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1. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 3.777 de persoane infectate cu Covid-19 

- BZI, 13 Iulie 2022 
 

Bilanț COVID-19 din 13 iulie 2022, în România. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.777 cazuri 

noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 267 mai puține față de ziua 

anterioară. 

763 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai 

mare de 90 de zile după prima infectare. 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 144 persoane 

au fost reconfirmate pozitiv. 

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.442 cu 

81 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 87 persoane, cu 3 mai puține 

față de ziua anterioară. Dintre cei 87 pacienți internați la ATI, 68 sunt nevaccinați. 

Din totalul pacienților internați, 198 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 11 mai mulți față de 

ziua anterioară și 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară. 

DECESE 

Până astăzi, 65.801 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. 

În intervalul 12.07.2022 (10:00) – 13.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (2 

bărbați și 2 

1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 1 la 

categoria de vârstă 70-79 de ani și 1 deces la categoria de vârstă peste 80 de ani. 

Toate decesele au fost înregistrate la pacienți care prezentau comorbidități. Dintre pacienții decedați, 2 

erau vaccinți și 2 nevaccinați. 

TESTARE 

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.490 teste RT-PCR ( 2.506 în baza definiției de caz și a 

protocolului medical și 1.984 la cerere) și 13.962 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel 

național, au fost prelucrate 13.236.737 teste RT-PCR și 10.439.097 teste rapide antigenice. 

 

https://www.bzi.ro/in-ultimele-24-de-ore-s-au-inregistrat-3-777-de-persoane-infectate-cu-covid-19-

4499083?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Actualitate 

 

 

 

2. Numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 crește alarmant, dar DSP Iași 

acționează cu indolență!  Dr. Vasile Cepoi: „Aplicăm aceleași măsuri!” - 

BZI, 14 Iulie 2022, de Codruța Șoroagă 
 

Numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 a crescut extrem de mult în ultima lună. Ministrul Sănătății, 

Alexandru Rafila, susține că numărul de infectări va continua să crească până la jumătatea lunii 

august. Prin urmare, s-a decis luarea unor măsuri suplimentare care să împiedice răspândirea virusului. 

La polul opus, dr. Vasile Cepoi susține că deși incidența este în creștere, Direcția de Sănătate Publică 

Iași aplică același măsuri ca întotdeauna. 

În contextul creșterii numărului de îmbolnăviri cu Covid-19, ministrul Sănătății a luat mai multe 

măsuri oficiale extrem de importante pentru a preveni infectările. Cea mai cunoscută dintre acestea 

https://www.bzi.ro/in-ultimele-24-de-ore-s-au-inregistrat-3-777-de-persoane-infectate-cu-covid-19-4499083?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Actualitate
https://www.bzi.ro/in-ultimele-24-de-ore-s-au-inregistrat-3-777-de-persoane-infectate-cu-covid-19-4499083?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Actualitate
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este impunerea obligației de a purta măști de protecție în toate spitalele. De asemenea, s-a decis 

republicarea zilnică a buletinului cu numărul cazurilor noi. 

Marți, 12 iulie 2022, pe teritoriul cuprinsului județului Iași au fost confirmate 119 persoane infectate 

cu Covid-19 

DSP Iași stă cu mâine în sân, deși numărul de infectări cu Covid-19 este în continuă creștere 

Numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 a crescut extrem de mult în ultima lună. Ministrul Sănătății, 

Alexandru Rafila, susține că numărul de infectări va continua să crească până la jumătatea lunii august 

Numărul cazurilor Covid-19 a crescut îngrijorător în ultima lună, iar ministrul Sănătății, Alexandru 

Rafila, este de părere că numărul de îmbolnăviri va continua să crească până la jumătatea lunii august. 

„E un trend așteptat, conform și previziunilor Institutului Național de Sănătate Publică. Opinia noastră 

este că această creștere va mai dura circa 4-5 săptămâni, până la jumătatea lunii august, după care 

probabil numărul de cazuri se va stabiliza și o să vedem când va începe să se reducă”, a spus Rafila. 

Având în vedere toate acestea, a fost luată decizia de a reveni la raportările zilnice. Asta înseamnă că 

în fiecare zi, la aceeași ora, vom afla câți români au fost testați pozitiv în ultimele 24 de ore. 

Creșterea numărului de îmbolnăviri cu Covid-19 pare să nu-l îngrijoreze în niciun fel pe dr. Vasile 

Cepoi, director executiv Direcția de Sănătate Publică Iași, deși în județ s-au înregistrat peste 100 de 

cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. 

“Direcția de Sănătate Iași aplică aceleași măsuri ca întotdeauna. Toate unitățile sanitare au 

reglementări clare asupra a ceea ce au de făcut, deocamdată, incidența e în creștere, dar nu 

suprasolicită spitalele. Doar Spitalul de Boli Infecțioase preia aceste cazuri, dar dacă numărul de 

îmbolnăviri va continua să crească, cazuri vor fi preluate și de alte unități medicale. Pentru testare, 

persoanele se programează prin medicul de familie sau direct pe site-ul DSP, dacă este în apropierea 

medicului care testează, la o distanță mai mică de 1 kilometru, este îndrumat să meargă acolo să se 

testeze, dacă e o distanță mai mare, merge o mașină de la DSP și îl testează. Se testează cu antigen 

rapid în ambele situații, dacă pacientul este simptomatic, dar rezultatul este negativ, atunci se 

realizează un test PCR. Centrele de evaluare sunt funcționale, deocamdată rămâne doar cel de la 

Spitalul de Boli Infecțioase activ, dar, dacă va crește numărul de cazuri, se vor deschide și celelalte”, a 

declarat dr. Vasile Cepoi, director executiv Direcția de Sănătate Publică Iași. 

În prezent, la nivelul județului Iași sunt ocupate 7 paturi: 5 paturi în cadrul Spitalului de Boli 

Infecțioase “Sfânta Parascheva” din Iași și 2 paturi la Spitalul Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași 

Cu cât a crescut numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 la nivelul județului Iași în ultima lună 

o imagine dintr-un spital covid 

În contextul creșterii numărului de îmbolnăviri cu Covid-19, Ministrul Sănătății a luat mai multe 

măsuri oficiale extrem de importante pentru a preveni infectările. Cea mai cunoscută dintre acestea 

este impunerea obligației de a purta măști de protecție în toate spitalele 

În data de 10 iunie 2022, pe cuprinsul județului Iași au fost înregistrate 4 cazuri noi de infectare cu 

Covid-19, numărul total de infectări ajungând la 111.392. La o lună mai târziu, în data de 10 iulie 

2022, la nivelul județului Iași, s-au înregistrat 26 de persoane infectate cu Covid-19. 

Marți, 12 iulie 2022, pe teritoriul cuprinsului județului Iași au fost confirmate 119 persoane infectate 

cu Covid-19. Din totalul de cazuri confirmate pozitiv și internate, în ultimele 24 de ore au fost 

efectuate 9 externări și 18 internări. În ultimele 24 de ore, nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de 

infectarea cu Covid-19, numărul total de decese fiind de 2.430. 

În ceea ce privește solicitările de testare ale pacienţilor care prezintă simptomatologie specifică noului 

coronavirus, încărcate de medicii de familie pe platforma CAPESARO,  în ultimele 24 de ore 

echipajele mobile au efectuat 29  recoltări. 

Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, 

conform raportărilor, miercuri, 13 iulie 2022, erau ocupate 63 paturi din care 7 paturi la ATI. 

În prezent, la nivelul județului Iași sunt ocupate 7 paturi: 5 paturi în cadrul Spitalului de Boli 

Infecțioase “Sfânta Parascheva” din Iași și 2 paturi la Spitalul Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași. 
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În momentul de față, în spitalele ieșene sunt libere 14 paturi ATI: 1 pat ATI la Spitalul de 

Neurochirurgie, 3 paturi ATI la Spitalul de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” din Iași, 6 paturi ATI 

la Spitalul Municipal Pașcani și 4 paturi ATI la Spitalul Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași. 

Miercuri, 13 iulie, în România, numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 a fost de 3.777, depistate după 

efectuarea a 18.452 de teste. 

