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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 20 iulie 2022, ora 13.00
- 6.779 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 5.150 de teste RT-PCR și 19.248 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 261 cazuri;
- în județul Botoșani – 51 cazuri;
- în județul Neamț – 64 cazuri;
- în București – 1306 cazuri.
- 12 decese(7 nevaccinați, 5 vaccinați)
- 2.301 de persoane internate, 144 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-20.07.2022.pdf

2. Scandal uriaș într-un cimitir din Iași. Poliția a păzit intrarea ca unul dintre
slujitorii Domnului să nu fie linșat! Exclusiv – Galerie Foto – Video - BZI,
20 Iulie 2022, de Codruța Șoroagă
Preotul caterisit Ștefan Bercaru a iscat un scandal uriaș în cimitirul din Bohotic, Răducăneni, județul
Iași. Acesta a oficiat prima înmormântare de când este caterisit, deși paroh în sat este preotul Iulian
Andrei.
Preotul caterisit, Ștefan Bercaru, a iscat un scandal uriaș în cimitirul din Bohotin, Răducăneni, județul
Iași. Acesta a oficiat prima înmormântare de când este caterisit, deși paroh în sat este preotul Iulian
Andrei. Ștefan Bercaru se bucură de susținerea unor enoriași care sunt de părere că fostul slujitor al
Domnului a făcut foarte multe pentru comunitate și nu merita să fie înlocuit
Familia lui Petru Rotariu a decis ca acesta să fie înmormântat de preotul caterisit, Ștefan Bercaru,
deoarece aceștia doi erau prieteni. Răposatul ar fi lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântat de fostul
preot din sat, deși reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sunt de părere că o astfel de
înmormântare nu are nicio importanță în fața lui Dumnezeu.
Preotul Ștefan Bercaru a iscat un scandal uriaș într-un cimitir din Iași
Preotul Ștefan Bercaru a fost caterisit în urmă cu 12 ani, însă nici acum nu poate accepta situația.
Acesta și-a construit propria biserică în sat, la care slujește în mod regulat, iar marți, 19 iulie 2022, a
săvârșit prima slujbă de înmormântare, stârnind, astfel, revolta preotului Iulian Andrei.
O parte dintre enoriașii din Bohotin sunt de partea fostului preot și consideră că preotul Iulian Andrei
este cel care îi provoacă și îi amenință pe oameni să nu meargă la slujbele săvârșite de Ștefan Bercaru.
Oamenii susțin că preotul Iulian Andrei a încuiat clopotnița în ziua înmormântării, iar în data de 18
iulie 2022 a trimis mai mulți consăteni pentru a acoperi groapa, tocmai pentru a compromite
înmormântarea.
„A venit să facă circ, îl provoacă. Ce răutate aveți în dumneavoastră, părinte, de ce sunteți așa de
răutăcios? Sunt copiii satului toți, trebuie înmormântați cum se cuvine. Cum mai slujiți pentru ploaie,
părinte? Este rușinos să îngropăm un mort cu Poliția, gândiți-vă la bătaia lui Dumnezeu, părinte! Nu
2

preotul este stăpânul bisericii, localnicii, suntem toți creștini. Ne bate Dumnezeu cu mânia lui, nici
popii nu se mai suportă între ei, e rușine. De asta nu mai plouă, ne bate Dumnezeu cu foc și pară. Nu
încap doi popi în sat”, strigau localnicii.
La finalul înmormântării, preotul Iulian Andrei a venit în trombă și chiar era să lovească câteva
persoane cu mașina, în a sa încercare de a încuia clopotnița. Preotul susține că în sat mai există doar
câteva familii care îl susțin pe Ștefan Bercaru, iar din când în când se iscă astfel de situații.
La polul opus, fostul preot pare că se bucură de foarte multă susținere din partea enoriașilor din
Bohotin.
„Așa arăta cimitirul când eram eu paroh, era iarba cât mormintele? Este foarte normal să fiu hulit,
până și Hristos a fost hulit. Atâta timp cât fac parte dintr-o asociație religioasă, recunoscută de către
departamentul cultelor, aprobată de Guvernul României, și am statut de preot, am dreptul să oficiez
înmormântări. Credeți că veneam de nebun aici, cred că e mai scumpă libertatea decât orice vedeți
dumneavoastră aici”, a declarat Ștefan Bercaru.
Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei desființează varianta preotului caterisit
Părintele Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, susține că tot
ceea ce face Ștefan Bercaru este teatru, fostul preot încercând să-i manipuleze pe enoriașii din
Bohotin. Deși preotului i s-a propus să rămână în biserică, în ciuda faptului că a pierdut calitatea de
preot, acesta se încăpățânează să slujească.
„Primăria nu poate da acte la mână cuiva ca acela să slujească ca preot, nu are această calitate, legal.
Dânsul, într-adevăr, este caterisit, nu mai are dreptul să slujească ca preot, nu este preot în cadrul unui
cult recunoscut în România, nici în cadrul unei asociații religioase. El nu face parte din niciun cult, ci
din cadrul unei asociații religioase. În cadrul unui ONG nu ai calitatea de preot, ceea ce face el nu este
în calitatea de preot, nu este valabil, este o uzurpare și vom acționa în consecință. El a pierdut calitatea
de preot și nu a reușit să o redobândească. Acest fost preot păcălește oamenii, folosindu-se de o
calitate pe care nu o mai are. Fostul preot nu a acceptat să rămână în biserică, sunt preoți care au
acceptat să rămână drept cântăreți la strană. El s-a încăpățânat să slujească, trebuie să înțeleagă că nu
poți fi preot până la moarte. Părintele Iulian Andrei îi protejează pe credincioși de minciunile fostului
preot. Ceea ce face părintele Bercaru este teatru, nu este slujbă. Noi am avut toată înțelegerea, dar
dânsul nu acceptă că a pierdut calitatea de preot, a declarat preotul Constantin Sturzu, purtătorul de
cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Prof. dr. Ion Țuțuianu, președintele Asociației Religioase „Credința Străbună”, susține că Ștefan
Bercaru avea tot dreptul să oficieze slujba de înmormântare.
„Bercaru are dreptul să oficieze slujbe și înmormântări. Asociația este ca și un cult, înscrisă la culte,
are aprobare, tot ceea ce trebuie. Activitatea religioasă, în România, se desfășoară și sub formă de
asociații religioase și sub formă de cult” a declarat prof. dr. Ion Țuțuianu, președintele Asociației
Religioase „Credința Străbună”, din care face parte și Ștefan Bercaru.
Ștefan Bercaru a iscat un scandal uriaș într-un cimitir din Iași. Deși este caterisit de 12 ani, acesta nu
vrea nici în ruptul capului să slujească și chiar și-a construit propria biserică, dar care încă nu este
sfințită.
https://www.bzi.ro/scandal-urias-intr-un-cimitir-din-iasi-politia-a-pazit-intrarea-ca-unul-dintreslujitorii-domnului-sa-nu-fie-linsat-exclusiv-galerie-foto-video4504166?utm_source=website&utm_medium=deschideri
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3. Fostul mare tenismen, Ilie Năstase, a ajuns la Iași și a vizitat Catedrala
Mitropolitană – FOTO - BZI, 19 Iulie 2022
Fostul mare tenismen român Ilie Năstase a răspuns afirmativ la invitația tenorului Andrei Apreotesei și
s-a deplasat la Iași unde s-a închinat la Catedrala Mitropolitană. Fostul număr 1 mondial a vizitat și
muzeul mitropolitan unde a rămas impresionat de frumusețea locului:
Marele sportiv român Ilie Năstase a poposit pentru câteva ceasuri la Catedrala Mitropolitană de Iași.
La inițiativa tenorului Andrei Apreotesei, manager al Ateneului Național din Iași, tenismenul s-a
închinat pentru prima dată la moaștele ocrotitoarei Moldovei, Sfânta Parascheva de la Iași iar mai apoi
a vizitat muzeul mitropolitan rămânând impresionat de frumusețea locului dar și de liniștea și pacea
insuflate. Ziua s-a încheiat cu o vizită la mănăstirea Cetățuia din Iași. Astăzi, de ziua primului număr
unu din istoria tenisului mondial rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate și bucurii iar noi îi
mulțumim pentru tot ce a făcut în numele țării și a neamului nostru.
https://www.bzi.ro/fostul-mare-tenismen-ilie-nastase-a-ajuns-la-iasi-si-a-vizitat-catedralamitropolitana-foto4503854?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social

