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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 27 iulie 2022, ora 13.00
- 9.802 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 5.840 de teste RT-PCR și 24.134 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 369 cazuri;

- în județul Botoșani – 97 cazuri;
- în județul Neamț – 87 cazuri;
- în București – 2197 cazuri.
- 29 decese(20 nevaccinați, 9 vaccinați)
- 3.571 de persoane internate, 233 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-27.07.2022.pdf

2. Fotografia ce a prezis viitorul! După nuntă, această mireasă a trecut din
patul soțului în cel al preotului care a cununat-o! După ce a fost bătută 3 zile
și 3 nopți, a povestit cum s-a iubit în apartamentul duhovnicului, dar și la
hotel – FOTO/EXCLUSIV - BZI, 27 Iulie 2022, de Lucian SAVA
Scobâlțeni, Iași, 2022. De câteva zile, nu mai este liniște în acest sat ce aparține de orașul Podu Iloaiei.
Motivul? Preotul din sat s-ar fi iubit cu o tânără enoriașă. În orice caz, trebuie început cu… începutul.
El, 46 de ani, preot, ea, 26 de ani, fără ocupație și neiubită de soțul plecat în străinătate. Cum un preot
trebuie să știe și să aline problemele enoriașelor, Bogdan Orzetic s-a gândit să întindă spre tânără o
mână de ajutor
Bătaia a durat ca nunțile din povești: 3 zile și 3 nopți
Lumea din satul Scobâlțeni spune pe la colțuri că preotul este mare iubăreț, iar de-a lungul timpului sar mai fi încurcat cu unele enoriașe, dar nimic nu este clar. Cert este însă ce s-a întâmplat acum câteva
zile, când soțul enoriașei cu care preotul s-ar fi iubit a fost arestat pentru șantaj. Gheorghiță Nicai a
venit recent din străinătate și ar fi aflat de la rude că între soția sa, Alexandra, și preotul Orzetic s-ar
petrece lucruri necurate. Pentru a afla care este adevărul, Gheorghiță și-a „scuipat” în palme și s-a
apucat să-și bată soția. Bătaia a durat 3 zile și 3 nopți, spun localnicii, iar, în cele din urmă, Alexandra
a recunoscut și a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între ea și părintele din sat.
Banii strânși de preot pentru noua mașină, taxă pentru tăcere
Când a aflat că Alexandra, tânăra sa soție, s-ar fi iubit cu preotul acasă la acesta, dar și la un hotel din
Iași, Gheorghiță s-a gândit că trebuie să ia atitudine. A mers direct la biserică să-l caute pe preot și să-i
ceară explicații. Slujitorul Domnului nu ar fi recunoscut, inițial, că s-a iubit cu soția lui Gheorghiță,
însă ar fi acceptat să-i plătească bărbatului înșelat o sumă de bani ca în sat să nu se afle despre asta.
Gheorghiță i-ar fi cerut preotului 20.000 de euro. Suma nu ar fi una întâmplătoare. La una dintre
întâlnirile preotului cu Alexandra, acesta i-ar fi spus că a strâns 20.000 de euro pentru a-și cumpăra o
mașină. Probabil că, în timp ce era bătută de către soț, Alexandra și-a amintit acest aspect și i-ar fi spus
lui Gheorghiță că ar putea obține acei bani de la preot în schimbul tăcerii.
Preotul a aflat că tot satul știe de aventura cu Alexandra, în timp ce era cu soția pe litoral
Zilele trecute, preotul Orzetic se afla pe litoral, împreună cu soția sa, directorul unei școli și una dintre
cele mai apreciate femei din Podu Iloaiei. Acesta ar fi fost sunat de mai multe persoane din Scobălțeni
și anunțat că prin sat circulă zvonuri care spun că s-a încurcat cu soția lui Gheorghiță. Preotului nu i-a
mai tihnit concediul și s-a întors la Podu Iloaiei, unde ar fi mers la Poliție pentru a depune o plângere
împotriva bărbatului cu a cărui femeie s-ar fi culcat. Polițiștii nu erau total străini de situație. De ce?
Simplu. Înainte ca preotul să depună plângere la postul de Poliție, a ajuns Alexandra pentru a-și
reclama soțul care a bătut-o 3 zile ca să recunoască relația cu preotul Orzetic.
Preotul, actor principal la flagrant
Gheorghiță Nicai era deja în vizorul polițiștilor, fiind acuzat de lovire. Între timp, pe numele său a fost
depusă și plângerea preotului care îl acuza de șantaj. Oamenii legii au organizat, astfel, un flagrant, iar
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Gheorghiță Nicai a fost prins în timp ce lua o sacoșă cu bani de la preot. Gurile rele spun că, dacă
Gheorghiță și-ar fi ținut gura și nu ar fi spus prin tot satul că preotul s-a iubit cu nevasta lui și dacă nu
ar fi distribuit niște înregistrări audio în care discută cu preotul despre aventura celor doi, ar fi primit
cei 20.000 de euro. Pentru a evita acest scandal și pentru a nu fi arătat cu degetul atât de enoriași, cât și
de mai marii Bisericii, ar fi plătit banii. Nu este clar de când există această relație dintre preot și mai
tânăra sa enoriașă. Se pare că totul ar fi început în această primăvară, însă nu este sigur.
Cert este că iubăreața Alexandra a postat pe pagina sa de Facebook poze alături de soțul să
Gheorghiță, dar și alături de preot. Fotografiile au fost făcute în anul 2019, când Alexandra s-a
căsătorit cu Gheorghiță, iar preotul Orzetic i-a cununat. Cine ar fi știut că între mireasă și preot avea să
se nască o aventură la vreo 3 ani distanță?
Preotul riscă să piardă tot
Cum va spăla preotul rușinea și cum va da din nou ochii cu enoriașii este greu de spus. Lumea din sat
spune că preotul nu va recunoaște nimic și va susține că a fost doar o victimă în această poveste. Greu
de crezut, spun mai toți enoriașii. Ei merg după zicala: „nu iese fum fără foc”. Greu pentru preotul
Orzetic este de acum înainte. Ar putea pierde parohia și ar putea fi caterisit, dacă soția sa ar divorța, de
exemplu. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au precizat că vor face verificări.
