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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 28 iulie 2022, ora 13.00 

 
- 9.802 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(5.347 de teste RT-PCR și 22.818 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 328 cazuri; 

- în județul Botoșani – 93 cazuri;  

- în județul Neamț – 125 cazuri; 

- în București – 2569 cazuri. 

- 12 decese(9 nevaccinați, 3 vaccinați) 

- 3.709 de persoane internate, 253 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-28.07.2022.pdf 

 

 

 

2. Am găsit-o pe Alexandra, feblețea popii din Iași care se iubește cu 

enoriașele! Spovedania tinerei este incendiară: „Mi-a plăcut de el că avea 

ochii albaștri” – (EXCLUSIV) - BZI, 28 IUlie 2022 
 

Reporterii BZI au găsit-o pe Alexandra, tânăra care s-a iubit cu preotul ieșean, Bogdan Orzetic. Tânăra 

a acceptat să vorbească despre aventura cu fața bisericească. Povestea este mai mult decât savuroasă și 

pare desprinsă mai degrabă dintr-o telenovelă 

Alexandra, tânăra care s-a iubit pe ascuns cu preotul Orzetic, din Scobâlțeni, a acceptat să vorbească 

despre aventura care a pus pe jar o comunitate întreagă. Reporterii BZI au găsit-o pe femeie și au aflat 

povestea de iubire dintre ea și fața bisericească. 

„Eu am început să vorbesc cu el la spovedanie… Atunci m-a întrebat cum sunt cu soțul meu, dacă 

avem relații, ce facem, cum facem… Nu știu de ce, dar i-am spus… Îmi plăcea, așa, să vorbesc cu el, 

să-i povestesc, vedeam că-i place”, a spus Alexandra. 

Așa a început relația dintre tânără și preot, relație ce avea ușor, ușor să se transforme. După 

spovedanie, tânăra a început să vorbească cu preotul la telefon. 

Preotul, interesat de viața intimă a enoriașei 

Poveștile despre viața sexuală a Alexandrei erau la ordinea zilei. 

„Vorbeam la telefon cu el și la fel îi povesteam ce făceam cu soțul seara… După ne-am mai întâlnit. 

Mie îmi plăceau ochii lui albaștri și cum arată, așa… A fost ca o joacă”, a completat tânăra. 

Alexandra a spus că în timpul discuțiilor sale cu preotul a aflat că lucrurile între slujitorul Domnului și 

preoteasă nu mai merg atât de bine. 

„Popa îmi spunea că nu mai face lucruri cu preoteasa și cam asta a fost… Ne-am întâlnit și… s-a ajuns 

unde s-a ajuns”, a spus Alexandra. 

„M-a bătut, deși știa că am avut o aventură cu popa” 

Plină de vânătăi, tânăra a spus că nu prea a înțeles de ce soțul ei a bătut-o 3 zile și 3 nopți. 

„Eu nu știu de ce m-a bătut, eu am recunoscut că am fost cu popa. Cred că soțului a început să-i placă 

să mă bată, mă gândesc… Nu știu ce să mai zic. Oricum, m-a bătut rău, eram plină de vânătăi, chiar și 

acum mai am. El mi-a spus că trebuie să sufăr și eu cum a suferit el atunci când a aflat că îl înșel cu 

popa”, a spus tânăra. 

Alexandra s-a dat de gol 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-28.07.2022.pdf
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Povestea poate nu ar fi ieșit la iveală niciodată, dacă Alexandra nu i-ar fi povestit cumnatei sale, cu lux 

de amănunte, întâlnirile cu preotul Orzetic. 

„Eu am greșit că i-am povestit cumnatei. Ea a văzut în seara de Înviere că vorbesc prin mesaje cu 

cineva. Nu vorbeam cu preotul, era altcineva. Cred că i-a spus soțului și după au pus ei la cale un 

plan”, a spus Alexandra. 

Cum tinerei îi place mult să povestească, i-ar fi spus cumnatei sale că are o aventură cu preotul. 

„Eu i-am spus ei de popă, iar ea tot mă întreba ce facem, cum facem și tot așa. Eu i-am povestit, pentru 

că îmi plăcea cum era ea interesată și voia să afle lucruri. Oricum, i-am zis și lucruri pe care nu le-am 

făcut… Nu știu de ce, dar îmi plăcea să-i povestesc”, a adăugat tânăra. 

Odată ce cumnata tinerei a aflat, totul a ajuns la urechile soțului tinerei, la Gheorghiță. Bărbatul a venit 

din străinătate și a vrut să clarifice situația. Vă reamintim că Gheorghiță Nicai, soțul Alexandrei, era în 

vizorul polițiștilor, fiind acuzat de lovire. Între timp, pe numele său a fost depusă și plângerea 

preotului care îl acuza de șantaj. Soțul înșelat a amenințat că va face publică aventura celor doi. 

Oamenii legii au organizat, astfel, un flagrant, iar Gheorghiță Nicai a fost surprins în timp ce lua o 

sacoșă cu bani de la preot. 

Acum Nicai este arestat preventiv pentru 30 de zile, iar preotul nu are voie să mai țină slujbe. În 

edițiile viitoare, vă vom prezenta alte dezvăluiri făcute de Alexandra. Revenim! 

 

https://www.bzi.ro/am-gasit-o-pe-alexandra-febletea-popii-din-iasi-care-se-iubeste-cu-enoriasele-

spovedania-tinerei-este-incendiara-mi-a-placut-de-el-ca-avea-ochii-albastri-exclusiv-

4510229?utm_source=website&utm_medium=deschideri 

 

 

 

3. Preot din Iaşi, prins cu amanta chiar de soţul înşelat, care i-a cerut 10.000 de 

euro să păstreze tăcerea. Cum s-a încheiat scandalul sexual - Adevărul, 26 

iulie 2022,de Cristina Morozan 

 
Un fermier din Podul Iloaiei, judeţul Iaşi, a fost arestat preventiv săptămâna trecută, după ce a fost 

prins în flagrant când lua de la preotul dintr-o parohie apropiată 10.000 de euro pentru a nu divulga 

aventura pe care acesta a avut-o cu soţia sa. Bărbatul s-a ales şi cu un dosar penal şi pentru violenţă 

domestică după ce şi-a bătut nevasta pe care a prins-o cu preotul. Preotul Bogdan O. a fost surprins 

într-o noapte cu amanta chiar de către soţul acesteia, Gheorghe S. N., fermier în Podu Iloaiei, conform 

