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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 22 iulie 2022, ora 13.00
- 7.390 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 4.591 de teste RT-PCR și 19.794 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 251 cazuri;

- în județul Botoșani – 65 cazuri;
- în județul Neamț – 57 cazuri;
- în București – 1394 cazuri.
- 7 decese(6 nevaccinați, 1 vaccinat)
- 2.636 de persoane internate, 171 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-22.07.2022.pdf

2. MOLDOVA IN DIRECT - Invitat DAN DAMASCHIN preot misionar la
Maternitatea „Cuza-Vodă” din Iași - Youtube, 21 Iulie 2022
Invitaul emisiunii „Moldova în Direct” este Dan Damaschin, preot misionar la Maternitatea „CuzaVodă” din Iași și una dintre cele mai active persoane din România care luptă împotriva sărăciei.
Preotul a construit zeci de case pentru familiile sărmane, îmbrăcă iarna mii de copiii, vara îi duce la
mare, ține la școală copiii care vor să învețe carte și protejează în centrele sale femeile abuzate acasă
de soți.
În lupta sa împotriva sărăciei și a inechității sociale, Dan Damaschin este sprijinit de mii de români
care donează bani sau bunuri asociației pe care preotul o conduce, „Glasul Vieții”.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HKlqdCW5YBI

3. Iașul mizează pe turismul ecumenic - Ziarul Evenimentul, 22 Iulie 2022
Autoritățile locale vor să facă investiții în infrastructura turistică din județul Iași. Acestea spun că
există un potențial foarte mare în zonă și vor să îl valorifice: turismul cultural, turismul ecumenic,
ecoturismul, turismul
balnear, turismul de afaceri și evenimente, turismul rural și agroturismul. În ciuda faptului că ar putea
fi atrași turiști din țară și străinătate, Iașul mai are de făcut îmbunătățiri în ceea ce privesc locurile de
cazare.
Județul Iași se situează pe locul IV la nivel regional în ceea ce privește numărul de spații de cazare.
Tot pe același loc se află și structurile de primire turistică, aceasta deținând 13% din totalul locurilor
de cazare disponibile, cu doar 3 puncte procentuale mai puțin decât județul Bacău, care ocupă locul
III. Pe de altă parte, se poate remarca un potențial crescut al județului Iași din punct de vedere al
numărului de turiști. Aici, Iașul ocupă locul III la nivel regional, cu 3,5% mai puțini turiști comparativ
cu județul Neamț, care este clasat pe locul II, cu 143.951 turiști, în medie, pe an. Din punctul de
vedere al tipurilor de turiști, străinii ocupă o pondere de 11% din total.
Capacitatea de cazare
Din punctul de vedere al structurilor de primire turistică din județul Iași, la nivelul anului 2021 existau
82 de unități, cu 4,65% mai puține decât în anul 2020, dintre care: 30 de hoteluri, 20 de pensiuni
agroturistice, 19 pensiuni turistice, patru hosteluri și câte două unități tip motel, vilă turistică și cabană
turistică.
S-a constat că turismul a fost unul dintre cele mai afectate segmente în perioada pandemiei. „Analiza
numărului de turiști a fost efectuată evolutiv, pentru a identifica și modul în care pandemia COVID-19
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a impactat industria turistică. Astfel, se constată o scădere dramatică a numărului de turiști în anul
2020 comparativ cu anul 2019, scădere cu 57,90% (în mărime absolută - 197.965 turiști). Această
scădere nu face decât să confirme impactul negativ pe care criza de sănătate declanșată la începutul
anului 2020 a avut-o asupra sectorului turistic național, regional și local, precum și necesitatea
implementării unor măsuri de redresare a palierului turistic”, se arată în statistici.
Turismul cultural
Județul Iași beneficiază de un patrimoniu construit spectaculos, fiind înregistrate 1.630 de monumente
de patrimoniu construit, ceea ce poziționează județul pe locul al doilea pe plan național, după
București.
Palatul Culturii , Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” - ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, Turnul Goliei
sunt doar câteva dintre punctele turistice care atrag zeci de mii de curioși. De asemenea, județul Iași se
remarcă prin complexitatea și frumusețea muzeelor care se regăsesc
pe teritoriul acestuia, dintre acestea remarcându-se Complexul Național Muzeal „Moldova“ Iași,
Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei şi Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul de Artă sau
Muzeul Etnografic al Moldovei
Turismul ecumenic (religios)
Componentă a turismului cultural, turismul ecumenic este foarte căutat de vizitatorii județului Iași.
„Formă de turism care există de secole și care mai păstrează încă unele trăsături în privința
pelerinajului propriu-zis, turismul religios reprezintă un fenomen complex care se află în continuă
transformare și diversificare, păstrându-și însă elementul de bază care l-a consacrat: religia”, se arată
în studiile efectuate la nivelul județului Iași.
