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1. Sfinţirea clopotniţei şi a monumentului eroilor, la Biserica „Sfântul Nicolae”
din Tătăruşi (Foto) – publicat de NewsPaşcani, pe 4 iulie
Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit
Sfânta Liturghie Arhierească şi a sfinţit clopotniţa şi monumentul eroilor de la Biserica „Sfântul
Nicolae” din Tătăruşi.
La slujba desfăşurată duminică, 3 iulie, de la ora 8:00, au fost prezenţi Preasfinţitul Părinte
Nichifor Botoşăneanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, preotul protopop Gheorghe
Muraru şi preoţi din Protopopiatul Paşcani, primarul Costel Iosub, dar şi credincioşi din zonă.
La finalul slujbei, la monumentul eroilor din curtea lăcaşului de cult s-au depus coroane de flori.
https://newspascani.com/sfintirea-clopotnitei-si-a-monumentului-eroilor-la-biserica-sfantulnicolae-din-tatarusi-foto/
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2. La pas pe colinele sfinte ale Iaşului – pelerinaj religios organizat de
Arhiepiscopia Iaşilor – publicat pe 4 iulie de Evenimentul de Iaşi, 24:Ore,
Ziare.com
Sectorul de Misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor organizează sâmbătă, 9 iulie, cu binecuvântarea
Înalt Prea Sfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prima ediţie a
pelerinajului pedestru „La pas pe colinele sfinte ale Iaşului”.
Astfel, începând cu ora 7.30, elerinii vor participa în Poiana Mănăstorii Bucium la Sfânta
Liturghie, după care vor porni în pas de rugăciune pe traseul mănăstirilor Bucium – Piatra Sfântă
– Bârnova – Hlincea – Cetăţuia, pe o distanţă de aproximativ 19 kilometri, se arată într-un
comunicat remis redacţiei de Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor.
La pelerinaj se poate înscrie orice persoană, la numărul de telefon 0755.140.838 – preot AlinTeodor Astancăi.
„Scopul acestui pelerinaj este de a ne cunoaşte pe noi înşine, între noi şi pe Dumnezeu. Astfel,
călătoria pe jos, însoţită de rugăciune, ne va ajuta să ne desprindem pentru puţin timp de
tehnologie şi să ne depărtăm de tentaţiile lumii, aducând totodată un beneficiu vital pentru
sănătate. Mersul va fi însoţit de Rugăciunea lui Iisus – «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!» -, iar la popasurile făcute pe parcursul
pelerinajului se va citi o catismă din Psaltire. Pelerinajul devine, astfel, o mărturisire de credinţă
pentru cei care vor ieşi în calea pelerinilor şi un îndemn de a face un exerciţiu pentru cunoaştea
lui Dumnezeu”, precizează reprezentanţii Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor.
https://24-ore.ro/2022/07/04/la-pas-pe-colinele-sfinte-ale-iasului-pelerinaj-religiosorganizat-de-arhiepiscopia-iasilor/
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/la-pas-pe-colinele-sfinte-ale-iasului-217528970.html
https://ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/la-pas-pe-colinele-sfinte-ale-iasului-8730299

3. Ştefan cel Mare comemorat la Paşcani, printr-o slujbă de pomenire (Video) –
publicat pe 4 iulie, de NewsPaşcani
Un eveniment cu tradiţie a avut loc în acest sfârşit de săptămână, la Paşcani. Organizaţia locală
PNL a marcat sâmbătă, 2 iulie, 518 ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt,
printr-o slujbă de pomenire, ce a avut loc la statuia din faţa Oficiului Poştal din zona deal.
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai formaţiunii politice, deputatul Sorin Năcuţă,
primarul municipiului, Marius Pintilie, Grigore Crăciunescu, fost primar al municipiului Paşcani
şi Neculai Enea, iar slujba a fost oficiată de protopopul Gheorghe Muraru, alături de alţi preoţi
din Protopopiatul Paşcani.
Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost domnitor al Moldovei între anii 1457 şi 1504 şi unul dintre cei mai
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mari domnitori apărători ai creştinătăţii. După o domnie de 47 de ani s-a stins din viaţă la 2 iulie
1504. Mormântul se află la mănăstirea Putna, renumita sa ctitorie.
https://newspascani.com/stefan-cel-mare-comemorat-la-pascani-printr-o-slujba-de-pomenirevideo/

4. Tabără de pictură de icoane pe lemn – publicat de InfoBT, pe 4 iulie
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în parteneriat cu Cercul
Militar Botoşani şi Biserica Militară Botoşani, organizează în perioada 11 – 15 iulie 2022, în
intervalul orar 10 – 14, TABĂRA DE PICTURĂ de icoane pe lemn.
Tabăra de pictură de
icoane pe lemn îşi propune să promoveze educaţia artistică prin activităţi de tip ateliere de
pictură desfăşurate în incinta sediului Cercului Militar Botoşani, strada Ştefan Luchian, nr.23.
Ne adresăm copiilor şi tinerilor cu vârste între 11 şi 20 de ani. Cererea participanţilor cu vârsta
sub 18 ani va fi completată şi semnată de către părinţi .
Înscrierea se face prin
completarea formularului de înscriere pe adresa de e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.ro
sau telefonic 0745165117 până la data de 7 iulie sau la sediul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani din Str. Unirii, nr. 10, de luni până
vineri, în intervalul orar 8:00-16:30, vineri până la ora 14:00.
https://infobt.ro/tabara-de-pictura-de-icoane-pe-lemn/

5. Corul militar al Garnizoanei Botoşani a dedicat un cântec Sfântului Ştefan cel
Mare – VIDEO – publicat de Botoşăneanul, pe 4 iulie
Corul militar „Răzeşii” al Batalionului 335 Artilerie „Alexandru Cel Bun” din Botoşani a dedicat
un cântec Sfântului Ştefan cel Mare.
Filmările sunt realizate la Garnizoana Botoşani şi la Mănăstirea Putna. Proiectul a fost iniţiat de
noul preot al garnizoanei, Părintele Teodor Cenuşă, şi a beneficiat de colaborarea artistei Iustina
Irimia-Cenuşă.
„Într-o zi de sfântă sărbătoare pentru spiritualitatea naţională, odată cu hramul Bisericii Militare
din Botoşani, vă punem la suflet un vechi cântec patriotic, într-o colaborare inedită şi dragă. În
ipostaza nouă în care se află familia noastră, am cunoscut oameni deosebiţi alături de care am
reuşit să concretizăm un nou proiect muzical”, Iustina Irimia-Cenuşă.
Părintele militar al Garnizoanei Botoşani, Teodor Cenuşă, a înfiinţat la începutul anului 2022 un
cor format din militarii Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun”, oameni fără pregătire
muzicală, dar foarte implicaţi.
Părintele Teodor Cenuşă a devenit preotul capelan al Garnizoanei Botoşani în noiembrie 2021,
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după ce a câştigat concursul organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
Biserica garnizoanei a fost construită în stil ştefanian în perioada 2003 – 2008 şi este ocrotită de
Sf. M. Mc. Gheorghe şi Sf. Domnitor Ştefan cel Mare, scrie Basilica.ro.
https://www.botosaneanul.ro/stiri/corul-militar-al-garnizoanei-botosani-a-dedicat-un-cantecsfantului-tefan-cel-mare-video/