7 Iaşi.   Bărbatul a vrut să-şi facă dreptate şi l-a alergat pe preot, iar pe soţie, pe Alexandrina S.N. a 

bătut-o. Acesta a mers la Poliţie, a depus plângere şi a cerut emiterea unui ordin de protecţie împotriva 

soţului violent.    Gheorghe a încercat să îl şantajeze pe preot şi i-a cerut 20.000 de euro pentru a nu 

divulga aventura avută cu soţia sa, înţelegându-se până la urmă asupra sumei de 10.000 euro. Dar soţia 

preotului a aflat de faptul că soţul său este şantajat şi a anunţat Poliţia.   „Alexandra este în maşină. E 

umflată toată de la bătaie… Părinte, hai să n-o lungim ştiu tot. Dumneata m-ai cununat, tot dumneata 

mă divorţezi”, spune soţul înşelat, conform înregistrării audio obţinute de 7 Iaşi.   Bărbatul a fost prins 

în flagrant şi arestat preventiv pentru şantaj, la finalul săptămânii trecute, în urma unei cereri formulate 

de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi avizată de magistraţi   În 2018 bărbatul a mai avut 

probleme cu legea, când a fost condamnat la 3 ani  de închisoare cu suspendarea executării pedepsei 

pe durata a 4 ani termen de supraveghere pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu 

rea-credinţă de documente false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri europene, în formă continuată.   Decizia a fost luată de Curtea de Apel în luna decembrie 

2018, iar bărbatul a fost obligat să plătească peste 17 mii lei către Agenţia de Plăti şi Intervenţie şi 

Agricultură şi să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.    În urmă cu o săptămână, 

https://www.bzi.ro/am-gasit-o-pe-alexandra-febletea-popii-din-iasi-care-se-iubeste-cu-enoriasele-spovedania-tinerei-este-incendiara-mi-a-placut-de-el-ca-avea-ochii-albastri-exclusiv-4510229?utm_source=website&utm_medium=deschideri
https://www.bzi.ro/am-gasit-o-pe-alexandra-febletea-popii-din-iasi-care-se-iubeste-cu-enoriasele-spovedania-tinerei-este-incendiara-mi-a-placut-de-el-ca-avea-ochii-albastri-exclusiv-4510229?utm_source=website&utm_medium=deschideri
https://www.bzi.ro/am-gasit-o-pe-alexandra-febletea-popii-din-iasi-care-se-iubeste-cu-enoriasele-spovedania-tinerei-este-incendiara-mi-a-placut-de-el-ca-avea-ochii-albastri-exclusiv-4510229?utm_source=website&utm_medium=deschideri
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Alexandrina a cerut un ordin de protective împotriva soţului, judecătorii avizând cererea pentru 

următoarele şase luni. 

 

https://adevarul.ro/locale/iasi/preot-iasi-prins-amanta-sotul-inselat-i-a-cerut-10000-euro-pastreze-

tacerea-s-a-incheiat-scandalul-sexual-1_62e021a55163ec4271031149/index.html 

 

 

 

4. Popa și cunilingusul! Doamne ferește, la ce s-a ajuns din cauza preotesei - 

BZI, 27 Iulie 2022 
 

Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu una mondenă de prin zona rurală, unde popa Bogdănel Orz 

se află în budă tare, pentru că nu și-a ținut pantalonii. După cum se știa, popa a dat peste o cucoană de 

prin împrejurimile de la Podu lui Iloaie, care avea bărbatul plecat în străinătate. Când s-a întors, a ieșit 

ditamai scandalul, pentru că soțul și-a dat seama că a fost înșelat de nevastă, tocmai cu popa din sat. 

Dar asta e partea cunoscută a poveștii. Babele au aflat cum au stat lucrurile. Muierea care și-o trăgea 

cu popa s-a apucat să povestească cumnatei, sora bărbatului plecat în străinătate, că fața bisericească 

este foarte pricepută în pat, pentru că se axează strict pe plăcerile femeii, dacă se înțelege printre 

rânduri. Însă cumnățica a înregistrat tot și i-a transmis fratelui care i-a aplicat un toc de bătaie, timp de 

3 zile. Gurile rele mai spun că popa o prefera pe nevasta prăpăditului plecat în străinătate pentru că 

oferea ceva ce nu găsea la preoteasă. Femeia stătea în poziții nenaturale, dosnice, interzise de sinod. 

Dar despre telenovela asta și cu ocazia edițiilor viitoare. 

 

https://www.bzi.ro/popa-si-cunilingusul-doamne-fereste-la-ce-s-a-ajuns-din-cauza-preotesei-

4509474?utm_source=website&utm_medium=top-stiri 

 

 

 

5. Popa vrea să dea bani cât și cui trebuie, numai să rămână la parohie - BZI, 

28 Iulie 2022 
 

Babele bârfitoare încep rubrica de azi și vă spun câteva vorbe despre popa Orz, ăla de la Podișul 

Oloaiei. Bre, după cum știți, popa a călcat strâmb și pregătise vreo 10.000 de epuroi ca să spele 

rușinea. Cert este că popa a rămas cu banii, iar povestea de amor cu enoriașa s-a răspândit în tot satul. 

Problema este că, acum, cică popa tot roagă cu euroi pe cine prinde și speră să nu fie aruncat din 

parohie de mai marii bisericilor. A spus cuiva că se și împrumută, dacă e cazul, numai să rămână popă. 

Acum, nah, babele au dat un pont, poate se oferă vreun popă să ia o șpagă grasă… 

 

 

https://www.bzi.ro/popa-vrea-sa-dea-bani-cat-si-cui-trebuie-numai-sa-ramana-la-parohie-

4510328?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index 

 

 

https://adevarul.ro/locale/iasi/preot-iasi-prins-amanta-sotul-inselat-i-a-cerut-10000-euro-pastreze-tacerea-s-a-incheiat-scandalul-sexual-1_62e021a55163ec4271031149/index.html
https://adevarul.ro/locale/iasi/preot-iasi-prins-amanta-sotul-inselat-i-a-cerut-10000-euro-pastreze-tacerea-s-a-incheiat-scandalul-sexual-1_62e021a55163ec4271031149/index.html
https://www.bzi.ro/popa-si-cunilingusul-doamne-fereste-la-ce-s-a-ajuns-din-cauza-preotesei-4509474?utm_source=website&utm_medium=top-stiri
https://www.bzi.ro/popa-si-cunilingusul-doamne-fereste-la-ce-s-a-ajuns-din-cauza-preotesei-4509474?utm_source=website&utm_medium=top-stiri
https://www.bzi.ro/popa-vrea-sa-dea-bani-cat-si-cui-trebuie-numai-sa-ramana-la-parohie-4510328?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index
https://www.bzi.ro/popa-vrea-sa-dea-bani-cat-si-cui-trebuie-numai-sa-ramana-la-parohie-4510328?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index
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6. Preotul care a păcătuit cu o femeie măritată, apoi l-a dat pe soţul şantajist pe 

mâna poliţiei. Localnicii îl apără, deşi ar fi "poftit" şi la vecine: "Problema e 

că s-o aflat" - Observator, 26 Iulie 2022 
 

Un preot a încălcat două din cele zece porunci: a poftit la soţia aproapelui şi a preacurvit. Soţul femeii 

a aflat, şi-a agresat partenera, iar apoi a a cerut compensaţii financiare de la părinte. Însă faţa 

bisericească a înregistrat şantajul şi, la presiunea preotesei, l-a dat pe bărbat pe mâna poliţiei.  

