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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 21 iulie 2022, ora 13.00 

 
- 7.129 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(  4.907 de teste RT-PCR și  19.850 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 294 cazuri; 

- în județul Botoșani – 62 cazuri;  

- în județul Neamț – 61 cazuri; 

- în București – 1506 cazuri. 

- 3 decese(2 nevaccinați, 1 vaccinat) 

- 2.432  de persoane internate, 155 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-21.07.2022.pdf 

 

 

 

2. Comunicat al Federației Ortodoxe Pro Vita din România: Avortul NU este 

niciodată o soluție morală, oricare ar fi circumstanțele - R3media, 21 Iulie 

2022, de Virgil Șerban 

 
Federația Ortodoxă Pro Vita din România susține că avortul nu este „niciodată o soluție morală, 

oricare ar fi circumstanțele” în care s-ar produce, informează un comunicat de presă trimis pe adresa 

redacției. 

Organizația condamnă „mesajele smintitoare și echivoce” ale purtătorului de cuvânt al Patriarhiei 

Române pe această temă, numindu-l pe Vasile Bănescu drept „funcționar al administrației eclesiale”, 

relevă comunicatul. 

Reacția Federației Ortodoxe Pro Vita – care reunește mai multe asociații pro-viață din sânul Bisericii 

Ortodoxe – vine după dezbaterea de la TVR1  pe tema avortului. 

Iată comunicatul Bisericii Ortodoxe Române: 

„AVORTUL NU ESTE NICIODATĂ O SOLUȚIE MORALĂ, ORICARE AR FI 

CIRCUMSTANŢELE!” 

Ca urmare a dezbaterilor lansate în spațiul public pe tema pretinsului drept la avort și a mesajelor 

smintitoare și echivoce ale unor funcționari ai administrației eclesiale[1], Federația Organizațiilor 

Ortodoxe ProVita din România face următoarele considerații și precizări: 

Viața oricărei ființe omenești începe în momentul concepției. Fiinţă omenească, cu suflet rațional și 

veșnic, este orice organism uman viu, chiar dacă manifestarea acestuia nu este încă sesizabilă (stadiul 

embrionar) sau nu mai poate fi sesizată (ex. comă, agonie) de ceilalţi. Atributul uman fiind stabilit prin 

constituţie genetică, iar calitatea de a fi organism viu, prin funcţii somatice autonome integrate.[2] 

Fiecare fiinţă omenească este purtătoare a chipului lui Dumnezeu și îşi datorează existenţa unei voinţe 

exprese şi unei lucrări directe a lui Dumnezeu în ceea ce o priveşte, indiferent de modul venirii ei la 

existență.  De aceea uciderea unei fiinţe omeneşti este întotdeauna imorală și păcat strigător la cer, 

indiferent cât de grevată este existenţa ei de suferinţă fizică şi morală, prin condiţii materiale sau 

spirituale precare. Chiar dacă avortul este legal astăzi în România, acest lucru nu îl face mai puțin grav 

sau mai moral. 

Ideea că interzicerea sau condamnarea morală a avortului ar fi de sorginte totalitară este un neadevăr. 

Tocmai regimurile totalitare au fost cele care au legalizat avortul, astfel : Lenin în 1920 în Rusia 

sovietică, Hitler în 1933 în Germania nazistă pe criterii eugeniste[3] și Petru Groza în 1957 în 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-21.07.2022.pdf


3 

 

 

 

 

 

 

România comunistă, după model sovietic. 

Copilul nenăscut este om și are drepturi, toată istoria dreptului și a civilizației umane confirmă asta, de 

la Codul lui Hammurabi[4] , principiile Dreptului Roman[5] sau Jurământul lui Hipocrat[6] , până la 

tratatele dreptului internațional contemporan[7]. 

Biserica Ortodoxă din toate timpurile condamnă[8] avortul, adică suprimarea cu intenție a unei vieţi 

omeneşti înainte de naștere, Sfinții Părinți numind această faptă „omor” sau „ucidere”, având în vedere 

şi o vină corespunzătoare a complicilor implicați. (Reamintim că poziția Bisericii se exprimă prin 

canoanele și scrierile Sfinților și a Sinoadelor Ecumenice, și nu prin niște afirmații echivoce ale unor 

funcționari vremelnici ai administrației eclesiale.) 

Este absolut necesar să aducem aminte și de dragostea, necuprinsă de mintea omenească, cu care 

Dumnezeu, Cel care S-a făcut om și a acceptat să moară pentru păcatele noastre, așteaptă și chiar caută 

întoarcerea tuturor celor care au contribuit la aceste fapte, pentru a-i ierta și vindeca. 

Militanții pro avort, soldați ai culturii morții, invocă tot felul de pretexte și situații limită pentru a crea 

excepții prin care pretind să justifice moral uciderea pruncului în pântece. Federația Pro Vita amintește 

că avortul nu este NICIODATĂ o soluție morală, oricare ar fi circumstanţele. Toate încercările de 

justificări (sociale, medicale, genetice[9], de confort personal, emoționale, de autonomie personală 

etc.) au contraargumente, contra situații și soluții care le contrazic. Iar tot acest demers de justificare a 

generalizării unei practici greșite prin excepții și situații limită nu face decât să arate fuga de 

responsabilitățile firești și puținătatea noastră sufletească ca persoane și ca societate. 

Reamintim faptul că toate mijloacele numite ”contraceptive” hormonale au în special efecte 

AVORTIVE și NU contraceptive. În această categorie intră atât comprimatele orale zilnice cât și cele 

de urgență (pilula de a doua zi, pentru avortul chimic la domiciliu), cât și alte metode (inelele 

vaginale[10], plasturii contraceptivi, implanturile, injecţiile contraceptive, sistemele intrauterine 

hormonale), precum şi steriletul (DIU hormonal). Această reamintire este foarte necesară ACUM, 

pentru că din septembrie 2023, în programa școlară se introduce o formă nocivă și eronată de Educație 

pentru sănătate, sub pretextul “prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității 

minorelor”. [11]  (Inclusiv formulările acestea sunt defectuoase și de natură să sugereze că graviditatea 

este o patologie.) 

Problema avortului în România are drept cauză primară criza morală, atât în plan general cât și a vieții 

personale, iar soluția este complexă și de durată și ar trebui să cuprindă pe lângă altele și acestea: 

Educație morală, complexă și susținută, în spiritul responsabilității persoanale și a grijii și respectului 

pentru om, extinsă la toate nivelele, de la copii și tineri, la viitorii medici și juriști. 

Program legislativ și suport guvernamental prin care să se realizeze susținerea mamelor în criză de 

sarcină și a celor aflate după naștere, simplificarea și încurajarea adopției, includerea adopției înainte 

de naștere, existentă în alte țări. 

Consiliere obligatorie pre-avort, pentru o informare medicală completă, pentru prezentarea tuturor 

opțiunilor, de adopție, de susținere în criza de sarcină și după naștere. 

Criza societății actuale este una de natură morală, de aceea soluțiile nu pot fi decât de natură morală și 

educațională. Federația Pro Vita consideră că Biserica este singura păstrătoare, lucrătoare și garantă a 

unei morale revelate și perene. De aceea credem că, într-o societate formată (92%) din creștini, opinia 

milenară a Sfintei Biserici trebuie luată în calcul în toate sferele ei, de la cele juridice și legislative, 

până la cele sociale și educaționale.  

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România 

Consiliul Director  

20 iulie 2022 

(Prăznuirea Sfântului Prooroc IlieTesviteanul) 

[1]  Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei : https://basilica.ro/vasile-banescu-biserica-nu-

unelteste-sa-instaureze-o-morala-fortata-ci-sprijina-libertatea-de-a-alege-responsabil/ 

[2]  Acestea sunt primele două principii din Carta PROVITA. Principii teologice, antropologice şi 
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morale, document adoptat de Federația noastră în 2007 la înființarea sa. Vezi: 

https://asociatiaprovita.ro/despre/carta-pro-vita-principii-teologice-antropologice-si-morale/ 

[3]  Abortion and Eugenics in Nazi Germany –  Henry P. David, Jochen Fleischhacker and Charlotte 

Hohn, Population and Development Review, Vol.14, No.1 (Mar.1988), pp. 81-112, (pp.91-92) ,  

http://www.jstor.org/stable/1972501 

[4]  Codul lui Hammurabi (aprox.1760 î.Hr.) prevedea penalizarea celui ce ar provoca pierderea vieții 

unui copil nenăscut, chiar și accidental. 

