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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 18 iulie 2022, ora 13.00
- 3.288 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 1.830 de teste RT-PCR și 9.692 de
teste rapide antigenice) , dintre care:
- în județul Iași – 67 cazuri;
- în județul Botoșani – 35 cazuri;
- în județul Neamț – 19 cazuri;
- în București – 667 cazuri.
- 2 decese(1 nevaccinat, 1 vaccinat)
- 2.132 de persoane internate, 115 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-18.07.2022.pdf

2. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 17 iulie 2022, ora 13.00
- 2.165 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 2.410 de teste RT-PCR și 7.220 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 83 cazuri;
- în județul Botoșani – 13 cazuri;
- în județul Neamț – 23 cazuri;
- în București – 756 cazuri.
- 1 deces(nevaccinat)
- 1.895 de persoane internate, 108 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-17.07.2022.pdf
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3. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 16 iulie 2022, ora 13.00
- 3.718 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 3.716 de teste RT-PCR și 11.573 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 123 cazuri;
- în județul Botoșani – 23 cazuri;
- în județul Neamț – 23 cazuri;
- în București – 1161 cazuri.
- 7 decese(5 nevaccinați, 2 vaccinați)
- 1.724 de persoane internate, 103 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-16.07.2022.pdf

4. „Pro Vita”: lupta pentru viață - p. Radu Brînză, p. Teologos – YOUTUBE,
Tvr Iași, Provita Iași, 17 Iulie 2022
Vizionați o mărturie impresionantă a părintelui Radu Brînză, coordonatorul „Pro Vita” (
https://provitaiasi.ro/ ), care ne descoperă partea mai puțin văzută însă nu mai puțin impresionantă care
se desfășoară pentru salvarea, protejarea, cultivarea vieții din prima secundă - din secunda conceperii până în veșnicie.
Părintele Radu prezintă cazuri impresionate din experiența sa, cazuri care ne arată și lupta acestor
oameni însă și impresionanta pronie a lui Dumnezeu.
Vizionare plăcută!
https://www.youtube.com/watch?v=DlpJQVvQuCQ
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1CGK2C&ref=watch_permalink&v=1017732458928558
https://provitaiasi.ro/

5. TVR Iași- Facebook, 15 Iulie 2022( beneficiar bursă Provita Iași)
Muzica populara este pasiunea ei cea mai mare. Paraschiva, o adolescenta de 13 ani, face naveta in
fiecare sambata din comuna Borlesti pana la Piatra Neamt pentru a participa la orele de canto. Visul
cel mai mare al fetei este sa incante publicul cu piesele proprii.
https://www.youtube.com/watch?v=7oMaPgBy7Fg
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6. Mitropolia caută trei preoţi în Iaşi, doi pentru parohii nou înfiinţate - ZDI,
18 Iulie 2022, AUTOR: CĂTĂLIN HOPULELE
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a anunţat că vor desfăşura un concurs întâlnit mai rar în lumea
bisericească din capitala Moldovei: se caută trei preoţi pentru a ocupa posturi la biserici din municipiul
Iaşi, în cadrul examenului de selecţionare dedicat mediului urban cec va avea loc în septembrie.
În mod concret, se caută doi preoţi pentru parohii nou în fiinţate în oraş şi un preot co-slujitor pentru
parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Galata. Astfel, parohiile nou înfiinţate, care nu au nici
biserică şi nici casă parohială construită, se află în zona Bucium – cu hramul „Sf. Sofronie” – şi în
zona Dacia, cu hramul „Sf. Grigorie Teologul”.
„Ziarul de Iaşi” a prezentat, în urmă cu o lună de zile, trei poveşti ale unor tineri care au ales să devină
preoţi, care a fost motivaţia lor, ce i-a împins spre Biserică şi de ce ar alege astăzi tinerii o astfel de
meserie în detrimentul tuturor tentaţiilor care îi înconjoară. Nu toţi provin din familii de preoţi, unii au
descoperit că au o dorinţă pentru ajutorarea oamenilor şi către Dumnezeu în viaţa de zi cu zi, dar cu
toţii vorbesc despre misiunea şi chemarea fără de care nimeni, spun ei, nu poate fi preot.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/mitropolia-cauta-trei-preoti-in-iasi-doi-pentru-parohii-nou-infiintate-328681.html

7. Oamenii sunt exasperați că nu mai plouă! Ce au făcut enoriașii de la 3
parohii din județul Iași – GALERIE FOTO / VIDEO - BZi, 16 Iulie 2022, de
Andreea Andrei
Seceta din ultima vreme a dus Iașul în scenariu de calamitate. Fermierii sunt disperați, iar oamenii din
sate nu mai au, efectiv, cum să își întrețină micile grădini și animalele. Enoriașii de la 3 parohii s-au
adunat în Vlădeni, județul Iași, pentru a participa la slujba de rugăciune pentru ploaie.
Vineri, 15 iulie 2022, la limita dintre Vlădeni și Borșa, enoriașii de la 3 parohii s-au adunat la o slujbă
pentru Aghiasma mică și Canonul pentru ploaie. Pe câmp au venit oameni din satele Vlădeni, Borșa și
Alexandru cel Bun, pentru a se ruga lui Dumnezeu să aducă ploaia. Oamenii speră că rugile lor vor fi
ascultate, deoarece a devenit din ce în ce mai greu să găsească resurse de apă pentru grădini și pentru
animale, fermierii fiind disperați, deoarece culturile sunt într-un stadiu de stagnare, din pricina secetei.
Enoriașii din 3 parohii s-au adunat pe câmp pentru a înălța la cer rugăciuni
Preoții Cătălin Adumitroaie, Marian Slabu și Ioan Amarandei desfășoară, de mai mult timp, slujbe
bisericești cu Canonul pentru ploaie. Aceștia sunt conștienți de faptul că seceta este mare și afectează
viața tuturor celor din cele 3 sate.
„Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem astăzi. Am făcut slujba Aghiasmei celei mici
și Canonul cu rugăciunile pentru ploaie. Ne-am întâlnit între cele două sate, Borșa și Vlădeni. Am
participat 3 preoți, Preotul Ioan Amarandei, Preotul Marian Slabu și eu, Cătălin Adumitroaie. Ne-am
mai întâlnit și în săptămânile anterioare și sperăm că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile și va trimite
ploaie asupra pământului, pentru că pentru aceasta ne-am rugat și noi, preoții, copiii și credincioșii, cu
mic cu mare, am venit de dimineață aici pentru a ne ruga. Spuneam că dacă Dumnezeu ne va asculta
rugăciunile și va trimite ploaie, săptămâna viitoare vom ieși, la fel, pentru a mulțumi”, a declarat
preotul Cătălin Adumitroaie de la Parohia Sfântul Dumitru din Vlădeni.
Oamenii din cele trei sate speră ca rugăciunile lor să fie ascultate de Dumnezeu. Aceștia s-au căit în
rugăciune pentru păcatele săvârșite, cerând îndurare și ploaie pentru câmpurile pe care culturile zac în
stagnare.
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„Este nevoie de ploaie, pământul este uscat și, mai ales în această zonă, se simte acest lucru, pentru că
ne aflăm într-o zonă de șes, într-o zonă de luncă și, dacă nu plouă o săptămână-două, pământul crapă,
se usucă. Noi trăim din roadele pământului și avem nevoie de ploaie”, completează preotul Cătălin
Adumitroaie.
Slujbele se țin dimineața devreme, astfel, la ora 8, când soarele începe să fie arzător, enoriașii merg la
adăpostul caselor. Aceștia sunt îngrijorați de criza apei din județ și consideră că ajutorul Divin este
ultima soluție.
„Vin la biserică cât se poate de des. Am fost la slujbele pentru ploaie și la biserică și la celelalte de pe
câmp. Voi veni și la slujbele de mulțumire. Am doar un porc și câteva păsări, în orice caz, nu mai
avem mâncare pentru animale, fân, buruian, iarbă”, a declarat Luminița, localnic din zonă.
Vineri, 14 iullie 2022, enoriașii de la 3 parohii s-au adunat pe câmpul dintre Borșa și Vlădeni pentru
Canonul pentru ploaie.
https://www.bzi.ro/oamenii-sunt-exasperati-ca-nu-mai-ploua-ce-au-facut-enoriasii-de-la-3-parohii-dinjudetul-iasi-galerie-foto-video4501323?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local

8. Procesiune religioasă pentru alungarea secetei, desfășurată la Iași
(GALERIE FOTO) – 24 ore, 18 Iulie 2022
Credincioșii din parohiile aflate în apropierea Mănăstirii Hadâmbu organizează luni, 18 iulie, o
procesiune religioasă cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului pentru încetarea secetei care
afectează culturile agricole.
Procesiunea a debutat la ora 7.05 la Biserica “Duminica Tuturor Sfinților” din satul Urșița, comuna
Mironeasa, urmând următorul itinerariu: Biserica “Sfântul Ilie” din Brustureț, Biserica “Sfânta
Treime” din Mironeasa, Biserica “Sfântul Gheorghe” din Drăgușeni, Biserica “Sfinții Împărați” din
satul Frenciugi, Biserica “Sfântul Nicolae” din satul Bâcu, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din
Ipatele, Biserica “Sfinții Arhangheli” din satul Cuza Vodă, Biserica “Duminica Tuturor Sfinților” din
Țibănești, Biserica “Sfinții Voievozi” din Scânteia, Biserica “Sfinții Apostoli” de la Spitalul din satul
Pădureni, Biserica “Sfinții Împărați” din satul Bordea, Biserica “Sfinții Ioachim și Ana” din Șanta,
Biserica “Sfânta Varvara” din Mogoșești, Biserica “Sfântul Nicolae” din Mogoșești, Biserica “Sfinții
Arhangheli” din satul Mânjești, Biserica “Sfânta Parascheva” din satul Budești, Biserica “Adormirea
Maicii Domnului” din Hadâmbu.
Procesiunea a fost organizată cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu.
Procesiune religioasă pentru alungarea secetei, desfășurată la Iași (GALERIE FOTO)
Credincioșii din parohiile aflate în apropierea Mănăstirii Hadâmbu organizează luni, 18 iulie, o
procesiune religioasă cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului pentru încetarea secetei care
afectează culturile agricole.
Procesiunea a debutat la ora 7.05 la Biserica “Duminica Tuturor Sfinților” din satul Urșița, comuna
Mironeasa, urmând următorul itinerariu: Biserica “Sfântul Ilie” din Brustureț, Biserica “Sfânta
Treime” din Mironeasa, Biserica “Sfântul Gheorghe” din Drăgușeni, Biserica “Sfinții Împărați” din
satul Frenciugi, Biserica “Sfântul Nicolae” din satul Bâcu, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din
Ipatele, Biserica “Sfinții Arhangheli” din satul Cuza Vodă, Biserica “Duminica Tuturor Sfinților” din
Țibănești, Biserica “Sfinții Voievozi” din Scânteia, Biserica “Sfinții Apostoli” de la Spitalul din satul
Pădureni, Biserica “Sfinții Împărați” din satul Bordea, Biserica “Sfinții Ioachim și Ana” din Șanta,
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Biserica “Sfânta Varvara” din Mogoșești, Biserica “Sfântul Nicolae” din Mogoșești, Biserica “Sfinții
Arhangheli” din satul Mânjești, Biserica “Sfânta Parascheva” din satul Budești, Biserica “Adormirea
Maicii Domnului” din Hadâmbu.
Procesiunea a fost organizată cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu.
https://24-ore.ro/2022/07/18/procesiune-religioasa-pentru-alungarea-secetei-organizata-la-iasi-galeriefoto/