6. FOTO S-au rugat pentru ploaie! Sute de credincioşi, în genunchi alături de
preoţi la slujba de la Mănăstirea Popăuţi – publicat de BotoşaniNews, pe 4
iulie
În tot mai multe lăcaşuri de cult din judeţul Botoşani se fac, în această perioadă, rugăciuni pentru
ploaie. Duminică, la Mănăstirea Popăuţi din municipiu, a avut loc o slujbă specială cu rugăciuni
pentru ploaie la vreme de secetă. Sute de persoane au mers să se roage, în genunchi, alături de
preoţi, pentru a scăpa de seceta cruntă care s-a abătut asupra judeţului nostru şi nu numai.
Tot mai mulţi credincioşi se roagă Divinităţii pentru precipitaţii în condiţiile în care din cauza
lipsei ploii, au secat inclusiv mai multe pârâuri din judeţ, apa poate fi luată cu restricţii, culturile
se usucă pe câmp, iar unii oameni nu au nici măcar cu ce să îşi adape animalele.
S-au făcut rugăciuni inclusiv în mijlocul câmpurilor, în judeţul Botoşani disperaţi că seceta
prelungită le distruge culturile şi le omoară animalele.
https://www.botosaninews.ro/531285/social/foto-s-au-rugat-pentru-ploaie-sute-decredinciosi-in-genunchi-alaturi-de-preoti-la-slujba-de-la-manastirea-popauti/

7. Record absolut pe Aeroportul din Iaşi: 172.500 de persoane au tranzitat
aerogara în iunie – publicat pe 5 iulie de Ziarul de Iaşi, TopIaşi
Aeroportul din Iaşi a înregistrat un trafic record în luna iunie, peste 172.000 de persoane
tranzitând aerogara ieşeană în acea perioadă.
Directorul aerogării ieşene, Romeo Vatră, a declarat pentru News.ro că traficul din ultima lună
reprezintă un record absolut pentru aeroportul ieşean, după ce ultimul record se înregistrase în
luna mai a acestui an.
"Trendul crescător de pasageri continuă cu venirea sezonului de vacanţe, înregistrând în luna
iunie un nou record de trafic de 172.500 de pasageri. În prima jumătate a anului au decolat şi
aterizat la Iaşi 700.000 de pasageri, ceea ce ne face să credem că la finalul anului este posibil să
depăşim traficul de 1,3 milioane din anul 2019", a afirmat Romeo Vatră.
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El a mai declarat că, începând din 28 iulie, Austrian Airlines introduce încă un zbor Iaşi-Viena, la
5.25, de trei ori pe săptămână, respectiv luni, miercuri şi vineri. De la Iaşi către Viena se poate
zbura zilnic, decolarea fiind programată la ora 16.05.
Zborurile WizzAir mutate de la Chişinău la Iaşi în primăvară, din cauza războiului din Ucraina,
vor reveni din septembrie pe aeroportul din capitala Republicii Moldova.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/record-absolut-pe-aeroportul-din-iasi-172-500-de-persoaneau-tranzitat-aerogara-in-iunie--327608.html
https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/26932-nou-record-la-aeroportul-ia%C5%9Fi-172500-de-pasageri-%C3%AEntr-o-lun%C4%83.html

8. Pelerinaj la Putna la Sărbătoarea Sf. Ştefan cel Mare – publicat pe 4 iulie, de
CraiNou
> Pelerinajul a fost condus de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur
Numeroase persoane, majoritatea în costume naţionale, au participat, sâmbătă dimineaţa, la
pelerinajul spre Mănăstirea Putna cu prilejul sărbătorii Sf. Ştefan cel Mare.
Gospodari din diverse zone ale judeţului Suceava au traversat pe jos comuna Putna până la
mănăstire, interpretând cântări religioase şi patriotice.
Coloana de pelerini condusă de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, de primarul din Putna,
George Coroamă şi de administratorul public al judeţului Suceava, Irina Vasilciuc, a fost
întâmpinată, în sunete de bucium, la intrarea în mănăstire, de stareţul Velnic Melchisedec, cu
icoana Sf. Ştefan ce Mare.
Acesta le-a mulţumit pentru faptul că au venit la mănăstire şi a spus că se împlinesc 30 de ani de
când Măria Sa, Vodă Ştefan, a fost aşezat în icoană şi altar.
„Ne bucurăm că aţi venit astăzi la această frumoasă sărbătoare. Vă invităm împreună cu toţi
gospodarii Bucovinei. Dar nu-s chiar toţi, sunt o parte. O parte de aici, de partea românească. Mai
avem şi dincolo gospodari buni pe care îi aşteptăm să vină” a spus Velnic Melchisedec, care a fost
completat de Flutur că „tot românească” e şi cealaltă parte.
Stareţul i-a invitat pe pelerini să participe la Sf. Liturghie şi la toate activităţile rânduite cu acest
prilej.
Sf. Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud şi Preasfinţitul Părinte
Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.
După slujbă a fost prezentat un recital al Grupului Vocal-Tradiţional „Ai lui Ştefan, noi oşteni” al
Liceului Tehnologic „Ion Nistor” – Vicovu de Sus urmată de ceremonia militară, cu depunere de
coroane şi defilarea trupelor militare din partea Structurilor Ministerului Afacerilor Interne din
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judeţul Suceava şi a delegaţiei Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. (N.B.)
https://www.crainou.ro/2022/07/04/pelerinaj-la-putna-la-sarbatoarea-sf-stefan-cel-mare/

9. Se amână reabilitarea parcului de lângă Catedrală – publicat pe 4 iulie de
CraiNou
> „Este necesar să actualizăm (…) documentaţia care a stat la baza acestui parc acum 4 ani de
zile” a declarat primarul Ion Lungu > Investiţia a fost aprobată la 2,5 milioane de lei, incluzând o
fântână arteziană cu 20 jeturi iluminate electronic, cât şi o cascadă
Modernizarea parcului de pe strada Mărăşeşti”, cel din prejma Catedralei ortodoxe „Naşterea
Domnului”, nu se va concretiza în viitorul foarte apropiat. Cel puţin aşa a dat de înţeles primarul
Ion Lungu, potrivit căruia a trecut mult timp de la proiectarea iniţială, iar reglementările în
vigoare, cât şi „creşterea preţurilor” impun actualizarea documentaţiei. „Noi avem un proiect
pentru parcul de pe Mărăşeşti, dar trebuie să-i actualizăm indicatorii, şi se lucrează în acest
sens” arată edilul-şef sucevean. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi de către aleşii
locali în august 2020, iar conform hotărârii Consiliului Local, valoarea investiţiei se ridica la
aproximativ 2,5 milioane de lei, cu o durată de materializare de 15 luni. Modernizarea include
refacerea aleilor şi a pavimentului, construirea unui nou sistem de fântâni arteziene,
reamenajarea spaţiului verde, reabilitarea sistemului de iluminat, înlocuirea mobilierului urban
uzat şi montarea sistemului de supraveghere video. Fântâna arteziană va avea 10 jeturi de tip
arcadă, iluminate electronic, 10 jeturi spumante orientate vertical, controlate prin convertizor
de frecvenţă, precum şi o oglindă şi o cascadă de apă.
„Acest parc (…), fiind foarte vechi, prezintă degradări majore ale pavajului, ale mobilierului,
instalaţiilor de iluminat şi spaţiului verde, fântâna arteziană fiind uzată fizic, dar mai ales moral.
(…) Prin această investiţie, se va îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor” se reliefa în
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre aprobat de deliberativul local sucevean în august
2020. Cu prilejul celei mai recente a întruniri a Consiliului, „deoarece este puţin probabil ca
lucrările să se mai facă în acest an”, din bugetul local a fost tăiată suma prevăzută pentru
modernizare, aceasta fiind trecută în Fondul de rezervă bugetară. „Până una alta, nu putem folosi
banii de acolo, pentru că este necesar să actualizăm studiile de fezabilitate, respectiv
documentaţia care a stat la baza acestui parc acum 4 ani de zile” a declarat Ion Lungu, primarul
municipiului Suceava, menţionând că, după ţinerea licitaţiei, la concretizarea proiectului se va
putea trece din primăvara anului 2023.
https://www.crainou.ro/2022/07/04/se-amana-reabilitarea-parcului-de-langa-catedrala/
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10. ACUM: O autospecială de pompieri a fost implicată într-un accident rutier pe
E85. A intrat în maşina unui preot – publicat de BZBC, pe 3 iulie
O autospecială de pompieri din Bacău este implicată într-un accident rutier pe E 85. Din primele
informaţii de la faţa locului, se pare că autospecială ar fi intrat într-un autoturism care mergea
regulamentar.
Maşina de pompieri a venit de pe banda doi pe prima bandă şi a intrat în maşina preotului.
Martor.
Revenim cu detalii!
Foto: Bună ziua Bacău
https://www.bzbc.ro/2022/07/acum-o-autospeciala-de-pompieri-fost.html

