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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 25 iulie 2022, ora 13.00
- 4.955 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 1.999 de teste RT-PCR și 12.487 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 98 cazuri;
- în județul Botoșani – 72 cazuri;
- în județul Neamț – 41 cazuri;
- în București – 921 cazuri.
- 5 decese(nevaccinați)
- 3.392 de persoane internate, 204 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-25.07.2022.pdf

2. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 24 iulie 2022, ora 13.00
- 4.094 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(3.047 de teste RT-PCR și 10.264 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 149 cazuri;
- în județul Botoșani – 29 cazuri;
- în județul Neamț – 42 cazuri;
- în București – 1365 cazuri.
- 4 decese(nevaccinați)
- 2.975 de persoane internate, 186 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-24.07.2022.pdf
2

3. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 23 iulie 2022, ora 13.00
- 6.484 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(4.547 de teste RT-PCR și 16.202 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 256 cazuri;
- în județul Botoșani – 55 cazuri;
- în județul Neamț – 85 cazuri;
- în București – 1687 cazuri.
- 7 decese(4 nevaccinați, 3 vaccinați)
- 2.745 de persoane internate, 170 la ATI.

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-23.07.2022.pdf

4. Sute de ieșeni l-au însoțit pe părintele Calistrat Chifan: S-au rugat să se
întâmple asta în zona Moldovei! – GALERIE FOTO / VIDEO - BZI, 25
IUlie 2022, de Andreea Andrei
Mai mulți preoți din Iași au ținut slujbe pentru chemarea binecuvântatei ploi peste pământul pârjolit de
caniculă. Părintele Calistrat a oficiat „Slujba Slobozirii Ploilor” la Sfânta Mănăstire Florești din
Vaslui. Preotul s-a rugat să se întâmple asta în zona Moldovei
Întreaga zonă a Moldovei suferă de o criză enormă de apă. Părintele Calistrat Chifan a oficiat „Slujba
Slobozirii Ploilor”. Mai mulți preoți din județ au ținut astfel de slujbe. Sfinții Părinți se adună cu
enoriașii pe câmp pentru acest tip de liturghie și se închină la Dumnezeu pentru milă și îndurare.
Părintele Calistrat Chifan s-a rugat să se întâmple asta în zona Moldovei
Preotul Calistrat s-a rugat pe un câmp din apropierea Mănăstirii Florești din Vaslui pentru „dezlegarea
ploii“. Părintele, alături de alți preoți de la Mănăstire și de o mulțime de enoriași, s-a rugat pentru
ploaia care ar putea salva zona Moldovei de arșița caniculei.
Părintele a oficiat „Slujba Slobozirii Ploilor” înaintea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii
Domnului.
În județul Iași, criza de apă cauzată de caniculă a scos mai multe parohii la rugăciune. Preotul Cătălin
Adumitroaie din Vlădeni, împreună cu Preotul Ioan Amarandei și Preotul Marian Slabu, a ținut, de
asemenea, „Slujba Slobozirii Ploilor”. Aceștia se roagă în fiecare săptămână pentru ploi și pentru
iertarea păcatelor. Cei trei preoți adună enoriașii din 3 sate pentru slujbă.
„Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem astăzi. Am făcut slujba Aghiasmei celei mici
și Canonul cu rugăciunile pentru ploaie. Ne-am întâlnit între cele două sate, Borșa și Vlădeni. Au
participat 3 preoți, Preotul Ioan Amarandei, Preotul Marian Slabu și cu mine, Cătălin Adumitroaie.
Ne-am mai întâlnit în săptămânile anterioare și sperăm că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile și va
trimite ploaia asupra pământului, pentru că pentru aceasta ne-am rugat noi, preoții, copiii și
credincioșii, cu mic cu mare, venind de dimineață aici. Spuneam că, dacă Dumnezeu ne va asculta
rugăciunile și va trimite ploaia, săptămâna viitoare vom ieși, la fel, pentru a mulțumi”, a declarat
preotul Cătălin Adumitroaie, de la Parohia Sfântul Dumitru din Vlădeni.
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Canicula din această vară a afectat foarte puternic toate culturile agricole, dar și viețile oamenilor. În
mai multe comune din Iași furnizarea de apă este restricționată, astfel încât ieșenii să nu rămână fără
această resursă vitală. Părintele Calistrat Chifan a oficiat „Slujba Slobozirii Ploilor” și a ales ca loc de
rugăciune un câmp de pe lângă Mănăstirea Florești din Vaslui.
Ca să se întâmple asta în zona Moldovei, părintele Calistrat Chifan s-a rugat la Sfânta Icoană
Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, icoană ce datează din secolul al XV-lea.
https://www.bzi.ro/sute-de-ieseni-l-au-insotit-pe-parintele-calistrat-chifan-s-au-rugat-sa-se-intampleasta-in-zona-moldovei-galerie-foto-video4507673?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local

5. La Iași, o comoară ce datează de peste 250 de ani va fi salvată de la
dispariție – FOTO, EXCLUSIV - BZI, 25 IUlie 2022, de Valentin Hutanu
O comoară din județul Iași ce datează de peste 250 de ani va fi salvată de la dispariție! Deja a fost dat
avizul favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Iași pentru restaurarea bisericii
de lemn, construite în anul 1747, cu Hramul Sfântului Nicolae, din satul Fedeleșeni, comuna Strunga,
județul Iași
Datează de peste 250 de ani și va fi salvată de la dispariție. Este o adevărată comoară, dar și un bun de
patrimoniu. Concret, a fost acordat avizul favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice (CZMI) Iași pentru restaurarea bisericii de lemn, construite în anul 1747, cu Hramul Sfântului
Nicolae, din satul Fedeleșeni, comuna Strunga, județul Iași. Totul se află în faza Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI). Proiectanți sunt arh. C. Ciobanașu, arh. F. Ciobanașu, arh.
I. Ciobanasu, ing. C Firtea, ing. L. Soveja, ing. A. Ignat, iar elaborator este Ciobănașu P. Corneliu, de
la Biroul de arhitectură.
O comoară ce datează de peste 250 ani va fi salvată de la dispariție. Este amplasată în județul Iași
Biserica de lemn cu Hramul Sfântului Nicolae, din Fedeleșeni, a fost construită în anul 1747, fiind
situată în satul Fedeleșeni, comuna Strunga, la o distanță de circa 60 de kilometri de Municipiul Iași.
Aceasta este localizată în centrul satului, fiind înconjurată de cimitir.
Biserica de lemn din Fedeleșeni a fost inclusă pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) din județul Iași,
din anul 2004, având codul de clasificare IS-II-m-B-04158. Prima atestare a satului Fedeleșeni datează
din anul 1491, când se afla sub stăpânirea urmașilor lui Bratu Viteazul. În preajma anului 1617, marele
vornic Nestor Ureche, ctitorul Mănăstirii Secu și tatăl cronicarului Grigore Ureche, stăpânea jumătate
de sat.
Biserica de lemn din Fedeleșeni a fost construită în anul 1747, ca biserică a Schitului Fedeleșeni. La
data de 12 septembrie 1747, vornicul de poartă, Nicolae Pilat, închina schitul ca metoh al Episcopiei
de Roman. În decursul timpului, biserica a fost reparată de mai multe ori, dar și-a păstrat proporțiile
inițiale și arhitectura exterioară.
Biserica dispune de o catapeteasmă cu icoane pictate la începutul secolului al XX-lea, pe pereții din
interiorul bisericii aflându-se icoane foarte frumoase, provenind din aceeași perioadă.
După mai bine de 10 ani, în 2002, specialiștii au constatat că lemnul căpriorilor și grinzilor șarpantei
este mâncat de carii
În anul 1999, au fost realizate lucrări de reparații, fără a se interveni la structura originală din lemn.
După mai bine de 10 ani, în 2002, specialiștii au constatat că lemnul căpriorilor și grinzilor șarpantei
este mâncat de carii. Ei au propus restaurarea în regim de urgență a bisericii și revenirea, pe cât este
posibil, la detaliile de construcție și finisaj inițiale. S-a considerat necesar ca lemnul atacat de carii să
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fie tratat sau înlocuit. În anul 2000, a fost construit un turn-clopotniță, sub care se face accesul în
curtea bisericii. Potrivit specialiștilor, biserica de lemn din Fedeleșeni are o deosebită valoare
arhitecturală. Aceasta este construită din bârne masive de stejar, cioplite din material brut și îmbinate
în cununi orizontale. În secolul al XX-lea, pereții de lemn au fost placați cu scândură nevopsită atât pe
interior, cât și pe exterior. Lăcașul de cult este așezat pe o temelie din piatră. Acoperișul bisericii este
din șindrilă, în patru ape. Biserica are dimensiuni medii, de 13,50 m lungime, 5,30 m lățime și 2,48 m
înălțime, până la streașină.
Construcția are formă dreptunghiulară, de navă, cu un pridvor alipit pe latura de sud și cu altar
poligonal. În interior, ea este compartimentată în 4 încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. De clădirea
bisericii este adosat pe latura de sud un pridvor peste care se înalță turnul-clopotniță, de formă pătrată,
acoperit cu învelitoare în patru ape. Pridvorul a fost, la început, deschis, dar, în prezent, este închis cu
scânduri. Pronaosul este despărțit de naos prin stâlpi și schelet din lemn, închis cu scânduri, lăsând trei
goluri dreptunghiulare de acces.
Pronaosul, naosul și altarul au bolți octogonale de dimensiuni diferite. Așadar, la Iași, o comoară ce
datează de peste 250 ani va fi salvată de la dispariție.
https://www.bzi.ro/la-iasi-o-comoara-ce-dateaza-de-peste-250-de-ani-va-fi-salvata-de-la-disparitiefoto-exclusiv4507729?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20Social

6. Preot, prins beat criță la volan! Iată ce decizie au luat judecătorii ieșeni în
cazul său! (EXCLUSIV) - BZI, 23 Iulie 2022, de Ciprian Nedelcu
Un preot care a fost prins beat criță la volanul unei mașini a fost pedepsit definitiv de magistrații
ieșeni. Astfel, recent, judecătorii din cadrul Curții de Apel Iași au respins apelul formulat de Dumitru
Gâlcă. Inițial, fața bisericească a primit o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru
săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
Un preot care a fost prins beat la volanul unui autoturism a fost pedepsit de magistrații ieșeni. Așadar,
judecătorii din cadrul Curții de Apel Iași au respins recent apelul formulat de Dumitru Gâlcă.
„Instanța respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul apelant Dumitru Gâlcă împotriva
sentinței penale din data de 6 martie 2022. Definitivă”, au precizat magistrații ieșeni.
Inițial, fața bisericească a primit o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea
infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, sentința fiind
emisă de Judecătoria Bârlad. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz
similar.
Preot, prins beat criță la volan, cu o alcoolemie mare
Procesul preotului Dumitru Gâlcă a început în urmă cu aproximativ un an. Procurorii l-au trimis în
judecată, sub acuzația de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
„Pe data de 9 noiembrie 2020, în jurul orei 17.30, poliţiştii din cadrul IPJ – Secţia 5 Poliţie Rurală,
efectuând serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier pe drumul public din localitatea
Lupeşti, au procedat la oprirea în trafic a autoturismului Dacia. După stabilirea identităţii şoferului în
persoana inculpatului, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost dus la Poliţie, unde a fost testat cu
aparatul alcooltest la ora 17.46, rezultând o concentraţie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au
afirmat anchetatorii.
Preotul Dumitru Gâlcă a recunoscut comiterea faptei
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La scurt timp, preotul Dumitru Gâlcă a fost transportat la spital, unde i s-au recoltat două probe de
sânge, rezultând o alcoolemie de 2,21 grame la mie (pentru proba prelevată la ora 18.10) şi 1,92 grame
la mie (pentru proba prelevată la ora 19.10).
„Cu ocazia audierilor, inculpatul a declarat că, pe data de 9 noiembrie 2020, a consumat la domiciliu
două sticle cu bere de 0,75 litri. Ulterior, în jurul orei 17.30, acesta a fost sunat de prietenul său, care
1-a invitat la un grătar în localitatea Mânzăteşti. El a urcat la volanul autoturismului Dacia pentru a se
deplasa în localitatea Mânzăteşti. În timp ce se afla pe drumul public din localitatea Lupeşti, a fost
oprit de un echipaj de Poliţie. Ulterior, acesta a fost dus la spital, unde i s-au prelevat două probe
biologice. Valoarea extrem de mare a alcoolemiei și faptul că inculpatul a adoptat extrem de ușor
comportamentul infracțional, în ciuda vârstei și a pregătirii sale de preot, determină instanța de apel să
considere că, prin condamnarea penală și plasarea inculpatului sub supraveghere, poate fi atins scopul
pedepsei”, au concluzionat judecătorii ieșeni.
Astfel, acum, preotul prins beat la volan s-a ales cu o condamnare definitivă.
https://www.bzi.ro/preot-prins-beat-crita-la-volan-iata-ce-decizie-au-luat-judecatorii-ieseni-in-cazulsau-exclusiv-4506982?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Local