[5] Dreptul Roman : „ infans conceptus pro nato habetur, quotiens de commdis eius agitur (copilul 

conceput este privit ca și născut, ori de câte ori interesele lui o cer)” – V. Volcinschi, E. Cojocari, 

Drept privat roman, Chișinău 2006, p.51 

[6]   Din Jurământul lui Hipocrat (aprox.400 î.Hr.) : ”Nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte 

mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa nu voi da unei 

femei un remediu abortiv.”  https://ro.wikipedia.org/wiki/Jur%C4%83m%C3%A2ntul_lui_Hippocrate 

[7] https://www.culturavietii.ro/2020/10/15/copil-nenascut-subiect-drepturile-omului-drept-

international/ 

[8]  Canonul al doilea al Sfântului Vasile cel Mare numeşte pe femeia ce a săvârşit avortul „ucigaşă”, 

precizându-i, astfel, răspunderea şi vina, dar, totodată, are în vedere şi o vină corespunzătoare 

complicilor. De asemenea Canoanele 91 Trulan, 21 Ancira, consideră (ca pogorământ) oprirea femeii 

vinovate de săvârşirea avortului la 10 ani de la cele sfinte. Astfel, oprirea ar fi pe viată, potrivit 

hotărârii canonice de la Elvira. Aceleaşi canoane sunt stabilite şi pentru complici. De asemenea, 

canoanele: 66 apostolic, 5 al Sfântului Grigorie de Nyssa, 13, 14, 55 ale Sfântului Vasile, caterisesc pe 

preoţii care sunt vinovaţi de complicitate cu cei ce săvârşesc crima de ucidere/avort, fie dezlegând pe 

cei ce nu au conştiinţa păcatului la măsura gravităţii lui, fie că sunt vinovaţi de această crimă comisă în 

propriile lor familii (cf. Pr. Prof. Ilie Moldovan – Darul sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor 

împotriva acestuia.) 

[9]  Cu atât mai mult, avortul nu se justifică în cazuri precum cel înregistrat la Maternitatea Giulești, în 

anul 2011, când un prunc diagnosticat cu Sindromul Down a fost avortat la 6 luni. Încă de atunci, 

Federația Pro Vita remarca nedreptatea profundă a motivaţiei pentru care s-a apelat la avort: 

probabilitatea ca fătul să sufere de Sindrom Down. Condamnarea la moarte a unei fiinţe umane lipsite 

de apărare pentru „vina” de a avea o afecţiune genetică este dovada că societatea care o acceptă şi 

practică nu este o societate a dreptăţii, echităţii şi umanismului – aşa cum se pretinde a fi – ci una a 

barbariei, discriminării şi bunului plac, a domniei celui puternic împotriva celui slab. 

https://asociatiaprovita.ro/presa/2011/cdp_maternitatea-giulesti.pdf 

[10] https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_4823_24.07.12.pdf 

[11]  https://www.edupedu.ro/educatie-pentru-sanatate-predata-incepand-din-clasa-a-viii-a-si-doar-cu-

acordul-parintilor-au-votat-parlamentarii-termenul-educatie-pentru-viata-a-fost-inlocuit-cu-educatie-

pentru-sanatate-m/ 

 

 https://r3media.ro/comunicat-al-federatiei-ortodoxe-pro-vita-din-romania-avortul-nu-este-niciodata-o-

solutie-morala-oricare-ar-fi-circumstantele/ 

 

 

 

 

 

https://r3media.ro/comunicat-al-federatiei-ortodoxe-pro-vita-din-romania-avortul-nu-este-niciodata-o-solutie-morala-oricare-ar-fi-circumstantele/
https://r3media.ro/comunicat-al-federatiei-ortodoxe-pro-vita-din-romania-avortul-nu-este-niciodata-o-solutie-morala-oricare-ar-fi-circumstantele/
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3. Sărbătoarea Sfântului Ilie și a Sfântei Mironosițe Maria Magdalena. 

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași în ediția 

săptămânală BZI  - BZI, 20 Iulie 2022 
 

Joi, 21 iulie 2022, începând cu ora 12:30, părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași 

se va afla, din nou, în studioul BZI LIVE pentru emisiunea săptămânală. 

În această ediție, părintele va discuta despre sărbătoarea Sfântului Ilie și a Sfintei Mironosițe Maria 

Magdalena. 

Dialogul, moderat de Valentin Huțanu se va axa pe tradițiile și superstițiile date de sărbătoarea 

Sfântului Ilie (de pe 20 iulie 2021) şi viața Sfintei Maria Magdalena, sărbătorita pe 22 iulie, care era 

din seminţia lui Neftalim, din Magdala Galileei, un sat situat între oraşele Capernaum şi Tiberiada. 

 

https://www.bzi.ro/sarbatoarea-sfantului-ilie-si-a-sfantei-mironosite-maria-magdalena-parintele-

calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-in-editia-saptamanala-bzi-live-4504803 

 

 

 

 

4. Procesiune pentru ploaie la Mănăstirea Hadâmbu - Tele M, Info Iași, 20 

Iulie 2022 
 

Credincioşii din mai multe sate ale judeţului Iaşi s-au rugat în faţa Icoanei Făcătoare de Minuni a 

Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu pentru venirea ploii. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, 

starețul mănăstirii a menţionat că este pentru prima dată când icoana Făcătoare de Minuni a Maicii 

Domnului este scoasă în procesiune prin mai multe sate timp de o zi. 

„Este pentru prima dată în 30 de ani când facem această procesiune cu gândul, sufletul și inima către 

Prea curata Maica lui Dumnezeu să binecuvânteze, să mijlocească pentru noi păcătoșii să trimită 

ploaie pe pământ. Știm cu toții că din pricina mulțimii păcatelor noastre. La această procesiune au 

participat toți credincioșii satului”, a explicat Arh. Nicodim Gheorghiță, stareț. 

Preoţii parohi şi-au arătat recunoştinţa faţă de Maica Domnului pentru că a rânduit să poposească în 

comunităţile lor prin odorul sfânt de la Mănăstirea Hadâmbu. 

„Este o minune dumnezeiască. Nu am văzut niciodată așa ceva, sunt bătrână dar nu a fost așa, să aducă 

Sfânta Icoană la noi, așa frumos. Dumnezeu are grijă să se întoarcă la noi. Noi suntem răi și păcătoși. 

Foarte important pentru noi, pentru aducere de ploaie, sănătate și bucurie pentru satul nostru și ne 

bucurăm foarte mult că a venit la noi. 

-Am simțit o bătaie de inimă, o credință mare, asupra noastră. 

R. – Credeți că Maica Domnului o să facă o minune? 

– Credem în Măicuța Domnului. Am crezut dintotdeauna și în Iisus. Să fim sănătoși și să ne rugăm zi 

și noapte”, a spus un credincios. 

În urma procesiunii, credincioșii au fost binecuvântați de clerul bisericesc. 

 

https://telem.ro/procesiune-pentru-ploaie-la-manastirea-hadambu/ 

 

https://infoiasionline.ro/procesiune-pentru-ploaie-la-manastirea-hadambu/126865/ 

 

 

 

https://www.bzi.ro/sarbatoarea-sfantului-ilie-si-a-sfantei-mironosite-maria-magdalena-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-in-editia-saptamanala-bzi-live-4504803
https://www.bzi.ro/sarbatoarea-sfantului-ilie-si-a-sfantei-mironosite-maria-magdalena-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-in-editia-saptamanala-bzi-live-4504803
https://telem.ro/procesiune-pentru-ploaie-la-manastirea-hadambu/
https://infoiasionline.ro/procesiune-pentru-ploaie-la-manastirea-hadambu/126865/


6 

 

 

 

 

 

 

5. Cimitirul Sfânta Treime din PĂCURARI, a intrat într-un amplu proces de 

REABILITARE - Info Iași online, 21 Iulie 2022 

 
Cimitirul Sfânta Treime din Păcurari, unul dintre cele mai mari cimitire din Iași, a intrat într-un amplu 

proces de reabilitare a căilor de acces la morminte. 

În acest scop primarul Mihai Chirica a semnat cu asocierea SC Thot Technology SRL – SC PAO 

International Group SRL un contract de execuție a lucrărilor aferente. Acestea vor fi făcute în cel mult 

18 luni pentru o sumă de 1.743.636,77 lei, cu TVA. 

Concret, vor fi refăcute aleile din cimitir pe o suprafață de aproape 7.500 de metri pătrați, acolo unde 

acestea se prezintă într-o stare precară, accesul la morminte sau deplasarea mijloacelor de intervenție 

în caz de urgență fiind deseori îngreunate. 