 

https://www.bzi.ro/numarul-de-imbolnaviri-cu-covid-19-creste-alarmant-dar-dsp-iasi-actioneaza-cu-

indolenta-dr-vasile-cepoi-aplicam-aceleasi-masuri-

4499707?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local 

 

 

 

3. Jurnalul Regional TVR IASI - FAcebook, 13 Iulie 2022 
 

Masterclass Internațional de Cânt Bizantin la Ansamblul Mitropolitan din Iaşi. Evenimentul este cel 

mai mare din țara noastră dedicat exclusiv predării și interpretării Artei Psaltice. 

 

https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI 

 

 

 

 

4. Donează o bursă pentru Elena – Qmagazine 
 

https://www.bzi.ro/numarul-de-imbolnaviri-cu-covid-19-creste-alarmant-dar-dsp-iasi-actioneaza-cu-indolenta-dr-vasile-cepoi-aplicam-aceleasi-masuri-4499707?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local
https://www.bzi.ro/numarul-de-imbolnaviri-cu-covid-19-creste-alarmant-dar-dsp-iasi-actioneaza-cu-indolenta-dr-vasile-cepoi-aplicam-aceleasi-masuri-4499707?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local
https://www.bzi.ro/numarul-de-imbolnaviri-cu-covid-19-creste-alarmant-dar-dsp-iasi-actioneaza-cu-indolenta-dr-vasile-cepoi-aplicam-aceleasi-masuri-4499707?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local
https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI
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5. Moaştele Sfântului Nicolae, aduse într-o parohie din Mitropolia Moldovei şi 

Bucovinei, News Pașcani, 13 Iulie 2022, AUTOR: CĂTĂLIN HOPULELE 
 

Creştinii ortodocşi din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei vor avea posibilitatea să se închine la 

moaştele Sfântului Ierarh Nicolae. Acestea vor fi aduse la parohia Băluşeşti, din localitatea cu acelaşi 

nume, judeţul Neamţ, cu prilejul zilelor comunei Dochia, în perioada 23 – 24 iulie.  

Racla cu moaştele sfântului va fi adusă de la Bucureşti şi conţine mâna dreapta a acestuia. Biserica 

unde vor fi aşezate moaştele pentru închinare, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost sfinţită recent de 

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Teofan, şi va găzdui pentru două zile „Sfântul din Mira 

Lichiei”, după cum îl numeşte doxologia.ro. „Sâmbătă, 23 iulie, delegaţia condusă de părintele Emil 

Nedelea Cărămizaru va fi întâmpinată de către părintele arhim. Petroniu Marin, exarh de Neamţ, 

dimpreună cu un sobor de clerici din protopopiat, iar începând cu ora 18.00 se va oficia slujba 

Vecerniei. Duminică dimineaţă, de la ora 8.00 va avea loc Utrenia, se va citi Acatistul Sfântului 

Nicolae, iar de la ora 10.00 se va săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În după-amiaza zilei, de la 

ora 17.00, se va oficia Taina Sfântului Maslu de către un sobor format din şapte preoţi”, au precizat 

autorităţile bisericeşti, citate de doxologia.ro. 
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Sfântul Nicolae, mort la 65 de ani, în anul 345, este cunoscut astăzi ca fiind ocrotitorul copiilor, al 

tinerilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al marinarilor şi călătorilor. Restul moaştelor sfântului se află în 

sudul Italiei, conform sursei citate, în localitatea Bari. 

 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/moastele-sfantului-nicolae-aduse-intr-o-parohie-din-mitropolia-

moldovei-si-bucovinei--328393.html 

 

https://newspascani.com/mana-dreapta-a-sfantului-nicolae-va-fi-adusa-spre-inchinare-la-parohia-

balusesti/ 

 

 

 

6. Patriarhia Română mobilizează preoții pentru a combate seceta - Btonline, 

13 Iulie 2022, Redactat De Botosani Online 
 

Patriarhul Daniel le-a cerut preoţilor să vină în sprijinul agricultorilor din România care cer declararea 

stării de calamitate din cauza secetei severe. Lipsa ploilor a stârnit îngrijorare inclusiv în rândul 

înalţilor prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Patriarhia Română mobilizează preoţii pentru a combate seceta şi îi îndeamnă şi pe credincioşi să facă 

rugăciuni care să aducă ploaia. 

„În contextul foarte îngrijorător, creat de seceta care afectează masiv agricultura şi alte domenii de 

activitate, Patriarhia Română adresează un îndemn părintesc către toate Eparhiile sale, pe teritoriile 

cărora seceta persistă, să oficieze rugăciunile care se rostesc stăruitor „la vreme de secetă”. 

Aceste rugăciuni speciale se citesc în biserici sau pe câmp, pentru ca Dumnezeu să trimită ploaie 

liniştită, spre buna rodire a pământului. Este, așadar, absolut necesar ca în asemenea împrejurări să 

cerem ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune stăruitoare, deoarece Dumnezeu „face să răsară soarele 

peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 45)”, se 

arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române. 

 

https://btonline.ro/patriarhia-romana-mobilizeaza-preotii-pentru-a-combate-seceta/ 

 

 

 

7. Două parohii din Botoșani au nevoie de preot, cine poate opta pentru 

transfer - Botoșăneanul, 13 Iulie 2022 
 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a actualizat, în urmă cu câteva zile, lista cu parohiile vacante în 

județul Botoșani. 

Pot opta pentru transfer doar preoții din cadrul Eparhiei Iașilor care întrunesc condițiile statutare de 

transfer. 

Astfel, sunt vacante posturi în două parohii din Protopopiatul Săveni. 

Prima este parohia ”Sf. Împărați Constantin și Elena” din Chișcăreni. Aici 160 de familii au nevoie de 

un preot. Comunitatea nu are casă parohială. 

Al doilea post vacant de preot este înregistrat în parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din Bozieni. 

Fără casă parohială, o comunitate cu 78 de familii. Postul este declarat vacant începând cu data de 1 

august 2022. 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/doua-parohii-din-botosani-au-nevoie-de-preot-cine-poate-opta-

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/moastele-sfantului-nicolae-aduse-intr-o-parohie-din-mitropolia-moldovei-si-bucovinei--328393.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/moastele-sfantului-nicolae-aduse-intr-o-parohie-din-mitropolia-moldovei-si-bucovinei--328393.html
https://newspascani.com/mana-dreapta-a-sfantului-nicolae-va-fi-adusa-spre-inchinare-la-parohia-balusesti/
https://newspascani.com/mana-dreapta-a-sfantului-nicolae-va-fi-adusa-spre-inchinare-la-parohia-balusesti/
https://btonline.ro/patriarhia-romana-mobilizeaza-preotii-pentru-a-combate-seceta/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/doua-parohii-din-botosani-au-nevoie-de-preot-cine-poate-opta-pentru-transfer/
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8. Ceas de taifas la Întâlnirea de la Putna a Tinerilor Ortodocși - Monitorul de 

Suceava, 13 Iulie 2022 
 

De ceva ani, în primele zile ale lui Cuptor, sub Cerul înalt și tămâiat de rugăciunile sihaștrilor Putnei, 

copii și tineri, preoți și profesori, monahi și mireni, își îngemănează ceasurile de rugăciune, de taifas și 

împărtășire, de descoperire de sine și de ceilalți, de bucurie, entuziasm și pe-dinăuntru-(re)înnoire, în 

Întâlnirea de la  Putna a Tinerilor Ortodocși. 

Petrec an de an ceasuri bune, măsurate de ornicul binelui făcut împreună, care ne-ar vrea pe toți, 

deopotrivă, părtași la bucuria rugăciunii. 

La întâlnirea din acest an, a șasea în înșiruire, l-au întâlnit pe Vlădica Damaschin Dorneanul, Episcop 

Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și le-a fost celor 125 de suflete frumoase de copii și 

tineri, ca și preoților și profesorilor ce s-au nedespărțit de grija lor în cele câteva zile cât au adăstat în 

bucuria Putnei, timp de primenire cu arhierească prietenie, cu duioișie și cu blândețe a gândurilor și de 

stat la vreme de vecernie la taifas. 

Și cum e anul în care omagiem rugăciunea și rostuirea ei  în viața Bisericii și a creștinului,  cheia de 

boltă a zilelor de tabără a fost tocmai ea, rugăciunea – „Împărăteasa virtuților”.  Atelierele, 

participarea liturgică, dezbaterile, sesiunile de dezvăluire progresivă, ca și sfătuirea pe prispa sufletului 

cu  Părintele Episcop au fost dintre cele ce zidesc și dintre cele din care poți aduna cât ai vrea gânduri 

de luat acasă, ca pe o carte mică de rugăciuni, pe care o deschizi, încredințat că-ți știe răspunsul, când 

sufletul e-ngenuncheat de frământări mici, pe care le crezi mari, când gândul caută prag de așezare și 

îndoiala caută vindecare. 