7. Evenimente inedite în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Concurs de toacă
şi conferinţe despre rugăciune - ZDI, 25 Iulie 2022, AUTOR: CĂTĂLIN
HOPULELE
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a anunţat programul din săptămâna curentă, până pe 30 iulie, a
celor mai importanţi ierarhi şi a evenimentelor care vor avea loc în parohiile aflate în administrare din
Iaşi şi judeţele vecine.
Astfel, PS Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat ieri, duminică, Sfânta Liturhie cu ocazia resfinţirii
bisericii şi sfinţirea altarului de vară în Parohia Blăgeşti, de lângă localitatea Paşcani. Tot ieri, la
Mănăstirea Bucium a avut loc un concurs de toacă pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, pe
categorii de vârstă. Următoarele evenimente majore vor avea loc în ziua de miercuri, 27 iulie, când
Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, va merge la Mănăstirea Paltin, din
judeţul Neamţ, unde va susţine slujba de Sfânta Liturghie.
În patru biserici din Protopopiatul Hârlău vor avea loc întâlniri ale cercurilor pastorale, în timp ce
evenimente similare sunt programate în protopopiatele din Paşcani şi Botoşani. Temele centrale ale
acestora vizează explicaţii despre importanţa rugăciunii în viaţa copiilor, în viaţa de familie, dar şi
pentru persoanele aflate în viaţa şi cele decedate, cât şi despre învăţăturile sfinţilor părinţi.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/evenimente-inedite-in-mitropolia-moldovei-si-bucovinei-concurs-detoaca-si-conferinte-despre-rugaciune--329220.html

8. Anul Iaşului. Destinaţia Anului 2022 şi oraşul cu cel mai ridicat grad de
fericire a tinerilor români - Adevărul, 23 Iulie 2022
Românii au stabilit care este destinaţia anului 2022, dar şi în ce oraş din ţară se înregistrează cel mai
ridicat grad de fericire a tinerilor. În ambele clasamente Iaşul se poziţionează pe primul loc. Capitala
Moldovei se bucură de o imagine aparte anul acesta. 2022 pare a fi Anul Iaşului din mai multe puncte
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de vedere. Municipiul a câştigat competiţia pentru Destinaţia Turistică a Anului 2022 la categoria
City Break, în faţa celorlalte două finaliste: Braşov şi Târgovişte, în urma voturilor acordate pe
platforma www.destinatiaanului.ro. „Titlul Destinaţia Anului 2022 înseamnă pentru Iaşi vizibilitate
mai mare şi o confirmare a faptului că oamenii care vin aici se simt bine şi se vor simţi bine, că au ce
face, au cum să-ţi petreacă timpul liber, au ce vedea, se pot bucura de vib-eul specific acestui oraş plin
de tineri", spune Anca Zota, reprezentanta Centrului de Informare Turistică din Iaşi. Capitala
Moldovei a câştigat premiul publicului, românii fiind cei care au votat online, pe
www.destinatiaanului.ro. Premiul Juriului a fost acordat Braşovului. Odată cu câştigarea acestui titlu,
Iaşul va beneficia de promovare intensă drept o destinaţie perfectă pentru city break. „Iaşul are haz.
Multe oraşe sunt frumoase, bine structurate, dar Iaşul are un haz, un dor de viers, aşa. Ei bine, hazul
acesta care vine de la Creangă, îmbinat cu arta de a povesti, este specificul moldovenesc, după mine.
Şi arta de a face cozonaci. Nu am mâncat cozonaci mai buni ca în Moldova nicăieri", a mărturisit
vedeta de televiziune Gianina Corondan. Cei mai fericiţi tineri, la Iaşi Nivelul cel mai ridicat de
fericire a tinerilor români este înregistrat în Iaşi, în timp ce valoarea cea mai redusă este în Constanţa,
iar pe o scară de la 1 la 10, media nivelului de fericire a tinerilor din România este de 6,69, arată un
studiu de specialitate, publicat cu ocazia Zilei Tineretului, de Consiliul Tineretului din România.
Sondajul a măsurat câteva dintre aspectele esenţiale ale vieţii tinerilor, precum: cât de fericiţi sunt,
care este gradul de siguranţă pe care îl resimt în oraşul în care trăiesc şi care sunt lucrurile care pot fi
îmbunătăţite. Studiul „Tineri după pandemie: Oraşe Fericite" a fost realizat pe un eşantion de peste
5.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, din cele şase capitale ale tineretului din
România: Cluj-Napoca, Târgu Jiu, Timişoara, Bacău, Constanţa, Baia Mare şi Iaşi. Dacă cel mai
ridicat nivel de fericire a tinerilor e înregistrat în Iaşi şi cel mai redus în Constanţa, Cluj-Napoca este
perceput drept cel mai curat şi unit oraş, Iaşuul fiind cel mai accesibil. Oraş de film În ultimii ani, şi
proiectele culturale au luat amploare la Iaşi. Unele dintre ele au rezistat chiar şi în perioada pandemică.
Totodată, Capitala Moldovei a atras atenţia şi regizorilor de film, care au transformat străzile oraşului
într-un adevărat platoru de filmare. Anul trecut, cunoscutul regizor Iura Luncaşu a revenit la Iaşi,
unde a filmat noul său film – Love Sorry. Producţia este o comedie care scoate în evidenţă Iaşul şi
principalele obiective din oraş. Astfel, Iaşul a luat parte la o nouă premieră cinematografică, întrucât,
după foarte mulţi ani, pe străzile Capitalei Moldovei se filmează un film de lungmetraj.
Din
distribuţie fac parte, printre alţii, Alex Bogdan, Maruca Băiaşu, Crina Semciuc, Anca Dinicu şi Andrei
Mateiu. Cu Alex Bogdan în rol principal, pelicula va fi o comedie interesantă, despre care vom află
detalii mai târziu. Două dintre locaţiile care au luat forma unor platouri de filmare sunt Tiki Village şi
Terasa Hotelului Unirea. Proiecţia de gală a filmului Love Sorry va avea loc în locaţia festivalului
care a transformat Iaşul în Capitala Filmului Românesc. Printr-un parteneriat realizat din dragoste
pentru filmul românesc, echipa festivalului Serile Filmului Românesc (SFR)a participat activ la
filmări, păşind în faţa camerelor, direct pe platourile de filmare. „Iura Luncaşu este un prieten al
festivalului Serile Filmului Românesc şi unul dintre invitaţii constanţi la festival, care a acceptat de
fiecare dată invitaţia noastră. Din acest motiv, echipa SFR este cu atât mai bucuroasă că a luat parte la
filmările noului film regizat de acesta, chiar la Iaşi”, spune Andrei Giurgia, directorul SFR. Love
Sorry, în regia lui Iura Luncaşu, va rula în avanpremieră mondială la SFR 13, sâmbătă, 6 august, de la
ora 19.00, în Piaţa Unirii din Iaşi, în prezenţa invitaţilor: Anca Dinicu, Maruca Băiaşu, Alex Bogdan,
Crina Semciuc, Andrei Mateiu. Biletele au fost puse în vânzare pe Eventbook.
https://adevarul.ro/locale/iasi/anul-iasului-destinatia-anului-2022-orasul-mai-ridicat-grad-fericiretinerilor-romani-1_62db9ef55163ec4271e50bad/index.html
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9. Mărturisiri în pelerinajul organizat de Pro Vita Iași: „M-am simțit pentru
prima dată turist în România, nu refugiat”! - Agorapress, Agerpress, 24
Iulie 2022
Departamentul Pro Vita Iași din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat, joi,
21 iulie, în parteneriat cu AIDRom sau nouă excursie pentru 50 de refugiați ucraineni.
„ Este prima zi, din ultimele cinci luni, pe care am trăit-o de parcă totul este bine ”, a transmis la final
una dintre participante, mamă a trei copii.
Pelerinajul a avut același traseu ca celelalte organizate până acum: Parohia Sf.Haralambie din Târgu
Neamț-Zimbrăria Dragoș Vodă-Mănăstirea Neamț-Schitul Icoana-Tabăra Nemțișor.
„ Este pentru prima dată când m-am simțit turist în România, nu refugiat! Mulțumim pentru pelerinajul
la Mănăstirea Neamț. I-am luat de acolo o cruce pentru fiul meu Andrei care luptă pe front în Ucraina.
Sper să ajungă la el!”, este o altă remarca pe care am primit-o de la o bunică.
Pro Vita Iași desfășoară proiectul „Copilărie oriunde”, dedicat refugiaților din Ucraina, în cadrul
activității organizează o serie de activități pentru mame și copii: ateliere de creație, excursii,
pelerinaje, vizite culturale etc.
„ Pentru copii a fost o bucurie imensă! Dincolo de ajutoarele materiale pe care le primim și pentru care
suntem recunoscători, avem nevoie de susținere morală, psihologică. Cei mici se trezesc noaptea
plângând și mă întreabă când vom merge acasă, când îl vor revedea pe tata. Aici (nn la Schitul Icoana)
parcă sa oprit timpul în loc, este atâta liniște și pace! Aș vrea să pot să o iau cu mine, mi-aș dori și
soțul meu, care este în Ucraina acum, să poată vedea și simți”, a spus o altă mămică refugiată la Iași.
Pelerinajul a fost organizat cu sprijinul Parohiei Sfântul Haralambie din Iași (Pr. paroh Radu Brînză) și
a Parohiei Sfântul Haralambie din Târgu Neamț (Pr. paroh Marian Filip).
Aida POPA
https://www.agorapress.ro/marturisiri-in-pelerinajul-organizat-de-pro-vita-iasi-m-am-simtit-pentruprima-data-turist-in-romania-nu-refugiat/
https://www.agerpres.ro/ots/2022/07/23/marturisire-in-pelerinajul-organizat-de-pro-vita-iasi-siaidrom-m-am-simtit-pentru-prima-data-turist-in-romania-nu-refugiat--647696

10.LUMINAORTODOXIEI/VINDECAREA
CAPERNAUM - Iași Tv Life, 23 Iulie 2022

SLĂBĂNOGULUI

DIN

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/lumina-ortodoxiei-vindecarea-slabanogului-din-capernaum/