Indicatorii tehnico – economici și devizul general aferente investiției „Reabilitare Cimitir Sfânta 

Treime” au fost votate de Conciliul Local în ședința din 31 august 2021. 

 

https://infoiasionline.ro/cimitirul-sfanta-treime-din-pacurari-a-intrat-intr-un-amplu-proces-de-

reabilitare/126853/ 

 

 

 

6. Jurnalul Regional TVR IASI - Facebook, 20 Iulie 2022 
 

Pe 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Prooroc Ilie 

Tesviteanul, unul dintre cei mai importanți prooroci. Sfântul este celebrat ca un mare făcător de 

minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Chiar dacă nu a adus ploaia în ziua de prăznuire, 

enoriaşii l-au sărbătorit cum se cuvine, ascultând liturghia şi dând de pomană de sufletul celor adormiţi 

din familie. 

 

https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI/ 

 

 

 

 

7. Schimb de bune practici la nivel european la Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Botoșani (fotogalerie) - Știri Botoșani, 20 

Iulie 2022, de Bianca Ciaicofschi 

 
În perioada 4 - 10 iulie 2021, trei cadre didactice de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. 

Gheorghe" din Botoșani, și anume prof. Șcarlii Ioana, prof. Țifrea Corina Mariana și prof. Rîznic 

Marius, au participat la cursul „Tablets and Smartphones: Using mobile device as educational tools". 

Cursul face parte din proiectul FAITH (credința) – Foster ability, inclusion, tenderness, harmony, 

proiect cu finanțare europeană, în cadrul programului Erasmus +, Actiunea K1 și a avut loc în 

Valencia, Spania. 

Obiectivul cursului a fost dezvoltarea competențelor de utilizare a device-urilor în procesul instructiv 

educativ la un număr de cel puțin 10 profesori (3 direcți și restul indirecți) până la finele anului școlar 

2022 - 2023. 

La curs au participat mai multe echipe cu profesori din România, Germania, Cipru și Cehia. Acest curs 

a urmărit instruirea profesorilor participanți în folosirea tehnologiei în cadrul orelor și aplicarea 

https://infoiasionline.ro/cimitirul-sfanta-treime-din-pacurari-a-intrat-intr-un-amplu-proces-de-reabilitare/126853/
https://infoiasionline.ro/cimitirul-sfanta-treime-din-pacurari-a-intrat-intr-un-amplu-proces-de-reabilitare/126853/
https://www.facebook.com/JurnalulRegionalTVRIASI/
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cunoștințelor TIC, prin teme și materiale, device-uri, prin jocuri și quizzuri, gestionarea unei clase 

virtuale și folosirea unor aplicații educaționale. 

În urma cursului, furnizat de EUROPASS Teacher Academy, cadrele didactice au descoperit cum se 

pot integra diferite platforme/aplicații educaționale în activitatea didactica (miro.com, kahoot.com, 

visme.co, learningapps.org, edpuzzle.com, goosechase, genially), putând astfel îndruma elevii să 

utilizeze în mod conștient și responsabil platforme social media. 

De asemenea, profesorii participanți la aceasta mobilitate au prezentat elemente ce definesc cultura 

românească, dar au aflat și informații noi despre cultura si sistemele educaționale ale țărilor 

participante la curs. 

 

https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/schimb-de-bune-practici-la-nivel-european-la-seminarul-teologic-

liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-din-botosani-fotogalerie.html 

 

 

 

 

8. Instructaj privind situațiile de urgență la parohia botoșăneană Avrămeni - 

Ziarul Lumina, 21 Iulie 2022 
 

Luni, 18 iulie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Parohia Avrămeni, Protopopiatul Săveni, s‑a desfășurat o nouă 

activitate privind prevenirea și stingerea incendiilor și situațiile de urgență. 

Acțiunea a fost organizată în cadrul taberei pentru copii organizată de Parohia Avrămeni, prin 

părintele paroh Alin Rățoi, alături de Caravana ASCOR Iași și a presupus exemplificarea acordării 

măsurilor de prim ajutor, a modului de comportament ce trebuie adoptat în timpul producerii unui 

incendiu, al unui cutremur și a altor situații de urgență, precum și utilizarea unui stingător. 

În baza „Protocolului de prevenire” încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, la acțiune au fost prezenți reprezentanți ai ISU 

Botoșani, părintele Marius Burghelea - directorul departamentului SSM/PSI‑SU/GDPR, părintele 

Cristian Zaharia, responsabil SSM/PSI al Protopopiatului Săveni, părintele Ciprian Strâmbu - 

responsabil cu activitățile cu tinerii al Protopopiatului Săveni, alături de cei 150 de copii participanți la 

tabără. 

Discuțiile au fost interactive, toți copiii manifestând un real interes în vederea dobândirii de noi 

cunoștințe din punctul de vedere al securității în situații de urgență. 

 

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/instructaj-privind-situatiile-de-urgenta-la-parohia-

botosaneana-avrameni-173164.html 

 

 

 

 

9. SEMN SAU MINUNE, DUPĂ INCENDIUL DE LA MĂNĂSTIREA 

TĂRCUȚA? A RĂMAS ÎNTREG UN FRAGMENT DIN ACATISTUL 

DOMNULUI ISUS HRISTOS - TVMNeamț, 20 Iulie 2022, De către Ionut 

Corfu 
 

În pozele trimise presei de Prefectura Neamt, se poate vedea o pagina dintr-o carte de rugaciuni, 

ramasa intreaga, printre mormane de alte cărți și bunuri arse in incendiul devastator, in urma caruia 

https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/schimb-de-bune-practici-la-nivel-european-la-seminarul-teologic-liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-din-botosani-fotogalerie.html
https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/schimb-de-bune-practici-la-nivel-european-la-seminarul-teologic-liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-din-botosani-fotogalerie.html
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/instructaj-privind-situatiile-de-urgenta-la-parohia-botosaneana-avrameni-173164.html
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/instructaj-privind-situatiile-de-urgenta-la-parohia-botosaneana-avrameni-173164.html
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doar biserica a rămas intreaga. 

Pagina nearsă, sau partial arsă, contine un fragment din Acatistul Domnului Isus Hristos, in care se 

face referire la păcate si prin care se cere Domnului indurare pentru cei păcătoși și necredinciosi. 

Acesta este fragmentul integral: ”Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe 

păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște 

mir de mult preț, primește cântarea aceasta: 

Iisuse, puterea cea nebiruită; 

Iisuse, mila cea fără de sfârșit; 

Iisuse, frumusețea cea prealuminată; 

Iisuse, dragostea cea nebiruită; 

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; 

Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; 

Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; 

Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; 

Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; 

Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; 

Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; 

Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!” 

Incendiul de ieri a pornit de la un vehicul electric si a produs pagube enorme. Mai multe detalii in 

articolul de mai jos: 

 

https://tvmneamt.ro/semn-sau-minune-dupa-incendiul-de-la-manastirea-tarcuta-a-ramas-intreg-un-

fragment-din-acatistul-domnului-isus-hristos/ 

 

 

 

10. Pârjol la Mănăstirea Tărcuţa - Realitatea, Vestea, Ziarul Evenimentul, 21 

Iulie 2022, De către Realitatea Media 
 

Incendiul izbucnit marţi la Mănăstirea Tărcuţa (din comuna Tarcău) a pornit de la acumulatorul defect 

al unui vehicul electric (triciclu) adăpostit într-un şopron, după cum au stabilit pompierii. Flăcările au 

fost observate la ora 15, de un bărbat aflat în pelerinaj. El a sunat primul la 112. Până la ajungerea 

forţelor de intervenţie în zonă (calea de acces fiind grea, iar lăcaşul aflându-se într-o zonă accidentată 

aproape de pădure), focul s-a extins rapid. 

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii pietreni cu şase autospeciale (conduşi de colonelul 

Mihai Ciprian Mitrea), SMURD-ul, voluntarii din localitate cu două buldoexcavatoare şi două 

motopompe, cei din Bicaz cu o maşină de stingere, voluntarii băcăuani de la Ghimeş – Făget cu altă 

autospecială şi mai mulţi lucrători ai Ocolului Silvic Brateş. Când au sosit primele echipaje, incendiul 

se manifesta cu flacără deschisă, generalizat, la anexele din ansamblul mănăstiresc (chilii, casa 

praznicală, magazii, gater) cu posibilitatea propagării la biserică şi la fondul forestier. 