9. Seminarul Dorohoi anunță organizarea sesiunii a doua de admitere pentru
clasa a IX-a. Vezi detalii!
Seminar
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi anunță organizarea sesiunii a
doua de admitere pentru clasa a IX-a, an școlar 2022-2023, specializarea Teologie ortodoxă – 10
locuri, după cum urmează:
- 26 iulie 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini;
- 27-28 iulie 2022 – Desfășurarea probelor de aptitudini.
„ŞCOALA ESTE CLĂDIREA ÎNTRE PEREŢII CĂREIA SE AFLĂ ZIUA DE MÂINE”
„VINO CU NOI, PENTRU UN VIITOR FRUMOS”
„EDUCAŢIE DE BUNĂ-CREDINŢĂ”
CONTACT:
Adresă: Dorohoi, strada Poștei nr.14
Telefon: 0742053121
Site: www.seminaruldorohoi.ro
YouTube: www.youtube.com/seminaruldorohoi
Facebook: www.facebook.com/seminaruldorohoi
Instagram: www.instagram.com/seminaruldorohoi
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5800-Seminarul-Dorohoi-anun%C8%9B%C4%83organizarea-sesiunii-a-doua-de-admitere-pentru-clasa-a-IX-a.-Vezi-detalii!.html

10.Sărbătoarea Sfântului Ilie, hramul de vară al Parohiei Dealu Mare –
Dorohoi - Dorohoi NEws, 18 Iulie 2022
Pentru parohia Dealu Mare, data de 20 iulie reprezintă un moment de mare bucurie, pentru că este ziua
în care întreaga Biserică îl cinstește pe Sfântul Ilie, unul dintre marii proroci ai Vechiului Testament.
În acest an, cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vor fi aduse spre
cinstire moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou (5 mai - data de prăznuire) și ale Sfinților
Mucenici Epictet și Astion ( 8 iulie – data de prăznuire), de la Mănăstirea cu hramul „Sf.Treime” din
6

localitatea Știubieni, Protopopiatul Săveni, în perioada 17-21 iulie 2022, cu ocazia hramului Bisericii,
pentru întărirea în credință, bucuria duhovnicească și binecuvântarea credincioșilor parohiei noastre.
Racla cu Sfintele Moaște va fi adusă duminică, 17 iulie 2022, ora 17.00 și va fi depusă în biserica
parohială, pentru închinarea credincioșilor, până pe data de 21 iulie 2022, ora 10.00.
Vă invităm să participați la sfintele slujbe săvârșite cu prilejul hramului Bisericii noastre, după
următorul program:
Luni, 18 iulie 2022:
- Acatistul Sfinților Mc. Epictet și Astion și Paraclisul Sfântului Ilie - ORA 17.00
Marți, 19 iulie 2022:
- Vecernia Mare a Hramului unită cu Litia - ORA 17.00
Miercuri, 20 iulie 2022:
- Slujba Utreniei, Acatistul Sfântului Ilie și Sfânta Liturghie, Slujba de pomenire a ctitorilor Bisericii ORA 8.00
VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
https://www.dorohoinews.ro/cultura-4233-S%C4%83rb%C4%83toarea-Sf%C3%A2ntului-Ilie,hramul-de-var%C4%83-al-Parohiei-Dealu-Mare-%E2%80%93-Dorohoi.html

11.Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae va fi adusă, spre închinare, la o biserică
din Neamț - Știri Neamț, 17 Iulie 2022, De către Dan-Mihail Bîrjoveanu
Cu prilejul zilelor comunei Dochia, în perioada 23-24 iulie 2022, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh
Nicolae va fi așezată spre închinare credincioșilor din Parohia Bălușești, Protopopiatul Piatra-Neamț,
care îl are ca ocrotitor pe Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.
Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” Bălușești, recent sfințită de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
devine pentru două zile gazda Sfântului din Mira Lichiei.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae va fi adusă de la Parohia „Sfântul Gheorghe – Nou”
din București la biserica din Bălușești.
Sfântul Nicolae, ierarh al localității Mira, este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii
creștine.
S-a născut în jurul anului 280 în Patara Lichiei și a trecut la Domnul în anul 345. Sfântul Nicolae este
cunoscut astăzi drept ocrotitorul copiilor și al tinerilor, dar și al celor acuzați pe nedrept, al
marinarilor, al călătorilor.
Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae se află astăzi în sudul Italiei, la Bari.
Cei care doresc să se închine la racla Sfântului sunt așteptați de pe 23 iulie la biserica Parohiei
Bălușești.
https://www.stiri-neamt.ro/mana-dreapta-a-sfantului-nicolae-va-fi-adusa-spre-inchinare-la-o-bisericadin-neamt/
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12.Arhimandritul Grigorie Halciuc, proin-stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava”, va fi înmormântat, astăzi, la Mănăstirea Putna Monitorul Suceava, 18 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU
Arhimandritul Grigorie Halciuc,proin-stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, a
trecut la cele veșnice sâmbătă, 16 iulie 2022, la vârsta de 84 de ani. Conform datelor publicate pe siteul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, sâmbătă după-amiază, trupul neînsuflețit al arhimandritului
Grigorie Halciuc a fost depus în Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.
Clericii și credincioșii s-au rugat pentru odihna sufletului părintelui Grigorie, proin-stareț al Mănăstirii
„Sfântul Ioan cel Nou”, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, unde a fost săvârșit un Trisaghion.
Slujba a fost oficiată în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a ansamblului arhiepiscopal de
către un sobor de preoți și diaconi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei
și Rădăuților. Din soborul slujitor au făcut parte și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul,
Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, precum și slujitori ai Mănăstirii „Sfântul
Ioan cel Nou de la Suceava”. Conform aceleiași surse, răspunsurile liturgice au fost date de membri ai
Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.
Duminică, 17 iulie 2022, la ora 17:00, trupul părintelui Grigorie a fost dus la Mănăstirea Putna,
urmând ca luni, 18 iulie 2022, după Sfânta Liturghie (care va începe la ora 8:00 și va fi săvârșită pe
altarul de vară al Mănăstirii Putna), să fie săvârșită slujba înmormântării, începând cu ora 10:00.
În 1978 a fost numit stareț la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, ascultarea pe care a
avut-o până în 1 septembrie 2020
Conform site-ului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părintele arhimandrit Grigorie Halciuc s-a
născut în comuna Poșta din Tulcea, în 8 februarie 1938, părinții săi fiind Iacob și Tatiana. În 24
noiembrie 1955, a intrat în viața monahală, la Schitul Rarău. Aici s-a format ca monah, fiind ucenic al
părintelui ieroschimonah Daniil – Sandu Tudor, starețul schitului.A fost rasoforit în 25 decembrie
1955.În 1959, regimul comunist a dat Decretul 410, prin care foarte mulți călugări au fost dați afară
din mănăstiri. Părintele Grigorie a trebuie să părăsească mănăstirea, dar verticalitatea, demnitatea,
dragostea de Dumnezeu și atașamentul pentru totdeauna față de Hristos pe care i le-a insuflat părintele
Daniil Sandu Tudor l-au ajutat să nu se îndepărteze de chemarea la viața monahală.
„Ce fel de atlet al lui Hristos ești tu?”, era întrebarea pe care părintele Daniil o adresa atunci când un
viețuitor întârzia la slujbele bisericești, întrebare pe care nu a uitat-o niciodată. În 1965 a intrat în
obștea Mănăstirii Putna. Aici a fost călugărit în 8 aprilie 1974, deși cererea de călugărie a fost depusă
din 1966. El și părintele Tudor Pavlo, consăteanul său, cu care viețuise împreună la Rarău, au fost
călugăriți luni, în Săptămâna Pătimirilor, cu ușile închise, întrucât nu se primea aprobare de la regimul
comunist.
A fost hirotonit întru diacon pe 23 martie 1975, în Duminica Ortodoxiei, de către Preasfințitul Părinte
Adrian Hrițcu, Episcop-vicar al Mitropoliei Iașilor, și hirotonit întru ieromonah pe 25 martie 1975, la
sărbătoarea Bunei Vestire, de Înaltpreasfințitul Părinte Iustin, Mitropolitul Moldovei.
În 1978 a fost hirotesit protosinghel, iar în 1985 a fost hirotesit arhimandrit, de către Preafericitul
Părinte Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei.
După absolvirea Seminarului și a Institutului Teologic din București, în 1978 a fost numit stareț la
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ascultarea pe care a avut-o până în 1 septembrie 2020.
La 25 decembrie 2021, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților, în semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în timpul deceniilor
în care a fost cu vrednicie starețul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou.
Sfaturile pe care părintele arhimandrit Grigorie Halciuc le dădea credincioșilor și monahilor
Am aflat tot de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și care erau sfaturile pe care părintele
arhimandrit Grigorie Halciuc le dădea credincioșilor și monahilor, așa cum au fost ele consemnate în
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dialogul cu părintele Ioanichie Bălan, publicat în Convorbiri duhovnicești, volumul II:
” – Ce sfaturi deosebite dați credincioșilor care vin în pelerinaj la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de
la Suceava?
– Îi îndemnăm să se roage cu credință lui Dumnezeu și Sfântului Ioan cel Nou, să se împace cu cei din
casa lor și să fie cât mai des spovediți de păcate, că fără spovedanie mai greu primim ajutorul lui
Dumnezeu și al sfinților. Apoi îi îndemnăm să-și crească copiii lor în credință și frică de Dumnezeu și
să se jertfească pentru ei, că fără jertfă și martiriu, fără răbdare și suferință, fără rugăciune și viață
curată, nu ne putem mântui și în zadar ne trecem zilele. Pe cei care primesc vindecări de boli și li se
împlinesc cererile aici, la moaștele Sfântului Ioan, și sunt numeroase aceste cazuri, îi îndemnăm să
mulțumească lui Dumnezeu și Sfântului Ioan, cu rugăciuni de recunoștință, cu milostenii la săraci și cu
o viață creștinească exemplară. Avem cazuri de vindecări și la oameni de alte religii, nu numai la
credincioșii noștri ortodocși. Cred că Sfântul Ioan de la Suceava face cea mai mare misiune ortodoxă
în Moldova, împreună cu Cuvioasa Parascheva de la Iași și ceilalți sfinți din țară.
– Ce sfaturi duhovnicești dați părinților din această mănăstire?
– Le reamintesc făgăduințele date la călugărie și cele nouă fericiri. Dacă vom reuși să pășim pe
treptele celor nouă fericiri, prin smerenie, blândețe, lacrimi la rugăciune, milostenie și celelalte, atunci
am ajuns la adevărata desăvârșire și fericire veșnică”.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-18/Arhimandritul-Grigorie-Halciuc-proin-staret-alManastirii-Sfantul-Ioan-cel-Nou-de-la-Suceava-va-fi-inmormantat-astazi-la-Manastirea-Putna