Înainte de şantaj a fost adulterul. Cu soţul plecat la muncă în străinătate, nemulţumită de căsnicie, 

tânăra a început să treacă mai des pe la preotul care i-a cununat. Din vorbă în vorbă, părintele a 

chemat-o la el acasă să o consoleze...  

Furios, soţul înşelat i-a cerut socoteală preotului din Iaşi 

Soţ înşelat: Consider că ai făcut o greşeală prin ceea ce ai făcut. Ştii foarte bine, la dumneata acasă, în 

apartament, de două ori cel puţin mi-a recunoscut ea şi la hotel la Iaşi, da? 

Preot: În hotel, nu ştiu. 

Soţul a aflat de întâlnirile ilicite când a revenit în ţară. Furios, şi-a lovit soţia până când tânăra a 

recunoscut totul. "După ce a aflat de escapada soţiei, bărbatul înşelat nu a stat prea mult pe gânduri şi a 

venit la biserică pentru a discuta cu preotul. Chiar în interiorul lăcaşului de cult a negociat cu acesta 

preţul tăcerii sale pentru a nu afla toată localitate ce s-a întâmplat între ei", spune Clara Mihociu, 

reporter Observator.  

"Alexandra este în mașină, umflată toată. Dumneata m-ai cununat, tot dumneata mă divorțezi". Preot 

prins cu amanta, şantajat de soţul fermier 

"Părinte, hai să n-o lungim, ştiu tot". Un preot din Iaşi, şantajat de un fermier după ce a "poftit" la 

nevasta lui 

Trei bărbaţi au furat un seif cu 300.000 de euro dintr-o casă din Bucureşti. Păgubitul este un cunoscut 

dresor de câini 

Soţ înşelat: Părinte, hai să n-o lungim, știu totul. Dumneata m-ai cununat, tot dumneata mă divorțezi! 

Preot: Eu îmi cer iertare.   

Soţ înşelat: Părinte... 

Preot: Lasă-mă să îţi spun ce mă doare.  

Soţ înşelat: Dă-mi voie să-ţi spun un lucru. Eu mi-am cerut iertare de sute de mii de ori de la procurori, 

iertaţi-mă şi nu m-o iertat niciodată, am făcut ani de puşcărie.  

Soţ înşelat: Mi-ai făcut o greşeală şi trebuie să îmi plăteşti.  

Preot: Eu nu ţi-am făcut ţie o greşeală, am făcut o greşeală înaintea lui Dumnezeu.  

Soţ înşelat: Nu contează. Dumneata o spui zi de zi: nu e bine să râvneşti la bunul altuia. Alexandra e 

bunul meu. 

Preot: Dar nu e un bun.  

Soţ înşelat: Gata, gata. Nu aveai dreptul. 

Preot prins cu amanta, şantajat de soţul acesteia 

Aşa că bărbatul a considerat că i se cuvin compensaţii financiare. Consistente. 

Preot: Gheorghiţă, chiar dacă vrei banii ăştia, eu nu pot să ţi-i dau. Cel puţin, nu toţi odată. 

Soţ înşelat: Nu ştiu ... Eu vreau 20.000 de euro. 

Despre şantaj însă a aflat şi preoteasa, care n-a vrut să cedeze şi a anunţat poliţia. Oamenii legii au 

organizat un flagrant şi, când preotul s-a întâlnit cu bărbatul încornorat să predea prima tranşă de 5.000 

de euro, soţul a fost arestat pentru şantaj şi violenţă în familie. Pe numele bărbatului a fost emis şi un 

ordin de protecţie. 

Ce cred localnicii despre scandalul sexual de la biserică 

La trei zile de la scandalul sexual care a zguduit micuţa comună din Iaşi, biserica e închisă. De ruşine, 
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preotul nu mai iese din casă. "Problema e că s-o aflat, asta mai mare problema, că dacă nu se afla, avea 

şi el un duhovnic, mărturisea, aşa ... e ceva ruşinos şi pentru noi", spune un localnic. "Ea e de vină 

dacă ... mă scuzaţi!", crede un altul. "Eu am lucrat vreo 21 de ani la biserică, în general se comporta 

frumos. Dar fiecare om are scăparea lui şi asta e", comentează un bărbat. "Eu m-am dus într-o zi la 

muncă şi, fiind aşa cald, aveam o fustă cam scurtă să zic. Şi mi-a spus: Ioana, ce sexi eşti azi", 

mărturiseşte o femeie.  

Părintele nu mai are voie să slujească. "După ce se va vedea în ce măsură e sau nu vinovat, se va 

comunica o eventuală pedepsire a sa", declară Constantin Sturzu, preot Mitropolie. Iar tânăra agresată 

nu s-a mai întors în sat. Femeia este acum într-un centru pentru victimele violenţei în familie.  

 

https://observatornews.ro/eveniment/preotul-care-a-pacatuit-cu-o-femeie-maritata-apoi-la-dat-pe-

sotul-santajist-pe-mana-politiei-localnicii-il-apara-desi-ar-fi-poftit-si-la-vecine-481036.html 

 

 

 

7. Ce spun enoriașii despre preotul din Iași prins în pat cu soția unui 

consătean: ”Problema e că s-a aflat”- Fanatik, SpyNews, Kanal D, Știri de 

Cluj, 26 Iulie 2022, de Adrian Baciu 
 

Enoriașii din Scobâlțeni au reacționat față de scandalul uriaș izbucnit în localitatea lor, acolo unde 

preotul din parohie a fost prins în pat cu soția unui consătean.  

Liniștea într-o micuță așezare în județul Iași a fost zdruncinată de un scandal amoros care îl are în 

prim-plan chiar pe preotul din parohie. 

Enoriașii, despre preotul din Iași prins în pat cu soția unui consătean ”Ea e de vină” / ”Problema e că 

s-a aflat” 

Preotul Bogdan Orzetic, în vârstă de 46 ani, care slujea în Parohia Scobâlțeni, a fost prins în pat cu 

amanta de 26 de ani. Femeia e căsătorită cu un fermier din Podu Iloaiei, în vârstă de 52 de ani. 