11.Musulmanul care a auzit de Botoșani datorită Sfântului Ioan Iacob /
Biserica din marginea orașului a ”îmbrăcat” o altă biserică FOTOGALERIE - Botoșăneanul, 24 Iulie 2022
Când a fost gata biserica nouă, cea veche a fost dată jos, îngropată în fundația noului lăcaș de cult și
apoi s-a turnat placa de beton.
În bisericuța de la marginea orașului, câțiva oameni se lăsau cuprinși de pacea liturgică a dimineții de
sâmbătă. Unii au venit pentru a participa la Sfânta Liturghie, alții așteaptă răbdători să își pomenească
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morții din neam. Într-un capăt de cimitir, pământul proaspăt e gata să mai primească un creștin plecat
în veșnicie.
Cerul se prăvale peste crucile albe, vocea părintelui Radu Constantin Zaiț îmblânzește canicula și se
așază ca o mângâiere în sufletele celor prezenți
S-a născut un sfânt
E 23 iulie. În urmă cu 109 ani, în satul Crăiniceni, din Horodiștea Botoșanilor – în familia țăranilor
creștini Maxim și Ecaterina – se năștea Ilie. La numai șase luni, pruncul rămâne orfan de mamă și
trece în grija bunicii Maria. La trei ani – 1916 – îi moare și tatăl, în război.
De la bunica Maria deprinde Ilie primele rugăciuni, învață metaniile și înțelege postul. Urmează primii
ani de școală în Crăiniceni, apoi pleacă la Lipcani și mai departe, la Cernăuți. Avea 11 ani când bunica
Maria pleacă la Domnul. Îl mai are pe unchiul său, Moș Alecu.
În 1932, decide să ia drumul călugăriei. Ajunge la Mănăstirea Neamț. Revine la Dorohoi unde între
anii 1934-1935 face serviciul militar ca infirmier. În 1936 este tuns în călugărie, primind numele de
Ioan. La scurt timp pleacă în Țara Sfântă alături de alți doi monahi. Rămâne departe de țară până la
sfârșitul vieții. Trăiește doar 47 de ani pământești, săvârșindu-se din viață pe 5 august 1960.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ținând seama de sfinţenia vieţii cuviosului Ioan Iacob, şi
văzând cinstitele sale moaşte, îl trecu în rândul sfinţilor, la data de 20-21 iunie, 1992, sub numele de
„Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ”, așezându-i-se zi de prăznuire 5 august, data mutării lui la cele
veşnice.
Bisericuța ocrotită de Sfântul Ioan Iacob
Situată în zona industrială a municipiului Botoșani, Biserica ”Sf. Ioan Iacob” a fost la început o capelă
de cimitir de dimensiuni modeste, dar care primea cu căldură credincioși din tot orașul.
În anul 1922, veteranii de război au donat un hectar de teren și au înființat aici un cimitir. În anul 1927
se construiește în cimitir o biserică de lemn de dimensiuni reduse destinată slujbelor de parastas și de
înmormântare. Având hramul inițial de Ziua Crucii, actuala Biserică a suferit unele modificări întrucât
dimensiunile reduse nu puteau primi credincioșii care începeau să vină la sfintele slujbe din ce în ce
mai mulți.
În anul 1998, un credincios din zonă, astăzi înmormântat în cimitirul parohial, Gheorghe Scarlat, cu
cheltuială proprie și ajutor de alți câțiva creștini din zonă, reconstruiește capela dându-i dimensiuni
mai mari. În același an, zona este declarată de către Protopopiatul Botoșani parohie cu hramul ”Ziua
Crucii” (14 septembrie).
În anul 1999, luna ianuarie vine aici prin transfer preotul Ioan Iordache, care până în septembrie
același an, împreună cu noii credincioși, finalizează lucrările de restaurare și pictura interioară a
Bisericii. Pe 23 iulie 2000 are loc slujba de târnosire a sfântului locaș de către PS Calinic
Botoșăneanul, alături de pr. protopop Lucian Leonte, dar și un sobor de preoți.
Pe 1 august 2010 este numit paroh preotul Radu Constantin Zaiț. De atunci, o nouă biserică a fost
ridicată în locul celei vechi. În anul 2011, în Parohia „Sfântul Ioan Iacob“ din Botoşani a început
ridicarea unei biserici din cărămidă. Modalitatea de construcție a fost una mai puțin obișnuită: ca o
haină în jurul bisericii vechi din lemn.
”Poate că așa și-a dorit Sfântul, o biserică închinată lui la Botoșani”
În ziua în care s-au împlinit 109 ani de la nașterea Sfântului Ioan Iacob, părintele Radu-Constantin
Zaiț ne spune că botoșănenii l-au ”descoperit” pe Sfântul din Hozeva și că au mai multă evlavie față de
cel care s-a nevoit pentru creștini și pentru neamul românesc.
-Părinte Radu Zaiț, atunci când s-a ridicat biserica și a primit hramul Sfântului Ioan Iacob, prea puțini
botoșăneni știau despre acest sfânt. Cum este astăzi?
-Este mult mai cunoscut, mai ales că de curând a fost trecut și în calendarul bisericii Ierusalimului.
Așa este, deși era de la noi din zonă, Sfântul nu era prea cunoscut la Botoșani. În școală îmi aduc
aminte, la Seminar, citisem câteva poezii scrise de Sf. Ioan Iacob, dar nu eram foarte conștient de
prezența lui în viața noastră. Până când am ajuns aici. După atâția ani, din 2010, cred că asta a fost
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lucrarea lui. Poate că așa și-a dorit, o biserică închinată lui. Mai este în Botoșani un paraclis închinat
Sfântului Ioan Iacob, la subsolul Bisericii Sfânta Treime, dar o biserică închinată Sfântului nu exista.
Hramul parohiei a fost ales înainte să ajung eu aici.
-Să fie și pentru că era mai cunoscut ca Ioan Iacob de la Neamț și oamenii de aici nu îl aduceau către
Crăiniceni, locul nașterii?
-Cred că oamenii nu îl cunoșteau, nu aveau evlavie deosebită. Știau doar că e Sfântul Ioan Iacob de la
Neamț sau Sfântul Ioan Iacob Hozevitul...
Musulmanul care a auzit de Botoșani datorită Sfântului
-Și cum este astăzi?
-Astăzi mulți oameni merg la el, la Hozeva, mulți botoșăneni. Am fost și eu. Am fost odată în pelerinaj
și am ajuns la Biserica de pe Muntele Carantaniei. Acolo este un program care se respectă, sunt doitrei călugări greci și un paznic. Atunci când am ajuns eu era un paznic musulman. Am mers și m-am
închinat și când am ieșit l-am întrebat până când este deschisă biserica. M-a întrebat de unde suntem,
i-am răspuns: din România. De unde din România, ne-a întrebat în limba engleză. Din Botoșani, i-am
răspuns. A, a spus el, Ioan Iacob! Mi s-a părut extraordinar. De fiecare dată îmi amintesc întâmplarea
asta. Acel musulman mi-a spus apoi că mama lui l-a născut pe drumul către Mănăstirea Hozeva, unde
s-a nevoit Sfântul Ioan Iacob. Iată, un om de acolo, un musulman de la Mănăstirea Carantaniei, când a
auzit de Botoșani, a rostit numele Sfântului Ioan Iacob. Arată că este cunoscut de multe neamuri.
Acum mulți îl cunosc pe sfânt, mulți i se închină, iar lucrarea sfântului se vede în mulți oameni. Mai
ales aici, la noi. Este o minune pentru noi, numai el a împins lucrurile înainte aici.
Biserica ”îmbrăcată” într-o altă biserică
-Biserica în care ne aflăm astăzi a fost construită într-un mod neobișnuit. A fost ridicată, la propriu,
peste cea veche, precum o haină care a îmbrăcat lăcașul vechi. La un moment dat erau două biserici,
una în cealaltă... Cum s-a întâmplat exact?
-Părintele Mitropolit Teofan, atunci când m-a instalat, a spus să facem o biserică, să nu fie mare, să o
înconjurăm și să fie ca o haină pentru biserica veche. De altfel nici nu aveam spațiu ca să o facem în
altă parte. Și am început să construim împrejur, iar când a fost gata aceasta și am acoperit-o, cealaltă
veche a fost așezată în fundația celei noi. Am dat-o jos și am așezat-o în fundație, apoi am turnat placă
de beton peste ea. Deci biserica veche se află în fundația acesteia, aici, în mijlocul celei noi. Altfel nu
puteam să slujesc dacă biserica veche nu rămânea în mijloc. Ar fi trebuit să slujesc afară... Așa am
găsit o soluție pe care Mitropolitul Teofan ne-a oferit-o. E adevărat că e o metodă mai puțin obișnuită,
acum biserica este și puțin mai mare decât cea veche. Tot ce s-a realizat aici am făcut cu ajutorul
Sfântului Ioan Iacob.
-Pictura este aproape gata...
-Sperăm să o încheiem până la anul. De multe ori am simțit că parcă Sfântul a împins lucrurile.
Suntem oameni, uneori se adună oboseala, dar dacă Sfântul Ioan Iacob trimitea oameni care făceau ca
lucrurile să meargă mai departe nu puteam să mă opresc. Au mers lucrurile de la sine.
-Sfântul a scris poezii, a scris și un Imn al românilor. Chiar în Hozeva fiind, era foarte legat de locurile
natale. Îl putem percepe astăzi ca pe un sfânt patriot, un om care și-a iubit neamul și țara?
-El aparținea unui loc. În general, credința sfinților este universală, dar cred că el se identifică cu locul
de aici. Ne gândeam noi că nu avem un sfânt ocrotitor al nostru, cumva sfinții erau într-un fel exterior
nouă, au trăit mai demult – ne gândim la Sf. Dumitru, Sf. Gheorghe – dar Sfântul Ioan Iacob este aici,
este de-al nostru. Ne gândim și la părinții care vor fi canonizați și ei... Sfântul Ioan Iacob a fost un
mare iubitor de țară și de popor. Probabil a suferit că nu s-a putut întoarce aici. Eu nădăjduiesc că se va
întoarce. Poate când va fi gata totul aici, poate o să vină o părticică cu moaștele Sfântului Ioan Iacob și
aici, în bisericuța noastră. Dar știți că sfinții își aleg locul... A fost departe, dar cu sufletul aproape de
țara lui.
(Biserica ”Sf. Ioan Iacob” Botoșani - 23 iulie 2022)
-A murit tânăr, la 47 de ani, avea multe rude rămase acasă, în Crăiniceni și nu numai. Au venit
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vreodată oameni aici să spună că sunt rude cu Sfântul?
-Mi-a spus odată un om, care lucra la Primăria Botoșani, că este rudă cu Sfântul Ioan Iacob. A trecut la
Domnul între timp. Mi-a spus că este rudă și că vrea să ajute și el Biserica. Bunica lui era verișoară cu
Sfântul Ioan Iacob. Noi îi pomenim pe cei din familia Sfântului. Pe părinți, pe bunica, pe unchiul, pe
părinții care l-au cunoscut de la Neamț. Îi pomenesc pe părinți și mă gândesc că este o apropiere mai
mare decât în mod obișnuit. Totul aici este lucrarea Sfântului Ioan Iacob.
https://www.botosaneanul.ro/top-news/musulmanul-care-a-auzit-de-botosani-datorita-sfantului-ioaniacob-biserica-din-marginea-orasului-care-a-imbracat-o-alta-biserica-fotogalerie/

12.Conferinţe şi rugăciune, în această săptămână, în parohiile din Botoşani Botoșăneanul, 25 Iulie 2022
Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin Arhiepiscopia Iașilor, a făcut publice evenimentele religioase
care sunt programate în această săptămână.
Miercuri, 27 iulie 2022, în parohiile din Botoşani vor avea loc mai multe evenimente.
Biserica Parohiei Frumușica va găzdui întâlnirea Cercului Pastoral nr. 11, Sf. Cuv. Teodora de la
Sihla, începând cu ora 8.00. În cadrul întâlnirii va fi săvârșită Sfânta Liturghie, slujba Sfântului Maslu
și va fi susținută o conferință cu tema Rugăciunile pentru cei vii şi pentru cei morţi – expresii ale
comuniunii de iubire de Pr. Popovici Mihai.
Biserica Sfinții Arhangheli Buhăceni, Protopopiatul Botoșani, va găzdui întâlnirea Cercului Pastoral
Sfântul Nicolae Trușești, Protopopiatul Botoșani, începând cu ora 15.00. În cadrul întâlnirii va fi
săvârșită Taina Sfântului Maslu și va fi susținută o conferință cu tema Învățătura Sfântului Paisie de la
Neamț de Pr. Radu Lipovanu de la Parohia Durnești.
Biserica Uspenia Botoșani, Protopopiatul Botoșani, va găzdui întâlnirea Cercului Pastoral Sfinții
Împărați Constantin și Elena Botoșani, Protopopiatul Botoșani, începând cu ora 18.00. În cadrul
întâlnirii va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu și va fi susținută o conferință cu tema Viața de
rugăciune a Sfântului Pantelimon de Pr. Dumitru Mateciuc de la Parohia Sf. Gheorghe Botoșani.
https://www.botosaneanul.ro/stiri/conferinte-si-rugaciune-in-aceasta-saptamana-in-parohiile-dinbotosani/

13.Declarația zilei 25 iulie 2022 - Botoșăneanul, 25 Iulie 2022
”Când am ajuns eu, la mănăstirea de pe Muntele Carantaniei era un paznic musulman. Am mers și mam închinat și când am ieșit l-am întrebat până când este deschisă biserica. M-a întrebat de unde
suntem, i-am răspuns: din România. De unde din România, ne-a întrebat în limba engleză. Din
Botoșani, i-am răspuns. A, a spus el, de la Sfântul Ioan Iacob! Mi s-a părut extraordinar”
https://www.botosaneanul.ro/declaratia-zilei/declaratia-zilei-25-iulie-2022/
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14.Procesiune pentru ploaie la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă - Ziar bicaz, 22
Iulie 2022
Procesiune pentru ploaie la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, cu Icoana Maicii Domnului Axionița și
vesmântul Părintelui Ilie Lăcătușu, a cărui prăznuire o facem astăzi.
Maicile, împreună cu preoții slujitori, au înconjurat pădurile dimprejurul mănăstirii, cu făclii aprinse,
inimi smerite și genunchi plecați spre rugăciune către Preabunul Dumnezeu, pentru a Se milostivi
către poporul Său, îndurerat de secetă.
Mănăstirea Paltin Petru Vodă
https://www.ziarbicaz.ro/procesiune-pentru-ploaie-la-manastirea-paltin-petru-voda

15.HRAM LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ - Atitudini, 25 IUlie
2022
Hramul Sfântului Pantelimon la mănăstirea Paltin
Cu multă bucurie vă invităm să prăznuiți împreună cu noi, miercuri 27 iulie, pomenirea Sfântului
Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul nostru cel iubit, care veghează ca un doctor
iscusit la căpătâiul bolnavilor ce viețuiesc în azilul nostru de bătrâni, precum și al bolnavilor de
pretutindeni, care aleargă cu râvnă la ajutorul său cel dumnezeiesc.
Anul acesta hramul mănăstirii noastre va fi încununat de prezența Înalt Preasfinției Sale Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în cadrul unui
sobor de preoți și diaconi, în jurul orei 9:00.
Vă așteptăm cu drag în împreună-rugăciune și cântare duhovnicească să îl cinstim pe marele Mucenic
și doctor sfințit, spre tămăduire sufletească și trupească, urmând ca după slujbă să ne desfătăm și de
agapa frățească, pregătită de maicile și prietenii mănăstirii noastre.
Cu rugăciunile Sf. Măritului Mucenic Pantelimon, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi!
Amin.
Mănăstirea Paltin Petru-Vodă
https://www.atitudini.com/2022/07/hram-la-manastirea-paltin-petru-voda/

16.Facebook - Isu Neamț, 25 Iulie 2022
Copiii sunt cei mai mari admiratori ai pompierilor și acest lucru o demonstrează atenția pe care o
primim de la participanții taberelor organizate în județul Neamț.
Fiecare întâlnire cu copiii este plină de entuziasm, veselie și întrebări despre activitatea pompierilor.
În săptămâna 18-24 iulie am desfășurat activități cu copiii de la:
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗙𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝘁̦ 𝗱𝗶𝗻 𝗗𝘂𝗿𝗮̆𝘂
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗢𝗴𝗹𝗶𝗻𝘇𝗶
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗗𝘂𝗺𝗻𝗲𝘇𝗲𝘂, 𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗲𝗻𝘂𝗹 𝗺𝗲𝘂 organizată de Parohia ortodoxă Slobozia
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- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗱𝘃𝗼𝗿𝘂𝗹 𝘀𝗮𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 organizată de Parohia ortodoxă Ceahlău
Tehnica de intervenție este punctul de atracție al întâlnirilor. Astfel că nu plecăm de la activitate până
nu am răspuns la fiecare întrebare adresată și până când fiecare copil a încercat pistolul de refulare a
apei din dotarea autospecialei.
Mai nou, echipa pirotehnică este punctul forte al acestor întâlniri, pentru că micuții pot vedea
elementele de muniţie ce pot fi descoperite pe timpul unor drumeții prin pădure (și nu numai), astfel
conștientizând riscul pe care îl reprezintă nerespectarea regulilor la descoperirea unor astfel de
elemente.
Prioritatea pompierilor este siguranța cetățenilor și de aceea astfel activități sunt importante având în
vedere că copiii sunt importanți vectori de diseminare ai informațiile transmise cu privire la modul de
comportare în cazul producerii unor situații de urgență.
#ISU_Neamț
#mereu_alături_de_oameni
https://www.facebook.com/100067866052396/posts/pfbid02mfmz8JSmhitChy3qomty6rwwd86syF3C
RpXYQCbabKKSjmJMLUcK3VRBaaLRqvkJl/