Principalele obiective de interes vizitate sunt Mănăstirea Galata (1582-1584), Mănăstirea Frumoasa
(1586), Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” (1635), Mănăstirea Podgoria Copou (1638), Mănăstirea Golia
(1650-1660), Mănăstirea Cetățuia (1668-1672), Mănăstirea Bucium (1853), Biserica Armenească
(secolul al XIV-lea), Biserica „Sf. Nicolae Domnesc" (1491-1492), Biserica Sfântul Sava (secolul al
XVI-lea), Biserica Bărboi (1613-1615), Biserica Talpalari sau Biserica Banu.
Turismul rural și agroturismul
Tot mai mulți turiști autohtoni și străini doresc să se cazeze în casele localnicilor, atrași de
posibilitatea descoperirii mediului, de modul de viață autohton, precum și de activitățile sportive din
natură. Oferta de agrement în turismul rural cuprinde de echitația, drumețiile pedestre, cicloturismul,
pescuitul și vânătoarea, vizitele la stâne, degustarea unor produse specifice bucătăriei locale. „Județul
Iași cuprinde numeroase arii protejate de interes local și național, cu un impact pozitiv asupra calității
vieții locuitorilor. Printre cele mai cunoscute, enumerăm: pădurile Ciric, Socola, Pădurea BrândușaTicău-Cârlig (cu un potențial ridicat de valorificare a zonelor de agrement, eleșteiele Jijiei și
Miletinului, lunca Siretului Mijlociu, Pădurea Bârnova, Pădurea Miclești (arii speciale avifaunistice,
contribuind la diversitatea peisagistică și facilitând practicarea pescuitului sportiv), siturile Natura
2000 (cu un potențial ridicat de valorificare”, susțin autoritățile. Ruxandra CAȘU
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/ia-ul-mizeaza-pe-turismul-ecumenic--217530027.html

4. Profesori din nordul R. Moldova, pelerini în România - Info prut, 22 IUlie
2022, by Natalia Zgherea
În zilele de 14, 18 și 19 iulie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei și a Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, 60 de cadre didactice
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de la instituțiile de învățământ din nordul R. Moldova au avut ocazia să viziteze locuri istorice,
culturale și religioase, simboluri ale neamului românesc din România.
„Pentru profesorii din R. Moldova a fost o adevărată binecuvântare ocazia de a vizita, în timp de
vacanță, locuri istorice, culturale și religioase de peste Prut. Pelerinajele peste Prut, pentru cadarele
didactice de la instituțiile de învățământ din nordul R. Moldova, constiuie unul dintre obiectivele
misionare ale Episcopiei de Bălți. Până în prezent, cu ajutorul Episcopiei de Bălți, în jur de 150 de
cadre didactice au mers în pelerinaj peste Prut”, se arată într-o postare pe Facebook a Episcopiei de
Bălți.
Pelerinajele în România au fost organizate de către Episcopia de Bălți cu sprijinul Sectorului de
Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor. Grupurile de profesori au fost
însoțite de către preotul Dorian Revenco, protopop de Bălți și preotul Roman Botezat, consilier
eparhial.
https://infoprut.ro/93098-profesori-din-nordul-r-moldova-pelerini-in-romania.html

5. Pompieri chemați într-o parohie din Botoșani, 150 de copii au învățat ce să
facă în timp de cutremur sau incendiu – GALERIE FOTO
Luni, 18 iulie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, la parohia
Avrămeni, Protopopiatul Săveni, s-a desfășurat o nouă activitate P.S.I.-S.U.
Acțiunea a fost organizată în cadrul Taberei pentru copiii 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 „Protocolul de prevenire” încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, la acțiune au fost prezenți reprezentanți ai I.S.U.
Botoșani, părintele Marius Burghelea – directorul departamentului SSM/PSI-SU/GDPR, părintele
Cristian Zaharia, responsabil S.S.M/PSI al Protopopiatului Săveni, părintele Ciprian Strâmbu –
responsabil cu activitățile cu tinerii al Protopopiatului Săveni, alături de cei 150 copii participanți la
tabără.
Discuțiile au fost interactive, toți copiii manifestând un real interes în vederea dobândirii de noi
cunoștințe din punct de vedere al securității în situații de urgență.
Începeți să câștigați bani cu bitcoin fără a cumpăra bitcoin
Nu mai cheltui bani! Investește 250 USD în BITCOIN și câștigă 5.250 USD în 2 zile
https://www.botosaneanul.ro/stiri/pompieri-chemati-intr-o-parohie-din-botosani-150-de-copii-auinvatat-ce-sa-faca-in-timp-de-cutremur-sau-incendiu-galerie-foto/

6. Cucuteni: Slujbă de sfințire a bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
săvârșită de ÎPS Teofan - News Pașcani, 21 Iulie 2022
Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din satul Bărbătești, comuna Cucuteni, județul
Iași, va fi sfințită duminică, 31 iulie, primul cu ora 7:00. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie vor fi
săvârșite de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de
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preoți.
După sfințire, credincioșii prezenți se vor putea închina în Sfântul Altar.
https://newspascani.com/cucuteni-slujba-de-sfintire-a-bisericii-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-savarsitade-ips-teofan/

7. Un preot din Botoșani, în stare GRAVĂ, are nevoie de sânge: APEL de la
primărie către credincioși – FOTO - Botoșăneanul, Știri Botoșani, 22 Iulie
2022
Este considerat un model de moralitate, de bună cuviință, fiind și Cetățean de onoare al comunității.
