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1. Mitropolia Moldovei: „Propunerea domnului Flutur înseamnă o serie de
schimbări care nu sunt realiste” - ZDI, 30 Iunie 2022, AUTOR: CĂTĂLIN
HOPULELE
La solicitarea „Ziarului de Iași”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a reacționat la afirmația
vicepreședintelui PNL Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava, care a solicitat
reînființarea Mitropoliei Bucovinei, cu sediul la Suceava. Aceasta a făcut declarația la finalul
săptămânii trecute, după slujba de pomenire a domnilor Moldovei care a fost oficiată de PS
Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Cetatea de Scaun a
Sucevei.
„Domnul președinte Flutur va primi un răspuns pe această problemă din partea Mitropoliei Moldovei

și Bucovinei, cu detalierile de rigoare. În orice caz, o problemă de acest gen se discută, înainte de a fi
lansată în spațiul public, mai întâi cu factori de decizie pe linie bisericească, ceea ce domnul președinte
Flutur nu a făcut. Dacă ar fi să se dea curs unei astfel de propuneri, ar însemna să se producă o serie de
schimbări, cum ar fi înființarea de noi eparhii în județul Suceava - ceea ce nu este realist și, cu
siguranță, constituie un demers cu care autoritatea bisericească locală nu va fi, pe bună dreptate, de
acord”, a declarat pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
pentru „Ziarul de Iași”.
Anterior, Flutur declarase că mesajul său este unul curajos, susținând că Suceava ar „merita” o
mitropolie proprie. „Mă rog la bunul Dumnezeu să prind eu vremea în viață când se va reface
Mitropolia Bucovinei la Suceava, pentru că merităm. Noi am avut-o. Sunteți aici preoți, care alături de
noi, de mireni, avem această obligație să putem să-i convingem pe ceilalți că trebuie să aducem înapoi
Mitropolia Bucovinei, care a fost desființată”, a spus Gheorghe Flutur la finalul slujbei. Mitropolia
Bucovinei a existat în trecut, încă din 1873, însă aceasta avea sediul la Cernăuți, iar după Primul
Război Mondial a fost integrată în Biserica Ortodoxă Română. Ea a încetat să existe după ce
Cernăuțiul, alături de o bună parte din nordul Bucovinei, au fost anexate de URSS după al Doilea
Război Mondial.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/mitropolia-moldovei-a-propunerea-domnului-flutur-inseamna-o-seriede-schimbari-care-nu-sunt-realistea--327166.html

2. Conferință pe tema “Transumanism și noile ideologii” în cadrul inițiativei
“Ne vedem la Mitropolie”- GALERIE FOTO - BZI, 30 Iunie 2022, de
Andreea Andrei
La inițiativa Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, intitulată “ne vedem la Mitropolie”, a avut loc o
conferință pe tema “Transumanism și noile tehnologii”. Au fost prezenți la conferință prof. univ. dr.
Nicu Gavriluță, preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Vasile
Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhie Române și, ca invitat surpriză, prof. Cătălin Raiu, expert pe
libertate religioasă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Pentru a înțelege mai bine evoluția tehnologiei și a ideologiilor noi apărute în ultimul timp, s-a
organizat o conferință pe tema “Transumanism și noile ideologii”. Conferința a fost moderată de
preotul Constantin Sturzu.
Conferință pe tema “Transumanism și noile ideologii”
Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a prezentat pentru auditoriu, ce constituie
ideologia transumanistă și ce alte noi “religii” au apărut în societatea actuală. Cu toate că se consideră
că trebuie tras un semnal de alarmă asupra efectelor negative pe care le pot avea descoperirile și
cercetările futuriste din domeniul științelor medicale și tehnologiei, nu se omite recunoașterea
meritelor pentru descoperiri ce vin în ajutorul omului.
“Datorită unor apariții precum biotehnologia, științele numite «neuroștiințe», nano-tehnologia, nanochirurgia aduc deja beneficii indiscutabile în viața omului contemporan. Vorbim despre transumanism
și postumanism într-un context european și mai ales american, spații prospere, în care știința a făcut
salturi uriașe. Există acronimul «GAFA», care pentru noi sună simpatic, dar este mai puțin așa. GAFA
traduce inițialele unor concepte uriașe, Google, Apple, Facebook și Amazon. Aceste entități
economice, care investesc în cercetările care fac posibil transumanismul. Transumanismul ca termen
ne dă, în primul rând, un indiciu, «umanismul este depășit», susțin părinții fondatori ai aceste
ideologii”, declară Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.
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Îngrijorarea reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române este legată de tendința de a crea un om
“îmbunătățit”, care se leapădă de spiritualitate și Dumnezeu, dorind să ajungă peste limitele naturale a
omului, căutând nemurirea.
Invitatul surpriză a pus punctul pe “i”
Prof. Cătălin Raicu a fost invitatul surpriză a conferinței și a prezentat, pe scurt, pericolele evoluției
tehnologiei transumaniste asupra ortodoxiei.