11. VIDEO: La Mănăstirea Pogleţ din Bacău, după procesiunea religioasă cu Sf.
Icoane, a venit ploaia! – publicat de BZBC, pe 4 iulie
Astăzi, 3 Iulie 2022 - după Sf. Liturghie, în procesiune religioasă cu Sf. Icoane pe dealurile din
jurul Mânăstirii noastre - Rugăciune pentru ploaie şi rodnicia pământului. “Să mergem cu toţii să
ne rugăm, cu toţii pt că nu se ştie pe care dintre noi îl va asculta Dumnezeu!” spunea maica
Stareţă. Am mers, ne-am rugat în genunchi şi Dumnezeu ne-a ascultat. A trimis ploaia. Slavă Ţie
Doamne! Mănăstirea Pogleţ
https://www.bzbc.ro/2022/07/video-la-manastirea-poglet-din-bacau.html

12. Procesiune impresionantă de Hramul Sfintei Mare Muceniţă Chiriachi,
ocrotitoarea Episcopiei Huşilor! – publicat de VremeaNouă, pe 5 iulie
SĂRBĂTOARE… Conducerea Episcopiei Huşilor vine cu veşti bune pentru credincioşii huşeni.
Astfel, în după-amiaza zilei de miercuri, 6 iulie 2022, după slujba Vecerniei Mari şi a Litiei în
cinstea Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, credincioşii din întreaga Eparhie a Huşilor sunt aşteptaţi
la procesiunea cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, ce se va desfăşura în municipiul
Huşi. Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi ocroteşte întreaga Eparhie a Huşilor, prin prezenţa
binecuvântată a Sfintelor sale Moaşte (mâna stângă) în Catedrala Episcopală din Huşi.
An de an, în ajunul hramului Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, Huşiul este însufleţit de
procesiunea organizată în cinstea ocrotitoarei oraşului şi a întregii Episcopii, mai ales că, oraşul
dintre vii este singurul loc din ţară unde se păstrează moaşte ale Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi.
Întrerupt de regimul comunist ateu, însă reluat în anii din urmă, pelerinajul cu moaştele Sfintei
Mari Muceniţe Chiriachi aduna credincioşi de pe ambele maluri ale Prutului, Sfânta intrând, încă
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din 1787, în conştiinţa oamenilor ca cea care „aduce multă mângâiere şi uşurare creştinilor, mai
ales în boli, supărări şi în nenorociri” – după cum mărturisea, în 1933, arhiereul Veniamin
Pocitan. „Vom stărui, an de an, ca cinstirea Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi să devină una
conform luminii şi mărturisirii ei de credinţă, aidoma cinstirii de care se bucură, în Eparhia
Iaşilor, Sfânta Cuvioasă Parascheva la Iaşi şi, în Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava”, spune PS Igantie. Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi ocroteşte întreaga Eparhie
a Huşilor, prin prezenţa binecuvântată a Sfintelor sale Moaşte (mâna stângă) în Catedrala
Episcopală din Huşi, aduse aici prin efortul Episcopului Iacov Stamati în anul 1787, de la
Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos.
Viaţa Sfintei muceniţe Chirachi
În zilele împăratului Diocleţian, la anul 282, era un creştin, anume Dorotei, împreună cu soţia sa,
care se chema Evsevia. Aceştia, fiindcă erau fără de fii, s-au rugat lui Dumnezeu ca să le dea rod,
făgăduind să-I dăruiască Lui pe copilul ce se va naşte. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor şi
au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, lucru pentru care au şi numit-o pe
pruncă Chiriachi, ce înseamnă duminică. Deci botezând-o, au crescut-o cu învăţătura şi cuvântul
Domnului, după Apostolul Pavel, păzind-o pe fecioară curată, fiindcă făgăduiseră a o afierosi lui
Dumnezeu. Iar într-o zi, un păgân bogat, care vieţuia în cetate, auzind lăudându-se frumuseţea şi
bunătatea obiceiurilor tinerei fecioare, a hotărât s-o însoţească cu fiul său. Şi spunând el lui
Chiriachi de aceasta, ea a mărturisit că este mireasa lui Hristos şi că doreşte să moară în feciorie.
În vremea aceea, Diocleţian a ridicat prigoană asupra creştinilor, iar păgânul mâniindu-se, s-a
dus şi a pârât la împărat pe Chiriachi şi pe părinţii ei, cum că sunt creştini. Deci tiranul i-a
chemat şi i-a întrebat de ce defăimau zeii. Dorotei a răspuns cu îndrăzneală că a învăţat de la
părinţii săi să nu cinstească decât pe Unul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul şi Care s-a
întrupat pentru a noastră mântuire. Atunci împăratul a poruncit să fie biciuit, dar pentru că
Dorotei nici sub lovituri nu înceta să batjocorească pe idoli, l-a trimis împreună cu Evsevia la
ighemonul Iust, ce se afla în părţile Militinei, în Armenia cea mică. Deci acela i-a pus la chinuri,
apoi a poruncit să le taie capetele. Iar pe Chiriachi, Diocleţian a trimis-o la ginerele său, cezarul
Maximian, care se afla în Nicomidia. Acela, uimindu-se de frumuseţea fecioarei, i-a făgăduit că o
va însoţi cu o rudenie a împăratului, dacă se va închina idolilor.
Nimic nu a despărţit-o de Hristos!
Chinuită şi alungată, Chiriachi nu s-a plecat deloc, zicând că nimic nu poate să o despartă de
Hristos. Atunci Maximian a poruncit să o întindă la pământ şi să o bată cu vine de bou, până va
muri. Deci ostaşii au bătut-o până au ostenit şi s-au schimbat între ei de trei ori, dar muceniţa a
rămas nesimţitoare la lovituri şi încă mai mult, strălucea de har. Pentru aceasta, tiranul se mânia
asupra ostaşilor ce o chinuiau pe muceniţa, crezând că aceştia nu o lovesc cu toată puterea, din
milă faţă de ea. Atunci sfânta a zis către Maximian: „Nu te înşela, Maximiane! Niciodată nu mă vei
birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este în ajutor!” Atunci Maximian a trimis pe sfânta la Ilarion,
stăpânitorul Bitiniei, care era vestit pentru cruzimea sa faţă de creştini. Acela, citind scrisoarea
lui Maximian, a ameninţat-o pe muceniţa cu chinuri groaznice, dar Chiriachi i-a răspuns că i-ar fi
mai uşor să înmoaie fierul, decât să o supună pe ea. Deci chinuitorul a poruncit să o spânzure de
păr şi să o ardă cu torţe, dar ea a rămas nepăsătoare, ca şi cum ar fi fost fără de trup. Iar noaptea
următoare, Hristos i s-a arătat în temniţă şi i-a vindecat rănile, făgăduindu-i să o treacă toate
încercările cu harul Său. Deci chinuitorul s-a spăimântat văzând-o vindecată dimineaţa, dar a
crezut că zeii au tămăduit-o şi a dus-o în capiştea idolilor. Acolo, rugându-se sfânta lui Hristos, sa făcut cutremur mare, încât s-au zdrobit idolii şi s-au făcut praf. După aceasta, a urmat şi o
furtună de vânt, care a împrăştiat praful idolilor, făcându-i pe păgâni să fugă. Doar Ilarion a
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rămas în capişte blestemând, dar un fulger venit din cer a ars faţa lui, încât a căzut din scaun şi a
murit. Atunci a venit un alt stăpânitor, cu numele Apolonie, şi fiind înştiinţat de cele întâmplate,
a poruncit să se aprindă un foc mare, ca să fie aruncată sfânta în flăcări. Deci ostaşii încingând un
cuptor mare, au aruncat-o pe Chiriachi înăuntru. Dar ea a stat acolo mai multe ceasuri în
rugăciune, cu mâinile întinse spre cer, fără să fie arsă deloc. Şi, deşi era vară şi senin, a apărut un
nor şi s-a făcut o ploaie mare, care a stins focul. A fost aruncată apoi la doi lei sălbatici, dar
fiarele, simţind sfinţenia ei, se gudurau ca miei. Şi mulţi păgâni, minunându-se de un lucru ca
acesta, au mărturisit pe Hristos şi au fost ucişi. Iar a doua zi, stăpânitorul văzând că nu poate să o
înduplece în nici un chip, a stătut la judecată şi a dat asupra sfintei hotărârea să fie ucisă afară
din cetate, prin tăierea capului. Auzind Chiriachi această hotărâre, a cerut vreme să se roage.
Deci s-a rugat îndelung, mulţumind lui Hristos care a învrednicit-o să mărturisească numele Său
înaintea împăraţilor şi a ighemonilor, şi Care i-a păzit fecioria neîntinată. Atunci s-au arătat nişte
îngeri luminoşi veniţi ca să-i primească sufletul pentru a-l duce la Mirele său cel ceresc, iar ea s-a
culcat încet la pământ, încredinţîndu-se în mâinile lui Dumnezeu. Deci când ostaşii au mers
aproape de dânsa, vrând să-i taie capul, au văzut-o moartă şi s-au spăimântat. Şi s-a făcut glas
dumnezeiesc către dânşii: „Mergeţi, fraţilor, şi propovăduiţi la toţi măririle lui Dumnezeu!” şi în
vreme ce ostaşii s-au întors să spună ighemonului cele văzute, creştinii care se ascundeau de
frica păgânilor au luat trupul sfintei şi l-au îngropat într-un loc potrivit, lăudând pe Dumnezeu,
cel slăvit întru sfinţii săi.
https://www.vremeanoua.ro/procesiune-impresionanta-de-hramul-sfintei-mare-mucenitachiriachi-ocrotitoarea-episcopiei-husilor/