Una din cele 11 măicuţe ale obştii (în vârstă de 45 de ani) a suferit arsuri pe mâini şi pe faţă, încercând 

să potolească urgia care ameninţa să cuprindă biserica. Ea a fost îngrijită de paramedici, refuzând 

transportul al spital. 

„Misiunea a fost dificilă din cauza cantităţii mari de materiale combustibile (lemn, mase plastice şi 

bunurile din încăperi) şi inflamabile (uleiuri şi carburanţi). Alimentarea autospecialelor s-a făcut dintr-

un pârâu, la o distanţă de aproximativ doi kilometri. Au fost evacuate o parte din bunurile casei 

praznicale. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 22. Au ars bunurile materiale din interiorul 

construcţiilor. Cel mai important este faptul că biserica a fost salvată, fiind afectată doar faţada 

https://tvmneamt.ro/semn-sau-minune-dupa-incendiul-de-la-manastirea-tarcuta-a-ramas-intreg-un-fragment-din-acatistul-domnului-isus-hristos/
https://tvmneamt.ro/semn-sau-minune-dupa-incendiul-de-la-manastirea-tarcuta-a-ramas-intreg-un-fragment-din-acatistul-domnului-isus-hristos/


9 

 

 

 

 

 

 

acoperită cu lambriu din pvc. Suprafaţa afectată de incendiu a fost de aproximativ 1.600 de metri 

pătraţi“, a declarat locotenentul Irina Popa, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă „Petrodava“. 

După stingere, marţi spre miercuri noaptea, în zonă au rămas două echipaje de pompieri cu 

autospecialele şi voluntarii din Tarcău, ca să monitorizeze zona, având în vedere că încă mai fumegau 

resturi de construcţii. 

Şi prefectul a fost la locul incendiului, mulţu-mindu-le ulterior pompierilor pentru modul în care au 

intervenit. „Scrum şi lacrimi! Asta a mai rămas la Tărcuţa, după incendiu. Dumnezeu s-a îndurat şi a 

ferit de para focului biserica şi spaţiile în care dormeau pelerinii. Dar chiliile şi bunurile din jur au ars 

în totalitate. Slavă Domnului că vieţile celor 11 măicuţe şi a preotului care slujea acolo nu au fost în 

pericol! 

Tot Dumnezeu, cu puterea Sa, a credincioşilor şi a celor care vor vrea să dea un sprijin, va ajuta la 

renaşterea din cenuşă a celor trebuincioase pe lângă schit. 

În faţa pompierilor care au acţionat pentru limitarea pagubelor de la acest lăcaş de cult, mă înclin. 

Devotamentul şi profesionalismul sunt cuvintele care vă caracterizează!“, a transmis prefectul Adrian 

Niţă. 

(Mihai SAVA) 

 

https://www.realitateamedia.ro/parjol-la-manastirea-tarcuta/ 

 

https://vestea.net/bilant-dezastru-la-schitul-din-tarcau-au-ars-chilii-praznicar-ateliere-magazii-de-pe-

1600-mp/ 

 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/chiliile-si-dependintele-manastirii-tarcuta-din-tarcau-

distruse-de-un-incendiu--217529936.html 

 

 

 

 

11. Sute de credincioși au participat, miercuri, la resfințirea bisericii monument 

a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia - Monitorul Suceava, 21 Iulie 2022, de 

Daniela MICUŢARIU 
 

Sute de credincioși, cei mai mulți localnici, îmbrăcați în frumoase costume populare, printre care și 

mulți copii și tineri, au participat, miercuri, 20 iulie 2022, de sărbătoarea Sf. Ilie, la resfințirea bisericii 

monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia, care îi va avea ca ocrotitori pe Sfântul ProrocIlie 

Tesviteanulși pe Sfântul Ștefan cel Mare. 

Resfințirea a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, 

împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, Arhimandritul Melchisedec 

Velnic, starețul Mănăstirii Putnași exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de 

preoți și diaconi. 

La ora 7:30, a avut loc întâmpinarea ierarhului, după care a urmat slujba de resfințire, care a durat o 

oră, în intervalul 8:00-9:00, după care s-a săvârșit, pe scena special amenajată în curtea mănăstirii, 

Sfânta Liturghie Arhierească. Fiecare credincios a avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar pentru a 

se închina, după cum este tradiția după sfințirea unei biserici. 

La eveniment au fost prezenți oficialități locale, județene, reprezentanți ai guvernului, parlamentari, 

oameni de cultură, istorici etc. Printre aceștia s-au aflat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, istoricul 

Adrian Cioroianu, primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, care, la final, au transmis câte un mesaj 

https://www.realitateamedia.ro/parjol-la-manastirea-tarcuta/
https://vestea.net/bilant-dezastru-la-schitul-din-tarcau-au-ars-chilii-praznicar-ateliere-magazii-de-pe-1600-mp/
https://vestea.net/bilant-dezastru-la-schitul-din-tarcau-au-ars-chilii-praznicar-ateliere-magazii-de-pe-1600-mp/
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/chiliile-si-dependintele-manastirii-tarcuta-din-tarcau-distruse-de-un-incendiu--217529936.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/chiliile-si-dependintele-manastirii-tarcuta-din-tarcau-distruse-de-un-incendiu--217529936.html
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mulțimii aflate la evenimentul religios. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit mai multe 

distincții, după Sfinta Liturghie. 

Zi măreață 

Arhid. Vasile M. Demciuc, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre 

Sfântul Ștefan cel Mare și despre biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia. Arhimandrit 

Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putnași exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a 

afirmat că ziua de 20 iulie 2022 este „o zi măreață” și i-a mulțumit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, 

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, „părinte și păstor al Bucovinei”, pentru că a avut inițiativa de a 

redeschide mai multe mănăstiri de la venirea sa în Bucovina, mănăstiri care au fost închise de regimul 

habsburgic, dar și de regimul comunist, iar acum aceste lăcașuri de cult au prins viață, așa cum s-a 

întâmplat și cu Mănăstirea „Sfântul Ilie” Șcheia. 

„Toate cele rânduite în această mănăstire să fie spre folosul tuturor” 

După ce Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, l-a numit pe 

protosinghelul Elisei starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie” și „Sf. Stefan cel Mare” din comuna Șcheia, în 

cadrul Sfintei Liturghii de miercuri, 20 iulie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-

vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, l-a hirotesit pe protosinghelul Elisei stareț al Mănăstirii 

„Sf. Ilie” și „Sf. Ștefan cel Mare” din Șcheia. După ce a fost instalat, starețul Elisei a spus în cuvântul 

său: „Astăzi este o zi plină de binecuvântare dumnezeiască. Simțim puterea lui Dumnezeu, fiind o zi în 

care aducem recunoștință pentru rânduiala adusă preafrumoasei biserici (altarul a fost astăzi înnoit), 

frumoasă prin trecutul ei, prin ctitorul ei. (...) Biserica este frumoasă prin mulțimea rugăciunilor și 

lucrărilor făcute la ea și am aflat că a fost loc de taină, de rugăciune, unde venea Voievodul Ștefan cel 

Mare să se închine. Mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pentru că m-a chemat în această 

ascultare. Toate cele rânduite în această mănăstire să fie spre folosul tuturor, al obștii (...), mulțumesc 

celor care au venit astăzi, autorităților care au făcut posibil ca această zi să fie plină de bucurie. Prin 

ceea ce s-a împlinit astăzi, Voievodul Ștefan de atunci, Sf. Ștefan de astăzi, ridică încă o dată steagul 

biruinței aspra celor care au încercat să-i strice rânduiala”, a spus în cuvântul său starețul Mănăstirii 

„Sfântul Ilie” și „Sf. Stefan cel Mare” din comuna Șcheia. Ca semn de prețuire, starețul Elisei i-a oferit 

Înaltpreasfințitului Părinte Calinic o icoană cu Sf. Ilie. 