Acum, părintele are nevoie de ajutorul semenilor.
Părintele Dumitru Budeanu, de la Parohia Vârfu Câmpului, are nevoie urgentă de sânge din grupa O1.
”Rugăm persoanele care pot dona să meargă la Centrul de Transfuzie Sanguină de la Botoșani și să
menționeze numele Părintelui”,
este apelul făcut de Primăria Vf. Câmpului
Părintele Dumitru Budeanu are 64 de ani, fiind licențiat al Institutului Teologic de grad universitar
Bucureşti. Din anul 1982 până în noiembrie 1998 a fost preotul Parohiei Ionăşeni, slujitor la Bisericile
Sfântul Gheorghe - Ionăşeni, Sfântul Nicolae - Bogza şi Biserica Bohoghina. Din 1998 şi până în
prezent este preotul Parohiei Vârful Câmpului,Biserica Sfântul Dumitru.
Pentru deosebitele sale realizări a ajuns în scurt timp să câştige inimile tuturor. A reuşit să refacă din
temelii Bisericile din Bohoghina-Bucecea,Biserica Sfântul Nicolae din Bogza, să execute reparaţii
capitale la Biserica Sfântul Dumitru din Vârful Câmpului,să construiască în satele Bogza,Vârful
Câmpului, Maghera, case praznicale.
”Preotul Dumitru Budeanu constituie pentru comunitatea noastră şi nu numai, un model de moralitate,
bună cuviinţă şi responsabilitate misionară. La data de 31.03.2015 prin Hotărârea C.L..nr.13 i s-a
acordat titlul de Cetăţean de onoare al comunei. Pe data de 9.07.2017,cu ocazia Sfinţirii Bisericii
Sf.Dimitrie din Vârful Câmpului, Mitropolitul Moldovei l-a ridicat la gradul de iconom stavrofor”,
spune despre părintele din Vf. Câmpului profesorul Aristide Zub.
https://www.botosaneanul.ro/stiri/un-preot-din-botosani-in-stare-grava-are-nevoie-de-sange-apel-dela-primarie-si-credinciosi-foto/
https://stiri.botosani.ro/stiri/sanatate/un-preot-din-botosani-are-mare-nevoie-de-sange-grupa-o1.html

8. 42 de cupluri au ajuns după 50 de ani în fața Sfântului Altar pentru a
sărbători „Nunta de Aur” - Monitorul Suceava, 22 Iulie 2022, de Stelian
BORHAN
42 de cupluri din Fălticeni au sărbătorit miercuri, 20 iulie, la Catedrala „Învierea Domnului” din
municipiul Fălticeni, nunta de aur, moment unic şi greu de atins pentru că nu orice pereche care a
reuşit să-şi unească destinele are norocul să ajungă a celebra un asemenea fericit eveniment.
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Această aniversare a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie se desfăşoară în fiecare an în
urbea de pe Şomuz, fiind un moment aparte în programul Zilelor Municipiului. Aşa cum impune
tradiția, mirii nunții de aur au avut parte de naşi, un tânăr cuplu căsătorit în urmă cu puțin timp, IulianSimion şi Roxana-Marina Amariei.
La evenimentul ajuns la a XVI-a ediție au participat, alături de sărbătoriți, părinți, nepoți şi strănepoți
ai acestora (mulți dintre ei veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale țării pentru a fi aproape în această
zi de cei care le-au dat viață), primarul Gheorghe Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon,
consilieri locali şi membrii delegațiilor administrațiilor publice din oraşele Wolomin – Polonia şi
Kėdainiai - Lituania.
Rugăciune de mulțumire pentru ceea ce s-a primit în viață
„Nunta de aur” a început cu slujbă de binecuvântare oficiată de preotul protopop Adrian Dulgheriu
împreună cu un sobor de preoți din Fălticeni. Împreună cu cei prezenți preoții s-au rugat lui Dumnezeu
să-i învrednicească pe cei sărbătoriți, să îi ferească de tot răul şi să le dea binecuvântare cerească ca să
fie sănătoşi, cei 50 de ani de împreună viețuire însemnând 50 de ani de dragoste jertfelnică la altarul
căsniciei.
„Este un moment emoționant ori de câte ori ne întâlnim să facem o asemenea sărbătoare, să facem o
rugăciune de mulțumire pentru dumneavoastră, cei care împliniți 50 de ani de împreună viețuire.
