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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 26 Iulie 2022, ora 13.00
- 12.353 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 6.491 de teste RT-PCR și 28.430 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 461 cazuri;
- în județul Botoșani – 108 cazuri;
- în județul Neamț – 109 cazuri;
- în București – 1492 cazuri.
- 32 decese(23 nevaccinați, 9 vaccinați)
- 3.445 de persoane internate, 215 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-26.07.2022.pdf

2. Surpriză plăcută: Pelerinaj pe Muntele Ceahlău, cu participarea specială a
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan - BZI, 26 Iulie 2022, de
Valetin Huțanu
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Sectorul de Misiune al
Arhiepiscopiei Iașilor organizează și anul acesta pelerinajul pedestru „Urcuș pe Taborul românesc”, în
data de 6 august 2022. Spre deosebire de anii anteriori, sâmbătă dimineață se va porni din trei locații
diferite spre Mănăstirea situată pe Muntele Ceahlău
Pelerinaj pedestru pe Muntele Ceahlău: „Urcuș pe Taborul românesc cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului (ÎPS) Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Sectorul de
Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează și anul acesta pelerinajul pedestru „Urcuș pe Taborul
românesc”, în data de 6 august 2022. Spre deosebire de anii anteriori, sâmbătă dimineață se va porni
din trei locații diferite spre Mănăstirea situată pe Muntele Ceahlău, cu hramul ”Schimbarea la Față a
Domnului”.
Un grup de pelerini va pleca din Poiana Stănile, la ora 6.00, și va fi însoțit de Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Teofan. Al doilea grup de pelerini va pleca la ora 5.00, din Izvorul Muntelui, pe traseul
Curmătura Lutu Roșu, și va fi însoțit de arhim. Nicodim Petre. Pelerinii care vor pleca din Durău, la
ora 4:00, vor fi însoțiți de pr. Ioan Puiu și de pr. Alin-Teodor Astancăi. Scopul organizării acestui
pelerinaj este de a face un exercițiu de sănătate sufletească și trupească.
Pelerinajul este și o mărturisire de credință, o ocazie de a vedea atât plaiurile frumoase ale Neamțului,
cât și Muntele Ceahlău
Pelerinajul este și o mărturisire de credință, o ocazie de a vedea plaiurile frumoase ale Neamțului, dar
și Muntele Ceahlău, însă, mai ales, un prilej de întâlnire a credincioșilor, din diferite locuri, de diferite
condiții sociale și de diferite vârste, pe înălțimile spirituale ale Taborului românesc. Așadar, surpriză
plăcută: pelerinaj pe Muntele Ceahlău, cu participarea specială a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan.
https://www.bzi.ro/surpriza-placuta-pelerinaj-pe-muntele-ceahlau-cu-participarea-speciala-ainaltpreasfintitului-parinte-mitropolit-teofan-4508363?utm_source=website&utm_medium=ultimaora-index
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3. Scandal sexual, la Iași! Culmea, soțul „încornorat” a fost cel arestat! Când sa întors de la muncă, din străinătate, a aflat tărășenia și i-a cerut
„amantului” daune de 20.000 de euro! - BZI, ZDI, 26 Iulie 2022, de Ciprian
Nedelcu
În urma unui scandal sexual ce a avut loc la Iași, soțul „încornorat” a fost băgat după gratii! Când s-a
întors de la muncă, din străinătate, a aflat tărășenia și i-a cerut „amantului” daune de 20.000 de euro!
Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis recent propunerea de arestare preventivă
formulată de anchetatori pe numele lui Gheorghe Nicăi-Scrijan, pentru șantaj și violență în familie.
Persoana șantajată este preotul Bogdan Orzetic, în vârstă de 46 ani, parohul de la Biserica Nașterea
Maicii Domnului din Scobâlţeni. Concret, Nicăi-Scrijan l-a surprins pe preot în pat cu amanata.
Așadar, recent, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis cererea făcută de anchetatori pe
numele lui Gheorghe Nicăi-Scrijan.
„Instața admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
în ceea ce îl priveşte pe inculpat. Dispune arestarea preventivă a inculpatului, cercetat pentru
săvârşirea infracțiunilor de şantaj şi violență în familie în forma continuată, pentru o perioadă de 30 de
zile. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului”, au afirmat
judecătorii ieșeni.
În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă. De altfel, hotărârea a și fost contestată de către
ieșean. Așadar, urmează ca judecătorii din cadrul Tribunalului Iași să decidă ce se va întâmpla în
continuare cu soțul care susține că a fost înșelat. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
Conform anchetatorilor, ieșeanul a intrat recent în vizorul lor. Oamenii legii au constatat că bărbatul a
revenit recent în țară de la muncă, din străinătate. Acesta ar fi aflat că soția sa l-ar fi înșelat cu un
cunoscut. În acel moment, ieșeanul a luat foc.
Gheorghe Nicăi-Scrijan, acuzat de șantaj și violență în familie
Oamenii legii spun că bărbatul ar fi început să-și agreseze nevasta. Potrivit anchetatorilor, agresiunile
fizice și verbale au durat câteva zile. Individul și-ar fi lovit soția, s-a oprit, apoi, a doua zi, când și-a
adus aminte, ar fi luat-o de la capăt. De asemenea, Gheorghe Nicîi-Scrijan l-ar fi șantajat pe
presupusul amant al nevestei sale.
Suspectul i-ar fi cerut părții vătămate suma de 20.000 de euro pentru a nu face publică o presupusă
relație amoroasă pe care aceasta ar fi avut-o cu soția lui, a declarat ieri Dragoș Bordianu, primprocurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. În urma incidentelor, soția și presupusul amant li
s-au plâns oamenilor legii. Atunci, anchetatorii l-au ridicat pe ieșean și l-au dus la audieri. Ulterior,
acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile amintite. Mai apoi, individul în vârstă de 52 de ani
a fost dus la instanță, cu propunerea de arestare preventivă.