„Pot să vă spun că a fost oprit de la slujire și se analizează situația dumnealui”, a precizat Lucian
Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Trebuie precizat că familia preotului părea perfectă. Împreună cu soția sa, a adus pe lume 4 copii, iar
toți cei din orașul Podu Iloaiei îi priveau ca pe o familie model. Cum a ajuns preotul în situația de față,
doar Dumnezeu știe.
Lumânări aprinse și inimioare din petale de trandafir
Cum rețele de socializare au devenit un fel de „radiografie”, iar printr-o simplă accesare poți vedea
cam tot ce face o persoană, localnicii din Scobălțeni au făcut din drama preotului o adevărată comedie.
Pe pagina de Facebook a lui Gheorghiță Nicai există mai multe fotografii în care bărbatul apare lângă
inimi formate din petale de trandafiri și lumânări aprinse. Gurile rele spun că, în timp ce Ghiorghiță
încerca să-și surprindă soția, preotul își făcea treaba de slujitor, iar Alexandra pe cea de enoriașă…
În orice caz, ca un paradox, bărbatul înșelat a avut cel mai mult de suferit. A trăit pe propria piele
dezamăgirea și a ajuns în spatele gratiilor. Trebuie însă precizat că atât Alexandra, cât și preotul
Orzetic sunt în continuare liberi ca pasărea cerului, la Podu Iloaiei. Va urma…
https://www.bzi.ro/fotografia-ce-a-prezis-viitorul-dupa-nunta-aceasta-mireasa-a-trecut-din-patulsotului-in-cel-al-preotului-care-a-cununat-o-dupa-ce-a-fost-batuta-3-zile-si-3-nopti-a-povestit-cum-sa-iubit-in-apart-4509332

3. A aflat că soția sa are o aventură cu preotul. A șantajat fața bisericească și a
primit 20.000 de euro. - Iași Tv Life, 27 Iulie 2022
Avea o aventură cu preotul! Un bărbat din Iași a fost arestat pentru șantaj și violență în familie în
formă continuată. Acesta a cerut de la preotul satului 20.000 de euro pentru a nu spune lumii că a avut
o relație cu soția sa. Pe femeia infidelă a bătut-o trei zile la rând, scrie Ziarul de Iași.
Ieșeanul s-a întors de la muncă din Germania. A aflat de la vecini că soția sa are o aventură cu preotul
paroh de la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Scobâlţeni.
Prins în flagrant când primea de la preot 5.000 de euro
”La data de 22 iulie a.c., polițiștii Poliției Orașului Podu Iloaiei, cu sprijinul polițiștilor Biroului de
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Investigații Criminale Iași și Direcției de Operațiuni Speciale au depistat în flagrant un bărbat bănuit
de comiterea infracțiunii de șantaj, în timp ce ar fi luat 5.000 de euro de la o persoană pentru a nu face
cunoscute anumite informații. Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost condus la sediul Poliției
pentru continuarea cer cercetărilor.
Astfel, s-a stabilit că acesta și-ar fi agresat soția. Motiv pentru care polițiștii Poliție Podu Iloaiei au
emis un ordin de protecție provizoriu împotriva sa. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de violență în familie în formă continuată. În baza probatoriului administrat în
cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Arestul IPJ Iași.
Sursa: Știrile PROTV
https://www.iasitvlife.ro/stiri/local/a-aflat-ca-sotia-sa-are-o-aventura-cu-preotul-a-santajat-fatabisericeasca-si-a-primit-20-000-de-euro/

4. Un preot din Iaşi va organiza un festival al familiei pentru a ajuta peste
10.000 de copii nevoiaşi - Știri pe surse, 26 Iulie 2022, Autor: Anca-Adriana
Huza
Părintele Dan Damaschin
Un preot din Iaşi va organiza în perioada 19-21 august un festival al familiei, pe stadionul "Emil
Alexandrescu", din dorinţa de a ajuta peste 10.000 de copii să meargă la şcoală.
Preotul Dan Damaschin, paroh la biserica din curtea Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza
Vodă", a declarat, pentru AGERPRES, că Festivalul Inimo va fi organizat pentru a susţine cauza
copiilor şi familiilor aflate în dificultate.
"Va fi un festival unicat în România, un festival al familiei. Avem spectacole pentru copii, circ,
muzică de cameră, muzică populară, pop, rock. Mă bucur foarte mult că au confirmat participarea
artişti precum Ştefan Bănică jr, Andra, Smiley, Direcţia 5, Damian Drăghici, Connect-R, Provincialii,
Plăieşii, Surorile Beregoi, Gaşca Zurli şi mulţi, mulţi alţii. Oamenii s-au mobilizat şi vor aduce cea
mai mare scenă din ţară", a declarat preotul Dan Damaschin, organizatorul Festivalului Inimo, potrivit
Agerpres.ro.
Accesul la fiecare spectacol sau concert se va face pe bază de donaţii. Banii vor fi cheltuiţi pentru a
îmbrăca 10.228 de elevi care trebuie să meargă la şcoală. Totodată, din aceşti bani vor fi cumpărate
ghiozdane şi rechizite.