4. Incendiu puternic în județul Neamț! Mănăstirea Tărcuța a fost cuprinsă de
flăcări – FOTO, VIDEO - BZI, Tele M, TvmNeamț, Știri neamț, Realitatea
media, Vestea, Jurnal FM, Adevărul, Ziar Bicaz, Monitorul Neamț, 19 Iulie
2022
Un incendiu puternic a izbucnit la Mănăstirea Tărcuța din comuna Tarcău, județul Neamț. La fața
locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului
de pompieri Piatra Neamț, 2 buldoexcavatoare și 2 motopompe de la Serviciul Voluntar pentru Situații
de Urgență Tarcău, o autospecială de stingere de la SVSU Bicaz, o autospecială de stingere de la
SVSU Ghimeș și Ocolul Silvic Brateș.
O femeie a suferit arsuri, dar a refuzat transportul la spital.
„La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă, generalizat, la
anexele din ansamblul mănăstiresc (chilii, casa praznicală, magazii, gater etc) cu posibilitatea
propagării la biserică și la fondul forestier.
O femeie de 45 de ani a suferit ușoare arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Aceasta a primit
îngrijiri medicale de la echipajul SMURD dar a refuzat transportul la spital.
Misiunea a fost dificilă din cauza cantității mari de materiale combustibile (lemn, mase plastice și
bunurile din încăperi) și inflamabile (uleiuri și carburanți). Forțele de intervenție au localizat incendiul
și se lucrează pentru lichidarea lui. De asemenea au fost evacuate o parte din bunurile din interiorul
casei praznicale.
Cel mai important este faptul că biserica a fost salvată de la incendiu, fiind afectată doar fațada
acoperită cu lambriu din pvc. Alimentarea autospecialelor a fost făcută dintr-un pârâu, la o distanță de
aproximativ 2 km, unde au fost amenajate puncte de alimentare a acestora”, au transmis reprezentanții
Inspectoratului pentru situații de Urgență Neamț.
https://www.bzi.ro/incendiu-puternic-in-judetul-neamt-manastirea-tarcuta-a-fost-cuprinsa-de-flacari4

foto-video-4504208
https://telem.ro/incendiu-puternic-la-manastirea-tarcuta-din-neamt-o-maicuta-a-suferit-arsuri/
https://tvmneamt.ro/a-fost-dezastru-la-manastirea-tarcuta-din-tarcau-focul-a-izbucnit-de-la-unvehicul-electric-imagini-de-la-fata-locului/
https://www.stiri-neamt.ro/incendiu-puternic-la-o-manastire-din-comuna-tarcau-foto-video/
https://www.realitateamedia.ro/manastire-in-flacari/
https://vestea.net/acum-incendiu-manastirea-tarcuta-din-tarcau/

https://jurnalfm.ro/2022/07/20/incendiul-de-la-manastirea-tarcuta-a-izbucnit-de-la-un-acumulatorunui-vehicul-electric-foto/
https://www.ziarpiatraneamt.ro/arde-o-manastire-din-neamt-padurea-risca-sa-ia-foc
https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/a-ars-schit-munti-limita-Tinutul-secuiesc-biserica--afectatapsaltisire-salvata-foto-1_62d6bbb75163ec4271c6cd87/index.html
https://www.ziarbicaz.ro/manastirea-tarcuta-suprafata-afectata-de-incendiu-a-fost-de-aproximativ1600-mp
https://monitorulneamt.ro/foto-video-incendiul-de-la-manastire-anuntat-de-un-pelerin-o-femeie-asuferit-arsuri-usoare-biserica-a-fost-salvata/

5. MONITORUL VIDEO: Sute de credincioși botoșăneni s-au adunat la slujba
de hram oficiată la Biserica Sfântul Ilie - Monitorul Botoșani, 20 Iulie 2022,
De Virginia Constantiniu
Sute de credincioși botoșăneni s-au adunat astăzi, în zi de sărbătoare, la slujba de hram oficiată la
Biserica Sfântul Ilie.
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/20/monitorul-video-sute-de-credinciosi-botosaneni-s-auadunat-la-slujba-de-hram-oficiata-la-biserica-sfantul-ilie/

6. Un fost dascăl bisericesc a transformat o fetiţă de 10 ani în jucărie sexuală.
Sentinţa instanţei - Adevărul, 19 iulie 2022, de Dan Sofronia
Acuzatul, care are vârsta de 63 de ani, a fost declarat vinovat şi condamnat cu executare pentru mai
multe violuri, victimă fiind o fetiţă de doar 10 ani. Judecătoria Piatra Neamţ a decis condamnarea la
patru ani de închisoare în cazul unui bătrân de 63 de ani, deoarece, în repetate rânduri, a abuzat sexual
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o minoră în vârstă de doar 10 ani, la data faptelor, el fiind acuzat de „săvârşirea infracţiunii de viol, în
formă continuată, (şase acte materiale, în perioada iunie 2019 - iulie 2020)“, conform instanţei.
Detalii sinistre despre acest caz ieşeau la iveală acum doi ani, în această speţă fiind inculpate alte patru
persoane, cu etăţi între 61 şi 87 de ani. Ei au ademenit copila, profitând de vulnerabilitatea ei şi de
starea materială precară a familiei, cu sume modice de bani şi au întreţinut cu aceasta relaţii sexuale
orale. Primul arestat a fost individul de 63 de ani, pe 10 noiembrie 2020. Prin sentintinţă, acestuia i
s-a interzis să comunice, pe orice cale, cu victima şi de a se apropia la mai puţin de 50 metri de
locuinţa sau de unitatea şcolară frecventată de persoana vătămată pe o perioadă de 3 ani după
executarea pedepsei. Pentru victima minoră, Parchetul Neamţ a exercitat o acţiune civilă. Magistraţii
l-au obligat pe inculpat la plata unor daune morale către familia minorei, ele fiind în cuantum de
20.000 de lei. La toate acestea se adaugă cheltuielile de judecată la instanţa de fond, în valoare de
1.600 de lei. Sentinţa Judecătoriei Piatra Neamţ a fost contestată de inculpat, urmând ca magistraţii de
la Curtea de Apel Bacău să stabilească o sentinţă definitivă.
Cercetările efectuate au stabilit că
faptele au avut loc în anii 2019 şi 2020. Profitând de naivitatea specifică vârstei, condamnatul a atras
fetiţa în locuri izolate, sub poduri sau în fânării, la fel ca şi ceilalţi acuzaţi din acest dosar sinistru.
Despre inculpatul cu comportament deviant, localnicii spuneau că nu era „uşă de biserică“. Cu ani în
urmă, şi-a pierdut calitatea de dascăl bisericesc în urma unei aventuri amoroase. A fost dat afară după
ce s-a aflat că ar fi avut relaţii cu o femeie, consătenii nefiind de acord ca el, persoană însurată, să
slujească alături de preot. După acest episod a ajuns la un schit din zonă, unde a prestat tot ca dascăl.
Asta până la arestarea preventivă.
https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/un-fost-dascal-bisericesc-transformat-fetita-10-ani-jucariesexuala-sentinta-instantei-1_62d6d25f5163ec4271c77b11/index.html

