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1. Copilul decedat în accidentul rutier de la Cristeşti împlinise anii, cu o zi înainte. 

Iată primele informaţii legate de cauza tragediei! – publicat de NewsPaşcani, pe 

11 august 

Durerea familie care şi-a pierdut copilul în tragicul accident rutier de ieri dimineaţă, de la 
Cristeşti, este una imposibil de descris. 
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Copilul mort în accident împlinise vârstă de 11 ani, cu o zi înainte de a fi scos fără viaţă de sub 
maşina în care se afla. 

Denis a murit în condiţii tragice, după ce a fost proiectat prin geam, ca urmare a coliziunii 
maşinii cu tirul condus de un tânăr în vârstă de 30 de ani. 

Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Paşcani trebuie să stabilească acum cauzele 
accidentului rutier. Şoferul în vârstă de 30 de ani le-a declarat oamenilor legii, în primă fază, că 
nu ştie cum a fost posibil să piardă controlul volanului tirului. Conform unor surse din Poliţie, el 
a mai susţinut că o cauză ar fi “anvelopele de pe puntea tractoare, care erau uzate peste limită, 
iar în condiţiile de carosabil umed au condus la producerea evenimentului nefericit”.Imaginile 
apărute în spaţiul public arată cum tirul şi-a schimbat direcţia de mers, pe o porţiune de drum 
drept. 

Trei dintre victimele aflate în autoturism, au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgenţă 
Paşcani. Printre ele se află şi preotul din Cristeşti, Iulian Bogdan Mihalache, în vârstă de 37 de 
ani, care se afla la volanul autoturismului implicat în accident. 

”Din cele trei victime, două au rămas internate la Spitalul Municipal Paşcani, iar un bărbat în 
vârstă de 53 de ani a fost transferat la Iaşi pentru că prezenta leziuni la nivelul toracelui. Era 
stabil hemodinamic, însă a plecat pentru consult de specialitate, în domeniul chirurgiei toracice. 
A doua victimă, un pacient de 37 de ani, a fost operat, având o fractură de gambă, starea lui este 
stabilă. A treia persoană, minorul implicat în accident nu a necesitat intervenţie chirurgicală, 
este stabil”, ne-a declarat medicul Gheorghe Carp, purtător de cuvânt Spitalul Municipal de 
Urgenţă Paşcani.   

Cu privire la neconcordanţa unor informaţii publicate, NewsPascani.com informează cititorii că a 
prezentat informaţii din surse oficiale, care ulterior au fost corectate. 

https://newspascani.com/copilul-decedat-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-implinise-anii-cu-
o-zi-inainte-iata-primele-informatii-legate-de-cauza-tragediei/ 

 

 

3. Fetiţa Kira Parascheva a fost creştinată astăzi – publicat de TVR Iaşi, pe 11 

august 

O estimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că de la începutul războiului din Ucraina peste 
80 de mii de ucrainence urmau să devină mame. Multe dintre ele au ales calea refugiului pentru 
a-şi aduce pe lume copiii departe de bombardamente. Este şi cazul Katei din Odesa. Fetiţa ei, 
Kira, a fost creştinată astăzi. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ554409459700561&refâsharing 

 

 

https://newspascani.com/copilul-decedat-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-implinise-anii-cu-o-zi-inainte-iata-primele-informatii-legate-de-cauza-tragediei/
https://newspascani.com/copilul-decedat-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-implinise-anii-cu-o-zi-inainte-iata-primele-informatii-legate-de-cauza-tragediei/
https://www.facebook.com/watch/?vâ554409459700561&refâsharing
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3. Icoană găsită aproape intactă în ruinele unei case, după un incendiu devastator 

– publicat pe 12 august de Monitorul de Botoşani 

O icoană cu Sfânta Fecioara Maria şi Pruncul Iisus a rămas aproape intactă după ce focul a 
mistuit totul în jur. S-a întâmplat în satul Coştiugeni, din comuna Albeşti, acolo unde locuinţa 
unei femei în vârstă de 87 de ani a fost cuprinsă de flăcări, joi la prânz. 

Focul ar fi izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă. Când a izbucnit incendiul, proprietara, în 
vârstă de 87 de ani, nu era în casă. Aşa că alarma a fost dată de un nepot, care locuieşte în 
aceeaşi gospodărie. Două echipaje de pompieri militari din cadrul Gărzii de Intervenţie Truşeşti, 
dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Albeşti, au intervenit în încercarea de a salva 
ce se mai putea. Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat că locuinţa ardea ca o torţă şi exista 
pericolul de propagare a flăcărilor la alte două anexe din gospodărie. 