13.Mănăstirea Sfântul Ilie – Șcheia va fi resfințită miercuri, de sărbătoarea
Sfântului Ilie - Monitorul Suceava, 18 IUlie 2022, de Daniela MICUŢARIU
Mănăstirea Sfântul Ilie – Șcheia, unul din primele locașuri sfinte ctitorite de Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare, va fi resfințită miercuri, 20 iulie 2022, de sărbătoarea Sfântului Ilie. Evenimentul se
încadrează în programul Anului Jubileu, dedicat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților „Moștenirii
mușatine – cultură, credință, istorie”.
Conform datelor furnizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, slujba de resfințire și Sfânta
Liturghie vor fi oficiate de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și
Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi.
Miercuri, 20 iulie, la ora 7:30, va avea loc întâmpinarea ierarhului. Slujba de resfințire va începe la ora
8:00 și se va încheia la ora 9:00, când va începe Sfânta Liturghie Arhierească. Potrivit tradiției, fiecare
credincios va avea posibilitatea de a intra în Sfântul Altar pentru a se închina.
Istoric
Conform aceleiași surse, Mănăstirea Sfântul Ilie a fost zidită între 1 mai și 15 octombrie 1488, fiind
„soră” cu Mănăstirea Voroneț, ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare în același an. Ea a fost ridicată pe
locul unei mai vechi mănăstiri, din vremea lui Iliaș Vodă (1432–1433, 1435–1442), fiu și succesor la
domnia Moldovei al lui Alexandru cel Bun.
Spre mijlocul veacului al XVII-lea, Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei a reparat biserica și a
refăcut pictura.
În prima parte a secolului al XVIII-lea, aici a viețuit și a fost egumen Sfântul Paisie. Acesta a mers
apoi la Râșca și la Sihăstria Putnei, unde a trecut la cele veșnice în 16 decembrie 1784. A fost
canonizat în 2016, fiind sărbătorit împreună cu Sfinții Putneni, Mitropolitul Iacob (15 mai) și Cuvioșii
Sila și Natan (16 mai).
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În 1775, Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, iar majoritatea mănăstirilor au fost
desființate. Mănăstirea Sfântul Ilie a fost închisă la 29 aprilie 1785, chiliile au fost demolate, iar
biserica a fost transformată în biserică parohială.
„În 2019–2022, biserica voievodală a fost restaurată cu fonduri europene, preotul paroh Eduard
Gavrilei fiind susținut de Consiliul Local al comunei Șcheia și, în mod deosebit, de domnul primar al
comunei Șcheia, Vasile Andriciuc. La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al
Sucevei și Rădăuților, mănăstirea a fost redeschisă în mai 2022. Redeschiderea Mănăstirii Sfântul Ilie
și resfințirea ei se adaugă celor trei aniversări deosebite ale Anului Jubileu în Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuților: 500 de ani de la sfințirea Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a Mănăstirii Sfântul
Ioan cel Nou de la Suceava, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod, 500 de
ani de la sfințirea Bisericii Duminica Tuturor Sfinților – Părhăuți, ctitoria boierului Gavriil Trotușan, și
400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, ctitoria lui Ștefan Tomșa al II-lea”, transmit reprezentanții
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din
acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mănăstirea Sfântul Ilie –
Șcheia va fi resfințită miercuri, de sărbătoarea Sfântului Ilie.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-18/Manastirea-Sfantul-Ilie-Scheia-va-fi-resfintitamiercuri-de-sarbatoarea-Sfantului-Ilie

14.IPS Calinic răspunde criticilor legate de controale inopinate în parohii,
despre faptul că ar fi mândru sau subiectiv în anumite chestiuni: Nu mă
interesează „covorul roșu” și nici mesele de protocol. Nu voi apela la vreun
fel de intervenții estetice pentru a avea vreo înfățișare mai smerită - News
Bucovina, 17 Iulie 2022
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a oferit un răspuns detaliat la critici aduse de un
enoriaș care a constatat abordări diferite ale ierarhului care ar susține mai mult mănăstirile și călugării
decât preoții de mir, că ar disprețui parohiile și preoții, că prin răspunsurile pe care le dă la întrebări se
întrevede și „puțină mândrie” din partea ierarhului și că ia decizii subiective fiind fixat pe anumite
idei.
Enoriașul a făcut referire la un recent răspuns al ierarhului către o credincioasă care a arătat că dorește
să participe la slujbe la o altă parohie decât cea de domiciliu, fiind sfătuită însă să aibă o discuția în
prealabil cu preotul duhovnic, cu precizarea că nu se poate afilia la o altă parohie decât dacă se mută în
acea parohie.
Acest răspuns l-a făcut pe enoriași să observe mari diferențe la răspunsuri întrucât în trecut, când
cineva scrisese că participă la slujbe la mănăstiri, IPS Calinic i-a răspuns că până ce preoții de mir nu
vor oferi ceea ce au nevoie credincioșii, atunci să își asume înfrângerea.
În baza ultimului răspuns, enoriașul îi transmite IPS Calinic că cei care participă la slujbe, în număr
mare, la Mănăstirea Sfântul Ioan, la Cămârzani etc. ar trebui sfătuiți să meargă la parohiile de unde
aparțin, sau la spovedanie să fie trimiși la preoții din parohii și să nu mai meargă pe la schituri și
mănăstiri cu sutele.
„Dar nu se mai aplică atunci când este vorba de mănăstiri, se aplică doar unilateral, corect…? De
exemplu, la bisericile de parohie, unde preotul poate are familie, are rate la bancă și poate nu e atât de
dificil ca cel din comentariul femeii de mai sus, acceptă totodată decizia fiecărei persoane de a alege
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biserica și duhovnicul potrivit lor. Făra alte discuții jenante și jigniri că de ce decide un enoriaș diferit
pe acest subiect. Libertatea de a alege nu o poate îngrădi nicio religie, nicio dogmă, niciun sfânt sinod
sau vreun statut bisericesc!”, a scris enoriașul.
Mai mult, acesta în întreabă pe Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților de unde vine acest dispreț față de
parohii, față de preoții de mir, mai ales că a constatat că este spre zero participarea ierarhului la
hramuri și sfințiri la bisericile de mir din eparhie, dar că, în schimb, la mănăstiri, „cinste și mare
participare arhierească”.
„Preoții ăștia disprețuiți de pe la sate aduc bani la bugetul ASR, mult mai mulți decât mănăstirile.
Dacă veți binevoi vreodată să recitiți multe dintre sugestiile, ideile oferite către dumneavoastră prin
rubrica „Răspunsul ierarhului” și le veți reciti obiectiv, veți observa că există multe idei și păreri bune.
Dar, din păcate, deși sigur vă supără ceea ce vă transmit acum, cred că există puțină mândrie aici.
Înțelepciunea e dar, și doar atât. Multe dintre aceste daruri și talanți vi s-au dat, dar la capitolul
mândrie ar fi poate necesar să discutați cu duhovnicul, așa cum bine sfătuiți pe alții să o facă”, i-a mai
scris enoriașul.
Acesta a mai afirmat că se vede disprețul ierarhului categoric față de parohiile de mir prin vizitele
pastorale așa zise, care sunt ca nicăieri în BOR.
„Pe furiș, ca niște controale inopinate, deseori după-amiaza, când nu mai este program nici măcar la
vreo instituție publică, preotul trebuie să stea stresat că sună colegii dumneavoastră cu care mergeți
însoțit și trebuie să se prezinte urgent la control. Anii trec, vremurile se schimbă, generațiile la fel, am
lucrat în străinătate și vă zic din viitor, preotul, cât și enoriașul de acum din România trebuie prețuiți la
maxim, pentru că s-ar putea ca aceste vremuri de acum din RO să devină doar amintiri, așa ca în foarte
multe țări occidentale”, a mai scris enoriașul.
Mai mult acesta vine cu o rugăminte ca IPS Calinic să ia deciziile mai obiectiv, mai cu folos spre om
și societate decât spre o idee fixă dacă își dorește un rezultat mai bun și mai de durată.
În răspuns, IPS Calinic spune că în primul rând crede că este vorba despre o neînțelegere pentru că nu
a îngrădit libertatea de a decide în ceea ce privește viața spirituală a unei persoane, ci doar a vrut să
reafirme faptul că, statutar, un preot nu poate săvârși servicii decât în parohia în care este numit, iar în
rest, trebuie să aibă acceptul preotului paroh.
„Dacă cineva dorește să își schimbe duhovnicul, desigur că poate face aceasta, la fel ca în cazul
medicului de familie ori al unui doctor pentru o anumită specialitate. Recomandarea mea, e drept,
exprimată indirect, este ca înainte de a face un astfel de pas să se discute cu părintele duhovnic pentru
a-i transmite motivele/nemulțumirile. Așa cred că este și civilizat, și canonic”, a adăugat ierarhul.
În ceea ce privește acuzația de dispreț față de preoții și parohiile de la țară, IPS Calinic a respins-o și a
cerut să i se dea un singur exemplu în acest sens.
„Mândrie? Zona din care provin nu este o zonă a oamenilor mândri. Alte zone dețin apanajul acestei
virtuți. Eu nădăjduiesc că nu am reușit să dobândesc o astfel de virtute până acum. Sincer, am avut alte
priorități. Iar dacă dumneavoastră vi se pare că aș fi, nu voi încerca să vă schimb părerea și nici nu voi
apela la vreun fel de intervenții estetice, pentru a avea vreo înfățișare mai smerită. Când ai de la
Dumnezeu, bine este să mulțumești și să prețuiești ceea ce ai”, a răspuns IPS Calinic.
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mai spus că nu face controale inopinate în parohii, ci vizite întrun timp legitim.
„Cât despre controalele inopinate, pe furiș, despre care faceți vorbire, aș vrea să vă spun că, în buna
tradiție a Bisericii, în duminici și sărbători, dar mai ales în duminici, în parohii, după amiază se
slujește Vecernia și Paraclisul Maicii Domnului, se ține cuvânt, după care are loc Școala de Duminică,
împreună cu tinerii din parohie – credincioșii de mâine ai Bisericii. Din acest motiv consider că
vizitele sunt efectuate într-un timp legitim. Nu anunț de regulă vizitele pentru că nu mă interesează
„covorul roșu” la primire si nici mesele de protocol. Ceea ce mă interesează în mod deosebit este
starea bisericilor, a cimitirelor și buna rânduială a slujbelor din parohiile eparhiei; aceasta trebuie să fie
o permanență, nu o întâmplare, ocazionată de vizita ierarhului”, a menționat ierarhul.
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IPS Calinic a mai spus că nu se consideră vinovat pentru faptul că mulți credincioși merg la mănăstiri.
„Fiecare merge unde îi este drag, unde se simte împlinit sufletește. Ce vină au avut apostolii când mii
de oameni au urcat pe Muntele Fericirilor, rămânând până târziu, spre seară, ca să-L asculte pe
Învățătorul lor?! Așa cum știm din Scripturi, acei oameni erau de prin alte „parohii”, sate și comune
ale Țării Sfinte”, a mai arătat ierarhul.
În ceea ce privește obiectivitatea consideră că nu poate fi mai mult decât este acum.
„Cât despre obiectivitate? Mai mult decât sunt, nu știu dacă mai este loc; mai ales că obiectivitatea
mea este obiectivitatea permanenței Centrului Eparhial, în cadrul căreia se iau hotărârile. În ceea ce
privește sfaturile, suntem dispuși să le primim, însă pe cele care ajută lucrarea Bisericii. Sfaturile date
de oameni care văd în Biserică și preoți ce este mai rău, de multe ori din auzite de la alți binevoitori,
chiar nu ne ajută. Închei prin a vă spune că suntem dispuși la dialog și că urmărim binele în tot ceea ce
facem, chiar dacă uneori acest lucru este mai greu de sesizat”, a concluzionat IPS Calinic.
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347870/ips-calinic-raspunde-criticilor-legate-de-controaleinopinate-in-parohii-despre-faptul-ca-ar-fi-mandru-sau-subiectiv-in-anumite-chestiuni-nu-maintereseaza-covorul-rosu-si-nici-mes