7. Boieri nemțeni, ctitori de lăcașuri de cult. Marele postelnic Nicolae Vîrnav Monitorul Neamț, 19 Iulie 2022, Autor Flora Ordean
boierul este ctitorul bisericii Sfîntul Nicolae din Sofrocești, comuna Trifești ■ lăcașul de cult a fost
ridicat în anul 1833, aici fiind înhumate rămășițele pămîntești ale marelui postelnic ■
Preotul dr. Florin Țuscanu, în rubrica ”Dreptul la neuitare” din 17 iulie 2022, aduce în memoria
nemțenilor informații legate de faptele marelui postelnic Gheorghe N.Vîrnav , care a ctitorit biserica
Sfîntul Nicolae din Sofrocești, sat component al comunei Trifești.
”Potrivit pisaniei bisericii din Sofrăcești, acest sfînt lăcaș a fost zidit cu cheltuiala marelui postelnic
Gheorghe N. Vârnav, la anul 1833. Ctitorul a fost înmormîntat, potrivit tradiției, în vecinătatea
ctitoriei sale, în preajma altarului bisericii, dar rămășițele sale pămîntești au fost strămutate, relativ
recent, în cripta familiei Vîrnavilor la biserica Sf. Parascheva din comuna Secuieni.
La jumătatea secolului al XIX-lea, în Adunarea Electivă a Moldovei pentru alegerea domnitorului, în
districtul Roman sînt menționați și cîțiva membri ai familiei Vîrnav. Astfel, în Ocolul Siretul de Jos, la
Săcuieni figurau pe liste: Scarlat și Constantin Vîrnav; iar la Sofrăcești, unde Vîrnavii aveau un alt
domeniu cu un conac, livadă, iaz, grădină, erau înscriși: spătarul Grigore Vîrnav și maiorul Dimitrie
Vîrnav”, consemnează pr.dr.Florin Țuscanu.
Acesta vorbește și despre o statistic a vremii, apărută în urmă cu 85 de ani, care prezenta starea
bisericii și a parohiei Sofrăcești care cuprindea satele: Sofrăcești, Rediu și Chelărești. Parohia avea 12
ha teren în folosul personalului. Nu avea pe atunci casa parohială. Preot paroh era, la vremea aceea, Pr.
Gheorghe Căluianu, licențiat în teologie, născut la 6 noiembrie 1901, hirotonit la 1 octombrie 1928.
”Cîntăreț bisericesc era I. Vlad, absolvent al Scolii de cîntăreți Roman, născut la 17 martie 1893.
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Parohia avea 230 familii cu 1130 suflete”, spune preot doctor Florin Țuscanu, care înalță rugăciunea
de veșnică pomenirea ctitorilor, închinătorilor, binefăcătorilor și slujitorilor bisericii Sfîntul NIcolae
din satul Sofrocești.
https://monitorulneamt.ro/boieri-nemteni-ctitori-de-lacasuri-de-cult-marele-postelnic-nicolae-virnav/

8. Mănăstirea Sf. Ilie din Șcheia, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, inclusă în
programul „Pelerin în Bucovina” și în circuitele turistice - Monitorul
Suceava, 20 Iulie 2022, de Dana HUMOREANU
Mănăstirea Sf. Ilie din comuna Șcheia va fi inclusă în circuitele turistice și în programul organizat de
Consiliul Județean Suceava, „Pelerin în Bucovina”, a anunțat, marți, vicepreședintele CJ Suceava
Niculai Barbă. Barbă a declarat că după finalizarea lucrărilor la biserica Mănăstirii Sf. Ilie este
oportun să fie pusă în valoare „această bijuterie ștefaniană”.
În prima fază, administrația județeană are în vedere organizarea unui eveniment până în data de 15
august, prin care să marcheze includerea mănăstirii în programul de pelerinaj, alături de Mănăstirea
Putna, sanctuarul de la Cacica și Mănăstirea Hagicadar.
De asemenea, pentru includerea mănăstirii în circuitul turistic al județului, vicepreședintele Consiliului
Județean a afirmat că a inițiat o serie de discuții cu instituțiile partenere pentru stabilirea unui program
de vizitare, a unei modalități de a oferi informații turiștilor și de a se asigura infrastructura specifică –
parcare, indicatoare etc. Consiliul Județean se angajează să contribuie cu promovarea, cu includerea
mănăstirii în rutele turistice și prin organizarea unor evenimente care să ducă la promovarea acestui
monument. În paralel, administrația județeană a început demersuri pentru includerea mănăstirii în
patrimoniul mondial UNESCO. „Pentru că tot este considerată soră a Mănăstirii Voroneț, inclusă în
patrimoniul mondial UNESCO, am inițiat discuții la Ministerul Culturii pentru a începe procedura de
includere a Mănăstirii Sf. Ilie în lista monumentelor UNESCO. Este un proces extrem de lung, de
laborios, care înseamnă în prima fază includerea în lista indicativă a României, de la Ministerul
Culturii. Cred că vom găsi înțelegere și deschidere pentru includerea în această listă, iar după aceea
statul român trebuie să analizeze posibilitatea includerii în patrimoniul mondial UNESCO”, a declarat
Niculai Barbă. Acesta a mai spus că astfel de monumente sunt extrem de atractive pentru turiști și
trebuie puse în valoare. „Tot ce a construit Ștefan cel Mare și Sfânt reprezintă un magnet pentru turiști
și noi avem obligația, avem datoria să valorificăm aceste bijuterii”, a mai spus vicepreședintele CJ.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-20/Manastirea-Sf-Ilie-din-Scheia-ctitorie-a-lui-Stefan-celMare-inclusa-in-programul-Pelerin-in-Bucovina-si-in-circuitele-turistice