“Noi discutăm de noile ideologii, în cele mai multe cazuri acestea sunt preluări ale unor «pattern-uri»
mai vechi, poate chiar de 200-300 de ani. Opinia mea este că trăim astăzi într-un context mai puțin
teologizat decât secolul XIX sau XX. De multe ori, suntem luați de val și spunem că suntem o țară
creștină, într-o Europă cu rădăcini creștine, dar de fapt nu vrem să vedem în profunzime că oazele de
creștinătate sunt de fapt minorități, sunt elemente minoritare într-o cultură seculară. Trebuie să ne
regândim strategia de creștini, luând în considerare faptul că suntem o minoritate”, a declarat prof.
Cătălin Raicu.
Discuția amplă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări din public, acestea au venit în completarea
părerilor expuse, legate de importanța educării tinerilor spre credință. Având în vedere părerile
echilibrate, trebuie să rămână clar în mintea celor prezenți că nu s-a renegat meritul tehnologiei și a
evoluției medicale ce ajută omul să se trateze, dar se dorește o grijă asupra dezumanizării, a
introducerii tehnologiei în construcția umană, anulând procesele biologice naturale.
Prima conferință pe tema “Transumanism și noile ideologii” a avut invitate persoane de seamă din
lumea creștin ortodoxă și se dorește ca pe viitor să aibă loc mai multe discuții de acest gen.
https://www.bzi.ro/conferinta-pe-tema-transumanism-si-noile-ideologii-in-cadrul-initiativei-nevedem-la-mitropolie-galerie-foto-4488511

3. Invitatul Știrilor TeleM | Burse pentru elevi - Tele M, 29 Iunie 2022
https://telem.ro/invitatul-stirilor-telem-burse-pentru-elevi/

4. Cum ne alegem un sfânt la care să ne rugăm? Părintele Calistrat Chifan, de
la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, în direct la BZI LIVE - BZI, 29 Iunie 2022
Joi, 30 iunie 2022, de la ora 12:30, în studioul BZI LIVE revine, pentru a fi prezent la ediția
săptămânală, părintele Calistrat Chitan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași.
Părintele va vorbi despre cum ar trebui ca fiecare credincios să își aleagă unui sfânt la care să se roage.
Invitatul Roxanei Caraiman va explica și care sunt motivele pentru care devotamentul și dragostea
aprinsă a credincioșilor este doar pentru unii dintre sfinți.

https://www.bzi.ro/cum-ne-alegem-un-sfant-la-care-sa-ne-rugam-parintele-calistrat-chifan-de-lamanastirea-vladiceni-din-iasi-in-direct-la-bzi-live-4488688
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5. ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalți prelați și sute de
credincioșI, la sărbătoarea Catedralei Episcopale din Huși! (FOTO) Vremea nouă, 30 iunie 2022, By Cezara MIRONICĂ
OMILĂ… Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a
vorbit despre străduința de a-i urma pe sfinți, cu conștiința că au fost oameni care, la rândul lor, au
avut încercări și slăbiciuni, biruite prin rugăciune, pocăință și dragoste
HRAMUL EPISCOPIEI… Catedrala Episcopală din Huși a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul
hramului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sfântului locaș, ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare în anul 1495. Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul
Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților.
Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinții consilieri eparhiali, părinții protopopi și părinți stareți
și duhovnici din cadrul Eparhiei. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Grupului psaltic
„Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale, dirijați de diaconul Vlad Mironescu.
Pelerinii s-au putut închina la Icoana relicvar a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și la Moaștele Sfintei
Mari Mucenițe Chiriachi, care au fost așezate afară, într-un baldachin special, în preajma Catedralei
Episcopale. La momentul potrivit, credincioșii, prezenți în număr mare, s-au împărtășit cu Sfântul
Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos.
Omilia a fost rostită de IPS Mitropolitul Teofan
Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit despre
străduința de a-i urma pe sfinți, cu conștiința că au fost oameni care, la rândul lor, au avut încercări și
slăbiciuni, biruite prin rugăciune, pocăință și dragoste:
«În viața creștinilor cinstirea sfinților se arată în felurite moduri. Cea mai aleasă, adâncă și
cuprinzătoare cinstire se arată când noi încercăm, cu toate slăbiciunile noastre, să urmăm sfinților,
după puterea dată de Dumnezeu și după voința proprie. Sfântul Apostol Pavel spune „fiți mie
următori, precum eu sunt următor lui Hristos”; viața creștinilor este o urmare a sfinților, o urmare a lui
Hristos. (…) Sfântul Petru a fost căsătorit. A fost un om conștient de păcatele proprii, în momentul în
care a rostit cuvintele „ieși de la mine Doamne, căci sunt om păcătos”. Nu era în stare să înțeleagă că
suprema apropiere de Dumnezeu este sacrificiul, jertfa, îndemnându-l pe Domnul Hristos să fugă de
răstignire. Starea de om slab și neputincios a arătat-o, în mod special, în timpul pătimirii Domnului
Hristos, când s-a lepădat de Acesta, de trei ori. Sfântul Apostol Pavel a fost un persecutor al
creștinilor, i-a urmărit, i-a vorbit de rău, i-a închis, a asistat și și-a dat acordul la uciderea Sfântului
Mucenic Ștefan. Spunea despre sine că nu se poate lăuda decât în slăbiciunile sale”, a precizat
Părintele Mitropolit Teofan, arătând apoi și ce presupune drumul spre sfințenie.