17.Facebook - Isu Neamț, Ziar Piatra Neamț, Realitatea de Neamț, 25 Iulie
2022
Copiii sunt cei mai mari admiratori ai pompierilor și acest lucru o demonstrează atenția pe care o
primim de la participanții taberelor organizate în județul Neamț.
Fiecare întâlnire cu copiii este plină de entuziasm, veselie și întrebări despre activitatea pompierilor.
În săptămâna 18-24 iulie am desfășurat activități cu copiii de la:
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗙𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝘁̦ 𝗱𝗶𝗻 𝗗𝘂𝗿𝗮̆𝘂
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗢𝗴𝗹𝗶𝗻𝘇𝗶
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗗𝘂𝗺𝗻𝗲𝘇𝗲𝘂, 𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗲𝗻𝘂𝗹 𝗺𝗲𝘂 organizată de Parohia ortodoxă Slobozia
- 𝗧𝗮𝗯𝗮̆𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗱𝘃𝗼𝗿𝘂𝗹 𝘀𝗮𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 organizată de Parohia ortodoxă Ceahlău
Tehnica de intervenție este punctul de atracție al întâlnirilor. Astfel că nu plecăm de la activitate până
nu am răspuns la fiecare întrebare adresată și până când fiecare copil a încercat pistolul de refulare a
apei din dotarea autospecialei.
Mai nou, echipa pirotehnică este punctul forte al acestor întâlniri, pentru că micuții pot vedea
elementele de muniţie ce pot fi descoperite pe timpul unor drumeții prin pădure (și nu numai), astfel
conștientizând riscul pe care îl reprezintă nerespectarea regulilor la descoperirea unor astfel de
elemente.
Prioritatea pompierilor este siguranța cetățenilor și de aceea astfel activități sunt importante având în
vedere că copiii sunt importanți vectori de diseminare ai informațiile transmise cu privire la modul de
comportare în cazul producerii unor situații de urgență.
#ISU_Neamț
#mereu_alături_de_oameni
https://www.facebook.com/100067866052396/posts/pfbid02mfmz8JSmhitChy3qomty6rwwd86syF3C
RpXYQCbabKKSjmJMLUcK3VRBaaLRqvkJl/
https://realitateadeneamt.net/activitati-de-prevenire-specifice-sezonului-cald-desfasurate-de-pompierii13

nemteni/
https://www.ziarpiatraneamt.ro/pompierii-nemteni-desfasoara-activitati-de-prevenire-specificesezonului-cald-galerie-foto

18.Pompierii desfășoară proiectul "Vacanță în siguranță". Vor fi prezenți și în
tabere - Youtube, 30 Iunie 2022
În perioada vacanței, ISU Neamț, alături de mai mulți parteneri va desfășura o campanie de informare
a copiilor asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe perioada vacanței, cum pot evita sau gestiona
situațiile de urgență. De la reguli de bază pe timp de caniculă și până la selfie în siguranță, mai multe
informații prețioase le vor fi furnizate copiilor care vor merge în tabere, pe perioada verii. Activitățile
de informare preventivă vor fi susținute de pompieri de la Detașamentele din Piatra Neamț, Roman și
Poiana Teiului, cu suplimentare, la nevoie, de la punctele de lucru din Poienari și Roznov.
https://www.youtube.com/watch?v=XPcvJOs_6qE

19.Taina Sfântului Maslu de obște, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” Monitorul Suceava, 24 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU
La Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava va avea loc duminică, 7
august 2022, începând cu ora 17:00, Taina Sfântului Maslu de obște, slujbă săvârșită de
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. La sfârșitul slujbei, ierarhul va
citi rugăciunea de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate.
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-07-23/Taina-Sfantului-Maslu-de-obste-laManastirea-Sfantul-Ioan-cel-Nou

20.IPS Calinic despre alegerea numelui unui copil: Personal sunt pentru
însemnarea pruncului cu nume de sfinți - News Bucovina, 24 Iulie 2022
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui credincios care avea mai multe
nelămuriri legate de atitudinea adoptată când se trece pe lângă o biserică sau un cimitir, despre ceea ce
ar trebui să facă o femeie în „perioada necurățeniei” sau despre cum se alege numele unui nou născut
din punct de vedere ortodox .
„Când treceți pe lângă o biserică, însemnați-vă cu semnul Sfintei Cruci și gândiți-vă la cei vii, dragi
sufletului dumneavoastră. Întocmai faceți și atunci când treceți pe lângă un cimitir, gândiți-vă la cei
plecați la Domnul din neamul dumneavoastră”, a răspuns IPS Calinic.
În ceea ce privește femeia aflată în perioada necurățeniei, înaltul ierarh a spus că aceasta va împlini
cele rânduite de duhovnicul ei.
Totodată, IPS Calinic a arătat că în ceea ce privește alegerea numelui unui nou născut acesta se face de
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familie.
„Numele pruncului, de regulă, îl hotărăște familia. În foarte rare cazuri numele pruncului este ales de
părinți în consultare cu frățiorii mai mari ai acelui prunc, desigur, dacă îi are. Personal sunt pentru
însemnarea pruncului cu nume de sfinți”, a răspuns IPS Calinic.

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348233/ips-calinic-despre-alegerea-numelui-unui-copilpersonal-sunt-pentru-insemnarea-pruncului-cu-nume-de-sfinti

21.Unul dintre ierarhii preferați ai tinerilor a împlinit 5 ani de la hirotonie Știri pe surse, 23 IUlie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a
împlinit, sâmbătă, cinci ani de la hirotonia în arhiereu.
Cu ocazia evenimentului, Patriarhul Daniel i-a transmis ierarhului un mesaj de felicitare.
PS Damaschin Dorneanul (Ioan-Daniel Luchian) s-a născut în data de 24 iunie 1981 în comuna
Dornești, judeţul Suceava, fiind cel de-al doilea copil al părinţilor Constantin şi Elena Luchian.
Formarea teologică a dobândit-o la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei”
Suceava, apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, secția Pastorală, fiind
licențiat în urma susținerii lucrării ”Paternitate și filiație duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate și
înnoire”, alcatuită sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Ioan-Cristinel Teșu.
Între anii 2006-2008 a urmat cursuri postuniversitare de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie
„Patriarhul Justinian” din Bucureşti, secţia Doctrină şi Cultură, finalizate cu lucrarea de disertație
”Paternitate și filiație duhovnicească în scrisorile Sfinților Varsanufie și Ioan din Gaza”, îndrumător
Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.
Din 2015 este doctorand al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, cu o lucrare despre
”Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie teologică”, sub
coordonarea Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr, scrie basilica.ro.
În anii 2009 și 2010, Părintele Damaschin Luchian a urmat cursuri de training manager proiecte cu
finanțare externă, organizate de Asociația Profesională de Management Regional, Suceava, iar între
2014-2016 a urmat cursuri de formare de formatori, organizate de Centrul de Formare și Inovare al
Fundației Varlaam, Iași și Institutul de Dezvoltare Personală, București.
În ceea ce privește ascultările pe care le-a avut în Biserică, părintele Damaschin a fost închinoviat la
Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 19 iulie 2004, apoi tuns în monahism pe 18 decembrie 2005. A
fost hirotonit ierodiacon de către Preasfințitul Calinic Botoșăneanul în 25 martie 2006, după care, în
28 aprilie 2006 a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor.
Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit în 25
martie 2012.
A fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în 23 iulie 2017.
https://www.stiripesurse.ro/unul-dintre-ierarhii-preferati-ai-tinerilor-a-implinit-5-ani-de-lahirotonie_2483365.html
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22.Sociologul Mihai Motoc (44 de ani) a murit subit la vârsta de 44 de ani.
Purta mască pe balcon, era vaccinat și le dorea protestatarilor împotriva
obligativității să „umple secțiile ATI” – R3media, 25 Iulia 2022, de Virgil
Șerban
Sociologul Mihai Motoc a decedat pe 20 iulie, la vârsta de 44 de ani, a anunțat un prieten al acestuia
pe o rețea de socializare, citat de Aktual 24.
„Cu mare durere în suflet va anunț că Mihai Motoc a decedat în cursul zilei de ieri (20.07.2022) la
Spitalul Floreasca.
Astăzi am reușit împreună cu doamna Mirela (mama lui) și cu ajutor unor prieteni sa facem toate
actele necesare deplasării spre Câmpulung Moldovenesc, Jud Suceava unde se va oficia si slujba de
înmormântare la Biserica Sahla de către Părintele Nemtan Ionică.
Sâmbăta 23.07.2022 sunteți așteptați să-l conducem pe ultimul drum! Drum lin, prieten drag”, a
transmis George Onea pe Facebook.
Motoc era vaccinat împotriva Covid-19, după cum o arată și certificatul de vaccinare publicat pe
internet.
Sociologul era un mare fan al vaccinării, anunțându-și intenția de a-i face această procedură și fetiței
sale. Nu a mai apucat.
În timpul protestului din 2 octombrie împotriva vaccinării obligatorii, acesta a mărturisit pe facebook
că purta mască în balcon și le-a dorit manifestanților să „umple secțiile ATI”.
El a scris că atunci au participat „vreo câteva sute de cetățeni”, deși imaginile video arată că a fost
vorba despre câteva mii de persoane.
Mihai Motoc este cea mai recentă persoană care moare brusc, fără să fi avut vreo afecțiune cunoscută
anterior.
Decesul său vine în săptămâna în care dirijorul austriac Stefan Soltesz a murit pe scenă, în timpul unui
concert.
O listă cu persoanele despre care au căzut din picioare sau au murit subit în ultimul an și jumătate,
găsiți aici
Mai nou, pentru a se evita orice legătură cu vaccinarea Covid-19, despre care jurnaliștii nu au voie să
vorbească, așa cum mărturisea ziaristul Dan Udrea, s-a inventat Sindromul Morții Subite la Adulți
(SADS).
Practic, orice deces la persoane tinere sau fără afecțiuni cunoscute, este pus acum în cârca SADS, fără
a se cerceta cauza decesului.
https://r3media.ro/sociologul-mihai-motoc-44-de-ani-a-murit-subit-la-varsta-de-44-de-ani-purtamasca-pe-balcon-era-vaccinat-si-le-dorea-protestatarilor-impotriva-obligativitatii-sa-umple-sectiileati/