9. O nouă filă în istoria Mănăstirii Bălinești, instalarea noii starețe după 158 de
ani - - Monitorul Suceava, 20 Iulie 2022
La ceas de priveghere, duminică, 17 iulie 2022, cei prezenți la Mănăstirea Bălinești au luat parte la un
moment cu adevărat deosebit, instalarea noii starețe a așezământului monahal, recent reînființat la
inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.
În ctitoria marelui logofăt Ioan Tăutu, Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești, s-a aflat Preasfințitul
Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a hirotesit7

o stavroforă și a instalat-o în slujirea de stareță pe monahia Tecla Taslovan, de metanie de la
Mănăstirea Dragomirna. Ierarhul i-a oferit maicii Tecla toiagul de stareță, obiect care simbolizează
autoritatea, responsabilitatea și buna păstorire pe care le are de îndeplinit în cadrul obștii monahale
încredințată ei de Dumnezeu.
Părintele arhimandrit Mihail Balan, exarh de zonă, a fost cel care a dat citire actului prin care monahia
Tecla Taslovan a fost numită în demnitatea de stareță a mănăstirii.
La eveniment au fost prezenți și protos. Justinian Săvescu, secretar eparhial și stareț al Mănăstirii
Ițcani, arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, precum și
alți slujitori ai sfintelor altare de la bisericile din împrejurimi. Totodată, i-au fost alături maicii Tecla
mai multe starețe de la mănăstirile bucovinene, monahii de la Mănăstirile Dragomirna și Văratec și de
la Schitul „Maica Domnului Grabnic Ascultătoare” din Vicovu de Jos.
După hirotesia stavroforei Tecla întru stareță a Mănăstirii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” prin
citirea rugăciunilor de binecuvântare și prin înmânarea toiagului, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de
încurajare, având în vedere că de 158 de ani sfântul locaș nu a mai funcționat ca așezământ monahal:
„Maica stareță Tecla primește această biserică veche, cu o istorie precum puține locașuri de cult o au.
În același timp, este o biserică în care mai e de lucru și este o mănăstire la început. Și dacă ne uităm în
jur, vedem că în timpurile din urmă, vocația monahală a cam scăzut, nu mai intră atât de mulți oameni,
atât de mulți tineri în mănăstiri. Și atunci, dacă ne-am pune încrederea doar în noi și ne-am gândi doar
la ce putem să facem noi e greu, e greu să întrezărești ca venind un timp binefăcător și luminos pentru
o mănăstire sau alta sau pentru un locaș de cult care e la început. (…) Dacă e Biserica lui Dumnezeu,
Dumnezeu va avea grijă de Biserica Lui. Și dacă pentru maica Tecla astăzi este o zi în care un ochi
plânge și unul râde, unul se bucură și unul se întristează cam cum a fost la toate maicile starețe la
instalare, când se uitau pe de o parte la măreția acestei slujiri și, pe de altă parte, la greutățile slujirii de
stareță, despre care știu care sunt, căci nu de azi, de ieri, viețuiesc în mănăstire; și la părinții stareți
așijderea a fost. Dar, când ne gândim că Biserica aceasta este a lui Dumnezeu, noi nu suntem decât
slujitorii și dumneavoastră, credincioșii, la fel, deci nu suntem decât unelte în mâna lui Dumnezeu.
(…)
Și de aceea, maica astăzi își pune încrederea și mulțumește mai mult ca sigur tuturor acelora care au
făcut să fie posibilă ziua de astăzi, dar în același timp își pune încrederea în Dumnezeu. Nu al ei este
toiagul pe care îl ține în mână, este al lui Dumnezeu și al Sfântului Ierarh Nicolae. (…) Gândul pe care
l-am avut de când am intrat aici a fost, pe de o parte, acesta, că sunteți sub ocrotirea Sfântului Ierarh
Nicolae, și al doilea gând, pe care noi, toți călugării ar trebui să ni-l readucem aminte, este că nimic
bun nu se face atunci când este voia noastră proprie și nu este binecuvântare. Dar, când este
binecuvântare, atunci lucrează Dumnezeu mai mult decât lucrează omul. Și minuni mari se fac atunci
când este binecuvântare și <crapă> demonul, pentru că nu poate suporta pecetea binecuvântării și a
ascultării, pe când unde este voia proprie a omului, mai ales a monahului, își pune cel rău pecetea,
chiar dacă e bun și cu bună intenție lucrul pe care vrem să-l facem doar din voie proprie. Dacă nu este
binecuvântarea lui Dumnezeu, fură rodirea celălalt, la al cărui nume nu trebuie să gândim prea mult că
Dumnezeu l-a trimis în porci și l-a trimis în lacul acela despre care am auzit în dimineața aceasta.
Totul, maică stareță, cu binecuvântare să fie și maicile care vor veni sub ocrotirea stăreției sfinției
voastre să învețe și ele în același duh să trăiască, în duhul binecuvântării. Așijderea și noi, iubiți
credincioși, să învățăm să facem toate lucrurile cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea
părintelui duhovnic. Și vom vedea atunci că rodirea va fi îmbelșugată spre slava lui Dumnezeu.”
Restabilirea vieții monahale la Mănăstirea Bălinești a fost decisă în ședința Permanenței Consiliului
Eparhial, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, din data de 21 octombrie 2021.
Reorganizarea și revigorarea vieții monahale în așezămintele bucovinene închise a fost și este o
prioritate a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, anunțată la scurt timp după întronizarea ca Arhiepiscop
al Sucevei și Rădăuților.
Scurt istoric al Schitului Bălinești
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Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești a fost ctitorită de marele logofăt Ioan Tăutu în anii 1494-1499
în satul Bălinești, astăzi în comuna Grămești, județul Suceava.
Ioan Tăutu a fost unul dintre cei mai importanți boieri ai Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare
și Sfânt, ocupând importanta funcție de mare logofăt din 1475 până la trecerea domnului la cele
veșnice, în 1504, și în continuare, în timpul domniei lui Bogdan al III-lea, până la trecerea sa la cele
veșnice, în 1511.
Pisania bisericii, aflată pe zidul sudic, menționează: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu
săvârșirea Sfântului Duh, pan Ion Tăutul logofăt a început a zidi acest hram întru numele celui între
sfinți părintelui nostru arhierarhul și făcătorul de minuni Nicolae, în zilele binecredinciosului și de
Hristos iubitorului Domn Io Ștefan Voievod; și s-a săvârșit în anul 7007 (1499), luna decembrie 6”.
După sfințire a fost adăugat turnul clopotniță lipit de biserică, iar în anii următori s-a realizat pictura
bisericii.
În naos se află tabloul votiv în care apar marele logofăt Ioan Tăutu, soția Margareta și copiii Anastasia
(viitoarea soție a logofătului Teodor Bubuiog, ctitorul Mănăstirii Humor), Ioan și Pătrașcu. În pronaos
se află nouă morminte, ale marelui logofăt și ale unor membri ai familiei sale.
Biserica a suferit în decursul timpului mai multe profanări. Otomanii i-au dat foc în incursiunile lor,
producând degradări ale picturii și ale zidurilor. Biserica a fost multă vreme neacoperită.
Un moment important în istoria locașului de cult a fost repararea acestuia în 1721 de către episcopul
Calistru de Rădăuți împreună cu starostele Dimitrie Macri de Cernăuți. Cei doi, aceiași care refăcuseră
Mănăstirea Pătrăuți și restabiliseră în acea ctitorie ștefaniană viața monahală, au refăcut acoperișul,
ușa și mobilierul și au construit o scară de acces la clopotniță. Episcopul Calistru a transformat
biserica în mănăstire de maici.
O altă serie de reparații au fost făcute în anul 1763. În 1792, Ieremia Jigniceanu a donat actuala
catapeteasmă.
La începutul secolului al XIX-lea, obștea de aici a fost pusă sub ascultarea Mănăstirii Văratec. În anul
1864, odată cu secularizarea averilor mănăstirești, moșia Bălinești a fost împărțită, iar mănăstirea
desființată.
Începând din anul 1899, biserica a fost luată în grijă, spre păstrare și conservare, de Departamentul
pentru Monumente Istorice. În 1910, arhitectul Nicolae Ghika-Budești și istoricul Alexandru
Lapedatu, de la Comisiunea Monumentelor Istorice, au studiat biserica și au publicat în „Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice” descrieri detaliate ale locașului de cult, cu fotografii. În 1925, au
avut loc alte lucrări de întreținere.
În anul 2002, în urma propunerii Universității Keiō din Tokio, biserica a fost inclusă de Ministerul
Culturii și Cultelor într-un program de restaurare a picturii interioare și exterioare. Proiectul a fost
finanțat la început de Japonia, apoi de Ministerul Culturii din România.
Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul
Suceava din anul 2015, având codul de clasificare SV-II-m-A-05493.
(Protos. Dosoftei Dijmărescu, Irina Ursachi, Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-20/O-noua-fila-in-istoria-Manastirii-Balinesti-instalareanoii-starete-dupa-158-de-ani