Ce le-a răspuns Vlădica tinerilor la-ntrebări? Ce am luat cu noi din a tinerilor ortodocși întâlnire? Și 

gând, și povață, și cuvânt cu miride-n ele. E rugăciunea și chemare și menire; și-i înțelept și cu folos 

„să așteptăm întru răbdare răspunsul Domnului la rugăciunea noastră”, pentru  că ea aduce roade: 

smerenie, pace și iubire milostivă. Poți izbândi de nu te-ndepărtezi de Dumnezeu și de statornică 

credință; prin fiecare dintre noi vorbește Bunul și dintre gândurile noastre-rugăciune nu-I rămâne 

necunoscut niciunul. Ne-a mai împărtășit un sfat, pe care însuși l-a primit  de la stareţul aşezământului 

său de metanie, un cuvânt din Pateric: „Cu un cuvânt bun şi pe cei răi îi faci buni şi cu un cuvânt rău şi 

pe cei buni îi faci răi”. 

Ce le-ar fi pruncilor de luat de-nvățătură? Că visele de-atins își încep făurirea încă de când 

înmugurește primul gând de devenire. A depănat cu noi vlădica dragi amintiri. Și-a dorit mult să 

devină slujitor la altar: întâia „reverendă” și-a croit-o dintr-un sarafan al mamei, din anii de școală, iar 

primul „epitrahil” a fost închipuit de-un fular verde al bunicului Vasile; și cât de mult și-a dorit să 

poată îmbrăca și el, copil fiind, un stihărel! Apoi, prima Mică Biblie și prima Psaltire, primite-n dar de 

la părintele Sebastian, întâia improvizată „chilie”, cădelnița împrumutată dintr-un vas rămas nefolosit 

și bucuria vacanțelor de vară petrecute în farmecul duhovnicesc de neegalat al Putnei. Lucruri pe care, 

de altfel, ni le-a mai spus Părintele Episcop atunci când ne-a povestit „Cum L-a(m) cunoscut pe 

Dumnezeu”. 

Ne-a reconfirmat că una dintre bucuriile  de la școală i-a fost matematica, că a fost singurul seminarist 

din promoția sa, care a susținut proba de bacalaureat la matematică și a și promovat-o cu 10, cum – de 

altfel – cu 10 la examenul de matematică de la sfârșit de gimnaziu și fusese admis la seminar. 

Și nu într-un sfârșit, ne-a dezvăluit celor ce-am vrut să reîncredințăm un gând știut că o lucrare ca cea 

de doctorat, „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie 

duhovnicească”, se izvodește și se desăvârșește cu studiu repetat, cu nesfârșite ore de consecventă 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/doua-parohii-din-botosani-au-nevoie-de-preot-cine-poate-opta-pentru-transfer/
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aplecare spre tainele din cărți, cu voința de a cizela – din nou și din nou – un gând de Sus inspirat și cu 

statornicia în rugăciune. 

A fost abia un ceas de taifas, dar cât de multe gânduri înalte nu s-au spus! Și câte rugăciuni abia 

murmurate, de-a crește mai curând, așa cum visează, mai tinerii noștri prieteni nu-și vor fi propus! De-

am ști să le fim deopotrivă pe-aproape, atunci când Îl caută-n oameni și-L roagă să le meargă alături 

pe Blândul Iisus! 

Daniela Ceredeev, inspector școlar 

(*Întâlnirea de la Putna a Tinerilor Ortodocși, este o inițiativă a 25 de parohii din  Protopopiatul 

Rădăuți, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic;  la această a 

VI-a ediție, înscrisă și în Programul Doxologia Copiilor, au participat 125 de copii și tineri și 25 de 

preoți și profesori coordonatori.) 

 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Ceas-de-taifas-la-Intalnirea-de-la-Putna-a-Tinerilor-

Ortodocsi 

 

 

 

9. Studenți suceveni, prezenți la consfătuirea națională ASCOR desfășurată la 

București - Monitorul Suceava, 13 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU 
 

La București a avut loc, în perioada 8-10 iulie 2022, consfătuirea națională a Asociației Studenților 

Creștin-Ortodocși din România (ASCOR), la care au participat și studenți suceveni. Au reprezentat 

Filiala Suceava: Laurențiu Brăneanu, președintele ASCOR Suceava, Ioana - Roxana Oțet, consilier 

Relații Interne/Externe, Diana-Maria Biciușcă, consilier Credință – Cultură. 

După cum ne-a spus Laurențiu Brăneanu, ședințele consfătuirii s-au desfășurat în cadrul Facultății de 

Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Reprezentanții celor 17 filiale au discutat 

despre proiectele pe care le-au realizat, dar și despre cele care sunt în derulare. „În cadrul programului, 

delegații tuturor filialelor ASCOR au vizitat Mănăstirea Cernica și Pasărea, participând la parastasul 

pr. prof. Dumitru Stăniloae și la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei 

Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, îmbinând astfel rugăciunea cu acțiunea”, a 

mai transmis suceveanul. 

Programul studenților s-a încheiat la Reședința Patriarhală, unde tinerii au primit binecuvântarea 

Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care le-a transmis un mesaj 

reprezentanților Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi din România.Patriarhul României a subliniat 

că, prin împletirea rugăciunii cu acțiunea, membrii ASCOR sunt chemați să fie mărturisitori ai iubirii 

lui Hristos şi misionari în lumea în care trăim. „Activitățile pe care le desfășurați sunt insuflate de 

dragostea de a participa la viața liturgică a Paracliselor universitare, în cadrul cărora vă formați pentru 

viață, prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, precum și la alte slujbe și rugăciuni 

săptămânale, prin organizarea catehezelor și conferințelor duhovnicești, a atelierelor educațional-

recreative, a activităților social-filantropice, a pelerinajelor sau taberelor de vară la mănăstirile 

ortodoxe din țară, precum și a excursiilor tematice la obiectivele culturale. (...) Avem nădejdea că prin 

intermediul acestor întâlniri veți exprima bucuria de a simţi iubirea lui Hristos faţă de voi şi bucuria de 

a înţelege că în Biserică primiți binecuvântarea lui Dumnezeu pentru formarea voastră în viaţă”, a mai 

transmis Preafericitului Părinte Daniel. 

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși din România (ASCOR) a împlinit în 2020 trei decenii de 

existență. A fost fondată în 14 iunie 1990, la București, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, la inițiativa 

unor studenți și doctoranzi de la diferite facultăți. Organizația are caracter național, cu filiale în 18 

centre universitare din țară. 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Ceas-de-taifas-la-Intalnirea-de-la-Putna-a-Tinerilor-Ortodocsi
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Ceas-de-taifas-la-Intalnirea-de-la-Putna-a-Tinerilor-Ortodocsi
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https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Studenti-suceveni-prezenti-la-consfatuirea-nationala-

ASCOR-desfasurata-la-Bucuresti 

 

 

 

10. Vasile Bănescu aruncă o bombă atomică în Dealul Patriarhiei - Active News, 

13 Iulie 2022, de Adrian Pătrușcă 
 

La câteva ore după ce Vasile Bănescu a lansat în spațiul public un „punct de vedere” legat de avort, 

acesta a fost prezentat de majoritatea site-urile de știri ca fiind punctul de vedere al BOR. 

Iată câteva exemple de titluri: 

„Vasile Bănescu: BOR nu susține interzicerea totalitară a avortului. Cel nejustificat rămâne o 

crimă.”(știrileprotv.ro) 

„Dispută privind dreptul la avort. Vasile Bănescu (BOR): Avortul nejustificat medical rămâne o crimă 

în fața lui Dumnezeu.” (dcnews.ro) 

„Biserica Ortodoxă nu este împotriva interzicerii unui avort.” (bzi) 

„Poziția BOR legată de avort: Biserica nu susține interzicerea totalitară. Preoții greșesc dacă se bagă în 

viața intimă a cuiva.” (spotmedia.ro) 

„Patriarhia: Biserica nu militează pentru interzicerea „totalitară” a avortului, ci încurajează aducerea 

pe lume a ființei umane.” (digi24.ro) 

„Biserica NU Militează Irațional și Nerealist pentru interzicerea totalitară a avortului, spune purtătorul 

său de cuvânt.” (libertatea.ro) 

Prima remarcă: Faptul că textul lui Bănescu a fost preluat de presă ca o poziție a Bisericii Ortodoxe 

Română nu este nici o surpriză. Calitatea sa oficială de purtător de cuvânt al Patriahiei se reflectă 

fatalmente asupra a tot ce zice acesta. 

