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1. Bărbatul mort în accidentul de la Gâdinţi, era părintele Antim, un preot foarte 

apreciat de credincioşi – publicat de TVM Neamţ, pe 15 august 

Bărbatul mort duminica seara (14 august) în accidentul dela Gâdinţi, judetul Neamt, era preot. 
Este vorba despre parintele Antim, un preot foarte apreciat si cunoscut printre credinciosi. 

În vârstă de 63 de ani, parintele Antim (Toader Gâdioi) a slujit multi ani la Manastirea Bistrita, 
de unde a plecat după Sinodul din Creta, din anul 2016, cand s-au luat decizii care au nemultumit 
numerosi preoti ortodocşi. Atunci, parintele Antim s-a separat de Biserica Ortodoxa Romana 
(BOR) si s-a retras in satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, unde a inceput sa-l slujeasca pe 
Domnul pe cont propriu, alaturi de alti discipoli ai săi, intr-un lăcas de cult fără legătura cu 
Manastirea ctitorita de Parintele Iustin (mai multe detalii AICI). 

Chiar si după separarea de BOR, parintele Antim a rămas la fel de căutat de credinciosi, fiind 
considerat un preot cu mult har. 

In seara zilei de 14 august, parintele Antim si-a gasit sfarsitul in accidentul de la Gadinti. Acesta 
era pasager pe locul din faţă dreapta, intr-o masina Skoda Yeti condusa de un barbat de 38 de 
ani. Masina a fost lovita in plin de un camion care nu a acordat prioritate la iesirea de pe un 
drum judetean. In urma accidentului au rezultat alte 3 victime: doi raniti grav si un ranit uşor. 

https://tvmneamt.ro/barbatul-mort-in-accidentul-de-la-gadinti-era-parintele-antim-un-preot-

https://tvmneamt.ro/barbatul-mort-in-accidentul-de-la-gadinti-era-parintele-antim-un-preot-foarte-apreciat-de-credinciosi/
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2. O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme – pamflet publicat de 

Ziarul de Iaşi, pe 13 august 

Ehehei, iubiţi dreptcredincioşi, iată că încurcate mai sunt căile Domnului de când treburile 
lumeşti şi dorinţele de parvenire şi câştig şi-au băgat coada tot mai adânc în sânul şi buzunarele 
largi de popă ale unor înalţi prelaţi din mitropolia noastră de la Iaşi, atât de greu încercată în 
ultima vreme. Iacătă aşadar, dragilor, ce au mai putut zămisli minţile întunecate de aceste 
lucrături diavoleşti: citiţi şi vă cruciţi, nu alta!  

Aşadar, haideţi să începem cu începutul! Se spune, de-un par egzamplu, că trimiterea la Suceava, 
ca urmaş al lui Pimen, a părintelui Calinic de la Iaşi ar fi rezolvat două probleme dintr-un foc 
pentru Teofan: a scăpat de un subordonat incomod, cu legături la Patriarhie peste el, şi şi-a 
trimis un preopinent, poate cel mai important, într-un fel de gura lupului. Căci, se ştie, la câte 
sfori şi curmeie politice, cu Fluturel în frunte, s-au tras de la Suceava ca urmaş al lui Pimen să fie 
părintele Damaschin, om de-al locului, mai cu înţelegere pentru politichie, bănuţi şi în general 
pentru cele lumeşti, dar iote că nu s-a putut şi pace. Căci atât Daniel cât şi Teofan, aicea în speţa 
de faţă, s-au înţeles şi au dejucat lovitura. 

Dar, în fine, nu mai contează acestea, căci împlinitu-s-a voia Domnului şi Calinic este acum 
arhiepiscop al Sucevei, Doamne-ajută! Puţină lume ştie însă ce chin are omul acolo, căci oriunde 
merge i se dă de înţeles că nu e dorit. De altfel, de ce credeţi că Fluturel, când a spus luna trecută 
că ar vrea mitropolie la Suceava, îl avea alături taman pe preotul Damaschin, nu pe Calinic? Bun, 
cam acesta este contextul: haidaţi acuma să vă spunem întâmplarea care a zguduit tătă 
arhiepiscopia, acuma ceva săptămâni bune, şi care încă se simte şi astăzi, căci lumea vorbeşte! 

Povestea farfuriei cu covizi ucigaşi 

Printre enoriaşii mai slobozi la gură se vorbeşte că nedorirea lui Calinic acolo e aşa de mare încât 
s-ar fi pus la care otrăvirea lui, şi doar grija lui Doamne-Doamne a făcut ca planul să fie dejucat. 
Să vedem însă care e adevărul, căci totul pare ceva foarte romanţat. Cert este că la o masă ţinută 
acuma ceva vreme la Sihăstria Putnei, când s-a servit mâncarea, Calinic, prezent acolo, avea o 
problemă gastrică se pare şi a zis că el nu mănâncă. 

Ca urmare, farfuria lui i-a revenit unui alt preot de acolo, ce era la rând, unul foarte iubit. Nu au 
trecut însă decât câteva zile şi acel preot a căzut la pat, iar în cele din urmă, din om în toată firea, 
s-a ales praful: a decedat, başca găsit şi cu Covid. 

Lumea însă vorbeşte că altul e motivul morţii, ştiţi voi care, farfuria etc., şi că asta cu Covidul e 
doar muşamalizare. Nu mai spunem şi unde a fost aşezat Fluturel în aceasta cabală de film 
poliţist, că ne ia deja cu dureri de cap. Să ne rugăm aşadar pentru pace în Ucraina, dragilor. Că, o 
fi el una sau alta, dar războiul acela chiar e unul real... 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-cabala-preoteasca-tesuta-pe-indelete-de-multa-vreme--
330778.html 

https://tvmneamt.ro/barbatul-mort-in-accidentul-de-la-gadinti-era-parintele-antim-un-preot-foarte-apreciat-de-credinciosi/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-cabala-preoteasca-tesuta-pe-indelete-de-multa-vreme--330778.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/o-cabala-preoteasca-tesuta-pe-indelete-de-multa-vreme--330778.html
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3. Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia din oraşul Iaşi va fi modificat! Mitropolia 

Moldovei pregăteşte un proiect special, în valoare de 38,7 milioane lei – FOTO, 

EXCLUSIV – publicat de BZI, pe 16 august 

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pregăteşte schimbarea Mănăstirii Cetăţuia din oraşul Iaşi. La 
Comisia Zonală a Monumentelor Istorie a fost depus spre aprobare proiectul. Ar putea avea loc 
intervenţii la lăcaşul de cult, precum şi crearea de noi facilităţi de infrastructură şi de acces la 
ansamblul monumental ecleziastic 

Se pregăteşte schimbarea Mănăstirii Cetăţuia din oraşul Iaşi de către Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei (MBB). La Comisia Zonală a Monumentelor Istorie (CZMI) a fost depus spre aprobare 
proiectul 1.809 din 06. 07.2022, cu 1045 din 15.04.2021. Acesta presupune un Plan Urbanistic 
pentru Zonă Construită Protejată (PUZ CP) – Mănăstirea Cetăţuia. Proiectant şi elaborator este 
arh. Ion Daniel Vişan, respectiv S.C. Atelier de Proiectare Vişan S.R.L. Totul se află în fază de 
consultare. Ar putea avea loc intervenţii la lăcaşul de cult şi crearea de noi facilităţi de 
infrastructură şi de acces la ansamblul monumental ecleziastic. Pentru lucrările de consolidare a 
Mănăstirii Cetăţuia Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MDRAP) a alocat 
38,7 milioane de lei. Fondurile ar urma să fie alocate direct de către Guvern pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare de la mănăstirea din municipiul Iaşi. De altfel, cei de la Ansamblul 
bisericesc de pe dealul Cetăţuia din Iaşi au iniţiat un proiect de reabilitare şi consolidare a 
mănăstirii încă din 2020. Dosarul a fost avizat de oficialii guvernamentali, iar, acum, MDRAP a 
decis să aloce şi fondurile necesare. 

Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia din oraşul Iaşi va fi schimbat! Mitropolia Moldovei pregăteşte un 
proiect interesant 

Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi este o mănăstire ortodoxă de călugări, ctitorită în secolul al XVII-lea 
de voievodul Gheorghe Duca (1665-1666, 1668-1672 şi 1678-1683). Aşezată pe un deal înalt din 
partea de sud a Iaşului, de unde se poate vedea o frumoasă panoramă a oraşului, Mănăstirea 
Cetăţuia domină peisajul prin silueta sa zveltă, străjuită de un turn impozant, fiind împrejmuită 
cu un zid de piatră, măcinat de vreme. Ea a fost construită de la început ca un complex fortificat 
ce era capabil să ofere domnitorului şi boierilor un reazem pentru o rezistenţă înarmată 
împotriva invadatorilor. Aici a funcţionat o tiparniţă cu litere greceşti, adusă de la Veneţia. 
Ajunsă o ruină la sfârşitul secolului al XIX-lea, mănăstirea a fost restaurată în perioada 
interbelică la iniţiativa istoricului Nicolae Iorga. 

Înainte vreme, pe dealul Cetăţuia ce domină partea de sud a Iaşului se aflau vii, grădini, livezi sau 
pădure 

Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din 
anul 2015, având codul de clasificare IS-II-a-A-03806 şi fiind alcătuit din următoarele 6 
obiective: Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, datând din perioada 1669-1672, având codul IS-
II-m-A-03806.01, Sala Gotică, datând din perioada 1669-1672, având codul IS-II-m-A-03806.02, 
Casa Domnească, datând din perioada 1669-1672, având codul IS-II-m-A-03806.03, Corpul de 
chilii, datând din anul 1928, având codul IS-II-m-A-03806.04, Turnul clopotniţă, datând din anul 
1670, având codul IS-II-m-A-03806.05, dar şi Zidul de incintă, datând din anul 1670, având codul 
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IS-II-m-A-03806.06. 

Înainte vreme, pe dealul Cetăţuia ce domină partea de sud a Iaşului se aflau vii, grădini, livezi sau 
pădure. În vara anului 1666, domnitorul Gheorghe Duca al Moldovei a cumpărat acolo, de la mai 
mulţi proprietari, o întinsă podgorie, cu intenţia probabilă de a înălţa o mănăstire. Fiind mazilit 
la scurtă vreme, se pare că planurile sale au rămas neterminate. 

În 1668, s-a început construirea unei mănăstiri fortificate ce trebuia să îndeplinească şi rolul de 
cetate de apărare în cazul unor invazii ale Moldovei 

În toamna anului 1668, după revenirea sa pe tron, s-a început construirea unei mănăstiri 
fortificate ce trebuia să îndeplinească şi rolul de cetate de apărare în cazul unor invazii ale 
Moldovei. Începerea construcţiei este menţionată de Ion Neculce în cronica sa, unde a scris: 

 „Viindu Duca-vodă cu a dooa domnie în ţară, arătă-să la hire mai aspru decât cum era cu domnia 
dintăiu. Şi şi începu a zâdi mănăstirea Cetăţuia, că era ţara plină de oameni şi cu hrană şi 
agonisită bună”. 

Ritmul construcţiei a fost unul foarte alert, în primăvara anului 1669 fiind aproape terminate 
zidurile bisericii şi, după cum reiese din scrisorile domneşti pe care le primiseră împuterniciţii 
domnitorului, se căuta achiziţionarea de material pentru acoperiş. Într-o scrisoare, stolnicul 
Nacu, vornicul de Câmpulung şi ispravnicul însărcinat de Duca Vodă pentru a conduce lucrările 
de la Cetăţuia, îi cerea birăului oraşului Bistriţa să-i trimită cât mai curând comanda de 100.000 
de cuie „de draniţă şi de şindrilă”. Lucrările s-au făcut, probabil, de către meşteri moldoveni. În 
acelaşi timp, se comandau la Braşov şi Danzig clopote care urmau să fie amplasate în masivul 
turn clopotniţă de la intrarea în mănăstire. După cum susţin unii cercetători, lucrările de 
construcţie au fost realizate sub conducerea lui Grigore Cornescu, un talentat sculptor şi pictor, 
descris de Ion Neculce ca fiind „un nemiş din ţinutul Hotinului, (…) ce era foarte meşter de 
scrisori şi de săpături la pietre şi la alte lucruri”. 