Din păcate, în ultimii ani, în Iași au avut loc tot mai multe astfel de scandaluri. Astfel, zeci de ieșeni au
fost cercetați, audiați, reținuți, arestați sau chiar condamnați pentru șantaj. Judecătorii ieșeni au admis
propunerea, după acest scandal sexual, dintr-un triunghi amoros, care a avut loc la Iași.
https://www.bzi.ro/scandal-sexual-la-iasi-culmea-sotul-incornorat-a-fost-cel-arestat-cand-s-a-intorsde-la-munca-din-strainatate-a-aflat-tarasenia-si-i-a-cerut-amantului-daune-d4508526?utm_source=website&utm_medium=deschideri
3

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/un-iesean-intors-din-strainatate-si-ar-fi-prins-sotia-cu-parohul-satuluipe-el-l-a-santajat-pe-ea-a-batut-o-cateva-zile--329333.html

4. (AUDIO) Șantaj sexual la preot! Soțul înșelat, prins cu 10.000 de euro în
sacoșă - 7 Iași, 25 Iulie 2022
Amantlâc periculos într-o localitate de lângă Podu Iloaiei @ Preotul din Parohia Scobâlţeni a fost prins
cu amanta, soția unui fermier din zonă, iar bărbatul încornorat a vrut să-l şantajeze pe slujitorul
Domnului @ 7IAȘI prezintă în exclusivitate o înregistrare audio a dialogului dintre preot și soțul gelos
@ „Alexandra este în mașină. E umflată toată de la bătaie… Părinte, hai să n-o lungim știu tot.
Dumneata m-ai cununat, tot dumneata mă divorțezi”, spune soțul înșelat @ „Eu vreau 20.000 de
euro”, adaugă bărbatul fără să ezite, conform înregistrării audio @ Soția preotului a dat în vileag
șantajul @ Gheorghe Nicăi, deja condamnat într-un alt dosar de corupţie, l-a şantajat pe preotul
Bogdan Orzetic cu 10.000 de euro pentru a nu divulga legătura cu soţia sa @ Șantajistul a fost prins în
flagrant, atunci când urma să se întâlnească cu preotul şi a fost plasat în arest
Preotul Bogdan Orzetic, în vîrstă de 46 ani, parohul de la Biserica Nașterea Maicii Domnului din
Scobâlţeni, a fost surprins la amantă, o femeie de numai 26 ani, chiar de către soţul încornorat.
Gheorghe Scrijan-Nicăi, 52 ani, fermier în Podu Iloaiei, i-a surprins pe cei doi în toiul acţiunii,
moment în care a căutat să-şi facă dreptate. Gheorghe Nicăi nu s-a mulţumit doar să-l fugărească pe
preotul Bogdan Orzetic, ci şi-a bătut şi soţia, pe Alexandrina Scrijan-Nicăi. Femeia s-a dus la poliţie
unde a depus plângere şi a cerut emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţului violent. Iar ca
tabloul să fie complet, Nicăi s-a dus peste preot şi i-a cerut bani ca să nu divulge aventura avută cu
soţia sa. Cazul a luat însă o turnură mai puţin plăcută, după ce lucrurile s-au complicat, iar Gheorghe
Nicăi nu numai că nu a primit nici un ban de la amantul nevestei, ba chiar a şi fost arestat preventiv
pentru şantaj.
Arestat preventiv după ce l-a şantajat pe amantul soţiei
Gheorghe Scrijan-Nicăi a fost arestat preventiv la finalul săptămânii trecute, în urma unei cereri
formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi avizată de magistraţi.
„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în
dosarul de urmărire penală nr. 7762/P/2022, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Scrijan Nicăi
Gheorghe. Dispune arestarea preventivă a inculpatului cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de
şantaj, prev. de art. 207 alin. (2) şi (3) Cod penal şi violenţă în familie în forma continuată, prev. de
art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (3 acte
materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu
data de 23.07.2022 şi până la data de 21.08.2022, inclusiv. În baza art. 230 alin. (1) Cod procedură
penală, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Scrijan-Nicăi
Gheorghe, cu datele de stare civilă sus-menţionate”, se arată în decizia magistraţilor de la Judecătoria
Iaşi.
I-a cerut 10.000 euro
După ce l-a prins pe proetul Bogdan Orzetic la soţia sa, Gheorghe Scrijan Nicăi i-a cerut acestuia
20.000 de euro pentru a nu divulga aventura. Până la urmă, cei doi s-ar fi înţeles asupra sumei de
10.000 euro pentru ca situaţia să fie uitată. Totuși, soţia preotului Orzetic, cu care acesta este căsătorit
din 1998, a aflat de faptul că soţul său este şantajat şi a anunțat Poliţia, care a intrat pe fir. Astfel, în
momentul în care Nicăi s-a întâlnit cu proetul Orzetic a fost organizat flagrantul, iar şantajistul a fost
ridicat şi băgat în arest.
Culmea, Scrijan-Nicăi nu este la prima abatere, el având deja probleme cu legea. În 2018 a fost
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condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata a 4 ani termen
supraveghere pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente
false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă
continuată. Decizia a fost luată de Curtea de Apel în luna decembrie 2018. Nicăi a fost obligat să
plătească peste 17 mii lei către Agenţia de Plăti şi Intervenţie şi Agricultură, precum şi 60 de zile în
folosul comunităţii.
În urmă cu o săptămână, Alexandrina Scrijan Nicăi a cerut un ordin de protective împotriva soțului,
judecătorii avizând cererea pentru următoarele şase luni.
https://www.7iasi.ro/audio-santaj-sexual-la-preot-sotul-inselat-prins-cu-10-000-de-euro-in-sacosa/

5. Bruta handbalistă. Copilă desfigurată într-o bătaie cruntă, în centrul
Iașului. Reporteris, 7 Est, 26 Iulie 2022, Autor cristi tanasa
Sabina Gheorghiu este titulara postului de portar în echipa de handbal a Liceului Sportiv, dar are un
comportament deviant: pe primul semestru a avut media 4 la Purtare, iar în al doilea semestru media 8
Scenele de groază din grădina Palasului au fost o execuție, Sabina Gheorghiu fiind „tocmită” să-i dea
o lecție victimei. Tânăra bătută era bănuită că vrea să fure iubitul unei alte fete
Copila a fost târâtă de păr pe jos și apoi i s-a dat un șut violent în bărbie. Un pic mai sus și îi scotea toți
dinții din gură sau îi rupea maxilarul
În cădere, fata și-a fracturat încheietura și acum are mâna în gips
Trauma este cumplită, părinți și profesori sunt șocați de întâmplare
Poliția tratează însă cu indiferență cazul, în două săptămâni nemișcând un deget. Polițistul desemnat să
se ocupe a plecat a doua zi în concediu
Într-un gest de o violență șocantă, portarul echipei de handbal feminin a Liceului cu Program Sportiv
(LPS), Sabina Gheorghiu, a lovit cu piciorul în plină figură o elevă de la Colegiul Național de Arte
„Octav Băncilă”, care era deja căzută la pământ.