PS Ignatie a mulțumit credincioșilor pentru că au venit la hramul Episcopiei Hușilor
La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit, în numele preoților și credincioșilor
din Eparhie, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru dragostea, osteneala și bunăvoința pe
care a avut-o de a fi în mijlocul creștinilor din Eparhia Hușilor. De asemenea, a mulțumit
Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul
Basarabiei de Sud, și Preasfințitului Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, pentru
dragostea de a participa la hramul Catedralei Episcopale din Huși. Ierarhul Hușilor a mulțumit
autorităților județene și locale și credincioșilor pentru prezență și împreuna rugăciune, aducând în
atenție două îndemnuri foarte actuale ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel: <<Sfântul Apostol Pavel ne
îndeamnă, în Epistola către Coloseni, „să cugetăm la cele de sus”. Să fim, pe cât ne stă în putință,
ființe altitudinale. Să avem privirea îndreptată spre cele cerești. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă, în
4

întâia sa epistolă, „să trăim ca oameni liberi și să nu folosim libertatea ca acoperământ al răutății” a
atras atenția PS Ignatie. La recomandarea Părintelui Episcop Ignatie, Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Teofan a oferit Crucea Moldavă – ca mai înaltă distincție pentru clerici a Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei – părintelui consilier economic și social misionar Vladimir Beregoi,
președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, în semn de recunoștință pentru toate activitățile
social-filantropice derulate la nivelul Eparhiei. De asemenea, Preasfinția Sa a oferit Crucea episcopală
«Episcop Grigorie Leu» domnului Ioan Ciupilan, Primarul Municipiului Huși, în semn de apreciere și
de recunoștință pentru ajutorul oferit constant și pentru deschiderea manifestată față de proiectele din
domeniul filantropic, edilitar și cultural ale Episcopiei Hușilor.
https://www.vremeanoua.ro/ips-teofan-mitropolitul-moldovei-si-bucovinei-inalti-prelati-si-sute-decredinciosi-la-sarbatoarea-catedralei-episcopale-din-husi-foto/

6. Episcopul Husilor : „Fiecare am avut momente, mai mult sau mai puțin
intense, în care ne-am lepădat de Hristos. Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne
sunt modele de întoarcere autentică, fără șovăială” - BZV, 30 Iunie 2022
În după-amiaza zilei de marți, 28 iunie 2022, în ajunul Sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel,
ocrotitorii Catedralei Episcopale din Huși, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat slujba
Vecerniei Mari și a Litiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte și părinți
consilieri de la Centrul Eparhial și preoți din cuprinsul Eparhiei.
Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al
Catedralei Episcopale din Huși, dirijați de diaconul Vlad Mironescu.
Numeroși credincioși și-au îndreptat pașii spre Episcopie, pentru a participa la slujbă și pentru a se
închina la Icoana relicvar a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și la Moaștele Sfintei Mari Mucenițe
Chiriachi, care au fost așezate într-un baldachin special, în curtea Catedralei Episcopale.
În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre faptul că Sfinții Apostoli
Petru și Pavel sunt modele autentice de întoarcere spre credința adevărată și de fidelitate față de
Hristos:
«Dat-ai pildă de întoarcere celor păcătoși, pe amândoi Apostolii Tăi, pe unul, ca cel ce s-a lepădat în
vremea Patimii și s-a pocăit; iar pe celălalt, ca pe cel ce s-a împotrivit propovăduirii Tale și apoi a
crezut; și pe amândoi ca pe cei mai mari ai adunării prietenilor Tăi, Iisuse Atotputernice, Mântuitorule
al sufletelor noastre» (Stihiră de la Vecernia Praznicului Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel)
Cei doi Apostoli ne sunt, fiecăruia dintre noi, model de întoarcere autentică, fără șovăială, la Hristos.
Noi, cei care suntem ucenicii lui Hristos și ne-am asumat duhul de vieţuire evanghelic, ne regăsim în
fiecare din cei doi Apostoli.
Sfântul Apostol Petru – o fire temperamentală, plină de fervoare, cu o credinţă extraordinară în Hristos
– este cel care, în timpul Pătimirilor lui Hristos, s-a lepădat, de trei ori, de El. Când era departe de
curtea unde Iisus era judecat, i-a vorbit o slujnică, spunându-i: „Şi tu erai cu Iisus Galileeanul”, iar el
i-a spus: „Nu știu despre ce vorbești”. La poarta acestei curţi, o altă slujnică i-a spus același lucru, iar
el a continuat, și mai mult, în lepădarea sa de Hristos, spunând un cuvânt foarte dureros: „Nu-L cunosc
pe Omul Acesta”. A treia oară, mai mulţi din cei care erau de faţă i-au spus: „Graiul te vădește că ești
galileean. Şi tu ești de-al lui Iisus”. Şi el a negat, s-a lepădat, a căzut în apostazie faţă de Hristos.