El este meşterul trimis de Duca Vodă în 1671 pentru a executa în ceară, pentru sultanul Mehmed 
al IV-lea, macheta Cetăţii Cameniţa, pentru ca generalii turci să o analizeze şi să vadă ce puncte 
slabe are. Tot el a lucrat şi la restaurarea bisericii de la Mănăstirea Curtea de Argeş (în 1679), 
ctitorită de Neagoe Basarab. După cum reiese din alte documente şi din pisania amplasată pe 
turnul clopotniţă, la 10 iunie 1670 se finalizase deja construcţia zidurilor incintei, a bastioanelor 
şi a turnului clopotniţă. Cu toate acestea, sfinţirea bisericii a avut loc abia în 1672, după pictarea 
bisericii şi înzestrarea ei cu obiecte de cult. În acest mod, Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia din 
oraşul Iaşi va fi schimbat, Mitropolia Moldovei pregătind un proiect special. 

https://www.bzi.ro/ansamblul-manastirii-cetatuia-din-orasul-iasi-va-fi-modificat-mitropolia-
moldovei-pregateste-un-proiect-special-in-valoare-de-387-milioane-lei-foto-exclusiv-
4522967?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index 

 

 

https://www.bzi.ro/ansamblul-manastirii-cetatuia-din-orasul-iasi-va-fi-modificat-mitropolia-moldovei-pregateste-un-proiect-special-in-valoare-de-387-milioane-lei-foto-exclusiv-4522967?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.bzi.ro/ansamblul-manastirii-cetatuia-din-orasul-iasi-va-fi-modificat-mitropolia-moldovei-pregateste-un-proiect-special-in-valoare-de-387-milioane-lei-foto-exclusiv-4522967?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.bzi.ro/ansamblul-manastirii-cetatuia-din-orasul-iasi-va-fi-modificat-mitropolia-moldovei-pregateste-un-proiect-special-in-valoare-de-387-milioane-lei-foto-exclusiv-4522967?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
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4. „CÂND FAPTELE TRECUTULUI INSPIRĂ FAPTELE PREZENTULUI” - 

ştire video publicată de TVR Iaşi, pe 15 august 

La doar câţiva kilometri de oraşul Iaşi, pe o colină din satul Tăuteşti stă ascunsă o poveste mai 
puţin cunoscută. Cu aproape 130 de ani în urmă, pe 14 septembrie 1892, pe locul şcolii de astăzi 
era inaugurat un orfelinat pentru fete. Dup dorinţa boierului Pricopie Florescu. El a lăsat prin 
testament banii necesari construcţiei. Timp de 60 de ani, generaţii de copii au avut aici un cămin, 
însă, în al doilea Război Mondial totul avea să fie distrus.  

Şi din biserica înălţată de Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu şi soţia sa, Pulcheria, au mai rămas doar 
câteva cărămizi care amintesc de ceea ce a fost odată aici. 

https://www.facebook.com/watch/?extidâCL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-
GK2C&vâ608295164194212 

 

 

5. Crestini din toata tara au sarbatorit Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta 

Maria Mare – ştire video publicată de IaşiTV Life şi TVR Iaşi, pe 15 august 

Crestinii din toata tara au sarbatorit Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, cum se 
mai spune in popor! Aceasta zi marcheaza mutarea la cer cu trupul a Sfintei Fecioare. Pentru 
acest moment, credinciosii s-au pregatit timp de doua saptamani prin post si rugaciune. 

https://www.iasitvlife.ro/our-video/crestini-din-toata-tara-au-sarbatorit-adormirea-maicii-
domnului-sau-sfanta-maria-mare/ 

https://www.facebook.com/watch/?vâ7764771620259906&extidâCL-UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-GK1C-GK2C&refâsharing 

 

 

6. Minunea de la Botoşani: O icoană cu Maica Domnului şi Pruncul a rămas 

aproape intactă în urma unui incendiu care a mistuit totul în jur. FOTO – 

publicat de ActiveNews, pe 13 august 

O icoană a rămas intactă în urma unui incendiu care a distrus complet, joi, o casă din localitatea 
Coştiugeni din comuna Albeşti, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă - ISU Botoşani, citaţi de ŞtiripeSurse. 

„O icoană cu Sfânta Fecioara Maria şi Pruncul Iisus a rămas aproape intactă după ce focul a 
mistuit totul în jur. Mai ales acum, când se apropie sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 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”, au transmis 
reprezentanţii ISU.  

https://www.facebook.com/watch/?extidâCL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&vâ608295164194212
https://www.facebook.com/watch/?extidâCL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&vâ608295164194212
https://www.iasitvlife.ro/our-video/crestini-din-toata-tara-au-sarbatorit-adormirea-maicii-domnului-sau-sfanta-maria-mare/
https://www.iasitvlife.ro/our-video/crestini-din-toata-tara-au-sarbatorit-adormirea-maicii-domnului-sau-sfanta-maria-mare/
https://www.facebook.com/watch/?vâ7764771620259906&extidâCL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&refâsharing
https://www.facebook.com/watch/?vâ7764771620259906&extidâCL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&refâsharing
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Casa unei bătrâne din localitatea Coştiugeni din comuna Albeşti a fost distrusă complet, joi, în 
urma unui incendiu. Potrivit pompierilor, femeia, în vârstă de 87 de ani, nu se afla în locuinţă în 
momentul declanşării incendiului. 

„Când a izbucnit incendiul, proprietara, în vârstă de 87 de ani, nu era în casă. Alarma a fost dată 
de un nepot, care locuieşte în aceeaşi gospodărie. La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt 
timp timp, două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenţie Truşeşti, cu două autospeciale de 
stingere cu apă şi spumă, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Albeşti, cu o 
autospecială de stingere cu apă şi spumă. 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”, au precizat oficialii ISU. 

https://www.activenews.ro/stiri/Minunea-de-la-Botosani-O-icoana-cu-Maica-Domnului-si-
Pruncul-a-ramas-aproape-intacta-in-urma-unui-incendiu-care-a-mistuit-totul-in-jur.-FOTO-
175595 

 

 

7. Slujbă emoţionantă la Biserica Uspenia (video) – publicat de Monitorul de 

Botoşani, pe 15 august 

Biserica Uspenia, locul unde a fost botezat Mihai Eminescu, şi-a serbat astăzi hramul. Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de preotul paroh Teodor Candrea, Dumitru Mateciuc – preot paroh al 
Bisericii “Sfântul Gheorghe” Botoşani şi Vasile Lăzărescu – preot paroh al Bisericii “Sfântul 
Gheorghe” Baisa. 

La slujbă au participat credincioşi de toate vârstele. În faţa bisericii au fost aduse mese unde 
credincioşii au pus colaci, dulciuri, vin şi fructe, pentru pomenirea celor plecaţi din această lume. 

Slujba a fost emoţionantă şi înălţătoare, credincioşii unindu-şi glasurile în rugăciuni şi cântări 
închinate Maicii Domnului. În cuvântul de învăţătură, preotul Vasile Lăzărescu a arătat că Maica 
Domnului aduce bucurie şi comuniune în viaţa noastră, dar şi prezenţa de mamă în mijlocul 
însingurării şi înstrăinării noastre. 

“Mântuitorul Iisus Hristos ne încredinţează pe Maica Domnului ca fiind maica duhovnicească a 
creştinilor. Iată de ce Biserica o pomeneşte în toate slujbele sale. Praznicul Adormirii Maicii 
Domnului este cea mai mare sărbătoare închinată ei. Potrivit tradiţiei Bisericii, Maica Domnului 
a mai trăit 11 ani după înălţarea la Cer a Fiului său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu trei zile 
înainte de moarte, ea a fost înştiinţată de Sfântul Arhanghel Gavriil că trece din lumea aceasta la 
viaţa veşnică. Astfel Maica Domnului s-a pregătit duhovniceşte, prin rugăciune către Dumnezeu, 
prin cuvinte de rămas bun de la cei din jurul său”, a spus Vasile Lăzărescu. 

„Maica Domnului să fie alături de noi, atât în momentele de bucurie, cât şi în cele de supărare” 

Preotul a mai afirmat că Maica Domnului s-a mutat cu sufletul iar apoi şi cu trupul la Cer, în 
lumina lui Hristos, fiind Maica vieţii, iar cu rugăciunile sale izbăveşte de moarte sufletele 
noastre. 

https://www.activenews.ro/stiri/Minunea-de-la-Botosani-O-icoana-cu-Maica-Domnului-si-Pruncul-a-ramas-aproape-intacta-in-urma-unui-incendiu-care-a-mistuit-totul-in-jur.-FOTO-175595
https://www.activenews.ro/stiri/Minunea-de-la-Botosani-O-icoana-cu-Maica-Domnului-si-Pruncul-a-ramas-aproape-intacta-in-urma-unui-incendiu-care-a-mistuit-totul-in-jur.-FOTO-175595
https://www.activenews.ro/stiri/Minunea-de-la-Botosani-O-icoana-cu-Maica-Domnului-si-Pruncul-a-ramas-aproape-intacta-in-urma-unui-incendiu-care-a-mistuit-totul-in-jur.-FOTO-175595
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“În această zi, de pomenire a Adormirii Maicii Domnului, ne rugăm Născătoarei de Dumnezeu să 
fie ocrotitoarea familiilor întrucât a născut fiu şi ştie ce înseamnă să fii mamă, îi cerem să fie şi 
ocrotitoarea fecioarelor, a tinerilor, a monahiilor şi monahilor, întrucât ea este deodată maică şi 
pururea fecioră. Ne rugăm Maicii Domnului, în mod deosebit să păzească pe toţi părinţii copiilor 
care s-au rugat ca ea să ocrotească ţara, poporul, turma şi păstorul. O rugăm să fie ocrotitoarea 
tuturor slujitorilor, adică a arhiereilor, preoţilor, diaconilor pentru că este mamă de preot, adică 
Maica Domnului Hristos, arhiereul cel veşnic. Deci Maica Domnului, fiind ocrotitoarea întregii 
Biserici, este şi bucuria Bisericii, de aceea, ea are în calendarul ortodox nouă zile de pomenire… 
Să ne rugăm la Maica Domnului să fie alături de noi, atât în momentele de bucurie, cât şi în cele 
de supărare”, a mai declarat preotul Vasile Lăzărescu. 

În finalul slujbei, preoţii Teodor Candrea şi Dumitru Mateciuc au oficiat slujba de pomenire a 
celor trecuţi la cele veşnice. 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/15/slujba-emotionanta-la-biserica-uspenia-video/ 

 

 

8. „Ferestre către suflet”, la INIMO – dăruieşte şi schimbă cu adevărat viitorul în 

bine! – publicat de TeleM, pe 14 august 

Ediţia de săptămâna aceasta a emisiunii „Ferestre către suflet“ este dedicată festivalului INIMO 
la care vor participa cei mai iubiţi artişti ai momentului, festival organizat la Iaşi de Asociaţia 
„Glasul Vieţii” şi părintele Dan Damaschin, invitatul emisiunii de azi. Banii adunaţi în cadrul 
acestui festival vor fi folosiţi pentru a pregăti de şcoală nu mai puţin de 10.228 de copii sărmani. 

Iată programul INIMO: 

Vineri, 19 august, vă veţi bucura de spectacole susţinute de Fanfara de la Chetriş, Universitatea 
Naţională de Arte „George Enescu”, Adriana Ochişoru, Plăieşii, Provincialii, Damian Drăghici & 
Brothers, Direcţia 5, Andra. 

Sâmbătă, 20 august, vom avea din nou teatru cu Universitatea „George Enescu”, vor urca pe 
scenă şi vor face senzaţie Corul de copii al Ateneului Naţional din Iaşi, Circul de Stat Chişinău şi 
aceeaşi renumită Fanfară de la Chetriş. Iubitorii e folclor îi vor asculta pe Mioara Velicu şi 
Rapsozii Botoşanilor. Iar spre seară vor încinge atmosfera Annes, Ana Beregoi, Iuliana Beregoi, 
Taxi, Vunk, Smiley, DJ Mandu. 