13. CHESARIE GHEORGHESCU – Arhimandritul erudit şi mărturisitorul
dreptei credinţe – fiu al meleagurilor vasluiene (recenzie) – publicat de Monitorul
de Vaslui, pe 5 iulie
Recent, a apărut la Editura Praxis din Râmnicu Vâlcea, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, o carte inedită, dedicată unei personalităţi
ecleziastice născută pe meleagurile vasluiene, Părintele Arhimandrit doctor Chesarie
Gheorghescu (1929-2017). A fost un teolog erudit, monah cu un har deosebit, fost deţinut politic
şi un luptător neînfricat împotriva comunismului.
A intrat de timpuriu în viaţa monahală, slujind în ogorul Bisericii peste 72 de ani. Prin
intermediul acestei cărţi aflăm lucruri necunoscute, dar adevărate, despre Părintele Chesarie,
care pe parcursul vieţii sale, a luminat ca o flacără neîntreruptă prin trăirea propriei vieţi de
bunătate şi jertfelnicie. Personalitatea sa fascinantă este redată prin amintiri, evocări, gânduri a
51 de oameni care l-au cunoscut, majoritatea din cadrul Bisericii ( şase ierarhi, 29 de preoţi,
monahi şi monahii), dar şi 16 intelectuali laici.
Lucrarea a apărut în condiţii grafice deosebite, cuprinde 335 de pagini şi este însoţită de Anexe
cu fotografii de familie, din timpul studiilor şi din viaţa monahală.
Viaţa nu i-a fost deloc uşoară, ci plină de privaţiuni şi evenimente tumultoase. A căutat mereu
lumina rugăciunii inimii, dar şi lumina care vine din lecturi şi cugetări teologice. Părintele
Arhimandrit s-a născut la 12 martie 1929, în comuna Oşeşti, într- o familie de ţărani răzeşi,
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Neculai şi Anghelina Gheorghescu, dăruită de Dumnezeu cu şase copii, trei dintre ei murind la
vârste mici. Dureros a fost că cei trei copii în viaţă au rămas fără părinţi în preajma celui de-al
Doilea Război Mondial şi nevoiţi să facă faţă distrugerilor provocate de armata de ocupaţie a lui
Stalin. Având o frumoasă îndrumare religioasă de la mama sa, fiind obişnuit cu sfintele slujbe, cu
rugăciunea şi dragostea de Dumnezeu, Constantin a simţit o chemare sufletească pentru viaţa
monahală. Aşa se face că, la 15 ani, în luna noiembrie 1944, a plecat însoţit de un văr, la
mănăstirea Maglavit, unde l-a cunoscut pe Petrache Lupu, despre care se spunea că i se arătase
Dumnezeu în biserica de la stână, miracol cunoscut în toată Europa anilor treizeci ai secolului
trecut. În casa acestuia a stat două luni. Neavând unde locui în această mănăstire se întoarce la
Oşeşti, dar dorul după viaţa monahală îl mistuia şi mai tare (p. 58).
În ianuarie 1945 pleacă din nou la Maglavit şi apoi la Sâmbăta de Sus,unde l-a cunoscut pe
Părintele Arsenie Boca, intrând în contact cu monahi cu viaţa îmbunătăţită. Însă, din cauza
războiului nu existau chilii pentru închinovierea tinerilor doritori de trăire monahală. Revine în
comuna natală, cu gândul de a merge la altă mănăstire. Avea 16 ani şi dorul după mănăstire
creştea tot mai mult. Ajunge la Mănăstirea Neamţ, în ajunul Praznicului Înălţării Domnului, de
hramul acestei lavre din Ahiepiscopia Iaşilor. A dorit să devină frate, dar fiind aici mulţi
vieţuitori, aproape 400, este îndrumat spre mănăstirea Secu. După multe încercări: foame, sete,
frig, frică atunci când îl apuca noaptea şi nu avea unde să doarmă, ajunge la Mănăstirea Secu dar
i s-au cerut actele de identitate. Neavând nici un act asupra sa este trimis în satul Oşeşti, pentru
a-şi procura cele necesare.
După multe peripeţii, îndurând multe necazuri şi neajunsuri, ajunge de data aceasta, la
Mănăstirea Cozia. Aici este în cele din urmă primit şi devine frate, părinţii acestui locaş
voievodal străduind-se să menţină viaţa monahală după rânduiala Sfinţilor Părinţi, dând sfaturi
duhovniceşti tinerilor începători. În 1949, fratele Constantin este tuns în monahism, primind
numele de Chesarie de la Episcopul Râmnicului, Iosif Gafton. În acelaşi an, se înfiinţează
Seminarul monahal superior de la Neamţ, unde mergeau călugări şi fraţi din toate mănăstirile
din ţară. A fost recomandat de Cancelaria Sfântului Sinod ca şi părintele monah Chesarie
Gheorghescu să meargă la Seminarul de la Neamţ, unde a fost admis la cursurile de zi şi absolvă
în 1955 seminarul, cu rezultate excepţionale.
În toamna aceluiaşi an, a intrat prin concurs la Institutul Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti, fiind admis pe locul al treilea, din 105 candidaţi. În acea perioadă, Patriarhia Ortodoxă
Rusă a oferit Patriarhiei Române câteva burse la Academia Zagorsk din Moscova. Dintre cei zece
candidaţi propuşi pentru studii în capitala U.R.S.S. au fost trimişi, în cele din urmă, doar doi:
părintele Lucian Florea, viitorul Episcop al Tomisului, şi părintele Chesarie Gheorghescu. Înainte
de a pleca la Moscova, în 1956 este hirotonit diacon şi apoi ieromonah de către Episcopul Iosif
Gafton. În cei patru ani de studii a fost bursier de gradul I al Academiei Teologice şi a fost
declarat licenţiat în teologie cu rezultate excepţionale. Teza de licenţă, de o valoare deosebită, a
fost susţinută în limba rusă. Munca stăruitoare, spiritul distins şi caracterul ales au fost apreciate
de profesorii şi studenţii din acei ani. A fost coleg de an şi prieten apropiat cu Patriarhul
Georgiei, Ilia al II-lea, cu mitropolitul Filaret al Bielorusiei , cu mitroplitul Nicodim de Harcov şi
alţi ierarhi din lumea ortodoxă.
Fiind la Moscova şi având în vedere situaţia gravă din ţară după intrarea în vigoare a Decretului
410 din 1959, prin care s-a trecut la desfiinţarea monahismului românesc şi îndepărtarea a
numeroşi călugări din mănăstiri, concomitent cu arestarea marilor profesori teologi şi a
oamenilor de cultură nevinovaţi, părintele Chesarie s-a hotărât ca la întoarcerea în ţară de la
Moscova să facă o călătorie cu avionul pe un alt traseu: Moscova – Praga – Paris- Roma – Atena.
11