23.Episcopul Husilor : „Omul bolnav de răutate poate să fie vindecat prin
blândeţe, înţelepciune și prin starea de liniște, fără tulburare” - BZV, 25
Iulie 2022
Duminică, 24 iulie 2022, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat, cu binecuvântarea
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Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, slujba de resfințire a Bisericii din Parohia Blăgești,
Protopopiatul Pașcani.
În cuvântul adresat celor prezenți, Ierarhul Hușilor a vorbit despre atitudinea Mântuitorului Hristos
față de calomniile și acuzele proliferate de cărturari și farisei:
«Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru
ce cugetaţi rele în inimile voastre?» (Matei 9, 3-4)
Pasajul evanghelic ne vorbește despre vindecarea minunată pe care a săvârșit-o Hristos cu un paralitic
(un om imobilizat la pat). Descrierea Sfântului Evanghelist Matei este una extrem de lapidară, fără a
intra în multe detalii. Sfântul Evanghelist Marcu este cel care ne dă mult mai multe amănunte legate
de această minune.
Ni se spune că acest paralitic a fost luat de către patru prieteni ai săi, cu tot cu patul pe care ședea, și
transportat în casa din Capernaum – cetatea unde Își avea reședinţa Mântuitorul Iisus Hristos, și unde
plătea și impozitele –, pentru ca să primească vindecare.
Acești prieteni, cu o dragoste deosebită în sufletul lor faţă de cel imobilizat, s-au gândit la o metodă
ingenioasă (dragostea, în sine, este ingenioasă, găsește întotdeauna soluţii de ieși din situaţii limită)
pentru ca, cel care avea nevoie de vindecare, să ajungă chiar în faţa Domnului Hristos: s-au gândit să
dea la o parte ceea ce era pus pe acoperișul acelei case, și să-l coboare pe cel bolnav, pe niște frânghii,
în patul în care era, în faţa Domnului Hristos.
Casele aveau acoperișul plat – erau doar niște grinzi plasate, deasupra cărora se puteau pune frunze
sau diverse lucruri, care puteau fi înlăturate foarte ușor, pentru a se bucura, pe timp de vară, de răcoare
și, pe timp de iarnă, de căldură.
Mântuitorul, văzând credinţa lor, i-a spus celui bolnav: «Fiule, iertate îţi sunt păcatele!», tămăduindu-l.
La auzul acestor cuvinte, cărturarii și fariseii, care erau de faţă, s-au indignat profund, încât I-au făcut
un reproș Domnului Hristos, spunându-I că blasfemiază (hulește). Acest reproș nu era fundamentat, ci
era doar o manipulare a cărturarilor și fariseilor, izvorâtă din invidie și foarte multă răutate.
În mentalitatea iudaică, a blasfemia (pe cineva) însemna a rosti, în mod necuviincios, Numele lui
Dumnezeu sau numele lui Iahve – «Cel ce este» (chiar dacă rosteai numele lui Iahve, era considerată o
blasfemie). Evreii se fereau în a rosti Numele lui Dumnezeu. Găseau alte substitute ale Numelui lui
Dumnezeu, însă niciodată nu-I spuneau pe nume – Iahve (Cel ce este). Rostirea Numelui lui
Dumnezeu coincidea cu blasfemia (hula – cum au numit-o cărturarii și fariseii).
Domnul Hristos nu a săvârșit blasfemie. Ei au extins sensul acestui cuvânt, al acestui păcat, spunând
că Hristos blasfemiază, de vreme ce El Însuși Își arogă acest drept – de a ierta păcatele –, care era (și
este) o prerogativă exclusivă a lui Dumnezeu.
În tradiţia iudaică, iertarea era colectivă, nu individuală, nu personală (adresată în mod particular,
fiecărei persoane). Şi această iertare era dăruită de Dumnezeu o singură dată pe an – de sărbătoarea
Yom Kippur («ziua ispășirii») –, când arhiereul rostea o rugăciune de iertare, și îi erau aduși în faţă doi
ţapi: unul era considerat al lui Dumnezeu, și celălalt al lui Azazel (al celui rău), și se trăgea la sorţi –
care din cei doi ţapi să fie al lui Dumnezeu, și care să fie al lui Azazel (al celui rău). Ţapul care era
ales să fie dăruit lui Dumnezeu era jertfit, iar celălalt era trimis în pustie.
Probabil că de aici avem noi această expresie, nu tocmai frumoasă: când ne supărăm pe cineva, îi
spunem să se ducă pe pustiu – e ca un blestem –, acolo unde nu este nimic.
Păcatele colective și toate fărădelegile poporului evreu erau puse deasupra capului acestui ţap, cu
numele de Azazel, și, după aceea, i se dădea drumul în pustie.
Aceasta era singura zi în care evreii primeau iertare colectivă de la Dumnezeu, și această iertare era o
prerogativă exclusivă a lui Dumnezeu.
Cărturarii și fariseii, în mânia și răutatea lor, în clocotul urii pe care îl aveau, fără să-și dea seama, au
enunţat un mare adevăr.
Prin faptul că L-au acuzat pe Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos că blasfemiază și că a ierta păcatele este
atributul lui Dumnezeu, ei, implicit, recunoșteau Cine este în faţa lor – Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos,
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Cel care are această autoritate (în limba greacă, pentru cuvântul tradus de noi prin «putere» este
cuvântul «exousia» – «autoritate», care e mai mult decât putere). Poţi avea putere, dar să nu ai
autoritate. Însă, atunci când ai autoritate, ai și putere; este conţinută în ideea de autoritate și puterea.
Iisus Hristos are această autoritate – Dumnezeu fiind, de-o-fiinţă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt – de a
ierta păcatele.
Conform legii mozaice, cel care blasfemia trebuia ucis cu pietre (să se arunce cu pietre în el, până
moare). Era una dintre cele mai grave acuze, cea de care Hristos a fost acuzat și atunci când era în faţa
lui Pilat din Pont.
Când au auzit că Iisus Se numește pe Sine Fiul lui Dumnezeu, toţi evreii, într-un torent de ură
groaznică, au spus: «Hulește!» (blasfemiază, nu Se poate numi pe Sine Fiul lui Dumnezeu).
Preasfinția Sa a explicat cum S-a raportat Hristos faţă de acuzele fariseilor:
Sfântul Ioan Gură de Aur, care tâlcuiește acest pasaj evanghelic, ne spune că Domnul Hristos S-a
raportat cu multă blândeţe faţă de ura, netrebnicia, nevolnicia și de răutatea cărturarilor și fariseilor.
Omul rănit, bolnav de răutate – continuă Sfântul Ioan Gură de Aur – poate să fie vindecat prin
blândeţe, înţelepciune și prin starea de liniște, fără tulburare.
Apostolul Pavel surprinde atitudinea pe care trebuie să o avem faţă de cei care sunt ostili, în contrast
faţă de învăţătura Bisericii noastre, și ne ironizează, ne persiflează, acuzându-ne de diverse lucruri: că
suntem retrograzi, că ne aflăm undeva în Evul Mediu, că noi credem într-o iluzie, că tot ceea ce ţine de
credinţă este o minciună.
Sfântul Apostol Pavel ne spune: «Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i și nu-i
blestemaţi» (Romani 12, 14)
Tendinţa noastră, de oameni pătimași, care în adâncul sufletului nostru avem așezat sâmburele
răzbunării, este ca noi să dăm o replică, pe măsura răutăţii care se năpustește asupra noastră, și am
vrea, dacă se poate, să reglăm și intensitatea replicii noastre – să fie mai puternică decât a celui care
vine înspre noi ca un bumerang și vrea să ne zdrobească, să ne mototolească prin răutatea lui, prin
cuvintele care ne pot răni foarte tare.
Hristos i-a tratat pe farisei cu foarte multă blândeţe, întrebându-i doar atât: «De ce cugetaţi cele rele în
inimile voastre? De ce aveţi asemenea gânduri de răutate, în loc să vă bucuraţi că un om paralitic
(imobilizat la pat) a primit vindecare trupului și sufletului? Voi sunteţi cei care vă pironiţi mintea pe
ceva care este doar o invenţie și o manipulare a voastră. De ce sunteţi răi, manipulând?». În felul
acesta îi tratează Domnul Hristos pe cei care erau de faţă, nu încercând să-i pună la punct, nici să le
explice ce înseamnă blasfemia – știau prea bine.
Domnul Hristos, în delicateţea Sa, și ca Cel care cunoaște inima omului, știa (avea această certitudine)
că ei, în faţa propriilor lor conștiinţe, greșeau și exagerau, tocmai pentru a-L denigra, acuzându-L că
blasfemiază.
Ar trebui să luăm aminte la această atitudine, plină de blândeţe, a Domnului Hristos, când cărturarii și
fariseii se năpusteau cu răutate asupra Lui.
Părintele Episcop Ignatie a explicat ce presupune adevărata blândețe:
Blândeţea nu este doar acea stare de calmitate, de liniște (ataraxie – în termeni tehnici). Sfântul Ioan
Scărarul ne spune că blândeţea este faptul de a rămâne nemișcat, și când ești lăudat, și când ești
batjocorit, dispreţuit.
Când suntem lăudați (apreciați), să nu ne afecteze laudele și să nu ne mândrim, să nu ne împăunăm, să
nu credem că suntem cineva și că, în câteva secunde, am devenit buricul pământului, un fel de centru,
în jurul căruia toţi ceilalţi trebuie să se rotească, ca niște sateliţi.
Dar să nu cădem nici în deznădejde, în depresie, când cineva ne prigonește, când cineva, prin
atitudinea pe care o are, ne mototolește, la modul propriu al cuvântului, ne murdărește identitatea, ne
calomniază gratuit și în chip mincinos. Este foarte greu să ne asumăm o asemenea stare de blândeţe.
Hristos Se numește pe Sine Însuși Blândeţea, spunându-ne: «Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând și
smerit cu inima». Inima Domnului Hristos a rămas neclintită în faţa răutăţii acestor oameni.
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Noi înșine știm că atunci când suntem tulburaţi, nervoși, agitaţi și ne pierdem cumpătul, dacă cineva
ne ia – cum spunem noi, într-o exprimare colocvială – cu ușurelul (cu blândeţe și cu multă răbdare),
începem să simţim că apele învolburate ale sufletului nostru se liniștesc, și simţim că se deschide cerul
și vine soarele, lumina și starea de limpezime, iar starea de tulburare și de agitaţie pleacă de la noi.
Acea stare de blândeţe, acea înţelepciune și răbdare a celui de lângă noi este cea care ne ajută, ne
transmite acest flux (această energie) al așezării sufletești a celui din faţa noastră, și noi înșine ne
lăsăm învăluiţi, fără niciun fel de efort. Dintr-odată, ne revenim și conștientizăm că am greșit,
mâniindu-ne, supărându-ne și rostind cuvinte nelalocul lor, nepotrivite.
Să-I cerem Domnului Hristos – atunci când suntem calmi și foarte așezaţi – să ne dăruiască cel puţin
atâta blândeţe, pe câtă mânie, tulburare, stare de anxietate și neliniște avem, în anumite momente ale
vieţii noastre. La nervi este tare greu să ne rugăm – atunci ne vine să înjurăm (dacă suntem obișnuiți să
înjurăm), să vorbim urât, și toate acestea ne afectează în primul rând pe noi, și apoi pe cel de lângă noi.
Noi ne rănim de două ori – prin cuvintele pe care le rostim, dar și prin faptul că îl întristăm pe cel de
lângă noi.
Este foarte bine ca, atunci când suntem liniștiţi, foarte calmi și așezaţi lăuntric, să-I spunem lui
Dumnezeu, în clipele acelea de mânie care vin, și care sunt inerente vieţii omului: «Doamne, când sunt
mânios, când mă tulbur pe cel care, poate, nu are aceeași părere cu mine, nu împărtășește același punct
de vedere, dă-mi putere să mă menţin înţelept, să fiu calm, blând, și să pot răspunde așa cum se
cuvine».
Din păcate, dacă ne uităm în spaţiul public, în mediul virtual, pe reţelele de socializare, observăm câtă
mânie este, câtă înverșunare și cât duh de răutate.
Dacă cineva ne este antipatic, nu-l suportăm în niciun fel, atunci facem tot ceea ce ne stă în putinţă, cu
energie drăcească (diabolică), pentru a-l desfiinţa pe acel om, aruncând asupra lui mizeria calomniei, a
minciunii și a răutăţii, doar cu gândul că îl putem «radia» din registrul existenţei pământești.
Să ne dea Domnul, fiecăruia în parte, starea aceasta de blândeţe și de multă înţelepciune, de care este
atâta nevoie, și în viaţa de familie, și la serviciu, și în societate!
Cât de frumos este omul calm, blând! Ne este așa de drag să stăm în preajma lui, și, chiar dacă nu ne
vorbește nimic și nu împărtășește nimic din trăirile lui, noi simţim că ne hrănim din starea pe care o
are, și am vrea să stăm lângă acel om o veșnicie. Ne întrebăm: «Cum poate omul acesta să fie așa de
calm, așa de liniștit și așa de blând? Cât de frumos este, și ce minunat ar fi să pot să ajung și eu la o
asemenea stare!». Învrednicească-ne Domnul pe toţi de blândeţe!
sursa foto: doxologia.ro
https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-omul-bolnav-de-r-utate-poate-s-fie-vindecat-prin-bl-nde-e-nelepciune-i-prin-starea-de-lini-te-f-r-tulburare-90223

24.Asociaţia Tinerilor Ortodocși din Vaslui a organizat o tabără pentru copiii
din satele Pîrvești, Dinga și Puntișeni - BZV, Vremea Nouă, 25 Iulie 2022
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ignatie, copiii din satele Pîrvești, Dinga și Puntișeni,
au participat, în perioada 18-22 iulie 2022, la Tabăra „Copiii în bucuria Bisericii”, organizată de
Asociaţia Tinerilor Ortodocși din Vaslui (ATOV), în parteneriat cu Protopopiatul Vaslui, Mănăstirea
Moreni și Parohia „Sf. Dumitru II” din Huși.
În cadrul taberei, copiii au avut parte de un concurs de învăţat psalmi, o drumeţie până la schitul
Mănăstirii, de pe dealul Ţiclăoani, Sfânta Liturghie, ateliere de creaţie, sesiuni de discuţii „întreabă
Preotul”, jocuri, întreceri, precum și o expoziţie de icoane colorate de ei.
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„Copilăria este o perioadă importantă pentru copii și nevoia lor de afecţiune este mare. Iar nevoile
sentimentale și afective sunt atât de ușor de îndeplinit. Bucuria este unicul mod de a-i apropia pe copii.
Şi e atât de simplu” a menţionat doamna Elisabeta Irimiea, coordonatoarea Asociaţiei Tinerilor
Ortodocși din Vaslui (ATOV).
Este al patrulea an consecutiv de când Asociaţia Tinerilor Ortodocși din Vaslui organizează tabere
pentru copiii din parohiile urbane și rurale ale Protopopiatului Vaslui.
Noutatea din acest an constă în faptul că, alături de voluntarii ATOV, în organizarea și desfășurarea
taberei s-au implicat și unii dintre beneficiarii ediţiilor anterioare.
https://www.bzv.ro/asocia-ia-tinerilor-ortodoc-i-din-vaslui-a-organizat-o-tab-r-pentru-copiii-dinsatele-p-rve-ti-dinga-i-punti-eni-90224
https://www.vremeanoua.ro/copiii-in-bucuria-bisericii-tabara-organizata-de-tinerii-ortodocsi-foto/