"Sunt un preot şi am grijă de 10.228 de copii care trebuie îmbrăcaţi pentru şcoală. Aceşti bani obţinuţi
din donaţii îi vom folosi pentru a ajuta toţi aceşti copii. Unind educaţia, faptele frumoase, vom fi
fericiţi nu doar că ne-am distrat, ci şi că am făcut o faptă bună şi un copil fericit", a declarat preotul
Dan Damaschin.
https://www.stiripesurse.ro/un-preot-din-iasi-va-organiza-un-festival-al-familiei-pentru-a-ajuta-peste10000-de-copii-nevoiasi_2487020.html

5. 70 de copii din zona Fălticeni au participat la tabăra „Binele tău e al meu” Monitorul Suceava, 27 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU
70 de copii din parohiile „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” - Boroaia I, pr. Silviu Maxim, „Sf. Mercurie
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și Ecaterina” - Rădășeni, pr. Georgian Rotar, „Sf. Arh. Mihail și Gavril” - Siliștea Nouă, pr. Mihai
Agafiței, „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Mălini, pr. Gabriel Bârsanu, au participat recent la tabăra
„Binele tău e al meu”, tabără organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
Calinic, al Sucevei și Rădăuților.
Tabăra s-a desfășurat în două etape: prima întâlnire (de două zile) a avut ca temă „prietenia”, iar cea
de-a doua întâlnire (de o zi) a avut ca subiect de dezbatere „nădejde, deznădejde și adicții”. În această
vară va avea loc și a treia etapă a taberei, când se va vorbi „despre emoții”.
Coordonatori
Activitățile din cadrul taberei au fost coordonate de pr. Silviu Maxim, de la Biserica „Sfinții Părinți
Ioachim și Ana” Boroaia I, de preoteasa Anca, împreună cu voluntari din parohia Boroaia. După cum
a explicat pr. Silviu Maxim, „obiectivele principale au fost conștientizarea sensului real al prieteniei,
al necesității nădejdii în viața fiecăruia, precum și pericolul adus de deznădejde sau adicții. Astfel, prin
educație religioasă se construiește un sistem de valori spirituale, etice și estetice racordate la
personalitatea fiecăruia dintre noi redate în comportamente integratoare în viața comunității din care
facem parte”.
Conform informațiilor de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, transmise de pr. Silviu
Maxim: „În Biserică învățăm de la Sfinții Părinți că educația tinerilor și a copiilor este o artă, și nu una
întâmplătoare, ci ea este cea mai însemnată dintre arte. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: <Nu
există nici o altă artă mai mare decât aceasta… căci ce este egal cu faptul de a armoniza sufletul și de a
forma gândirea tânărului?>. (...) De asemenea, lucrurile pe care le ținem în mână sunt trecătoare, ni le
pot smulge soarta, și nedreptatea; binefacerea însă dăinuie chiar după ce s-a pierdut obiectul care a
purtat-o, afirma Seneca”.
Jocuri. Creativitate
Am aflat de la organizatori că activitățile desfășurate în tabără au avut ca scop să-i facă fericiți,
bucuroși pe copii prin îmbinarea orelor de cateheză cu cele de joacă, „căci așa cum bine spune poetul
Lucian Blaga: copilul râde: <Înțelepciunea și iubirea mea e jocul>”. Nu au lipsit jocurile care s-au
desfășurat sub atenta supraveghere a voluntarilor. „Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în
ultimii ani o idee unanim acceptată în procesul de predare-învăţare. Participanţii învaţă mai bine atunci
când fac ceva, decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de
învăţare experienţială, motiv pentru care în aceste trei zile copii s-au bucurat de jocuri de
autocunoaştere, de prezentare şi de cunoaştere interpersonală, jocuri de cooperare şi de comunicare,
jocuri de creativitate şi de confecţionare (au împletit coșuri din hărtie sau au realizat diverse personaje
din mărgele hamma), jocuri de energizare, jocuri de formare a grupurilor. Scopul principal al jocurilor
este facilitarea autocunoaşterii realizată în grupul de copii, apropierea între participanţi. Cooperarea
contribuie la crearea unei atmosfere prietenoase, de ajutor reciproc, încredere, bunăvoinţă, comunicare
deschisă, făcând ca procesul de învăţare, convieţuire în grup să fie mai puţin anevoios. De asemenea,
s-a dorit consolidarea grupului şi promovarea unei comunicări eficiente între aceștia. În timpul jocului
copiii s-au confruntat cu situaţii noi cărora trebuiau să le facă faţă. În acest mod, jocurile facilitează
dezvoltarea creativităţii la copii”, au mai explicat organizatorii taberei.
Copiii au fost implicați și în activități sportive, de dans și coregrafie, dar au rostit și rugăciunile de
dimineață și de seară în biserica parohială. La final, participanții s-au adunat în jurul focului de tabără,
unde au avut posibilitatea să împărtășească impresii din tabără. „Mulțumiri alese și recunoștință celor
care ne-au fost alături făcând posibile aceste întâlniri de neuitat”, a transmis pr. Silviu Maxim.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din
acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului 70 de copii din zona
Fălticeni au participat la tabăra „Binele tău e al meu”.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-27/70-de-copii-din-zona-Falticeni-au-participat-la-tabaraBinele-tau-e-al-meu
5

6. Colocviile Putnei XXVII – Mănăstirea Putna, la final - Monitorul Suceava,
27 Iulie 2022
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în
perioada 21–23 iulie 2022, la Mănăstirea Putna s-a desfășurat a XXVII-a ediție a Simpozionului de
istorie „Colocviile Putnei”. Lucrările Colocviului s-au desfășurat atât fizic, cât și online, prin
intermediul platformei Zoom, și a reunit cercetători din București, Iași, Cluj, Chișinău, dar și din
Grecia, Ucraina, Serbia și Slovacia. Ediția din acest an a inclus și o secțiune de muzicologie.
După slujba de Te Deum, ținută în biserica Mănăstirii Putna, invitații s-au deplasat către Sala de
conferințe a Centrului Cultural „Mitropolit Iacov Putneanul”, locul unde s-au desfășurat lucrările
simpozionului. În cuvântul de întâmpinare rostit, arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul
Mănăstirii Putna, a subliniat durabilitatea întâlnirilor în cadrul Centrului de Cercetare și Documentare
„Ștefan cel Mare”, Colocviul fiind la a XXVII-a ediție, și importanța simbolică a momentului întâlnirii
din acest an când se împlinesc trei decenii de la canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare. Au urmat
comunicările din cadrul primei sesiuni.