10.Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sărbătorește împlinirea vârstei de 71
de ani. Urarea Profesorului Ilie Bădescu de Sfântul Ilie și Ziua Patriarhului.
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Învățătura drumului în viziunea Patriarhului - Active NEws, 20 Iulie 2022,
DE ACAD. ILIE BĂDESCU
Învățătura drumului în viziunea Patriarhului
Învățătura creștină este nucleul vieții zilnice. Ca manifestare învățătorească, ea îi cuprinde pe toți, fără
excepție, și pe laici și pe clerici, și pe conducători și pe conduși. Ea cheamă la trezire, cheamă la faptă
știut fiind că credință fără de faptă este moartă și fapta fără credință e oarbă.
Învățătura drumului prin chemarea Patriarhului este în deplină organicitate cu predania bisericii. Nu
adaugă și nu schimbă nimic, ci întărește și șlefuiește, cheamă la șlefuire și pe sătean și pe orășean, și
pe sărac și pe bogat, știut fiind că zidirea persoanei în Hristos este astăzi în mare delăsare și peste tot
se vede ruina. În mediul delăsării și al multor nevoințe s-a izvodit, prin inspirația duhovnicească a PF
Pr Patriarh Daniel, învățătura despre puterea timpului pilduitor, a exemplului roditor și a lucrării
îndreptătoare. Ce avere teribilă, ce zestre prea îndelung ignorată! Doxologia anilor omagiali și
comemorativi este o binecuvântată chemare patriarhală la metanoia cea obștească și această chemare
cuprinde în forma ei vie, de viață cotidiană, învățătura drumului pentru omul creștin.
Transfigurarea anului cronologic în an duhovnicesc, învățătoresc și deci îndreptător, este gândul cel
inspirat în Duh al Patriarhului. Așa tâlcuim noi și cred că sunt în adevărul acestei binecuvântate lucrări
patriarhal-sinodale.
Învățătura drumului se poate desprinde din cele cinci chemări duhovnicești și misionare, rememorate
prin invitarea la fapte de credință și de misiune sub îndrumarea anilor de misiune, omagiere și
comemorare (adică de dreaptă amintire).
Aceste chemări ajung la inima și sufletul credinciosului sub aceste cinci tării sufletești: conștiința că Sf
Treime lucrează permanent în lume și în istorie dar și în viața fiecăruia prin Iisus Domnul și lucrarea
neîntreruptă a Duhului lui Dumnezeu; chemarea la rugăciunea „din inimă”, simplă și directă, așa cum
și este rugăciunea care a devenit nucleul isihasmului răsăritean (rugăciunea inimii); chemarea la
binecuvântarea postului după deslușirea dumnezeiască pentru ucenici și pentru toți credincioșii, prin
care aflăm că orice lucrare demonică poate fi scoasă din viața noastră prin post și rugăciune puternică;
vocația pelerinajului prin care memorăm cu periodicitatea calendarului creștin fapta sfinților și ne
conzidim cu ei în forme de viață sfințitoare și pilduitoare ; îndrumarea la milostenie, la actul caritabil,
care face diferența dintre credinciosul trezit și fariseul adormit. Toate acestea au devenit repere
învățătorești și stâlpi de lumină rânduiți prin arhierească inspirație de către Patriarhul român ca să nu
se înfricoșeze turma cea mică a lui Hristos de prea greaua singurătate a veacului.
În tâlcuirea patriarhală și sinodală a învățăturii drumului, milostenia este, dimpreună cu toate celelalte
chemări, o trăsătură a personalității credincioase, nu un simplu act caritabil ocazional către persoana
vreunui necăjit. Actul de milostenie este chemare stăruitoare mai ales spre cei ce conduc comunitățile
și un asemenea act înseamnă, în traducerea arhierească, părtășia binelui propriu cu binele comunității.
Dacă în actul tău de administrare a averii (publice și personale) nu se aude ecoul grijii pentru toți frații
întru credință, în frunte cu cei mai nevoiți, nu te poți numi creștin, ești un nefericit de fariseu din clasa
celor ce-L mint pe Dumnezeu.
Acesta este înțelesul milosteniei creștine și a fost tâlcuit pentru noi chiar de către Iisus Domnul în
pilda bogatului nebun cu jitnițele pline. Două aspecte sunt lămurite acolo, ne tâlcuiește PF Patriarh
Daniel în omiliile sale dedicate temei: a) că Dumnezeu nu urăște bogăția ; b) dar că Dumnezeu cheamă
bogatul să fie iconom divin al averii sale, adică s-o folosească în interesul celor mulți nu pentru simpla
sa îndestulare și destrăbălare. Acela care nu va fi iconom divin al bogățiilor sale își va pierde viața cea
spre veșnicie. În pericopa bogatului nebun ni se vorbește despre această viață de vreme ce tâlcuirea
vine prin Înger, care-i spune bogatului celui nebun: „nebunule, la noapte ți se va lua viața”. Înțelegem
îndeajuns de adânc că este vorba de viața cea veșnică nu de trecătoarea viață trupească. Îngerul îl
avertizează pe bogatul nesocotit că i se va lua viața cea veșnică, adică sufletul, nu viețuirea trupească,
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Aceea se va stinge după legile trupului, fiindcă nu Dumnezeu a așezat moartea în trup, ci omul, la
căderea în păcatul cel de moarte aducător, adică prin neascultarea Cuvântului celui viu al lui
Dumnezeu. Duhovnicește știm că atâta vreme cât folosești avuții și surplusuri doar pentru trup ești
mort sufletește, ai devenit cadavru vertical, cum îl califică Tolstoi. Trupește viețuiești, dar sufletește
ești mort. Pentru a te socoti creștin și a fi sigur că primești binecuvântare divină trebuie să treci toate
cele cinci examene ale Cuvântului învățătoresc, prin care Dumnezeu este cu tine, fără de care toată
zidirea se năruie ca în legenda Meșterului Manole, ne spune în omiliile sale Patriarhul. Nu e de mirare
că sunt prea puțini cei care pot adeveri trăinicia zidirii și foarte mulți cărora li se năruie azi ceea ce au
zidit ieri. Aparența bunăstării materiale a bogaților necinstiți este viclenie de la diavol. Mai devreme
sau mai târziu va veni pedeapsa faptei necinstite, a îmbogățirii viclene. Învățătura drumului este
aceiași, pentru bogat și pentru sărac, adică va aduce salvare și unuia și altuia dacă este urmată tot restul
vieții, de la data trezirii la credință. Toți cei ce n-o urmează sunt farisei care chiar atunci când sunt în
biserica de piatră sunt adormiți, nu s-au trezit încă.
Învățătura drumului ne ajută să-i distingem pe cei treziți de cei adormiți, adică de fariseii din biserică.
Această învățătură nu este adaugire la doxologia biblică și patristică, ci se face mereu chemătoare.
Tragem nădejdea că tot creștinul a auzit cuvântul cel viu al învățăturii drumului prin chemarea cea în
duh inspirată a Patriarhului României. Îi facem urarea de viață lungă, în sănătate și lumină arhierească,
spre triumful bisericii lucrătoare, luptătoare și sfințitoare, în veci, Amin!
Acad. Ilie Bădescu
https://www.activenews.ro/opinii/Patriarhul-Bisericii-Ortodoxe-Romane-sarbatoreste-implinireavarstei-de-71-de-ani.-Urarea-Profesorului-Ilie-Badescu-de-Sfantul-Ilie-si-Ziua-Patriarhului.Invatatura-drumului-in-viziunea-Patriarhului-168120