Duminică, 21 august, nu vor lipsi spectacolele de teatru, nici cele de folclor susţinute de 
ansambluri, dar şi de cunoscuţii interpreţi Laura Lavric, Gelu Voicu, Carmen Macovei. Circul de 
stat Chişinău va avea o nouă reprezentaţie. Copiii vor avea cea mai mare bucurie când vor cânta 
şi vor dansa împreună cu cei de la Gaşca Zurli. Iar seara care va încheia prima ediţie a festivalului 
INIMO va fi una memorabilă, cu The Motans, Feli, Connect-R şi Ştefan Bănică pe scenă. 

– „Taxa de intrare” este reprezentată de o donaţie în baza căreia primiţi o invitaţie. Vă distraţi, 
dar şi ajutaţi! 

– Vă reamintim că intrarea este liberă pentru copiii sub 14 ani, pentru zeciştii de la Evaluarea 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/15/slujba-emotionanta-la-biserica-uspenia-video/
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Naţională şi Bacalaureat, pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile cu mulţi copii. 

– Unde găsiţi invitaţiile? La Biserica Maternităţii „Cuza Vodă” şi la cele 12 corturi care au 
împânzit oraşul Iaşi. De asemenea, le puteţi procura şi online de pe www.inimo.ro.  

https://telem.ro/ferestre-catre-suflet-la-inimo-daruieste-si-schimba-cu-adevarat-viitorul-in-
bine/ 

 

 

9. Duhovnicul născut într-o zi de 15 august: ”Preot m-au făcut la o mănăstire de 

maici, lângă Botoşani” – FOTO – publicat de Botoşăneanul, pe 15 august 

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi duhovnici din ţară. Avea 20 de ani când a vrut să intre 
pentru prima dată la mănăstire, dar stareţul i-a spus: "Nu te pot primi, frate. Te văd că eşti niţel 
mai învăţat şi nu te pot pune la boi". 

Astăzi, 15 august, se împlinesc 108 ani de la naşterea Părintelui Arsenie Papacioc, unul dintre 
marii duhovnici ai României. 

Puţină lume ştie că părintele Arsenie a trecut şi pe la Agafton. 

Este călugărit cu numele Arsenie (pe care l-au tras la sorţi) de către Părintele Benedict, naş 
fiindu-i Părintele Petroniu. 

Părintele Arsenie depune jurământul monahal în ziua de 26 septembrie, la pomenirea Sf. Ioan 
Evanghelistul. 

"Părintele Petroniu îmi este naş de călugărie. Am evlavie la el. Chiar în noaptea când m-a 
călugărit, la Mănăstirea Antim, în 1948, el a tras la sorţi numele de Arsenie. Nici pe mine, nici pe 
stareţ - Părintele Benedict Ghiuş - nu ne-a lăsat să tragem. El a tras sorţul din căciulă. Iar eu, fiind 
în biserică în mantie, m-am dus la strană să văd când cade Sfântul Arsenie; şi l-am găsit pe 8 mai, 
odată cu Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul. Iar ziua în care am fost călugărit era 26 septembrie. 
Tot Sfântul Ioan Evanghelistul! Când am văzut, m-am cam speriat. Exact la un an, tot de Sfântul 
Ioan Evanghelistul, m-au făcut preot. Si-am zis: mă urmăreşte Apostolul iubirii! Preot m-au făcut 
la o mănăstire de maici, lângă Botoşani, la Agafton, pentru că acolo era slujba arhierească". 

Mărturisirea îi aparţine părintelui Arsenie Papacioc, în cadrul unui dialog cu Arh. Ioanichie 
Bălan. 

Părintele Arsenie Papacioc s-a născut la 15 august 1914, în satul Misleanu, comuna Perieţi, 
judeţul Ialomiţa. Din anul 1976 a fost duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol. 

Părintele Papacioc a trecut prin puşcăriile comuniste unde a pătimit alături de Părintele Iustin 
Pârvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu şi alţii. A fost arestat şi 
condamnat în 1941. S-a călugărit în 1946, după eliberare şi s-a stabilit la Mănăstirea Antim din 
Bucureşti până în 1949. Între 1949-1950 a fost sculptor la Institutul Biblic, iar în anul 1951 a 
devenit preot la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ. Între 1952-1958 a fost preot la 
Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat din nou pentru că făcea parte din grupul 

https://telem.ro/ferestre-catre-suflet-la-inimo-daruieste-si-schimba-cu-adevarat-viitorul-in-bine/
https://telem.ro/ferestre-catre-suflet-la-inimo-daruieste-si-schimba-cu-adevarat-viitorul-in-bine/
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„Rugul Aprins”. Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, a fost graţiat în 1964 de la închisoarea 
Aiud. 

A ajuns, în 1976, la Mănăstirea Sfânta Maria – Techirghiol, acolo unde a murit, pe 19 iulie 2011, 
în jurul orei 13.00, înainte de a fi împlinit 97 de ani. 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/calugarul-nascut-intr-o-zi-de-15-august-preot-m-au-facut-
la-o-manastire-de-maici-langa-botosani-foto/ 

 

 

10. Sute de oameni, adunaţi în credinţă la hramul Mănăstirii Zosin (video) – 

publicat de Ştiri Botoşani, pe 15 august 

Astăzi, 15 august, sute de credincioşi au ajuns la Mănăstirea Zosin, din judeţul Botoşani, pentru a 
celebra hramul lăcaşului de cult. 

Mănăstirea poartă numele sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului”. 

Ca în fiecare an, cetăţenii vin să înalţe rugăciuni şi să participe la slujbă. 

https://stiri.botosani.ro/stiri/special/sute-de-oameni-adunati-in-credinta-la-hramul-
manastirii-zosin-video.html 

 

 

11. Mihai Chirica a plagiat integral mesajul de comemorare a lui Mihai Viteazul. 

Text furat literă cu literă Mihai Chirica publică un mesaj despre Mihai Viteazu 

fără să citeze sursa iniţială, un preot/ Primarul Iaşului l-a apărat pe Nicolae Ciucă 

de acuzaţiile de plagiat: ”Intervenţie subversivă la securitatea statului” – publicat 

de ReporterIS, G4Media, pe 16 august 

Mihai Chirica a publicat în urmă cu cinci zile, pe Facebook, un mesaj despre Mihai Viteazu fără să 
citeze sursa, deşi textul este copiat integral de pe internet şi apare întocmai pe mai multe site-
uri, cu două zile înaintea mesajului primarului Iaşiului, semnalează reporteris.ro. 

Mesajul iniţial apare pe site-uri din Târgu Ocna, Botoşani, Harghita sau alte site-uri religioase. 
Câteva dintre acestea citează un mesaj de pe Facebook al preotului Teodor Ciurariu. Mihai 
Chirica nu citează însă pe nimeni. 

Primarul Iaşului l-a apărat pe Nicolae Ciucă de acuzaţiile de plagiat, spunând că este o 
”intervenţie subversivă la securitatea statului”, mai scrie reporteris.ro. Întreg articolul de pe 
reporteris.ro, mai jos: 

Primarul îşi asumă fraze pline de patos şi o retorică naţionalist-creştină dar care de fapt sunt 
furate de pe Internet 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/calugarul-nascut-intr-o-zi-de-15-august-preot-m-au-facut-la-o-manastire-de-maici-langa-botosani-foto/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/calugarul-nascut-intr-o-zi-de-15-august-preot-m-au-facut-la-o-manastire-de-maici-langa-botosani-foto/
https://stiri.botosani.ro/stiri/special/sute-de-oameni-adunati-in-credinta-la-hramul-manastirii-zosin-video.html
https://stiri.botosani.ro/stiri/special/sute-de-oameni-adunati-in-credinta-la-hramul-manastirii-zosin-video.html
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Un text identic despre Mihai Viteazul, de la prima până la ultima literă, fusese postat cu trei ani 
în urmă de dr. Andrei Laslău, nutriţionistul vedetelor 

În ianuarie anul acesta, Mihai Chirica se punea bine cu premierul Nicolae Ciucă, luându-i 
apărarea în scandalul de plagiat al lucrării acestuia de doctorat. Primarul considera că acuzaţia 
de furt intelectual este un atac la adresa securităţii statului român 

Întreg mesajul de comemorare a lui Mihai Viteazul, postat de primarul Mihai Chirica pe 
Facebook, pe 9 august, a fost plagiat din alt text, scris de altcineva şi care circulă de trei ani pe 
internet.  

Fiecare frază, fiecare cuvânt sunt copiate dintr-o altă sursă, fără a fi menţionată. Textul e o 
capro-varză patriotic-religioasă, în care expresii de adâncă respiraţie sufletească sunt asumate 
de Mihai Chirica fără ca acestea să-i aparţină. 

Mesajul a apărut pe contul de persoană publică a lui Mihai Chirica, cont întreţinut cu postări 
scrise în general de echipa de comunicare de la Primărie dar pe care, uneori, mai scrie şi 
primarul personal.  

Articolul menţionat a fost identificat de REPORTER DE IAŞI ca fiind generat în 2019, existând o 
sursă asumată: doctor Andrei Laslău, un fel de nutriţionist al vedetelor. Nu e sigur nici că acesta 
e autorul original, pentru că pe internet se mai găseşte acelaşi text dar în documente 
anonimizate, fără autor precizat. 

Regulile citării îl obligau pe Mihai Chirica să menţioneze sursa textului fie la început, fie la 
sfârşitul acestuia, şi să-l pună între ghilimele. Primarul Iaşului preia, ca exemplu, acest îndemn: 
„Să ne pocăim aşa cum umbla el cu duhovnicul lângă dânsul în toate luptele”, fără să ţină cont că 
Porunca a opta – „Să nu furi” – este tot un păcat care ar trebui mărturisit.  

Articolul publicat de Mihai Chirica are o puternică încărcătură religioasă, primarul declarându-
se un creştin practicant, în ciuda numeroaselor dosare de corupţie în care este inculpat. 
Primarul încearcă să se asocieze cu imaginea profund religioasă, mai puţin cunoscută, a 
domnitorului Mihai Viteazul: „s-a întărit cu duhul”, „îşi petrecea nopţile citind Psaltirea, iar unii 
susţin că o ştia pe de rost”, „participa la slujbele bisericeşti nu oricum ci cântând la strană 
împreună cu monahii”, „osemintele frumos mirositoare ale voievodului”. 

Îndemnul de final din articolul plagiat de Mihai Chirica are o conotaţie naţionalist-creştină 
puternică: „De la Domnitor învăţăm să ne rugăm cum a făcut-o el toată viaţa, să mărturisim şi să 
apărăm cu orice preţ ortodoxia şi neamul românesc (...) şi să-l avem pe Hristos în inimă până la 
ultima suflare”. Vorbele frumoase ale primarului din păcate nu-i aparţin. 

REPORTER DE IAŞI a cerut o reacţie de la şeful Biroului de Comunicare al Primăriei, Sebastian 
Buraga, dar acesta nu a dorit să comenteze subiectul. Primarul Mihai Chirica nu mai răspunde de 
6 ani întrebărilor REPORTER DE IAŞI. 

Nu este prima dată când texte oficiale emise de Primărie sunt copiate din alte surse fără a se face 
citarea corectă. În ianuarie 2021, un raport privind planul de zgomot la nivelul municipiului Iaşi 
era copiat, în mare măsură, de pe Wikipedia, fiind criticat aspru de consilierii locali. Mihai 
Chirica a apărat, iniţial, proiectul de hotărâre, în ciuda dovezilor de plagiat, dar după câteva 
minute, sub tirul argumentelor celor din sală, a cerut nervos retragerea documentului şi 
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refacerea urgentă a acestuia. 