Fiecare, în parte, am avut momente, mai intense sau mai puţin intense, în care ne-am lepădat de
Hristos. Ne-am făcut ca și cum nu L-am cunoaște și nu-L știm pe Cel care a devenit Împăratul inimii
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noastre. Hristos a pătruns în adâncul fiinţei noastre odată cu Taina Sfântului Botez. Sfântul Marcu
Ascetul, unul dintre Părinţii filocalici, ne spune: „Hristos a intrat în inima ta și S-a așezat acolo ca un
Împărat”.
Poate nu ne-am lepădat în felul în care a făcut-o Petru. Evident, aceasta nu ne disculpă în niciun fel, și
nici nu ne putem considera ca fiind mai buni decât el. Trădările noastre poate sunt mai perfide, mai
viclene, mascate, iar nu atât de evidente și asumate, așa cum a fost trădarea lui Petru.
Noi mimăm credinţa, dar în adâncul inimii noastre nu trăim așa cum vrea Hristos, nu gândim și nici nu
simţim așa cum vrea El. Pozăm în cei care am fi ucenicii Lui, dar starea noastră lăuntrică este una în
contrast cu ceea ce Hristos ne-a lăsat moștenire în Evanghelie.
De multe ori îl invocăm pe Iuda, ca fiind simbolul trădării. El a fost „cinstit” în trădarea lui, chiar dacă
a făcut-o pe ascuns și nu a avut curajul să mărturisească, la Cina Cea de Taină, auzind cuvântul lui
Hristos: „Unul dintre voi Mă va vinde”. Şi Iuda și-a asumat trădarea faţă de Iisus, în Ghetsimani, în
plină noapte, într-un întuneric dens, când s-a apropiat de Iisus și L-a sărutat. Şi el – am spune noi – a
fost cinstit în trădarea lui, adică și-a asumat condiţia de trădător.
Noi nu facem așa. Noi suntem ipocriţi, purtăm multe măști, și am vrea să fim ceea ce însăși conștiința
noastră ne spune că nu suntem. Facem acest lucru și faţă de cei din jurul nostru (față de semenii
noștri).
Cu cât un om se ploconește mai mult și cu cât este mai lingușitor, să ne gândim că nu este un om
cinstit, ci unul care ne trădează cu aceeași rapiditate, cu același entuziasm și cu aceeași fervoare cu
care ne lingușește. Să nu avem încredere în astfel de oameni!
Cu cât vedem pe cineva mai ascuns, mai viclean, cu atât să ne gândim că urzește ceva, iar nouă nu ne
rămâne decât să ne rugăm, nu să ne răzbunăm – Iisus nu S-a răzbunat, nici faţă de Petru, nici faţă de
Iuda, nici faţă de Pavel.
Când a conștientizat, la modul deplin, că a greșit, că a trădat, că s-a distanţat faţă de Învăţătorul său și
că, de fapt, a decis, prin apostazia lui, să nu-L mai iubească pe Iisus, Petru s-a căit cu amar.
Trădarea este semnul distinctiv al lipsei de iubire. Când trădăm, noi nu iubim. Câtă trădare, atâta ură,
și câtă ură, atâta trădare.
Nu putem spune că Sfântul Apostol Petru L-a urât pe Iisus, ci a avut un moment de neputinţă, de frică.
De multe ori, trădăm din frică. Frica diminuează iubirea faţă de Cel pe Care ar trebui să ni-L asumăm
în mod deplin, așa cum a diminuat-o și în sufletul lui Petru.
Dacă era un om cu sufletul plin de iubire, avea și curajul necesar să spună: „Da! Eu am fost cu Iisus.
Am fost și pe Muntele Tabor împreună cu El, L-am văzut în slavă, I-am văzut minunile, L-am auzit
vorbind cum n-a mai vorbit nimeni din lumea aceasta. Eu sunt acela – sunt prietenul Lui și nu-L pot
trăda. Faceţi ce vreţi din mine. Eu Îi sunt alături de aici, de departe, chiar dacă voi nu mă lăsaţi să mă
apropii și să mă simtă că-I sunt aproape în durerea, suferinţa și răutatea care se năpustește asupra Lui
din partea oamenilor nerecunoscători”. Nu a putut să facă lucrul acesta, dar s-a căit, i-a părut rău.
Atunci când privirea Sfântului Apostol Petru s-a intersectat cu cea a lui Iisus, privirea iubitoare a lui
Dumnezeu-Omul a generat pocăinţă în sufletul lui Petru. iar Evangheliștii ne spun că «a plâns cu
amar».
