pain sometimes to wake up at seven and 
get to the church at eight. But it was nice… we would arrive there willingly. Everyone… 
There were a lot of children, animated liturgy, with guitars, mandolins, the organ – 
awesome, awesome, awesome! I remember this fondly. And when I came to Bucharest, 
growing up, I liked getting involved in the same way with the church. I go here, to the 
Bărăția church, and little by little, I became involved. Working with young people… I 
was sent to a training course for the parish leaders, and that’s where it all started.  
 
I am responsible for a group of young people from the Bărăția parish, and I work… 
actually, I volunteer in the diocese team, too. The diocese team is a team that meets a 
leader from every Catholic parish in Bucharest and organizes all the Catholic youth 
activities in the archdiocese of Bucharest, such as training courses for the parish leaders, 
for the animators… for the parish leaders and animators, concerts of carols, festivals for 
the pastoral New Year, the festival of friendship, sports competitions.  
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