Incendiul a fost stins, însă din locuinţă nu a mai rămas decât o ruină. Cu toate acestea, când au 
verificat zona afectată de foc, pompierii au găsit icoana aproape intactă. „Mai ales acum, când se 
apropie sărbătoarea Sfintei Maria, să o privim ca un semn că toate problemele pot fi depăşite şi 
să sperăm că bunica Elena din satul Coştiugeni…cu ajutorul semenilor, va reuşi să depăşească 
acest moment dificil”, a fost mesajul celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/12/icoana-gasita-aproape-intacta-in-ruinele-unei-
case-dupa-un-incendiu-devastator/ 

 

 

4. Vineri încep Zilele Nordului 2022. Peste 40 de evenimente anunţate de 

organizatori – publicat de BT Online 

A noua dintre cele 25 de ediţii ale Zilelor Nordului anunţate de către organizatori începe vineri, 
12 august, în Darabani, cel mai nordic oraş din România. Programul festivalului a fost publicat 
azi pe www.zilelenordului.ro. 

Între cele peste 40 de evenimente ale ediţiei se numără concertul Viţa de Vie, claca pentru 
reconstrucţia celei mai vechi şcoli săteşti de stat din Moldova, lansarea de carte şi dialogul cu 
scriitorul Matei Vişniec, competiţiile sportive din cadrul Maratonului Nordului şi întâlnirea ONG-
urilor din cele două Moldove. 

Biletele pot fi procurate şi la intrarea în festival, dar se găsesc în continuare şi online. 
Organizatorii pun la dispoziţia participanţilor un camping cu toate dotările, precum şi navete 
zilnice de la şi către Botoşani şi Suceava. 

În fiecare zi de festival organizatorii propun tururi ghidate în regiune, competiţii sportive pentru 
iubitorii de MTB şi alergare, activităţi pentru copii şi familii, conferinţe şi întâlniri cu invitaţi, 
spectacole de teatru, proiecţii de film, concerte şi petreceri. 

„Suntem la ediţia a noua. Ca de obicei, cea mai frumoasă şi mai bună dintre toate. Anul ăsta avem 
un line-up extraordinar şi suntem foarte bucuroşi să ne putem continua munca la cauzele 
noastre din Nord: reconstrucţia Primei Şcoli, campania #AlăturiDeUcraina şi, mai ales, 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/12/icoana-gasita-aproape-intacta-in-ruinele-unei-case-dupa-un-incendiu-devastator/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/12/icoana-gasita-aproape-intacta-in-ruinele-unei-case-dupa-un-incendiu-devastator/
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construirea an de an a unei echipe a Nordului tot mai mare, făcute din tinerii de acasă şi din cei 
plecaţi cine ştie pe unde”, declară Ştefan Teişanu, preşedintele Asociaţiei Nord. 

Muzică 

Viţa de Vie, ucrainenii de la Haydamaky, Coma şi The Mono Jacks sînt capetele de afiş ale scenei 
de concerte din Poiana Teioasa, unde vor mai cânta The Kryptonite Sparks, Zimbru, Bucium, 
Corina Sîrghi & Taraful Jean Americanu şi moldovenii de la Via Dacă. Dubase şi Dan Basu sunt 
DJ-ii after party-urilor de vineri şi sâmbătă. 

Arte 

Trupele Atelierul de Teatru (Botoşani) şi CEVA (Târgu Neamţ) inaugurează în acest an noul 
teatru de vară din Darabani cu spectacolele „Avioane de hârtie” şi „Ia mai zi ceva!”, iar Drama 
Club (Botoşani) şi Orpheus (Darabani) joacă la Casa de Cultură Theodor Balş „Revizorul” după 
Gogol şi, respectiv, producţia proprie „Introspecţie: privind în jur”. 

Artistul HarceaPacea realizează două noi lucrări murale direct în festival, după cele trei pe care 
le-a semnat deja la ediţiile anterioare. Circuitul celor cinci muraluri din festival este completat cu 
instalaţii semnate de Teodor Buruiană în cadrul seriei „Omul în lume şi lumea în om”. Copiii au 
partea lor de artă în festival, pe parcursul unui program divers de activităţi educative şi 
distractive pentru ei şi familiile lor. 

La fiecare miez de noapte în Parcul Central din Darabani se vede cîte un film oferit de Bad 
Unicorn: vineri anime-ul Belle, sâmbătă bijuteria Alcarr{s, iar duminică „Pentru mine tu eşti 
Ceauşescu”, un film între ficţiune şi documentar care face în aceste săptămâni turul celor mai 
importante cinematografe din România. 