Ierarhul Hușilor a amintit și de momentul convertirii Sfântului Apostol Pavel, moment din care a
devenit cel mai ardent propovăduitor al credinței în Hristos:
Sfântul Apostol Pavel – Saul din Tars -, era un mare învăţat, un om cu o minte cât o lume întreagă (cei
care citiţi Epistolele Sfântului Apostol Pavel vă veţi dumiri de acest lucru – că era nu numai minte, ci
și multă inspiraţie și mult har de la Dumnezeu). Sfântul Evanghelist Luca ne spune, în Faptele
Apostolilor, că pe drumul spre Damasc, în inima lui Saul din Tars «sufla» încă ura faţă de creștini.
Acest Saul avea o intensitate în a-i prigoni pe creștini.
În drumul său spre Damasc, cu mintea plină de gânduri de prigoană și de ură faţă de creștini, Iisus i Se
arată într-o lumină, întrebându-l: „Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Îţi este așa de greu să dai cu
piciorul în ţepușă (adică – este așa de greu să negi o evidenţă, nu putem nega bisturiul evidenţei). Eu
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sunt Cel pe Care tu plănuiești să-L prigonești. Eu sunt în sufletul fiecărui creștin care M-a asumat și
Mă mărturisește pe Mine, până la moarte (creștinul are această dragoste, încât își dă viaţa pentru
Mine). Tu, de fapt, pe Mine Mă prigonești, pe Iisus Cel răstignit și Înviat”.
A rămas orb, iar mai departe știm ce s-a întâmplat – s-a dus la preotul Anania, și Dumnezeu i-a
descoperit lui Anania că cel care s-a împărtășit de Lumina necreată a Dumnezeirii, pe drumul
Damascului, va deveni «vasul alegerii», care să poarte Numele Lui printre neamuri și în faţa regilor.
Acesta a fost momentul în care Sfântul Apostol Pavel, dintr-un prigonitor, s-a convertit, devenind unul
dintre cei mai ardenţi Apostoli ai lui Hristos – avea un curaj extraordinar, nimic nu putea să-l
împiedice în a vorbi despre Cel Care i S-a descoperit în Lumină, pe drumul Damascului.
În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel ne spune că „nici frigul, nici foamea, nici suferinţa,
nici prigoana, nici moartea, nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Hristos”. Iar în alt loc spune:
„Pentru mine, a muri este un câștig, pentru că Îl voi întâlni pe Iisus, Cel pe Care L-am văzut în Lumina
Dumnezeiască, pe drumul Damascului”.
Biserica a considerat, în slujbele ei, că cei doi Apostoli sunt un model, o pildă de întoarcere pentru
fiecare dintre noi. Unul – ca cel care s-a lepădat și s-a pocăit, iar celălalt, care nu credea în învăţătura
lui Hristos, o ironiza (o persifla), și îi prigonea pe ucenicii Lui, și-a schimbat viaţa, și întreaga lui
propovăduire a fost o mărturie permanentă despre Iisus Cel răstignit și Înviat.
Acești doi Apostoli sunt, pentru noi, o nădejde și o bucurie. Când trădăm, când ne lepădăm de El,
avem nădejde că ne iartă, cu o singură condiţie – să ne asumăm prin pocăinţă. Va veni un drum al
Damascului și pentru cei care sunt ostili și în contrast faţă de învăţătura Bisericii și care ne ironizează.
Are grijă Dumnezeu.
Atât Sfântul Apostol Pavel, cât și Sfântul Apostol Petru, spun: „Să vă purtaţi cu multă înțelepciune
faţă de cei care sunt în afara Bisericii”. Să știm să dăm și mărturie despre credinƫa noastră – adică să
știm, ca ucenici ai Lui, de ce credem în Hristos – cu inteligenţă, dar, în același timp, să ne comportăm
și cu multă înţelepciune și fermitate faţă de cei care încă nu o împărtășesc și, poate, stau în
expectativă.
Sfântul Ioan Gură de Aur, surprinde, într-o omilie, personalitatea duhovnicească a Sfântului Apostol
Pavel, în cuvintele:
„Pavel căuta rușinarea și ocara cea pentru predicarea Evangheliei, mai mult decât căutăm noi cinstea.
Căuta moartea, mai mult decât căutăm noi viaţa. Căuta sărăcia, mai mult decât căutăm noi bogăţia.
Căuta ostenelile, mai mult decât caută alţii tihna. Dar nu numai mai mult, ci cu mult mai mult. Căuta
durerile, mai mult decât căutau alţii bucuriile. Căuta să se roage pentru dușmani, mai mult decât caută
alţii să-i blesteme”.
Să luăm aminte la viaţa acestor doi minunaţi Apostoli, și să avem curaj, atunci când, în scăpătările,
neputinţele și deficienţele noastre spirituale, Îl trădăm pe Dumnezeu, sau batjocorim, persiflăm sau
ironizăm învăţătura Lui. Să avem nădejde că Își va face milă de noi, așa cum a făcut-o faţă de acești
doi minunaţi Apostoli.
Miercuri, 29 iunie, de Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Sfânta Liturghie va începe la ora
9.00, în Curtea Catedralei Episcopale.
Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, de Preasfințitul Părinte
Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, de Preasfințitul Părinte
Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și
Romanaților
Slujba Sfintei Liturghii din ziua hramului se va putea urmări live pe pagina de facebook
episcopiahusilor.ro și pe site-ul Doxologia
https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-fiecare-am-avut-momente-mai-mult-sau-mai-pu-in-intense-ncare-ne-am-lep-dat-de-hristos-sfin-ii-apostoli-petru-i-pavel-ne-sunt-modele-de-ntoarcere-autentic-f-r7

ov-ial-89388

7. Patriarhul Daniel a stabilit un record, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel –
VIDEO – BZI, 29 Iunie 2022
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că slujba de sfinţire cuprinde foarte multe rugăciuni
În ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Patriarhul României a sfinţit miercuri aproape 1.300 de
Antimise. Slujba a fost oficiată în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală.
Este un record stabilit de Preafericitul Daniel.
„Cu prilejul prăznuirii sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care au fost mari păstori de suflete şi
întemeietori de Biserici locale, dorim să menţionăm cu bucurie faptul că ne-a ajutat Dumnezeu şi am
sfințit noile Antimise care vor fi dăruite parohiilor și mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, dar
și unor Reprezentanțe ale Patriarhiei Române din străinătate. Această sfinţire este prilej de
binecuvântare, de bucurie”, a subliniat Patriarhul Daniel.
Au fost sfințite 1.286 de Atimise
Părintele Patriarh Daniel a precizat că au fost sfinţite 1.286 de Antimise.
„Acestea sunt de calitate superioară, nu doar în ceea ce privește pânza frumoasă din care sunt
confecționate, de mătase, ci și în ceea ce privește reprezentarea chipurilor Mântuitorului și Maicii
Domnului, ale celor patru Evangheliști, ale Sfinților Iosif și Nicodim, dar și ale Apostolilor la Cina cea
de Taină. Noutatea acestor Antimise este reprezentarea tuturor în lumină, fără umbre. Ne bucurăm că
putem să le oferim anul acesta bisericilor care au nevoie de un Antimis nou. Acestea sunt necesare mai
ales pentru sărbătorile mari, la hramuri sau la praznice împărătești, când este nevoie ca Antimisul să
fie mai luminos. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a spus Patriarhul României.
„Această sfinţire este aproape identică cu sfinţirea Sfintei Mese atunci când se sfinţeşte o biserică
nouă. Aproape toate cântările şi rugăciunile sunt luate de la sfinţirea sfintei mese din altarul noii
biserici, dar adaptată pentru Antimise”, a afirmat Preafericirea Sa.
https://www.bzi.ro/patriarhul-daniel-a-stabilit-un-record-de-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-video4488995

8. Pfizer şi BioNTech vor începe testarea pe oameni a unui nou vaccin
împotriva COVID-19 - ZDI, 30 Iunie 2022
BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile împotriva Covid-19, a anunţat că cele
două companii vor începe în a doua jumătate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generaţie
următoare care protejează împotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters.
Lucrările lor experimentale pe vaccinuri care depăşesc abordarea actuală includ vaccinuri de
îmbunătăţire a celulelor T, concepute în primul rând, pentru a proteja împotriva bolilor severe dacă
virusul devine mai periculos, şi vaccinuri cu pancoronavirus, care protejează împotriva familiei mai
largi de virusuri şi a mutaţiilor acestora.
În diapozitivele de prezentare postate pe site-ul BioNTech pentru ziua investitorilor, firma germană de
biotehnologie a spus că scopul său este de ”a oferi o protecţie durabilă faţă de variante”.
Cei doi parteneri, producători ai celor mai răspândite vaccinuri pentru Covid-19 din lumea
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occidentală, discută în prezent cu autorităţile de reglementare versiuni îmbunătăţite ale vaccinului lor,
creată pentru a proteja mai bine împotriva variantei Omicron şi a subliniilor sale.
Mutaţia persistentă a virusului în noi variante, care eludează protecţia vaccinului, precum şi scăderea
memoriei imunitare umane, au adăugat o urgenţă căutării de către companii, guverne şi organismele de
sănătate pentru instrumente de protecţie mai fiabile.
Ca parte a eforturilor de a-şi dezvoltaşi mai mult afacerea cu produse pentru boli infecţioase,
BioNTech a spus că lucrează în mod independent la antibiotice de precizie, care ucid superbacteriile
care au devenit rezistente la antiinfecţioasele disponibile în prezent.
BioNTech, care nu a spus când ar putea începe testele, se bazează pe tehnologia PhagoMed, pe care a
achiziţionat-o în octombrie anul trecut. Dezvoltatorul de antibiotice din Viena a lucrat asupra
enzimelor, produse de virusuri care distrug bacteriile, care sparg peretele celular bacterian.
Infecţiile rezistente la medicamente sunt în creştere, cauzate de utilizarea excesivă a antibioticelor şi
scurgerile în mediu din producţia de antibiotice.