Sunteți chemați să aduceți într-un mod obștesc o rugăciune de mulțumire pentru ceea ce ați primit în
viață, iar cei care vă însoțesc pe dumneavoastră, fiii, nepoții și cei care vă sunt apropiați se bucură că
suntem împreună. Astăzi, noi, înaintea dumneavoastră, nu numai că ne ridicăm în picioare, ci ne
plecăm în fața dumneavoastră pentru că Dumnezeu a hărăzit să puteți fi astăzi aici, pentru că
Dumnezeu v-a dat zile îndelungate. Ne ridicăm și ne plecăm în fața dumneavoastră pentru tot ceea ce
ați făcut în viață. Și bănuiesc, cum viața este tumultoasă, v-a oferit și lucruri bune și mai puțin bune,
însă ați trecut împreună peste ele. Cred că este un mesaj extraordinar pe care dumneavoastră îl
transmiteți generațiilor tinere: Orice lucru se poate rezolva. Puteți să le spuneți că și noi am avut în
viață ispite, am avut în viață necazuri și noi am avut probleme, dar prin dragoste, prin înțelegere, prin
darul lui Dumnezeu am trecut împreună peste ele. Atunci când suntem tineri, avem impresia că
suntem foarte puternici și suntem deosebiți și de aceea spune Sfânta Scriptură că faima celor tineri este
puterea lor. Însă, noi care suntem tineri, să apelăm la înțelepciunea dumneavoastră și în modul acesta
să trecem și noi prin viață așa cum ați făcut și dumneavoastră. În aceste zile atât de tulburi din punct
de vedere moral și religios ați putea să vă apropiați urmașii dumneavoastră față de Dumnezeu. Aveți
datoria de a vă crește nepoții în frica și în dragostea lui Dumnezeu. Așa trebuie să vă petreceți în
familiile dumneavoastră bătrânețile liniștite, senine, păziți de boli, atât cât se poate. Să transmiteți
învățătura creștină mai departe”, a fost îndemnul preotului protopop în scurtul cuvânt de învățătură.
Recunoştință din partea comunității
Primarul din Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, a felicitat cuplurile sărbătorite pentru că sunt
înconjurate cu multă dragoste de familie, de copii, de nepoți, de strănepoți, de prieteni laun eveniment
emoționant atât pentru ei, cât şi pentru întreaga comunitate, asigurându-i că sunt înconjurați cu
aceeași grijă şi respect şi de administrația publică locală.
„Aş putea spune că este un moment necesar. Este necesar pentru noi, cei mai tineri, să vă prețuim, să
vă cinstim aşa cum se cuvine, să vă adresăm cu recunoştință cele mai calde mulțumiri pentru modul în
care dumneavoastră ați reuşit să parcurgeți etape importante ale vieții, să dați o mână consistentă de
ajutor celor mai tineri, fiilor şi fiicelor, nepoților, nepoatelor, strănepoților şi strănepoatelor. Nu este
moment mai frumos, nu este loc mai potrivit şi vreme mai potrivită decât aici sub cupola acestei
biserici în ziua de Sf. Ilie, care este patronul spiritual al oraşului Fălticeni.
Vreau ca această sărbătoare să vă fie dedicată în primul rând dumneavoastră, pentru că noi avem
obligația să vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru comunitatea fălticeneană,
pentru oraşul nostru. Pentru că de numele dumneavoastră, de profesia dumneavoastră, de acțiunile şi
activitățile dumneavoastră se leagă foarte multe lucruri frumoase în oraşul nostru. Ne mândrim cu
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dumneavoastră şi vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. În numele meu personal şi al
comunității fălticenene vă doresc multă sănătate, să aveți de acum înainte mult timp pentru copii,
pentru nepoți, să ne învățați şi să ne împărtăşiți din experiența dumneavoastră şi să folosim tot ceea ce
dumneavoastră ați acumulat în decursul timpului. Şi să facem în aşa fel ca această comunitate
frumoasă pe care o reprezentăm aici, împreună, să vă poarte recunoştință pentru tot ceea ce ați făcut
pentru noi.
Vă doresc din tot sufletul mulți ani fericiți, multă sănătate alături de toți cei dragi”, le-a transmis
sărbătoriților primarul Gheorghe Cătălin Coman.
Din partea administrației locale, a Consiliului Local cele 42 de cupluri de aur au primit câte un buchet
de flori, o diplomă şi un premiu în bani, iar din partea sponsorilor evenimentului Alevia şi Avon,
cadouri. La final cei sărbătoriții au fost invitați la o masă la o pensiune din Fălticeni.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-22/42-de-cupluri-au-ajuns-dupa-50-de-ani-in-fataSfantului-Altar-pentru-a-sarbatori-Nunta-de-Aur

9. Ediția a XVII-a Colocviilor Putnei are loc între 21-23 iulie la Mănăstirea
Putna - R3media, 22 Iulie 2022, de Redacția
Cu binecuvântarea ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în perioada 21–23 iulie a.c., la
Mănăstirea Putna va avea loc a XXVII-a ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”,
informează Mănăstirea Putna, într-un comunicat.
Simpozionul este organizat de către Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al
mănăstirii. Ediția din acest an include și o secțiune de muzicologie. Lucrările se vor desfășura în
format hibrid, fizic și online, iar coordonarea va fi făcută din Sala de conferințe a Centrului Cultural
„Mitropolit Iacov Putneanul” de la Mănăstirea Putna.