Gheorghe, bărbatul încornorat, a reacționat cu furie și sete de răzbunare după ce a aflat de cele 

petrecute pe la spatele său. Fermierul și-a bătut nevasta și s-a dus să-l șantajeze pe preot. În final, 

Gheorghe a rămas și înșelat, și arestat. 

De trei zile, de când s-a aflat de scandal, biserica din Scobâlțeni este închisă. Enoriașii nu par deloc să-

l învinuiască pe preot pentru gestul său de desfrânare, ba dimpotrivă. 

”Problema e că s-a aflat, asta e cea mai mare problemă, că dacă nu se afla, avea şi el un duhovnic, 

mărturisea, aşa … e ceva ruşinos şi pentru noi”, spune un localnic, conform ObservatorNews. 

Alte persoane din localitate spun că femeia s-ar face vinovată de această întâmplare. ”Ea e de vină 

dacă … mă scuzaţi!”, crede un alt localnic. 

”Eu am lucrat vreo 21 de ani la biserică, în general se comporta frumos. Dar fiecare om are scăparea 

lui şi asta e”, spune un alt bărbat. 

O femeie din Scobâlțeni dă de înțeles că preotul i-ar fi făcut și ei unele complimente nu tocmai 

ortodoxe. 

Topul latifundiarilor din Parlamentul României. Deputatul PSD Nicu Niță are peste 100 de terenuri, 

totalizând 1,3 milioane de metri pătrați 

”Eu m-am dus într-o zi la muncă şi, fiind aşa cald, aveam o fustă cam scurtă să zic. Şi mi-a spus: 

Ioana, ce sexi eşti azi”, spune femeia. 

Preotul din localitatea ieșeană nu mai are voie să slujească 

Până la definitivarea acestui caz, părintele nu mai are voie să slujească. 

”După ce se va vedea în ce măsură e sau nu vinovat, se va comunica o eventuală pedepsire a sa”, a 

spus Constantin Sturzu, preot Mitropolie, conform sursei citate. 

https://observatornews.ro/eveniment/preotul-care-a-pacatuit-cu-o-femeie-maritata-apoi-la-dat-pe-sotul-santajist-pe-mana-politiei-localnicii-il-apara-desi-ar-fi-poftit-si-la-vecine-481036.html
https://observatornews.ro/eveniment/preotul-care-a-pacatuit-cu-o-femeie-maritata-apoi-la-dat-pe-sotul-santajist-pe-mana-politiei-localnicii-il-apara-desi-ar-fi-poftit-si-la-vecine-481036.html
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https://www.fanatik.ro/ce-spun-enoriasii-despre-preotul-din-iasi-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-

problema-e-ca-s-a-aflat-20099240 

 

https://spynews.ro/actualitate/stiri-interne/problema-e-ca-sa-aflat-localnicii-il-apara-pe-preotul-care-a-

pacatuit-cu-o-femeie-maritata-biserica-din-localitate-a-fost-insa-inchisa-285230.html 

 

https://www.kanald.ro/preotul-care-a-fost-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-a-fost-absolvit-de-

vina-de-catre-enoriasi-ea-e-de-vina-problema-e-ca-s-a-aflat-20240444 

 

https://www.stiridecluj.ro/national/preotul-care-a-poftit-la-sotia-aproapelui-aparat-de-localnici-desi-ar-

fi-poftit-si-la-alte-vecine-problema-e-ca-s-a-aflat 

 

 

 

 

8. Iaşi: Festival al familiei, Inimo, organizat de un preot pentru a ajuta peste 

10.000 de copii nevoiaşi - News Pașcani, R3media, 28 Iulie 2022, de Redacția 

 
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. 

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. 

radio iasi 

 

https://newspascani.com/iasi-festival-al-familiei-inimo-organizat-de-un-preot-pentru-a-ajuta-peste-10-

000-de-copii-nevoiasi/ 

 

https://r3media.ro/pr-dan-damaschin-organizeaza-un-festival-caritabil-pentru-a-ajuta-zece-mii-de-

copii/ 

 

 

 

 

https://www.fanatik.ro/ce-spun-enoriasii-despre-preotul-din-iasi-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-problema-e-ca-s-a-aflat-20099240
https://www.fanatik.ro/ce-spun-enoriasii-despre-preotul-din-iasi-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-problema-e-ca-s-a-aflat-20099240
https://spynews.ro/actualitate/stiri-interne/problema-e-ca-sa-aflat-localnicii-il-apara-pe-preotul-care-a-pacatuit-cu-o-femeie-maritata-biserica-din-localitate-a-fost-insa-inchisa-285230.html
https://spynews.ro/actualitate/stiri-interne/problema-e-ca-sa-aflat-localnicii-il-apara-pe-preotul-care-a-pacatuit-cu-o-femeie-maritata-biserica-din-localitate-a-fost-insa-inchisa-285230.html
https://www.kanald.ro/preotul-care-a-fost-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-a-fost-absolvit-de-vina-de-catre-enoriasi-ea-e-de-vina-problema-e-ca-s-a-aflat-20240444
https://www.kanald.ro/preotul-care-a-fost-prins-in-pat-cu-sotia-unui-consatean-a-fost-absolvit-de-vina-de-catre-enoriasi-ea-e-de-vina-problema-e-ca-s-a-aflat-20240444
https://www.stiridecluj.ro/national/preotul-care-a-poftit-la-sotia-aproapelui-aparat-de-localnici-desi-ar-fi-poftit-si-la-alte-vecine-problema-e-ca-s-a-aflat
https://www.stiridecluj.ro/national/preotul-care-a-poftit-la-sotia-aproapelui-aparat-de-localnici-desi-ar-fi-poftit-si-la-alte-vecine-problema-e-ca-s-a-aflat
https://newspascani.com/iasi-festival-al-familiei-inimo-organizat-de-un-preot-pentru-a-ajuta-peste-10-000-de-copii-nevoiasi/
https://newspascani.com/iasi-festival-al-familiei-inimo-organizat-de-un-preot-pentru-a-ajuta-peste-10-000-de-copii-nevoiasi/
https://r3media.ro/pr-dan-damaschin-organizeaza-un-festival-caritabil-pentru-a-ajuta-zece-mii-de-copii/
https://r3media.ro/pr-dan-damaschin-organizeaza-un-festival-caritabil-pentru-a-ajuta-zece-mii-de-copii/
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9. Măicuțele de la Vorona au fost învățate cum să intervină în situații de 

urgență - Monitorul Suceava, 28 Iulie 2022, de Virginia Constantiniu 

 
Ieri, 26 iulie, la Mănăstirea Vorona a avut loc o activitate vizând prezentarea măsurilor de prim ajutor 

ce trebuie aplicate în diverse cazuri, respectiv modul de acțiune în cazul producerii unui incendiu, a 

unui cutremur și a altor situații de urgență. 