Domnii Florin Marinescu și Nikolaos Mertzimekis, în comunicarea Daruri ale domnului Moldovei
Ștefan cel Mare și ale domnului muntean Radu către unele mănăstiri din nordul Greciei, au adus în
atenția participanților un disc liturgic dăruit de Ștefan cel Mare Mănăstirii Grigoriu din Muntele
Athos, ajuns la Mănăstirea Sf. Dionisie de Olimp, precum și un disc liturgic oferit de Radu cel Mare,
domnul Țării Românești, la Mănăstirea Dvora, în memoria unui mitropolit decedat, Matei.
Domnul Arcadie Bodale, vorbind despre Ștefan cel Mare și Petru Hronoda. Cum trebuie interpretate
informațiile din cronicile moldovenești cu privire la bătălia de la Șcheia (6 martie 1486), a făcut o
reevaluare a momentului dramatic de la Șcheia, când Ștefan cel Mare aproape și-a pierdut viața,
considerând că domnul Moldovei a purtat o armură obișnuită, fără însemnele puterii, care a făcut să nu
poată fi identificat de dușmani. De asemenea, a considerat că bătălia de la Șcheia, prin deznodământul
ei, nu poate fi catalogată drept o reală înfrângere între bătăliile lui Ștefan cel Mare.
Apoi, doamna Maria Magdalena Székely, în comunicarea intitulată Informații noi despre campania
regelui Ioan Albert în Moldova (1497), a analizat elemente noi legate de artileria de care dispunea
armata polonă, corelându-le cu un inventar al armatei polone din 1509, concluzionând că suveranul
polon ajungea la Cetatea Sucevei în 24 septembrie 1497 cu aproape 200 de tunuri și piese de artilerie.
La rândul lui, domnul Ștefan S. Gorovei a prezentat Începutul anului în Moldova lui Ștefan cel Mare și
Tetraevanghelele lui Teodor Mărișescul, clarificând chestiunea cronologiei adoptată în Moldova până
la domnia lui Ion Vodă cel Cumplit (1572–1574), anul în Moldova după era bizantină, de la facerea
lumii, începând la 1 ianuarie, iar nu la 1 septembrie ca în Țara Românească, fapt pus în corelație cu
datarea a trei Tetraevanghele atribuite lui Teodor Mărișescul.
În final, domnul Mircea-Cristian Ghenghea a prezentat comunicarea Ștefan cel Mare – „agent
austriac”. O perspectivă asupra propagandei Puterilor Centrale în România (1914–1916), arătând felul
în care curentul filo-german din România, prin articole de presă din 22 martie 1915 („Încă un agent
austriac. Ștefan cel Mare”) și 17 martie 1915 („Basarabia”), s-a folosit de imaginea lui Ștefan cel Mare
și de ideea refacerii Moldovei în granițele ștefaniene, cu Basarabia și Bucovina, pentru a justifica
angajarea militară a Regatului României de partea Puterilor Centrale.
În sesiunea de după-amiază, Arhimandritul Policarp Chițulescu a vorbit despre Două vechi manuscrise
moldovenești necunoscute. Între piesele unui colecționar din București, Părintele Policarp a descoperit
un manuscris din timpul lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei (1595–1600, 1600–1606), și un altul,
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mult mai vechi, din secolul al XV-lea, din zestrea de carte a unei mănăstiri din Bucovina.
Domnul Alexandru Pascal, relatând despre Alfabete numerice ca sursă de idei matematice despre
numere mari în principatul moldovenesc medieval, a adus în atenție felul grafic în care se redau
numeralele mici și mari – 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 900 000 –în șase manuscrise din secolul
al XVI-lea de la depozitele din București, Moscova, Sankt Petersburg, Saratov, Praga, mănăstirile
Putna și Agapia.
Domnul Eduard Rusu a vorbit despre Muzică și dans în scena „Batjocorirea lui Hristos” din frescele
ctitoriilor epocii lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, cu referire la Pătrăuți, Dorohoi, Bălinești, Arbore,
Voroneț, Dobrovăț, Probota, Humor, Moldovița, Râșca, identificând instrumente muzicale precum
trompete, surle, timpane, tamburine, elemente care completează, la nivel plastic, imaginea Moldovei
medievale.
Domnul Andrei Dumitrescu a analizat un concept iconografic, De la Sarepta la Ierusalim: văduva ca
arhetip al donatorului în iconografia moldovenească de la finalul secolului al XV-lea, cu aplecare
asupra ciclului hagiografic din biserica Sf. Ilie de lângă Suceava, ctitorie a lui Ștefan cel Mare din
1488, pusă în paralel cu o inscripție slavonă din compoziția votivă din naosul fostei episcopii a
Rădăuților (c. 1480–1500).
În continuare, domnul Vlad Bedros, reluând tema „Cel vechi de zile“ în iconografia moldovenească
(sec. XV-XVI): implicații triadologice, a comentat pe marginea acestui motiv iconografic prezent în
bisericile Sf. Parascheva (1481), Voroneț (post 1488), Sf. Nicolae din Rădăuți (1480–1490), Buna
Vestire de la Moldovița (post 1535), biserica Înălțării Domnului a Mănăstirii Neamț (post 1498),
biserica Sf. Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava (1532), și felul în care erminia picturii
se completa cu profeți, ierarhi, sfinți și alte elemente.
În finalul sesiunii de seară, domnul Emil Dragnev, făcând Observații asupra programului iconografic
al paraclisului Sf. Ioan cel Nou de la mănăstirea Bistrița. Sfinți cuvioși și profeți veterotestamentari, în
special asupra tablourilor votive din exterior și interior, a adus din nou în atenție polemica cu privire la
datarea picturii de la acest locaș de cult, cercetătorii oscilând, în continuare, între domnia lui Ștefăniță
(1527–1538) și a doua domnie a lui Petru Rareș (1541–1546).