Printre participanții la această ediție se numără istoricii: Ștefan S. Gorovei (Iași), Maria Magdalena
Székely (Iași), Florin Marinescu (Grecia), Nikolaos Mertzimekis (Grecia), Ștefan Andreescu
(București), Voica Maria Pușcașu (București), Arhim. Policarp Chițulescu (București), Liviu Papuc
(Iași), Mihai-Bogdan Atanasiu (Iași), Emil Dragnev (Chișinău), Ioan-Augustin Guriță (Iași), Vlad
Bedros (București), Andrei Dumitrescu (București), Mircea-Cristian Ghenghea (Iași), Arcadie Bodale
(Iași), Olimpia Mitric (Suceava), Cristian Antim Bobicescu (București), Eduard Rusu (Iași), iar de la
Mănăstirea Putna, protos. Dosoftei Dijmărescu, protos. Iustin Taban, protos. Timotei Tiron și monah
Alexie Cojocaru. Secțiunea de muzicologie reunește cercetători din mai multe țări: Maria Alexandru
(Grecia), Yevgeniya Ignatenko (Ucraina), Vesna Sara Peno (Serbia), Simon Marincak (Slovacia) și
Arhid. Avraam Bugu de la Mănăstirea Putna.
https://r3media.ro/editia-a-xvii-a-colocviilor-putnei-are-loc-intre-21-23-iulie-la-manastirea-putna/
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10.“Sfântul Proroc Ilie este singurul din Vechiul Testament care a fost scris de
Tradiția Bisericii noastre cu roșu în calendar” (FOTO) - Vremea Nouă, 21
Iulie 2022, By Cezara MIRONICĂ
SLUJBĂ cu PS IGNATIE… De Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Părinte
Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Florești, Protopopiatul Bârlad, cu
prilejul hramului sfântului așezământ. Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele exarh Zaharia
Curteanu, părintele protopop Vasile Lăiu, părintele duhovnic Iezechiel Ariton și părintele Constantin
Pogor, profesor de Vechiul Testament la Centrul ortodox de cercetare și studii „Dumitru Stăniloae” de
la Paris. În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru ieromonah pe
ierodiaconul Damaschin Rotaru, pe seama Mănăstirii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Movila lui
Burcel. La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul Hușilor a oficiat și o slujbă de Parastas pentru
protosinghelul Irineu Bocîncă, fost viețuitor al mănăstirii Florești.
Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei
Episcopale din Huși, coordonat de diaconul Vlad Mironescu. În cuvântul adresat celor prezenți,
Ierarhul Hușilor a vorbit despre personalitatea duhovnicească a Sfântului Proroc Ilie, subliniind
verticalitatea și curajul izvorât din credința sa autentică: “Sfântul Proroc Ilie din Tesva Galaadului
este singurul dintre prorocii Vechiului Testament care a fost scris de Tradiția Bisericii noastre cu roșu
în calendar. Din punct de vedere liturgic, se bucură de o evlavie și de o cinstire aparte. Sfântul Proroc
Ilie Tesviteanul s-a impus în conștiința Bisericii ca fiind cel care, în vremuri de confuzie spirituală, a
avut verticalitate, tărie de caracter și credință puternică în Dumnezeu, pentru a le arăta
contemporanilor săi cine este Dumnezeul Cel adevărat, Cel viu, în contrast cu zeitățile păgâne – o
proiecție iluzorie a minților celor care li se închinau” a spus PS Ignatie. Înalt prelatul Hușului, a mai
adăugat că “Învățăm de la Sfântul Proroc Ilie să avem curajul mărturisirii, să avem entuziasm,
efervescență, ardere, iar credința să fie ca un foc care întreține puterea de a vorbi despre Dumnezeu
chiar și într-un context ostil. Râvna trebuie să fie însoțită de moderație, de echilibru și de foarte multă
înțelepciune.”, a mai spus PS Ignatie.
La momentul împărtășirii credincioșilor, părintele Constantin Pogor, profesor de Vechiul Testament la
Centrul ortodox de cercetare și studii „Dumitru Stăniloae” de la Paris, a rostit un cuvânt în care a
explicat pasajul evanghelic în care Domnul Hristos amintește de Sfântul Proroc Ilie și de minunile
săvârșite de acesta cu oameni din afara poporului ales. Cu prilejul prăznuirii hramului așezământului
monahal, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui a organizat, în cadrul Secției de Istorie și Artă
religioasă „Episcop Iacov Antonovici” din cadrul Palatului egumenesc de la Florești, o expoziție foto
– documentară sub genericul „Mănăstirea Florești – Istorie, Mărire, Decădere și Renaștere” În cadrul
acestei expoziții, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui a expus „Dvera de la Solești”, donație a
Doamnei Principatelor Unite, Elena Cuza, fostă Elena Rosetti-Solescu. Dvera plușată, care îl
înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos, a fost dăruită Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
Solești, biserică ctitorită, între anii 1859-1860, prin grija Ecaterinei Rosetti, mama Elenei Cuza.