15.IPS Calinic spune că nu este foarte interesat de comentariile la răspunsurile
pe care le oferă credincioșilor: Îl las pe Dumnezeu să stabilească
obiectivitatea, dar și intențiile celor care trunchiază răspunsurile ori
comentează - News Bucovina, 16 Iulie 2022
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a explicat în cadrul rubricii Răspunsul Ierarhului că
aceasta are ca scop să ofere răspunsuri credincioșilor și că nu este interesat de comentarii.
IPS Calinic a fost întrebat de un credincios dacă este posibilă interzicerea preluării anumitor postări de
anumite site-uri pentru că respectivul a constatat că sunt foarte multe postări preluate acesta fiind și
motivul pentru care apar și foarte multe controverse.
„Știu că nu răspundem noi de ele, dar mă doare să tot văd atât de multe comentarii urâte. Și de
Înaltpreasfinția Voastră, de Biserică, de preoți și de tot ce înseamnă Ortodoxie. Dumneavoastră ne
faceți un bine că ne răspundeți, dar ceilalți, preluând aceste răspunsuri, fac subiecte de ceartă și de a li
se da importanță”, a apreciat credinciosul.
IPS Calinic a răspuns că nu este foarte interesat de comentariile la răspunsurile pe care le oferă.
„Singurul lucru care mă interesează este să răspundem întrebărilor credincioșilor noștri. Nu citesc și
nici nu pot spune că mă interesează comentariile. Îl las pe Dumnezeu să stabilească obiectivitatea, dar
și intențiile celor care trunchiază răspunsurile ori comentează. Am certitudinea că astfel de
comportamente nu fac nimic altceva decât să atragă „dragostea” lui Dumnezeu asupră-le”, a precizat
IPS Calinic.
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347850/ips-calinic-spune-ca-nu-este-foarte-interesat-decomentariile-la-raspunsurile-pe-care-le-ofera-credinciosilor-il-las-pe-dumnezeu-sa-stabileascaobiectivitatea-dar-si-intentiile-celor-care-trunchiaza
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16.Doliu în Biserica Ortodoxă! A murit unul dintre cei mai iubiți duhovnici
români - ZDI, News Bucovina, 18 Iulie 2022, AUTOR: REDACȚIA
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță plecarea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Grigorie
Halciuc, proinstareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.
”Până duminică, la ora 17:00, trupul neînsuflețit al părintelui Grigorie va fi depus la Mănăstirea
Sfântul Ioan, după care va fi dus la Mănăstirea Putna, cu sosirea în jurul orei 19:00.
Luni, 18 iulie, la ora 8:00, se va oficia Sfânta Liturghie, la altarul exterior al mănăstirii, iar de la ora
10:00 va începe slujba de înmormântare.
Părintele arhimandrit Grigorie Halciuc s-a născut în comuna Poșta din Tulcea, în 8 februarie 1938,
părinții săi fiind Iacob și Tatiana. În 24 noiembrie 1955, a intrat în viața monahală, la Schitul Rarău.
Aici s-a format ca monah, fiind ucenic al părintelui ieroschimonah Daniil – Sandu Tudor, starețul
schitului.
A fost rasoforit în 25 decembrie 1955.
În 1959, regimul comunist a dat Decretul 410, prin care foarte mulți călugări au fost dați afară din
mănăstiri. Părintele Grigorie a trebuie să părăsească mănăstirea, dar verticalitatea, demnitatea,
dragostea de Dumnezeu și atașamentul pentru totdeauna față de Hristos pe care i le-a insuflat părintele
Daniil Sandu Tudor l-au ajutat să nu se îndepărteze de chemarea la viața monahală.
„Ce fel de atlet al lui Hristos ești tu?” era întrebarea pe care părintele Daniil o adresa atunci când un
viețuitor întârzia la slujbele bisericești, întrebare pe care nu a uitat-o niciodată.
În 1965 a intrat în obștea Mănăstirii Putna. Aici a fost călugărit în 8 aprilie 1974, deși cererea de
călugărie a fost depusă din 1966. El și părintele Tudor Pavlo, consăteanul său, cu care viețuise
împreună la Rarău, au fost călugăriți luni, în Săptămâna Pătimirilor, cu ușile închise, întrucât nu se
primea aprobare de la regimul comunist.
A fost hirotonit întru diacon pe 23 martie 1975, în Duminica Ortodoxiei, de către Preasfințitul Părinte
Adrian Hrițcu, Episcop-vicar al Mitropoliei Iașilor, și hirotonit întru ieromonah pe 25 martie 1975, la
sărbătoarea Bunei Vestire, de Înaltpreasfințitul Părinte Iustin, Mitropolitul Moldovei.
În 1978 a fost hirotesit protosinghel, iar în 1985 a fost hirotesit arhimandrit, de către Preafericitul
Părinte Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei.
După absolvirea Seminarului și a Institutului Teologic din București, în 1978 a fost numit stareț la
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ascultarea pe care a avut-o până în 1 septembrie 2020.
La 25 decembrie 2021, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților, în semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în timpul deceniilor
în care a fost cu vrednicie starețul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/doliu-in-biserica-ortodoxa-a-murit-unul-dintre-cei-mai-iubitiduhovnici-romani--328695.html
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/347864/proin-staretul-manastirii-sfantul-ioan-cel-nou-de-lasuceava-arhimandrit-grigorie-halciuc-a-trecut-la-cele-vesnice