Conferinţe 

Tradiţionalele „Întâlniri”, conferinţa de idei a festivalului, îi are în acest an ca invitaţi pe Radu 
Szekely, consilier al Ministrului Educaţiei şi fondator al Şcolii Finlandeze din România, pe 
Vladimir Us, fondator al Oberliht în Chişinău şi al Coaliţiei Sectorului Independent din Cultură 
din Republica Moldova, şi pe psihoterapeuta ieşeană Raluca Bejenariu, co-fondatoare a 
festivalului Romanian Mental Health Film din Iaşi. 

Şantierul Primei Şcoli găzduieşte şi o conferinţă de patrimoniu organizată împreună cu Filiala 
Nord-Est a Ordinului Arhitecţilor din România, cu participarea a 50 de arhitecţi şi specialişti din 
regiune, iar Poiana Stejarilor lui Ştefan cel Mare este locul de întâlnire pentru 20 de organizaţii 
neguvernamentale şi festivaluri din România şi Republica Moldova. 

Invitatul special al Zilelor Nordului 2022 este scriitorul Matei Vişniec, născut la Rădăuţi şi 
stabilit în Franţa, care va fi prezent la festival pentru lansarea cărţii sale „Un secol de ceaţă”, într-
un dialog cu Ştefan Teişanu şi cu publicul participant. 

Sport şi călătorii 

Maratonul Nordului adună la start peste 300 de sportivi în competiţiile de MTB care au loc 
sâmbătă cu startul şi finish-ul în comuna Pomârla şi în cele de Trail care au loc duminică în 
Darabani, cu pornire şi premiere chiar în Poiana Teioasa. 
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Tururile Nordului propun în acest an două trasee ghidate. „Darabani cu 3 de A” este o plimbare 
de descoperire a celor mai interesante locuri şi momente din istoria locală pe traseul Casa de 
Cultură – Uliţa Mare – Casa Leon Dănăilă – Prima Şcoală – Conacul Balş, iar „Mâncăruri 
moldoveneşti” este un tur culinar găzduit în curtea bisericii unicat ortodox-catolice de la Hilişeu, 
în curtea Casei Enescu de la Mihăileni şi în Lunca Prutului. 

Comunitate 

Cauza comunitară a ediţiei este reconstrucţia, folosind numai tehnici şi materiale tradiţionale, a 
celei mai vechi şcoli săteşti de stat din Moldova. Derulat cu sprijinul Primăriei Darabani şi al 
Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Nord-Est, proiectul propune acum o primă clacă 
publică pentru ridicarea fundaţiei şcolii. 

În paralel, festivalul îşi continuă obişnuitele sale campanii „Ai şi tu o păturică?”, pentru 
ajutorarea animalelor fără stăpân, şi #AlăturiDeUcraina, pentru sprijinirea ucrainenilor afectaţi 
de război. De asemenea, Maratonul Nordului continuă tradiţia de a direcţiona către cauze 
comunitare banii din o parte din premiile puse în joc. 

Transport, cazare şi bilete 

Pentru a ajunge la Darabani, bucureştenilor le sunt recomandate autobuzele directe pînă la 
Darabani sau deplasarea cu maşina personală, în timp ce pentru botoşăneni şi suceveni 
festivalul pune la dispoziţie navete zilnice ale cu plecare la ora 14:00 şi retur la 02:00, la preţul 
de 30 de lei de persoană per călătorie. Ieşenilor li se recomandă deplasarea cu autobuzele zilnice 
directe sau cu maşina personală pe ruta Iaşi-Ştefăneşti-Manoleasa-Coţuşca-Darabani. 

Organizatorii pun la dispoziţia festivalierilor un camping cu toate dotările: duşuri, toalete, 
parcare, pază, iluminat nocturn, dezinsecţie. Camparea în cort propriu, cu rulotă proprie sau în 
corturi închiriate de la organizatori costă între 20 de lei şi 60 de lei pe zi de persoană şi se 
achiziţionează separat de bilete şi abonamentele de acces la concerte,  online la 
https://zilelenordului.iabilet.ro sau de la intrarea în festival. Un Abonament Full Pass pentru 
toate cele trei zile de festival costă 245 de lei plus taxe, un bilet de o zi costă 95 de lei plus taxe 
de persoană, iar doritorii pot alege să doneze pentru campania Nord cumpărând biletul 
#AlăturiDeUcraina în valoare de 10 lei. 

Despre 

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte, sport şi călătorii găzduit la Darabani, cel mai 
nordic oraş al României. Ediţia din acest an a festivalului, a noua, este realizată cu sprijinul 
Băncii Transilvania, al Primăriei Darabani, al Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Nord-
Est, al Radio Guerrilla şi al numeroşi parteneri locali şi regionali. 