https://www.vremeanoua.ro/sfantul-proroc-ilie-este-singurul-din-vechiul-testament-care-a-fost-scrisde-traditia-bisericii-noastre-cu-rosu-in-calendar-foto/
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11.ANIVERSARE Patriarhul Daniel, „Omul acestor ani”. ÎNTRU MULȚI
ANI!Patriarhul Daniel, „Omul acestor ani”. ÎNTRU MULȚI ANI! - Active
NEws, 22 Iulie 2022
În anul Centenarului, „România liberă”, sub directoratul strălucit al publicistului Iulian Capsali, a avut
inspirația de a-l numi pe Patriarhul nostru, Preafericitul Părinte Daniel, OMUL ANULUI. A avut mare
dreptate. Într-un an în care istoria României eroice a fost îngropată deliberat de vremelnicele autorități
trădătoare de neam și țară, singura ctitorie care rămâne peste veacuri din anul 100 de ani de la Marea
Unire a Românilor este Catedrala Mântuirii Neamului - Catedrala Națională. Anii au trecut și a venit
plandemia. Cu excepția unor căderi ale aparatului funcționăresc eclesial, care, din păcate pentru statura
Patriarhiei Române peste veacuri, se adâncesc și azi, tot Biserica a fost cea care ne-a salvat și ne-a
ridicat și ne-a apărat, prin rugăciunile și slujitorii ei, cât și, mai ales, prin Sfântul Trup și Sânge al
Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La ceasul Centenarului, renumitul profesor Vasile
Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, care, din postura sa de specialist și
nu de purtător de vorbe, a ținut steagul liberei alegeri sus la momente de grea cumpănă pentru poporul
român, exclama cu privire la distincția colegilor noștri de la „România liberă” pentru Patriarh: „Și
dacă am fi drepți, atunci titlul ar fi nu de „Omul anului”, ci de „Omul acestor ani”!”. Amin!, zicem și
noi și, ascultând de sfatul profesorului specialist publicat regulat de ActiveNews, la ceas aniversar,
oferind cadou acest portret realizat de artistul George-Sorin Nicolae, reiterăm că Patriarhul Daniel este
„Omul acestor ani”!
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împlinește 71 de ani în ziua de vineri, 22 iulie,
informează și Basilica. Pe lângă urările aduse de mentorul nostru, academicianul Ilie Bădescu,
publicate de Sfântul Proroc Ilie, adăugăm mai jos cuvintele de la Centenar ale președintelui
Academiei, academician Ioan Aurel Pop și ale distinsului prof. dr. Vasile Astărăstoae, perfect valabile
și azi.
ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!
Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române a avut, la finele anului închinat Centenarului Marii Uniri,
copleșitoarea mulțumire de a vedea ridicată o operă – Catedrala Națională – voită de poporul român
încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și amânată mereu, datorită vitregiei vremurilor și nimicniciei
oamenilor. Pronia cerească a vrut ca, în anul marii sărbători închinate Unirii, să ne unim eforturile și,
în acest caz rar, să construim, nu să risipim. Meritul prim revine Prea Fericirii Sale, Patriarhul Daniel,
care, dincolo de greutăți, critici, cârtiri și nerecunoștințe, a urmat dârz rânduiala și și-a îndeplinit
cuminte misiunea. Evident, au fost sacrificii mari pentru aceasta, dar care lucru trainic s-a făurit
vreodată fără sacrificii? Cuvântul de prețuire al națiunii române față de ctitor și lucrare vine și acum,
dar se va accentua mereu, odată cu trecerea anilor, în veacul vecilor. Biserica este lumea însăși, iar o
lume plină de monumente și simboluri creștine ne întărește în temeiurile noastre europene, născute din
clasicismul greco-latin și din credința în Dumnezeu.
Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop – Președintele Academiei Române
O, ce veste minunată!
Acesta a fost primul meu gând atunci când, în ajunul Crăciunului, am aflat că titlul de „Om al anului"
a fost acordat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Știu că în această
decizie a cântărit greu Sfințirea Catedralei Neamului, un proiect așteptat și dorit de un secol de
credincioșii români (și nu numai de ei), finalizat în acest an. De altfel singurul proiect de amploare
(care va marca istoria noastră) din Anul Centenarului. „Cuvânt zidit în simbol" care va dăinui peste
veacuri și care a devenit realitate grație Preafericitului în pofida unei opoziții crâncene din partea
ateilor și seculariștilor, a celor învățați să distrugă și nu să construiască. Definită astfel de PF Daniel:
„Catedrala Mântuirii Neamului va fi o catedrală-simbol al recunoștinței poporului român pentru
eliberarea sau izbăvirea lui din marile încercări, dar și un simbol al dorinței lui de comuniune fraternă
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în Hristos.”
Acest eveniment este însă doar vârful aisberg-ului și doar un moment care jalonează Opera
Preafericitului Părinte Daniel.
Fac o mărturisire: nimic în decursul vieții mele nu m-a impresionat și influențat mai mult decât
întâlnirile (publice sau private) cu Preafericirea Sa. Am avut ocazia să înțeleg importanța spiritualității
creștine într-un secol dominat de învrăjbiri, secularism excesiv, persecuții a celor care își declară
credința creștină și marcat de ideologii materialiste.
Preafericitul vedea și vede promovarea ortodoxiei într-o asociere indisociabilă și indistructibilă a
tradiției cu modernitatea. În acest sens opera socială, filantropică este legată de viața duhovnicească.