În octombrie 2021, REPORTER DE IAŞI dezvăluia că texte asumate de Executivul local sunt 
plagiate din ziare, lucrări de doctorat şi expuneri de motive la legi ca şi cum ar fi opera 
funcţionarilor Primăriei. Gabriel Teodorescu şi Cristina Chirilă, doi angajaţi de la Primăria Iaşi, 
au redactat două proiecte de hotărâre copiind masiv din alte lucrări găsite pe internet. Cei doi 
funcţionari aveau, la acea dată, salarii nete de 7.000 de lei respectiv 10.000 de lei. 

Recent, publicaţia 7IAŞI a descoperit că partea introductivă la un proiect de hotărâre privind 
finanţarea unei competiţii de volei pe plajă era copiată, cuvânt cu cuvânt, tot de pe Wikipedia. 
Situaţia era hilară pentru că informaţiile păreau valabile pentru sportul practicat în România, 
deşi se refereau la fenomenul global al acestei discipline. 

Mihai Chirica a avut, în ianuarie 2022, o declaraţie publică prin care desconsidera total tema 
plagiatului în viaţa politică, luându-i apărarea premierului Nicolae Ciucă, implicat într-un imens 
scandal cu lucrarea sa de doctorat. „Tanti Lenuţa din comuna Costuleni este extrem de afectată şi 
plânge în hohote că nu înţelege de ce în lucrarea de doctorat sunt nişte paragrafe preluate dintr-
o altă lucrare de doctorat”, comenta, ironic, Mihai Chirica. 

El a mai spus că dezvăluirea jurnalistică a plagiatului realizat de Nicolae Ciucă este o conspiraţie 
care aduce atingere întregii naţiuni: „Este o intervenţie subversivă la securitatea statului român 
să încerci să introduci băţul prin gard când abia ne-am găsit liniştea şi abia am reuşit să 
detensionăm situaţia populaţiei”. 

Plagiatul cu Mihai Viteazul devine astfel o datorie cetăţenească, orice observaţie fiind 
considerată atac la securitatea statului. 

https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/116760-mihai-chirica-a-plagiat-integral-
mesajul-de-comemorare-a-lui-mihai-viteazul-de-pe-9-august-text-furat-liter%C4%83-cu-
liter%C4%83.html?fbclidâIwAR3E0MY5-fZZPviYnXDKLZQ2gwuB8RvewGMN7p-
pzUSp8ExBdxbhIT5a8RI 

https://www.g4media.ro/mihai-chirica-publica-un-mesaj-despre-mihai-viteazu-fara-sa-citeze-
sursa-initiala-un-preot-primarul-iasului-l-a-aparat-pe-nicolae-ciuca-de-acuzatiile-de-plagiat-
interventie-subversiva-la-s.html 

 

 

12. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani - ISU Botosani despre 

misiunile de pregătire şi prevenire cu copiii prezenţi la şcoala de vară "Colţ de 

rai", organizată de parohia "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare" din municipiul 

Botoşani – publicat pe pagina de facebook ISU Botoşani, pe 13 august 

Noi să fim sănătoşi!" - este una dintre cele mai uzuale expresii când trecem prin perioade 
încărcate. Sunt momente în viaţă când neatenţia sau necunoaşterea ne pot da toate planurile 
peste cap. Informarea şi educarea preventivă au rolul de a alunga imprevizibilul. 

Astăzi, am continuat misiunile de pregătire şi prevenire cu copiii prezenţi la şcoala de vară "Colţ 

https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/116760-mihai-chirica-a-plagiat-integral-mesajul-de-comemorare-a-lui-mihai-viteazul-de-pe-9-august-text-furat-liter%C4%83-cu-liter%C4%83.html?fbclidâIwAR3E0MY5-fZZPviYnXDKLZQ2gwuB8RvewGMN7p-pzUSp8ExBdxbhIT5a8RI
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/116760-mihai-chirica-a-plagiat-integral-mesajul-de-comemorare-a-lui-mihai-viteazul-de-pe-9-august-text-furat-liter%C4%83-cu-liter%C4%83.html?fbclidâIwAR3E0MY5-fZZPviYnXDKLZQ2gwuB8RvewGMN7p-pzUSp8ExBdxbhIT5a8RI
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/116760-mihai-chirica-a-plagiat-integral-mesajul-de-comemorare-a-lui-mihai-viteazul-de-pe-9-august-text-furat-liter%C4%83-cu-liter%C4%83.html?fbclidâIwAR3E0MY5-fZZPviYnXDKLZQ2gwuB8RvewGMN7p-pzUSp8ExBdxbhIT5a8RI
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/116760-mihai-chirica-a-plagiat-integral-mesajul-de-comemorare-a-lui-mihai-viteazul-de-pe-9-august-text-furat-liter%C4%83-cu-liter%C4%83.html?fbclidâIwAR3E0MY5-fZZPviYnXDKLZQ2gwuB8RvewGMN7p-pzUSp8ExBdxbhIT5a8RI
https://www.g4media.ro/mihai-chirica-publica-un-mesaj-despre-mihai-viteazu-fara-sa-citeze-sursa-initiala-un-preot-primarul-iasului-l-a-aparat-pe-nicolae-ciuca-de-acuzatiile-de-plagiat-interventie-subversiva-la-s.html
https://www.g4media.ro/mihai-chirica-publica-un-mesaj-despre-mihai-viteazu-fara-sa-citeze-sursa-initiala-un-preot-primarul-iasului-l-a-aparat-pe-nicolae-ciuca-de-acuzatiile-de-plagiat-interventie-subversiva-la-s.html
https://www.g4media.ro/mihai-chirica-publica-un-mesaj-despre-mihai-viteazu-fara-sa-citeze-sursa-initiala-un-preot-primarul-iasului-l-a-aparat-pe-nicolae-ciuca-de-acuzatiile-de-plagiat-interventie-subversiva-la-s.html
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de rai", organizată de parohia "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare" din municipiul Botoşani.  

I-am învăţat cum să acorde primul ajutor, dar şi cum să se comporte în diferite situaţii fie ca e 
vorba de incendiu, inundaţii, cutremur sau în cazul în care descoperă muniţie rămasă 
neexplodată.  

Cea mai mare provocare lansată de salvatorii botoşăneni celor mici a fost misiunea de salvare a 
doi ursuleţi de pluş. Copiii au avut de parcurs un traseu ce a implicat trecerea printr-un tunel, 
urcarea pe un tobogan, alergarea printre jaloane si stingerea unui incendiu imaginar. 

La final au primit materiale informative din cadrul campaniilor naţionale "R. I. S. C. - Renunţă! 
Improvizaţiile Sunt Catastrofale!", "Nu tremur la cutremur!" şi "Ai grija la cea mai mare grijă - 
siguranţa copilului tău!". 

Cu zâmbete, îmbrăţişări, aplauze şi promisiunea că vor împărtăşi cu cei dragi cunoştinţele 
acumulate, aşa ne-am despărţit de cei mici.  

Mulţumim Mirabelei Ciaia, voluntar în cadrul programului naţional" Salvator din Pasiune " 
pentru sprijinul acordat. 

https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02BTSSShuKDT5RzDRLDu9Z4F16
D9ctuqNBJZ3Xt2RKNGQgub7UN3fCVb3NmkK4S3j7l/ 

 

 

13. Două săptămâni pline de activităţi la Şcoala de Vară din parohia Sf. Cuv. 

Antonie cel Mare Botoşani GALERIE FOTO – publicat de BotoşaniOnline, pe 15 

august 

Peste 125 de copii din municipiul Botoşani au participat în perioada 1-14 august la a doua ediţie 
a Şcolii de Vară “Colţ de rai”, organizată de parohia “Sfântul Cuvios Antonie cel Mare”. 

Sub îndrumarea preotului Dumitru Butnariuc, a celor opt cadre didactice şi a celor 25 de 
voluntari, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani au avut două săptămâni pline de activităţi. 
Au îmbinat activităţile religioase cu jocurile în aer liber, desene şi alte activităţi de creaţie. 

Tot în cadrul “Şcolii de Vară” au fost organizate trei seri tematice în care atât cei mici cât şi cei 
mai mari şi-au demonstrat talentul iar la final au fost vizitaţi de pompierul SAM şi de angajaţii 
ISU Botoşani care i-au învăţat cum să acorde primul ajutor şi cum să se ferească de pericole. 

https://btonline.ro/doua-saptamani-pline-de-activitati-la-scoala-de-vara-din-parohia-sf-cuv-
antonie-cel-mare-botosani-galerie-foto/ 

 

 

https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02BTSSShuKDT5RzDRLDu9Z4F16D9ctuqNBJZ3Xt2RKNGQgub7UN3fCVb3NmkK4S3j7l/
https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02BTSSShuKDT5RzDRLDu9Z4F16D9ctuqNBJZ3Xt2RKNGQgub7UN3fCVb3NmkK4S3j7l/
https://btonline.ro/doua-saptamani-pline-de-activitati-la-scoala-de-vara-din-parohia-sf-cuv-antonie-cel-mare-botosani-galerie-foto/
https://btonline.ro/doua-saptamani-pline-de-activitati-la-scoala-de-vara-din-parohia-sf-cuv-antonie-cel-mare-botosani-galerie-foto/
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14. Moarte cumplită în drum spre biserică. O fetiţă de 12 ani a fost spulberată de 

un şofer neatent – publicat de Monitorul de Botoşani, pe 14 august 

O fetiţă de doar 12 ani a avut parte de un sfârşit cumplit. Copila mergea pe marginea drumului, 
spre biserică, în momentul în care a fost spulberată de un autoturism aflat în depăşire. Impactul 
a fost atât de violent, încât fata a fost aruncată la aproape 20 de metri. 

Accidentul a avut loc duminică după-amiază, în localitatea Sarafineşti. Micuţa, în vârstă de 12 ani 
se deplasa pe marginea drumului. Potrivit martorilor, mergea spre biserica din sat. La un 
moment dat, un autoturism marca Audi condus de un bărbat de 35 de ani, a intrat în depăşirea 
unei alte maşini, care circula în aceeaşi direcţie, dinspre Vorona spre Corni. În momentul 
depăşirii şoferul a pierdut controlul volanului, maşina a intrat pe acostament şi a lovit-o pe 
copilă, în plin, cu partea stângă. Impactul a fost extrem de violent, copila fiind  aruncată prin aer, 
după care a aterizat în şanţul de pe marginea drumului, inertă. 

Martorii au sunat imediat la 112, cerând ajutorul cadrelor medicale. La faţa locului a ajuns un 
echipaj cu medic al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA). Echipajul medical a început 
manevrele de resuscitare la faţa locului, acestea durând câteva zeci de minute, însă din păcate nu 
au avut rezultat. 

„Pacienta a fost găsită în stop cardio-respirator. Prezenta un traumatism cranio-cercebral acut 
deschis, cu sângerare nazală, contuzie şi sângerare pulmonară, precum şi fracturi de membre. 
Prezenta şi o posibilă fractură de coloană cervicală, care i-a fost fatală. Decesul a fost 
instantaneu, din păcate”, a precizat medicul Cristian Simionescu, din cadrul SJA Botoşani. 

Un alt minor, pasager în autoturism, a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. 

Dosar pentru ucidere din culpă 

Potrivit martorilor, între locul impactului şi cel în care a fost găsită fetiţa era o distanţă de peste 
20 de metri. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie, care au început cercetarea la 
faţa locului. „Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din 
culpă şi vătămare corporală din culpă. Conducătorul auto nu se afla sub influenţa băuturilor 
alcoolice”, a precizat agent principal Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoşani. 