Tănăra, în șoc după încasarea unui picior în gură. O clasă întreagă a conspirat la execuția ei
Este un caz rar în care 30 de copii au complotat pentru a se ajunge la o corecție fizică, din răzbunare,
iar pedeapsa exemplară a fost aplicată la comandă, ziua, cu martori, în centrul Iașului, de către un
agresor desemnat.
Filmarea șutului în față dat de Sabina i-a oripilat pe profesorii de la LPS, care au identificat-o imediat.
„Este o sportivă foarte bună, pe care se bazează toată echipa, dar nu este nimic sportiv în gestul acela,
nu mi-am imaginat că poate face așa ceva”, spune dirigintele fetei.
Pe primul semestru al anului școlar încheiat a avut nota 4 la Purtare, iar pe al doilea nota 8. Eleva
agresată refuză, de două săptămâni, să iasă din casă, de frică. În acest timp, Poliția face ce știe cel mai
bine: tergiversează un dosar în care are toate datele.
Imaginile sunt greu de urmărit, dar le difuzăm pentru conștientizarea fenomenului violenței în rândul
adolescenților
Regretul familiei
Elena I. are 16 ani abia împliniți și este elevă la pian, la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă”. Pe
11 iulie, după ce a susținut examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere de 16 ani,
părinții au scos-o aproape cu forța din casă, să sărbătorească la Palas. Este cel mai mare regret pe care
tatăl, preotul Paul I., îl are.
„Nu i-am îngăduit niciodată copilului nostru să iasă în lume. Am crescut copiii într-un anumit mod, cu
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respect și bun simț. Elena studiază 5-6 ore/zi la pian, are alte preocupări decât generația ei. Faptul că iam dat voie la Palas în ziua aceea mă apasă pe mine, mă simt vinovat. În ziua respectivă a luat 26 de
puncte la examen, am insistat să iasă la Palas, să sărbătorească. Noi am trimis-o acolo”, povestește
Paul I.
Execuție la comandă
Ce nu știa tatăl Elenei era că planul pentru agresarea brutală a fetei sale era deja bătut în cuie într-un
grup de aproximativ 30 de copii de 14-16 ani. Ea fusese invitată în oraș, pe Instagram, de către un
băiat, David D., prieten cu o altă fată, Alexia S, elevă la Colegiul de Arte. Prietenul acesteia, Giulian
L., fusese mutat în bancă, în timpul anului școlar, cu Elena I.
„A fost mutat în bancă de către dirigintă, nu a fost ceva ce fiica mea și-a dorit, ea voia să stea cu o
colegă și prietenă de-a ei. Dar acea fată, Alexia, a interpretat totul cu gelozie și a pus la cale o
răzbunare”, spune tatăl fetei agresate.
Planul a fost ca Elena să fie chemată la o întâlnire și umilită de către copii. Au căzut de acord pe un
grup de Whatsapp, tot acolo au stabilit detaliile. Pentru partea murdară a răzbunării, corecția fizică, a
fost desemnată Sabina Gheorghiu, elevă la LPS, handbalistă cu un fizic impresionant pentru vârsta ei.
Sabina Gheorghiu, prima din stânga în rândul de sus, este titulara postului de portar în echipa LPS,
locul 6 în Campionatul Național de Junioare. Este considerată o sportivă valoroasă, dar cu probleme
de comportament
Lovitură extrem de violentă
„Ajunsă în acel grup, au început s-o înjure, să-i vorbească foarte urât, apoi au devenit mai
amenințători, i-au lovit ochelarii de soare de pe cap. Din ce am înțeles, și există filmări, erau cam 30
de copii, în lateralul clădirii Amazon de la Palas, pe la 17.30”, mai spune preotul Paul I.
Într-o filmare ajunsă în posesia REPORTER DE IAȘI se vede cum Sabina o apucă de păr pe Elena și o
aruncă la pământ. Apoi, cu fata ajunsă la pământ, o lovește cu piciorul în față. Este evident că lovitura
este extrem de violentă, din grupul copiilor participanți se aude strigat și numele agresoarei: „Sabina!”.
„Noi ne-am concentrat doar pe acea lovitură, din ce am înțeles, pe filmarea pe care a luat-o Poliția de
la Palas sunt încă doi copii agresori”, a mai povestit tatăl.
Discuții pe Whats App între membrii grupului de adolescenți, din care se deduce că „execuția” fetei
fusese premeditată. Copiii însă au fost oripilați de violența aplicată și se gândesc cu teamă că ar putea
ajunge cu toții la Poliție
Poliția se mișcă greu
În urma bătăii primite, Elena I. refuză mâncarea și nu vrea să iasă din cameră. „Copilul merge acum la
psiholog, este puțin mai bine, dar trauma este uriașă”, mai povestește preotul.
Conform certificatului medico-legal, eleva are nevoie de 28-30 de zile de îngrijiri medicale: a avut o
mână ruptă, în urma căderii, și sunt consemnate loviturile în figură.
Părinții au mers la Secția 3 de Poliția, au depus plângere, dar la câteva zile după aceea polițistul
responsabil de caz a plecat în concediu și nimeni nu mai știe nimic de dosar. Sunt două săptămâni de
când Poliția Municipiului Iași are toate datele, are filmări, agresoarea este identificată și nu se
avansează deloc în dosar.
„Știu sigură că polițistul are toate filmările. Nu mai știm nimic. Pentru siguranță, am depus plângere la
Judecătoria Iași. Am fost chiar astăzi, 25 iulie, avem deja termen fixat pentru 26 iulie, Judecătoria a
înțeles imediat că este un caz foarte grav”, a mai spus Paul I.
Conform legislației, minorul cu vârsta între 14 și 16 ani este răspunzător penal doar dacă se dovedește
că a săvârșit fapta cu discernământ. Înainte de 14 ani, nu răspunde penal.
„În cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe,
cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor care se impun.”
Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași
Dirigintele agresoarei: „Sunt stupefiat!”
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Dirigintele elevei Sabina Gheorghiu a aflat de la REPORTER DE IAȘI incidentul produs și a văzut
filmarea. „Este portarul titular al echipei de handbal pregătite de către antrenoarea Lenuța Lupan. Este
o fată venită la noi din clasa a șasea, are un fizic impresionant pentru vârsta ei, este un sportiv foarte
bun. Mi-a trimis filmul directorul liceului, am fost stupefiat. Fără discuție, este vorba despre eleva
noastră. Nu mi-am imaginat că poate lovi în acest fel, atât de brutal. Mai mult, nu este fair play să
lovești pe cineva la pământ. Am informat mama fetei, știe despre filmare, spune că a luat deja măsuri”,
a explicat Daniel Pădurariu, dirigintele elevei.