Scopul acestei călătorii a fost să aducă la cunoştiinţa lumii occidentale atrocităţile şi crimele
practicate de regimul comunist, ateu, împotriva Bisericii şi asupra monahismului, în special. A
fost sfătuit să nu se întoarcă în ţară că va fi arestat, dar părintele Chesarie iubind atât de mult
patria, revine în ţară şi este arestat de Securitate la 8 decembrie 1960, trecând prin calvarul
închisorilor comuniste: Uranus, Jilava, Dej, Aiud şi Gherla. În închisoare a cunoscut numeroşi
deţinuţi politici, figuri exemplare ale Bisericii şi culturii româneşti, precum Bartolomeu Anania,
Arsenie Papacioc, arhimandritul Mina Dobzeu, cel care l-a botezat pe învăţatul evreu Nicolae
Steinhardt, profesorii universitari Nicolae Mărgineanu şi Nicolae Balotă, ultimul coleg de celulă
cu părintele Chesarie etc.
Ameninţările, persecuţiile şi torturile au luat sfârşit în august 1964, când are loc eliberarea
generală. Se întâlneşte în tren cu Părintele Arsenie Papacioc şi sunt primiţi de Patriarhul
Iustinian, care s-a bucurat de eliberarea lor. Acesta îi preţuia foarte mult şi i-a sfătuit să se
întoarcă la mănăstirile de metanie, Părintelele Chesarie revenind la Mănăstirea Cozia. Însă, la
presiunile Securităţii, este îndepărtat din obştea Mănăstirii Cozia şi a mers la Mănăstirea Dintrun Lemn unde a fost exilat, urmărit şi marginalizat până la sfârşitul vieţii (1965 -2017). Astfel,
atitudinea sa curajoasă faţă de Decretul 410/1959 îndreptat împotriva monahismului românesc
face ca Securitatea să îl urmărească permanent şi să nu poată accede în ierarhia superioară a
Bisericii. La venirea Părintelui Chesarie, Mănăstirea istorică şi voievodală Dintr-un Lemn, era
aproape de dezafectare. Prin măsuri energice acesta introduce curentul electric, reţeaua de
canalizare, reface obştea monahală reprimind monahiile îmdepărtate prin Decretul 410,
reînnoieşte programul liturgic, susţinând predici de înaltă ţinută teologică şi pune bazele
colecţiei de obiecte bisericeşti. Ele erau în folosul obştii şi pentru cinstirea icoanei făcătoare de
minuni a Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare, ocrotitoarea mănăstirii.
Paralel cu activitatea administrativă şi duhovnicească, părintele Chesarie, având rezultate
excepţionale pe toată perioada studiilor din ţară şi străinătate, primeşte binecuvântarea
Episcopului Iosif Gafton de a urma a studiile doctorale la zi în cadrul Institutului Teologic din
Bucureşti, la secţia de teologie sistematică, sub îndrumarea Părintelui Prof.dr.Dumitru
Stăniloaie. Totodată, la 8 septembrie 1973 este ridicat la rangul de arhimandrit. La 30 iunie 1980
îşi susţine teza de doctorat „Învăţătura Ortodoxă despre Iconomia Dumnezeiască şi Iconomia
Bisericească” în faţa unei comisii renumite, din care a făcut parte şi Părintele Profesor
Constantin Galeriu. A obţinut titlul de doctor în teologie cu calificativul „Foarte bine”.Teza
Părintelui Chesarie a fost citată în numeroase studii teologice şi a cunoscut aprecieri elogioase
din partea unor ierarhi precum Mitropolitul Antonie Plămădeală şi Î.P.S. Calinic, Arhiepiscopul
Argeşului şi Muscelului. Studiile doctorale au relevat dorinţa de cunoaştere permanentă a
monahului pe care o nutrea din tinereţe.
Studiile solide de teologie şi conduita exemplară în cadrul Mănăstirii Dintr-un Lemn ale
Părintelui Chesarie, îl determină pe Patriarhul Iustinian Marina să hotărască transferul acestuia
la Seminarul Teologic de la Curtea de Argeş înfiinţat în 1968, numindu-l profesor la catedra de
Studiu Biblic, de Teologie Dogmatică şi Îndrumări Misionare, unde a funcţionat şi ca director
până la 1 august 1977. La Seminarul Teologic Arhim. Prof. dr. Chesarie Gheorghescu a îndrumat
peste 450 de elevi teologi, deveniţi preoţi la unele parohii vacante din Ardeal şi Banat,
răspândind lumina Evangheliei. Presiunile Securităţii asupra Bisericii şi viaţa exemplară a
directorului au dus la desfiinţarea seminarului după nouă ani de funcţionare, producând multă
întristare sufletească în rândul opiniei publice.
După desfiinţarea Seminarului de la Curtea de Argeş la 1 august 1977, Patriarhul Iustin Moisescu
a rânduit ca Părintele Chesarie să fie numit chiar în aceeaşi zi „Exarh al Sfintelor Mănăstiri din
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Arhiepiscopia Bucureştilor”.
În noua demnitate ecleziastică şi-a pus toată puterea pentru întărirea monahismului românesc,
sub aspect moral, material şi spiritual. În timpul exarhatului său au fost primiţi peste 300 de
tineri şi tinere în mănăstiri, participând cu evlavie la tunderile în monahism, la hramurile
mănăstirilor, la Sfânta Liturghie, la diferite slujbe, ţinând cu aceste ocazii predici, cuvinte de
învăţătură sfaturi duhovniceşti, apreciate de călugări, chiar dacă Securitatea îl supraveghea
permanent, dar cu multă răbdare şi încredere în Bunul Dumnezeu, reuşea să obţină aprobările
pentru închinovierea lor. În această perioadă a întocmit referate favorabile asupra unor monahi
tineri, de perspectivă, viitori ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum Savu Dumitru-Teofan,
vieţuitor pe atunci al Mănăstirii Crasna, actualul Mitropolit al Moldovei şi Argatu Constantin –
Calinic, stareţul Sfintei Mănăstiri Sinaia. Ca îndrumător al monahismului tânăr, a format noi
călugări, unii dintre ei devenind stareţi, episcopi şi mitropliţi. Ca Exarh, a adus o contribuţie
importantă la organizarea cursurilor cu ghizii bisericeşti din Arhiepiscopia Bucureştilor, în mai
multe serii la Techirghiol, insistând pe formarea unei culturi vaste a monahilor ghizi de la
renumitele monumente voievodale. Vorbea fluent limbile rusă, franceză, greacă, latină şi se
descurca în arabă. A călătorit în ţările cocidentale, Grecia, Cipru şi de mai multe ori în Israel.
Sub povara multor presiuni şi suferinţe din partea organelor de securitate, Părintele
Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu s-a retras din ascultarea de Exarh al Bucureştilor, la
Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde avea domiciliu permanent. Însă, peste puţin timp, este numit la
10 mai 1989 stareţ al al Mănăstirii Curtea de Argeş, renumită ctitorie voievodală şi a primit
vizita oficială a Regelui Mihai la Curtea de Argeş în 1992.
Preacuviosul Părinte Chesarie a fost un model de trăire monahală, de pregătire teologică şi
duhovnicească, fiind un călugăr cu o cultură vastă, povăţuitor iscusit, care stăpânea cu multă
pricepere învăţătura Ortodoxă, rânduielile monahale şi Sfânta Scriptură. Când oficia Sfânta
Liturghie, o săvârşea cu mult har şi predica era o adevărată enciclopedie cu multe cunoştinţe de
teologie, filosofie, istorie sau din alte domenii, reuşind să-i uimească pe toţi. Era impresionat de
modul în care erau săvârşite Sfintele Slujbe în Biserica Rusă, dar nu şi de politica marelui stat de
la Răsărit. Uneori, revenea pe meleagurile natale, în comuna Oşeşti, interesându-se de rudele şi
prietenii din copilărie, sprijinând după puteri bisericile din zonă.
În 1994, se reîntoarce definitiv la Mănăstirea Dintr-un Lemn unde a slujit ca preot şi duhovnic
din 1965, trimis de la Mănăstirea Cozia, având aici domiciliu obligatoriu pe motiv că fuseese
închis 10 ani şi încă şapte pentru „ trădare de patrie”. Era adevărata sa casă, fiind foarte bine
primit de vieţuitori şi îşi pregăteşte mormântul pentru trecerea la cele veşnice. Aici a slujit cu
smerenie, îndrumând numeroşii creştini închinători pe căile virtuţilor şi monahiile să păstreze
cu desăvârşire viaţa de obşte, după modelul Sfinţilor Părinţi. A fost îngrijit în ultimii ani de viaţă
cu multă dragoste, râvnă şi devotament de maica Miriam Cărămidaru, născută şi ea pe
meleagurile vasluiene, în comuna Lipovăţ. Aceasta i-a închinat cele mai multe pagini din carte.
În ziua de 14 iunie 2017 a trecut la cele veşnice. Pe 16 iunie, la slujba de priveghi a venit o
delegaţie a Patriarhiei Române, formată din Preasfinţiţii Părinţi Timotei Prahovenul şi Ieronim
Sinaitul, vicari patriarhali, pentru a-i aduce ultimul omagiu, ca semn de recunoştinţă pentru tot
ce a însemnat Părintele Chesarie în Biserica strămoşească, pentru Teologia şi monahismul
românesc. Slujba de înmormântare a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, în prezenţa întregului sobor de maici şi
surori, a multor stareţi şi stareţe, monahi şi monahii, a peste 50 de preoţi şi a mulţimii fiilor săi
duhovniceşti, care l-au petrecut cu mult respect şi tristeţe pe ultimul său drum. La finalul slujbei
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de înmormântare s-a citit Mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, subliniindu-se calităţile sale de „ preot misionar, harnic şi apărător al
tradiţiilor monahale ortodoxe româneşti, o personalitate deosebită, culturală şi duhovnicească,
Părintele Arhimandrit Chesarie rămâne o pildă vie de dăruire pentru Biserica noastră”.
După plecarea la cele veşnice a Preacuviosului Chesarie, din iniţiativa Părintelui Nicolae
Bădărău, preot paroh la Biserica „ Sfânta Paraschiva” din Vaslui şi nepot al vrednicului
Arhimandrit, cu aprobarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, s-a
hotărât ca această casă în care a locuit 42 de ani, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, să devină „Casa
memorială Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu”. Ea a fost amenajată ca un mic muzeu care oferă
imaginea valorii spirituale şi culturale a personalităţii Părintelui Chesarie. Pe peretele din faţa
Casei memoriale a fost amplasat un tablou cu chipul său, lucrat din infuzie de sticlă şi o placă
comemorativă din marmură, aşezată la 9 iunie 2018, care aminteşte de faptul că acesta a locuit
aici în anii 1965-2017.
Iată, că acum, la cinci ani de la trecerea sa la cele veşnice, a apărut un volum omagial cu
aprecieri, amintiri şi gânduri despre personalitatea complexă a acestui vas ales al Bisericii.
Cartea se deschide cu aprecierile elogioase ale Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, care îl consideră pe vrednicul de pomenire Părinte Chesarie „ca o făclie ce n-a putut
fi pusă sub obroc” (p. 5), iar Părintele Arhiepiscop Irineu al Albei Iuliei îl aşază „în galeria
marilor monahi, care au lucrat cu osârdie în ogorul Bisericii, fiind un părinte bun şi înţelept”
(p.8). În continuare, Înaltpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, îl consideră „un
părinte duhovnicesc şi vrednic mărturisitor al Mântuitorului Hristos, care a înţeles că mântuirea
nu poate fi înfăptuită în solitudine, ci în comuniune, în împreună sfătuire pe care a ridicat-o la
nivel de artă” (p.15), iar Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, îl
consideră „ un om gândit şi zidit de Dumnezeu, tăiat în bardă necruţătoare” (p.16).
Arhimandritul Chesarie Gheorghescu este apreciat de Preasfinţitul Ieronim Sinaitul, Episcop
Vicar Patriarhal, „drept un vrednic slujitor al Bisericii lui Hristos, susţinător jertfelnic al
monahilor, împreună rugător şi şi ales prieten al contemporanilor” (p. 22), iar Preasfinţitul
Timotei Prahoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ca un „vrednic slujitor al
monahilor într-o vreme de prigoană a Bisericii”. A avut putere să ierte pe cei care l-au trădat, dar
şi pe cei care l-au chinuit în anii de detenţie. Spunea deseori că perioada petrecută în detenţie a
fost o perioadă a bucuriei, considerând ca şi Nicolae Steinhardt că adevărata fericire a cunoscuto în temniţă (p. 31.).
Unii monahi l-au considerat un stâlp al răbdării în timp de furtună, alţii un slujitor şi duhovnic
renumit al Mănăstirii Dintr-un Lemn, iar monahia Miriam Cărămidaru, care i-a fost aproape
mulţi ani, a apreciat viaţa sa jertfelnică, fiind „ un preot demn, devotat, model de urmat pentru
vieţuitorii mănăstirilor, părinte al echilibrului şi frumuseţii lăuntrice”. A fost un slujitor neobosit
al monahismului românesc, iubitori de monahi, un părinte cu inimă de tată, duhovnic şi
liturghisitor desăvârşit.
De asemenea, multe persoane laice care l-au cunoscut sau rude apropiate (preoţii Nicolae
Bădărău,Vasile Pârcălabu, Constantin Pîntea) l-au considerat ca un model de trăire şi dăruire
creştină, cu un chip cald şi luminos, un suflet blând şi nobil. A fost un exemplu de moralitate şi de
românism, bun patriot, iubitor de Credinţă, Ţară şi Neam, mărturisitor curajos din temniţele
comuniste. Faptele prezentate în acest volum în mod inedit de fiecare autor descoperă chipul
luminos al acestui vrednic reprezentant la Bisericii Ortodoxe Române.
Aşadar, arhimandritul Chesarie Gheorghescu râmâne în mentalul colectiv un model prin
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învăţăturile şi trăirile duhovniceşti adresate monahilor şi credincioşilor în apărarea tradiţiilor
ortodoxe strămoşeşti. Personalitatea sa mărturisitoare, de monah erudit şi de fost deţinut politic
este ea însăşi un manifest pentru cei care mai simpatizează cu ideologia totalitară şi îi pun în
umbră ororile, fiind exponentul declarat al rezistenţei anticomuniste.
Această carte este un dar preţios, asemenea unei raze de lumină, pe care autorii îl oferă din
prinosul inimii şi ostenelii, iar cititorii ei simt bucuria regăsirii şi trăirii vieţii spirituale
autentice.
Prof. dr. Nicolae Ionescu
http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/07/chesarie-gheorghescu-arhimandritul-erudit-simarturisitorul-dreptei-credinte-fiu-al-meleagurilor-vasluiene-recenzie/