17.Revin restricțiile în România?! Anunțul făcut chiar acum în direct la TV Capital, 16 Iulie 2022,de Iulian Luca
Numărul infectărilor va crește în următoarea perioadă, avertizează specialiștii, iar acest lucru se vede
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deja din datele pe care Ministerul Sănătății le transmite. Doar în Capitală, incidența la mia de locuitori
a depășit 4 și ar putea fi mai mare, având în vedere numărul limitat de teste. În acest context, medicii
recomandă românilor să folosească masca de protecție în spațiile închise.
Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul Clinic „Sfânta Parascheva” din Iași, a avertizat că
numărul de cazuri de COVID-19 o să crească în perioada următoare, în valul șase, care se extinde în
România. Aceasta a vorbit despre restricții, masca de protecție, dar și despre eficiența vaccinului în
fața variantei Omicron.
„Ne aflăm într-o perioadă în care numărul de cazuri o să crească”, a avertizat medicul infecționist
Carmen Dorobăț.
Românii să poarte masca în spațiile închise
Medicul recomandă să folosim masca de protecție în spațiile închise dacă vrem să ne protejăm. Pe de
altă parte, despre restricții, ea consideră că „nu este cazul”.
„Este vară, vacanță, socializare. Cine ar vrea să se păzească de această infecție ar trebui să respecte o
recomandare: să pună masca pe figură dacă este în spațiu închis, cum ar fi în mijloacele de transport în
comun, avioane, trenuri, că tot vorbim de vacanțe”, a atras atenția medicul Carmen Dorobăț.
„Nu este cazul unor restricții. Dar va trebui să respectăm regulile țării în care mergem. Sunt deja
măsuri obligatorii cu masca în mijloacele de transport în comun. Trebuie să ne supunem deciziilor din
țara respectivă”, a adăugat Carmen Dorobăț.
Vestea dimineții despre PENSIILE din România! Este informația momentului pentru milioane de
români
Despre vaccin, medicul infecționist spune că acesta a ajutat foarte mult în ceea ce privește formele
grave și foarte grave din valul Delta.
„Din ce am constatat, categoric vaccinul a ajutat in special în valul Delta, cu acele forme grave și
extrem de grave, când trebuia să asigur necesarul de oxigen. Cei vaccinați nu au făcut forme grave de
boală. La tulpina BA.5 care circulă în țara noastră, deși este extrem de contagioasă, este într-o oarecare
măsură protejată de vaccin.
În momentul de față circulă Omicron, în India, Marea Britanie este alta (n.r. subvarianta BA.2.75, tot
din Omicron, dar de 5 ori mai infecțioasă decât BA.5)”, a explicat medicul infecționist Carmen
Dorobăț la Realitatea PLUS.
Incidența cazurilor este de peste 4 în Capitală
Ultimele date transmise sâmbătă de Ministerul Sănătății arată că un număr de 3.718 cazuri noi de
persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 389 mai puţine faţă de
ziua anterioară, fiind efectuate peste 15.200 de teste.
Conform MS, 670 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv
la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală.
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt în Bucureşti – 1.161 şi în judeţele
Constanţa – 255, Sibiu – 249, Cluj – 171, Timiş – 155 şi Prahova – 138.
Rata de infectare înregistrată la 14 zile, la nivel naţional, este de 0,955 cazuri la mia de locuitori. Cea
mai mare incidenţă este în Bucureşti – 4,02, urmată de judeţele Ilfov – 2,64, Braşov – 2,1, Cluj – 2,09,
Sibiu – 2,05 şi Constanţa – 1,84.
https://www.capital.ro/revin-restrictiile-in-romania-anuntul-facut-chiar-acum-in-direct-la-tv.html
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18.Prelungim campania de strângere de fonduri pentru bursa lunară a 100 de
copii și tineri excepționali - Pro Tv, Iași, 15 Iulie 2022
Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor susține la studii 100
de copii și tineri din județele Iași, Botoșani și Neamț, care provin din familii numeroase cu peste 7
copii și au rezultate foarte bune la învățătură.
Timp de o lună am prezentat, pe pagina noastră de Facebook, poveștile impresionante ale celor 100 de
bursieri în cadrul campaniei de strângere de fonduri pentru a-i putea susține la studii în anul
școlar/universitar 2022-2023.
Până în prezent, am reușit să adunăm fonduri pentru 88 de burse, prin urmare, prelungim campania
până la 31 iulie, în vederea colectării resurselor pentru restul de 12 burse.
https://provitaiasi.ro/prelungim-campania-de-strangere-de-fonduri-pentru-bursa-lunara-100-de-copiisi-tineri-exceptionali

19.Vasile Bănescu se războiește steril cu ActiveNews și cititorii noștri care
solicită DEMITEREA lui - Active NEws, 14 Iulie 2022, DE ACTIVENEWS
În urma Editorialului ActiveNews scris de Adrian Pătrușcă despre Vasile Bănescu și inepțiile lui pe
tema avortului, între care se numără formulări perfide ca „justificarea medicală a avortului” și
„interzicerea totalitară a avortului” - opinii care contrazic poziția OFICIALĂ a BIsericii față de crima
avortului - , civilul „woke” de la Patriarhie a ținut să adauge post-factum, astăzi, un „necesar post
scriptum”. Îl publicăm mai jos, pentru a-i devoala mentalitatea de „Ștefan Gheorghiu”, în așteptarea
unui post-post-scriptum, ceva mai sintetic și elevat în același timp, cum ar fi o și mai necesară Cerere
de demisie sau, și mai simplu, anunțul unei demiteri patriarhale, după cum solicită și cititorii noștri.
(V.R.)
„Pentru posibila lămurire a unei nuanțe esențiale, care scapă unora dintre lectorii cu cecitate spirituală
din zona sumbră în care preceptele religioase curate sunt percepute ca ordine militărești pe care le-ar
putea emite Biserica în societate, revin cu acest necesar post scriptum la textul transmis ieri:
„Interzicerea totalitară a avortului” este sintagma care descrie exclusiv un act juridic abuziv, emanat
de un sistem politic pur totalitar, așa cum a fost ceaușismul în România.
Biserica pledează cauza Vieții și a libertății morale a persoanei, care se mântuiește în relația cu Hristos
răsfrântă iubitor în cea cu aproapele său, nu cauza totalitarismului de orice fel care strivește și elimină
persoana, transformând-o în individul-masă, așa-zisul „om nou” fără niciun Dumnezeu.”
Vasile Bănescu (în calitate de persoană particulară, bănuim, în toate înțelesurile cuvântului)
Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews
https://www.activenews.ro/stiri/Vasile-Banescu-se-razboieste-steril-cu-ActiveNews-si-cititorii-nostricare-solicita-DEMITEREA-lui-175168
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20.De ce curente ideologice influente atacă familia tradiţională şi descurajează
natalitatea? - ZDI, 18 Iulie 2022, AUTOR: ALEXANDRU LĂZESCU
În mod normal criza demografică severă din lumea occidentală ar trebui să fie considerată una
existenţială; însă în loc de asta vedem în spaţiul public mai degrabă preocupări legate de subiecte care
merg exact în sens opus, problema transgenderilor sau dezbateri pe teme precum „ce este aceea o
femeie?”
Într-un film celebru din 1984, „The Killing Fields”, despre ororile din perioada regimului instaurat în
Cambodgia la sfârşitul anilor ‘70 de Khmerii Roşii, sub conducerea lui Pol Pot, care se fac vinovaţi
pentru uciderea a 2 milioane de oameni (aproape un sfert din populaţia ţării), într-una dintre
numeroasele scene şocante, unui grup de copii li se explică pe o tablă, cu creta, cum trebuie să se rupă
complet de mama şi tata. Peste ani, mişcarea neo-marxistă Black Lives Matter (pentru care s-a
îngenuncheat înaintea meciurilor de fotbal din Marea Britanie) are un obiectiv similar: „demantelarea
familiei occidentale nucleare”, adică a familiei tradiţionale compusă din mamă, tată şi copii. Pentru
grupările şi curentele extreme de stânga nucleul reprezentat de familie, legăturile profunde care îi
unesc pe membrii acesteia, sunt văzute drept o piedică majoră în calea masivelor lor proiecte de
inginerie socială.
Într-un registru oarecum similar asistăm la un curent care a luat amploare în spaţiul occidental, mai
ales în ultimul deceniu, care în diferite forme, nu neapărat explicite, dar de aceea cu atât mai eficiente,
descurajează conceptul de familie în forma sa tradiţională şi natalitatea. „Multitudinea de poziţii ale
stângii omnipotente în plan cultural, luate în ansamblu, relevă nu doar o relaţie neutră, electivă, faţă de
naşteri, ci o ostilitate activă faţă de acestea”, scrie Lionel Shriver în săptămânalul britanic The
Spectator într-un articol intitulat sugestiv „Epoca anti-nataliştilor”. Politicilor represive din trecut faţă
de homosexualitate, desigur condamnabile, le-au luat locul altele care merg mult mai departe, în sens
opus, celebrează existenţa a zeci de „identităţi de gen”, identităţi despre care li se vorbeşte într-un
documentar BBC chiar copiilor din clasele primare. Între timp Ziua Gay Pride s-a transformat în unele
locuri, în care nu există nici un fel de discriminare legală sau de natură socială, în Luna Gay Pride,
observă Lionel Shriver, cu trimitere la cea consumată în New York.
O lege votată anul trecut în Ungaria promovată de guvernul Viktor Orban care interzice promovarea în
rândul tinerilor sub 18 ani, deci în şcoli, a homosexualităţii şi identităţilor de gen este considerată la
Bruxelles o gravă încălcare a valorilor europene. La acea vreme, Dunja Mijatović, Comisarul
European pentru drepturile omului, a descris legislaţia ca fiind un „afront adus drepturilor şi
identităţilor persoanelor LGBTI (un acronim pentru Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender şi Intersex –
în sine o impresionantă listă de identităţi sexuale inventate în ultima perioadă) care îngrădeşte
libertatea de exprimare şi de educaţie a tuturor maghiarilor”. Adăugând că „modificările legislative
propuse contravin standardelor internaţionale şi europene în domeniul drepturilor omului” şi că „este
înşelător şi fals să se pretindă că acestea sunt introduse pentru a proteja copiii.”
De partea cealaltă a Atlanticului, o lege cu o bătaie mult mai restrânsă, votată de administraţia
republicană din statul american Florida, promulgată de guvernatorul Ron DeSantis în martie anul
acesta, care interzice introducerea orelor de orientare sexuală şi identitate de gen pentru elevii de la
grădiniţă până în clasa a treia (copii până la 9 ani) a fost de asemenea atacată violent de administraţia
Biden, de politicienii Democraţi şi de mass media liberale, care consideră că reprezintă o gravă
ameninţare pentru copiii LGBTQ, deşi e greu de crezut că la vârsta de 5,6 sau 7 ani aceştia ar fi
măcinaţi de astfel de angoase. Problema este mai degrabă aceea că această propagandă livrată la o
vârstă fragedă îi face pe mulţi să apeleze la schimbări de sex (în Statele Unite există 400 de clinici
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specializate în acest domeniu) pe care le regretă, tardiv, mai târziu. De remarcat şi faptul că în ambele
cazuri legile scot în evidenţă dreptul părinţilor de a decide în privinţa tipului de educaţie sexuală la
care ar trebui expuşi copiii în şcoală, aspect de asemenea aspru condamnat de criticii acestora.
Cu foarte puţine excepţii lumea occidentală se confruntă cu o acută criză demografică. Numai că în
locul unor îngrijorate semnale de alarmă faţă de o criză care poate fi considerată una existenţială
vedem în spaţiul public, în mass media şi universităţi, mai degrabă preocupări legate de transgenderi,
dezbateri pe teme precum „ce este aceea o femeie?”, ca să nu mai vorbim de campanii care militează
pentru avorturi chiar până în lunile terminale. Lucrurile au luat-o cu totul razna din acest punct de
vedere. Iar asta se vede şi din felul în care a fost comentată mediatic şi la noi decizia Curţii Supreme a
Statelor Unite care, departe de a interzice avorturile, aşa cum a fost adesea prezentată, nu a făcut decât
să lase, democratic, decizia privind reglementarea acestora la nivelul statelor. În afară de asta, după
cum observă Lionel Shriver una este să fii în favoarea dreptului la avort până la limite rezonabile ale
sarcinii, de regulă 14-16 săptămîni, şi cu totul altceva să transformi avortul într-un semn de nobleţe,
demn de laudă şi preţuire, aşa cum decretează propaganda progresistă „woke”.
O cercetare Gallup din 2021 releva că în ultimul deceniu procentul americanilor care se identifică
drept LGBTQ s-a dublat, de la 3,5% în 2012 la 7,1% în 2021. Această spor considerabil se datorează
în special creşterii spectaculoase a celor din segmentul de vârstă al Generaţiei Z (cei născuţi între 1997
şi 2003) care în proporţie de 21 procente se identifică drept LGBTQ! Prin comparaţie procentul pentru
cei din Generaţia Millenials (născuţi între 1981 şi 1996) este de 11 procente, deci la jumătate, pentru
cei din Generaţia X (născuţi în intervalul 1965-1980) era de 4 procente iar pentru Baby Boomers
(născuţi în intervalul1946-1964) de 3 procente. Dacă ne oprim doar la ultimele două generaţii, dar
chiar şi în raport cu Generaţia X, e vorba de cei care au crescut şi s-au dezvoltat ca adulţi într-o
perioadă în care nu numai că nu mai existau repercusiuni legale privind homosexualitatea, care fusese
decriminalizată în Statele Unite în 1967, dar şi gradul de acceptabilitate socială crescuse spectaculos,
deci nu mai existau motive serioase să-ţi ascunzi preferinţele sexuale, e clar că explozia numărului
celor care se declară LGBTQ nu poate avea o explicaţie de natură genetică. Este mult mai probabil,
mai ales pentru Generaţia Z, efectul enormei propagande pro-LGBTQ al cărei mesaj general este că e
cool şi adesea tot mai avantajos din punctul de vedere al carierei să te identifici sexual în acest fel.
Curentul anti-natalitate a căpătat un şi mai mare avânt, de data asta explicit, sub mantra demersului de
„Salvare a Planetei” care ar fi ameninţată de Schimbările Climatice. Un cunoscut podcaster american,
Ezra Klein, a scris la un moment dat pe Twitter că una dintre întrebările cele mai frecvente care i s-au
pus cu cele mai diverse ocazii, conferinţe, dineuri, conversaţii pe social media, a fost „dacă ar trebui să
mai am copii” având în vedere că aceştia ar contribui la „criza climatică”. Ceea ce nu e de mirare din
moment ce chiar prinţesa „woke”, Meghan Markle, a ţinut să ne spună că nu va avea mai mult de doi
copii cu prinţul Harry, din acelaşi motiv. Ca urmare, cei doi au fost desemnaţi drept „un model
exemplar de urmat în materie de protecţie a mediului” şi au primit chiar şi un premiu de la un ONG
din Marea Britanie care militează pentru o „populaţie sustenabilă” a Planetei. Este incredibil în ce
măsură a ajuns propaganda Schimbărilor Climatice să bulverseze psihologic segmente largi ale
populaţiei, exploatând lipsa crasă a cunoştinţelor elementare în materie de ştiinţă şi constanta
descurajare a gândirii critice. Mai ales tinerii, îndoctrinaţi din şcoală, preiau automat tot felul de astfel
enormităţi privind impactul uman asupra mediului şi intră într-o depresie generalizată cu consecinţe
extrem de grave şi pentru ei şi pentru societate în ansamblu.
Desigur, omenirea nu este ameninţată de dispariţie. Acest fenomen şi acest tip de mentalitate sunt
caracteristice în principal doar pentru spaţiul occidental. De pildă, fertilitatea în Africa şi Orientul
Mijlociu sunt la cote ridicate. În mod logic asta înseamnă că ponderea globală a lumii occidentale, cu
impact în planul influenţei şi prosperităţii, se va diminua accentuat în perioada următoare. Ar fi oare
speculativ şi conspiraţionist să ne gândim că e vorba de un demers deliberat din acest punct de vedere,
care continuă o mai veche abordare privind „limitele creşterii” promovată în trecut de Clubul de la
Roma? Nu neapărat, dacă facem trimitere la aşa numitul proiect al „Marii Resetări” enunţat de Klaus
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Schwab sub egida Forumului Economic Mondial de la Davos cu sprijinul unei părţi importante din
elitele politice, corporatiste, mediatice şi ONG-istice din lume, preponderent din Vest.
O bună întrebare este cum va rezolva Vestul criza forţei de muncă creată de acest deficit demografic
sever. Două posibile explicaţii sunt: 1. imigraţia, cu preţul unor masive tulburări sociale; 2.
introducerea pe scară largă a Inteligenţei Artificiale care ar putea înlocui omul nu doar în zona
producţiei (unde se face deja apel din plin la roboţi, de pildă în industria auto), ci chiar şi în zona
serviciilor de înaltă specializare precum cele din domeniul legal sau din cel medical. Yuval Voval
Harari, devenit o adevărată vedetă mondială în discuţiile despre trecutul şi viitorul planetei, crede chiar
că în viitor problema nu va fi aceea a lipsei forţei de muncă, ci aceea creată de mulţimea oamenilor
deveniţi „inutili”, fără rost, în urma introducerii pe scară largă a unor tehnologii care îi înlocuiesc.
Soluţia sa, cinică şi şocantă, în ceea ce îi priveşte pe „inutili” este „o combinaţie de droguri şi jocuri pe
calculator”.
E greu de spus cât de probabil este un astfel de scenariu deşi pe de altă parte sunt greu de ignorat şi
imensele provocări introduse de noile tehnologii. Dar deocamdată merită de consemnat o constatare
din finalul articolului semnat de Lionel Shriver în The Spectator: „există ceva nihilist, autodefetist şi
sumbru atunci când o civilizaţie nu mai doreşte să se auto-reproducă” .
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/de-ce-curente-ideologice-influente-ataca-familia-traditionala-sidescurajeaza-natalitatea--328666.html