Lucrări de restaurare și consolidare 

Vă reamintim că la începutul lunii iunie a acestui an, biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” 

Șcheia, „sora Mănăstirii Voroneț din Gura Humorului”, și-a recăpătat strălucirea după ample lucrări de 

restaurare, consolidare, restaurare a bisericii, a picturii și catapetesmei etc. Construită de domnitorul 

Ștefan cel Mare în 1488, în același an în care a fost ridicată și Mănăstirea Voroneț, Biserica Sf. Ilie a 

trecut printr-un amplu proces de restaurare interioară și exterioară, lucrările realizându-se pe parcursul 

a circa doi ani și jumătate. Biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia a fost consolidată, 

restaurată și conservată printr-un proiect finanțat din fonduri europene, cu o valoare totală de 3,6 

milioane de euro, Primăria Șcheia încheind contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor cu 

asocierea firmelor SC General Construct SRL și SC Arhitectură Design SRL din Suceava. Arhitectul 

Constantin Gorcea spunea că „în 1488 Ștefan cel Mare a construit două biserici într-un an. Una din ele 

este Voronețul, care și-a atins gloria ca fiind cel mai important monument UNESCO din județul 

nostru, și această biserică, despre care eu cred că va avea un parcurs glorios de acum încolo, ea fiind 

aproape necunoscută până acum”. Inițiativa pentru începerea acestui proiect a venit de la un fiu al 

satului Sf. Ilie, Cosmin Păstrăv, care a avut un sprijin consistent din partea Primăriei și Consiliului 

Local Șcheia în realizarea proiectului. 

Inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic 

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Mănăstirea 

„Sfântul Ilie” a fost redeschisă în mai 2022. Redeshiderea 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 
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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. 

Scurt istoric 

Conform datelor furnizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, 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). 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. 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Sute-de-credinciosi-au-participat-miercuri-la-

resfintirea-bisericii-monument-a-Manastirii-Sfantul-Ilie-Scheia 

 

 

 

12. Procesiune religioasă cu moaștele Sfinților Epictet și Astion - Monitorul 

Suceava, 21 IUlie 2022, de Stelian BORHAN 

 
În seara zilei de marți, 19 iulie, începând cu ora 17, a fost oficiată slujba Vecerniei la Biserica cu 

hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, urmată, o oră mai târziu, de procesiunea religioasă cu 

moaștele Sfinților Epictet și Astion, cu plecare de la Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, pe următorul 

traseu: str. Nicolae Beldiceanu – Spitalul Municipal Fălticeni – str. Mihai Eminescu – Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” – Primăria Fălticeni – Aleea Pietonală – Bulevardul Revoluției – 

Catedrala „Învierea Domnului” – Biserica Sf. Ilie. 

Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfinților Epictet și Astion, cele mai vechi Sfinte Moaște 

descoperite pe teritoriul României, împreună cu icoana Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, avea loc de 

obicei pe 20 iulie. Anul trecut, preot protopop Adrian Dulgheriu a luat decizia ca procesiunea să se 

facă cu o zi mai devreme, în primul rând pentru a se evita aglomerația din ziua în care este sărbătorit 

proorocul, care este patronul spiritual și protectorul urbei de pe Șomuz, și pentru a preveni blocarea 

traficului rutier pe străzile pe care se desfășoară acest eveniment, și în al doilea rând, pentru a da 

posibilitatea preoților din parohiile din Protopopiatul Fălticeni să participe la procesiune. 

Cea mai impresionantă procesiune din ultimii ani ca număr de participanți 

Anul acesta se poate spune că a fost una dintre cele mai impresionante procesiuni, prin participarea 

unui număr de aproape 100 de preoți din parohiile Protopopiatului Fălticeni, dar și slujitori ai 

Domnului veniți mai de departe, care își au rădăcinile în Fălticeni sau au fost hirotoniți ca preoți și 

diaconi în acest oraș și care dorit să își arate dragostea lor față de Sfântul Ilie și Sfinții Mucenici 

Epictet și Astion. Alături de preoți au fost și numeroși elevi de la Școala de Subofițeri Jandarmi care 

au mers cu torțe aprinse în jurul baldachinului cu sfinte moaște, dar și un număr impresionant de 

oameni. 

După plecarea de la Biserica „Sfântul Ilie”, unde s-au citit rugăciuni pentru ocrotirea orașului de 

dezastre și pentru ca ploile să aducă bunăstare agricultorilor, primul popas a fost făcut în fața 

Spitalului Municipal, unde preoții, împreună cu preotul Constantin Pavel de la biserica „Sfântul 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Sute-de-credinciosi-au-participat-miercuri-la-resfintirea-bisericii-monument-a-Manastirii-Sfantul-Ilie-Scheia
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Sute-de-credinciosi-au-participat-miercuri-la-resfintirea-bisericii-monument-a-Manastirii-Sfantul-Ilie-Scheia
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Pantelimon” din incinta unității medicale, s-au rugat pentru sănătatea celor aflați în această unitate 

medicală, pentru cei care îi îngrijesc pentru pacienți și pentru familiile lor. La Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului”, sfintele moaște, credincioșii și soborul de preoți au fost întâmpinați de preotul 

paroh Adrian Brădățanu. Aici s-au rostit rugăciuni pentru cei adormiți în cimitirele Fălticeniului și 

întru pomenirea înaintașilor - martiri căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării. Procesiunea a 

continuat spre Primăria Fălticeni, unde au fost așteptați de primarul Cătălin Coman, viceprimarul 

Constantin Bulaicon și directorul Poliției Locale, Paul Buhlea. În fața clădirii administrației publice 

locale au fost rostite rugăciuni pentru poporul român și conducătorii localității, pentru ducerea la bun 

sfârșit a proiectelor benefice pentru cetățenii orașului. Înainte ca baldachinul în care se aflau sfintele 

moaște, purtat pe umeri de patru enoriași ai Parohiei „Sfântul Ilie” și flancat de torțele purtate de elevi 

jandarmi, să ajungă la lăcașul de cult de unde a plecat, a făcut o ultimă oprire la Catedrala „Învierea 

Domnului”. 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Procesiune-religioasa-cu-moastele-Sfintilor-Epictet-si-

Astion 

 

 

 

13. Fundația Anastasie Crimca – primul an de activitate - Monitorul Suceava, 

21 Iulie 2022 
 

Perioada post-decembristă arată fără tăgadă că Biserica Ortodoxă Română rămâne un actor principal 

în serviciile socio-medicale. În eparhia noastră putem vorbi de un număr substanțial de așezăminte 

care găzduiesc activități pentru copii și adulți. 

Cu binecuvântarea și cu sprijinul nemijlocit al Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și 

Rădăuților, și sub coordonarea PCuv. Arhim. Iustin Tănasae, Consilierul Eparhial al Sectorului de 

Asistență Socială și Medicală, se caută mereu soluții ca funcționarea serviciilor sociale ale Bisericii 

din Bucovina să fie conform standardelor și se urmărește constant dezvoltarea și implementarea de noi 

servicii care să aducă alinare celor aflați în nevoie. 

Luna aceasta Fundația Anastasie Crimca aniversează un an de activitate. Gândurile noastre de 

recunoștință se îndreaptă spre oamenii care au făcut posibile acțiunile noastre, spre cei care au pus 

umărul ca bucuria și nădejdea să ajungă în casele celor sărmani. 

Această Fundație este o expresie a dragostei de om, a filantropiei creștine, pe care Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților o manifestă firesc, Biserica venind în întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă 

fiii ei. 

Alături de echipa care muncește la proiectele Fundației s-au alăturat mulți oameni iubitori de Hristos, 

care împlinind cuvântul Evangheliei, au venit în sprijinul celor aflați în nevoie. 

Am adus, în anul acesta de activitate, în casele persoanelor defavorizate o masă caldă sau am oblojit 

rănile trupești ale celor bolnavi. Dar mai presus de toate, am adus cuvântul care mângâie, zâmbetul 

care dă nădejde, bucuria de a dărui și rugăciunea permanentă a Bisericii lui Hristos pentru fiii ei. 

Slavă Ție Doamne, slavă Ție! 

(Pr. Tiberiu Bardan, Directorul Fundației Anastasie Crimca, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și 

Rădăuților) 

 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-21/Fundatia-Anastasie-Crimca-primul-an-de-activitate 

 

 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Procesiune-religioasa-cu-moastele-Sfintilor-Epictet-si-Astion
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-21/Procesiune-religioasa-cu-moastele-Sfintilor-Epictet-si-Astion
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-21/Fundatia-Anastasie-Crimca-primul-an-de-activitate
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14. VIDEO PS Timotei Prahoveanul: 'Profetul Ilie ni se arată ca un mare 

apărător al legii lui Dumnezeu, un om aprins de multă râvnă, de credință și 

de curaj' - Știri pe surse, 21 Iulie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor 
 

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. 

Cu această ocazie, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre minunile Sfântului 

Proroc Ilie Tesviteanul, care aveau să anticipeze și să anunțe Tainele Bisericii. 

„Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul ne cheamă la aleasă prăznuire a unui om bineplăcut lui 

Dumnezeu, înaintemergător al celei de a doua veniri a Mântuitorului Hristos și temei al prorocilor, așa 

cum îl descrie troparul”, a subliniat în deschidere ierarhul. 