14. ULTIMA ORĂ Decizie importantă luată de Sinodul Permanent al Bisericii
Ortodoxe Române – publicat de Ştiripesurse, pe 4 iulie
În Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală s a desfăşurat luni, 4 iulie 2022, şedinţa Sinodului
Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
În cadrul şedinţei de lucru au fost desemnaţi prin vot secret consultativ candidaţii pentru
alegerea de Episcop titular al Eparhiei Daciei Felix.
Sinodul Permanent a fost deschis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a prezentat
ordinea de zi a şedinţei de lucru. „Episcopia Daciei Felix este o eparhie care se află sub
autoritatea directă a Patriarhiei Române, ca şi Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei şi
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande. Întrucât nu au sinod mitropolitan,
după procedura din Statut, sinodul mitropolitan este înlocuit de Sinodul Permanent, care are rol
consultativ şi validează candidaţii propuşi. În 17 februarie 2022, la Episcopia Daciei Felix
scaunul de Episcop a devenit vacant prin transferarea temporară a Preasfinţitului Părinte Daniil
Stoenescu până la 1 octombrie 2022 în postul de Arhiereu vicar al Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, urmând ca din 1 octombrie 2022 să fie pensionar”, a spus Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel citat de ziarullumina.ro.
Cei doi candidaţi desemnaţi pentru alegerea de Episcop al Daciei Felix sunt Preasfinţitul Părinte
Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
https://www.stiripesurse.ro/ultima-ora-decizie-importanta-luata-de-sinodul-permanent-albisericii-ortodoxe-romane_2456570.html
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15. Călugăr imobilizat de poliţişti, după ce a iscat un scandal lângă Catedrala
Arhiepiscopală din Constanţa (VIDEO) – publicat de Digi:24, ReporterIS, pe 4
iulie
Un călugăr de la Catedrala Arhiepiscopală a fost, luni, imobilizat de poliţişti şi amendat cu 800 lei
pentru tulburarea liniştii publice şi adresarea de injurii, după ce a fost implicat într-un conflict
cu o femeie, pe stradă, în zona Arhiepiscopiei Tomisului din municipiul Constanţa.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, bărbatul a fost transportat la Secţia
de Neuropsihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
„În jurul orei 16.00, poliţişti din cadrul Secţiei 3 au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un
bărbat, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict spontan cu o femeie. Deplasaţi la faţa locului,
poliţiştii l-au identificat pe bărbatul în cauză, care ar fi avut un conflict cu o femeie referitor la
faptul că aceasta ar fi condus un autoturism prea aproape de bordura pe care se afla bărbatul.
Din momentul în care a fost legitimat, bărbatul a manifestat un comportament recalcitrant şi
agresiv verbal, moment pentru care a fost imobilizat, acesta acceptând ulterior să coopereze cu
forţele de ordine. Bărbatul a fost transportat la Secţia de Neuropsihiatrie a Spitalului Judeţean
Constanţa. Acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 800 de lei, la Legea 61/1991, pentru
tulburarea ordinii şi liniştii publice şi adresarea de injurii", se arată într-un comunicat de presă
transmis de IPJ.
Conform purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, este vorba
despre „un călugăr de la catedrală, care are un moment de cădere nervoasă, psihică" şi care „nu a
avut astfel de manifestări până acum", scrie Agerpres.
Referitor la cum a ajuns acesta la Catedrala Arhiepiscopală, Tănăsescu a afirmat: „La catedrală a
ajuns ca orice călugăr, fiind tuns în monahism, conform procedurilor canonice. Adică are un
dosar de intrare în călugărie. Statutul BOR nu cere la călugărie un control psihologic, ca în multe
alte domenii".
https://www.digi24.ro/stiri/video-calugar-imobilizat-de-politisti-dupa-ce-a-iscat-un-scandallanga-catedrala-arhiepiscopala-din-constanta-1999547
https://www.reporteris.ro/iasi/social/item/115809-c%C4%83lug%C4%83r-imobilizat-depoli%C5%A3i%C5%9Fti,-dup%C4%83-ce-a-iscat-un-scandal-l%C3%A2ng%C4%83-catedralaarhiepiscopal%C4%83-din-constan%C5%A3a-video.html