11.Klaus Iohannis recunoaște importanța Bisericii Ortodoxe Române: A
decorat Parohia din Grebenaţ - Știri pe surse, 20 Iulie 2022, Autor: Cristi
Șelaru, Redactor
Klaus Iohannis Patriarhul Daniel iohannis patriarh iohannis
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a Parohiei Ortodoxe Române din Grebenaţ,
cu hramul "Înălţarea Domnului", din Provincia Autonomă Voivodina, Republica Serbia.
Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la zidire,
pentru "contribuţia marcantă la păstrarea credinţei ortodoxe, limbii, spiritualităţii, culturii româneşti, a
identităţii etnice a românilor din actuala Republica Serbia, precum şi merite notabile în aprofundarea
legăturilor spiritual-culturale cu România", şeful statului a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad
de Mare Ofiţer, Categoria G - "Cultele", Parohiei Ortodoxe Române din Grebenaţ, cu hramul
"Înălţarea Domnului", din Provincia Autonomă Voivodina, Republica Serbia.
https://www.stiripesurse.ro/klaus-iohannis-recunoaste-importanta-bisericii-ortodoxe-romane-adecorat-parohia-din-grebenat_2477250.html
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12.Episcopia care a atras 5 milioane de euro fonduri europene pentru prima
construcție din Imperiul Austro-Ungar la care s-a folosit beton armat - Știri
pe surse, 20 Iulie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor
La Sighetu Marmației a avut loc inaugurarea Centrului Cultural-Pastoral „Sf. Iosif Mărturisitorul” al
Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Valoarea proiectului de reabilitare din fonduri europene (5
milioane euro) este a doua ca mărime în Patriarhia Română, după costurile restaurării Palatului
Patriarhiei din Capitală.
Programul zilei a început la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” cu Sfânta Liturghie
oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului împreună cu
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al eparhiei.
După slujbă, clericii și credincioșii au mers în procesiune pe Bulevardul Iuliu Maniu până la Centrul
Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.
După Rugăciunea de binecuvântare a avut loc ceremonia tăieri panglicii, la care au participat cei
implicați în proiect și reprezentanții autorităților.
Părintele Episcop Iustin a binecuvântat palatul din Sighetu Marmației duminică, 10 iulie 2022. Foto:
Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Părintele Episcop Iustin a binecuvântat clădirea, apoi participanții au vizitat palatul, scrie basilica.ro.
A urmat, apoi, în Sala Festivă „Episcop Dr. Vasile Stan” din incinta palatului, un concert al Coralei
„Arhanghelii” și discursurile autorităților centrale, județene și locale, precum și ale unor specialiști și
reprezentanți ai firmei care a realizat restaurarea.
Evenimentul din Sala Festivă a fost moderat de Părintele Bogdan Gavra, consilier la Sectorul socialfilantropic al eparhiei și managerul proiectului.
În încheiere, Preasfințitul Părinte Iustin le-a acordat distincții și diplome tuturor celor implicați în
realizarea proiectului.
Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei, fostă reședință episcopală, a fost prima construcție din
Imperiul Austro-Ungar la care s-a folosit beton armat. Are 110 ani vechime și se află pe lista
monumentelor istorice.
„Prin ce s-a făcut, clădirea ajunge un reper de restaurare şi asta este important astăzi în ţară, fiindcă,
din păcate, din bugetul naţional avem prea puţine exemple de acest gen”, a declarat arhitectul
Guttmann Szobolcsi, şeful proiectului de reabilitare, la încheierea proiectului.
Fiecare sală a primit un nume. La primul nivel sunt nume de voievozi, la al doilea sunt nume de ierarhi
care au păstorit în Maramureş, iar la al treilea nivel sunt nume de oameni de cultură.
Palatul cuprinde o sală cu cabine pentru translatori, săli de expoziție și un muzeu, unde se vor organiza
activități în parteneriat cu alte instituții.