Programul detaliat şi informaţii complete despre transport, campare şi bilete pe 
www.zilelenordului.ro. 

https://btonline.ro/vineri-incep-zilele-nordului-2022-peste-40-de-evenimente-anuntate-de-
organizatori/ 

 

 

https://btonline.ro/vineri-incep-zilele-nordului-2022-peste-40-de-evenimente-anuntate-de-organizatori/
https://btonline.ro/vineri-incep-zilele-nordului-2022-peste-40-de-evenimente-anuntate-de-organizatori/
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5. Preasfinţitul Episcop Datev Hagopian, prezent la programul liturgic oficiat cu 

prilejul Hramului Bisericii închinate Adormirii Maicii Domnului – publicat de 

Monitorul de Suceava 

Preasfinţitul Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România,va participa, 
în perioada 11-15 august 2022, la programul slujbelor religioase cu prilejul Hramului Bisericii 
închinate Adormirii Maicii Domnului, împlinirea a 510 ani de la târnosirea Mănăstirii  Hagigadar 
şi aniversarea a 620 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Armene la Suceava. 

Cu acest prilej, se va organiza  pelerinajul tradiţional al credincioşilor la mănăstirile armene din 
Suceava, „care aduce tuturor participanţilor fericire şi linişte sufletească”. 

Conform https://www.araratonline.com/, programul liturgic se va oficia sub protia 
Preasfinţitului Episcop Datev Hagopian, conform următorului orar:Joi, 11 august 2022, la 
Mănăstirea Hagigadar, ora 16:30 – slujba vecerniei, la ora 00:00 – slujba de la miezul nopţii 
(această rânduială este specifică mănăstirilor şi reaşezată prin grija Preasfinţiei Sale Episcopului 
Datev Hagopian, începând cu anul acesta); 

Vineri, 12 august, la Mănăstirea Hagigadar, la ora 9:30 – slujba utreniei; Sâmbătă, 13 august, la 
Biserica Armeană „Sf. Simeon”, la ora 16:30 – slujba vecerniei, la ora 18:30, la Biserica Armeană 
„Sfânta Cruce” – slujba Înainteaprăznuirii Adormirii Maicii Domnului, în cadrul căreia se va da 
citire Gramatei Patriarhale de la Sf. Ecimiadzin pentru Parohia Armeană din Suceava, cu prilejul 
împlinirii a 500 de ani de la târnosirea bisericii, după care, prin grija Consiliului Parohial 
Suceava, se vor pregăti în curtea bisericii „urechiuşele” pentru tradiţionala supă;  Duminică, 14 
august, la Mănăstirea Hagigadar, la ora 10:00 – Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de 
Preasfinţia Sa Episcop Datev Hagopian,  în coslujire cu preoţii din cadrul eparhiei armene. 

Racla cu moaştele Sfântului Ioan Botezătorul de la Catedrala Arhiepiscopală din Bucureşti va fi 
adusă la Mănăstirea Hagigadar 

Cu prilejul Hramului va fi adusă, la Mănăstirea Hagigadar, racla cu moaştele Sfântului Ioan 
Botezătorul de la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Arhangheli „Mihail şi Gavriil” din Bucureşti, „spre 
bucuria sufletească a celor care cu aleasă simţire şi mare nădejde îşi caută împlinirea dorinţelor 
în acest lăcaş de închinăciune, iar în incinta mănăstirii vor fi expuse fotografii ce ilustrează 
patrimoniul Eparhiei Armene din România”, conform biroului de presă al Arhiepiscopiei Armene 
din România. 

Duminică, la ora 13:00, va avea loc o agapă tradiţională la restaurantul Hotelului „Continental” 
din municipiul Suceava. Luni, 15 august, la Mănăstirea Zamca, începând cu ora 10:00, va avea loc 
slujba parastasului pentru pomenirea arhiereilor, preoţilor slujitori şi celor care au trudit pentru 
folosul bisericii şi comunităţilor armene din România. 

„Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă călăuzească paşii pe drumuri liniştite către aceste locuri 
binecuvântate şi să păstrăm cu sfinţenie tradiţiile spirituale ale acestor mănăstiri, iar 
aniversarea a 620 de ani de la înfiinţarea şi recunoaşterea Episcopiei Armene din România să fie 
pentru noi toţi un prilej deosebit de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra 
Eparhiei noastre în această perioadă”, se mai spune în comunicatul transmis de Biroul de presă 
al Arhiepiscopiei Armene din România. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-11/Preasfintitul-Episcop-Datev-Hagopian-

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-11/Preasfintitul-Episcop-Datev-Hagopian-prezent-la-programul-liturgic-oficiat-cu-prilejul-Hramului-Bisericii-inchinate-Adormirii-Maicii-Domnului


7 

 

 

prezent-la-programul-liturgic-oficiat-cu-prilejul-Hramului-Bisericii-inchinate-Adormirii-Maicii-
Domnului 

 

 

6. Traseul pelerinajului „Via Mariae” dintre Slatina şi Voroneţ a fost reînnoit de 

voluntarii ATOS – publicat de Monitorul de Suceava 

În aşteptarea Praznicului Adormirii Maicii Domnului, voluntarii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi 
Suceveni (ATOS) s-au implicat marţi, 9 august 2022, în programul de marcare a celei mai recente 
rute de pelerinaj din România, traseul „Via Mariae”. 