La activitatea organizată în baza Protocolului de prevenire încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani au participat 40 de măicuțe din 

cadrul mănăstirii. 

 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/27/maicutele-de-la-vorona-au-fost-invatate-cum-sa-

intervina-in-situatii-de-urgenta/ 

 

 

 

 

10. Revederea promoției 2012 a Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacobˮ 

Dorohoi - FOTO - Dorohoi News, 27 Iulie 2022 
 

 

După îndemnul Psalmistului David din Psalmul 132,2 „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât 

numai a locui fraţii împreună!ˮ, absolvenții promoției 2008-2012 ai Seminarului Dorohoian s-au 

reîntâlnit după 10 ani, Luni 25 iulie 2022. 

Întâlnirea a debutat în Sala de Festivități cu oficierea slujbei de Tedeum pentru a mulțumi lui 

Dumnezeu pentru toate binefacerile acordate pe parcursul celor 10 ani care au trecut de la încheierea 

studiilor seminariale. De asemenea au fost pomeniți ctitorii, profesorii și elevii seminarului care au 

trecut în veșnicie, între aceștia amintim pe Părintele Profesor Constantin Muha Directorul din acea 

vreme și Părintele Profesor Vasile Cojocaru. 

Absolvenții împreună cu familiile lor, însoțiți de cadrele didactice s-au deplasat apoi spre sala de clasă 

unde au învățat, aici au răspuns prezent la strigarea catalogului, și-au prezentat realizările din ultimii 

10 ani și s-au depănat amintiri din anii de seminar. Cadrele didactice au fost încântate de cele auzite și 

au adresat câteva cuvinte, felicitându-i că nu au uitat de acei frumoși ani. 

Acestă promoție au avut ca diriginte pe doamna Profesor Ignat Cristina Ionela, ce a fost ca o mama 

pentru fiecare elev, atâț pe parcursul anilor de studiu cât și după aceea. Dintre absolvenți o parte 

slujesc Biserica ca profesori de religie și cântăreți bisericești, unii și-a ales o carieră în poliție sau 

jandarmerie, iar o altă parte au plecat în afara granițelor țării, toți oameni de nădejde atât pentru 

Biserică cât și pentru patrie. 

Părintele Director Constantin Muha a fost evocat de către absolvenți si profesori, fiecare amintindu-și 

cu drag de vocea sa cristalină, de chipul său blând și de sfatul părintesc. Părintele continuă să fie un 

model pentru fiecare absolvent, numele acestuia contopindu-se cu cel al seminarului. 

Absolvenții au fost apoi la mormântul Părintelui unde s-a săvârșit un Trisaghion și a fost aprinsă câte o 

candela. Spre seară absolvenții au luat cina împreună cu profesorii. Revederea a fost plină de emoție, 

s-au împărtășit gânduri frumoase și planuri de viitor; aștepând cu nerăbdare următoarea reîntâlnire.  

Mulțumim Bunului Dummnezeu, tuturor celor care au făcut posibilă această revedere și cadrelor 

didactice participante. (Prof. Pușcașu Ionuț-Viorel - Promoția 2012) 

 

https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5807-Revederea-promo%C8%9Biei-2012-a-Seminarului-

Teologic-Ortodox-%E2%80%9ESf.-Ioan-Iacob%CB%AE-Dorohoi---FOTO.html 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/27/maicutele-de-la-vorona-au-fost-invatate-cum-sa-intervina-in-situatii-de-urgenta/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/27/maicutele-de-la-vorona-au-fost-invatate-cum-sa-intervina-in-situatii-de-urgenta/
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5807-Revederea-promo%C8%9Biei-2012-a-Seminarului-Teologic-Ortodox-%E2%80%9ESf.-Ioan-Iacob%CB%AE-Dorohoi---FOTO.html
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5807-Revederea-promo%C8%9Biei-2012-a-Seminarului-Teologic-Ortodox-%E2%80%9ESf.-Ioan-Iacob%CB%AE-Dorohoi---FOTO.html
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11. Parastas pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii 

Voroneț, în ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon - 

Moniutorul Suceava, 27 Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU 
 

În ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, marți seară, un sobor format din opt 

preoți a săvârșit parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la 

mormântul de lângă paraclisul mănăstirii, loc ales chiar de către sfinţia sa. Înainte de parastas, soborul 

de preoți a săvârșit în biserica monumentslujba de priveghere la Sărbătoarea Sf. Mare Mucenic și 

Tămăduitor Pantelimon, 27 iulie. 

La slujba de pomenire oficiată de soborul de preoţi format din pr. Mircea Nuțu, pr. Gheorghe Hostiuc, 

Pr. Aurel Goraş, pr. Vasile Irimia, pr. Vasile Baltag, pr. Constantin Ciupu, pr. Dumitru Moroșan şi 

protosinghelul Grichentie Stănuc au participat și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii 

Voroneț, stavrofora scriitoare Elena Simionovici, împreună cu obștea de maici a Mănăstirii Voroneț, 

dar și câțiva apropiați ai mănăstirii (inspector Enachi Drob, inspector Liviu Gâza, prof. Carmen 

Cornelia Balan, scriitoarea și jurnalista Doina Cernica, ec. Laura Nemţoi, doamne preotese etc.), cu 

toții aducând înaintea lui Dumnezeu cereri pentru ca El să îi ierte păcatele Măicuței Starețe Irina și 

astfel sufletul ei să aibă parte de mântuire. Măicuțele Voronețului au împărțit tuturor participanților la 

parastas lumânări de care erau legate ștergare tradiționale țesute cu fir alb și negru, colăcei, de sufletul 

stavroforei Irina Pântescu, întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț. 

·        „Veșnică pomenire” 

A fost un moment încărcat de emoție, de aduceri aminte, participanții adunându-se în jurul 

mormântului plin cu flori multicolore, din care ieșeau în evidență trandafirii galbeni, pentru a cânta 

împreună „Veșnică pomenire”, pentru a se ruga lui Dumnezeu să-și aducă pururea aminte de 

stavrofora Irina Pântescu (1932-2022). 

Fiecare dintre cei prezenți, preoți, călugări și călugărițe, mireni, deopotrivă, își doresc să păstreze 

neîntreruptă legătura spirituală cu întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț, s-o pomenească neîncetat în 

rugăciunile lor și să nu uite învățăturile pe care le-au primit de la ea. Avem speranța că acolo Sus, 

Măicuța Stareță Irina se roagă pentru noi, toți. 