13.Cathedral Plaza, demolată pe banii bucureștenilor pentru că afecta
imaginea Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Nicușor Dan se laudă cu
”reușita”. De râs, dacă n-ar fi de plâns - DCNews, 20 IUlie 2022
”Primarul General, Nicușor Dan, a semnat astăzi, 20 iulie 2022, dispoziția de demolare pentru
Cathedral Plaza, clădirea construită ilegal în vecinătatea Catedralei Romano-Catolice de pe strada
General Berthelot.” anunță un comunicat de presă al Primăriei Municipiului București.
Clădirea, demolată pe banii Primăriei, în plină criză
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Primarul Nicușor Dan declară: ”Încă din ianuarie 2013, Primăria Capitalei a fost obligată, printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, să demoleze clădirea. Această obligație a fost însă ignorată de foștii
primari Sorin Oprescu și Gabriela Firea. Precizez că mai sunt de parcurs câțiva pași administrativi
până la începerea efectivă a lucrărilor de demolare, așa că voi reveni cu informații la momentul
potrivit. Cheltuielile cu demolarea vor fi suportate inițial de municipalitate, iar finalmente vor fi
recuperate de la proprietarul clădirii. Scopul nostru este ca terenul pe care se află acum Cathedral
Plaza să fie integrat armonios în peisajul urbanistic al Bucureștiului, iar pentru asta avem toată
deschiderea de a colabora atât cu proprietarul, cât și cu Primăria Sectorului 1.”
Conform sursei citate, Cathedral Plaza a primit autorizație de construcție de la Primăria Sectorului 1,
în februarie 2006, an în care, două luni mai târziu, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București a
contestat în instanță autorizația din cauza faptului că imobilul afecta structura și imaginea Catedralei
Sfântul Iosif. În 2011, blocul a fost finalizat și o lună mai târziu față de acel moment (iulie), Curtea de
Apel Suceava a decis ”nulitatea autorizației de construire a auto-intitulatei clădiri Cathedral Plaza”
după cum afirmă PMB.
Un an mai târziu, în iunie 2012, Tribunalul Dâmbovița stabilește că Primarul Municipiului București
trebuie să emită decizia privind desființarea Cathedral Plaza, având în vedere faptul că, cităm,
”imobilul a fost construit fără autorizație de construire legală.” Dar autorizație a fost, doar că a fost ani
mai târziu, anulată în instanță.
Abia în 2013, în ianuarie, se dă o sentință definitivă, ca blocul Cathedral Plaza să fie demolat la
cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.
”Bucurați-vă, am înfrânt, am reușit să ne sabotăm”
Jurnalistul Val Vâlcu critică situația mai sus menționată, numind-o a fi o ”aberație”: ”Suntem o țară
săracă, dar care mai găsește o problemă în plus” spune el. ”Prin grija birocrației, a justiției, a celor care
s-au ocupat cu contestarea proiectului, după ce a fost autorizat și realizat, mai bine de 10 ani, în loc ca
PMB să încaseze taxe, să aibă venituri de pe urma construcției, Primăria nu a încasat nimic și acum va
cheltui, din buzunarul nostru, al bucureștenilor, sau va lua din alte proiecte prioritare (zeci de
milioane de euro era estimarea în presă) pentru demolarea clădirii. Va fi demolat bucată cu bucată, va
fi o sculptură într-un bloc de birouri, pentru că nu poate fi altfel demolat controlat. E un întreg proces
pe care și-l asumă Nicușor Dan, în vreme ce conducte de modificare stau nereabilitate, n-ai apă caldă,
n-ai încălzire, n-ai rezolvat cu semafoarele. Cu atâția bani puteai să faci trei-patru poduri în zonele
unde se aglomerează traficul, pasaje rutiere, tuneluri de subtraversare ca să rezolvi problema traficului,
mai rezolvai poluarea din București, mai construiai două stații de metrou sau o linie de tramvai... dar,
pentru că asta știe, s-a grăbit să se angajeze în procesul de demolare.
Mi se pare revoltător că Primăria dă banii și îi va recupera cândva în viitor. Deci bucurați-vă, am
înfrânt, am reușit să ne sabotăm. E o mare ”victorie” a spiritului civic, pierzi niște zeci, dacă nu sute de
milioane și mai dai zeci ca să distrugi o clădire. Iar dacă proprietarul dă faliment, vom lua fix nimic.
Ce vrea să facă cu terenul, nu știu, că oricum nu face nimic cu nimic.”
Cine a ridicat Cathedral Plaza
Proprietarul blocului ce urmează a fi demolat este Millennium Building Development. Într-un
comunicat din 2013, dezvoltatorul preciza că este unicul proprietar atât al blocului, dar și al terenului,
teren despre care astăzi Nicușor Dan spune că vrea să-l integreze ”armonios în peisajul urbanistic al
Bucureștiului.” La acel moment se mai preciza că respectiva companie este deținută de firma Sioma
Company Ltd., înregistrată în Cipru, conform zf.
Investiția în blocul de lângă Catedrala Sfântul Iosif a fost de 40 de milioane de euro la nivelul acelor
ani - menționați mai sus - dar nu a fost niciodată dat în folosință - respectiv închiriate/vândute
birourile, din cauza litigiului.
Nicușor Dan spune astăzi că demolarea va costa ”Câteva milioane de euro. În opinia mea, undeva la 56 milioane de euro, dar suma estimată o să iasă din consultarea de piață.”
În 2017, deci acum 5 ani, cât situația era mult alta pe piața construcțiilor și nu numai, demolarea era
13

estimată între 15 milioane de euro și chiar dublu, respectiv 30 de milioane de euro.
”Demolarea nu se poate face în orice condiții, de către oricine și oricum. Demolarea se face în
sistemul calității, fapt care implică o expertiză tehnică, un proiect tehnic, o execuție controlată a
procesului de demolare și o folosire rațională a materialelor care rezultă din demolare.” scria un expert
în construcții în 2017.
https://www.dcnews.ro/cathedral-plaza-demolata-pe-banii-bucurestenilor-pentru-ca-afecta-imagineaarhiepiscopiei-romano-catolice-nicusor-dan-se-lauda-cu-reusita-de-ras-daca-n-ar-fi-deplans_879943.html