Autoturismul implicat în accident a fost preluat pe o platformă SOS Savencu pentru a fi 
expertizat de specialiştii criminalişti. 

https://www.monitorulbt.ro/prima-pagina/2022/08/14/moarte-cumplita-in-drum-spre-
biserica-o-fetita-de-12-ani-a-fost-spulberata-de-un-sofer-neatent/ 

 

 

15. Iaşul va găzdui cel de-al 48-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Istoria 

Medicinei – publicat de BZI, pe 16 august 

În perioada 15-18 septembrie 2022, la Iaşi, va avea loc cel de-al 48-lea Congres al Societăţii 

https://www.monitorulbt.ro/prima-pagina/2022/08/14/moarte-cumplita-in-drum-spre-biserica-o-fetita-de-12-ani-a-fost-spulberata-de-un-sofer-neatent/
https://www.monitorulbt.ro/prima-pagina/2022/08/14/moarte-cumplita-in-drum-spre-biserica-o-fetita-de-12-ani-a-fost-spulberata-de-un-sofer-neatent/
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Internaţionale de Istoria Medicinei (ISHM). Evenimentul se va desfăşura sub deviza „Semper 
Altius. Extinderea Frontierelor” 

Va fi pentru a treia oară când Congresul Societăţii Internaţionale de Istoria Medicinei se 
întruneşte în România, după ce, în anul 1932, cel de-al 9-lea congres s-a desfăşurat în Bucureşti, 
în timp ce al 22-lea care a avut loc în anul 1970 s-a desfăşurat în Constanţa şi Bucureşti. Cele 
două congrese desfăşurate anterior în România au stimulat interesul pentru domeniul iatro-
istoric, jucând un rol important şi în extinderea ISHM către ţările din Europa de Est şi Balcani. 

Cel de-al 48-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Istoria Medicinei se va întruni la Iaşi 

Societatea Română pentru Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Iaşi şi Academia de Ştiinţe Medicale – Filiala Iaşi s-au alăturat pentru a promova şi 
organiza cel de-al 48-lea Congres ISHM. 

Societatea Internaţională de Istoria Medicinei are în spate 93 de ani de activitate. În tot acest 
timp, Societatea Română de Istoria Medicinei a avut mereu un reprezentat şi s-a implicat în 
proiectele ştiinţifice desfăşurate la nivel internaţional. Colaborarea continuă şi în prezent, 
preşedintele actual al SRIM fiind prof. univ. dr. Nicolae Marcu, delegatul naţional al României la 
ISHM. 

Congresul cu numărul 48 este dedicat evoluţiei Medicinei şi Farmaciei, personalităţilor de 
renume şi descoperirilor marcante care au marcat istoria omenirii în diferite perioade şi zone 
geografice. În cadrul congresului se vor aborda şi teme precum impactul bioingineriei medicale, 
nutriţiei şi sportului asupra sănătăţii. De asemenea, se va lua în considerare şi rolul pe care 
cultura, spiritualitatea şi etica profesională îl joacă în teoria şi practica medicală şi farmaceutică. 
Un loc aparte îl va ocupa analizarea progresul medicinei şi a farmaciei româneşti, evaluate în 
contextul standardelor şi provocărilor europene şi mondiale curente ce privesc sănătatea şi 
morala cercetărilor şi a asistenţei socio-medicale. 

Care sunt orientările tematice ale congresului 

Congresul Societăţii Internaţionale de Istoria Medicinei este sprijinit de către Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi care, în decembrie 2021, a sărbătorit 142 de ani 
de existenţă, de Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi care a împlinit 192 ani de activitate, în 
ianuarie 2022, de Muzeul Municipal Regina Maria şi de Primăria Iaşi. 

Având în vedere contextul pandemic, evenimentul va fi desfăşurat în format hibrid, incluzând 
atât sesiuni onsite, cât şi online. Acestora li se adaugă vizitele virtuale sau reale la monumente şi 
cele mai importante muzee din Iaşi şi din împrejurimi. 

Congresul îşi propune să redefinească statutul istoriei medicinei şi a istoriei ştiinţelor, în 
general, în diverse instituţii academice, de a descoperi şi reinterpreta pe baza documentelor 
aspecte ale trecutului şi prezentului medico-farmaceutic. 

Cel de-al 48-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Istoria Medicinei va aborda diverse teme, 
precum confluenţele internaţionale în medicina est-europeană, coordonatele internaţionale în 
istoria medicinei şi farmaciei româneşti, progresul bioingineriei şi revoluţiile medicale, 
microbiologie-vaccinologie-epidemiologie, etică şi deontologie medicală şi farmaceutică – 
provocări contemporane, medicina şi sportul de-a lungul timpului, clădiri de patrimoniu 
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aparţinând unor instituţii medicale şi nu numai. 

https://www.bzi.ro/iasul-va-gazdui-cel-de-al-48-lea-congres-al-societatii-internationale-de-
istoria-medicinei-4522840?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index 

 

 

16. CONCERT DE ORGĂ SUSŢINUT DE EDUARD ANTAL - ştire video 

publicată de TVR Iaşi, pe 15 august 

Turneul Naţional "Orgile României" a ajuns aseară şi la Catedrala Romano-Catolică "Sfânta 
Fecioară Maria Regină" din Iaşi. Eduard Antal invită publicul să savureze frumuseţea şi puritatea 
muzicii de orgă şi sa descopere un tezaur cultural ascuns. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ799852381454844&refâsharing 

 

 

17. Marea sărbătoare a armenilor de la Mănăstirea Hagigadar a adunat şi în acest 

an sute de oameni – publicat de Monitorul de Suceava 

Sute de oameni au participat duminică la slujba de ”Sf. Maria” care se organizează anual la 
Mănăstirea Hagigadar din Suceava. În jurul orei 10.30, mulţimea a urcat dealul pe care a fost 
ridicat acest locaş de cult acum mai bine de 500 de ani, iar Episcopul Datev Agopian i-a 
binecuvântat pe toţi cei întâlniţi în cale. În acest timp, o parte din credincioşi au înconjurat, în 
genunchi, biserica şi au aprins lumânări, aşa cum spune tradiţia, pentru împlinirea dorinţelor. 
”Eu aici vin de 12 ani, nu sunt armeancă, dar am fata botezată la armeni şi când am venit pentru 
prima oară aici mi-am dorit să am un copil sănătos şi Dumnezeu m-a ajutat şi vin în continuare 
aici”, ne-a spus o suceveancă legată acum sufleteşte de comunitatea armenilor. Ca ea sunt şi 
multe alte persoane, care mărturisesc că Mănăstirea Hagigadar are o vibraţie aparte, iar cei care 
cred în Dumnezeu o simt extraordinar. Slujba a început în jurul orei 11.00, iar ca un semn ceresc, 
la scurt timp a început şi ploaia, care fusese anunţată şi zilele trecute, dar care a ocolit Suceava. 
În mica biserică Hagigadar au intrat doar un număr limitat de persoane, dar mulţi au aşteptat 
afară şi chiar dacă totul s-a oficiat în armeană, au aşteptat finalul, în ciuda celor 10-15 minute de 
ploaie, în anumite momente chiar densă. În interior se află şi moaştele ”Sf. Ioan Botezătorul”, 
care au fost aduse de la Bucureşti, aşa cum a detaliat preotul Azad Mandalian, omul de care se 
leagă ultimele trei decenii din viaţa Mănăstirii Hagigadar. La finalul ceremonialului religios au 
fost împărţite peste 200 de pachete oamenilor care au participat la acest eveniment. 

La 40 de urechiuşe se îndeplineşte o dorinţă 

Iar o sărbătoare a armenilor fără celebra ciorbă de urechiuşe nici nu încape în discuţie. Dar până 
la produsul final, în spate e o muncă de câteva săptămâni, care presupune implicarea unui 
număr mare de persoane. Carmen Aspadrian are 62 de ani, este din Bucureşti, iar în  jumătate 
din aceşti ani a ajuns şi pe la Suceava. ”Facem urechiuşe pentru ciorba tradiţională de hram, care 
sunt din aluat umplut cu cărniţă, care are formă de urechiuşe. Fac de vreo câţiva ani şi e o muncă 

https://www.bzi.ro/iasul-va-gazdui-cel-de-al-48-lea-congres-al-societatii-internationale-de-istoria-medicinei-4522840?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.bzi.ro/iasul-va-gazdui-cel-de-al-48-lea-congres-al-societatii-internationale-de-istoria-medicinei-4522840?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.facebook.com/watch/?vâ799852381454844&refâsharing
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migăloasă, pentru că trebuie făcut cu atenţie, dacă s-a deschis iese carnea din ele”, a spus 
Carmen Aspadrian. Sâmbătă după-amiază, în curtea bisericii Sf. Cruce din centrul municipiului 
Suceava, se muncea din plin pentru ca urechiuşele să fie pregătite pentru ciorbă. O suceveancă, 
fără legături de sânge cu armenii, spune că activitatea merge în funcţie de mai mulţi factori: 
”Depinde de dorinţa pe care ţi-o pui, cum te rogi la Dumnezeu, cât spor ai la treabă. Neapărat cu 
dorinţă şi măcar pentru sănătate şi tot te rogi, să fie bine copiilor, să fie pace, să fie linişte. Aici, la 
biserică, am învăţat cum se fac urechiuşele de la doamnele care vin de mai mulţi ani. Dacă ai 
dexteritate nu e chiar aşa greu, dar fiind aşa de mici nu e chiar simplu”. Iar oamenii care nu sunt 
de etnie armeană vin la Suceava şi din alte locuri ale ţării. Este cazul şi Adrianei Ene, care a 
mărturisit şi motivul pentru care se întoarce an de an la Suceava: ”Merg mâinile destul de bine, 
pentru că e deja al 25-lea an în care vin. Sunt din Brăila şi am lipsit doar de două ori, prima oară 
când s-a născut primul copil, exact pe 15 august, când e hramul bisericii, şi când a fost pandemia. 
Nu sunt armeancă, dar prin împlinirea acestei dorinţe am spus că voi veni în fiecare an”. 

Hurutul, secretul ciorbei de urechiuşe 

Corina Derla, o apropiată a armenilor şi a obiceiurilor şi tradiţiilor acestei comunităţi, a 
mărturisit că pentru ziua de duminică au fost pregătite în jur de 450-500 de porţii de ciorbă de 
urechiuşe cu hurut, cât şi pilaf cu carne de vită. 

”Ingredientul principal este carnea de vită, pentru că armenii în lungile lor călătorii de afaceri îşi 
luau drept provizii carne de vită pe care o puneau sub şaua calului şi în acest fel există o 
predilecţie pentru un astfel gen de carne. Practic, este o ocazie frumoasă pentru toţi armenii de 
pretutindeni să se întâlnească la umbra Hagigadarului, să fabrice aceste urechiuşe, pentru că 40 
de urechiuşe înseamnă îndeplinirea unei dorinţe, conform tradiţiei armeneşti. E un mod de a 
menţine comunitatea unită, de a-i aduna pe oameni împreună şi de a-şi împărtăşi ce ştiu despre 
comunitatea lor de la cei mai în vârstă. Într-adevăr, vin şi ajută iar copiii încep să preia tradiţia 
pentru că la un moment dat vor trebui să o ducă mai departe. Este o muncă migăloasă, pentru că 
până şi ingredientul minune, hurutul, acel ingredient pe bază de verdeţuri este făcut de 
doamnele din comunitate cu două săptămâni înainte de hram. Comunitatea se mobilizează să 
facă toate cumpărăturile pentru hram şi trebuie să spunem că aici sunt folosite peste 20 de 
kilograme de făină, aproape 50 de kilograme de carne de vită, condimente şi multă pasiune, 
pentru că în ziua în care s-a făcut hurutul a plouat, dar nimeni nu a plecat acasă şi toţi oamenii 
au rămas să ajute”, a explicat Corina Derla. Trebuie spus că hurutul este un ingredient folosit la 
ciorba de urechiuşe, în care se pune pătrunjel, ţelină şi busuioc, se fierbe în lapte şi smântână, iar 
apoi este scos în formă de piramidă, conţinutul se usucă, iar apoi se pune în ciorbă, ceea ce dă o 
savoare aparte. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-15/Marea-sarbatoare-a-armenilor-de-la-
Manastirea-Hagigadar-a-adunat-si-in-acest-an-sute-de-oameni 

 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-15/Marea-sarbatoare-a-armenilor-de-la-Manastirea-Hagigadar-a-adunat-si-in-acest-an-sute-de-oameni
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-15/Marea-sarbatoare-a-armenilor-de-la-Manastirea-Hagigadar-a-adunat-si-in-acest-an-sute-de-oameni
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18. Cine sunt? Unde mă găsesc? Ce trebuie să fac? Fericita naţia care prin faptele 

şi lucrările sale răspunde nimerit la aceste vitale întrebări. 15 august 1871: Prima 

Serbare a studenţilor la Putna întru memoria lui Ştefan cel Mare, iniţiată de 

EMINESCU – publicat de ActiveNews, pe 15 august 

Un pas important pe drumul Marii Uniri a românilor s-a făcut în 1871, la Mănăstirea Putna. De 
hramul mănăstirii, Adormirea Maicii Domnului, a avut loc Prima Serbare a Românilor de 
Pretutindeni. La serbarea organizată atunci de Mihai Eminescu au participat 3.000 de români. 
Peste 3000 de suflete din Dobrogea, aflată în Imperiul Otoman, Basarabia, aflată în Imperiul Rus, 
Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, toate aflate în Imperiul Austro-Ungar, dar 
fiecare cu un statut diferit, s-au rugat pentru un ideal comun la mormântul Sfântului Ştefan. 