·        „Nunta Măicuței cu Hristos” 

Am aflat de la stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, că sărbătoarea Sf. Mare 

Mucenic și Tămăduitor Pantelimona fost „nunta Măicuței cu Hristos”: „Anul acesta se împlinesc 69 de 

ani de când Măicuța Irina a răspuns chemării cerești de a-și dărui Lui viața, total. Ne povestea că 

odată, când începea să citească la Canoane, la Sfânta Mare muceniță Irina (la 5 mai), a știut cu inima, 

când a rostit prima data stihul: <Sfântă Mare Muceniță Irina roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”>, că 

acest nume va voi să și-l ia la călugărie. Și de Sf. Pantelimon, pe care-l iubea mult, s-a împlinit gândul 

său. Tot de Sfântul Pantelimon, în aceasta zi, Măicuța a primit părticică de Sfinte Moaște de laSfânta 

Erentrudis, întemeietoarea celei mai vechi mănăstiri din Austria, Nonnberg, din Saltzburg. Pentru că 

Măicuța avea obiceiul ca din bucuriile sale să împartă și celor din jur, aduc aici în reamintire povestea 

pe care Măicuța a creat-o pentru ca sărbătoarea Nunții sale cu Hristos să devină și sărbătoarea mea, 

câte zile voi mai avea la Voroneț. Când i-am spus că mă predau și nu mai refuz instalarea ca stareță, 

și-a exprimat dorința ca tot la această zi să-l invităm pe Înaltpreasfinţitul Pimen, pentru a săvârși 

această revărsare de Har peste mine. Astfel că, deși semnam statul de plată din 1 octombrie 2017 (la 

Acoperământul Maicii Domnului), în 26 iulie 2019, la privegherea Sfântului Pantelimon, eu am primit 

revărsarea de Har de la Înaltul Pimen și revărsarea de Iubire a Măicuței, care m-a copleșit cu dragostea 
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Sa, făcând posibilă unirea noastră până dincolo de granița dintre lumi”. 

Am întrebat-o și eu, cu câțiva ani în urmă, pe întâia stareță a Voronețului, ce înseamnă ziua Sf. 

Pantelimon pentru domnia sa: „Această zi ar trebui să însemne moartea și trecerea la viață, pentru că 

asta înseamnă călugăria: mort pentru lume și viu doar pentru Hristos”. A ales această zi pentru că i-a 

fost drag Sfântul Pantelimon, „pentru că înainte de a mă face călugăriță am citit acatistul Sfântului, și 

mi-a fost tare drag acest sfânt, și am ales să-mi fie ocrotitor vieții mele de călugărie”. Iar pentru 

stavrofora dr. Gabriela Platon, faptul că a fost instalată stareță de sărbătoarea Sf. Pantelimon este 

copleșitor căci, prin tradiție, de Sf. Pantelimon, la Voroneț, era serbată Măicuța Stareță Irina, 

„amintirea nunții sale cu Hristos”. „Faptul că, în fiecare an, de Sf. Pantelimon, nu îmi voi aminti de o 

zi specială doar pentru mine, ci, în primul rând, de ziua specială a Măicuței, este cea mai bună dovadă 

de dragoste părintească pe care Măicuța noastră a putut-o arăta, făcând ca sărbătoarea sfinţiei Sale să 

devină și sărbătoarea mea, pentru câte zile voi mai avea”,ne-a spus stareța Gabriela Platon. Soborul de 

preoți invitat pe 26 iulie 2022 la Mănăstirea Voroneț i-a cântat „La mulți ani!” stavroforei dr. Gabriela 

Platon, urându-i mulți ani de stăreție la Voroneț. 

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 Parastas pentru Stavrofora 

Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, în ajunul sărbătorii Sf. Mare Mucenic și 

Tămăduitor Pantelimon. 

 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-07-27/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-

intaia-stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon 

 

 

 

12. Cultul Eroilor Bacău a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului - Deșteptarea, 28 Iulie 2022, de Petru Done 
 

Filiala Bacău „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a 

primit, vineri, 22 iulie, în ziua în care a împlinit 30 de ani de la reînființare, cea mai înaltă distincție a 

Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru mireni, Ordinul „Melchisedec Ștefănescu” – clasa a III-

a. Ordinul a fost înmânat, la finalul unei sfinte liturghii arhierești, președintelui filialei, Dănuț Voicu, 

de Înaltpreasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Mănăstirea „Acoperământul 

Maicii Domnului” de la Valea Budului, din comuna Mărgineni, cu prilejul Hramului Paraclisului „Sf. 

Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena”. 

La eveniment au fost prezenți, alături de preoții aflați sub protia IPS Ioachim și a protopopului de 

Bacău, părintele Eugen-Ciprian Ciuche, și primarul interimar al comunei Mărgineni, Constantin 

Pocovnicu – președinte de onoare al Filialei, precum și prim-vicepreședintele Cristinel Aioanei și 

secretarul adjunct Petru Done ai Filialei Cultul Eroilor Bacău. 

Tot cu acest prilej, președintele Filialei a primit și „Medalia Episcopului Melchisedec”, însoțită de 

insigna Ordinului „Melchisedec Ștefănescu” – clasa a III-a, precum și o „Distincție de vrednicie” din 

partea IPS Ioachim. Aceeași „Distincție de vrednicie” a fost înmânată și prim-vicepreședintelui 

Filialei. 

În semn de apreciere și de mulțumire, Dănuț Voicu a exprimat bucuria primirii acestei înalte 

recunoașteri din partea IPS Ioachim și a oferit ierarhului, din partea Filialei Cultul Eroilor, o plachetă 

aniversară cu prilejul împlinirii celor 30 de ani de activitate și jertfă întru cinstirea Eroilor Neamului. 

Evenimentul de vineri, 22 iulie, face parte din Programul duhovnicesc din perioada 21-24 iulie prin 

care Protoieria Bacău evocă parteneriatul pe care îl derulează deja cu Filiala județeană Cultul Eroilor 

pentru cinstirea memoriei Eroilor Neamului. În acest program a avut loc și aniversarea celor 30 de ani 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-07-27/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-intaia-stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-07-27/Parastas-pentru-Stavrofora-Irina-Pantescu-intaia-stareta-a-Manastirii-Voronet-in-ajunul-sarbatorii-Sf-Mare-Mucenic-si-Tamaduitor-Pantelimon
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de la reînființarea Filialei Cultul Eroilor Bacău. 

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 

Ordinului „Melchisedec Ștefănescu” și se va încheia duminică, 24 iulie, în Parohia Mărgineni, unde 

este programat, alături de celelalte parohii din comună, un marș dedicat Eroilor, marș care va porni de 

la Biserica din Mărgineni și se va încheia la monumentul dedicat Zborului Marii Uniri din 1918. 