Și Bănescu, om inteligent, altminteri, nu se poate să nu fi fost conștient, când a lansat textul, că acesta 

va fi prezentat și folosit ca o poziție oficială a BOR. 

Acest scenariu s-a întâmplat identic, de mai multe ori, și în timpul pandemiei, când pozițiile 

particulare și vacciniste ale lui Bănescu au fost asociate cu poziția Bisericii. 

Așa s-a ajuns ca Patriarhul să fie etichetat pro-vaccinist. 

În al doilea rând: textul despre avort al lui Bănescu este asemănător tuturor producțiilor acestuia: 

supradimensionat și plin de cotituri (unsuroase, aș zice) și care, la final, lasă pe fiecare să creadă ce 

vrea. Sau să interpreteze cum îi convine, fără a putea fi contrazis. 

Șirul de titluri de mai sus stă drept exemplu. 

În toată poliloghia farfuridiană, semnată „Vasile Bănescu” (fără calitatea sa oficială, de purtător de 

cuvânt) după toate serpentinele semantice și cristianele logice în care se sforțează să fie nici prea-prea, 

nici foarte-foarte, nici fundamentalist, nici progresist, adică „să nu cază la extremitate”, două sunt 

expresiile de forță care rămân indubitabil în mintea cititorului. Aceste două expresii au constituit – 

firesc - și baza majorității titlurilor de presă. 

Ambele expresii ascund multe capcane, de care nu se poate ca Bănescu (inteligent, altminteri, cum 

ziceam) să nu fi fost conștient atunci când le-a folosit. 

Ce înseamnă „interzicerea totalitară a avortului”? 

Ce înseamnă „avortul nejustificat medical”? 

În cazul primei expresii, accentul cade inevitabil pe cuvântul TOTALITARĂ și te duce imediat cu 

gândul la Nicolae Ceaușescu și la „Decreței”. 

Cum Ceaușescu a fost un monstru ale cărui vremuri nu vrem să le mai trăim (categoric incompatibile 

cu valorile europene) trebuie să fim foarte atenți, să facem pe dracu-n patru și să nu fim „totalitari”. 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Studenti-suceveni-prezenti-la-consfatuirea-nationala-ASCOR-desfasurata-la-Bucuresti
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-13/Studenti-suceveni-prezenti-la-consfatuirea-nationala-ASCOR-desfasurata-la-Bucuresti
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De acum înainte, „grație” lui Vasile Bănescu, orice tentativă de a interzice avorturile pe Dâmbovița 

(ca în SUA, bunăoară) va fi etichetată de tabăra stângistă, „pro-choice”, drept „totalitară”. Și se va 

turui că „însăși Biserica a spus că...” 

În cazul celei de-a doua expresii, accentul cade pe termenul MEDICAL. Cine sunt medicii care pot 

„justifica un avort”? E vorba de aceiași „experți” care făceau propagandă pro-vaccin? Care explicau că 

fetușii ale căror linii de celule au fost folosite la producerea vaccinurilor ARN-mesager nu contează 

pentru că au fost puțini și avortați demult? 

Și, tot ca în cazul vaccinurilor, există o „Știință” omologată în materie de „avort justificabil”, de care e 

musai să ascultăm, inclusiv în Biserică? 

Nu uităm că același talentat domn Bănescu ne explica în timpul pandemiei că preoții, nefiind medici și 

experți, nu au dreptul să se pronunțe în legătură cu vaccinarea. 

Au dreptul doar să binecuvânteze seringa. 

Despre avort au dreptul să spună ceva preoții? 

La fel ca în pandemie, purtătorul de cuvânt al BOR pare că s-a grăbit să contureze un punct de vedere 

oficios al Bisericii în privința avortului. Care să traseze directivele pentru clerici și ierarhi. Să 

stabilească „linia ideologică” la amvon. 

Și, nu în ultimul rând, la fel ca în cazul vaccinării, Bănescu s-a grăbit și s-a pronunțat înaintea Șefului. 

Ca și cum ar fi dorit să îi pună pună pumnul în gură Patriarhului. 

Știind că PreaFericitul va fi reticent să își contrazică flagrant purtătorul de cuvânt pentru a nu provoca 

un nou scandal exploatabil de inamicii Bisericii. 

Comițându-și poliloghia și lansând-o pe piață, Bănescu a știut exact ce bombă aruncă în Dealul 

Patriarhiei. 

Un text lung, sulfuros și îmbârligat ca o coadă... 

PS - Pe care îl puteți citi integral, spre propria judecată, AICI. 

 

https://www.activenews.ro/opinii/Vasile-Banescu-arunca-o-bomba-atomica-in-Dealul-Patriarhiei-

175158 

 

 

 

11. Pe când și preotese în Biserica Catolică? Papa Francisc a numit în premieră 

trei femei, două călugărițe și o laică, în Comitetul Consultativ al Episcopilor. 

Vocea Internetului: „Papa Woke lovește din nou!” - Active News, 13 Iulie 

2022, DE ALESANDRU ANGHEL   

 
Papa Francisc a numit trei femei, două călugărițe și o laică, într-un comitet format anterior numai din 

bărbați. Acest comitet îl sfătuiește pe Papă în selectarea episcopilor din întreaga lume, a anunțat 

miercuri Vaticanul, citat de ȘtiripeSurse. 

Papa a dezvăluit decizia într-un interviu exclusiv acordat Reuters la începutul lunii iulie. Papa a spus 

atunci că vrea să acorde femeilor mai multe funcții de conducere și influente în cadrul Sfântului 

Scaun. 

Cele trei femei sunt sora Raffaella Petrini, o italiancă ce ocupă în prezent funcția de viceguvernator al 

Vaticanului, călugărița franceză Yvonne Reungoat, fostă conducătoare a unui ordin religios, și laica 

italiană Maria Lia Zervino, președinta Uniunii Mondiale a Organizațiilor Femeilor Catolice, UMOFC, 

scrie și Daily Mail, care subliniază ca gestul încurajează vocile care cer și preotese în Biserica 

Catolică. 

Cele trei femei se numără printre cele 14 persoane numite în comitetul pentru episcopi, care selectează 

candidații și îl sfătuiește pe papă cu privire la preoții care ar trebui să devină episcopi. 

https://www.activenews.ro/opinii/Vasile-Banescu-arunca-o-bomba-atomica-in-Dealul-Patriarhiei-175158
https://www.activenews.ro/opinii/Vasile-Banescu-arunca-o-bomba-atomica-in-Dealul-Patriarhiei-175158
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Celelalte 11 persoane numite miercuri sunt cardinali, episcopi și preoți. Mandatele au o durată de cinci 

ani. 

Membrii comitetului, care provin din întreaga lume, se întâlnesc la Roma de aproximativ două ori pe 

lună și trimit recomandările lor papei, care ia decizia finală. 

În afară de Petrini, care, în calitate de viceguvernator, este cea mai puternică femeie din cel mai mic 

stat din lume, Francisc a numit deja o serie de femei, atât călugărițe, cât și laice, în departamentele 

Vaticanului, mai informează sursele citate. 

Știrea a inflamat internetul. „Papa Woke lovește din nou!”, a scris un comentator, în timp ce altul a 

observat că Biserica Catolică devine protestantă. Imagini mai jos: 

 

https://www.activenews.ro/stiri/Pe-cand-si-preotese-in-Biserica-Catolica-Papa-Francisc-a-numit-in-

premiera-trei-femei-doua-calugarite-si-o-laica-in-Comitetul-Consultativ-al-Episcopilor.-Vocea-

Internetului-%E2%80%9EPapa-Woke-loveste-din-nou-175160 

 

 

 

 

12. AVORTUL ESTE O CRIMĂ - Poziția OFICIALĂ a Bisericii Ortodoxe 

Române față de AVORT: Toți Sfinții Părinți semnalează că, în orice fază ar 

fi produs, avortul rămâne pruncucidere. Prin el, se încalcă porunca divină: 

„Să nu ucizi” (Ieșire 20, 13) - Active NEws, 13 Iulie 2022, DE 

ACTIVENEWS 
 

În contextul apariției publice a unui text patapievician, interpretat ca fiind al Patriarhiei Române, ba 

chiar al Bisericii Ortodoxe Române, în care se afirmă, între altele, fără nici o cădere de specialitate, că 

avortul poate fi „justificat medical”, cam ce zic și feministele sau poate și bărbații, trans sau nu, care 

vor să nască și se răzgândesc, reamintim poziția OFICIALĂ a Bisericii Ortodoxe Române, conform 

site-ului oficial al Patriarhiei și nu sms-urilor dilematice pescuite de pe grupurile de WhatsApp. 