În a doua zi a Colocviului, 22 iulie, sesiunea de dimineață a început cu comunicarea doamnei Voica
Maria Pușcașu, Observații privind patru biserici modovenești: confirmări și elemente noi, cu reflecții
și puncte de vedere noi asupra bisericii de piatră din Scânteia, a bisericii Sf. Mihail și Gavriil din satul
Stroiești, a bisericii din comuna Grajduri, județul Iași, și a bisericii din Poiana cu Schit de la Popăuți.
Părintele Dumitru Tincu a vorbit Despre turnul bisericii Curților Domnești din Hârlău, 1492–
1892/1902, identificând, pe baza documentelor și a cronicilor, existența unui turn-clopotniță în 1492 la
biserica domnească Sf. Gheorghe din Hârlău, demolat în urma unor lucrări de reparație în 1897, a
cărui existență a fost contestată până astăzi și care trebuie integrat în efortul de restaurare a
Ansamblului Curții Domnești din Hârlău.
Protosinghelul Timotei Tiron, analizând Marmura la ctitoriile domnești, a adus o serie de contribuții
cu privire la folosirea marmurei ca piatră nobilă la mormântul și baldachinul lui Ștefan cel Mare de la
Mănăstirea Putna, la mormântul lui Alexandru Lăpușneanu și alte lespezi domnești de la Mănăstirea
Slatina, la mormintele lui Ieremia și Simeon Movilă de la Mănăstirea Sucevița, arătând că marmura șia pierdut importanța simbolică în secolul XVII, când nu a mai fost folosită exclusiv la necropolele
voievodale ale Moldovei, căpătând întrebuințări mai practice.
Domnul Cristian Antim Bobicescu, în cercetarea Politică și oratorie în Polonia secolului al XVII-lea și
în Moldova lui Miron Barnovschi, a făcut observații fragmentare privind latinismul și originea latină
ca idee în Europa acelei vremi, punându-le în legătură cu reformele lui Miron Barnovschi.
În comunicarea domnului Augustin Guriță, În spiritul Putnei. Câteva note despre activitatea unor
cărturari „mărunți” în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, am putut afla detalii despre dascălii
Constantin, Ștefan și Ilarion de la Putna, despre cărțile deținute de aceștia, și despre circulația
volumelor Alexandria și Isopia în epocă, copiate inclusiv de cărturarii putneni.
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La finalul sesiunii de dimineață, domnul Ștefan S. Gorovei a prezentat volumul „Ștefan cel Mare și
moldovenii din vremea sa”, alcătuit de arheologul Adrian Andrei Rusu, și au fost lansate Analele
Putnei nr. XVI, 2020, 2, XVII, 2021, 1 și XVII, 2021, 2. De asemenea, protosinghelul Dosoftei
Dijmărescu a vorbit despre albumul omagial „Ștefan cel Mare în icoană și altar”, dedicat împlinirii a
30 de ani de la canonizarea domnului Moldovei, iar protosinghelul Elefterie Ionesie a adus date despre
scanările arheologice de la Solca, ctitorie a lui Ștefan Tomșa al II-lea, redeschisă la inițiativa
Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.
Sesiunea de seară a fost dedicată secțiunii muzicale a Colocviului, debutând cu comunicarea doamnei
Yevgeniya Ignatenko (Ucraina), Moldavian and Ukrainian-Belarusian Chant Traditions of the 16th–
18th Centuries: New Research Results, care a prezentat un repertoriu de cântări grecești prezent atât în
manuscrise moldovenești, cât și în manuscrise ucrainene-bieloruse, o nouă etapă în înțelegerea
patrimoniului muzical al țărilor ortodoxe est europene.
Doamna Vesna Sara Peno (Serbia), vorbind despre The Serbian Church Singing Between Oral and
Written Tradition, a remarcat că pedagogia muzicală din școlile ecleziastice și laice din Serbia în
secolele XVIII-XIX s-a bazat în principal pe cântarea din Biserică, care făcea parte din curricula
școlară.
La rândul lui, domnul Simon Marincak (Slovacia), în prezentarea Mukacevo Liturgical and Musical
Traditions. On the issue of Romanian influences on the liturgical-musical tradition of the Mukachevo
Eparchy, a subliniat importanța studierii tradițiilor liturgico-muzicale românești în paralel atât cu cele
din Eparhia Mukachevo din Slovacia de astăzi, cât și cu cele din Ungaria (Hajdúdorog) și
Transcarpatia din Ucraina, pentru a descoperi o istorie culturală înrudită a acestor spații.
Ierodiaconul Avraam Bugu, în articolul Four-Meter Phrases in Middle Byzantine Chant (II), a vorbit
despre fraza muzicală de patru măsuri ca principiu de exegeză a manuscriselor muzicale, întrebuințată
cu precădere în muzica clasică și care a făcut obiectul unor studii muzicologice valoroase din secolele
XVIII-XIX.
În ultima comunicare a serii, Observations on the Technique and Art of the Slow Exegesis, on the
Example of the Octomodal Doxastikon of the Dormition of the Most Holy Theotokos, “Τhearchio
Neumati”, doamna Maria Alexandru s-a concentrat asupra unor aspecte de artă și tehnică a exegezei
muzicale așa cum se reflectă în Arhivarul lui Hourmuzios, unul din cei trei dascăli care a reformat
notația muzicală bizantină la începutul secolului al XIX-lea.
În cea de-a treia zi a Colocviului, sesiunea de dimineață a început cu prezentarea domnului Cătălin
Roibu, Cercetarea dendrocronologică la biserica Dragoș vodă. Noi informații, care din rezultatele
investigărilor științifice ale lemnului a concluzionat că biserica Dragoș vodă a fost construită în
perioada 1390–1400, a fost lărgită cu pronaos în perioada 1770–1780 și i s-a construit o anexă
(probabil o clopotniță) după 1815.
Domnul Alexandru Pascal, în articolul Despre atribuirea eronată a Mineul pe martie (Moscova RSL.