16. Biserica ridicată de Mihai Neşu lângă clinica de recuperare Sf Nectarie. „Slavă
lui Dumnezeu pentru toate!” – publicat de Averea Bisericii, pe 5 iulie
Mihai Neşu a scris despre stadiul lucrărilor la biserica pe care o ridică lângă clinica de
recuperare: „Dragi prieteni am terminat de montat tabla pe baza turlei, iar sub capacele de la
tabla am montat profile decorative. Toţi pereţii din jurul absidelor (cele turcoaz) au fost finisaţi
cu tencuiala decorativă. În interiorul bisericii am montat încălzirea in pardoseala.”
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În data de 10 mai 2011 fotbalistul Mihai Neşu cădea secerat în urma unui duel la minge,
verdictul medical fiind crunt: vertebră cervicală ruptă. De atunci viaţa fundaşului cu 3
campionate la Steaua şi o Supercupă a României s-a transformat într-o luptă a fiecărui gest,
purtată din căruciorul special. Dar această încercare l-a deschis mult spre Dumnezeu.
După accident, fotbalistul Mihai Neşu a înfiinţat Fundaţia Mihai Neşu cu ajutorul căreia ajută
persoane cu diferite dizabilităţi neuromotorii. Deschisă în 2015, în prezent Centrul de
recuperare din Oradea ajută copii şi adulţi sub patronajul spiritual al Sfântului Ierarh Nectarie.
Propriul program de recuperare al sportivului îl îmbină cu orele petrecute cu copiii care îl
aşteaptă şi se bucură de fiecare întâlnire.
După anii trecuţi de la accident, Mihai Neşu priveşte înainte cu optimism: „Slavă lui Dumnezeu
pentru toate!
Am ajuns la concluzia că scopul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt şi a sfinţeniei.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cel mai mare dar primit de la Dumnezeu este suferinţa şi
boala. Aşa că eu încerc să mulţumesc pentru ce îmi este dat şi sper să îmi dea putere să trec
peste fiecare zi.
Vreau să fac parte din echipa lui Hristos – dacă nu-L ai pe Dumnezeu, n-ai nimic în viaţă”, a spus
fostul sportiv internaţional.
Cei care vor să se implice în finalizarea Centrului de Recuperare pentru Copii ”Sf. Nectarie” şi a
bisericii o pot face pe https://mihainesu.shopia.ro/
https://avereabisericii.ro/biserica-ridicata-de-mihai-nesu-langa-clinica-de-recuperare-slavalui-dumnezeu-pentru-toate/