Relatând principalele evenimente din viața profetului, ierarhul a evidențiat faptul că, asemenea lui 

Moise, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a dorit să-L vadă pe Dumnezeu, însă această dorință i s-a 

împlinit numai odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu. 

„Dorința lui Ilie, și odinioară a lui Moise, de a-L vedea pe Dumnezeu s-a împlinit atunci când 

Dumnezeu s-a făcut om, când unul din Treime s-a întrupat și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut 

din Tatăl, plin de har și de adevăr”. 

Însă, chiar dacă nu a reușit să-L vadă pe Dumnezeu în timpul petrecut în lume, minunile Sfântului 

Proroc Ilie Tesviteanul aveau să prefigureze și să anunțe Sfintele Taine, scrie basilica.ro. 

„Minunata lucrare a profetului Ilie avea să anticipeze și să anunțe Taina Bisericii, Sfântul Ioan Gură de 

Aur în scrierile lui ne spune că ceea ce s-a întâmplat în femeii văduve din Sarepta Sidonului reprezintă 

taina și lucrarea Bisericii. Apa puțină, pe care o avea femeia în casă, amintește de apa Botezului, făina 

din vas – Euharistia, puținul untdelemn – Taina Sfântului Maslu, iar cele câteva lemne pe care le avea 

femeia pentru a-i face ultima turtă înainte de a muri reprezintă Taina Crucii”, a subliniat ierarhul. 

„Referindu-se la Profetul Ilie, Mântuitorul a amintit, cum am ascultat în Evanghelia de astăzi, 

concetățenilor săi din cetatea Nazaretului, altădată, aflându-se cu ucenicii Mântuitorul i-a întrebat: 

”Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?”, iar ucenicii i-au răspuns: ”Unii zic că Ioan Botezătorul, 

Ilie, Ieremia sau unul dintre proroci””. 

„Profetul Ilie ni se arată ca un mare apărător al legii lui Dumnezeu, ni se arată ca un neînfricat proroc 

și un om aprins de multă râvnă, de credință și de curaj fără margini”, a spus Episcopul vicar al 

Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

„Sfântul Proroc Ilie este apropiat nouă întrucât numeroase biserici și mănăstiri îi sunt închinate, 

numeroși frați ai noștri români, aproximativ 150.000 poartă numele lui, întrucât el a trăit în locuri care 

au legătură cu poporul român. Ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască și nouă râvna misiunii 

sale, curajul și dragostea sa fără de margini arătate lui Dumnezeu și credința care îl poate ridica pe om 

din starea aceasta de țărână până la creatorul său”, a adăugat în încheiere Preasfințitul Părinte Timotei 

Prahoveanul. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-ps-timotei-prahoveanul-profetul-ilie-ni-se-arata-ca-un-mare-

aparator-al-legii-lui-dumnezeu_2479290.html 

 

 

 

15. VIDEO Patriarhul Daniel: 'Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost un 

pedepsitor al celor care nu mai ascultă de Dumnezeu, încalcă şi se abat de la 

poruncile Lui' - Știri pe surse, 21 Iulie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor 
 

„Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost un pedepsitor al celor care nu mai ascultă de Dumnezeu, încalcă 

https://www.stiripesurse.ro/video-ps-timotei-prahoveanul-profetul-ilie-ni-se-arata-ca-un-mare-aparator-al-legii-lui-dumnezeu_2479290.html
https://www.stiripesurse.ro/video-ps-timotei-prahoveanul-profetul-ilie-ni-se-arata-ca-un-mare-aparator-al-legii-lui-dumnezeu_2479290.html
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şi se abat de la poruncile lui Dumnezeu. În acest sens, el este un proroc al dreptăţii, adevărului şi 

ajutorării oamenilor drepţi”, a afirmat Patriarhul Daniel în 20 iulie, ziua de cinstire a prorocului. 

Patriarhul României a rostit cuvântul de Sfântul Ilie, ziua numelui primit la botez de Preafericirea Sa 

(Dan-Ilie), în Paraclisul din Reşedinţa Patriarhală ocrotit de acelaşi sfânt. Primul patriarh al României, 

Miron Cristea, a avut, la naştere, tot numele de Ilie, scrie basilica.ro. 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat portretul luminos al Sfântului Ilie, unul dintre cei mai 

mari proroci ai Vechiului Testament. 

„În mod surprinzător, este un proroc mare, dar care nu a scris nimic. Este un proroc mare a cărui zi de 

pomenire este înscrisă cu cruce roşie în calendar, ceea ce înseamnă că este un sfânt renumit, iubit şi 

foarte popular. Prorocul Ilie a fost un om al rugăciunii, al postului îndelung, al înfrânării şi al ascultării 

de Dumnezeu. El a fost un apărător al dreptei credinţe strămoşeşti în faţa rătăcirilor regelui Ahab şi 

reginei Isabela şi poporului care s-a abătut de la credinţa dreaptă şi a început să se închine la idoli 

păgâni. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost un apărător al văduvelor şi al orfanilor pe care i-a ocrotit 

şi pe care i-a ajutat. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este, peste timp, şi o prefigurare a vieţii ascetice, a 

mai precizat Părintele Patriarh Daniel. 

„El a trăit în feciorie, post, rugăciune, singurătate şi aceasta îl face să fie, ca şi Ioan Botezătorul, 

ultimul proroc al Vechiului Testament, un precursor al monahilor, anahoreţilor, cel care a mers în 

pustie, a fugit de lume pentru a-şi sfinţi gândirea şi simţirile în linişte şi rugăciune mai multă. Este 

foarte semnificativ acest fapt şi reţinem că împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul el închipuie acea 

categorie de vieţuitori ai pustiei, în rugăciune şi în asceză”, a adăugat PF Daniel. 

Faptele lui Ilie, prefigurări ale lucrărilor lui Hristos 

Potrivit Preafericirii Sale, multe din faptele Sfântului Ilie prefigurau lucrări minunate făcute, mai 

târziu, de Mântuitorul Hristos. 

Minunea înmulţirii făinii şi uleiului, din casa văduvei din Sarepta Sidonului, „era o prefigurare a 

înmulţirii pâinilor şi peştilor de către Mântuitorul Iisus Hristos mai târziu, iar faptul că el era la pârâul 

Cherit hănit de corbi cu pâine şi carne prefigura Taina Euharistiei, creştinii de mai târziu. De aceea, în 

icoana sfântului, corbul care îi aduce pâine poartă în plisc o prescură în tradiţia iconografică bizantină. 

Sfântul Proroc are grijă ca în casa în care se află el să nu se termine făina şi nici untdelemnul”. 

„După rugăciunile fierbinţi ale Sfântului Ilie, fiul văduvei din Sarepta Sidonului a înviat. Este prima 

înviere din morţi săvârşită în Vechiul Testament. A fost o prefigurare a învierii fiului văduvei din 

Nain, de mai târziu, de către Mântuitorul Iisus Hristos. Coborârea focului din cer asupra jertfei din 

altarul de jertfă poate însemna coborârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc peste ucenici şi 

constituirea Bisericii ca şi comunitate divino-umană pe pământ, bazată pe dreapta credinţă şi pe 

botezul în numele Sfintei Treimi, dar poate însemna şi coborârea Duhului Sfânt după epicleza 

euharistică când este invocat Duhul Sfânt să vină şi să prefacă pâinea în Trupul lui Hristos şi vinul în 

Sângele lui Hristos”, a spus Patriarhul. 

Patriarhul Daniel a explicat că ridicarea Sfântului Ilie la cer preînchipuia Înălţarea Mântuitorului Iisus 

Hristos pe un nor luminos. 

„Toate acestea ne arată că lucrările lui erau hristocentrice, Îl aveau în centru pe Hristos Care Se va 

întrupa pentru mântuirea oamenilor. Un car tras de cai de foc a venit, l-a luat pe Ilie şi l-a ridicat la cer. 

De aceea, prorocul Ilie nu a murit. El a fost ridicat la cer şi în timp ce se ridica la cer în acest car de 

foc trimis de Dumnezeu el a aruncat mantia sa prorocului Elisei. Deodată cu mantia, Elisei a primit şi 

harul de a face minuni şi, de aceea, prorocul Elisei a vindecat şi el o mulţime de bolnavi. Vedem că 

prorocul Ilie nu a murit pe pământ, ci se află în ceruri, ca şi Enoh, amintit tot în Vechiul Testament, 

dar potrivit tradiţiei Sfintei Scripturi şi tradiţiei Bisericii, ei vor reveni pe pământ cu puţin timp înainte 

de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos pentru a se lupta cu Antihrist, care îi va omorî, însă îi va 

învia Hristos la învierea cea de obşte cu toţi cei care au crezut în Hristos şi au aşteptat venirea Lui”, a 

precizat PF Daniel. 