Fоnd. 310. Nr. 80) din biblioteca Mănăstirii Putna, din studiul hârtiei Mineiului a arătat că acesta ar
trebui datat în ultimul sfert al secolul al XIV-lea, ceea ce corectează atribuirea epocii lui Ștefan cel
Mare (1457–1504) făcută de istoriografia de până acum.
Domnul Ion Filipciuc, în comunicarea Ciprian Porumbescu la Putna?, a dat glas la o serie de
nelămuriri privind presupusa prezență a lui Ciprian Porumbescu la Serbarea din 15 august 1871 de la
Putna, conform unor articole de presă, în vreme ce lipsesc alte atestări documentare că Ciprian
Porumbescu și tatăl lui, Iraclie Porumbescu, au fost părtași la eveniment.
Domnul Liviu Papuc, în comunicarea Câteva repere putnene din sec. XIX, a amintit de evenimentul
deschiderii mormintelor de la Putna din 1856, din comisie făcând parte și preotul Iraclie Porumbescu,
care a cultivat anii următori ideea unei serbări la mormântul lui Ștefan cel Mare, materializată în
timpul stăreției lui Arcadie Ciupercovici la Putna, oferindu-se date noi și despre acesta.
A urmat prezentarea monahului Alexie Cojocaru, Din Condica de oaspeți a Mănăstirii Putna (1900–
1908), care a oferit date biografice despre personalități care au vizitat mănăstirea în perioada
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egumeniei lui Teofil Patraș (1901–1917): judecătorul Artur Gorovei, academicianul G. Teodorescu
Kirileanu, lingvistul Alecu Procopovici, preoții Teodor Tarnavschi și Dionisie cavaler de Bejan, ambii
deputați în Dieta Bucovinei, și alți oaspeți de seamă ai vremii.
La rândul lui, protosinghelul Dosoftei Dijmărescu, în comunicarea Părintele Calinic Lupu, viețuitor și
stareț (1957–1958) la Mănăstirea Putna, a investigat parcursul biografic al acestui conducător al
Putnei, adus la cârma ei la 1 ianuarie 1957, de la Mănăstirea Sihăstria, pentru a ajuta demersul de
înnoire a vieții duhovnicești și a organizării gospodărești, până la 31 iulie 1960, când a fost dat afară
din mănăstire în urma Decretului 410/1959.
În sesiunea de după amiază, domnul Ștefan Andreescu a vorbit despre Mănăstirea Secu și Schitul
Flămânda – o surprinzătoare apropiere, sesizând unele asemănări de plan și compoziție arhitecturală
între cele două locașuri, Mănăstirea Secu din Moldova fiind ctitoria marelui vornic Nestor Ureche, iar
schitul Flămânda din Țara Românească fiind întemeiat de marele logofăt Teodosie Rudeanu.
Domnul Mihai-Bogdan Atanasiu, în articolul Ctitori ai Mănăstirii Sfântul Onufrie din veacul al XVIIIlea. Note prosopografice, a adus date noi despre acest locaș de cult ctitorit de preotul Mihu din Siret la
1617 și închinat Mănăstirii Putna, rectitorit de Ștefan Petriceicu la 1673, pe al cărui pomelnic întocmit
de Natanail Dreteanul și îmbogățit de arhimandritul Vartolomei Mazereanu se regăsesc nume adăugite
de binefăcători mici și mari: Vasile Băncescul, monahul Daniil din Tereblecea, monahul Iosif, fratele
fostului mitropolit Iacob Putneanul, Vasile și Iordache din târgul Siret și alții.
Apoi, domnul Mihai Gicoveanu a vorbit despre Patrimoniul funciar al Mănăstirii Solca înainte de
desființarea mănăstirii de către austrieci, arătând că ctitorul ei, Ștefan Tomșa al II-lea, a înzestrat
locașul de cult cu unele sate confiscate de la urmașii boierilor care au „pierit în hiclenie”, alte
proprietăți provenind de la boierul Miron Barnovschi (înainte de domnie), mitropolitul Moldovei
Anastasie Crimca și alți dregători mari și mici.
În continuare, doamna Olimpia Mitric, a oferit date Despre boli și îngrijirea sănătății în obștea
Mănăstirii Sucevița (1785–1900), așa cum reies din circularele Consistoriului privitoare la epidemiile
de holeră, cu avizul medicilor din „Comisia a păzii sănătății”, arătând maladiile suferite de monahi și
tratamentele și rețetele din epocă prescrise pentru aceștia.
În ultima comunicare a Colocviului, Condamnarea la moarte a Mitropolitului Visarion Puiu prin
Decizia Tribunalului Poporului 11/1946. Despre motivațiile și legalitatea ei, protosinghelul Iustin
Taban a arătat că mobilurile care au stat în spatele acestei decizii au fost scrisoarea critică trimisă de
Visarion Puiu lui Stalin în 1939, precum și misiunea religioasă din Transnistria din 1942–1943,
îndreptată împotriva bolșevismului și ateismului, atitudini care l-au transformat pe mitropolitul
Visarion Puiu într-un dușman al regimului comunist.
La finalul Colocviului, arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, gazda
evenimentului, a mulțumit tuturor participanților care se implică an de an în cercetarea istoriei Putnei,
a lui Ștefan cel Mare și a monahismului din Bucovina și Moldova. Împreună cu participanții fizici și
online, s-au cântat imnul Apărătoare, Doamnă și troparele întâiului ctitor al Putnei, Sf. Voievod Ștefan
cel Mare, și al celui de-al doilea, Sf. Ier. Iacob Putneanul, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru
a putea realiza noi întâlniri și aduce noi contribuții la cunoașterea culturală și spirituală a Moldovei.