Preafericitul Părinte Patriarh afirma că sacralitatea vieții umane, valoarea personalității umane nu pot
fi reduse doar la materialism, pragmatism și utilitarism.
De aceea am gândit „O ce veste minunată". Și dacă am fi drepți, atunci titlul ar fi nu de „Omul
anului”, ci de „Omul acestor ani”!
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae
Cu ocazia aniversării, la Catedrala Patriarhală din Capitală are loc o slujbă de Te Deum ca
recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române și a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. VIDEO:
https://www.activenews.ro/stiri/Patriarhul-Daniel-%E2%80%9EOmul-acestor-ani-.-INTRU-MULTIANI-175270

12.Poziția Federației Ortodoxe Pro Vita din România față de dezbaterile pe
tema pretinsului drept la avort și a mesajelor smintitoare ale funcționarului
Patriarhiei - National, 22 Iulie 2022
Un director CNN se află în mijlocul unei controverse, după ce a fost filmat cu camera ascunsă făcând
declarații șocante despre cum postul american de televiziune fabrică știri.
Charlie Chester, director tehnic la CNN, a fost filmat în secret de Project Veritas spunând că CNN a
decis că „Schimbarea Climatică” va fi următoarea pandemie pentru că, în cuvintele sale, „frica vinde”.
El spune că pandemia de Covid-19 se va stinge și că au nevoie de ceva cu „longevitate”.
Charlie Chester recunoaște că CNN inventează „povești”
În aprilie 2021, Project Veritas a lansat un videoclip în trei părți în care îl expune pe directorul tehnic
Charlie Chester, recunoscând că rețeaua sa CNN „crea povești” pentru a-l scoate pe fostul președinte
Donald Trump de la Casa Albă.
Potrivit Project Veritas, aceste videoclipuri au fost înregistrate în secret în timp ce Chester era la
întâlnirile pe care le obținea pe Tinder (aplicația de întâlniri) cu o jurnalistă Veritas care lucra sub
acoperire.
În videoclip, Chester afirmă că „povestea despre Covid-19 ar trebui să se apropie de sfârșit” și că CNN
este pregătită să se concentreze pe „vânzarea” poveștii despre schimbările climatice și să promoveze
„frica”.
Directorul CNN, filmat cu camera ascunsă de un jurnalist de investigație
Când jurnalista sub acoperire i-a cerut lui Chester să definească propaganda, Chester a spus: „De
exemplu, poți modela percepția unui întreg popor despre orice, în funcție de modul în care o faci. Doar
forțând o poveste, pentru a ajuta platforma ta, știi?”
„O poveste asemănătoare unei pandemii pe care o vom învinge până la moarte, dar aia are longevitate.
Ştii ce vreau să spun? Ca și cum ar fi un sfârșit definitiv al pandemiei. Se va reduce până la un punct
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în care nu mai este o problemă. Schimbările climatice pot dura ani, așa că probabil [CNN] vor putea
promova asta destul de mult.”
„FII PREGĂTIT, VINE. SCHIMBĂRILE CLIMATICE VOR FI URMĂTOAREA PANDEMIE
PENTRU CNN. O SĂ NE OCUPĂM DE ASTA”. – CHARLIE CHESTER
https://www.national.ro/stiri-externe/director-la-cnn-filmat-cu-camera-ascunsa-cand-decide-care-va-fiviitoarea-pandemie-frica-vinde-video-769547.html

13.Patriarhul Daniel împlinește 71 de ani. Mesajul secretarului de stat pentru
Culte, Victor Opaschi - Știri pe surse, 22 Iulie 2022, Autor: Alexandra
Cruceru, Redactor
Mesajul secretarului de stat Victor Opaschi cu ocazia aniversării zilei de naştere a Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:
Preafericirea Voastră,
Aniversarea zilei de naștere ne oferă plăcuta ocazie celor care lucrăm în Secretariatul de Stat pentru
Culte – principala instituție a Statului român care elaborează și aplică politici publice în domeniul
vieții religioase, să reînnoim sentimentele de profund respect pe care Vi-l purtăm pentru activitatea pe
care o desfășurați de peste trei decenii de dinamizare a activității Bisericii Ortodoxe Române și pentru
neobosita lucrare de promovare a valorilor eterne ale ortodoxiei în lumea contemporană.
Politici publice echilibrate și predictibile în domeniul vieții religioase înseamnă inclusiv tratarea
cultelor ca părți esențiale ale societății civile, ca parteneri ai statului în proiecte de interes comun
pentru binele întregii societăți. Chiar de la începuturile lucrării ca ierarh, Preafericirea Voastră ați
manifestat o deplină deschidere și înțelegere pentru dezvoltarea și consolidarea parteneriatului dintre
Biserică și Stat concretizate în numărul mare de proiecte cu care Biserica participă la edificarea binelui
comun al societății.
Vă exprimăm și cu acest prilej întreaga noastră gratitudine pentru efortul constant de a da cât mai
multă consistență parteneriatului dintre Biserică și Stat și de a pune această relație în termenii unui
pragmatism vizionar.