Sabina și-a creat o imagine de dură pe rețelele sociale
Nota 4 la Purtare în primul semestru
Profilul de la școală al elevei arată un copil cu probleme de comportament: pe primul semestru al
acestui an a avut nota 4 la Purtare, pe al doilea 8. Altfel repeta anul.
„Pe primul semestru a avut incidente în care a vorbit foarte urât, a mai deranjat niște ore, s-au cumulat
și am insistat pentru acest 4 la Purtare, cu speranța că își va schimba comportamentul. Pe al doilea
semestru a avut 8, și-a mai corectat atitudinea. Nu a luat 10 pentru că a mai deranjat niște ore și a
lipsit. Am vorbit cu psihologul, face consiliere cu ea. Am crezut că a dat roade nota 4 la Purtare când
am văzut că pe al doilea semestru nu a mai făcut probleme mari”, a mai spus Daniel Pădurariu.
Conducerea liceului: „Sportul cultivă oameni”
Directorul LPS, Vasile Viciu Tănase, spune că Sabina Gheorghiu este coloana vertebrală a echipei de
handbal care a luat locul 6 la etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar. „Doamna Lenuța Lupan,
antrenoarea echipei de handbal feminin, a avut nevoie de ea, este un portar foarte bun. Ce a făcut este
un act de violență gravă, nu mi-l explic și nu și-l explică nimeni. Noi am aflat acum ce s-a întâmplat.
Îmi exprim totala mâhnire, dezamăgire, sportul ar trebui să cultive oamenii, noi nu promovăm astfel de
comportamente incompatibile cu sportul de performanță. Vom vedea ce s-a întâmplat, vom lua măsuri,
dar școala nu poate sancționa un elev pentru o faptă făcută în vacanță”, a precizat directorul LPS.
Violența i-a șocat până și pe colegii tinerei bătute, care puseseră totul la cale
Mama handbalistei: „Ea este victima”
Mama handbalistei de la LPS a vrut să precizeze că în filmare se vede doar o parte din tot ce s-a
întâmplat: „Am încercat să aplanez conflictul, am sunat și la Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
cerând ca preotul să se oprească din a-mi denigra și amenința fata. A fost amenințată inclusiv cu
agresiuni fizice, au căutat-o niște boxeri. Povestea este cu totul altfel decât se vede acolo. Ea a
intervenit să despartă niște copii care intraseră în conflict. Era din acel grup, dar stătea deoparte, nu
participa direct. Sunt copii martori și există niște întâmplări filmate înainte și după acea lovitură. Nu
vreau să spun sau să arăt tot ce știu. Fiica mea mi-a zis tot, am văzut și am alte materiale video. Eu
sunt victima acestui om. Avem mâine întrevedere la Judecătorie și se lămurește tot”.
Mama explică și problemele de adaptare ale fiicei sale ce au dus la media 4 la Purtare. „Sabina a făcut
6 ani de școală în Anglia. În România copiii sunt diferiți, după atâția ani în Anglia a durat până să îi
cunoască, până să înțeleagă sistemul. Dirigintele a zis că scade nota la Purtare drastic, să se
cumințească, pentru că pentru ea școala a însemnat cu totul altceva. Nu înțelegea sistemul, îi era greu
să se adapteze, era în anxietate severă, depresie. Dar nu este un copil violent”, a încheiat mama fetei
care a comis, cu sânge rece, o agresiune șocantă.
https://www.reporteris.ro/component/k2/item/116288-bruta-handbalist%C4%83-copil%C4%83desfigurat%C4%83-%C3%AEntr-o-b%C4%83taie-crunt%C4%83,-%C3%AEn-centrulia%C8%99ului-imagini-%C8%99ocante.html
https://www.7est.ro/2022/07/o-eleva-de-la-colegiul-national-octav-bancila-a-fost-batuta-cu-brutalitatede-o-handbalista-de-la-lps-iasi-o-ancheta-este-in-desfasurare/
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6. Resfințire Biserica ”Pogorârea Sf. Duh” din Blăgești (VIDEO) - News
Pașcani, 26 Iulie 2022, de Redacția
https://newspascani.com/resfintire-biserica-pogorarea-sf-duh-din-blagesti-video/

7. Schitul Braniște din Neamț va fi sfințit pe 14 august - News Pașcani, 25 IUlie
2022, de Redacția
Slujbă de sfințire și sfântă Liturghie arhierească la Schitul Braniște al Mănăstirii Neamț. Evenimentul
va avea loc pe data de 14 august.
Sfânta Liturghie va fi oficiată de ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor
de preoți.
https://newspascani.com/schitul-braniste-din-neamt-va-fi-sfintit-pe-14-august/

8. Patriarhul Teoctist va fi comemorat sâmbătă la Tocileni - Info Botoșani,
Botoșăneanul, 25 Iulie 2022
Patriarhul Teoctist va fi comemorat sâmbătă la Tocileni.
Sâmbătă, 30 iulie, ora 7:30 la împlinirea a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist,
la Casa sa memorială din centrul satului Tocileni, Părintele Mitropolit Teofan, ierarhi, preoți și diaconi
vor săvârși Sfânta Liturghiestas și pentru Sâmbătă. cel de-al 5 lea Patriarh al României, Teoctist!
Suntem îndemnați cu toții să fim părtași în acest moment din viața comunei noastre!
https://infobt.ro/patriarhul-teoctist-va-fi-comemorat-sambata-la-tocileni/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/ips-teofan-asteptat-la-tocileni-la-comemorarea-fostului-patriarhteoctist/

9. Despre foamete în hrisoave bisericeşti. „Au fost fo(a)mete mare de s-au
vîndut popuşoii cîte o sută dooze(ci) de lei merţa“ - Monitorul Neamț, 25
Iulie 2022, Autor Flora Ordean
preotul Florin Ţuscanu consemnează în rubrica Dreptul la neuitare despre foametea din 1866 în
Ţinutul Romanului ■ informaţile apar într-o veche carte bisericească, provenind din Parohia Gherăeşti,
care este în Biblioteca Eparhiei Romanului ■
Preot dr. Florin Ţuscanu pomeneşte în rubrica Dreptul la neuitare de pe pagina sa de socializare despre
modul în care marea secetă din iulie 1866 a afectat Ţinutul Romanului. Astfel, preotul cărturar
informează faptul că în Biblioteca Eparhială Roman apar, pe o carte de rugăciuni tipărită la Iaşi, hrisov
provenind din Parohia Gherăeşti şi însemnări despre ravagiile făcute de seceta cumplită, cînd totul a
fost pîrjolit de soare.