AVORTUL 

Exprimând-și punctul de vedere cu privire la avort, Sfânta Biserica acționează în conformitate cu 

învățătura ei privind apariția vieții în general și a vieții umane, în special. 

Potrivit Revelației și învățăturii Bisericii, Dumnezeu a creat lumea din nimic (2 Macabei 7, 28). 

Dumnezeu a creat viața sub toate aspectele ei, iar în ceea ce privește viața omenească, Dumnezeu a 

arătat o grijă deosebită. Viața omenească nu este produsul devenirii spontane a lumii, ci, pentru 

apariția ei, Dumnezeu a avut o grijă deosebită: omul nu apare la porunca, ci în urma unui sfat și a unui 

act special al Sfintei Treimi, act exprimat de aghiograf prin termenul de plăsmuire și de suflare de 

viață. Viața omenească nu este determinată doar de plăsmuirea omului din pământ, ci și (sau mai ales) 

de suflarea viu-făcătoare a lui Dumnezeu. 

Aceasta ne dovedește faptul că omul nu este simplă ființă biologică („ființă vie” înzestrată cu suflet 

rațional), ci este deodată suflet viu (Facere 2,7) și trup omenesc (nu orice trup) viu. Așa a apărut 

primul om (Adam), așa au apărut, apar și vor apărea – cu voia lui Dumnezeu – oamenii în istorie: 

suflete vii în trupuri vii. Omul este, așadar, o ființă psiho-fizică ce a fost și este creată de Dumnezeu 

după chipul Său (Facere 3, 28), în vederea asemănării cu El. Consecința logică a acestei învățături și 

credințe este aceea că toate ființele omenești sunt în mod fundamental egale între ele în ceea ce 

privește natura și vocația lor. Ele posedă deodată, actual și potențial, aceeași demnitate și aceeași 

valoare: sunt chip al lui Dumnezeu, dar chip într-un continuu proces de asemănare cu Dumnezeu. 

Pentru că este purtătoarea chipului lui Dumnezeu, orice ființă omenească, oricare ar fi vârsta, situația 

sau starea sa fizică, deține o demnitate reală și impune un deosebit respect. De aceea, tot ceea ce este 

https://www.activenews.ro/stiri/Pe-cand-si-preotese-in-Biserica-Catolica-Papa-Francisc-a-numit-in-premiera-trei-femei-doua-calugarite-si-o-laica-in-Comitetul-Consultativ-al-Episcopilor.-Vocea-Internetului-%E2%80%9EPapa-Woke-loveste-din-nou-175160
https://www.activenews.ro/stiri/Pe-cand-si-preotese-in-Biserica-Catolica-Papa-Francisc-a-numit-in-premiera-trei-femei-doua-calugarite-si-o-laica-in-Comitetul-Consultativ-al-Episcopilor.-Vocea-Internetului-%E2%80%9EPapa-Woke-loveste-din-nou-175160
https://www.activenews.ro/stiri/Pe-cand-si-preotese-in-Biserica-Catolica-Papa-Francisc-a-numit-in-premiera-trei-femei-doua-calugarite-si-o-laica-in-Comitetul-Consultativ-al-Episcopilor.-Vocea-Internetului-%E2%80%9EPapa-Woke-loveste-din-nou-175160
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comis împotriva ființei umane este comis, într-o anumită măsură, împotriva voinței lui Dumnezeu, 

după cum tot binele pe care-l facem unui semen de-al nostru este bine făcut lui Dumnezeu Însuși: 

„Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut (...), întrucât nu ați făcut 

unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut” (Matei 25, 40, 45). 

Dacă viața și, mai ales, viața omenească nu este produsul hazardului, nici perpetuarea vieții umane nu 

este efectul întâmplării și nici exclusiv produsul eforturilor omenești. Viața omului este de la 

Dumnezeu și se perpetuează prin intermediul ființelor omenești, potrivit celor rânduite de Dumnezeu. 

Omul se bucură de viață și de puterea vieții; are dreptul la viață, dar și responsabilitatea de a respecta 

această viață, de a o apăra în orice împrejurare, știind că, în existența istorică în trup omul își 

pregătește participarea la Împărăția lui Dumnezeu. 

Revelația (consemnată în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție) ne oferă suficiente dovezi că ceea ce s-

a zămislit în femeie este ființă omenească (nu simplu „produs de concepție”), care nu exclude grija lui 

Dumnezeu și care trebuie să se bucure de respectul datorat demnității umane. Cum Biserica are o grijă 

deosebită față de ființele umane neputincioase și fără apărare, nu poate să nu se îngrijoreze cu privire 

la cele mai neputincioase ființe omenești, embrionii umani și pruncii nenăscuți. 

Psalmistul David spune în acest sens: „Doamne, Tu m-ai plăsmuit în pântecele mamei mele” (Ps. 138, 

13). Iar Dumnezeu avea să-i spună lui Ieremia: „Înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și 

înainte de a ieși din pântece te-am sfințit” (Ieremia 1, 5). Iov a spus: „Mâinile Tale m-au făcut și m-au 

zidit” (Iov 10, 8-9). Legislația lui Moise a acordat o grijă deosebită mamei și pruncului (Ieșirea 21, 23-

24; 9, 6). 

Din istorisirea vizitei Maicii Domnului la Sf. Elisabeta constatăm două adevăruri foarte importante: 

a)   Elisabeta arată un respect deosebit față de Cel zămislit în pântecele Sfintei Fecioare Maria; 

b)   Se confirmă faptul că pruncul din pântecele mamei participă, în felul său, la evenimentele la care 

participă mama; Evanghelistul ne spune că, de îndată ce Elisabeta a primit salutul Mariei, a săltat 

pruncul în pântecele ei (Luca 1, 44), ceea ce dovedește că, înainte de naștere, pruncul percepe deja 

prezența lui Dumnezeu. 

Extinzându-se din spațiul ebraic, mesajul creștin s-a confruntat cu o lume și cu o civilizație care avea 

cu totul alte aspirații și alte coordonate decât cele trasate de Revelație. Practicile avortive, spre 

exemplu, fie prin metoda chirurgicală, fie prin luarea de medicamente, erau de mult cunoscute în 

mediile neebraice. Ceea ce nu cunoștea lumea greco-romană era noțiunea de păcat, de urâciune 

înaintea lui Dumnezeu, adică încălcarea cu știință și liberă voință a voinței lui Dumnezeu, noțiune 

foarte prezentă în tradiția iudaică și în viața creștină. În scrierile Sfântului Pavel găsim liste cu păcate 

pe care, dacă le vor comite, oamenii nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10; 

Galateni 5, 20; Efeseni 5, 5). Printre acestea se numără și cele comise prin luarea de pharmakeia 

(venevicia) – medicamente (avortive). 

În legislația romană găsim explicația termenului „pharmakeia”. Legea Corneliană din anul 81 î. Hr. 

înțelegea prin acest termen medicamentele avortive. Prin urmare, în Noul Testament (Galateni 5, 20) 

avem dovada că păcatul uciderii pruncilor este unul dintre cele mai grele, unul dintre cele care ne 

exclud din Împărăția lui Dumnezeu. 

A fost și a rămas atitudinea Bisericii cu privire la asemenea păcate. 