21.Dreptul la avort, în România - Qmagazine, 18 Iulie 2022, de Av. Delia Ioniță
În contextul evenimentelor care a vut loc recent la nivelul Statelor Unite ale Americii referitor la
situația dreptului la avort, precum și al discuțiilor și dezbaterilor ce au fost reactivate cu această ocazie
la nivel mondial, vă prezentăm în cadrul acestui material situația actuală a legislației naționale
referitoare la acest subiect.
Sorin Cîmpeanu explică de ce modifică legile educației
Dreptul la avort, în România
JPMorgan, HSBC și Citigroup chemate în judecată la Haga pentru crime de război
Peste 10.000 de hectare de pădure afectate de incendii în prima jumătate a anului
S-a hotărât să dezvăluie. Ghinea dezleagă misterul irigațiilor din PNRR
Avortul, sau întreruperea cursului sarcinii, așa cum este denumit în Codul Penal la art. 201, este
pedepsit doar în cazul în care este practicat în următoarele condiții:
în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie și drept de
liberă practică medicală în această specialitate;
dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni.
În aceste situații, pedeapsa este închisoarea între 6 luni și 3 ani.
„Foarte important de precizat este faptul că, pe lângă toate aceste situații în care este ilegal avortul,
trebuie ținut cont și de consimțământul femeii însărcinate. În cazul în care, deși sarcina este sub
paisprezece săptămâni, întreruperea cursului sarcinii a fost efectuată într-o instituție medicală/cabinet
medical autorizat în acest scop și de către un medic având specialitatea obstetrică-ginecologie, dar
procedura a fost efectuată fără consimțământul femeii însărcinate, fapta este incriminată în mod
agravat, în acest caz, limitele de pedeapsă fiind cuprinse între 2 și 7 ani.” afirmă Delia Ioniță, avocat la
Iordăchescu & Asociații.
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O altă agravantă a infracțiunii apare în cazul în care femeii însărcinate i-a fost produsă o vătămare
corporală sau aceasta a decedat. În aceste condiții, limitele de pedeapsă vor fi între 3 și 10 ani (în cazul
vătămării) sau între 6 și 12 ani (în cazul decesului).
Mai este reglementat faptul că, în cazul în care infracțiunile prezentate mai sus au fost săvârșite de
către un medic, în cazul în care va fi condamnat la pedeapsa închisorii, cu privire la acesta va fi
aplicată și interzicerea exercitării profesiei de medic..
Întreruperea cursului sarcinii este posibilă și după ce sarcina a depășit paisprezece săptămâni, însă
doar în condiții extrem de restrictive. O primă variantă este întreruperea cursului sarcinii strict în scop
terapeutic, efectuată de un medic de specialitate obstetrică ginecologie. Aceasta este posibilă în cazul
în care vârsta sarcinii atinge maxim douăzeci și patru de săptămâni.
În cazul în care vârsta sarcinii depășește douăzeci și patru de săptămâni, întreruperea cursului sarcinii
mai poate fi efectuată de către un medic de specialitate obstetrică ginecologie strict în scop terapeutic
și strict în interesul mamei sau al fătului. Acest scop terapeutic despre care se face referire în Codul
Penal trebuie demonstrat prin acte medicale, din care să reiasă în mod clar faptul că viața, integritatea
corporală sau sănătatea, atât a mamei cât și a fătului, sunt într-adevăr puse în pericol. „Discuțiile
aprinse provocate de decizia Curții Supreme din SUA au avut în mod evident reacție și la nivel
european. În cadrul Parlamentului European a fost dezbătut proiectul legislativ cu privire la dreptul la
avort recunoscut la nivelul UE. Pentru acest proiect au fost formulate 378 de voturi în favoare, 255
împotrivă și 42 de abțineri. În urma votării a fost adoptată Rezoluția B9-0299/2022 prin care a fost
consacrat acest drept și totodată a fost formulat un punct de vedere de dezaprobare cu privire la
deciziile luate la nivelul Statelor Unite ale Americii.
https://www.qmagazine.ro/dreptul-la-avort-in-romania/