Un sfânt popular 
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Prorocul Ilie este un sfânt popular şi este cinstit nu numai în creştinism, ci şi în iudaism şi islam, a 

subliniat Patriarhul României. 

„Este ocrotitor al celor care se află în boală, suferinţă, necazuri, iar la noi, în mod oficial, este ocrotitor 

al celor care lucrează în aviaţie, al Forţelor Aeriene şi ocrotitor al apicultorilor. Acest sfânt este foarte 

popular şi pentru că este invocat atunci când este secetă, ca să aducă ploaie. De asemenea, este chemat 

în rugăciune să înceteze ploile când sunt prea multe şi să aducă roade îmbelşugate pământului”, a 

adăugat Preafericirea Sa. 

Patriarhul Daniel i-a felicitat pe cei care îşi serbează onomastica: „În România sunt înregistraţi 

aproximativ 150.000 de români care poartă numele de Ilie şi derivate. Tuturor le dorim Ani mulţi cu 

sănătate, ajutor de la Dumnezeu şi spor în credinţă şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi şi a 

noastră mântuire”. 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împlineşte în 22 iulie, la două zile 

distanţă de ziua numelui de botez, vârsta de 71 de ani. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-sfantul-proroc-ilie-tesviteanul-a-fost-un-

pedepsitor-al-celor-care-nu-mai_2479280.html 

 

 

 

16. Doctorul Tudor Ciuhodaru, declarații despre restricțiile COVID-19: Ne-au 

făcut să murim de foame înainte de COVID-19 - BZI, 21 Iulie 2022 

 
Doctorul Tudor Ciuhodaru consideră că restricțiile COVID-19 nu sunt eficiente mai ales în contextul 

în care acestea practic ne-au făcut mai degrabă să murim de foame decât de COVID-19. Medicul 

ieșean consideră că situaţiile de umilire a românilor trebuiesc evitate. 

Ministrul Alexandru Rafila a vorbit despre faptul că România se confruntă cu un val de COVID-19 și 

că el personal nu este adeptul reintroducerii stării de alertă. Demersul este unul extrem este de părere 

ministrul şi poate fi făcut doar în contextul în care situaţia scapă de sub control. 

Doctorul Tudor Ciuhodaru, despre restricțiile COVID-19 

Într-o intervenţie la antena3.ro, Doctorul Tudor Ciuhodaru a făcut unele precizări despre restricțiile 

COVID-19. Medicul ieșean consideră că este inuman să mai vedem oameni umiliţi şi spitale închise. 

Acesta, în calitatea de europarlamentar, a votat împotriva certificatului verde și a prelungiii actului. În 

perioada restricțiilor, oamenii care au avut nevoie de tratament nu au avut acces la acesta, iar 

implementarea paşaportului verde s-a dovedit inutilă. În altă ordine de idei, medicul sublinează faptul 

că varianta actuală a virusului este mult mai contagioasă, dar provoacă mult mai puţine cazuri grave: 

De fapt, ei readuc niște lucruri pe care le făcuseră în acel moment în această pandemie. Aveau 21 de 

zile de carantină pentru asimptomatici. Nu că lucrurile astea nu ar trebui să fie evoluate, dar pe de altă 

parte, dacă vorbim despre faza post-pandemică, dacă vreți, de conviețuire cu coronavirusul sau cu altă 

infecție, orice altă infecție cu transmitere respiratorie sau digestivă, lucrurile care țin de bun simț, de 

igienă, de respectare a regulilor de protecție individuală sunt cele care vor face diferența corect.  După 

2 ani de pandemie, pe autoritățile astea nu le mai crede nimeni. Dacă se vine iar cu restricții, s-ar putea 

să ne trezim cu un val enorm de nemulțumiri, pentru că deciziile astea politice aberante ne-au făcut să 

murim de foame înainte de a muri de coronavirus”, a spus medicul dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar 

medicină de urgență, Spitalul de Neurochirurgie „N. Oblu” Iași. 

Medicul ieșean face apel la toţi românii pentru a respecta regulile de igienă şi pentru a se feri de 

infectare pe cât de mult este posibil. 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit recent despre purtatul măștii de protecție. Ministrul a 

declarat că nu există obligativitatea purtării măștii de protecție, dar este recomandată folosirea ei în 

https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-sfantul-proroc-ilie-tesviteanul-a-fost-un-pedepsitor-al-celor-care-nu-mai_2479280.html
https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-sfantul-proroc-ilie-tesviteanul-a-fost-un-pedepsitor-al-celor-care-nu-mai_2479280.html
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spaţiile publice aglomerate sau închise. Masca de protecţie este una dintre cele mai eficiente metode 

prin care putem preveni infectarea cu COVID-19: 

Dacă discutăm în general, masca trebuie purtată în spațiile închise, aglomerate și în mijloacele de 

transport în comun. Noi nu putem face decât o recomandare în momentul de față 

Totuşi, la nivelul unităţilor medicale, masca de protecţie este obligatorie, a menţionat ministrul 

Alexandru Rafila. 

Masca a revenit în unitățile sanitare. Noi avem o bază legală care permite fiecărei unități sanitare, 

inclusiv la cabinetele medicilor de familie, să utilizeze masca, atât personalul, cât și pacienții. explica 

Alexandru Rafila. 

Revenind la subiectul principal, doctorul Tudor Ciuhodaru nu susţine restricţiile COVID-19, dar îi 

sfătuiește pe români să se protejeze cât mai mult. 

 

https://www.bzi.ro/doctorul-tudor-ciuhodaru-declaratii-despre-restrictiile-covid-19-ne-au-facut-sa-

murim-de-foame-inainte-de-covid-19-

4505532?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local 

 

 

 

17. Activiştii de gen îi îndeamnă pe antropologi să nu mai eticheteze rămăşiţele 

umane drept "masculine" sau "feminine" - Epoch Times, 20 Iulie 2022 
 

Există o controversă interesantă în departamentele de antropologie, unde profesorii au cerut 

cercetătorilor să înceteze să mai identifice rămăşiţele umane antice după sexul biologic, deoarece - 

susţin ei - nu poate fi evaluat modul în care o persoană se identifica la acea vreme. 

Alţi cercetători cer oamenilor de ştiinţă să înceteze să mai identifice rasa ca practică, deoarece aceasta 

alimentează supremaţia albă. 

Unul dintre academicienii care se opune acestui efort de a opri identificările de gen, profesorul de 

arheologie din San José State, Elizabeth Weiss, îşi dă în prezent şcoala în judecată. Weiss susţine că i 

s-a interzis accesul la colecţia de rămăşiţe umane din cauza opoziţiei sale faţă de repatrierea 

rămăşiţelor umane. Şcoala a obiectat că femeia ar fi postat pe reţelele de socializare o fotografie în 

care ţinea în mână un craniu din colecţie, exprimându-şi "bucuria de a se întoarce alături de vechi 

prieteni". 

Site-ul conservator College Fix citează diverşi academicieni care contestă identificarea genului şi 

notează campania grupului de lucru Trans Doe Task Force pentru a "explora modalităţile în care 

standardele actuale de identificare medico-legală a oamenilor fac un deserviciu persoanelor care nu se 

încadrează clar în binarul de gen". 

Profesorul asociat al Universităţii din Kansas, Jennifer Raff, a argumentat într-o lucrare, "Origin: A 

Genetic History of the Americas", că "nu există diviziuni clare între indivizii 'bărbaţi' sau 'femei' din 

punct de vedere fizic sau genetic". Cartea ei, care s-a vândut foarte bine, a fost prezentată la diverse 

posturi de ştiri, precum MSNBC. 

Weiss a criticat cartea susţinând ca fiind "pur şi simplu greşite" puncte critice ale istoriei şi obiectează 

că Raff pare "dornic să aducă un omagiu fiecărei ortodoxii progresiste actuale". 

Cu toate acestea, Raff nu este singurul. Studenţi absolvenţi precum Emma Palladino au obiectat că 

"arheologii care îţi vor găsi oasele într-o zi îţi vor atribui acelaşi sex pe care îl aveai la naştere, aşa că, 

indiferent dacă faci sau nu tranziţia, nu poţi scăpa de sexul care ţi-a fost atribuit". 