La aniversarea zilei de naștere, Vă transmit Preafericirea Voastră din partea mea și a colegilor din
Secretariatul de Stat pentru Culte mulți ani buni și rodnici cu aceeași putere de muncă și pilduitoare
devoțiune față de Biserica Ortodoxă și de neamul românesc.
La mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!
https://www.stiripesurse.ro/patriarhul-daniel-implineste-71-de-ani-mesajul-secretarului-de-stat-pentruculte-victor-opaschi_2481475.html

14.Savatie Baștovoi, mesaj pentru oamenii care râd de creștin-ortodocșii care se
roagă pentru ploaie - DCNews, 21 Iulie 2022
Părintele Savatie Baștovoi a transmis un mesaj despre oamenii care râd de creștinii ortodocși care se
roagă pentru venirea ploii, în contextul secetei extreme cu care ne confruntăm.
"Oamenii care rîd de ortodocși că se roagă de ploaie socotesc că a vorbi cu Dumnezeu e retrograd. În
schimb îi vezi vorbind cu cîinii vagabonzi, și ce mai vorbe: "ce faci tu, frumosule? Ce băiat bun ești
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tu... etc", și dă-i vorbă cu cîinele. Apoi îi vezi vorbind cu morții pe Fb la aniversări: "Valentine, drum
lin, ai fost mereu cel mai cel... etc".
Cum vorbesc ei cu mortul, de vreme ce rîd de cei ce vorbesc cu Dumnezeu? De ce vorbesc cu cîinii și
cu mîțele ca și cum ar fi deopotrivă cu ei? Cu un om necăjit nu ar vorbi, iar pentru cîine scot din pungă
salam, îl ospătează și îl întreabă ce mai face, ba chiar îl întreabă și cum îl cheamă.
Am ascultat pe cineva cum a dus un cîine vagabond să-l opereze la Kiev, l-a costat 2000€. Asta într-o
lume în care milioane de copii sînt uciși înainte de a se naște pentru că oamenilor le pare scump să-i
crească.
Prefer să mă rog de ploaie, de pîine, de întristare, să o fac la Dumnezeul meu, decît să ajung să vorbesc
cu cîinii și să nesocotesc oamenii. "Nu se cade a lua pîinea pruncilor și a o arunca cîinilor" (Mc. 7, 24),
a zis Hristos. ", scrie Savatie Baștovoi, pe pagina sa de Facebook.
https://www.dcnews.ro/savatie-bastovoi-mesaj-pentru-oamenii-care-rad-de-ortodocsii-care-se-roagapentru-ploaie_880213.html

15.Primul copil infectat cu variola maimuţei din Europa, identificat în Olanda/
Băiatul are 10 ani și nu a fost în contact cu persoane infectate cu acest virus G4media, 22 Iulie 2022
Primul caz de variola maimuţei în rândul copiilor în Europa a fost identificat la sfârşitul lunii iunie la
un băiat cu vârsta mai mică de 10 ani, în Amsterdam, Ţările de Jos, potrivit Eurosurveillance, citată de
News.ro
Copilul fusese vaccinat conform programului naţional de vaccinare olandez, nu avea antecedente
medicale relevante şi a avut varicela la vârsta de 5 ani. Cu trei săptămâni înainte să se prezinte la un
spital olandez, băiatul a prezentat o durere în gât fără febră, care a dispărut subit în ziua următoare.
O zi mai târziu, copilul a călătorit în Turcia pentru o vacanţă de o săptămână. La întoarcere, băiatul a
observat două mici leziuni cutanate rotunde pe maxilarul inferior stâng şi pe obraz. Medicul generalist
i-a administrat cremă antifungică sub suspiciunea unei dermatomicoze uşoare. În zilele următoare, pe
faţa copilului au apărut mai multe leziuni.
După ce alte 20 de leziuni solitare i-au apărut pe alte părţi ale corpului, copilul a fost suspectat că ar
avea variola maimuţei. Cu toate acestea, la consultaţia fizică, băiatul era alert, cu o stare generală de
sănătate bună, cu parametri vitali stabili şi fără febră.
Urmărirea extinsă a surselor şi a contactelor nu a identificat o sursă potenţială. Copilul nu a fost în
contact cu persoane infectate cu variola maimuţei. În timpul vacanţei în Turcia, familia copilului a
acoperit în mod constant şezlongurile de la piscină cu propriile prosoape şi nu a existat un contact
strâns cu alţi oaspeţi.
Serviciul Copernicus de monitorizare a atmosferei emite o avertizare pentru niveluri ridicate de ozon
în urma valului de caniculă din Europa
Persoanele de contact care au fost identificate drept contacte cu risc ridicat (părinţi, un prieten şi un
frate) au primit de urgenţă vaccinul Imvanex împotriva variolei. Nu au fost identificate cazuri
secundare.
https://www.g4media.ro/primul-copil-infectat-cu-variola-maimutei-din-europa-identificat-in-olandabaiatul-are-10-ani-si-nu-a-fost-in-contact-cu-persoane-infectate-cu-variola-maimutei.html
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