14.Realitatea Plus, amplă campanie de salvare a bisericilor care sunt la un pas
de a fi demolate - Realitatea .net, 20 Iulie 2022
Realitatea PLUS demarează o amplă campanie de salvare a bisericilor care sunt la un pas de a fi
demolate. Realizatoarea emisiunii Legile Puterii, Alexandra Păcuraru, a dezvăluit în exclusivitate
planul mai multor autorități locale de a distruge lăcașuri de cult pentru că nu ar avea autorizație legală.
Totul a ieșit la iveală după ce primăria Constanța a încercat să pună la pământ biserica "Izvorul
Tămăduirii". La cererea Realitatea PLUS, a fost întocmit de urgență un proiect de lege care să
oprească distrugerea lăcașurilor de cult, iar Guvernul, prin purtătorul sau de cuvânt, a declarat în
exclusivitate că susține orice soluție legală de salvare a acestora.
În vremuri de recesiune economică și de război la câțiva kilometri de graniță, autoritățile locale din
România se luptă cu sfintele biserici în loc să rezolve problemele reale ale românilor, cum ar fi sărăcia
cruntă. Aleșii care au jurat cu mâna pe biblie să fie în slujba cetățenilor încearcă să lovească în
CREDINȚĂ, adevăratul stâlp spiritual al românilor de zeci de veacuri. Realitatea PLUS a dezvăluit
planul scandalos al autorităților din Constanța de a dărâma o biserică și a reușit să oprească
buldozerele în ultimul moment. Dar în același pericol sunt multe alte biserici. La cererea Alexandrei
Păcuraru și a emisiunii Legile Puterii a fost întocmită de urgență o lege care să strămute lăcașurile
sfinte fără autorizație și să oprească distrugerea lor.
Întrebați de Alexandra Păcuraru dacă susțin acest demers, Ludovic Orban, Forța Dreptei, George
Simion, AUR, invitați la Legile Puterii, au confirmat.
„Vă susțin și v-am și adus legea. Mâine poate fi depusă. Să o verificați. Asta au spus experții noștri.
Am stat de aseară până acum să găsim soluțiile cele mai bune pentru a realiza acest proiect de lege”, a
declarat George Simion.
Zeci de parlamentari de la mai multe partide au semnat până acum proiectul de lege și mulți alții
urmează să o facă.
„Sfântul altar nu se demolează! Este un păcat atât de mare, că nu veți scăpa cu toată apa Mării
Negre!”, a declarat Alexandra Păcuraru.
Realitatea PLUS luptă pentru identitatea și sufletul neamului românesc. Sfântul altar nu se distruge! În
casa Domnului nu se intră cu buldozerul! Opriți de urgență demolarea bisericilor sfinte!
https://www.realitatea.net/stiri/promo-tv/realitatea-plus-a-demarat-o-ampla-campanie-de-salvare-abisericilor-care-sunt-la-un-pas-de-a-fi-demolate_62b0c9cf84086a06f6318ca2
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15.Camera Reprezentanților din SUA a adoptat marți un proiect de lege care
protejează drepturile la căsătoria homosexuală - Aleph News, 20 Iulie 2022,
de Diana Nechita
Republicanii din Camera Reprezentanților au fost sfătuiți să voteze în funcție de conștiința lor de către
conducerea partidului, care nu s-a pronunțat împotriva proiectului de lege.
Președintele Comisiei juridice a Camerei, Jerrold Nadler, a sponsorizat proiectul de lege după ce
dreptul federal la avort a fost anulat atunci când Curtea Supremă a anulat hotărârea istorică Roe vs.
Wade din 1973.
Judecătorul Clarence Thomas a declarat că instanța ar trebui, de asemenea, să își reconsidere hotărârile
anterioare care au garantat accesul la contracepție și dreptul la căsătoria homosexuală din 2015.
Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat marți un proiect de lege care protejează drepturile
la căsătoria homosexuală, după ce decizia Curții Supreme de a anula cauza Roe vs. Wade a pus în
pericol precedente similare care protejau drepturile la relații între persoane de același sex și la
contracepție.
Proiectul de lege, care a trecut de camera controlată de democrați cu un vot de 267-157, cu sprijinul a
47 de republicani, stabilește protecții federale pentru căsătoriile gay și interzice oricui să nege
validitatea unei căsătorii pe baza rasei sau sexului cuplului.
Acesta va merge acum la Senat pentru vot, unde se confruntă cu șanse neclare în camera divizată în
mod egal. Republicanii din Camera Reprezentanților au fost sfătuiți să voteze în funcție de conștiința
lor de către conducerea partidului, care nu s-a pronunțat împotriva proiectului de lege.
Într-o opinie concurentă, judecătorul Clarence Thomas a declarat că instanța ar trebui, de asemenea, să
își reconsidere hotărârile anterioare care au garantat accesul la contracepție și dreptul la căsătoria
homosexuală din 2015, deoarece acestea s-au bazat pe aceleași argumente juridice ca și Roe.Unii
republicani din Congres au reluat argumentele lui Thomas. Senatorul republican Ted Cruz a declarat
sâmbătă că Înalta Curte a „greșit în mod clar” în stabilirea unui drept federal la căsătoria gay.
BCR se îndepărtează de Buhnici în mijlocul scandalului „vergeturilor”
Serviciile secrete americane dezvăluie tactica Rusiei de a anexa Ucraina
Cea mai bună jucătoare de tenis din Rusia, Daria Kasatkina, și-a declarat public orientarea sexuală:
„A trăi în minciună este imposibil”
Democrații au susținut că Congresul trebuie să înscrie dreptul la căsătoria gay în legislația federală în
cazul în care instanța își revizuiește hotărârile din trecut. „Drepturile și libertățile pe care am ajuns să
le prețuim vor dispărea într-un nor de ideologie radicală și de raționamente juridice dubioase”, a
declarat Nadler într-o declarație de luni.
Conform proiectului de lege al Camerei, statele ar putea în continuare să restricționeze căsătoria gay în
cazul în care Curtea Supremă își anulează hotărârea anterioară. Aceste state ar fi obligate să
recunoască căsătoriile care au avut loc în statele în care acestea rămân legale.
Camera va vota joi un proiect de lege pentru a garanta accesul la nivel național la contracepție, un alt
drept pe care Thomas a sugerat Curții să îl revizuiască. Democrații speră ca aceste proiecte de lege să
atragă un contrast față de republicani înainte de alegerile de la mijlocul mandatului din 8 noiembrie, în
care inflația în creștere pune în discuție menținerea majorității democraților în Cameră și Senat.
https://alephnews.ro/guvern/camera-reprezentantilor-din-sua-a-adoptat-marti-un-proiect-de-lege-careprotejeaza-drepturile-la-casatoria-homosexuala/
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16.Universitatea Tsinghua din China îi pedepsește pe studenți pentru steagurile
LGBTQ - Alpeh News, 20 Iulie 2022, de Andrada Giubega
Apărarea persoanelor LGBTQ este din ce în ce mai dificilă în China lui Xi.
Reprimarea diversității sexuale s-a adâncit în universitățile de top.
Doi riscă să fie exmatriculați pentru că au răspândit 10 steaguri ,,curcubeu” în campusul universitar la
mijlocul lunii mai.
Doi studenți de la una dintre cele mai prestigioase universități din China au primit foarte multe
mustrări pentru că au distribuit steaguri LGBTQ în campusul universitar, scrie Bloomberg.
Studenții au vrut să sublinieze modul în care intoleranța tot mai mare a națiunii față de diversitatea
sexuală se extinde și mai mult în campusuri.
Cei doi riscă să fie exmatriculați pentru că au răspândit 10 steaguri ,,curcubeu” în campusul universitar
la mijlocul lunii mai.
Reprezentanții Universității Tsinghua le-au spus celor doi că acest lucru contravine regulilor școlare.
Aproximativ o lună mai târziu, unul dintre studenți a fost chemat să discute cu personalul școlii despre
incident.
În ultimele zile, studenții au primit avertismente oficiale, care le interzic să primească burse sau premii
timp de șase luni. Dacă vor încalcă o altă regulă a școlii în această perioadă, școala i-ar putea exclude
pentru slujbe în administrația publică și în întreprinderi de stat.
BCR se îndepărtează de Buhnici în mijlocul scandalului „vergeturilor”
Serviciile secrete americane dezvăluie tactica Rusiei de a anexa Ucraina
Cea mai bună jucătoare de tenis din Rusia, Daria Kasatkina, și-a declarat public orientarea sexuală:
„A trăi în minciună este imposibil”
Discuțiile despre acest incident au apărut și în social media, mai exact pe platforma chineză
,,WeChat„, deși articolele aferente au fost șterse rapid din aplicație. Universitatea nu a răspuns la o
solicitare.
,,Mișcările împotriva steagului LGBTQ nu sunt fără precedent, dar, în comparație cu ceea ce au reușit
să facă studenții în trecut, acest lucru pare exagerat”, a declarat Darius Longarino, membru senior la
Centrul Paul Tsai China de la Facultatea de Drept din Yale.
,,Acest incident este cel mai recent exemplu al faptului că autoritățile universitare constrâng din ce în
ce mai mult spațiul pentru susținerea și exprimarea LGBT – chiar și atunci când este blând și discret”.
Comunitatea LGBTQ din China este supusă unei presiuni tot mai mari pe măsură ce președintele
promovează valori mai conservatoare și mai conformiste în ceea ce privește genul și identitatea
sexuală.
https://alephnews.ro/guvern/universitatea-tsinghua-din-china-ii-pedepseste-pe-studenti-pentrusteagurile-lgbtq/
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