25.Nu ucideți din nou Cenaclul Flacăra! Nu-mi asasinaţi adolescenţa! - EVZ, 23
Iulie 2022, de Sorin Ovidiu Bălan
Înainte de 1989, exista o specie împuţită de vieţuitoare, autointitulată: „sculer-matriţer”. Desigur că nu
aveau nicio legătură cu profesia extrem de dificilă de sculer-matriţer, care cere din partea celor care o
practică o pregătire profesională deosebită.
Mai mulți iranieni au fost prinși în Turcia complotând pentru a ucide israelieni
Putin încearcă să dezbine Occidentul: Trebuie să ne pregătim
Rețeta veche de 100 de ani. Secretul celor mai iubit preparat din România
Revolta de la Capitoliu. Mai multe mesaje de pe telefoanele agenților Serviciul Secret au fost șterse
Putem lua paracetamol pe stomacul gol?Ce spun medicii
Un nou atac armat în Statele Unite. Doi morți și cinci răniți într-o dispută cu împușcături din Los
Angeles. Video
Oriunde se dădea gratis o masă şi un şpriţ de partid şi de stat, orinde se dădea o şpagă, fie cât de mică,
oriunde era rost de promovare pe criteriul pupat în cur şeful, oriunde se pretindeau favoruri sexuale
unei tinere care voia să se angajeze, să ia şi ea o leafă şi să nu facă nimic, întotdeauna scotea capul de
după vreun fichet plin cu acte nefolositoare, şi câte o astfel de jivină, semnalizându-şi prezenţa cu un
unsuros şi slugarnic: „Să trăiţi”! De ce se autointitulaseră „sculeri-matriţeri?”
Pentru că se credeau şmecheri, inteligenţi şi plini de umor distractiv. Se recomandau întotdeauna, câte
unui om simplu, venit cu cine ştie ce treabă pe la slujbele pe care ei le acaparaseră: „sculer-matriţer”,
după care continuau cu un surâs superior: „te fac din pilă pe la spate”.
Ca să urce o treaptă la salarizare, ca să fie pus pe un scaun mai sus, ca să capete ceva, orice, de la
aprobare pentru butelie, până la apartament repartizat cu prioritate, un astfel de ticălos, făcea pe
oricine din pilă pe la spate.
Ca reporter de teren, am cunoscut multe astfel de exemplare, care de care mai hidoase. Dar în
naivitatea mea, inacceptabilă totuşi, am crezut că am scăpat de ele după Revoluţie. Ei bine, nu! Vopsiţi
în culorile câte unui partid, pe care sunt gata să le schimbe cu altele pentru un avantaj cât de mic, unii
dintre ei au ajuns, incredibil, să dispună asupra vieţilor noastre.
Unul dintre aceşti „sculeri-matriţeri” din zilele noastre, pe numele său Daniel Şandru, deşi nici nu l-a
întrebat, nici nu l-a rugat nimeni, a decis că adolescenţa mea trebuie ştearsă cu buretele. Cine este
acest domn? Unul dintre numeroşii liberali care au avut drept singură iniţiativă privată în viaţa lor,
aceea de a se angaja la stat. La leafă de conţopist. Domnul Daniel Şandru este de profesie filozof. Dar
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şi om de cultură şi odihnă, ca parcul „I.V.Stalin.”
Cine poate ieși mai repede la pensie, fără penalizări. Lista a fost publicată
Politicienii în care românii au cea mai mare încredere. Primul loc, o mare surpriză
Prințul Harry a umilit familia regală. Gestul incredibil pe care l-a făcut ca să o mulțumească pe
Meghan
Pentru că ocupaţia de bază nu este aceea de a face concurenţă lui Ludwig Feuerbach, Immanuel Kant
sau Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ci s-a ocupat mai mult să fie numit pe undeva, prin câte un post,
cu leafă de la stat. În calitate de ocupat cu ocuparea posturilor, el este unul dintre autorii dezastrului
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Atunci a fost numit de către premierul Dacian Cioloş. Dar nici
muzica clasică nu-i este străină. Pentru că după ce a făcut praf „Centenarul”, domnul Daniel Şandru a
fost numit – din nou, numit – director interimar la Operei din Iaşi. Deşi nu cântă la niciun instrument,
aşa cum nici ca filozof, nu a scris nicio carte şi nici n-a creat vreun sistem filozofic demn să-i poarte
numele.
După aceste isprăvi, Iaşul a devenit prea mic pentru a cuprinde o personalitate atât de mare, aşa că
domnul Daniel Şandru a fost numit – iarăşi, numit – de data asta de premierul Ciucă, în fruntea uneia
dintre multele direcţii din subordinea Guvernului, care habar nu au de ce sunt înfiinţate, nici nu ştiu cu
ce se ocupă exact, ci doar toacă bani de la buget. Prăvălia se numeşte pompos: „Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc”. În calitate de director al ei,
domnul „sculer-matriţer” Daniel Şandru a decis că organizarea, pe plaja de la Corbu, în seara de
sâmbătă, a unui spectacol al Cenaclului Flacăra, de către Andrei Păunescu, spectacol menit să
marcheze ziua de naştere a poetului Adrian Păunescu: „Reprezintă o rușine națională imensă și o
dovadă a lipsei de considerație la adresa victimelor regimului comunist”. (Citat din comunicatul
comisiei de la Guvern). Mai mult, domnul Şandru cere ferm interzicerea acestui spectacol.
Evident că fermitatea unei astfel de vieţuitoare, atârnător pe lângă banii publici, pe mine, unul, m-a
lăsat rece. Aşa că mi-am pus elementele de identificare ale generaţiei mele, adică blugii şi adidaşii şi
am plecat la Corbu. Nici pe Andrei nu l-au impresionat ultimatumurile astea schelălăite, aşa că
spectacolul s-a ţinut.
Aseară, pe plaja sălbatică de la Corbu, pe malul mării, mi s-a făcut dor de părinţi. De mama şi de tata.
„Să le fie copilul, c-o treaptă mai domn, / Câte ore de chin şi cât nesomn (…) Cocoşaţi, cocârjaţi, întrun ritm infernal / Te întreabă de ştii de vreun şef de spital” (…) „Au plătit cu viaţa lor / Ale fiilor erori,
/ Doamne, fă-i nemuritori / Pe părinţii care mor”. Tot aseară, la Corbu, mi s-a făcut foarte dor, să-mi
fie dor: „Ce faci la ora când mi-e dor de tine / și niciun fel de răni nu te opresc / să-mi reconstitui
trupul din ruine / și să-mi refaci tot viciul omenesc?”. Aseară, la Corbu, mi s-a făcut dor şi de prima
dragoste, cea adolescentină, din liceu, curată ca un cristal: „O clasică dragoste veche, / Transcrisă în
versuri, cândva, / Acum îşi găseşte pereche / Şi replica este a ta.” (…) „Ce frumoasă eşti în prag de
iarnă, / Ninge disperat asupra ta, / Cerul peste tine se răstoarnă, / Ţurţurii în plete vor suna”. Sau: „Cu
mâna stângă ţi-am întors spre mine chipul, / Sub cortul adormiţilor gutui / Şi de-aş putea să-mi rup din
ochii tăi privirea, / Văzduhul serii mi-ar părea căprui.”
Aseară, pe plajă, la Corbu, mi s-a făcut dor să sufăr din nou din cauza neîmpărtăşirii primei iubiri: „Şi
vin din patriile calde, / Cocorii toamnei ce trecu / Şi cuibul li-i stricat la streşini
/ Şi lângă mine nu eşti tu. // Schimbări mai grave decât moartea / Au fost şi sunt şi vor mai fi / La
mine-n suflet este vifor / Şi vin nebuni să facă schi.”
Şi tot aseară, la Corbu, m-a cuprins un dor de ţara mea: „Ţară faptă, ţară dor, / Din pământul tău eu
cresc,… Mai mult / Pe pământul tău cobor, / Că pământul românesc / Brazdă mi-i şi pernă. / Dulcele
din asprul ei, / Anii buni din anii grei, / Binele îl scoţi din rău, / Zbuciumat destinul tău, / Patrie
eternă!” (Pentru „sculerii-matriţeri”, versurile acestea, ca şi cele din „Luna în câmp”, pe care le-am
citat mai devreme, sunt scrise de poetul comunist Nichita Stănescu). Şi tot aseară, pe plajă la Corbu, a
prins să mă doară durerea neamului meu, aşezat pe pământurile astea aflate la răscrucea vânturilor
istoriei: „Dansează ursul romanesc, / De două mii de ani dansează, / L-au prins de pui în miez de
21

codru, / Hei, codrul ăla-l tot visează / Dar să mai scape nu e modru.” Şi tot aseară, lângă mare, la
Corbu, a prins să mă doară durerea ţării mele, care nu mai este întreagă. Dor de Basarabia, de Herţa,
de Bucovina de Nord şi de restul pământurilor unde zac oasele neamului meu: „Măi, soldat de
grăniceri / De dincolo de hotar, / Aş veni la piept să-ţi sar / Că noi, frate, suntem veri ! (…) Nu tentreb de bunul unchi / Dar te rog, cu-acelaşi glas, / Să-i întrebi de ce mi-au tras / Graniţa peste
genunchi.”
Aseară, la Corbu, mi-a fost dor de istoria adevărată, nemachiată ruseşte sau americăneşte, a neamului
meu: „Unde-i Ion, copilul meu / Care m-a iubit mereu, / Care nu s-a dus cu duşii, / Care s-a bătut cu
ruşii. (…) Şi în tine, Ioane dragă, / Au pus potera să tragă, / Tu te-ai stins netemător / Şi privind în
ochii lor”.
Dacă te afli, seara, lângă mare, nu are cum să nu ţi se facă dor de Eminescu: „Fără el oricare lucru / Şiar urma cărarea sa, / Fără el chiar steaua noastră / Dintre stele ar cădea. // Pe pământul vechii Dacii /
Când mai mare, când mai mic, / Dacă n-ar fi Eminescu / Viaţa nu ne-ar fi nimic”.
Am băgat de seamă că aseară, pe plaja de la Corbu, lângă mine, mulţi, foarte mulţi oameni erau
cuprinşi de aceleaşi doruri.
„Dacă sufletul tău înţelege / De la rock pân’ la imnuri şi rugi / Te salut, tineret în adidaşi / Te salut,
generaţie-n blugi”
Ei bine, de toate astea, s-a trezit să ne deposedeze unul care a scos capul de după un fichet plin cu acte
nefolositoare, un veşnic numit de către un şef, în câte o funcţie de partid şi de stat, de unde să ia o
leafă bună. Un „sculer-matriţer”, care vrea să ne facă din pilă pe la spate şi să ne fure bucuria de a ne
aminti de viaţa noastră. Să ne fure adolescenţa şi tinereţea, ca să-şi justifice cumva existenţa şi leafa, în
faţa celor care l-au numit.
Acum este noapte pe plaja de la Corbu. Pe plaja sălbatică de la Corbu, lângă mare, toată lumea, un cor
uriaş, cutremurător, cântă împreună cu artiştii de pe scenă: „Treceţi Batalioane Române Carpaţii!”
https://evz.ro/nu-ucideti-din-nou-cenaclul-flacara-nu-mi-asasinati-adolescenta.html

26.Facebook - 23 Iulie 2022, postare de Varujan Vosganian
Potrivit autorităților sanitare naționale și internaționale, campania de vaccinare era menită să aducă
imunitatea colectivă (de turmă, spun unii, dar eu refuz să folosesc această sintagmă de distopie
orwelliană). Voi da , în continuare, câteva exemple care arată că, dimpotrivă, campania de vaccinare,
împinsă, obsesiv, spre limitele înjosirii demnității umane, a dus, de fapt, în unele cazuri, la distrugerea
imunității colective.
Știu ce vor spune unii. Iar începe Vosganian cu cifrele lui! Asta e, n-avem ce face, cifrele sunt
neînduplecate și, cel puțin în ce privește numerele mari, massele de oameni, ignorarea cifrelor
înseamnă ignorarea realității, consecința fiind convertirea adevărului în propagandă.
Iată, cum v-am promis, exemplele: Australia și Noua Zeelandă. În ambele țări, campania de vaccinare
a fost dusă de-a dreptul cu fanatism. Populația adultă s-a vaccinat aproape în totalitate și marea
majoritate a fost vaccinată și cu doza de rapel. În plus, cele două insule nu au permis accesul nimănui
care nu e vaccinat (cu excepția refugiaților din Ucraina și Afganistan (!?)). Cifrele s-au dovedit o
vreme încurajatoare. Numai că de câteva luni încoace asistăm la reversul medaliei. Australia și Noua
Zeelandă, cu o populație cu imunitarul la pământ, se confruntă cu o recrudescență nemaiîntâlnită în ce
privește infectările și cu un val de decese.
În Australia, din ianuarie și până acum jumătate din populația adultă s-a infectat de COVID 19, iar în
Noua Zeelandă aproape 40%.!!! Prin comparație, în România, o țară eretică din perspectiva vaccinării,
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infectările anului în curs nu au depășit 7% din populația adultă.
Față de un număr de 70 de decese în anii 2020-2021, în Noua Zeelandă numărul deceselor a urcat în
anul 2022 la aproape două mii. iar în Australia, de la 2360 la aproape 11 000. În ultimele zile, în
Australia, la 25 milioane de locuitori, au fost cca 100 decese/zi, iar în Noua Zeelandă, la 5 milioane
de locuitori, au fost cca 30 de decese/zi. Prin comparație, în România s-au înregistrat 7-8 decese/zi.
Circulă tot mai insistente zvonuri privind reluarea campaniei de vaccinare ;i a constrângerilor aferente.
Rog, înainte de a face vreun gest nesăbuit, autoritățile sanitare să ne lămurească în legătură cu
exemplele de mai sus.
https://www.facebook.com/100004656725016/posts/pfbid02P1DMsZ4V5Lz9ayG4vDF62h6WDngQi
5qAhmZizBf4k9VHXeMpMUcpDEjM7hikeVhml/