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Slujitorii bisericii, spune părintele Florin Ţuscanu, au consemnat pe acestă carte de rugăciuni mai
multe evenimente: unele dintre ele cu caracter personal, de genul: „Să se ştie di cînd am citit eu, Vasile
Leon… velet 7285, ianuari(e) 8“ ( 8 ianuarie 1777); „Să se ştie de cînd am vinit la Gherăieşti, eu,
Sp(i)ridon Vîrlan în iunie 17, let 7298“ – (17 iunie 1790); „Să se ştie de cîndu au răposat sora
no(a)st(ră), Marii di la Brănişteni, 1869 april(ie) 6“.
Alte informaţii sînt deosebit de interesante, pentru că prezintă anumite evenimente, fenomene meteo,
situaţii critice, prin care trecea Moldova. Interesantă i se pare preotului Ţuşcanu însemnarea făcută de
un slujitor al bisericii din Gherăieşti, acum 156 de ani în urma, care aminteşte de o foamete mare, care
a condus la îmbogăţirea celor ce vindeau la preţuri exorbitante porumbul.
„Să se ştie de cînd au fost fo(a)mete mare de s-au vîndut popuşoii cîte o sută dooze(ci) de lei merţa de
popuşoi. 1866 iulie 23“, relatează preorul Florin Ţuscanu despre consemnările aflate în acest valoros
hrisov bisericesc pe care l-a cercetat. Părintele cărturtar menţionează că aceeaşi mînă a consemnat mai
jos: „Să ştii, au fost popuşoi(i) o sută de lei merţa. 1867 luna aprilie 20“.
Mai informează faptul că merţa era pe atunci o unitate de măsură empirică folosită pentru cereale în
Moldova şi Transilvania, care varia după regiune, avînd aproximativ 20-25 de litri. Măsura se folosea
şi la moară pentru turnarea boabelor în coş. Reamintim faptul că Florin Ţuscanu, fost protopop de
Roman, a fost inclus de academicianul Răzvan Theodorescu în echipa de cercetători ai Academiei
Române. În acestă primăvară, el a fost transferat de la biserica din Trifeşti ca preot slujitor la Parohia
Ştefan cel Mare şi Sfînt din Roman.
Anul trecut, preotul a fost inclus de Academia Română, ca semn de recunoaştere al valorii studiilor
sale, în volumul V al „Enciclopediei reprezentanţilor scrisului istoric românesc“, pentru interesantele
relatări despre descoperirile în vechi hrisoave bisericeşti şi istorice. Rodul cercetărilor sale în arhive
este materializat în editarea a şapte volume cu evenimetele petrecute, în special, prin Ţinutul
Romanului sub denumirea „Dreptul la neuitare“.
https://monitorulneamt.ro/despre-foamete-in-hrisoave-bisericesti-au-fost-foamete-mare-de-s-auvindut-popusoii-cite-o-suta-doozeci-de-lei-merta/

10.Prima ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ATOS, la Slătioara – Codrii
Seculari - Monitorul Suceava, 26 Iulie 2022
36 de tineri au participat în această lună la prima ediție a Taberei Tinerilor Voluntari ATOS. Ei au
avut parte de 5 zile minunate la Slătioara, la poalele Masivului Rarău, unde este Rezervația Naturală
Codrii Seculari, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO. În luna august va intra a doua serie de 36 de
tineri voluntari, care, la fel, vor avea parte de câteva zile de vacanță.
Programul a fost o recompensă pentru efortul susținut în perioada pandemiei și în contextul actual al
războiului, unde tinerii s-au implicat cu dăruire în sprijinirea refugiaților.
Tinerii s-au bucurat de drumeții în Rezervație și pe munte, „de stână”, unde au mâncat caș, urdă și
incredibilul balmoș, de sport și mișcare la fâneață, unde au fost adevărate campionate de fotbal și
jocuri, de seri de film și muzică, de ateliere în care n-a lipsit preotul și psihologul și în care s-au
abordat teme precum: curajul, hotărârea, bucuria, managementul timpului, pericolul petrecerii
îndelungate pe telefon. La focul de tabără tinerii au promis că vor continua la fel de puternic acțiunile
de voluntariat, așteptând și celelalte activități din cadrul ATOS. Mulțumim Bunului Dumnezeu că am
ajuns cu sănătate să realizăm ceea ce ne-am propus. Mulțumim foarte mult Asociației Culturale
„Sfântul Mitropolit Dosoftei” și oamenilor de bine pentru că au finanțat acest program de vacanță
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(pensiune completă într-o locație nemaipomenită la Slătioara de Stulpicani: cazare în camere cu baie
proprie, 3 mese gustoase și îndestulătoare zilnic, transport și toate activitățile).
Pr. Justinian-Remus Cojocar
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-07-26/Prima-editie-a-Taberei-Tinerilor-VoluntariATOS-la-Slatioara-Codrii-Seculari

11.Bizanţul a renăscut la Mănăstirea Sf. Ilie – Suceava – Ctitorie a
Binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare și Sfânt - Monitorul Suceava, 26
Iulie 2022
De câteva veacuri, în acest ținut cu dealuri molcome, parcă niciunde mai frumoase ca în Țara de Sus a
Moldovei, se arată lumii întregi mărturii medievale ce par a depăna dialogul veșnic al istoriei,
amintind de istoria trecută, de gloria nepieritoare a poporului român, de un trecut de fapte mari, de un
trecut de cărturărie și artă, cum pe bună dreptate nota în vremea sa N. Iorga.
În acest spațiu, unde moștenirea bizantină avea să devină un reper, pentru nomocanoane și pentru
cronici, nu puține sunt mărturiile care dovedesc că drumul septentrional menit să lege Bizanțul de
noile suveranități importante ale Europei răsăritene trecea prin Moldova Mușatinilor. Aici în Moldova,
unde sunt însemnele ilustrelor modele de statornicie, virtute și frumos, care au ținut vie și curată
flacăra de tradițională și sfântă evlavie românească, spre care ne întoarcem mereu spre a-i învăța
cadențele grave, a devenit un lucru obișnuit ca atunci când se vorbește despre evul mediu românesc,
ori când se scrie despre evul mediu românesc, cititorului să-i vină în minte numele lui Ștefan cel Mare.
Și aceasta datorită faptului că cea de a doua jumătate a secolului al XV-lea în Moldova a fost
împodobită cu o strălucire unică, datorită amprentei plenare a personalității covârșitoare a
domnitorului Ștefan cel Mare, care-i stă drept neclintită temelie și nesecat izvor de învățăminte și
impuls în toate domeniile, în toate direcțiile.