În acel an, 1871, România era departe de Marea Unire. 

Cu puţini ani înainte, în 1859, sub numele de Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti 
s-a unit Moldova, lipsită de Basarabia şi Bucovina, cu Ţara Românească, şi ea, lipsită de 
Dobrogea. 

Această Unire, de bază, a adus multă bucurie şi multă putere românilor. Pasul pe care noul stat 
dorea să îl facă era ieşirea de sub suzeranitatea turcilor şi dobândirea independenţei. Spre 
aceasta se îndreptau atunci eforturile oamenilor politici. 

Românii, însă, trăiau şi în Dobrogea, aflată în Imperiul Otoman. Trăiau şi în Basarabia, aflată în 
Imperiul Rus. Trăiau şi în Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, toate acestea 
aflate în Imperiul Austro-Ungar, dar fiecare cu un statut diferit. 

Din dorul acestor români pentru o ţară a lor a răsărit Prima Serbare a Românilor de 
Pretutindeni. 

Prilejul serbării a fost împlinirea a 400 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Putna. 

Putna şi întreaga Bucovină erau atunci în Imperiul Austro-Ungar. Dar ctitorul mănăstirii, Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare, era considerat „simbolul cel mai înalt al simţămintelor patriotice şi 
naţionale” al tuturor românilor. De aceea, la mormântul său vor veni românii pentru a realiza 
Prima Serbare pan-românească. 

Serbarea a fost organizată de asociaţia studenţilor români de la Viena, România Jună. Iniţiatorul 
ei, smerit şi discret, a fost Mihai Eminescu. Alături de el, între principalii organizatori s-au 
numărat Ioan Slavici, viitorul scriitor, Nicolae Teclu, marele chimist de mai târziu, A. D. Xenopol, 
cel care va alcătui prima mare sinteză de istorie a românilor. (Redacţia ActiveNews) 

SERBAREA DE LA PUTNA INTRU MEMORIA LUI ŞTEFAN CEL MARE – de Mihai Eminescu 
(august 1871) 

Redăm mai jos textul publicat pe site-ul Mihai-Eminescu.ro: 

Orice popor, pentru a se putea întări ş-a pune baza unei esistenţe durabile, mai nainte de toate 
are trebuinţă neaparată de-o patrie, de un pămînt de care să se lege cu sîngele şi viaţa sa, la care 
să ţină din toată puterea şi dragostea inimei sale. Istoria veacurilor trecute ne arată că neamurile 
cari nu s-au lipit de o asemenea patrie, a cărora ţel şi tendinţe au fost numai cuceriri şi năvăliri 
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deprădătoare, fără a găsi un colţ în lume în sînul căruia să plînteze sîmburele fecund al unei vieţi 
strălucite în viitor, zicem toate acele neamuri s-au şters de pe faţa pămîntului ca colbul suflat de 
vînt. 

Dar dacă prima condiţiune a constituirei şi consolidărei unui popor este patria, nu mai puţin 
important pentru dînsul şi pentru traiul său sînt luptele şi frămîntările ce trebuie să susţie în faţa 
sămînţiilor străine cari îl încungiură şi-i ameninţă pe tot momentul cu pieire clădirea ce şi-a 
făcut. Aceste lupte şi frămîntări se conduc şi se operează de oameni mari, cari la romanii si grecii 
antici se numeau semizei, iar la noi viteji şi voinici. 

Mai târziu braţul începe să obosească, duşmanii ameninţători, de asemenea slăbiţi, contenesc 
agresiunile lor; puterea vitală din popor trebuie consumată într-alt chip; atunci începe mai cu 
mare vigoare agitarea inteligenţei. Acesta este momentul cel mai solemn. Acest stadiu se 
numeşte – deşteptarea poporului. 

Atunci te întrebi: Cine sunt? Unde mă găsesc? Ce trebuie să fac? 

Fericita naţia care prin faptele şi lucrările sale răspunde nimerit la aceste vitale întrebări. 

De la începutul secolului nostru mai ales, românii încă au simţit trezindu-se în sufletul lor 
nedumeritul dor de regenerare şi renaştere. Popor tânăr şi plin de viaţă, oţelit în cumplitele 
suferinţe ale timpurilor, aprins de emulaţie în faţa celorlalte popoare, el s-a aruncat c-un 
entuziasm nespus pe calea propăşirei, a alergat ars de setea cea mai crudă – la izvoarele dorite 
ale culturei. 

Dar nenumărate şi grele sunt lucrurile ce trebuie împlinite pentru a face fericirea unei naţii. 
Chiar un individ, până s-ajungă binecrescut, asigurat în esistenţa sa, luminat la minte, c-un 
cuvânt bine preparat pentru a aduce o viaţă demnă şi folositoare, de cîte ajutoare nu are 
trebuinţă?! Dar încă o naţie întreagă, şi mai ales o naţie ca a noastră!”La lucru dar barbaţi şi 
femei, tineri şi bătrâni „, ne strigă puternica voce a secolului al nouăsprezecelea. Departe de noi 
odihna zădarnică! Departe de noi îndeletnicirile frivole şi stricăcioase intereselor noastre 
naţionale! 

Să lucrăm, dar să lucrăm inspiraţi de sântul glas al patriei, să asudăm dar sudoarea noastră să se 
scurgă pentru interesele neamului românesc. 

Un model de lucrare pentru binele poporului nostru este Serbarea de la Putna, care a 
reîmprospătat în mintea fiecăruia român memoria sfântului erou Ştefan cel Mare şi groaznicului 
trăznet al duşmanilor doritori de viaţa şi leagănul nostru. 

Iată serbarea, iată măreţul spectacol despre a căruia însemnătate şi curs ne-am propus a 
prezenta lectorilor noştri o scurtă dare de samă. 

Dar înainte de a face istoricul serbărei ş-a solemnităţilor ei, credem de interesul publicului ce n-a 
avut norocirea să călătorească la mănăstirea Putna a-i face încâtva cunoscută poziţia topografică 
a acestui lăcaş sfânt, mândră şi doioasă suvenire a timpului îndepărtat. Tot aci va fi locul nimerit 
pentru descrierea acelor podoabe şi pregătiri artificiale pe cari comitetul aranjatoriu le-a făptuit 
spre trebuinţele oaspeţilor şi spre mărirea sărbătoarei. 

Când pleci de la Hadikfalva cătră Putna, pe un drum a căruia împrejurime, dotată de natură şi de 
oameni cu cele mai bogate daruri, cu cele mai frumoase podoabe, îţi răpeşte vederile şi-ţi 
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dezmiardă sufletul: zicem, când pleci spre Putna, zăreşti în depărtare înălţându-se cătră ceri 
falnicile coame şi spete a munţilor Carpaţi. Pe de o parte ţ-ar plăcea să ajungi cât de curând la 
ţelul călătoriei, pe de altă parte ai dori să treci perpetuu pintre aceste holde înflorite, pintre 
aceste dumbrăvi răcoroase, unde ochii nu se satură de privirea impozantelor aleie de plopi ş-a 
mănoaselor ţarini din Bucovina cea drăgălaşă. După o călătorie de – oare în fine regiunea 
vegetaţiunei bogate dispare, poalele munţilor se arată, un vânt rece te abureşte, o tăcere sfântă 
te împresoară, şi puţin cîte puţin te trezeşti adâncindu-te în criierii munţilor. Aici la capătul 
satului, pe genunchii unei grupe de munţi acoperiţi cu brazi seculari, se rădică mănăstirea cu 
turnurile ei măiestoase. De toate părţile împresurată cu munţi sfâşieţi de crăpături şi văi adânci 
şi înguste; în apropierea unor mici plaiuri de verdeaţă încântătoare, cu drept cuvânt a fost aleasă 
de locaşul etern a celui ce n-a avut răgaz să se odihnească toată viaţa sa cum se cuvine. 
Mănăstirea se compune dintr-o biserică destul de spaţioasă, care într-una din despărţiturele sale 
cuprinde mormintele domnilor Ştefan cel Mare, Bogdan şi Rareş ş-a mai multor doamne din 
epocele gloriei noastre militare. În jurul bisericei sunt rădicate în formă pătrată odăile destinate 
pentru călugări, odăi dintre cari cele mai multe sunt adevărate saloane. La intrare deasupra 
zidului este aşezată clopotniţa c-un turn înalt, înlăuntru din partea dreaptă o altă clopotniţă mai 
mică, ce conţine clopotul lui Ştefan cel Mare numit Bugea. Spaţiul dintre biserică şi edificiul cu 
chiliile este acoperit de verdeaţă şi de-o grădină plină de flori, organizată după gustul cel mai 
bun. 

Lucrările făcute de comitetul aranjator întru scopul serbărei au fost următoarele: 

Din sat până la mănăstire de – amândouă părţile şoselei, pe lângă arborii naturali erau 
împlântate în pământ cetine de brad în două şiruri paralele. Ici şi cole în direcţia acestor aleie 
artificiale erau aşezate lampioane mari şi mici pentru luminaţie. La mijlocul drumului, 
considerat din sat până la mănăstire, se înălţa un impozant arc de triumf, construit din crengi de 
brad şi decorat cu o mulţime de flamuri. Pe frontispiciul arcului se cetea cuvintele: Memoriei lui 
Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului. De partea dreaptă a acestui arc, pe un plai ce nu se rădică 
mult peste nivela drumului, era situat colosalul portic, o construcţie într-adevăr minunată, 
încăpătoare de persoane. Înlăuntrul acestei clădiri erau aşezate de-a lungul mese şi laviţe de 
brad. Pe stâlpii din mijloc atârnau marcele ţărilor române ş-o sumă de flamure mici. În fine 
aranjamentul dinaintea porticului, stătători din mai multe şiruri de cetine împlântate în pământ, 
împodobite cu drapele, era de-o frumuseţă rară. 

Acum, după ce-am dat lectorilor noştri o ideie palidă despre situaţia maiestoasă a mănăstirei şi 
despre aranjamentele comitetului, rămâne să facem tabloul măreţei festivităţi. 

Sâmbătă sara, la oare, un imens număr de oaspeţi se îndrepta cătră biserică. Era momentul 
începerii serbărei. De – abia preoţii intrase în altar, de – abia se începuse sfintele ceremonii, 
când la pomenirea numelui neuitatului erou clopetele se clatină, salvele de tunuri vuiesc de două 
părţi de pe vârfurile munţilor. Atunci: 

Muşchiul zidului se mişcă, pintre iarbă se strecoară 

 

O suflare care trece ca prin vine un fior… 

Este ora nălucirei: Un mormânt se dezvăleşte, 
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O fantomă âncoronată din el iese… o zăresc… 

Iese… vine cătră ţărmuri… stă… în preajma sa priveşte. 

Râul înapoi se trage, munţii vârful îşi clătesc. 

 

Ascultaţi!… marea fantomă face semn… dă o poruncă… 

Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez; 

Glasul ei se ântinde, creşte, repeţit din stâncăân stâncă, 

Transilvania âl aude: Ungurii se înarmez. 