Evenimentul de la Mănăstirea din Valea Budului a fost inițiat de părintele protoiereu Eugen-Ciprian 

Ciuche. 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. 

IPS Ioachim a binecuvântat proiectul, iar președintele Filialei Cultul Eroilor a mulțumit și a apreciat 

implicarea din ce în ce mai consistentă a numeroase parohii în organizarea de ceremonii religios-

culturale dedicate cinstirii eroilor. 

Coroane de flori la mormintele primilor președinți ai Filialei Cultul Eroilor 

După evenimentul de la Valea Budului, conducerea Filialei județene Cultul Eroilor și alți membri ai 

acesteia a ajuns în Cimitirul Central din Bacău, unde au depus câte o coroană de flori și au păstrat 

momente de reculegere la mormintele primilor președinți ai acestei Filiale, colonelul Corneliu Chirieș 

și colonelul Paul Valerian Timofte. 

Sâmbătă, 23 iulie, de la ora 10,00, la Centrul de Cultură „G. Apostu”, din Bacău, are loc un simpozion 

dedicat Aniversării a  30 de ani de la reînființarea Filialei Cultul Eroilor Bacău. 

 

https://www.desteptarea.ro/cultul-eroilor-bacau-a-primit-cea-mai-inalta-distinctie-a-arhiepiscopiei-

romanului-si-bacaului/ 

 

 

 

13. Patriarhul Kiril, persona non grata într-o țară europeană - BZV, 28 Iulie 

2022 
 

Guvernul lituanian l-a introdus miercuri pe lista persoanelor ce au interdicţie de intrare în Lituania pe 

patriarhul rus Kirill, în urma declaraţiilor de sprijin ale acestuia faţă de agresiunea Rusiei contra 

Ucrainei, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

Comisia Europeană a cerut cu două luni în urmă includerea patriarhului rus în rândul oficialilor ruşi 

vizaţi de sancţiunile UE, dar propunerea nu a întrunit unanimitatea necesară în Consiliul UE întrucât 

Ungaria s-a opus. 

Dar chiar şi fără o decizie a UE guvernul de la Vilnius a hotărât această măsură din proprie iniţiativă. 

''Este vorba despre sancţiuni naţionale care pot fi aplicate fără să existe o decizie europeană'', a 

declarat viceministrul lituanian de externe Mantas Adomenas. 

Decizia este rezultatul declaraţiilor lui Kirill de susţinere a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, precum 

şi al comentariilor sale conform cărora guvernul lituanian incită la ură împotriva ucrainenilor, a mai 

motivat oficialul lituanian. 

 

https://www.bzv.ro/patriarhul-kiril-persona-non-grata-ntr-o-ar-european-90345 

 

 

https://www.desteptarea.ro/cultul-eroilor-bacau-a-primit-cea-mai-inalta-distinctie-a-arhiepiscopiei-romanului-si-bacaului/
https://www.desteptarea.ro/cultul-eroilor-bacau-a-primit-cea-mai-inalta-distinctie-a-arhiepiscopiei-romanului-si-bacaului/
https://www.bzv.ro/patriarhul-kiril-persona-non-grata-ntr-o-ar-european-90345
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14. Polemică în Italia, după ce un preot a ținut o slujbă în slip, pe un altar dintr-

o saltea gonflabilă - Digi 24, 28 Iulie 2022 
 

Un preot catolic a provocat o polemică în Italia după ce a celebrat duminica trecută o liturghie în mare, 

la Crotone, în regiunea Calabria, îmbrăcat doar în slip, folosind o saltea gonflabilă drept altar, 

relatează AFP, citată de Agerpres. 

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, arhiepiscopia din Crotone a criticat decizia preotului, 

argumentând că "celebrarea euharistică dispune de un limbaj specific alcătuit din gesturi şi simboluri 

care trebuie respectate şi preţuite, fără a renunţa la ele cu prea multă superficialitate". "Mai presus de 

toate, este necesar să se menţină acest minim de decor şi atenţie la simboluri", a transmis 

arhiepiscopia. 

Din cauza căldurii foarte mari şi a lipsei de umbră, Mattia Bernasconi, un preot din Milano, a ales să 

celebreze în apele Mediteranei liturghia, menită să încheie activităţile unei tabere de tineri voluntari 

milanezi din cadrul unei asociaţii, mai scrie sursa citată de Agerpres. 

Evenimentul a fost filmat şi făcut public. În imagini, preotul apare îmbrăcat într-un costum de baie, în 

faţa altarului său improvizat. 

În replică, Mattia a publicat miercuri pe site-ul parohiei sale o scrisoare adresată arhiepiscopiei, în care 

se apără negând "în mod absolut că intenţia lui a fost de a banaliza euharistia sau de a o folosi pentru a 

transmite alte mesaje". "A fost pur şi simplu o slujbă pentru a încheia o săptămâna de lucru cu tinerii 

care au participat la tabără", a spus el. 

Procuratura din Crotone a deschis o anchetă pentru "ofensă adusă unei confesiuni religioase", potrivit 

surselor citate. 

Editor : A.A. 

 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/un-preot-din-italia-a-tinut-o-slujba-in-slip-in-mare-pe-un-altar-

dintr-o-saltea-gonflabila-2027803 

 

 

 

15. Academia de Alăptare din SUA lansează expresia: LAPTE de TATĂ - 

Active NEws, 28 Iulie 2022, DE ȘTEFAN CONSTANTINESCU 
 

Academia de Medicină a Alăptării din Statele Unite a dat publicității un nou ghid, în care cere 

personalului medical să își schimbe limbajul pentru a deveni mai „incluziv ”. 

Printre expresiile vizate se numără și cea de „lapte matern”, sugerând alternative mai progresiste, 

precum „lapte uman”, „lapte părintesc” sau... „lapte de tată”. 

Biologul Colin Wright a publicat pe Twitter o captură de ecran din ghid în care se cere și utilizarea 

altor expresii, cum ar fi:„părinte gestațional” în loc de „mamă”, „persoană lactantă” în loc de „doică”, 

sau „alăptare la piept” în loc de „alăptare la sân”. 

De altfel, pentru cuvântul „sân” este propus înlocuitorul progresist „glandă mamară”. 

Într-o declarație pentru Post Millenial, Wright a afirmat: 

„Acest document mi-a fost furnizat de un prieten a cărui soție este asistent medical, îngrijind 

proaspetele mămici și bebelușii lor.” 

„El (prietenul) mi-a spus că această «terminologie progresistă» este implementată în spitalul soției, și 

că asistentelor și celorlalți membri ai personalului medical li se cere să întrebe fiecare pacient ce 

termeni doresc să folosească în timpul îngrijirii.” 