Proiectul, implementat în Bucovina de către Consiliul Judeţean Suceava în parteneriat cu 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, are ca principal scop cinstirea Maicii Domnului, la nivel 
internaţional, traseul „Via Mariae” trasând o cruce pe harta Europei Centrale cuprinzând rute 
din Austria, Ungaria, România, Polonia, Slovacia, Croaţia şi Bosnia. 

Marţi a fost marcat traseul dintre Mănăstirea Slatina şi Mănăstirea Voroneţ, urmând ca în 
viitorul apropiat să se desfăşoare noi acţiuni cu acest scop. 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic, peste 60 de tineri voluntari 
coordonaţi de pr. Justinian Remus Cojocar au poposit mai întâi la prima ctitorie a voievodului 
Alexandru Lăpuşneanu, Mănăstirea Slatina, construită în perioada 1552-1564 şi sfinţită la 14 
octombrie 1558. Pelerinii s-au închinat în sfântul locaş la capul Sfântului Grigorie Teologul, odor 
dăruit de însuşi domnul Moldovei, şi la icoana Maicii Domnului, în faţa căreia s-au rugat şi au 
cântat imnul Născătoarei de Dumnezeu, „Cuvine-se cu adevărat”. 

Alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai autorităţilor locale şi ai Departamentului 
Pelerinaje din cadrul Centrului Eparhial condus de pr. Andrei Mocanu, participanţii au plecat pe 
traseul stabilit pentru a reînnoi marcajele. Cu multă energie şi bucurie pe chip, tinerii au vopsit 
bornele şi au asamblat plăcuţe cu citate din texte de folos ale Sfinţilor Părinţi. 

După aproape 7 kilometri prin pădure, voluntarii Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor au fost 
întâmpinaţi cu multă dragoste de către obştea Mănăstirii Voroneţ, condusă de maica stareţă, 
stavrofora Gabriela Platon. Monahia Elena Simionovici, preşedintă de onoare a Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni şi membră a Uniunii Scriitorilor din România, le-a vorbit oaspeţilor 
despre istoria înfloritoare, dar şi zbuciumată, a ctitoriei Binecredinciosului Voievod Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. Nu în ultimul, stavrofora cu suflet tânăr le-a încredinţat un gând de încurajare 
celor sunt atât de însetaţi să cunoască din istoria şi credinţa strămoşilor noştri. 

În continuare, toţi cei care s-au implicat în activitatea de marcare a traseului „Via Mariae” au 
participat la un moment de rugăciune la mormântul celei dintâi stareţe a Mănăstirii Voroneţ, 
stavrofora Irina Pântescu (1932-1922). La cinci luni de la strămutarea la cele veşnice, a fost 
săvârşită o slujbă de pomenire pentru odihna sufletului celei fără de care sfântul locaş nu ar fi 
cunoscut o asemenea înflorire de către un sobor de slujitori condus de către pr. Ştefan Mihalcea, 
consilier eparhial al Sectorului Media şi Comunicare. Totodată, au fost înălţate şi rugăciuni şi 
pentru vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Pimen, Păstor al Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor în perioada 1991-2020. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-11/Preasfintitul-Episcop-Datev-Hagopian-prezent-la-programul-liturgic-oficiat-cu-prilejul-Hramului-Bisericii-inchinate-Adormirii-Maicii-Domnului
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-11/Preasfintitul-Episcop-Datev-Hagopian-prezent-la-programul-liturgic-oficiat-cu-prilejul-Hramului-Bisericii-inchinate-Adormirii-Maicii-Domnului
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În Moldova, traseul pelerinajului „Via Mariae” începe din faţa Mănăstirii Neamţ, continuă pe o 
distanţă de 130 de km în judeţul Suceava şi are ca destinaţie finală Mănăstirea Putna. Ruta 
coincide pe alocuri cu „Via Transilvanica”, proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social, care va măsura 
în final 1.400 de kilometri de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, străbătândzece judeţe – 
Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-
Severin.Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Suceveni are încă din vara anului trecut 8 km adoptaţi din 
„Via Transilvanica”, din Putna, de la kilometrul 5, spre Suceviţa, până la kilometrul 13. (Irina 
Ursachi, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor) 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-08-11/Traseul-pelerinajului-Via-Mariae-dintre-
Slatina-si-Voronet-a-fost-reinnoit-de-voluntarii-ATOS 

 

 

7. Icoana Maicii Domnului „Axioniţa”, de la Mănăstirea Hadâmbu, a fost adusă la 

Vaslui – publicat de Monitorul de Vaslui, pe 12 august 

Ieri, 11 august 2022, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a întâmpina, la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Vaslui, Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului, adusă, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, de la 
Mănăstirea Hadâmbu, din judeţul Iaşi. 