Domnia lui Ștefan cel Mare corespunde cu cea mai importantă mișcare culturală și artistică a Italiei –
Renașterea – acea mișcare care reînnoind valorile spirituale ale clasicismului greco-roman a pus
bazele lumii moderne.
Vlăstar al Mușatinilor Ștefan cel Mare Fost-a om trimis de Dumnezeu, cu alte cuvinte un dar pe care
Pronia divină l-a făcut Moldovei și neamului românesc în timpul potrivit, pentru ca acest neam prin
dârzenie și înțelepciune să-și asigure locul de cinste cuvenit între neamurile lumii .
Duhovnicește, ne aflăm aici, lângă Biserica Mănăstirii Sf. Ilie – Suceava împreună cu ctitorul acelor
frumoase pagini de istorie din Moldova secolului al XV-lea, ctitor care se bucură cu duhul văzându-ne
spre a-i cinsti vredniciile și chipul său și spre a-i împlini dorința sufletului său, de a-i ține aprinsă
candela vegherii sale de dincolo.
Suntem în UMBRA MOŞTENIRII MUŞATINILOR
Să fim fericiți că pășim pe acest pământ pe care a călcat Ștefan cel Mare care, de bună seamă, a știut
să mulțumească Atotputernicului pentru ajutorul dat în războaiele pe care le-a purtat biruitor.
Prețuit ca toți marii bărbați ai țării, viu în conștiința neamului, Ștefan cel Mare este una dintre efigiile
noastre. Domnia sa este cu adevărat una dintre cele mai însemnate a Mușatinilor și cu siguranță și cea
mai dramatică dintre ele.
Ștefan cel Mare nu a fost numai viteazul conducător de oști care din 36 de războaie a ieșit biruitor în
34, nu a fost numai un organizator de țară iscusit și ctitorul unei stări de dezvoltare a culturii
medievale din Moldova ci, în primul rând, un creștin convins.
Nu spre laudă deșartă a ridicat atâtea locașuri de închinare, înzestrându-le, ci spre mântuirea sufletului
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său, spre slava lui Dumnezeu, spre care își ridica gândurile și nădejdea ori de câte ori se găsea în vreo
strâmtorare ori necaz.
Ștefan cel Mare era conștient că pe creștinătate nu numai cu cuvinte, ci din inimă cu căldură
mărturisind-o este spre folos. Apărarea creștinătății europene constituie una dintre preocupările
marelui voievod moldovean, preocupare care îl arată ca pe unul dintre cei mai mari conducători de oști
din epoca respectivă. Luptând pentru apărarea propriei sale țări el apăra și creștinătatea. Nu în zadar
Moldova a fost și este și va fi o Poartă a creștinătății.
Nu există nici o îndoială asupra credinței lui, cu care s-a adăpat la curatele și nesecatele izvoare ale
pravoslavnicei Biserici încă din copilărie. Credința neclintită în Dumnezeu și dragostea nețărmurită de
glia străbună nu l-au părăsit nici după moarte, căci atunci când este vorba de țară, sunt vii și morții din
morminte.
Evlavia lui Ștefan cel Mare a în semnat o continuă trăire a adevărurilor religioase, a dragostei de
oameni, de țară, și de săvârșire a urcușului duhovnicesc.
Oriunde se afla, strălucea prin viața sa, prin faptele sale, prin cinstea și omenia sa, prin credința și
dragostea pe care o arăta față de Biserică, față de muncă și față de neamul mușatin.
Viața lui s-a arătat uneori frumoasă, oferind belșug de bucurii, de mulțumiri statornice, alteori
dureroasă cu încercări și căderi. Aceasta este viața – se compune și din căderi dar și din virtute, din
slăbiciune sufletească, din eroism, din strădanii care o înnobilează până la desăvârșire. Purtătorul
acestui dar, omul, are un rol hotărâtor în păstrarea chipului lui Dumnezeu în el, în ființa lui.
Dăruindu-se binelui, iubirii de semeni, Ștefan cel Mare știa că fiecare credincios este hristofor,
purtător de Hristos, purtător de Dumnezeu. Nu întâmplător în tablourile votive ale ctitoriilor sale,
Ștefan cel Mare este înfățișat purtând în brațe sfintele locașuri pe care le înălța. Aceasta era după
înțelesul lui, trăirea în Hristos, trăirea vieții neamului cu toate aspirațiile lui spre noi împliniri.
Ștefan cel Mare știa că omul nu este sortit căderii, nimicniciei, robiei păcatului, ci vieții și luminii
veșnice.
În rugăciunile sale Ștefan cel Mare dădea slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului că i-a hărăzit darul
sfânt al păstrării credinței cele adevărate, un dar dumnezeiesc, pentru că a rămas în legătură cu izvorul
de apă vie al Mântuitorului Iisus Hristos și cu Biserica sa. Pentru menținerea acestui dar a luptat Ștefan
cel Mare alături de alți voievozi ai neamului nostru.
Pentru măreția faptelor sale de apărător al patriei și al credinței poporul nostru i-a durat în conștiința
noastră un altar închegat din virtuțile străbunului Ștefan, ridicat întru cinstire deasupra multor chipuri
de cuvioși părinți și așezat în rândul sfinților apărători și ocrotitori ai dreptei credințe.
Ștefan cel Mare a trecut în primul rând în nemurirea credinței sale, de care era atât de atașat și
însuflețit în întreaga sa viață pământească, dar totodată în eterna pomenire a istoriei țării și a fiecărui
suflet al poporului său, ca și aceea a Europei secolului său, pentru veșnicie.
Mănăstirea Sf. Ilie este şi va fi ca o cetate spre care privesc din toate părțile ochii credincioșilor, iar
Biserica este un far care luminează în mijlocul mării învolburate, drumul călătorilor, drumul sufletelor
însetate de mântuire.
Ridicată de Ştefan cel Mare la poalele Dealului Crucii, biserica Sf. Ilie – Suceava a slujit mănăstirii de
călugări până în 1785, când aceasta a fost desfiinţată din ordinul autorităţilor de ocupaţie habsburgice.
Redeschiderea mănăstirilor închise în urma ocupării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în 1774 1775 este o prioritate anunţată de Înaltpreasfinţitul părinte Calinic, încă din primele zile de după
întronizarea ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. După reînfiinţarea Mănăstirii Pătrăuţi, cea mai
veche ctitorie ştefaniană şi monument UNESCO, a Mănăstirii Părhăuţi, a Mănăstirii Solca, în şedinţa
Permanenţei Consiliului eparhial a fost aprobată reînceperea vieţii monahale la Mănăstirea Sf. Ilie,
mănăstire ctitorită de Ştefan cel Mare.