 

Salutare, umbră veche! primeşte închinăciune 

De la fiii României, pe care tu o ai mărit: 

Noi venim mirarea noastră la mormântu âţi a depune, 

Veacurile ce ânghit neamuri al tău nume l-au răpit. 

 

Este imposibil de esprimat bine prin cuvinte acea impresiune înălţătoare ce te pătrundea la 
auzirea acelor vuiete. Sunetele clopotelor împreunate cu trăzniturile bubuitoare ale săcăluşelor 
parcurau munţii departe – departe, şi mult în urmă auzeai clocotind ecourile repeţite. Mai 
adauge la aceste splendida luminaţie din mănăstire şi strălucitoarele focuri aprinse pe piscurile 
de primprejur: ş-o fericită iluzie te răpeşte şi te transpoartă în timpurile când viteazul pe care-l 
celebrăm după patru secole sta cu fierul în mână, ca un zid de apărare al creştinătăţei contra 
furiei musulmane. 

Târziu noaptea oaspeţii se retrag, reprezentanţii şi damele în odăile din mănăstire, iar ceialaltă 
parte a publicului pe la casele ţăranilor. 

Duminica la oare dimineaţa câteva rânduri de salve anunţă adunarea publicului în porticul 
festiv. Preşedintele comitetului arată în puţine cuvinte energice scopul ce-a adunat atâţi români 
la mormântul preamăritului erou al naţiunei şi esprimă mulţumirea cea mare de care se simte 
pătruns comitetul şi întreaga junime academică, în faţa concursului ce i-a dat naţiunea întru 
realizarea măreţei idei. Apoi publicul intră în biserică, pentru a asculta sfânta liturgie. 

Aici în tot decursul sfântului serviciu divin patru tineri academici stau lângă mormântul lui 
Ştefan. Pe la preceasnă părintele egumen al mănăstirei, d. Arcadiu Ciupercovici, ţine o predică 
corespunzătoare hramului, prin care eminentul preot ştiu atât de bine să vorbească la sufletele 
auditoriului, sub formă religioasă, încât dacă ni s-a încălzit sufletul de sentimente religioase, nu 
mai puţin am simţit inima noastră mişcîndu-se de patriotism şi însufleţire. 

Săvîrşindu-se liturgia, publicul cu preoţii în frunte se aranjază într-o procesiune maiestoasă care 
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se opreşte la portic. La mijlocul porticului pe o masă se vedeau urna consacrativă, epitaful lucrat 
pe catifea albastră închisă a d-nei Maria Rosetti, epitaful pe catifea roşie a d-nelor din Bucovina; 
iar lîngă masă răzemate de stîlpi străluceau în toată pompa lor frumosul stăndard al d-nelor din 
Iaşi şi măreţele flamure a doamnei Haralambie ş-a şcoalei de belle arte din Iaşi, provezute cu 
portretul lui Ştefan cel Mare, ornate cu diferite simboluri de aspiraţie şi glorii în viitor şi 
înzestrate cu inscripţii nimerite şi demne de memoria marelui domn român. Toate aceste odoare 
se sfinţesc de cătră clerul oficiant, în urmă lumea să stropeşte cu aghiasmă ş-apoi în mijlocul 
unei tăceri adînci d. Xenopol rosteşte cuvîntarea festivă. Acest cuvînt întruneşte în sine toate 
elementele ce constituie un adevărat op de elocinţă, şi nu-i mirare dacă mintea fiecăruia era 
fixată cu toată puterea asupra pasagelor instructive ce se desfăşurau într-însul, asupra 
învăţăturilor potrivite ce oratorul făcea să se reflecteze din faptele lui Ştefan cel Mare asupra 
stărei noastre de faţă. După aceasta veni corul compus din teologi bucovineni şi intonă în cuartet 
imnul religios a lui Alecsandri, compus anume pentru serbare. În fine lumea se înturnă în 
ordinea de mai nainte la biserică pentru a se continua şi sfîrşi sfînta liturgie, şi astfel se fini 
serbarea hramului şi festivitatea zilei dintîi întru amintirea domnului Ştefan. 

A doua zi luni dimineaţa publicul iarăşi se adună în portic şi plecă ca în ziua procedentă la 
biserică pentru ascultarea sfintei liturghii. După liturghie procesiunea cu preoţii oficianţi 
reîntorcîndu-se la portic, ieu darurile: adică urna, epitafurile şi standardele şi le transportă în 
biserică, unde se depun pe mormîntul aceluia pentru care le destinară dăruitorii lor. Dar înainte 
de a rădica darurile din portic, Prea Cuvioşia Sa părintele egumen al mănăstirei se suie la tribună 
şi dă cetire”Cuvîntului de îngropăciune la moartea lui Ştefan cel Mare”. Această oraţiune funebră 
este un monument literar găsit în Besarabia de Hurmuzachi. Cînd şi de cine s-a compus, nu se 
ştie, dar că nu s-a rostit la îngroparea lui Ştefan cel Mare, cum ne spune titlul, este constatat. Fie 
însă compus de oricine, acest cuvînt cu drept se potriveşte aproape de un model de elocinţă 
română şi pînă şi azi el te pătrunde pînă în adîncul sufletului şi te farmecă prin stilul său plăcut 
şi energie. Bună ideie a avut dar comitetul a-l pune în programă, căci cel ce l-a ascultat a trebuit 
să mărturisească că rostirea lui a fost unul din momentele cele mai însemnate ale serbărei. Unde 
se descrie mai bine eroismul lui Ştefan decit în acest necrolog eminent:”Ca fulgerul de la răsărit 
la apus a străluminat: marturi sînt leşii, cari cu sîngele lor au roşit pămîntul nostru; marturi 
ungurii, cari-şi văzură satele şi cetăţile potopite de foc; marturi tătarii, cari cu iuţimea fugei n-au 
scăpat de fierul lui; marturi, turcii, cari nici în fugă nu-şi putură afla mîntuirea… marturi sînt 
toate neamurile de pe-mprejur, care au cercat ascuţitul sabiei lui!…” 

Unde se face mai drept şi mai deplin panegiricul iubitului erou, ca-n aceste cuvinte: 

„Dar ce minte e atît de bogată în gîndiri, ce limbă e aşa de îndestulată în vorbe, ce meşteşug aşa 
de iscusit la împlinirea cuvîntului, ca să poată împodobi atîtea risipe ale vrăjmaşilor, atîtea 
sfărmări de cetăţi, atîtea zidiri de locaşuri sfinte şi atîta înţelepciune, şi în cît au trăit, au înflorit 
şi voinicia şi fericirea noastră, şi care toate lucrările sale şi le-a pecetluit cu credinţa în Isus 
Christos: în războaie biruitor smerit, în pace domn drept şi bun, iar în viaţa sa în parte credincios 
adevărat”. 

În fine iată ce spune necrologistul despre Ştefan pe cînd se afla ţara în zile de pace:”Departe de 
curtea lui toată minciuna, zavistia legată, pizma ferecată, înşelăciumea izgonită, strîmbătatea 
împilată de tot: dreptatea împărăţea pe scaun; şi nu ea lui, ci el era supusul ei şi şerbitoriu! De 
apuca armele, de ea se sfătuia; de judeca, pe dînsa o asculta; de cinstea, ei-i urma şi toate le făcea 
ca un şerb din porunca ei! Cei vechi băznuia, că dreptatea a fugit dintre oameni; iar noi putem 
adeveri, că la noi stăpînea. O, viaţă fericită! O, obiceie de aur! o, dulce stăpînire întru carea au 
petrecut străbunii noştri! Oare-ţi mai veni vrodată? Oare ne vom învrednici şi noi a vă avea? 
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Oare aţi fost numai şi aţi trecut, lăsîndu-ne nouă numai o amară aducere aminte de voi? Atîta-i 
de dulce dreptatea la o stăpînire şi atîta-i strîmbătatea de amară, încît noi după atîtea veacuri 
plîngem pe un domn drept atunci cînd pe cei strîmbi sau îi uităm sau mi ne aducem aminte de ei 
fără nu să-i hulim”. 

Tot înainte de a depune darurile preţioase pe mormînt se ţine parastas de pomenire şi se cîntă 
frumosul imn a lui Ştefan cel Mare esecutat de corul teologic. Cu ocaziunea aşăzărei darurilor se 
cetesc cu glas tare toate inscripţiunile de pe ele. 

În fine trebuie să amintim că la toate momentele mai solemne din cursul serbărei se trăgeau 
clopotele dimpreună cu Bugea şi se dau mai multe rînduri de salve, care toate împreună 
împrumutau serbărei o faţă mai solemnă şi mai maiestoasă. 

Pîn-aici ne-am încercat a schiţa partea festivă şi partea religioasă a serbărei, rămîne să informăm 
publicul despre partea veselă, despre petrecerile şi îndeletnicirile ce au urmat în ambele zile 
festive cu ocaziunea meselor comune în portic şi începînd de sara pînă adînc în noapte. 

La ospăţul comun de duminică după amiazi cel dîntîi toast l-a ţinut preşedintele comitetului în 
sănătatea şi lunga viaţă a Imperatorului Austriei. După aceasta au urmat o serie de toasturi 
întovărăşite de discursuri patriotice şi naţionale, în cari se revela sentimentele aprinse şi 
entuziasmul viu al vorbitorilor, cari nu puteau înăduşi în sufletul lor nobila pornire a focului 
patriotic, pe lîngă toată privegherea riguroasă a comisarului rînduit din partea guvernului. Cele 
mai mari emoţiuni au produs discursurile înfocate şi adînc simţite ale d-lor Silaşi, prefect la 
seminariul gr. cat. din Viena, Sbiera, redactorul foiei Societăţii pentru cultura poporului român 
din Bucovina, Mureşanu, reprezentant din Transilvania şi Procopeanu, preot din Dorna. Nu mai 
puţin au fost aplaudate toasturile d-lor Costinescu, Stănescu, reprezentant din Arad, a 
preasfinţiei sale episcopului Filaret Scriban ş-a venerabilului egumen al mănăstirei, 
Ciupercovici. 

După scularea de la masă, atît duminică cît şi luni se începură improvizările adevăratei petreceri 
comune. La sunetul armonios a unei escelente orchestre din Suceava în mai multe părţi ale 
porticului se încinseră danţurile cele mai aprinse, atît naţionale, cît şi străine. Era frumos a privi 
hora jucată de juni şi de domnişoare române din diferitele provincii. Pentru variaţie, în 
intervalele danţurilor cîţiva tineri cu vocea melodioasă intonau solo cîntece naţionale, ce erau 
ascultate şi aplăudate de publicul, obosit de danţ, cu mare frenezie. Nu trebuie să uităm a mai 
aminti că luni de cătră sară toţi oaspeţii au ieşit afară din portic ş-au improvizat pe plaiul umed 
de ploaie un şir de danţuri. Într-o parte danţau grupele oaspeţilor, în ceialaltă poporul. Aşa erau 
de înveseliţi cu toţii încît nici ploaia ce picura din cînd în cînd nu putea să întrerupă cursul 
danţurilor. 

Pentru ca şi poporul adunat la serbare, atît din satul Putna, cît şi din cîteva sate din apropiere, să 
ducă o amintire vie în inima sa, n-au lipsit măsurile cuvenite pentru a-i inspira şi lui interes cătră 
însemnătatea sărbătoarei. Astfel cîţiva din inteligenţă au adunat pe ţărani în sat, de acolo 
punîndu-se în fruntea lor i-au condus în sunetul marşului în monastire, unde au îngenuncheat de 
mai multe ori ş-au făcut închinăciuni înaintea arcului de triumf ş-a faţadei monastirei, pomenind 
numele marelui Ştefan. Apoi intrînd în curtea bisericei au fost întîmpinaţi de venerabilul 
egumen, care şi de astă dată le-a adresat cuvinte pline de învăţătură şi de sfătuiri adevărat 
părinteşti. Încît pentru ospăţ pentru popor comitetul s-a îngrijit de un bou, care s-a fript întreg şi 
s-a împărţit pe movila de lîngă portic în regula cea mai bună. 
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Astfel se fini acea serbare, a căreia amintire va rămînea neştearsă din inimile române şi de la 
care, credem, fiecare s-a întors cu mai multă tărie în suflet, cu mai mult respect pentru eroii 
trecutului nostru şi cu mai multă abnegare în ceea ce priveşte interesele noastre comune. 