Ierarhul Huşilor a oficiat, cu acest prilej, slujba Paraclisului Maicii Domnului. 

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Hadâmbu, va rămâne, la Vaslui, 
la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, până mâine după-amiază. 

În acest răstimp, credincioşii se vor putea închina Maicii Domnului şi vor putea participa la 
următorul program liturgic transmis de Episcopia Huşilor: 

VINERI (12.08.2022): 

ora 07.00 – Sfânta Liturghie 

09.30 – Spovedanie 

17.00 – Paraclisul Maicii Domnului 

18.00 – Taina Sfântului Maslu 

SÂMBĂTĂ (13.08.2022): 

ora 07.30 – Sfânta Liturghie; 

ora 14.00 – Spovedanie 

ora 16.00 – Paraclisul Maicii Domnului (după slujba Paraclisului, Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului se va întoarce la Mănăstirea Hadâmbu). 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-08-11/Traseul-pelerinajului-Via-Mariae-dintre-Slatina-si-Voronet-a-fost-reinnoit-de-voluntarii-ATOS
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-08-11/Traseul-pelerinajului-Via-Mariae-dintre-Slatina-si-Voronet-a-fost-reinnoit-de-voluntarii-ATOS
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http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/icoana-maicii-domnului-axionita-de-la-manastirea-
hadambu-a-fost-adusa-la-vaslui/ 

 

 

8. Peste 27.000 de copii din nord-estul ţării au rămas singuri acasă! – publicat de 

Evenimentul de Iaşi 

 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est deschide clasamentul zonelor cu cei mai mulţi copii ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare * este vorba despre 27.401 prunci, cei mai mulţi, 
7.216, fiind din judeţul Suceava, urmat de Botoşani, cu 5.421 de copii, Iaşi - 4.448, Bacă - 3.569, 
Neamţ - 3.527 şi Vaslui - 3220 

Au crescut singuri, cu fotografiile părinţilor ascunse în portofel sau strecurate în ghiozdan, au 
simţit că au familii doar de sărbători unii, alţii nici măcar atunci. Pentru ei cuvintele de „mamă” 
sau „tată” sunt însoţite, de cele mai multe ori, de lacrimi de dor şi de  suspine. Mulţi dintre ei sunt 
adulţi acum, au propriii prunci pentru care au promis că vor fi o familie. Atât cât vor putea şi 
dacă sistemul socio-economic din România le va permite. Adică, vor avea suficienţi bani pentru a 
le oferi îngrijire şi educaţie.  

O radiografie a ultimilor ani arată că peste 27.000 de copii din cele şase judeţe ale Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est au unul sau ambii părinţi la muncă peste hotare. Sau, aşa cum li se mai 
spune, au „părinţi de carton”, cu referire la familiile reunite doar în fotografii. 

Sătui de grija zilei de mâine, oamenii s-au dus să muncească prin străini. Acasă au rămas bătrânii 
şi copiii. Cei mai puternici dintre cei mici trec mai uşor peste lipsa părinţilor, iar restul rămân cu 
tristeţea în suflet. Mulţi dintre ei nu ştiu să se bucure şi le este greu chiar şi să zâmbească. Nu 
ştiu să se joace şi socializează destul de greu, îşi fac prieteni rareori, deşi ar vrea să aibă cât mai 
mulţi amici, acestea fiind câteva dintre urmările lipsei părinţilor. Unii dintre ei, mai ales în 
mediul rural, muncesc în gospodărie, la câmp, au grijă, la rândul lor de fraţii mai mici. Alţii au 
luat-o pe drumuri greşite. „Eu am plecat în Italia când fiica mea era în clasa a cincea, iar băiatul 
nici nu era la grădiniţă. Nu am avut încotro. Soţul meu a muncit la CUG, iar când s-a închis, doar 
Italia a mai fost ca opţiune. La Iaşi şomajul era în floare, de unde locuri de muncă? A plecat el, 
apoi eu, pe urmă am adus şi copiii care acum sunt mari. Noi am avut noroc, am putut fi 
împreună, dar câţi au rămas singuri acasă…”, a spus Liliana Florea, o ieşeancă pentru care Italia 
este demult noua casă. 