22.STUDIU. Copiii născuți prin fertilizare în vitro au rezultate mai bune la
școală decât cei născuți natural - Aleph News, 18 Iulie 2022, de Alina
Manaila
Copiii născuți prin utilizarea fertilizării în vitro (FIV) par să aibă rezultate mai bune la școală decât cei
născuți prin concepție naturală.
Cu toate acestea, noul studiu realizat de cercetătorii de la University College London a mai descoperit
că copiii născuți folosind FIV sunt mai predispuși la anxietate și depresie în anii adolescenței.
Oamenii de știință au analizat înregistrările a peste 280.000 de copii născuți pe parcursul a cinci ani și
apoi i-au urmărit pe măsură ce au crescut.
Copiii născuți prin utilizarea fertilizării în vitro (FIV) par să aibă rezultate mai bune la școală decât cei
născuți prin concepție naturală.
Oamenii de știință au analizat înregistrările a peste 280.000 de copii născuți pe parcursul a cinci ani și
apoi i-au urmărit pe măsură ce au crescut.
Ei au studiat apoi rezultatele educaționale și sănătatea mintală a celor născuți ca urmare a reproducerii
asistate medical (RUAM)), care include proceduri precum tratamentul FIV, inseminarea artificială și
inducerea ovulației.
Studiul este considerat a fi primul care examinează legăturile dintre metodele de concepție, sănătatea
mintală și bunăstarea mai târziu în viață. Cercetările anterioare s-au orientat doar la primii ani ai
dezvoltării unui copil.
Echipa a descoperit că adolescenții născuți prin RUAM au avut performanțe mai bune la școală, mai
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puține șanse să abandoneze școala și au un risc mai mic de a fi șomeri sau de a părăsi casa mai
devreme în comparație cu adolescenții născuți natural.
Cu toate acestea, aceste diferențe aproape au dispărut atunci când echipa a luat în considerare mediul
socio-economic, ceea ce arată modul în care mediul familial l-ar putea explica. În ciuda acestui fapt,
cercetătorii au descoperit că cei născuți prin RUAM prezentau un risc crescut de a dezvolta o tulburare
mintală, în special anxietate sau depresie.
Chiar și frații prezintă aceleași diferențe
Cercetătorii au folosit înregistrările administrative ale 280.682 de copii finlandezi născuți între 1995 și
2000 pentru a ajunge la concluzii. Ei au comparat o serie de rezultate educaționale și de sănătate
mintală în rândul adolescenților între 16 și 18 ani care au fost născuți în mod natural (266.925) și prin
RUAM (13.757).
Aproximativ 10% dintre adolescenții născuți RUAM și 9% dintre adolescenții născuți în mod natural
au primit un diagnostic de sănătate mintală între aceste vârste. Deși mici, constatările bazate pe mai
mulți indicatori ai sănătății mintale au fost consistente, potrivit studiului publicat în Jurnalul European
al Populației.
De asemenea, studiul a constatat un risc crescut atunci când a comparat adolescenții născuți prin
RUAM cu frații lor născuți în mod natural. Echipa observă că acest lucru a permis cercetătorilor să
controleze caracteristicile familiei care altfel nu sunt observate.
„Ceea ce vedem aici este în mare parte liniştitor, copiii născuți prin reproducere asistată medical se
descurcă mai bine în general și, de fapt, nu sunt mai dezavantajați în ceea ce privește rezultatele
sănătății mintale”, spune coautorul studiului, dr. Alice Goisis de la Centrul de Studii Longitudinale al
UCL, într-un comunicat universitar.
„Cu toate acestea, faptul că observăm un risc crescut de tulburări de sănătate mintală odată ce luăm în
considerare caracteristicile familiei ar putea fi un motiv de îngrijorare și merită o atenție suplimentară
în cercetările viitoare.”
„Ne-am concentrat în mod explicit pe demografia socială a familiilor care au conceput copii prin
reproducere asistată medical, iar descoperirile noastre subliniază importanța integrării acestei
perspective în studiile despre reproducerea asistată medical și consecințele acesteia.”
Copiii FIV primesc mai multe oportunități?
Autorii studiului spun că copiii RUAM au mai multe șanse să provină din familii cu venituri mai mari,
care le pot oferi copiilor mai multe resurse care să le avantajeze educația. Cu toate acestea, ei cred, de
asemenea, că stresul de a concepe prin FIV poate determina părinții să dezvolte probleme de sănătate
mintală și acest lucru poate afecta și sănătatea viitoare a copilului lor.
„Deși nu avem date care să explice de ce copiii născuți prin reproducere asistată medical prezintă un
risc ușor mai mare de tulburări de sănătate mintală, credem că acest lucru se poate datora unor
mecanisme diferite”, spune autorul principal, Dr. Hanna Remes de la Universitatea. din Helsinki.
„Copiii născuți prin RUAM tind să fie primii născuți într-o familie. De asemenea, este posibil ca, din
cauza procesului prin care au trecut părinții copiilor născuți prin FIV, de exemplu, să fi fost expuși
unor probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea, la rândul lor, copiii lor vor fi
expuși la riscul de a avea probleme de sănătate mintală.”
Deoarece cel mai mare copil născut prin FIV are acum 43 de ani, cercetătorii spun că acest domeniu
de studiu este încă relativ nou. Având în vedere creșterea numărului de părinți care folosesc RUAM
din diverse motive, echipa adaugă că este vital să înțelegem care vor fi consecințele pe termen lung
pentru acești copii.
https://alephnews.ro/stiinta/studiu-copiii-nascuti-nascuti-prin-fertilizare-in-vitro-au-rezultate-maibune-la-scoala-decat-cei-nascuti-natural/
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23.Papa Francisc speră că o călătorie în Canada va ajuta la vindecarea
„răului” făcut populației indigene - Aleph News, 17 iUlie 2022, de Andrada
Giubega
Papa Francisc îndeamnă credincioşii să rostească rugăciuni care să îl însoţească în pelerinajul de
,,pocăinţă” din Canada.
Papa îşi va cere iertare grupurilor indigene pentru abuzurile comise de Biserica Catolică.
„Dragi fraţi şi surori din Canada, după cum ştiţi, voi veni printre voi, în special în numele lui Iisus,
pentru a întâlni şi a îmbrăţişa populaţiile indigene”, a afirmat suveranul pontif.
Papa Francisc a îndemnat credincioşii, duminică, să rostească rugăciuni menite să îl însoţească în
pelerinajul de ,,pocăinţă” în Canada. Suveranul pontif îşi va cere iertare grupurilor indigene pentru
abuzurile comise de Biserica Catolică, potrivit presei străine.
În timp ce a salutat publicul în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, papa Francisc a remarcat că pe 24 iulie,
,,cu voia lui Dumnezeu”, va începe o călătorie de şapte zile în Canada.
„Dragi fraţi şi surori din Canada, după cum ştiţi, voi veni printre voi, în special în numele lui Iisus,
pentru a întâlni şi a îmbrăţişa populaţiile indigene”, a afirmat suveranul pontif.
„Din păcate, în Canada, mulţi creştini, inclusiv unii membri ai instituţiilor religioase, au contribuit la
politicile de asimilare culturală, care, în trecut, au afectat grav, în diverse moduri, comunităţile native”,
a spus papa.
Papa Francisc a precizat că din acest motiv a întâmpinat recent la Vatican mai multe grupuri,
reprezentanţi ai popoarelor indigene, cărora li s-a adresat cu ”durere şi solidaritate faţă de răul pe care
l-au suferit”.
„Şi acum voi face o călătorie de pocăinţă, care sper că, cu harul lui Dumnezeu, poate contribui la calea
vindecării şi reconcilierii deja întreprinse”, a spus Francisc, făcând apel la credincioşi să îl „însoţească
cu rugăciuni” în timpul pelerinajului.
Când s-a întâlnit cu reprezentanţii indigenilor la începutul primăverii, papa Francisc şi-a oferit scuze
istorice pentru abuzurile comise în şcolile rezidenţiale conduse de biserici. Comisia pentru Adevăr şi
Reconciliere a Canadei i-a cerut liderului Bisericii Catolice să îşi prezinte scuzele papale pe teritoriul
canadian.
Peste 150.000 de copii canadieni au fost nevoiţi să frecventeze şcolile creştine finanţate de stat din
secolul al XIX-lea până în anii 1970, într-un efort de a-i izola de casele şi cultura lor.
Scopul a fost de a-i creştina şi asimila în societatea majoritară, pe care guvernele canadiene anterioare
o considerau superioară.
Guvernul canadian a recunoscut că abuzurile fizice şi sexuale erau frecvente în şcoli şi elevii au fost
bătuţi pentru că vorbeau limba lor maternă. Liderii indigeni spun că moştenirea abuzului şi a separării
familiei a fost o cauză principală a ratelor epidemice ale dependenţei de alcool şi droguri în
rezervaţiile canadiene.
https://alephnews.ro/guvern/papa-francisc-spera-ca-o-calatorie-in-canada-va-ajuta-la-vindecarearaului-facut-populatiei-indigene/

24.Teodosie a zis să plouă, Dumnezeu a ascultat. Reacții lanț pe pagina de
Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului - Aleph NEws, 17 Iulie 2022, de
Mădălina Dinu
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Preoții din Arhiepiscopia Tomisului, în frunte cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au inițiat o
campanie de rugăciuni la vreme de secetă.
El a îndemnat preoţii şi stareţii din eparhie să se roage pentru ploaie.
Rugăciuni similare vor mai avea loc în zilele de 18 iulie, 20 iulie şi 22 iulie, pe un câmp şi în fiecare zi
în biserică.
„Excelent. Noi știam de 2 zile că vine ploaia, au zis cei de la ANM”, a fost replica lui Florin Ristei.
Preoții din Arhiepiscopia Tomisului, în frunte cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au inițiat o
campanie de rugăciuni la vreme de secetă. Preoții au ieșit pe câmpuri sau în apropierea unor fântâni,
oficiind slujbe prevăzute în situație de secetă.
Programul campaniei de rugăciuni a fost publicat și pe pagina oficială a Arhiepiscopiei Tomisului, în
fiecare zi, se vor oficia slujbe în biserici.
El a îndemnat preoţii şi stareţii din eparhie să se roage pentru ploaie. Rugăciuni similare vor mai avea
loc în zilele de 18 iulie, 20 iulie şi 22 iulie, pe un câmp şi în fiecare zi în biserică.
După rugăciunile asidue, Arhiepiscopia Tomsului a publicat pe pagina de Facebook o imagine cu
timpul probabil, susținând, cu alte cuvinte, că norii și ploaia de la Constanța au apărut ca urmare a
miracolului rugăciunilor lui Teodosie: „A ascultat Dumnezeu rugăciunile”, a fost descrierea capturii
foto.
https://alephnews.ro/media/teodosie-a-zis-sa-ploua-dumnezeu-a-ascultat-reactii-lant-pe-pagina-defacebook-a-arhiepiscopiei-tomisului/