Cercetătorii din domeniul sănătăţii publice estimează că numărul total de persoane care mor anual din
cauza infecţiilor rezistente la antibiotice în Statele Unite şi Uniunea Europeană este de aproape 70.000.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/pfizer-si-biontech-vor-incepe-testarea-pe-oameni-a-unui-nou-vaccinimpotriva-covid-19--327192.html

9. C.T. Popescu, la ZdI TV: De la Dumnezeu la Adrian Păunescu, cu note
informative şi interceptări. Un interviu exploziv! - ZDI, 30 Iunie 2022,
AUTOR: REDACȚIA
Se mai consideră jurnalist C.T. Popescu în acest moment? Cum a fost relaţia sa de-a lungul timpului
cu patronii companiilor la care a lucrat: de la Darie Novăceanu la patronatul de la Digi 24? De ce a
vrut să-şi dea demisia de la Adevărul? Cum este să fii redactor-şef şi să constaţI că mulţi colegi au
opinii contrare alor tale? Trebuie patronii să facă “politica editorială” a unui canal de presă? De ce
spune, în ciuda faptului că este perceput ca ateu, că “Dumnezeu nu e mort”? Ce înseamnă pentru el
Dumnezeu? Cum explică o expresie şocantă, “Hristos a murit fără Dumnezeu şi fără lumânare”, din
ultima sa carte lansată ieri de Editura “Polirom”?
Ce crede despre extremele conservatoare, liberale, progresiste şi unde consideră că se încadrează ca
valori şi opinii. Cum vede “corectitudinea politică”? Cum l-a “măsurat” pe Dumnezeu şi a ajuns la
concluzia că are 93 de miliarde de ani lumină? De ce naturile etice nu au geniu? Cum arată mixul
valoric dintre ştiinţă şi umanistică? Care crede că va fi posteritatea lui Adrian Păunescu şi de ce îl
aşează în aceeaşi categorie cu Nichita Stănescu? Este un egalitarist, sau un adept al inechităţilor
inevitabile? Cum urmăreşte procesul de formare a noii aristocraţii din România ultimilor 30 de ani? A
fost Traian Băsescu cel mai redutabil adversar al său? Cine a câştigat în disputelor lor? Dar în cele cu
Vadim Tudor?
Despre toate acestea, dar şi multe altele, în interviul pe care redactorul şef al ziarului, Toni Hriţac, l-a
luat în studioul ZdI TV lui Cristian Tudor Popescu, aflat la Iaşi să-şi lanseze cartea “Dumnezeu nu e
mort. Interceptări. Note informative”, scoasă la editura “Polirom”.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/c-t-popescu-la-zdi-tv-de-la-dumnezeu-la-adrian-paunescu-cu-noteinformative-si-interceptari-un-interviu-exploziv--327163.html
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10.Templul satanic cere oficial „libertate religioasă” pentru „ritualul
avortului” după decizia Curții Supreme a SUA privind avorturile - Active
News, 29 Iunie 2022, DE ANDREI NICOLAE
Templul satanic cere oficial „libertate religioasă” pentru „ritualul avortului” după decizia Curții
Supreme a SUA privind avorturile
SEISMUL DIN SUA: Începutul sfârșitului pentru „dreptul la avort”. O zi pentru istorie. Meritul
președintelui Trump SEISMUL DIN SUA: Începutul sfârșitului pentru „dreptul la avort”. O zi pentru
istorie. Meritul președintelui Trump
Sentința care aruncă în aer America: Avortul NU este un Drept Constituțional - Trump: „Dumnezeu a
luat această decizie!” Sentința care aruncă în aer America: Avortul NU este un Drept Constituțional Trump: „Dumnezeu a luat această decizie!”
În aceste zile, în America se joacă soarta Marii Revoluții Mondiale În aceste zile, în America se joacă
soarta Marii Revoluții Mondiale
Nu „cocoloș de celule”, nu „parazit”, „tumoră” sau alți termeni meniți să bagatelizeze o ființă umană,
ci COPIL. Deciza SCOTUS înseamnă întoarcerea puterii către statele americane și cetățenii lor,
înseamnă democrație. INVITAT ACTIVENEWS Nu „cocoloș de celule”, nu „parazit”, „tumoră” sau
alți termeni meniți să bagatelizeze o ființă umană, ci COPIL. Deciza SCOTUS înseamnă întoarcerea
puterii către statele americane și cetățenii lor, înseamnă democrație. INVITAT ACTIVENEWS
ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne
citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită.
Doamne, ajută!
ascultă articolul
„Templul Satanic” din New York cere „libertate religioasă” pentru „ritualul avortului”. Împreună cu
zeci de grupuri evreiești, sataniștii susțin că restricțiile privind avortul încalcă principiile libertății
religioase, informează LifeSiteNews.
Considerându-se un deschizător de drumuri principal în promovarea „dreptului” de a ucide direct
copiii nenăscuți în pântece, Templul Satanic din New York City a ieșit în fața hoardelor de feministe
cu ceea ce speră să fie un mijloc eficient de a restabili uciderea fără restricții a copiilor nenăscuți în
zonele în care nu mai este disponibil, scrie Patrick Delaney în publicația canadiană conservatoare.