Suceava şi Botoşani, lideri la numărul „părinţilor de carton” 

Potrivit unui raport realizat de către organizaţia „Salvaţi Copiii”, Regiunea de Dezvoltare Nord-
Est deschide clasamentul zonelor cu cei mai mulţi copii ai căror părinţi sunt plecaţi (ori unul, ori 
ambii) la muncă peste hotare. Este vorba despre peste 30.000 de prunci, cei mai mulţi, 7.216, 
fiind din Suceava. Urmează Botoşaniul, cu 5.421 de copii, Iaşul - 4.448, Bacăul - 3.569, Neamţ - 
3.527 şi Vaslui - 3.220. „Pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate, efectele pe termen lung pot 
fi ample. Pe deoparte în plan emoţional, copilul poate resimţi tristeţe, însingurare, izolare şi 
depresie sau poate adopta comportamente mai puţin acceptate social: agresivitate, dezinteres 
faţă de educaţie, note mici la şcoală, comportamente ce pot conduce la abandon şcolar. De 
asemenea, copilul, şi mai ales adolescenţii, pot căuta afectivitate şi sprijin emoţional în grupul de 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/icoana-maicii-domnului-axionita-de-la-manastirea-hadambu-a-fost-adusa-la-vaslui/
http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/icoana-maicii-domnului-axionita-de-la-manastirea-hadambu-a-fost-adusa-la-vaslui/
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prieteni, ceea ce poate conduce la adoptarea unor obiceiuri nesănătoase, fumat, consum de 
alcool sau chiar la comportamente mai grave, cum este furtul şi alte infracţiuni juvenile. Nu 
înseamnă că toţi copiii cu părinţi plecaţi în străinătate au probleme. Depinde mult de vârsta celui 
mic, de ceea ce i se spune, de modul în care se poartă bunicii sau persoanele care au grijă de el”, 
a precizat psihologul Corina Mighiu, coordonator serviciu la Centrul de Consiliere pentru Părinţi 
„Salvaţi Copiii” Iaşi. 

Pentru a reduce efectele pe termen lung sunt necesare programe pentru copii care să ofere 
susţinere emoţională, activităţi de timp liber, suport educaţional. Iar pentru adulţii care rămân 
cu copiii acasă sunt necesare sesiuni de consiliere parentală şi de dezvoltare a abilităţilor de 
comunicare şi relationare cu copilul pentru că plecarea unui părinte determină schimbări în 
toată dinamica de familie şi există riscul ca părintele rămas acasă să se simtă copleşit, să simtă că 
face faţă greu tuturor sarcinilor din familie şi astfel să apară dificultăţi emoţionale şi la părintele 
rămas acasă, dar şi la cel plecat. O rezolvare pe termen lung ar putea veni din partea Guvernului, 
prin politici economice sustenabile, care să permită un trai decent în ţară. Altfel, numărul 
copiilor cu părinţi die carton va creşte tot mai mult. La nivel naţional, în jur de 76.000 de prunci 
au rămas singuri acasă. (Maura ANGHEL) 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-
singuri-acasa/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa--
217531099.html 

 

 

9. Poziţia unui ierarh al Ciprului faţă de BOaU după vizita sa la Fanar - publicat 

de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) pe 11 august 

Mitropolitul Isaia a spus că este împotriva deciziei Sinodului Bisericii Ciprului de a recunoaşte 
BOaU din cauza procedurii prin care a fost luată această decizie. 

Mitropolitul Isaia de Tamassos al Bisericii Ortodoxe a Ciprului a vorbit despre atitudinea sa faţă 
de Biserica Ortodoxă a Ucrainei nou creată şi "problema ucraineană" după vizita sa recentă la 
Fanar, relatează publicaţia "Romfea". 

Potrivit mitropolitului Isaia, "din momentul apariţiei problemei ucrainene şi până în prezent", el 
a subliniat întotdeauna "respectul şi dragostea sa absolută pentru Patriarhia martirică a 
Constantinopolului". 

"Patriarhia Ecumenica este, fără îndoială, Scaunul  Bisericii Mame (πρωτόθρονη – Red.) în 
Ortodoxie. Aceasta este un adevărat leagăn al culturii bizantine şi al teologiei ortodoxe. Această 
realitate, astfel, pune asupra sa o mare responsabilitate de slujire, la care trebuie să contribuim 
cu toţii", a spus Vlădica. 

Mitropolitul Isaia crede "că noi ca Biserici Ortodoxe, nu trebuie să ne blocăm pe unele reguli 
canonice înguste (κανονιςτικών διατάξεων – Red.). Moderaţia trebuie să prevaleze peste tot, dar 
trebuie să existe şi o luptă pentru adevărurile credinţei şi predominanţa legii". 