27.Klaus Iohannis l-a sunat pe Patriarhul Daniel: 'Este temperatură mai
ridicată afară, însă, ceea ce contează, în primul rând, este acest sentiment de
comuniune' - știri pe surse, 22 Iulie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor
Klaus Iohannis Patriarhul Daniel iohannis patriarh iohannis
Patriarhul Daniel a împlinit, vineri, vârsta de 71 de ani. Aniversarea a fost marcată prin rugăciune în
Catedrala Patriarhală.
Sfânta Liturghie şi Slujba de Te Deum au fost oficiate de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.
După Te Deum, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a rostit, în numele Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, un cuvânt de apreciere la adresa Patriarhului Daniel.
„Este slujitorul care se adapă tot timpul din izvoarele Preasfintei Treimi, iar izvoarele Preasfintei
Treimi se văd la tot pasul în viaţa Preasfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. El păstoreşte în apele
spirituale şi în apele identitare creştineşti româneşti acasă şi pretutindeni”.
„După ce a parcurs etapele ascultării de Dumnezeu, şi-a dat seama că ascultarea de Sfinţii Părinţi este
singura libertate posibilă, pentru că prin Sfinţii Părinţi rămâi fiu al lui Dumnezeu şi frate al oamenilor
care te recunosc ca vindecător părinte care ştie că dificultăţile sunt făcute nu pentru a ne abate de la
cale, ci pentru a ne abate înţelept”.
„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înţeles să caute lumina în fapte, aşa cum arată Domnul Iisus
Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.
Patriarhul Daniel a mulţumit, la rândul său, tuturor celor care sprijină lucrările Bisericii Ortodoxe
Române, scrie basilica.ro.
„Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos pentru cuvântul frumos şi
bogat pe care l-a rostit în numele Sfântului Sinod, mulţumim Preasfinţitului Părinte Veniamin al
Basarabiei de Sud care a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum”.
„Mulţumim tuturor celor care ne ajută în această misiune de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române,
membrilor Sfântului Sinod. Desigur, mulţumim tuturor celor care arată cooperare şi coresponsabilitate
în toate instituţiile bisericeşti”.
„Mulţumim, de asemenea, instituţiilor de stat care sprijină Biserica în mod sincer şi constant”.
La aniversarea zilei de naştere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a arătat recunoştinţă tuturor
celor care au contribuit la formarea Sa.
„În această zi de aniversare a naşterii s-a îndreptat gândul nostru de rugăciune de dimineaţă şi pentru
odihna sufletelor părinţilor noştri după trup, dar şi pentru părinţii duhovniceşti care au contribuit la
formarea noastră şi intelectuală de-a lungul timpului. De aceea, este o zi de recunoştinţă pentru ceea ce
am primit de la părinţi, profesori, prieteni, de la toţi cei care ne-au ajutat în viaţă”.
Patriarhul României a mai precizat că în astfel de momente trebuie înălţate rugăciuni către Dumnezeu
„ca şi mai departe să ne ajute să continuăm toată lucrarea cea bună şi folositoare Bisericii şi poporului
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şi, desigur, lucrarea de zidire duhovnicească din inimi şi lucrare de zidire a bisericilor noi, a noilor
instituţii teologice, culturale, media, toate acestea laolaltă sunt braţe ale slujirii Bisericii îndreptate spre
popor”.
„Avem bucurii mari când vedem că elevii seminarişti şi studenţii obţin rezultate frumoase la învăţătură
şi devin minţi luminate pentru a sluji pe Hristos şi Evanghelia Sa. De asemenea, ne bucurăm când
vedem că în jurul ţării noastre comunităţile ortodoxe româneşti dezvoltă programe, activităţi frumoase
unind rugăciunea cu acţiunea, hărnicia cu dărnicia şi aici remarc în mod deosebit lucrarea care se
săvârşeşte în Basarabia, dar și în alte părți ale diasporei române”.
„Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților să ne dăruiască tuturor pace şi
bucurie, sănătate și mântuire, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin”, şi-a
încheiat cuvântul Preafericirea Sa.
Patriarhul Daniel a primit, din partea Sfântului Sinod, o icoană a Maicii Domnului şi un coş cu flori.
La momentul aniversar organizat vineri în Palatul Patriarhiei au fost transmise diverse mesaje de
felicitare primite de Patriarhul României cu ocazia aniversării zilei de naștere, vineri, 22 iulie.
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a dat citire mesajelor oficiale.
Seria a început cu mesajul transmis de Președintele Camerei Deputaților. Marcel Ciolacu i-a urat
Patriarhului ca „Harul și inspirația în păstorirea credincioșilor întru menținerea identității, unității și
valorilor morale ale poporului român să vă călăuzească în toate zilele vieții, precum și mulțumirea
sufletească la înfăptuirea sfintei misiuni pe care o desfășurați”.
Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne, și-a exprimat, pe lângă doririle de bine, convingerea că
Părintele Patriarh va duce mai departe „lucrarea spirituală extrem de importantă asumată de către
Biserica Ortodoxă Română de a fi un factor de echilibru și unitate pentru societatea românească în
aceste vremuri tulburi”.
Un alt mesaj prezentat a fost cel transmis de Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe: „Vă
felicit pentru activitatea pastorală, misionară și filantropică pe care v-o asumați în slujba tuturor
cetățenilor români, a comunităților din țară și din afara granițelor. Vă asigur, Preafericite Părinte, de
întreaga prețuire pentru rolul pe care Biserica îl are în păstrarea și îmbogățirea identității naționale, a
valorilor morale și solidarității în cadrul comunităților de români, oriunde s-ar fla aceștia”.
Ministrul Apărării Naționale a transmis Patriarhului României „toate gândurile mele bune, însoțite de
urări de sănătate, prosperitate și succes”.
„Anii ce vin să vă aducă realizările pe care le doriți, iar timpul ce se așază înainte să deschidă
oportunitatea unor inițiative și proiecte semnificative spre zidirea sufletească în societatea
românească”, a urat și Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.
Au mai fost citite mesajele de felicitare transmise de Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și
Egalității de șanse, Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, Marian Preda, Rectorul
Universității din București, Mihai Covaliu, Președintele Comitetului Sportiv și Olimpic Român, Iusuf
Muurat – Muftiul Cultului Musulman din România, ceea ce dovedește bunele relații dintre Biserica
Ortodoxă Română și Cultul Musulman, Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului.
Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor pentru urări și a adăugat că a fost felicitat și de Președintele
României, Klaus Iohannis, telefonic, vineri dimineață.
„Suntem într-o atmosferă de căldură fizică, dar și sufletească. Este temperatură mai ridicată afară, însă
ceea ce contează în primul rând este acest sentiment de comuniune între instituții diferite care slujesc
același popor”, a subliniat Patriarhul Daniel.
„În mod deosebit vă mulțumim pentru încurajare. Aceste mesaje sunt pentru noi, ca și pentru fiecare
om responsabil de activitatea unei instituții, de încurajare, pentru că se constată din ce în ce mai mult
că nimeni nu poate singur rezolva multitudinea problemelor actuale. Este nevoie de consultare,
comunicare și cooperare. Este mare nevoie să ne inspirăm unii de la alții, să ne sfătuim și să ne
încurajăm. De aceea, noi avem, potrivit tradiției, câte două întruniri obligatorii pe săptămână, una a
Permanenței Consiliului Național Bisericesc și alta a Permanenței Consiliului eparhial al
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Arhiepiscopiei Bucureștilor. Asemenea ministerelor, sectoarele sau departamentele noastre de
activitate necesită o consfătuire aproape permanentă”, a detaliat Preafericirea Sa.
„Vă dorim tuturor multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu și cu profundă recunoștință vă mulțumim
pentru participare și pentru conlucrare, susținere și încurajare”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara,
județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.
În perioada 1974-1976 a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din
București, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae.
Și-a continuat studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de
Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im
Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).
În 15 iunie 1979 a susținut teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie
chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost
pregătită sub îndrumarea a doi reputați profesori francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît și a primit
calificativul maxim.
În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca
naș de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.
A fost hirotonit ierodiacon în 14 august 1987 și ieromonah în 15 august 1987. În 1988 a fost hirotesit
protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană și Dialog
Ecumenic. Tot în anul 1988 a devenit conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului
Teologic Universitar Ortodox din București.
A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul și hirotonit arhiereu în 4
martie 1990.
În 7 iunie 1990 a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Întronizarea a
avut loc în iulie 1990. A desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară, culturală și socialfilantropică în perioada 1990-2007, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.
În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor,
Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului
Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a concretizat duminică, 30
septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București.
https://www.stiripesurse.ro/klaus-iohannis-l-a-sunat-pe-patriarhul-daniel-este-temperatura-mairidicata-afara-insa-ceea-ce-conteaza-in-primul-rand-este-acest-sentiment-decomuniune_2482145.html

28.Papa Francisc îşi doreşte să viziteze Kievul. “Am o mare dorinţă” - ZDI, 25
IUlie 2022, AUTOR: REDACȚIA
Papa Francisc le-a spus duminică jurnaliştilor că doreşte să viziteze Ucraina. Întrebat despre o posibilă
călătorie în ţară, el a spus: „Am o mare dorinţă să merg la Kiev”, relatează Reuters.
El a vorbit în avionul papal cu jurnaliştii care călătoresc cu el de la Roma în Canada. Niciun papă nu a
vizitat vreodată Moscova, iar Papa Francisc a fost deschis cu privire la acţiunile Rusiei în Ucraina.
Luna trecută, el a acuzat implicit Moscova că a purtat un „război de agresiune crud şi fără sens”. Întrun interviu la începutul acestei luni, Papa Francisc a declarat pentru Reuters că speră să poată merge la
Moscova şi Kiev imediat după călătoria sa în Canada.
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După interviu, Kremlinul a declarat că nu a avut contacte substanţiale cu Vaticanul cu privire la o
potenţială vizită, în timp ce Ucraina şi-a reînnoit invitaţia către suveranul pontif.
Papa zbura duminică spre Edmonton, capitala Albertei, la începutul unei călătorii în Canada în care îşi
propune să-şi ceară scuze pentru rolul Bisericii Romano-Catolice în şcolile rezidenţiale în care mulţi
copii indigeni au fost abuzaţi.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/papa-francisc-isi-doreste-sa-viziteze-kievul-a-am-o-mare-dorintaa-329207.html