25.Fostul premier Adrian Năstase a ajuns în Muntele Athos: În perioada
otomană, Athosul a supraviețuit în special prin daniile domnitorilor români
- R3media, 17 Iulie 2022, de Radu Ursan
Fostul premier al României Adrian Năstase a vizitat Sf. Munte Athos, scrie Q Magazine. Acesta s-a
aflat, împreună cu Andrei, fiul său cel mare, pentru două zile în Sfântul Munte, relevă sursa citată.
Cu această ocazie, fostul premier a remarcat faptul că deși Sf. Munte a rezistat în perioada otomană, în
special datorită domnitorilor români, țara noastră nu are nici măcar o mănăstire acolo.
Acesta a deplâns deciziile luate în 1920 atunci când s-a adoptat Condica constituțională a Sfântului
Munte: românii au considerat irelevantă distincția dintre mănăstire și schit.
„Nu am răbdare să stau prea mult timp în același loc, în vacanță. De aceea, m-am bucurat să pot merge
cu Andrei, pentru două zile la Muntele Athos. Nu este așa de simplu. Îți trebuie un fel de invitație,
trebuie să obții viză, faci un test Covid. Nici călătoria nu e foarte ușoară. Trebuie să mergi cu mașina,
apoi cu vaporul. Ajungi într-o altă lume, într-un alt timp…
Sfântul Munte este considerat „Grădina Maicii Domnului”, locul unde i-a fost sortit Maicii Domnului
să vestească Evanghelia fiului sau, Iisus Hristos.
Pe Athos sunt 20 de mănăstiri (al căror număr nu poate fi modificat), 12 schituri și numeroase chilii. În
total aproximativ 1500 de monahi și cam 1000 de muncitori. Cele 20 de mănăstiri au câte un
reprezentant în ceea ce este parlamentul și există și un mic executiv care se ocupă de problemele
administrative.
Am vizitat mai multe mănăstiri, beneficiind de ospitalitatea părintelui Petroniu, de la Chilia Sf.
Gheorghe, care ne-a ajutat să înțelegem o parte din istoria îndelungată și complicată a acestui loc al
rugăciunii pentru întreagă lume.
Primele așezăminte creștine pe Muntele Athos au apărut pe timpul împăraților bizantini. Astfel,
Constantin cel Mare, primul împărat creștin, a construit pe munte trei biserici. Istoria acestor așezări a
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depins de dominația ulterioară, a otomanilor, asupra zonei, dar și de atacurile permanente ale piraților
arabi. De aceea și nevoia de construire a unor adevărate cetăți-mănăstiri. La 1046, în cadrul Republicii
monahice instaurate pe Sfântul Munte, a fost aprobat un Avaton împărătesc prin care se interzicea
intrarea femeilor pe Munte, interdicție respectată și astăzi.
În perioada otomană, Athosul a supraviețuit în special prin daniile domnitorilor români, zugrăviți pe
pereții multor mănăstiri. Este vorba de Ștefan cel Mare (pentru Mănăstirile Vatopedu, Zografu),
Neagoe Basarab (Marea Lavra , Dionisiu), Bogdan (Protaton), Petru Rareș (Dionisiu, Caracalu),
Alexandru Lăpușneanu (Dohiariu), Mihai Viteazul (Simonopetra), Constantin Brâncoveanu (Sf.
Pavel), dar și Șerban Cantacuzino sau Mihnea cel Rău.
Din cele 20 de mănăstiri, 17 sunt grecești, și câte una rusă, bulgărească și sârbească. Niciuna
românească. Doar două schituri (care depind de mănăstiri) – Lacu și Prodromu (aceasta din urmă cu
viață de obște.) Vă veți întreba de ce. Explicația ține de faptul că în acea perioadă, domnitorii români
considerau biserica ortodoxă ca o biserică unică ce se opunea islamismului. De aceea, nu țineau cont
de etnia monahilor sau a așezămintelor. Iar la momentul la care s-a adoptat, în 1924, Condica
constituțională a Sfântului Munte, compusă din 118 articole care a devenit parte componentă a
constituției Greciei, românii au considerat că nu este importantă distincția mănăstire/schit !!! Iar acum
o modificare a statutului Schitului Prodromu și apartenența sa la Marea Lavra grecească (mănăstire)
este practic imposibilă. De aceea interesele schitului românesc nu pot fi reprezentate în Parlament
decât de Marea Lavră”, a scris Adrian Năstase.
https://r3media.ro/fostul-premier-adrian-nastase-a-ajuns-in-muntele-athos-in-perioada-otomanaathosul-a-supravietuit-in-special-prin-daniile-domnitorilor-romani/

26.Av. Gheorghe Piperea: Comisia Europeană cere României să ne întoarcem
la vremurile cu frig în case și întuneric pe străzi. Eu nu sunt de acord. Nici
voi nu ar trebui să fiți de acord. Vorbiți, strigați, protestați, nu vă mai lăsați
umiliți și obidiți! - Active News, 16 Iulie 2022, DE AV. GHEORGHE
PIPEREA
Comisia Europeană cere României să impună pentru sezonul rece o temperatură de maxim 19 grade în
instituțiile publice.
Începând cu spitalele, școlile, universitățile, instanțele și administrațiile fiscale sau locale, desigur,
sclaveții noștri din administrație se vor conforma.
Ba unii vor face exces de zel și vor fi fericiți în România. Plicușor Ban și ceilalți primari progresiști,
care dădeau apă caldă în reclame, sunt salvați - nu mai e nevoie de apă caldă.
Fiecare își va fierbe un ibric de apă pe aragaz, timp de 4-5 minute, și se va spăla doar prin părțile
corpului mai dispuse la murdăreală și emanații olfactiv-deceptive.
Să vedem, totuși, cine mai deschide vreun geam pentru aerisirea necesară combaterii valului șapte al
plandemiei, totuși.
Sunt curios cum se va mai putea face distincția între mucii copilului și noua variantă ultra-rapidă a
încă-necunoscutului, dar mult așteptatului agent patogen al valului șapte.
Germania și Franța închid iluminatul public, stabilesc programe de "sobrietate” energetică și
alimentară (raționalizare) și, în mod foarte onest, solicită statelor UE care, aparent, au mai multe
rezerve și resurse de acest gen, să le pună în comun, la nivel european, ca să ajungă la toți, inclusiv
până in fund la doamna taxatoare oiropeană.
Evident, România este vizată în mod primordial, căci noi avem, se pare, rezerve și resurse (chiar dacă
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noi, vulgul, nu știm asta și nu o vedem pe facturi rezonabile). Adică, Germania și Franța pretind
solidaritate de la săracii Europei, acum, când au dat de greu, cu toate că
- primo, și-au creat singure dependența față de resursele energetice ruse, extinzând dependența la nivel
european,
- secundo, au creat penurie energetică și alimentară, impunând nebunescul green deal,
- terzo, au sărăcit populația proprie împrumutându-se halucinant și determinând scăderea puterii de
cumpărare a banilor prin tipărirea de bani suplimentari, ieftini, aruncați din elicopter în capul marilor
și falimentarelor lor corporații frauduloase.
La greu, hai să le luăm săracilor și puținul pe care îl au. La bine, nu îi acceptăm pe săraci nici la masa
firimiturilor rămase după festinul granzilor: sunt corupți prin definiție, sunt medievali, sunt risipitori,
nu prea le au cu "valorile” oiropene, deci îi ținem în viteza a treia sau a patra, la periferia colonială a
centrului. Noi, centrul, motorul, Frankereich und/et Allemagne, sprintăm (către zid) cu prima viteză,
cu 400 km/oră.
Ca în Evanghelia după Matei: cui are, i se va mai da; cui nu are, i se va lua și puținul pe care îl are.
Să fie clar: de vreme ce:
- România nu a putut să își salveze nicio întreprindere de teama cerberilor ajutorului de stat (excepție
face Oltchim, salvat de mine, iar nu de stat - am înfrânt Comisia Europeană la ea acasă în această
luptă), în timp ce corporații frauduloase franceze sau germane au fost cadorisite cu zeci și sute de
miliarde, uneori cu prețul falimentului unor țări ca Grecia,
- țara asta, a noastră, a fost transformată în colonie de consum,
- stăm de 12 ani, în mod ilegal, sub monitorizarea MCV, cu consecința ștampilei de sistem judiciar
corupt și riscant,
- drepturile și libertățile și tradițiile noastre ne-au fost furate sub pretextul "luptei” contra diverselor
plandemii și crize artificiale și programate.
Eu nu sunt de acord cu această punere în comun, la mezat, a resurselor energetice ale acestei țări. Nu
pot fi solidar cu cei care au experimentat marea resetare.
Nu pot fi solidar cu bogătașii pentru care milioane de cetățeni români plecați la muncă în străinătate au
devenit iobagi.
Nici voi nu ar trebui să fiți de acord. Vorbiți, strigați, protestați, nu vă mai lăsați umiliți și obidiți!
https://www.activenews.ro/opinii/Av.-Gheorghe-Piperea-Comisia-Europeana-cere-Romaniei-sa-neintoarcem-la-vremurile-cu-frig-in-case-si-intuneric-pe-strazi.-Eu-nu-sunt-de-acord.-Nici-voi-nu-artrebui-sa-fiti-de-acord.-Vorbiti-strigati-protestati-nu-va-mai-lasati-umiliti-si-obiditi-175185
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