El a subliniat că "în funcţie de împrejurările momentului, trebuie să ne adaptăm la evoluţiile 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa--217531099.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa--217531099.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa/peste-27-000-de-copii-din-nord-estul-tarii-au-ramas-singuri-acasa--217531099.html
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actuale, să tindem mereu spre o credinţa fermă şi la cele mai înalte valori ale mântuirii sufletelor 
şi păcii între oameni. Cu alte cuvinte, totul are limitele sale, şi de aici Biserica, fiind selectivă, în 
funcţie de împrejurări, aplică stricteţea într-un loc şi oikonomia în altul". 

Arhiereul a remarcat că poziţia de neutralitate a Bisericii Ciprului în "problema ucraineană" în 
acea perioadă concretă de timp "a fost influenţată de atitudinea noastră sinceră şi preocuparea 
pentru predominarea păcii în Biserica Ortodoxă". 

El a mai spus că "această poziţie de-a lungul timpului a fost supusă diverselor interpretări şi 
comentarii", şi în cele din urmă a devenit clar că "evenimentele geopolitice nu ar trebui să 
afecteze unitatea Bisericilor noastre". 

"Această preocupare comună pentru unitatea panortodoxă a fost confirmată cu mare satisfacţie 
şi în timpul vizitei mele la Fanar", a spus mitropolitul. 

Vlădica a notat că atunci când a ajuns la patriarhul Bartolomeu, acesta "i-a sărutat mâna şi pe 
lângă ceea ce ne-am spus unul altuia, l-am asigurat sincer că îi voi fi mereu la dispoziţie atât ca 
om, cât şi ca episcop". El a adăugat că călătoria sa la Fanar "a fost binecuvântată şi de stareţul 
meu, Mitropolitul Nichifor al Kykkos şi Tillyria". 

Mitropolitul l-a asigurat pe patriarhul Bartolomeu că "lucrarea pe care o face nu poate fi 
subestimată" şi a subliniat că trebuie să comunice cu conducătorul Fanarului "pentru a-şi 
continua lucrarea calm şi duhovniceşte". 

"Acum, în ceea ce priveşte poziţia mea faţă de deciziile Bisericii Ciprului în această problemă, 
afirm net că ascultarea faţă de acestea este o obligaţie pentru fiecare membru al Sfântului nostru 
Sinod, pentru fiecare care respectă Sistemul nostru sinodal. Nu pot da un răspuns mai clar decât 
acesta. Ascultarea de Sfântul Sinod", a spus mitropolitul Isaia. 

La întrebarea unui jurnalist cum se poate vorbi despre ascultarea faţă de hotărârile Sfântului 
Sinod în "problema ucraineană" şi evitarea coliturghisirii cu Arhiepiscopul Hrisostom din 
această cauză, Vlădica a răspuns: 

"În primul rând, permiteţi-mi să precizez că participarea episcopilor la serviciile comune este 
foarte importantă, dar nu este obligatorie din punct de vedere doctrinar, cu excepţia cazului în 
care însuşi Sfântul Sinod va lua o asemenea hotărâre. Astfel, ascultarea faţă de hotărârile 
Sfântului Sinod nu are nicio legătură cu faptul dacă un episcop nu coliturghiseşte cu un alt 
episcop. Ceea ce contează este dacă îl recunoaşte şi îl pomeneşte pe Întâistătător ca conducător 
al Sfântului Sinod şi dacă participă în mod sistematic la şedinţele Sinodului, respectând 
hotărârile acestuia". 

"Deci refuzul dumneavoastră de a participa la reuniunile sinodale nu are nimic de-a face cu 
atitudinea dumneavoastră faţă de problema ucraineană?", jurnalistul l-a întrebat pe ierarh, la 
care acesta a răspuns: 

"Cauzele care determină abţinerea mea sunt legate de modul în care au fost adoptate deciziile şi 
procedurile. Am precizat aceste momente cu Sanctitatea Sa (Patriarhul Bartolomeu – Red.), iar 
acum, ţinând cont de informaţiile pe care le deţin astăzi, această problemă este considerată 
închisă pentru mine". 

UJO a scris mai devreme că mitropolitul Isaia a spus că în timpul vizitei sale la Fanar, el a primit 
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argumente legale şi istorice, care i-au permis Fanarului să recunoască BOaU. 

https://spzh.news/ro/news/89985-kiprskij-ijerarkh-rasskazal-o-svojej-pozicii-po-pcu-posle-
vizita-na-fanar 

https://spzh.news/ro/news/89985-kiprskij-ijerarkh-rasskazal-o-svojej-pozicii-po-pcu-posle-vizita-na-fanar
https://spzh.news/ro/news/89985-kiprskij-ijerarkh-rasskazal-o-svojej-pozicii-po-pcu-posle-vizita-na-fanar