Epistola către Barnaba (scrisă pe la începutul secolului II) reproducea punctul de vedere al Bisericii 

din acea vreme prin cuvintele: „Iubește pe aproapele tău mai mult decât sufletul tău. Să nu ucizi 

copilul, pruncul în pântecele mamei sale; să nu-l ucizi nici după ce s-a născut” (XIX, 5). Același punct 

de vedere îl va exprima și Didahia celor 12 Apostoli (2, 2; 5, 2). În secolul al III-lea, pe linia aceleiași 

îngrijorări a Bisericii, Tertulian va exprima ideea concomitenței sufletului și a trupului: unul și celălalt 

se formează deodată (De anima 27, 210). Același Tertulian va numi avortul crimă (Apologeticum 9), 

iar Hipolit Romanul va condamna medicamentele sterilizante (Philosophumena 9, 12). Puncte de 

vedere similare cu ale lui Tertulian și Hipolit găsim la Clement Alexandrinul (Pedagogul 2, 10, 96) și 

Minucius Felix (Octavius 30, 2). În „Scrisoarea către Diognet”, perlă a literaturii creștine din primele 
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trei secole, se arată că una dintre notele care deosebesc pe creștini de necreștini este aceea că ei nu-și 

ucid pruncii: „Se căsătoresc precum fac toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți” (III, 

6). 

În secolul al IV-lea, mai mulți Sfinți Părinți prezintă punctul de vedere al Bisericii cu privire la avort. 

Între aceștia, amintim pe Sf. Grigore de Nyssa (De hom. op. 29, In Canticum, 8), Sf. Efrem Sirul 

(Discurs despre teama de Dumnezeu, 10), Sf. Ioan Hrisostom (In Rom. 24, 4), Lactanțiu, Ambrozie, 

Ieronim și alții. Sf. Vasile, spre exemplu, spune că femeia care omoară fătul va fi pedepsită pentru 

crimă (Ep. 188, 8; can. 2). 

Sinodul de la Elvira (305-306) hotărăște excomunicarea femeii care a avortat, ea neputând să se 

împărtășească decât pe patul de moarte (Canoanele 63, 68). Sinodul Quinisext (692), prin canonul 91, 

oprește de la Împărtășanie pe o durată de 10 ani femeile care dau și pe cele care primesc medicamente 

avortive. 

Din cele de mai sus reiese că avortul a fost o practică străină creștinismului, cunoscută într-o lume în 

care nu exista nici teamă, nici iubire de Dumnezeu. Toți Sfinții Părinți semnalează că, în orice fază ar 

fi produs, avortul rămâne pruncucidere. Prin el, se încalcă porunca divină: „Să nu ucizi” (Ieșire 20, 

13). El este cu atât mai grav, cu cât constituie uciderea unei ființe umane aflată în imposibilitatea de a 

se apăra. 

Din textele prezentate mai sus reiese că Biserica a considerat totdeauna drept păcat foarte grav, egal cu 

avortul în gravitate, și luarea de medicamente cu scop avortiv. Prin urmare, tot atât de grave ca și 

avortul chirurgical sunt barierele mecanice (steriletul și anumite pilule, inclusiv RU 486) prin care se 

urmărește împiedicarea nidării ovulului fecundat pe pereții uterului (acestea sunt tot practici avortive) 

și medicamentele contraceptive, care, la rândul lor, au consecințe negative pentru trupul femeii. 

Avortul și toate practicile avortive sunt păcate grele pentru că: 

a)    prin ele se ucide o ființă umană: copilul; 

b)   prin ele sunt afectate vocația și demnitatea femeii; 

c)    ele prezintă riscul mutilării trupului femeii, al îmbolnăvirii și morții premature a mamei și a femeii 

tinere. 

Femeia nu trebuie redusă la nivelul de obiect al plăcerii bărbatului, nu trebuie desconsiderată și umilită 

în ceea ce îi este specific, anume feminitatea și calitatea de mamă. 

Demnitatea și sănătatea femeii sunt afectate deopotrivă de folosirea pilulelor pe bază de hormoni în 

vederea infecundității. Efectele nefaste, grave ale acestora nu sunt evidente imediat, dar sunt certe. 

Fiind substanțe care acționează hormonal asupra trupului femeii, urmările lor sunt negative. Este 

impresionantă lista bolilor cauzate, mai curând sau mai târziu, femeilor care au utilizat medicamente 

avortive sau contraceptive (care, toate, sunt preparate pe bază de hormoni). 

Cu titlu de exemplu, semnalăm că, între anii 1977-1988, în Anglia s-a făcut un studiu pe 200.000 de 

femei, privind efectul folosirii pilulelor anticoncepționale pe bază de hormoni. S-a constatat că 

procentul deceselor cauzate de afecțiuni cardio-vasculare a fost cu 40 % mai mare la femeile care au 

folosit asemenea pilule față de cele care n-au folosit. Riscul accidentelor cerebrale a fost de 6,5 ori mai 

mare la femeile care au folosit pilulele. Pericolul infecțiilor pelviene a fost de 7 ori mai mare la 

femeile care au folosit pilulele față de cele care nu le-au folosit; în aceeași proporție a crescut și riscul 

sterilității. 

Din cele prezentate mai sus reiese că avortul, tratamentele cu scop avortiv sau contraceptiv sunt păcate 

grele care ucid ființe umane, împiedică procesul firesc al procreării ființelor omenești, afectează și pun 

în pericol demnitatea și viața femeii tinere și în cele din urma, ne exclud din Împărăția lui Dumnezeu 

spre care năzuiesc creștinii. 

Din nefericire, practicile avortive (și contraceptive) sunt o realitate a lumii contemporane secularizate. 

In numele „ fericirii” imediate și al comodității se ucid generații de oameni și moare femeia tânără, 

mamă sau nu. Biserica nu poate fi indiferentă la această realitate îngrijorătoare și tragică, întreținută de 

instituții care se intitulează uneori „caritative”, „umaniste” și chiar „medicale”. 
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Societatea secularizată contemporană aduce justificări diverse ale avortului, justificări de cele mai 

multe ori de ordin medical și social. Fiind în lume, Biserica nu este indiferentă și nu poate fi nici 

derutată cu privire la motivele privind tendințele de justificare a avortului. 

Prin urmare, 

a) Dacă viața mamei este pusă realmente în pericol prin sarcină sau naștere, ar trebui să fie acordată 

prioritate vieții femeii, nu pentru că viața ei are o valoare mai mare în sine, ci datorită relațiilor și 

responsabilităților față de alte persoane, care depind de ea. 

b) În cazul în care investigația genetică descoperă un copil nenăscut anormal, recomandarea este de a 

naște copilul, respectându-i dreptul la viață, dar decizia o va avea familia, după ce acesteia i s-au adus 

la cunoștință de către medic și de către duhovnic toate implicațiile morale și de întreținere. Toate 

acestea trebuie rezolvate din perspectiva semnificației mântuitoare a prezenței unei ființe handicapate 

în viața fiecărei persoane și în viața comunității. 

c) Riscul avortului datorat violului sau incestului trebuie evitat mai întâi la nivelul educării cu privire 

la necomiterea acestor păcate. În cazul în care starea de graviditate s-a produs, copilul va trebui să fie 

născut și, după caz, înfiat sau adoptat. 

d) Avortul nu poate fi niciodată justificat, moral, de starea economică a familiei, de neînțelegerile 

dintre parteneri, de afectarea carierei viitoarei mame sau a aspectului fizic. 

Pentru prevenirea acestor grave păcate se consideră că este nevoie de un intens proces de mediatizare a 

gravității păcatului avortului (luându-se în calcul toate aspectele lui medicale, psihologice, sociale, 

religioase). Societatea trebuie să ofere soluții concrete pentru promovarea vieții în familie. Biserica 

trebuie să întreprindă un întreg efort de educare a omului de azi cu privire la scopul iubirii dintre 

bărbat și femeie. Activitatea pastorală a preotului privind tineretul trebuie intensificată. Biserica va 

trebui să sensibilizeze toți factorii care au ca obiect educarea populației sau se îngrijesc de sănătate; 

omul trebuie educat cu privire la ce înseamnă adevărata tandrețe și dragoste, trebuie educat să 

promoveze viața prin naștere de copii și prin creșterea lor în familie. 

Factorii de decizie politică și administrativă trebuie sensibilizați să favorizeze crearea condițiilor ca 

femeia să nu mai fie umilită, ca obiect de plăcere, nici ca ea însăși să se complacă în umilire, 

considerând această stare ca fiind normală. 

Sursa: Patriarhia.ro 

 

https://www.activenews.ro/stiri/AVORTUL-ESTE-O-CRIMA-Pozitia-OFICIALA-a-Bisericii-

Ortodoxe-Romane-fata-de-AVORT-Toti-Sfintii-Parinti-semnaleaza-ca-in-orice-faza-ar-fi-produs-

avortul-ramane-pruncucidere.-Prin-el-se-incalca-porunca-divina-%E2%80%9ESa-nu-ucizi-Iesire-20-

13-175157 

 

 

 

13. Vasile Bănescu: 'Avortul nejustificat medical rămâne o crimă în ordinea 

morală. Biserica nu susține interzicerea totalitară a avortului' - Știri pe 

surse, Q magazine, 13 Iulie 2022, Autor: F. P. 
 