29.Cu cine se luptă IICCMER? - R#media, 19 Iulie 2022, de Mihai Șomănescu
Am rămas stupefiat aseară, când am citit comunicatul semnat de Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului (IICCMER) împotriva Cenaclului Flacăra și a lui Adrian Păunescu.
Greu mă uimește ceva zilele astea, dar mesajul semnat de șeful IICCMER a avut darul să mă revole.
Cum, mă nene: s-au terminat de investigat toate atrocitățile din închisorile comuniste? S-au încheiat
condamnările măcar la nivel de comunicare publică a tuturor torționarilor odioși?
S-au descoperit și reînhumat creștinește toate rămășițele omenești îngropate de-a valma, în gropi
comune?
S-au făcut publice numele tuturor delatorilor și a celor care au contribuit la arestarea și uciderea elitei
noastre interbelice?
Având în vedere că răspunsul la toate aceste întrebări, dar și altele, este „NU”, ce i-a venit șefului
IICCMER să se certe cu un EVENIMENT PRIVAT care nu celebrează sau pomenește comunismul în
niciun fel?
I-a venit că s-a gândit el cum s-ar putea remarca și a făcut-o în cel mai prost mod cu putință:
„semnalizând virtutea”. Domnul Șandru Daniel s-a gândit să arate cât de woke este el și cum veghează
asupra României pentru a identifica posibile crime.
Evident, doar crimele cu voie de la stăpânire. N-am auzit IICCMER-ul să se revolte că în centrul
Clujului există o cafenea dedicată criminalului de Che Guevara. Sau că se vând numeroase obiecte
care-l venerează pe acest notoriu criminal.
Nu, problema IICCMER este „Cenaclul Flacăra”. Și Adrian Păunescu. Vezi-Doamne, cenaclul ar fi
fost folosit pentru propaganda regimului Ceaușescu. Bun, e clar că așa a fost. Dar e cineva care-și
amintește asta dintre cei care au fost acolo? N-am auzit pe cineva să spună: „Băi ce mișto era la
Cenaclu, că auzeam ode la adresa lui Ceaușescu”. Dar pe toți i-am auzit amintindu-și cu bucurie de
poeziile și cântecele auzite acolo. Multe dintre ele, în premieră!
Ca o paranteză: toate evenimentele culturale sau artistice aprobate de statul român sunt puse ÎN
SLUJBA regimului politic, într-un fel sau altul. Însuși șeful IICCMER este numit politic și cântă ode
partidului. Despre ce vorbim? Închid paranteza.
Știți care era profilul cântecelor și poeziilor de la Cenaclul Flacăra? Erau patriotice oameni buni!
Vorbeau de frumusețea țării, de apărarea ei, de iubire între oameni, despre tradiții, de continuitatea
noastră aici.
Știați că în fiecare iarnă ascultăm colindele lansate de Hrușcă la Cenaclul Flacăra? Să le interzicem,
pentru că Hrușcă este un produs al unui fenomen propagandistic pus în slujba unui „regim barbar”. Vă
dați seama? Khmerii roșii, care au măcelărit un sfert din populația Cambodgiei sunt nimic pentru lângă
Cenaclul Flacăra: „barbarii” lui Păunescu puneau colinde și poezii patriotice!
De fapt, cu asta se luptă IICCMER: cu sentimentul național pe care-l transmitea Cenaclul Flăcara. Cu
cântecele istorice și poeziile interzise relansate de Adrian Păunescu. IICCMER și nicio instituție nu au
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nicio obiecție față de distrugerea vieților tinerilor care se duc la Untold, Neversea și alte festivaluri.
Drogurile și mințile pierdute sunt bune, sunt civilizație.
De ce nu putem să luăm ce e bun din ce-a fost? De ce trebuie să demolăm tot ce fac „ceilalți”?
Apropo, pentru că IICCMER este în subordinea premierului Nicolae Ionel Ciucă, am un mesaj pentru
domnia sa:
Domnule general, ca oștean și ca oltean, ați cântat de o mie de ori „Treceți batalioane române
Carpații”. Pentru asta trebuie să-i fiți recunoscători „poetului de curte”, Adrian Păunescu. El a
(re)descoperit cântecul la finalul anilor 70 și s-a dus personal la Ceaușescu pentru a-l putea cânta
public. Iar de-atunci, șase din cele nouă strofe ale cântecului pe care l-ați cântat dvs și soldații dvs de
atâtea ori, i se datorează lui Adrian Păunescu. Pe care subordonatul dvs, azi, îl jignește. A fost
Păunescu mai „de curte” decât intelectualii lui Băsescu? Vă reamintesc că aceste minți strălucite au
girat regimul care a gonit din țară mai mulți oameni decât războiul din Siria. Au „cântat” regimul
unuia care le-a spus medicilor să plece, că n-are cu să-i plătească.
Dacă vă susțineți subalternul, domnule General Ciucă, atunci interziceți Armatei Române să mai cânte
„Treceți Batalioane Române Carpații”.
Dați ordin să se cânte „Internaționala globalistă”, să știm o treabă!
https://r3media.ro/cu-cine-se-lupta-iiccmer/

30.Silvian-Emanuel Man: Putiniști, pandemiști, vacciniști - Active NEws, 23
Iulie 2022, DE SILVIAN-EMANUEL MAN
În Occident, cei care s-au opus restricțiilor pandemice au fost marginalizați social, demonizați de
presă, bătuți (Canada și alte „democrații”). Dar nu condamnați la 10 ani de închisoare ca în Rusia (link
aici, foto mai sus)!
Ideea că lipsa restricțiilor ar fi un concept politic rusesc este o prostie - fix Rusia a avut un regim
foarte dur privitor la restricții. Au renunțat la ele abia luna asta. În mod inconștient (sau poate chiar au
urmărit asta, de fapt) elitele politice au propagat ideea că Rusia a fost un bastion în apărarea
drepturilor și libertăților individuale în ultimii doi ani - ceea ce este total fals. Contrar „opiniei
publice”, cine s-a opus restricțiilor nu a fost în mod pragmatic pro-rus, ci anti-rus.
Pentru că fix restricțiile și deciziile politice nefundamentate epistemic, ci doar pe „știința oficială” care
convine guvernelor, au fost cele care au slăbit Europa și America mai ales din punct de vedere
economic și energetic. Astfel, a fost realizat contextul perfect de slăbire generalizată a societăților
occidentale, de neîncredere a cetățenilor în guverne, în care Putin a putut să facă mutarea pe tabla de
șah a geopoliticii.
Dacă guvernele de la București până la Washington nu slăbeau economia și nu sărăceau oamenii și
statele prin deciziile lor din ultimii doi ani, Putin nu ar fi atacat Ucraina.
Adevărații putiniști sunt cei care au folosit în „regimuri democratice” metode totalitare, care au
cumpărat presa cu milioane de euro și au asmuțit-o împotriva cetățenilor care contestau deciziile
autorităților.
Adevărații putiniștii sunt cei care au militarizat statele în dauna libertății. Putiniștii sunt cei care și-au
luat China comunistă drept model perfect de organizare și cei care voiau ca românii să fie bătuți pe
stradă ca în India pentru că ieșeau din case. Putiniști sunt cei care au obsesia controlului electronic
total asupra vieții cetățenilor, exact cum se întâmplă, de fapt, în Rusia și China de vreo 10 ani, visând
la un sistem de credit social.
Adevărații putiniști sunt cei care au făcut Europa dependentă de gaz și cărbune rusesc și care au urlat
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aiurea ani de zile împotriva energiei nucleare, hidroelectrice și care au sărăcit europenii cu „certificate
verzi” și utopii ecologiste. Ah, să nu uităm: Greta Tunberg se opune aderării Suediei la NATO!
Adevărații putiniști sunt toți ăia care v-au zis că Rusia nu o să atace, că „Putin știe ce face, e înțelept”
și care acum vă zic că o să fie bine la iarnă dacă o să plătim taxe și impozite mai mari și dacă o să stăm
cuminți în case la 17-19 grade. Doar eroii stau sechestrați la domiciliu de către stat, nu?
Adevărații putiniști vorbesc despre „poporul moldovenesc” și „identitatea moldovenească” și nu vor
reunirea Basarabiei cu România.
Adevărații putiniști văd rezistența armată anticomunistă drept „antidemocratică” și îi condamnă fără
temei pe toți cei care s-au opus comunismului drept „criminali de război”.
Adevărații putiniști vor ca românul de rând să nu știe cum să țină o armă în mână și să nu fie pregătit
fizic, să fie cuminte și docil, ca să poată schimba ușor un stăpân cu alt stăpân.
În absența unei culturi de apărare a drepturilor și libertăților individuale și a opoziției noatre față de
derapajele totalitare ale guvernanților, Europa și „lumea civilizată” se aseamănă deja de ani de zile din
ce în ce mai mult cu Rusia/URSS și cu China. Până când?
https://www.activenews.ro/stiri/Silvian-Emanuel-Man-Putinisti-pandemisti-vaccinisti-175284

31. Slujbe pentru venirea ploii în mai multe localităţi. Antropologul Radu

Umbreş: Înapoiați, Evul Mediu, proști, Românica. Dar staţi un pic, e mai
mult de atât - DCNews, 25 Iulie 2022, Autor: Florin Răvdan |
"Cred că am găsit firul roșu ce unește mai toate chestiile pe care le arunc pe FB, am făcut și o
memutză mică. Dacă vi se pare că niște oamenii fac niște chestii trăznite, explicațiile simple cu un
strop de prejudecată sau insultă sunt probabil greșite.
Astăzi luăm cazul slujbelor/rugăciunilor pentru ploaie din multe sate. Înapoiați, Evul Mediu, proști,
Românica - știți reacțiile, nimic surprinzător. Dar stați un pic, că e mai mult de atât", a scris Radu
Umbreş pe Facebook.
Două interpretări
"Antropologii s-au confruntat deseori cu asemenea ritualuri aparent iraționale și au venit cu două mari
interpretări. Prima e cea funcționalistă: ritualul nu aduce ploaia, dar crește solidaritatea socială în
vremuri de criză și de asta ritualul persistă în acea societate. A doua e cea culturalistă: așa sunt
credințele lor, din perspectiva lor se vede că ploaia vine după ritual, nu putem judeca alte culturi după
standardele noastre.
Ambele perspective au ceva folositor dar niciuna nu e satisfăcătoare pe deplin (dacă vreți să aflați mai
multe, ia veniți la masterele noastre de antropologie de la SNSPA că dăm în curând drumul la
înscrieri).
Cred oamenii că ritualul aduce ploaia? Poate că unii cred cu putere asta, dar probabil sunt puțini și nu
ajunge această credință magică pentru a explica de ce atât de multe slujbe se organizează pe vreme de
secetă. Cel mai probabil mulți au convingeri moderate sau chiar slabe. Mai mult, putem explica foarte
convingător practicarea ritualului și dacă NIMENI DAR ABSOLUT NIMENI nu crede că ritualul
aduce cu adevărat ploaia.
Crește ritualul solidaritatea socială? Poate că da, un pic, dar la fel de bine probabil că nu aduce
beneficii colective semnificative. Dar aduce niște beneficii individuale de mai multe feluri, si asta
explică organizarea slujbelor și perpetuarea practicii.
Punctul de la care trebuie plecat este tradiția - există acest obicei al slujbelor pentru aducerea ploii pe
vreme de secetă. De ce există ritualul e altă discuție, dar hai să plecăm de la realitatea că ritualul a fost
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practicat în trecut. Iar asta deja creează niște premize destul de solide ca el să fie reprodus la fiecare
secetă", a mai transmis antropologul.
Cine se implică
"Să vedem cine sunt actorii implicați și ce îi mână pe fiecare. Preoți (biserică), politicieni (primari, etc)
și oameni de rând. Fiecare dintre ei au niște motive bune să organizeze și/sau să participe la ritual.
Preoții știu că oamenii se așteaptă ca biserica să facă ceva ce s-a făcut și în trecut. E secetă, se face
slujbă. Dacă nu ar face slujba, atunci oamenii ar putea să vorbească de rău clericii sau instituția
religioasă (De ce nu le pasă? Înainte făceau, uite că acum ne abandonează.... Acuma doar la bani se
uită, când suferă tot satul ei nu fac nimic...). Nu prea poți să le spui oamenilor că ritualul nu
funcționează pentru că atunci contrazici ideea că relația cu Dumnezeu poate aduce lucruri bune și că
biserica este intermediarul necesar.
Politicienii știu că oamenii se uită la ei și atunci au motive să colaboreze cu preoții pentru ritual.
Oricum nu au alt mijloc să prevină sau să combată seceta, așa că organizarea ritualului măcar
semnalează cetățenilor că primarul e preocupat de problemele lor, uite, face și el ceva, se zbate
acolo.... Dacă preotul îl cheamă pe primar - sau invers, de ce ar refuza unul dintre ei participarea? De
ce să se expună la un cost social ridicat? Ce ar avea de câștigat?
Oamenii știu că și preoții, și primarii, și ceilalți oameni se uită la ei și i-ar putea judeca dacă stau acasă
sau dacă critică ritualul. Ce, lor nu le pasă că e secetă? De ce nu vin și ei la ritual, sunt mai buni sau
mai deștepți decât restul? Ne lasă doar pe noi să facem ceva, și ei profită de pe urma rugăciunilor
noastre? Poate pe ei nu îi afectează și îi doare în dos de cei care suferă..... Au o soluție mai buna? Erau
oare proști bătrânii că se rugau să ploua sau cum? Atunci de ce nu ne sprijină să facem ritualul? Și,
credeți-mă, nu e nevoie de mult ca să înceapă satul să te vorbească, pentru că mereu este cineva care
are ceva cu tine și abia așteaptă un moment ca acesta să te bârfească,...", a mai arătat profesorul.
"Nu ai cum să dovedeşti că funcţionează, dar nici că nu funcţionează"
"Ritualul nu costă atât de mult (niște timp în soare), dar aduce aceste beneficii reputaționale (sau
evitarea unor costuri reputaționale - practic același lucru) indiferent de credințele private că va ploua
datorită slujbei. Dacă cineva crede, cu atât mai bine. Iar dacă nu crede, de ce s-a pune potrivnic
celorlalți, ce ar avea de câștigat? Iar dacă sunt foarte mulți care nu cred că ritualul face ceva, cum s-ar
putea coordona și contesta practica, și la ce le-ar servi asta?
Iar cheia epistemică a ritualului este opacitatea cauzală. Nu ai cum să dovedești că ritualul
funcționează, dar nici că nu funcționează. Uneori plouă după o zi, două, și pare că a mers. Alteori
seceta continuă și sunt alte explicații (suntem prea păcătoși, poate mai trebuie să ne rugăm, ne trimite
Dumnezeu o lecție, etc). In jurul acestui mister se poate țese o poveste despre cine vrea binele
celorlalți și cine nu, indiferent dacă binele chiar poate fi adus prin ritual.
Ați putea întreba - ok, dar atunci cum se schimbă lucrurile, vor face la nesfârșit asta? Nu, există multe
feluri prin care ritualurile se transformă, sunt înlocuite, sau dispar. Dar asta e deja altă poveste la care
lucrez acum pentru un articol științific (de asta mai e bun și FB, mai faci un ping-pong de idei cu ce ai
prin workload). Tot ce pot să spun deocamdată este că, deloc surprinzător, oamenii trebuie să aibă
motive bune să nu mai facă ceea ce „se face”", a concluzionat Radu Umbreş.
https://m.dcnews.ro/slujbe-pentru-venirea-ploii-in-mai-multe-localitati-antropologul-radu-umbresinapoiati-evul-mediu-prosti-romanica-dar-stati-un-pic-e-mai-mult-de-atat_878008.html
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