(Mănăstirea Putna, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-27/Colocviile-Putnei-XXVII-Manastirea-Putna-la-final

9

7. Tabără la Slătioara pentru tineri voluntari ATOS- recompensă pentru
efortul susținut în perioada pandemiei și în contextul actual al războiului,
unde s-au implicat cu dăruire în sprijinirea refugiaților - News Bucovina, 26
Iulie 2022
Prima serie de 36 de tineri voluntari ATOS au participat, în luna iulie, timp de cinci zile la o tabără
organizată la Slătioara, la poalele Masivului Rarău, unde este Rezervația Naturală Codrii Seculari,
aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO, urmând ca în luna august să intre a doua serie de 36 de tineri
voluntari.
Programul de Vacanță a fost recompensă pentru efortul susținut în perioada Pandemiei și în contextul
actual al războiului, unde s-au implicat cu dăruire în sprijinirea refugiaților, potrivit Pr. JustinianRemus Cojocar.
Sursa citată menționează că 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!
Organizatorii au mulțumit Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei” și oamenilor de bine
pentru că au finanțat acest Program de Vacanță cu 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.
https://www.newsbucovina.ro/social/348361/tabara-la-slatioara-pentru-tineri-voluntari-atosrecompensa-pentru-efortul-sustinut-in-perioada-pandemiei-si-in-contextul-actual-al-razboiului-unde-sau-implicat-cu-daruire-in-sprijinirea-refugiatil

8. Când vor face și partidele? 2.300 de copii merg în tabăra organizată de un
singur episcop - Știri pe surse, 26 iUlie 2022, Autor: Cristi Șelaru, Redactor
Peste 500 de copii proveniți din satele județului Vaslui au participat, în perioada 16 iunie – 15 iulie, la
cea de a patra ediție a taberelor de vară „Copilărie și credință” organizate de Episcopia Hușilor,
condusă de PS Ignatie.
Proiectul desfășurat în colaborare cu Asociația JoyCamps România va continua pe tot parcursul verii.
Organizatorii estimează anul acesta aproximativ 2300 de participanți, proveniți din 23 de comunități
rurale.
În prima lună de activitate, au fost organizate tabere în localitățile Vovriești, Țibăneștii Buhlii,
Alexandru Vlahuță, Bunești-Averești, Arsura, Pâhnești și Laza, scrie basilica.ro.
Programul taberelor include activități educative non-formale susținute de voluntarii Asociațiiei
JoyCamps Romania, precum: comunicare, prim-ajutor, orientare și supraviețuire în natură, magichands, tir cu arcul, drumeții, muzică, vânătoare de comori și altele.
Cea mai recentă tabără organizată în cadrul proiectului s-a încheiat marți în comuna Vetrișoaia, la care
au participat 135 de copii și tineri.
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„În toate comunitățile am fost primiți foarte bine, implicându-se alături de noi primăriile și domnii
primari, școlile și cadrele didactice, preoții și credincioșii care ne-au ajutat să implementăm tabăra și la
ei în localitate. Țin să le mulțumesc mult, cu recunoștință, pentru tot efortul depus în cele 4 sau 5 zile,
cât am stat în fiecare tabără”, a transmis Marian Dumitru Rugină, consilier eparhial al sectorului
activități cu tineretul și președintele Asociației „JoyCamps Romania”.
„Încercăm să cultivăm valorile morale și spirituale sănătoase, să ne jucăm, să aducem în sufletul
fiecărui copil sentimentul autentic de tabără”, a mai spus acesta.
Fiecare tabără se încheie cu Sfânta Liturghie, copiii au posibilitatea de a se spovedi și împărtăși.
Activitățile sunt organizate cu sprijinul a peste 80 de voluntari, repartizați pe fiecare tabără, special
pregătiți.
Ediția de anul acesta se va încheia în data de 3 septembrie.
https://www.stiripesurse.ro/cand-vor-face-si-partidele-2300-de-copii-merg-in-tabara-organizata-de-unsingur-episcop_2486825.html

9. VIDEO Preoții, călugării, episcopul și credincioșii au ieșit pe câmp și s-au
rugat pentru ploaie, iar apoi a venit potopul - Știri pe surse, 27 Iulie 2022,
Autor: Cristi Șelaru, Redactor
Patriarhul Daniel le-a cerut preoților Bisericii Ortodoxe Române să rostească rugăciuni pentru ploaie,
după ce multe județe se confruntă cu secetă extremă.
În județul Teleorman, lângă Mănăstirea Pantocrator, ctitorie a lui Gigi Becali, un sobor de preoți,
călugări și diaconi, în frunte cu ierarhul locului, PS Galaction, au ieșit pe câmp, duminică, și au
săvârșit o slujbă specială pentru ploaie. Rugăciunile le-au fost ascultate, iar în noaptea de duminică
spre luni a plouat.
https://www.stiripesurse.ro/video-preotii-calugarii-episcopul-si-credinciosii-au-iesit-pe-camp-si-s-aurugat-pentru-ploaie-iar-apoi-a-venit-potopul_2485050.html

10.Av. Gheorghe Piperea dă de înțeles că ar putea candida la președinție:
Românii sunt pentru o Europa a națiunilor, iar nu a birocrației
iresponsabile și de psihiatrie de la Bruxelles, pentru o planetă a oamenilor,
iar nu a naziștilor senili care ne vor reduși la 800 de milioane, ca acum 500
de ani - R3media, 27 Iulie 2022, de Radu Ursan
Avocatul Gheorghe Piperea a spus, într-un interviu, că va „intra în cursa electorală”, la un moment dat,
dar deocamdată face un exercițiu de informare a cetățenilor pe subiectele de interes.
Piperea spune că discuția despre alegerile din 2024 a început pentru că este nevoie de o diversiune de
la problemele actuale. Avocatul acuză presa că ascunde „sub preș” problemele reale ale societății.