Profesorii Elizabeth DiGangi de la Universitatea Binghamton şi Jonathan Bethard de la Universitatea 

din Florida de Sud au contestat, de asemenea, utilizarea clasificărilor rasiale într-un studiu, obiectând 

că "[a]ncestria estimării contribuie la supremaţia albilor". Autorii scriu că "folosim teoria rasială 



17 

 

 

 

 

 

 

critică pentru a interoga abordările utilizate pentru estimarea strămoşilor, pentru a include o critică a 

utilizării continue a trăsăturilor morfoscopice, şi afirmăm că practica estimării strămoşilor contribuie 

la supremaţia albilor". 

Profesorii se referă la această practică ca fiind "periculoasă" şi au scris într-o scrisoare către editor că 

astfel de practici trebuie schimbate în lumina preocupărilor recente privind justiţia rasială. 

"Între pandemia devastatoare de COVID-19 şi omuciderile a numeroşi americani de culoare în mâinile 

forţelor de ordine, ni s-a reamintit tuturor despre fragilitatea vieţii şi despre eşecurile societăţii noastre 

de a se ridica la înălţimea idealurilor consacrate în documentele fundamentale care au creat Statele 

Unite ale Americii în urmă cu peste două secole. Abordarea acestor eşecuri pare uneori copleşitoare; 

cu toate acestea, schimbările pot fi promulgate prin discuţii sincere şi reflexive despre status quo. 

Scriind această scrisoare, ne îndreptăm comentariile către comunitatea de antropologie medico-legală 

din Statele Unite în speranţa de a declanşa o discuţie despre practica de lungă durată a estimării 

strămoşilor şi despre schimbările care, sincer, ar fi trebuit să se producă de mult timp." 

Rezultatul final al unor astfel de propuneri ar fi limitarea sau interzicerea clasificării rămăşiţelor 

umane în funcţie de sex sau de moştenirea ancestrală de către antropologi. 

Aceasta a fost de mult timp un subiect de schimburi aprinse de păreri în acest domeniu. 

Într-adevăr, o dezbatere furibundă a izbucnit după publicarea cărţii lui Nicholas Wade, fost scriitor 

ştiinţific la New York Times, A Troublesome Inheritance (O moştenire tulbure): Genes, Race and 

Human History (Gene, rasă şi istorie umană). Cartea susţine că rasele umane sunt o realitate biologică 

şi că diferenţele genetice pot ajuta la explicarea motivelor pentru care unii oameni trăiesc în societăţi 

tribale, iar alţii în civilizaţii avansate. 

Într-un sondaj, autorii au constatat următoarele: 

"Pe baza studiilor noastre, antropologii pot fi descrişi mai degrabă ca fiind "ocupanţi ilegali" (adică cei 

care susţin că rasa nu are o semnificaţie biologică), "schimbători" (adică cei care susţin că rasa nu are 

o semnificaţie biologică, ci este o realitate socială), şi "încrucişaţi" (adică cei care recunosc 

semnificaţia şi relevanţa atât a conceptualizărilor rasei informate biologic, cât şi a celor 

socioculturale)". 

Se pare că această dezbatere nu este mai aproape de a ajunge la un consens, deşi "ocupanţii ilegali" şi 

"schimbătorii" par să domine revistele academice şi facultăţile. 

Pentru unii, această dezbatere împlineşte vechea glumă din învăţământ: "Cum se numeşte un 

universitar care îşi cere scuze tot timpul? Un antropolog". Ok, joc de cuvinte prost, dar efortul de a 

interzice colectarea sau clasificarea datelor este greu de înţeles. 

"Nu există nicio îndoială că aceste studii ridică întrebări importante cu privire la faptul că prejudecăţile 

de gen sau rasiale pot denatura înţelegerea noastră privind evoluţia şi mişcarea umană. Cu toate 

acestea, pare curios pentru unii dintre noi (recunosc, în cazul meu, de la o altă disciplină) că nu aţi dori 

ca acest punct de date să se regăsească printre datele folosite pentru a analiza astfel de descoperiri. De 

exemplu, s-ar părea că genul reflectă într-adevăr distincţii fizice care au un impact asupra elementelor 

societăţii, a migraţiei şi a altor aspecte relevante. 

Nu sunt sigur dacă asta mă face un 'ocupant abuziv', ci mai degrabă un interlop. Cu toate acestea, 

având în vedere că unii dintre aceşti autori se bazează pe evenimente juridice şi politice, merită să 

avem o dezbatere mai amplă cu privire la faptul dacă astfel de preocupări ar trebui să fie folosite 

pentru a limita cercetarea ştiinţifică sau clasificarea în aceste puncte. Unora dintre noi li s-ar părea că 

el ar trebui să se concentreze nu pe colectare, ci pe importanţa acordată acestor date." 

 

https://epochtimes-romania.com/news/activistii-de-gen-ii-indeamna-pe-antropologi-sa-nu-mai-

eticheteze-ramasitele-umane-drept-masculine-sau-feminine---332228 
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18. Preotul a refuzat să îl cunune pe Florin Salam. Cum a salvat mireasa 

situația - EVZ,21 iulie 2022, de Simona Suciu 
 

Soția lui Florin Salam a fost anunțată cu o zi înainte de nuntă că preotul refuză să îi cunune religios 

deoarece era zi de post. Mireasa a reușit să găsească o soluție, iar cei și-au unit destinele, pe 1 iunie, 

după opt ani de relație. 

Nunta lui Florin Salam cu Roxana Dobre a fost unul dintre cele mai mediazate evenimente mondene 

ale anului. Cununia religioasă însă a fost la un pas să fie anulată. Mirii au ales ca nunta să aibă loc într-

o zi de miercuri, care era zi de post. Preotul care trebuia să oficieze sluljba a dat înapoi în ultimul 

moment. Vestea nunții a ajuns se pare până la  Patriarhie, care i-ar fi interzis preotului să îi cunune pe 

cei doi. 

Roxana Dobre a primit vestea cu o seară înaintea nunții. „N-am zis nimic, nici da, nici nu. M-am dus 

acasă să-mi iau hainele și nici măcar nu i-am zis lui bărbată-miu. În momentul în care am ales data, nu 

știam că e o zi de post. Atunci avea Florin zi liberă. Eu dacă nu aduceam atâtea camere și nu aveam 

atâta presă după noi, sigur ne cununa“, a povestiti soția lui Florin Salam, la podcastul Taclale de pe 

cancan.ro. 

A fost un semn 

Cununia religioară ar fi avut totuși loc într-o altă biserică, a unui fost preot, eliminat din BOR și care 

și-ar fi construit singur un lăcaș de cult, potrivit sursei ciatate. 

„Plec la drum și aveam o prietenă acolo în Constanța, Cezara. O sun și îi zic: «Salvează-mă!». Mă 

sună apoi prietena mea Georgiana, o prietenă comună cu Cezara și îmi spune: Tu știi cum se numește 

biserica și preotul unde te cununi tu? I-am zis, nu. Biserica Sfântul Ștefan și preotul Ștefan! (n.r pe 

fosta soție a lui Salam o chema Ștefania și pe băiețelul lor îl cheamă Ștefan). 

A fost ceva divin, de la Dumnezeu, ca eu să ajung acolo, și să mă cunun acolo. Dumnezeu și cineva 

din cer. Tatăl meu!”, a mai povestit Roxana Dobre, potrivit sursei citate. 

Autostrada care îi va salva pe șoferi de „Drumul Morții”. Informații importante despre cel mai așteptat 

proiect de infrastructură. Hartă 

Unul dintre cele mai consumate produse din România devine o raritate. Seceta îl transformă în 

mâncare de lux 

Nuntă mare 

Florin Salam și Roxana Dobre formează un cuplu de opt ani și au trei copii. Cei doi și-au făcut o vilă 

de lux la marginea Capitalei și și-au achiziționat mai multe mașini. Cu toate astea, nunta s-a lăsat 

așteptată. Cei doi și-au unit destinele pe 1 iunie. Petrecerea de lux a avut loc în Mamaia. 

La nuntă au cântat cei mai cunoscuți artiști din România și nu a lipsit nici focul de artificii. Mireasa a 

purtat o rochie semnată de Cristina Săvulescu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de 

modă din România, iar ginerele a avut un costum pe măsură. 

 

https://evz.ro/preotul-a-refuzat-sa-il-cunune-pe-florin-salam-cum-a-salvat-mireasa-situatia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