Și Wright continuă: 

„Deși această măsură este descrisă ca având scopul de a crea în spital o atmosferă prietenoasă și 
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«incluzivă», cred că majoritatea oamenilor ar prefera ca asistentele să se concetreze asupra unor 

aspecte mai importante, cum ar fi medicația și dozajele potrivite, în loc să își ocupe mintea memorând 

liste cu o «terminologie incluzivă» țicnită.” 

Într-o declarație a Academiei, făcută anul trecut despre viitorul ghid, se arăta: 

„Academia de Medicină a Alăptării acceptă că nu toate persoanele care nasc și alăptează se identifică 

drept femei și că anumite persoane nu se indentifică nici ca femei, nici ca bărbați.” 

 

https://www.activenews.ro/externe/Academia-de-Alaptare-din-SUA-lanseaza-expresia-LAPTE-de-

TATA-175346 

 

 

 

16. Ana Blandiana, înaintea lui Viktor Orban, profețind prăbușirea Europei din 

cauza imigranților și a distrugerii familiei -  Qmagazine, 28 Iulie 2022, de 

Iacob Bogdan Tiberiu 
 

În martie 2016, reputata intelectuală Ana Blandiana a susținut un discurs puțin spus incendiar în aula 

Universității Babeș-Bolyai, din Cluj, profețind prăbușirea Europei sub asediul cohortelor de imigranți 

musulmani, făcând praf political correctness-ul și criticând vehement societatea occidentală, 

incapabilă să se apere în fața spălării de creiere operate de progresism. Un discurs pe lângă care cel al 

lui Viktor Orban, de zilele trecute, pare o blândă adiere. 

La acea vreme, pozițiile Blandianei au fost apreciate de intelectualii autohtoni, cu atât mai mult cu cât 

retorica statului român, exprimată prin președintele Klaus Iohannis, respingea aducerea obligatorie de 

imigranți în România. Cum s-a ajuns ca azi, mulți dintre cei care au apreciat atunci discursul poetei, 

să-l critice vehement pe premierul ungar rămâne un mister pe care numai proverbiala ipocrizie 

mioritică l-ar putea explica. 

Extrase din discursul Anei Blandiana din 2016: 

– Un lucru este sigur: că istoriei recente începe să-i lipsească nu numai răbdarea, ci și fantezia. Tot mai 

mult ceea ce ni se întâmplă are aerul unei operațiuni copy-paste, a unei reluări abia dacă într-o nouă 

interpretare. Trăim catastrofe și tragedii cu un obositor sentiment de deja-vu, ca și cum ni s-ar fi dat o 

istorie second hand. 

– Nu e un secret pentru nimeni că epoca noastră seamănă izbitor cu cea de la sfârșitul imperiului 

roman. Același aer de sfârșit de sezon, de putere, de lume. Să ne amintim: Romanii nu mai credeau în 

proprii zei și nici nu mai știau bine care sunt aceia, pierduți în mulțimea de zei împrumutați de la 

popoarele pe care le cuceriseră. De altfel, romanii înșiși se mai regăseau cu greu în mulțimea de 

neamuri cucerite care lunecaseră spre centru, cucerindu-l. Pe vremea pătrunderii creștinismului, Roma 

se pare că nu avea mai mult de 60.000 de romani la o populație de un milion de locuitori , ceilalți erau 

veniți din alte regimuri ale globului. 

 

https://www.qmagazine.ro/ana-blandiana-inaintea-lui-viktor-orban-profetind-prabusirea-europei-din-

cauza-imigrantilor-si-a-distrugerii-familiei/ 

 

 

 

17. Scandalul VOGUE. Au căzut soții Zelensy într-o capcană de imagine? - 

Qmagazine, 28 Iulie 2022 
 

Un veritabil jihad internațional s-a declanșat în ultimele 24 de ore pe rețelele sociale și în presă 
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împotriva soților Zelensky după nefericita idee ca, în plin război, să devină protagoniștii unui material-

pictorial în celebra revistă americană Vogue. Imaginile cu prima doamnă a Ucrainei, pozând 

încântător pe fundal de război, și poveștile roz-bombon consemnate de autoarea articolului vizavi de 

viețile cuplului prezidențial ucrainean au stârnit furie, indignare, stupefacție. Cu asta se ocupă ei în 

plin război? a devenit întrebarea generală. 

Echipa Vogue a venit la Kiev special pentru un material despre soții Zelensky, apărut în versiune 

digitală și programat pentru print în ediția din octombrie. 

Doamna Zelensky a utilizat pe parcursul celor două zile de shooting foto serviciile a cel puțin șase 

case ucrainene de design vestimentar și de bijuterii, ale căror branduri sunt înșirate cu atenție în 

articol, iar de aspectul ei și al soțului în poze s-au îngrijit cinci stiliști, machiori și hair-stiliști. 

„În cele două conversații ale noastre de la Kiev, Zelenska a fost directă, demnă, elegantă, un promotor 

subtil al designerilor ucraineni. Într-o zi, ea a purtat o bluză de mătase ecru cu o fundă de catifea 

neagră legată la gât și o fustă neagră la jumătatea gambei, cu părul blond cenușiu, strâns într-un coc 

liber. A doua zi, era în blugi largi, adidași albi groși cu detalii galbene și albastre(…) părul ei lăsat pe 

umeri și un nasture de culoarea ruginii la cămașă. Nu m-am putut abține să nu cred că tricoul avea 

aceeași nuanță ruginită ca și tancurile rusești arse pe care le-am văzut pe drumurile din Irpin și Bucha” 

scrie autoarea, Rachel Donadio, ziaristă americană stabilită la Paris, specializată în interviuri cu șefi de 

state și cu laureați Nobel. 

Foarte important, pentru fotografii a fost adusă în Ucraina legendara fotografă Annie Leibovitz, una 

dintre cele mai mari artiste în domeniu – oricum cea mai importantă cel puțin în SUA – autoare a 

celebrei fotografii cu Demi Moore nud și însărcinată, a unui Stallone nud, a unei Whoopi Goldberg în 

cada plină cu lapte și a altor poze celebre. 

Fotografia cu actrița Demi Moore, însărcinată în șapte luni cu cel de-al doilea copil al său, realizată de 

legendara Annie Leibovitz, s-a vândut la o licitație organizată de Sotheby’s cu 20.000 de dolari, de la 

un preț de plecare de 5-7000 de dolari. Fotografia a apărut pe coperta revistei Vanity Fair, devenită 

una dintre cele mai provocatoare din istoria presei 

 

https://www.qmagazine.ro/scandalul-vogue-au-cazut-sotii-zelensy-intr-o-capcana-de-imagine/ 

 

 

 