Cinstirea pe care trebuie să o aducem domnitorului Ștefan cel Mare o realizăm atunci când ne inspirăm
din pilda sa – ne îndeamnă Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României – îi cerem ajutorul prin
rugăciune ca să iubim și să apărăm și noi credința și Patria străbună, să fim și noi ctitori de locașuri
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sfinte și cultură creștină, să fim și noi harnici și darnici, să cultivăm și noi identitatea noastră națională
în comuniune internațională.
(Arhid. Vasile M. Demciuc, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-26/Bizantul-a-renascut-la-Manastirea-Sf-Ilie-SuceavaCtitorie-a-Binecredinciosului-voievod-Stefan-cel-Mare-si-Sfant

12.Marș creștin dedicat Zborului Marii Uniri la Mărgineni - Deșteptarea, 26
IUlie 2022, de Petru Done
Câteva zeci de locuitori ai comunei Mărgineni au pornit, duminică, 24 iulie, la prânz, de la Biserica Sf.
Mare Mucenic Gheorghe, într-o procesiune religioasă dedicată Eroilor din cele două războaie
mondiale originari din această localitate. Participanții la acest marș au parcurs distanța între biserică și
Monumentul Eroilor ridicat în parcul din fața primăriei. Evenimentul s-a înscris în Programul
duhovnicesc derulat în perioada 21-24 iulie prin care Protoieria Bacău, în parteneriat cu Filiala
județeană Cultul Eroilor, a organizat evenimente în câteva localități pentru cinstirea memoriei Eroilor
Neamului. În această perioadă, Filiala Cultul Eroilor a aniversat 30 de ani de la reînființare.
Alături de credincioșii din Mărgineni a fost și protopopul de Bacău, părintele dr. Eugen-Ciprian
Ciuche. Sub protia sa s-a aflat și un sobor de preoți, care au purtat pe brațe casete cu moaște ale unor
sfinți din calendarul creștin ortodox și care pe parcurs au susținut scurte slujbe religioase. În acest alai
s-au aflat și reprezentanți ai conducerii filialelor județene ale asociații lor naționale Cultul Eroilor,
asociația Veteranilor de Război și asociația Cadrelor Militare în Retragere și în Rezervă, dar și
reprezentanți ai unor instituții locale. La acest eveniment a participat și primarul comunei Mărgineni,
Dorian Pocovnicu.
Marșul s-a oprit în parcul care găzduiește Monumentul Eroilor, unde preoții au ținut o slujbă pentru
pomenirea Eroilor. Slujba a fost urmată de o suită de alocuțiuni ținute de părintele dr. Eugen-Ciprian
Ciuche, Dorian Pocovnicu, Dănuț Voicu – președintele Filialei Bacău „Colonel Coneliu Chirieș” a
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bogdana-Mihaela Burlăciuc – directoarea Școlii
Gimnaziale „Al Piru” din Mărgineni, prof. Tudor Andrei și gl. de flotilă aeriană (rtr) Vasile Florea –
președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale a Veteranilor de Război și membru al Consiliul
Director al Filialei județene Cultul Eroilor.
La Monumentul Eroilor au fost depuse, la final, coroane de flori.
Filiala Cultul Eroilor a acordat unor colaboratori și parteneri din comună Placheta Aniversară bătută
cu prilejul aniversării celor 30 de ani de la reînființarea ei.
În tot timpul derulării evenimentului, spațiul aerian unde se află Monumentul Eroilor a fost survolat de
un avion de la Aeroclubul Mărgineni, condus de piloții Ștefan și Gabriela Bălan.
***
În Anul Omagial 2022 al importanței rugăciunii în viața bisericii și a creștinului, Protoieria Bacău
derulează în parteneriat cu Filiala „Col. Corneliu Chirieș” proiectul „Eroi au fost, Eroi sunt încă”,
pentru identificarea eroilor și a monumentelor dedicate lor și pentru promovarea în rândul tinerei
generații a importanței cinstirii eroilor și a înaintașilor.
Programul duhovnicesc a debutat joi, 21 iulie, la Parohia Nănești (Parincea) cu oficierea Sfintei
Liturghii și cu resfințirea Monumentului Eroilor din curtea bisericii satului, a continuat cu acordarea
Filialei Cultul Eroilor a Ordinului „Melchisedec Ștefănescu” și s-a încheiat duminică, 24 iulie, în
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Parohia Mărgineni, unde a fost programat, alături de celelalte parohii din comună, marșul dedicat
Eroilor, marș care va porni de la Biserica din Mărgineni și s-a încheiat la monumentul dedicat
Zborului Marii Uniri din 1918. Pe acest monument se află și o machetă a avionului care în iarna 1918
a decolat de la Mărgineni și a ajuns pe Câmpia Libertății de la Blaj, cu documente de susținere a
făuririi Marii Uniri.
https://www.desteptarea.ro/mars-crestin-dedicat-zborului-marii-uniri-la-margineni/

13.Asociaţia Tinerilor Ortodocși din Vaslui a organizat o tabără pentru copiii
din satele Pîrvești, Dinga și Puntișeni - Monitorul Vaslui, 26 Iulie 2022, De
către Monitorul de Vaslui
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.
„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 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.
http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/07/asociatia-tinerilor-ortodocsi-din-vaslui-a-organizat-o-tabarapentru-copiii-din-satele-pirvesti-dinga-si-puntiseni/

14.Papa își pune Pene de Indian și participă la un ritual păgân în stil Voodoo
(VIDEO) - Active NEws, Știri Protv, Libertatea, Ziare. Com
26 Iulie 2022, DE ADRIAN PĂTRUȘCĂ
În prima zi a vizitei la triburile de indigeni din Canada, Papa Francisc a participat la un așa-zis „dans
de vindecare” păgân în care a fost adorată Mama Pământ.
Ritualul a avut loc luni, în localitatea Maskwacis, din provincia Alberta. Înainte ca ritualul să înceapă,
maestrul de ceremonii a explicat că este vorba de un „dans de vindecare” în ritmul tobelor care
simbolizează „bătăile inimii Maicii Pământ, bătăile vieții”.
Papa a fost așezat pe o scenă înaltă, flancat de patru căpetenii ale băștinașilor îmbrăcați în haine
tradiționale și cu pene pe cap, de unde a avut o perspectivă asupra ritualului.