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patrarhiei, explică, într-un punct de vedere transmis redacției 

stiripesurse.ro, că Biserica Ortodoxă Română nu militează pentru interzicerea totalitară a avortului, ci 

încurajează respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți. Redăm mai jos, integral, explicațiile lui 

Vasile Bănescu. 

Spre liniștirea, pe cât este posibil, desigur, a celor tulburați în ultimele zile de neînțelegerile apărute în 

marginea temei grave a avortului și a poziționării raționale față de aceasta, spre calmarea, fie și 

temporară, a celor ce își dau ochii peste cap la auzul cuvintelor „Dumnezeu”, „conștiință morală” și 

https://www.activenews.ro/stiri/AVORTUL-ESTE-O-CRIMA-Pozitia-OFICIALA-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-fata-de-AVORT-Toti-Sfintii-Parinti-semnaleaza-ca-in-orice-faza-ar-fi-produs-avortul-ramane-pruncucidere.-Prin-el-se-incalca-porunca-divina-%E2%80%9ESa-nu-ucizi-Iesire-20-13-175157
https://www.activenews.ro/stiri/AVORTUL-ESTE-O-CRIMA-Pozitia-OFICIALA-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-fata-de-AVORT-Toti-Sfintii-Parinti-semnaleaza-ca-in-orice-faza-ar-fi-produs-avortul-ramane-pruncucidere.-Prin-el-se-incalca-porunca-divina-%E2%80%9ESa-nu-ucizi-Iesire-20-13-175157
https://www.activenews.ro/stiri/AVORTUL-ESTE-O-CRIMA-Pozitia-OFICIALA-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-fata-de-AVORT-Toti-Sfintii-Parinti-semnaleaza-ca-in-orice-faza-ar-fi-produs-avortul-ramane-pruncucidere.-Prin-el-se-incalca-porunca-divina-%E2%80%9ESa-nu-ucizi-Iesire-20-13-175157
https://www.activenews.ro/stiri/AVORTUL-ESTE-O-CRIMA-Pozitia-OFICIALA-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-fata-de-AVORT-Toti-Sfintii-Parinti-semnaleaza-ca-in-orice-faza-ar-fi-produs-avortul-ramane-pruncucidere.-Prin-el-se-incalca-porunca-divina-%E2%80%9ESa-nu-ucizi-Iesire-20-13-175157
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„pro-viață”, vă rog să primiți următoarele precizări referitoare la situarea Bisericii și a spiritului creștin 

față de sacralitatea vieții, libertate personală, alegere responsabilă și moarte. Pentru că despre ele este 

vorba. 

Biserica NU militează irațional și nerealist pentru interzicerea totalitară a avortului, așa cum o fac în 

direcție opusă susținătorii necondiționați, imuni la argumente și întunecați de ură ai acestuia, ci 

recomandă(!) în cel mai adecvat mod la realitatea omenească și la Revelația dumnezeiască a Celui 

care este, printre altele, însăși Viața, încurajarea aducerii pe lume a ființei umane, a persoanei care se 

zămislește într-o altă persoană, oferind ulterior sprijin multiplu prin instituțiile sale caritabile viitoarei 

mame, potențial aflată într-o situație fragilă și dificilă. 

A manifesta reverență față de orice formă de viață, a încuraja aducerea la viață și nu omuciderea/ 

pruncuciderea, ține de esența moralei religioase cu rădăcini cerești, dar și de cea a bioeticii seculare 

oneste. 

Argumentul pro-choice legat de libertatea de a dispune conform propriei voințe de propriul trup (valid 

până la un punct și doar în registre care nu-l afectează pe un altul) se lovește dureros de realitatea că în 

acel trup crește un alt trup, perfect distinct, al unei alte persoane, asupra vieții căreia nimeni altcineva 

nu are dreptul moral să decidă, doar pentru că aceasta nu se poate apăra singură. 

Firește că discuția comportă ramificări raționale în zona excepțiilor dramatice pe care Biserica însăși le 

recunoaște și le acceptă (preeminența vieții mamei aleasă de ea însăși, de exemplu), dar problema în 

sine rămâne aceea a distincției limpezi, operate cu claritate, onestitate și responsabilitate morale, între 

încurajarea militantă a suprimării vieții unei persoane, fie și „in nuce”, și încurajarea respectării 

primului drept al ființei umane: dreptul de a te naște. 

Biserica nu susține așadar interzicerea totalitară a avortului, care rămâne o opțiune inevitabil tragică 

pentru mamă, ci doar încurajează firesc respectarea acestui drept fundamental care alimentează 

mergerea omenirii mai departe. 

Biserica nu poate fi niciodată anti-natalistă, ci doar pro-viață, ea nu poate împărtăși ideea absurdă a 

„neajunsului de a te fi născut”, ci doar sprijini libertatea de a opta moral și de a alege responsabil 

asumarea urmărilor unui act care angajează nu doar trupurile, ci și sufletele. 

Biserica nu comite intruziuni în intimitatea adâncă a vieții strict personale. Unii clerici care totuși o 

fac, substituindu-se, în situații excepționale, chiar medicului, greșesc. Biserica are însă datoria deplină 

de a promova responsabilitatea morală, respectarea vieții, a dreptului fundamental de a trăi, precum și 

„cultura vieții”, dar are și datoria de a denunța monstruoasa „cultură a morții” care promovează 

sofistic avortul ca pe ceva subînțeles firesc și dezirabil. Ceea ce acesta nu este pentru că „n a t u r a l i t 

e r” nu poate fi. 

Bineînțeles că această mărturie favorabilă vieții și venirii pe lume a unei persoane deja concepute, va 

conta cu adevărat abia atunci când cei confruntați cu această gravă problemă vor putea înțelege că 

fetusul este o ființă umană dotată cu identitate și demnitate și că, deși nevăzut, chipul său amintește de 

porunca dumnezeiască „Să nu ucizi!”. Pe Decalog, printre altele, nu pe malformant activism ideologic, 

pseudo-jurnalism egal cu zero sau studii de gen s-a clădit civilizația euro-atlantică însăși. 

E onest să ne amintim și că toți cei care ne-am născut și perorăm azi despre avort fie pro-choice, fie 

pro-life, am fost cândva, fără excepție, în stare embrionară. Era oare cumva mai bine pentru noi, 

părinții noștri sau pentru cei pentru care contăm să nu ne fi născut? 

Biserica nu uneltește, cum își imaginează unii sărmani distopici, o revoluție morală care să instaureze 

morala cu forța, orice act autentic & valid moral fiind exclusiv unul care se înfiripă și crește doar în 

starea de libertate și în urma unei alegeri libere, făcute în cunoștință de cauză. 

Firește, nu ne putem imagina că abolirea conștientă și liberă a avortului ar fi posibilă în absența 

convingerii sincere că fiecare embrion uman are o intrinsecă demnitate, convingere legată, desigur, de 

o reală credință creștină care, paradoxal, ne face cu adevărat raționali. 

Unii oameni nu vor putea fi niciodată convinși să renunțe la avort decât dacă vor fi capabili să 

înțeleagă singuri sacralitatea pruncului din pântecele mamei. 
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Este destul de limpede că femeile care pretind public, mai mult sau mai puțin feminist, caracterul 

„sacrosanct” al avortului, nu mai cred pur și simplu că fătul pe care ajung să îl poarte în ele este în 

mod riguros o ființă omenească cu statut ontologic egal cu al lor, o ființă care poartă în ea „chipul lui 

Dumnezeu”. 

Avortul nejustificat medical, indiferent de ceea ce credem, rămâne o crimă în ordinea morală 

(ne)asumată în fața lui Dumnezeu, așa cum interzicerea totalitară a avortului rămâne o „crimă” în 

ordinea civilă și politică, inadmisibilă la rândul ei. Miza uriașă rămâne folosirea libertății cu sens, 

adică orientată spre Viață, nu spre opusul ei, nu împotriva noastră. 

O societate în care mentalitatea dominantă ajunge să presupună, total greșit, că trebuie să avem doar 

un maximum de drepturi și nicio responsabilitate este opusul jalnic al societății democratice ideale în 

care ar trebui să avem un maximum de libertăți și de responsabilități. 