17. România importă legume şi fructe de 1,2 miliarde de euro. Ţăranii nu îşi pot
vinde produsele – publicat de OrtodoxInfo, pe 4 iulie
România a importat anul trecut produse alimentare de 5 miliarde de euro şi a exportat de 1,6
mld. euro. Cele mai mari dezechilibre sunt la legume şi fructe. Guvernările PSD şi PNL au distrus
economia României prin distrugerea a tot ce se construise înainte de 1989. Fermierii români
sunt privaţi de posibilitatea de a-şi vinde marfa prin legi cu dedicaţie date de PSD şi PNL pentru
marile supermarket-uri occidentale.
Fermierii din Dăbuleni rămân cu pepenii pentru că nu au unde să îi vândă, iar în supermarket se
vând pepeni de proastă calitate din Turcia. Chiar dacă produc legume şi fructe de calitate
fermierii români sunt privaţi de o piaţă de desfacere. România nu mai are centre de colectare şi
prelucrare a produselor agricole, astfel am ajuns să fin dependenţi total de importuri.
Degeaba Guvernul sprijină programul tomata pentru că oamenii nu au unde să îşi vândă
produsele şi sunt nevoiţi să le lase să putrezească pe câmp. Dintr-un exportator net am ajuns să
importăm peste 70% din produsele alimentare necesare consumului intern. Am ajuns să ne
mândrim că exportăm milioane de tone de cereale anual, în timp ce fabricile de pâine au fost
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închise. Importăm zilnic coca congelată din Occident, pentru că românii nu mai ştiu să coacă
pâine. Aici ne-au adus guvernele trădătoare de ţară.
PSD şi PNL au transformat România în colonie de consum
Producţia de fructe şi legume a României a coborât la cel mai redus nivel din 2012 încoace,
potrivit datelor anunţate de Eurostat. Cele mai reduse cantităţi relativ la anii anteriori au fost
consemnate la morcovi (doar 8,21 mii tone), fasole (4,47 mii tone) şi ceapă (16,9 mii tone).
Anul 2020 a consemnat a doua cea mai slabă performanţă din perioada analizată la mere (53,40
mii tone, cu cea mai slabă recoltă în 2019), pere (doar 3,10 mii tone, minim în 2015 iar din 2016
batem pasul pe loc), cartofi (2.683 mii tone, tocmai în 2012 datează contraperformanţa
precedentă, cu doar o mică revenire după alt an slab, 2019) şi roşii (441,1 mii tone, minim în
2015, situaţie similară cu cea de la cartofi).
La polul opus, s-au situat culturile de struguri şi salate (în vogă, din 2019 încoace), care au
înregistrat al doilea cel cea mai bun rezultat din perioada 2012 – 2020. Din reţinut, în context,
din toate celelalte produse agricole, doar floarea-soarelui a avut un avans notabil în ultimii trei
ani, în timp ce producţia de struguri de-abia a revenit la reperul din 2012, de 176 mii tone anual.
Avem deficit de peste 1,2 miliarde de euro la legume şi fructe
Acestea fiind spuse ca să ştim cum stăm şi cum evoluăm, hai să vedem, de fapt, ce ne trebuie pe
baza rezultatelor din comerţul exterior, unde am depăşit anul trecut pragul de 1 miliard de euro
deficit DOAR pentru că nu producem suficiente LEGUME şi FRUCTE pentru PIAŢA INTERNĂ.
Pe vremea socialistă a plăţii datoriilor, România a putut să livreze tiruri întregi de marfă în ţările
socialiste prietene, dar şi în ţările occidentale. De unde importăm acum masiv, inclusiv fructe şi
legume, iar cifrele pot fi calificate drept dezastruoase, Exporturile sunt penibile faţă de importuri
iar rezultatul de ansamblu ruşinos.
La potenţialul pedo-climatic al ţării noastre, producţiile prezentate sunt o glumă faţă de
posibilităţi. Asta nemaivorbind despre calitatea produselor autohtone, net superioară
importurilor. Desigur, nicio ţară nu poate asigura toate gusturile în materie de legume şi fructe
iar specializarea intraindustrială ar trebui să funcţioneze şi în agricultură.
Adică măcar să echilibreze o balanţă sectorială unde am avut excedent înainte de 1989, dar pe
care nu am ştiut să-l gestionăm ulterior. Desigur, se vor grăbi unii să spună că, de fapt, minusul
vegetal din farfurie reprezintă doar 5,5% din deficitul total uriaş de 18,4 miliarde euro de anul
trecut. Dar România nu e Japonia, nici ca relief, nici ca forţă tehnologică, pentru a-şi permite să
importe NET legume şi fructe.
Acest dezechilibru major de pe piaţa legumelor şi fructelor face România vulnerabilă în faţa
crizelor economice mondiale ce au devenit extrem de acute în ultimii ani. CSAT-ul condus de
Klaus Iohannis nu abordează aceste probleme ce ţin de siguranţa naţională şi lasă România
pradă importurilor. Sub guvernele PSD şi PNL România a devenit o colonie de consum în toată
regula şi nu se iau niciun fel de măsuri pentru a redresa situaţia sau pentru a sprijini fermierii
români.
Satele României sunt pustiite şi nu se mai produce nimic. Au distrus tot. Când te uiţi în jurul tău
şi vezi zece case parasite sau sat fără oi şi vaci înţelegi că ţara se duce la vale şi ceva nu este în
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regulă. Dacă nu eliminăm aceşti bandiţi pe mâinile cărora a încăput ţara nu o să mai avem o ţară.
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/04/romania-importa-legume-si-fructe-de-12-miliarde-deeuro-taranii-nu-isi-pot-vinde-produsele/

18. Statele de plată vor fi păstrate doar 5 ani, nu 50 de ani. De când se aplică noua
lege – publicat de ŞtirileProTV, pe 5 iulie
Statele de plată, adică documentele financiar-contabile, vor fi păstrate doar cinci ani, după ce
Legea Contabilităţii a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.
Astfel, aceste documete vor fi păstrate doar cinci ani, nu 50 de ani, cum trebuia până acum.
Măsura se va aplica începând de la 1 ianuarie 2023.
"Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie
informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor
legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani", se arată în
Lege.
Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr.
82/1991 (PL-x 145/23.03.2022) a fost semnat, luni, de Klaus Iohannis.
https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/statele-de-plata-vor-fi-pastrate-doar-5-ani-nu-50-de-anide-cand-se-aplica-noua-lege.html

19. Ştire Bombă: Fabrică de droguri într-o bază NATO cu Arme Nucleare –
publicat pe 4 iulie de romanortodox.ro
Un laborator unde se fabrica droguri sintetice ecstasy a fost descoperit într-o bază NATO din
Belgia unde sunt depozitate arme nucleare.
O purtătoare de cuvânt a Parchetului din provincia belgiană Limburg aanunţat că în acest caz au
fost arestate două persoane care nu făceau parte din personalul militar al bazei.
„Miercuri, 22 iunie 2022, poliţia locală din Kempen a descoperit un laborator de droguri
sintetice, localizat pe domeniul militar (NATO) din Peer.”
Biroul Procurorului a adăugat că laboratorul de droguri din interiorul bazei Kleine-Brogel „a fost
demantelat de serviciile specializate de Poliţia Federală, în colaborare cu Institutul Naţional de
Criminologie şi cu Protecţia Civilă”.
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Potrivit Le Figaro, baza este amplasată într-o zonă foarte populară pentru traficanţii de
droguri,situată „strategic” între Anvers şi regiunea germană Ruhr.
Baza de la Kleine-Brogel face parte dintre cele câteva baza NATO din Europa care adăpostesc
arme nucleare aparţinând forţelor americane.
Deputatul belgian Samuel Cogolati afirmă că între 10 şi 20 de ogive nucleare se aflau stocate la
Kleine-Brogel în 2019.
Scandalul de la baza NATO din Belgia survine după o altă afacere jenantă din sânul Alianţei, în
care câtorva sute de soldaţi britanici li s-a interzis participarea la o misiune NATO, ca urmare a
orgiilor descoperitecă se desfăşurau la Merville Barracks, în Essex.
Escaladarea Războiului din Ucraina alimentează temerile că, la un moment dat, ar putea fi
folosite – accidental sau intenţionat – armele nucleare aflate în arsenalele Rusiei şi NATO.
https://romanortodox.info/stire-bomba-fabrica-de-droguri-intr-o-baza-nato-cu-arme-nucleare/

20. Ucraina l-a invitat din nou pe Papa Francisc să vină în vizită la Kiev – publicat
de Digi:24, pe 4 iulie
Guvernul de la Kiev l-a invitat din nou pe Papa Francisc să viziteze Ucraina şi i-a cerut
suveranului pontif să continue să se roage pentru poporul ucrainean, a spus un purtător de
cuvânt al diplomaţiei ucrainene, conform Reuters.
„Este timpul să aprofundăm relaţiile cu cei care o doresc în mod sincer. Reînnoim invitaţia
adresată Papei Francisc să viziteze ţara noastră şi îi cerem să continuă să se roage pentru
poporul ucrainean”, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, Oleg
Nikolenko.
Oficialul ucrainean a fost întrebat cu privire afirmaţii făcute de Papa Francisc într-un interviu
Reuters – suveranul pontif a spus că va merge în vizită în Canada, după care speră ca va face
două călătorii – la Moscova şi Kiev, ca parte a eforturilor de a opri războiul lui Putin.
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ucraina-l-a-invitat-din-nou-pe-papa-francisc-sa-vina-invizita-la-kiev-1999215
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