„Așa cum spuneam mai sus, a patra putere în stat, presa, a fost capturată de multișor de puterea
economică, o putere a banului, care a devenit o putere globală, cu propriile legi a-naționale, o putere
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care face să i se subordoneze orice altă putere în stat. Da, este și incapacitate intelectuală sau volitivă a
presei de a concentra atenția opiniei publice pe ceea ce este cu adevărat important, pe ceea ce ne
afectează viața de zi cu zi, pe existența pe termen mediu și lung, pe valorile și pe pilonii pe care ne
construim viața. Dar este și dependență economică atroce. Nu doar că presa depindea deja de
publicitate în urmă cu 20 de ani: acum depinde și de marile platforme online sau de rețelele de
socializare. Fără acces acolo, fără prezența acolo, nu mai există venituri pentru o sustenabilitate
decentă a muncii jurnaliștilor. Dar pentru acces, trebuie să te supui „standardelor comunității”, să fii
politically correct, să îți semnalizezi permanent virtutea de a crede doar în informațiile oficiale. Printro distopică întoarcere în timp, suntem obligați acum să respectăm același tip de reguli totalitare pe care
le stabileau comuniștii și pe care încercam să le ocolim prin tot felul de metode și șopârle. Numai că
acum acest lucru a devenit imposibil: suntem la un click distanță de neutralizarea ca identitate digitală
sau de faliment”, a spus Piperea într-un interviu acordat jurnalistului Cornel Nistorescu în Cotidianul.
Piperea afirmă că principalii favoriți la funcția de președinte, Laura Codruța Koveși și Mircea Geoană,
nu se deosebesc prin nimic.
„O fi și comoditate, cine știe – probabil că lumea vrea un stil de prezidențiale ca în SUA, cu doi
candidați ireductibili (mă rog, nu cred că dna Kovesi și dl Geoană sunt chiar diferiți, ambii fiind ultraprogresiști și globaliști). Numai că s-a văzut unde a dus stilul american – SUA și lumea au un „lider”
de toată stima în persoana dlui Biden, care nu mai știe dacă dă mâna cu persoane reale sau cu
fantome…”, a spus avocatul.
El mai zice că românii s-au săturat de globalism și vor normalitate, iar acest lucru este arătat de toate
sondajele de opinie.
„Da, lumea chiar vrea altceva, s-a săturat de ciorbe re-încălzite. Mai mult de 2/3 dintre românii, testați
chiar de institutele de sondare a opiniei publice pe care le-am criticat mai sus, sunt pentru suveranism,
sunt pentru mai puțin progresism globalist, sunt pentru o Europa a națiunilor, iar nu a birocrației
iresponsabile și de psihiatrie de la Bruxelles, pentru o planetă a oamenilor, iar nu a naziștilor senili
care ne vor reduși la 800 de milioane, ca acum 500 de ani”, a menționat Piperea.
În final, avocatul a schițat un „program” în 13 puncte, în care s-ar putea defini în cursa electorală:
„– Președintele României trebuie:
– să redea poporului încrederea în democrație,
– să pună punct „republicii experților” și „republicii procurorilor”, luându-și în serios rolul de
mediator între societate și puterile publice,
– să pună serviciile secrete sub controlul civil efectiv și prompt al Parlamentului,
– să redea celor 3 puteri ale statului dreptul și autoritatea de a limita intruziunea puterii economice în
legislativ, executiv și justiție,
– să repună la locul cuvenit răspunderea tuturor decidenților pentru faptele proprii, punând capăt
epidemiei de reglementări și contracte care îi cadorisesc pe decidenți cu imunitatea sau cu impunitatea,
– să respecte și să impună respectul dispozițiilor constituționale relative la dreptate, ca valoare
fundamentală a Statului român, la caracterul democratic și social al acestuia, la obligația de a proteja
drepturile personalității și condiția umană, la libertatea conștiinței și a presei, la libertatea comerțului,
– să se preocupe permanent de protejarea interesului național prioritar în activitatea economică,
inclusiv în privința resurselor naturale (agricole, industriale sau tehnologice),
– să garanteze proprietatea individuală,
– să asigure libertatea presei, inclusiv pe platformele online sau în rețelele de socializare,
– să se preocupe permanent de menținerea independenței magistraților,
– să facă din educație, cercetare științifică fundamentală și aplicată și din sănătate priorități naționale
absolute și perene,
– să facă din circulația liberă și rapidă a cetățenilor în interiorul țării un țel permanent al executivului,
– să acționeze în permanență în așa fel încât orice locuitor al acestor meleaguri să se simtă acasă,
opunându-se oricărei forme de segregare (sanitară, ideologică, religioasă)”.
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https://r3media.ro/av-gheorghe-piperea-da-de-inteles-ca-ar-putea-candida-la-presedintie-romanii-suntpentru-o-europa-a-natiunilor-iar-nu-a-birocratiei-iresponsabile-si-de-psihiatrie-de-la-bruxelles-pentruo-planeta/

11.Ministrul Sănătății explică de ce e INUTIL ca Guvernul să reimpună
purtarea măștii. Fără să vrea, Rafila a arătat de ce măsura a fost INUTILĂ
și în trecut - r3media, 26 IUlie 2022, de Redacția
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat de ce ar fi inutilă o încercare de reimpunere a purtării
obligatorii a măștii.
Într-o conferință de presă, Rafila a spus că o astfel de măsură „s-ar putea să nu dea rezultate”, dintr-un
motiv foarte simplu: dacă nu este purtată corect, masca n-are nicio utilitate.
„Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate. Introducerea obligativităţii s-ar
putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca dacă este purtată incorect este
inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de
control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a mai spus Alexandru Rafila.
Indirect, ministrul a admis că majoritatea românilor nu vrea să poarte mască și că măsurile de
impunere de anul trecut au fost inutile. Motivul? Mulți români au purtat masca de formă, incorect,
doar de frica amenzilor.
În ultimele 24 de ore, peste 12.000 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID au fost înregistrate –
un număr record în ultimele cinci luni.
Potrivit estimărilor anunțate de Rafila, săptămâna viitoare, numărul cazurilor raportate zilnic se va
situa în jurul a 10.000.
https://r3media.ro/ministrul-sanatatii-inutil-ca-guvernul-sa-reimpuna-purtarea-mastii-rafial-masura-afost-inutila-si-in-trecut/
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