Biserica are, așadar, nu dreptul de a interzice ceva, ci doar pe acela de a converti atenția și voința 

oamenilor spre Viață și valorile inestimabile ale acesteia. 

Mai are, de asemenea, datoria de a mărturisi și arăta în mod credibil și persuasiv că marea taină a 

existenței răului poate fi deslușită și măcar parțial înțeleasă doar din perspectiva existenței libertății. 

Ne salvăm sau ne pierdem exclusiv ca ființe libere în intervalul creat mereu între chemarea lui 

Dumnezeu și răspunsul liber al omului. 

Vasile Bănescu 

 

https://www.stiripesurse.ro/vasile-banescu-avortul-nejustificat-medical-ramane-o-crima-in-ordinea-

morala-biserica-nu-sustine-interzicerea-totalitara-a-avortului_2469510.html 

 

https://www.qmagazine.ro/biserica-nu-unelteste-sa-instaureze-morala-cu-forta/ 

 

 

 

14. Prima căsătorie dintre o femeie și un transgender din România: „Doamna 

ofițer de la starea civilă a spus să mă duc acasă să mă schimb, că ea nu 

oficiază” - Reporteris, 13 Iulie 2022, de Autor  cristi tanasa 

 
Prima căsătorie între două persoane din comunitatea minorităților sexuale din România, a avut loc în 

Capitală. Unul dintre parteneri este în continuare bărbat în acte, deși se simte și se consideră femeie, 

relatează Știrile PRO TV. 

Astfel, au putut să spună „da” în fața ofițerului de stare civilă, pentru că nu au încălcat legea, care 

interzice căsătoriile între persoanele de același sex. 

Până nu demult, Evie a fost un bărbat căsătorit. Are și o fetiță. După lungi perioade în care credea că 

este în depresie, și-a dat seama, acum un an și jumătate, că este transgender și că se regăsește mai 

degrabă în genul feminin. 

Evie, transgender: „Nu-mi plăcea niciodată să mi se facă poze sau să mă uit în oglindă. Sau să mă duc 

să îmi cumpăr haine. Erau lucruri care se asociau cu masculinitatea și cu care eu nu eram ok. Dar eu 

nu înțelegeam". 

Evie a întâlnit-o pe Georgiana pe Tinder, în urmă cu câteva luni. Nu a durat mult, și s-au gândit și la 

căsătorie. Sâmbăta trecută au ajuns și în fața ofițerului de stare civilă. 

Legea din România interzice căsătoriile între persoanele de același sex. Însă, deși arată și se comportă 

ca o femeie, Evie este în continuare bărbat, în buletin. Așa că ofițerul de stare civilă a fost nevoit să 

oficieze ceremonia, chiar dacă a încercat să o împiedice. 

Evie, transgender: „Doamna ofițer de la starea civilă a spus să mă duc acasă să mă schimb, că ea nu 

oficiază”. 



17 

 

 

 

 

 

 

Georgiana: „Și eu m-am îmbrăcat special într-un sacou și în pantaloni de costum. Să vedem ce zice. 

Adică dacă se ia de ea, se ia și de mine. Și nici n-a vorbit cu mine. S-a uitat la mine și a zis "tu ești 

ok". De ce sunt eu ok în pantaloni și ea nu în rochiță?! (...) Nu ne obligă nimeni, nu există nicio lege 

care să ne zică cum să ne îmbrăcăm”. 

Mama Georgianei este mândră de alegerea fiicei sale și se bucură pentru ea. 

Luminița Codrescu, mama Georgianei: „În capul meu a fost "numai fii-mea putea să facă asta". E 

foarte nonconformistă și se bucură de faptul ăsta și își alege situații de viață provocatoare. (...) Am zis 

"e un moment foarte important în viața ta și eu vreau să fac parte din viața ta". 

Deși nu și-a făcut operație de schimbare de sex, Evie își dorește să își schimbe numele și sexul din 

buletin. 

Sursa: Știrile PRO TV 

 

https://www.reporteris.ro/iasi/social/item/116022-prima-c%C4%83s%C4%83torie-dintre-o-femeie-

%C8%99i-un-transgender-din-rom%C3%A2nia-%E2%80%9Edoamna-ofi%C8%9Ber-de-la-starea-

civil%C4%83-a-spus-s%C4%83-m%C4%83-duc-acas%C4%83-s%C4%83-m%C4%83-schimb,-

c%C4%83-ea-nu-oficiaz%C4%83%E2%80%9D.html 

 

 

 

 

15. Succes în medicină: Chirurgii din SUA au transplantat inimi de porc la doi 

pacienți - Aleph news, 14 Iulie 2022, de Alina Manaila 
 

Chirurgii de la Universitatea din New York au transplantat cu succes două inimi de porc modificate 

genetic la doi pacienți aflați în moarte cerebrală, informează Reuters. 

Acest lucru îi aduce pe medici cu un pas mai aproape de obiectivul pe termen lung de a utiliza organe 

de la porci pentru a rezolva problema lipsei de organe umane pentru transplant. 

Inimile transplantate au funcționat în mod normal și nu a existat niciun indiciu de respingere în timpul 

celor trei zile de experimente din iunie și iulie, au anunțat medicii în cadrul unei conferințe de presă. 

Chirurgii de la Universitatea din New York au transplantat cu succes două inimi de porc modificate 

genetic la doi pacienți aflați în moarte cerebrală, informează Reuters. 

Acest lucru îi aduce pe medici cu un pas mai aproape de obiectivul pe termen lung de a utiliza organe 

de la porci pentru a rezolva problema lipsei de organe umane pentru transplant. 

Inimile transplantate au funcționat în mod normal și nu a existat niciun indiciu de respingere în timpul 

celor trei zile de experimente din iunie și iulie, au anunțat medicii în cadrul unei conferințe de presă. 

Organele sunt modificate genetic pentru a reduce riscul ca sistemul imunitar uman să le respingă rapid. 

Operațiile au fost efectuate după ce un bărbat de 57 de ani a murit în luna martie a acestui an, primul 

pacient căruia i s-a transplantat o inimă modificată genetic de la un porc. Transplantul a fost efectuat 

în ianuarie la Centrul Medical al Universității din Maryland. Pacientul suferea de o boală cardiacă 

incurabilă și aceasta era șansa lui de supraviețuire. Motivele pentru care noua inimă a americanului nu 

a reușit să funcționeze pentru mult timp sunt încă neclare. 

Experții de la Universitatea din New York au testat inimile de porci pentru depistarea virușilor cu 

ajutorul unui sistem de monitorizare îmbunătățit. Aceștia nu au găsit nici o dovadă a așa-numitului 

Citomegalovirus porcin, care a fost găsit în sângele pacientului transplantat la centrul medical din 

Maryland și care ar fi putut contribui la moartea acestuia. 

 China atacă un distrugător al marinei americane care navighează în apropierea insulelor Paracel din 

Marea Chinei de Sud 

 Zeci de hoteluri şi pensiuni de pe litoralul românesc sunt scoase la vânzare 
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 Cele mai frumoase 50 de locuri din lume în 2022, potrivit revistei TIME 

Cercetătorii de la Universitatea din New York au transplantat, de asemenea, rinichi de porc la doi 

pacienți aflați în moarte cerebrală în 2021. 

Până în prezent, aceștia consideră că astfel de transplanturi sunt mai sigure la persoanele aflate în 

moarte cerebrală decât la pacienții în viață. De asemenea, aceștia remarcă faptul că intervențiile au un 

caracter mai informativ, deoarece biopsiile pot fi efectuate mai frecvent. 

„Testarea oferă detalii extraordinare”, spune Robert Montgomery, MD, director al Centrului de 

Transplant NYU. „Am reușit să înregistrăm în timp real tot ce s-a întâmplat în acea perioadă de 72 de 

ore”, spune el. 

Nașterea, transportul, intervenția chirurgicală de transplant și toate activitățile de imunosupresie au 

fost efectuate în același mod ca la un transplant cardiac normal cu organ uman, spun medicii. 

Experimentele care au durat 72 de ore au furnizat date preliminare, dar multe întrebări rămân încă fără 

răspuns, notează Dr. Montgomery. 

 

https://alephnews.ro/stiinta/succes-in-medicina-chirurgii-din-sua-au-transplantat-inimi-de-porc-la-doi-

pacienti/ 

 

 

 

 