După glorioasa răsturnare de vineri a infamei decizii Roe vs. Wade din 1973, în timp ce extremiștii de
stânga au răspuns cu furie, numind decizia „ilegitimă” și promițând să „sfideze” legea în această
privință, Templul satanic și-a reiterat propria soluție: să stabilească scutiri religioase, în temeiul
clauzei de libertate religioasă din Primul Amendament, pentru a ucide copiii nenăscuți în „ritualul lor
religios de avort”.
În ultimii ani, sataniștii au susținut că orice restricție privind uciderea copiilor nenăscuți încalcă
convingerile lor religioase. În 2015, Templul Satanic a intentat un proces federal împotriva statului
Missouri, susținând că legile statului care restricționează avortul încalcă „liberul exercițiu” al
satanismului.
În 2020, ei au lansat o campanie intitulată „Avorturile satanice sunt protejate de legile privind
libertatea religioasă”, iar în urma deciziei istorice de vineri și-au reiterat intenția de a ocoli restricțiile
care rezultă pentru avort în multe locuri, numindu-se „principalul far de lumină în lupta pentru accesul
la avort”, scrie autorul citat.
Căutând să exploateze același principiu constituțional pentru a atinge același scop al avortului fără
restricții, peste 140 de organizații evreiești, inclusiv Liga Anti-Defăimare, au sponsorizat la 17 mai un
„miting evreiesc pentru justiția avortului”, afirmând public că „accesul la avort este o valoare
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evreiască” și că „interzicerea avorturilor este o problemă de libertate religioasă”, situație asupra căreia
ActiveNews a relatat aici:
https://www.activenews.ro/stiri/Templul-satanic-cere-oficial-%E2%80%9Elibertate-religioasa-pentru%E2%80%9Eritualul-avortului-dupa-decizia-Curtii-Supreme-a-SUA-privind-avorturile-174978

11.Frumusețile Ortodoxiei: Muzică psaltică veche de 300 de ani scoasă la
lumină de formația de muzică bizantină Psalmodia a Universității Naționale
de Muzică din București. VIDEO și CD GRATUIT - Active News, 29 Iunie
2022,DE ALESANDRU ANGHEL
Concert pentru Valea Plopului cu Grupul Psaltic TRONOS al Patriarhiei Române condus de
Arhidiaconul Mihail Bucă. DONAȚI pentru copiii Părintelui Nicolae Tănase! VIDEO ÎN DIRECT
Concert pentru Valea Plopului cu Grupul Psaltic TRONOS al Patriarhiei Române condus de
Arhidiaconul Mihail Bucă. DONAȚI pentru copiii Părintelui Nicolae Tănase!
ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne
citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită.
Doamne, ajută!
Formația de muzică bizantină Psalmodia a Universității Naționale de Muzică din București a susținut
luni, 27 iunie, un concert cu totul deosebit la Biblioteca Națională a României. Manifestarea artistică a
repus în circuitul interpretativ cântări inedite, recuperate sonor după o tăcere de aproximativ 300 de
ani.
Cu acest prilej a avut loc și lansarea volumului de muzicologie bizantină „Irmoasele calofonice:
catalog analitic, exighisire, transcriere și românire”, precum și a CD-ului „Kalophonic Heirmoi (17th19th Century)”, înregistrat de corul academic Psalmodia sub conducerea prof. univ. dr. habil. Nicolae
Gheorghiță, prorector al UNMB, și a arhid. conf. univ. dr. Gabriel Constantin Oprea, a informat
Biblioteca Națională. Invitată: Anamaria Maranda.
Evenimentul a făcut parte din activitățile proiectului cultural „Recuperarea și valorificarea irmoaselor
calofonice din fondurile muzicale de sec. XVIII și XIX”, cofinanțat de Administrația Fondului
Cultural Național (AFCN). Participanții la eveniment au primit gratuit la finalul concertului câte un
volum și un CD.
Asociația Revivart pune la dispoziție în mod gratuit conținutul CD-ului înregistrat de formația de
muzică bizantină Psalmodia a Universității Naționale de Muzică București AICI, împreună cu volumul
alcătuit de Cătălin Cernătescu, Irmoasele calofonice. Catalog analitic, exighisire, transcriere și
românire (2022).
Concertul și dubla lansare au fost transmise online în direct prin intermediul platformei multi-media
ortodoxe Lumina Cuvântului. Vă invităm să urmăriți bijuteriile psaltice cântate de corul Psalmodia
după 300 de ani:
https://www.activenews.ro/cultura-muzica/Frumusetile-Ortodoxiei-Muzica-psaltica-veche-de-300-deani-scoasa-la-lumina-de-formatia-de-muzica-bizantina-Psalmodia-a-Universitatii-Nationale-deMuzica-din-Bucuresti.-VIDEO-si-CD-GRATUIT-174981
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