(Imaginile cu dansul păgân pot fi urmărite în filmul realizat de Vatican News, de la minutul 1:09:00)
În timpul dansului, asemenea unui DJ, maestrul de ceremonii explica la microfon importanța
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numărului magic „patru” al toboșarilor așezați în jurul unei tobe mari, care semnifica numărul
„elementelor”, al celor „patru direcții”, al celor „patru etape ale vieții” și al celor „patru forme de
viață”.
„Avem soarele care răsare de la Răsărit și avem, dinspre Miazăzi, Pasărea Tunet”, spunea maestrul de
ceremonii, în timp cei patru toboșari strigau tot felul de incantanții.
„Dinspre Apus avem vântul, oxigenul pe care îl respirăm, aceasta este ocârmuirea Mamei Pământ. Și
în partea de Miazănoapte o avem pe Mama Pământ, Mama Pământ este ceea ce suntem noi.”
Au urmat apoi amănunte despre identitatea Mamei Pământ:
„Mama Pământ reprezintă toate formele de viață ale plantelor, Mama Pământ, maica noastră, este și
mama tuturor formelor de viață ale insectelor, Mama Pământ este și mama tuturor animalelor de pe
pământ, din apă, din aer.”
Și:
„Mama Pământ este desigur Mama tuturor oamenilor. Noi toți suntem fiii Mamei Pământ, hai, hai.”
Papa a rostit un discurs în care și-a cerut iertare pentru abuzurile comise de Biserică împotriva copiilor
băștinașilor.
Spre sfârșitul evenimentului, mai mulți reprezentanți ai comunității băștinașe au urcat pe scenă și, în
incantații ritualice, i-au pus Papei pe cap, peste cipilica albă, niște pene de căpetenie indiană, în uralele
asistenței, în care mulți plângeau de emoție.
(De la minutul 1:55.00 al înregistrării.)
Nu este prima dată când Papa Francisc cochetează cu ritualurile păgâne. În 2019, cu ocazia așanumitului Sinod Amazonian, Papa a participat în grădina Vaticanului la un ritual dedicat unui idol
numit Pachamama, care în traducere înseamnă tot Mama Pământ.
Papa a îmbrățișat cu mare entuziasm cauza „Salvării Planetei”, religia progresistă foarte apropiată de
păgânismul animist.
Astfel, în urmă cu doi ani, de „Ziua Pământului”, Papa a afirmat, nici mai mult, nici mai puțin, decât:
„Am păcătuit împotriva Pământului.”
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https://www.activenews.ro/externe/Papa-isi-pune-Pene-de-Indian-si-participa-la-un-ritual-pagan-instil-Voodoo-VIDEO-175315
https://stirileprotv.ro/stiri/international/imagini-inedite-cu-papa-francisc-galerie-foto.html
https://www.libertatea.ro/stiri/papa-francisc-a-sarutat-mana-unuia-dintre-liderii-indigeni-pelerinajpenitential-din-canada-4222502
https://ziare.com/papa-francisc/papa-francisc-vizita-canada-1753130

15.Editorial fără menajamente al lui Mihail Neamțu: România cu epoleți 3media, 26 Iulie 2022, Redacția
Scriitorul și teologul Mihail Neamțu scrie un editorial fără menajamente despre prostia aflată „în
speranța că România s-ar face bine prin expansiunea serviciilor secrete”. Aceste instituții au fost
conduse, în opinia sa, „până deunăzi de mediocrități patente și corupte, inși devorați de arghirofilie,
alcoolism și slugărnicie…”.
Iată textul:
România cu epoleți
E plină țara de politicieni, ziariști, afaceriști, universitari, magistrați sau oameni politici care invocă
misterios învecinarea cu structurile de „intelligence.” Minte multă n-au, nici școală, dar sunt, vezi
Doamne, conectați la „Pădurea Băneasa”… Vorbesc prost româna sau engleza, dar au protecția
generalilor de la vârful Sistemului…
Pe lângă snobism sau parvenitism, e atâta prostie în speranța că România s-ar face bine prin
expansiunea serviciilor secrete — instituții militarizate care, știm bine, au fost conduse până deunăzi
de mediocrități patente și corupte, inși devorați de arghirofilie, alcoolism și slugărnicie…
Haideți să lămurim lucrurile: și la noi, ca și-n America, se găsesc patrioți care își iubesc țara. Îi respect
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și îi salut. Dar sunt și serviciile secrete sunt infectate de mentalități tiranice și apucături feudale. De
aici și transformarea Justiției într-un câmp tactic.
Nu yesmenii mișcă România înainte, ci oamenii liberi. E atât de ridicolă cabala masonico-securistă și
atât de flagrantă impostura pigmeilor cu epoleți, încât mă simt obligat să spun niște banalități: așa cum
profeții au reformat iudaismul și creștinismul, pionieratul și geniul vizionar aparțin antreprenorilor
slobozi, nu birocraților.
În Statele Unite, inovatori curajoși precum Elon Musk sunt infinit mai valoroși pentru o țară decât
căpușe politice precum James Comey, Peter Strzok ori Lisa Page (reprezentanți „deep State” care au
căutat să blocheze votul democratic în favoarea lui Trump).
Iar dacă tot sunt invocate și la noi structurile de „intelligence”, cum — Doamne, iartă-mă! — se
explică invazia proștilor, tot mai vizibilă și mai sufocantă în ultimii ani? Adrian Năstase a fost un
arghirofil iubitor de putere, însă nu un idiot. Știa niște limbi străine, citise niște biblioteci, avea o
cultură generală. Astăzi, în schimb, orice tractorist se visează premier și orice coafeză poate ajunge,
mâine, secretar de stat. Cum? Printr-un master dubios la defuncta Academie SRI.
Asistăm la revanșa mamelucilor și la răsturnarea valorilor, pentru care nu doar politicienii, ci și liderii
corupți din servicii sunt responsabili (nu mă refer deloc la activul de ofițeri loiali României). Priviți
scena publică: toți cabotinii sau impostorii ajung foarte departe! Oamenii educați, în schimb, stau
cuminți deoparte. Nu mai deosebim între analfabetul funcțional şi insul instruit; între amatorul cu
păreri înalte despre sine şi profesionistul modest, aplicat, știutor.
Oricâte structuri de „intelligence” am avea, asistăm la o foarte lentă (dar sigură) implozie a instituţiilor
statului român, care şi‑au uitat menirea. E timpul să oprim declinul!
https://r3media.ro/mihail-neamtu-despre-romania-cu-epoleti/
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