Oricine ce va zice, această serbare a ieşit pe cît se poate de bine, mulţămită energiei şi zelului 
comitetului aranjator, mulţămită acelora cari prin concursul material au făcut posibilă ţinerea ei. 

Să deie ceriul ca să ajungem asemine momente mai adeseori, să ne întîlnim pe mormintele 
strămoşilor noştri plini de virtute, şi să ne legăm de suvenirea lor cu credinţa şi aspiraţiile vieţei 
noastre. Numai cu chipul acesta vom putea conserva patria ce avem; numai cu chipul acesta 
neamul românesc poate spera slavă şi pomenire în viitor!… 

 

(august 1871) 
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NOTIŢĂ ASUPRA PROIECTATEI ÎNTRUNIRI LA MORMÂNTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE LA PUTNA 
– de Mihai Eminescu ş15 septembrie 1870ţ 

Dacă privim fierberea vieţei noastre publice putem vedea lesne că neliniştea perpetuă din 
generaţiunea ce e azi la ordinea zilei şi frecările ei, atât din viaţa politică cât şi din cea spirituală, 
nu-şi au cauza lor pe – atâta în interese personale (precum o susţin unii), ci mai mult în profunda 
sciziune dintre direcţiunile pe care au apucat unii pe de o parte, alţii pe de alta. Adăugind pe 
lângă acestea un caracter cam vehement, precum e acel al rasei noastre, ne putem lesne esplica 
de ce simple diverginţe în păreri se schimbă în neîncredere şi în acuzări de intenţiuni 
subversive, 

Răul cel mare nu e că o asemenea stare de lucruri esistă, ci că se perpetuă şi se moşteneşte; şi 
dacă generaţiunea ce creşte azi ar aduce cu sine o moştenire atât de tristă, nu ne îndoim că prin 
o consecinţă nedreaptă şi mereu în creştere, antitezele ar deveni mai mari şi mai neîmpăcate. 

Însă generaţiunea ce creşte are şi ea datorii de împlinit, precum le are fiecare generaţiune ce se 
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înţelege pe sine însăşi, şi e lesne de presupus că membrii ei, îndată ce au cunoscut răul, au 
cugetat şi la remedii contra lui. 

Serbarea la mormântul lui Ştefan cel Mare, deşi pornită mai mult dintr-un sentiment de pietate 
cătră trecutul nostru pe cât glorios, pe atâta nefericit, totuşi cu vremea ideea a început a prinde 
un interes mai bogat decum puteam presupune din început. S-a născut conştiinţa că o întrunire a 
studenţilor români din toate părţile ar putea să constituie şi altceva decât numai o serbare 
pentru glorificarea trecutului nostru şi că cu o ocaziune atât de favorabilă în feliul său, am putea 
să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ne le impune cu atâta necesitate. Viitorul 
însă e continuarea, în cazul cel mai bun rectificarea trecutului. Ca el să fie o simplă continuare a 
trecutului, cu toate calităţile acestuia, a fost o idee ce trebuia esclusă a priori. Pentru o rectificare 
a greşalelor şi lipselor prezentului, care mâne fireşte va fi pentru toţi trecut. 

Însă unul din cele mai mari defecte ale prezentului e tocmai starea de lucruri ce am caracterizat-
o în liniile prime ale acestei notiţe, şi trebuinţa cea mai mare ne s-a părut nouă că ar fi o singură 
direcţiune a spiritului pentru generaţiunea ce creşte. 

Rezumându – ne, putem spune că dacă esteriorul acestei festivităţi are să fie de un caracter 
istoric şi religios, interiorul ei – dacă junimea va fi dispusă pentru aceasta – are să cuprindă 
germenii unei dezvoltări organice, pe care spiritele bune o vroiesc din toată inima. 

Ca lucrarea noastră în viitor să constituie un singur organism, normal şi fără abatere, e, se 
ânţelege de sine, un ideal a cărui împlinire nu e decât problematică; însă puţinul bine ce ar putea 
rezulta dintr-o încercare de a organiza viaţa viitorului însemnează totuşi mai mult decât nici o 
încercare spre aceasta. 

Asta-i espunerea scurtă a scopului serbărei de la Putna. 

Credem însă că n-ar fi neinteresantă o analizare a motivelor ce-au cauzat amânarea ei. 

Prin războiul de faţă, la care participează cu spiritul toată lumea civilizată, s-a creat un curent al 
zilei care înăduşă orice mişcare de un caracter mai pacific. Dacă serbarea se ţinea în anul acesta, 
nu-i rămânea decât alegerea între două consecinţe egal de rele. Sau că curentul zilei, îi imprima 
fără voie, o nuanţă politică pe care n-o are şi nici intenţionează de-a o avea, şi astfel am fi dat 
naştere la zgomote şi păreri cu totul neidentice cu scopul şi fiinţa ei, ba poate că în cazul cel mai 
rău realizarea ei ar fi fost oprită prin măsuri guvernamentale; sau, dacă lumea ar fi fost priceput-
o bine, fiind însă în contradicţiune cu curentul zilei, nimene nu s-ar fi interesat de ea ş-ar fi trecut 
nebăgată în samă şi fără de-a lăsa vreo urmă morală, precum s-au mai întâmplat şi cu alte 
serbări de natura acesteia. Iată rălele între care trebuia să aleagă; – şi de aceea Comitetul pentru 
serbare a găsit de bine a o amâna pe anul viitor, când spiritele vor fi mai liniştite şi participarea 
neoprită de nici un fel de consideraţiune. 

MIHAI EMINESCU 

OPERA POLITICA 

1870 – 1877 

ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI 
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19. Mii de pelerini catolici se roagă pentru pace şi sănătate la sanctuarul naţional 

marian de la Cacica – publicat de Monitorul de Suceava, pe 15 august 

Mii de credincioşi catolici din ţară şi din diaspora au răspuns invitaţiei PS Iosif Păuleţ, episcop de 
Iaşi, adresată prin scrisoarea pastorală, de a se îndrepta către sanctuarul Sfintei Fecioare Maria 
de la Cacica, pentru că aici, "împreună cu ceilalţi fraţi, asemenea unei familii reunite în numele 
Domnului, avem posibilitatea să simţim mai intens ocrotirea Mamei noastre cereşti”. 

„Având în vedere situaţia tensionată din ţara vecină, Ucraina, alături de intenţiile personale de 
rugăciune, vă invit în mod special anul acesta să ne rugăm Sfintei Fecioare Maria, cerându-i să 
mijlocească la Fiul ei darul păcii pentru noi şi pentru lumea întreagă", este mesajul episcopului 
către credincioşi. 

La sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, celebrată în acest an în zilele de 14 şi 15 august, 
participă ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS 
Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi PS Petru Gherghel, episcop emerit. 

Duminică, 14 august, Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului a fost celebrată de pr. 
Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Provinciei „Sfântul Iosif" din România a 
Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, iar predicile de la Liturghiile principale ale pelerinajului 
au fost ţinute de pr. Petru-Sebastian Tamaş, director al Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară în 
Dieceza de Iaşi. 

Tot duminică au avut loc pelerinajul tinerilor şi al persoanelor consacrate şi privegherea 
mariană cu lumânări, cu rugăciuni şi cântece în cinstea Maicii Domnului. 

Luni dimineaţă, în ziua de hram, Liturghiile au început la ora 6.00, cu cea în limba română, la ora 
7.30 -Sfânta Liturghie greco-catolică, la 8.30 - Liturghia în limba maghiară şi de la 9.15 
Liturghiile în limba polonă şi în limba germană. 

Sfânta Liturghie de hram a început la ora 11.00, fiind celebrată de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop 
mitropolit de Bucureşti, alături de PS Iosif Păuleţ. La Liturghia din acest an concelebrează PS 
Petru Sescu, PS Petru Gherghel şi aproximativ 100 de preoţi din ţară şi din străinătate. La final 
icoana Fecioarei Maria va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate florile 

https://www.activenews.ro/cultura/Cine-sunt-Unde-ma-gasesc-Ce-trebuie-sa-fac-Fericita-natia-care-prin-faptele-si-lucrarile-sale-raspunde-nimerit-la-aceste-vitale-intrebari.-15-august-1871-Prima-Serbare-a-studentilor-la-Putna-intru-memoria-lui-Stefan-cel-Mare-initiata-de-EMINESCU-162529
https://www.activenews.ro/cultura/Cine-sunt-Unde-ma-gasesc-Ce-trebuie-sa-fac-Fericita-natia-care-prin-faptele-si-lucrarile-sale-raspunde-nimerit-la-aceste-vitale-intrebari.-15-august-1871-Prima-Serbare-a-studentilor-la-Putna-intru-memoria-lui-Stefan-cel-Mare-initiata-de-EMINESCU-162529
https://www.activenews.ro/cultura/Cine-sunt-Unde-ma-gasesc-Ce-trebuie-sa-fac-Fericita-natia-care-prin-faptele-si-lucrarile-sale-raspunde-nimerit-la-aceste-vitale-intrebari.-15-august-1871-Prima-Serbare-a-studentilor-la-Putna-intru-memoria-lui-Stefan-cel-Mare-initiata-de-EMINESCU-162529
https://www.activenews.ro/cultura/Cine-sunt-Unde-ma-gasesc-Ce-trebuie-sa-fac-Fericita-natia-care-prin-faptele-si-lucrarile-sale-raspunde-nimerit-la-aceste-vitale-intrebari.-15-august-1871-Prima-Serbare-a-studentilor-la-Putna-intru-memoria-lui-Stefan-cel-Mare-initiata-de-EMINESCU-162529
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şi obiectele religioase aduse de pelerini. 

Pelerinii, încântaţi de organizare şi frumuseţea slujbelor religioase 

Ca de fiecare dată, în mulţimea adunată în faţa Bazilicii „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica 
se află şi numeroşi tineri, de toate vârstele. Unii se află pentru prima dată aici şi au venit cu 
părinţii lor, care au dorit  neapărat să fie prezenţi la manifestare. 

„Nu am venit doar de Sfânta Maria, ci şi de Ziua Bolnavilor, eu fiind operată pe cord deschis şi am 
o simpatie anume pentru Sfânta Fecioară Maria şi pentru Iisus. Au venit organizat cu autocarul, 
vreo 60 de oameni. Cum să nu venim la mama noastră cerească? 

Peste tot se poate ruga omul, dar aici venim să discutăm cu Ea, să ne spunem dorinţele, 
necazurile... 

Anul acesta mă rog pentru sănătate, pace şi încetarea războiului”, spune Elena Berzunţeanu, din 
Bacău, comuna Neculai Bălcescu, care a fost aici de numeroase ori. 

„Am o soră bolnavă, avem mai multe probleme în familie, ne jeluim Maicii Domnului... 

Vedeţi că deja ne-a binecuvântat cu ploaie, ne-am bucurat, că la noi a fost secetă mare. 

Ne rugăm şi cerem ajutoare pentru toată lumea, nu doar pentru noi...şi pentru bolnavi, 
necredincioşi, întoarcerea păcătoşilor, pentru cei trecuţi la cele veşnice, care aşteaptă 
rugăciunea noastră”, mărturiseşte şi Maria Diaconu, din Galaţi, care a venit împreună cu 9 
persoane. 

Peste tot, prin mulţime, sunt vizibili o mulţime de voluntari, care se ocupă de organizare, 
interacţionează cu credincioşii şi îi îndrumă unde au nevoie. 

„Este o plăcere să ajuţi pe cineva, contează un zâmbet şi când dai un pliant. Iar când lumea îţi 
spune <mulţumesc!> ai şi tu mulţumire”, spune Alexandru Budău, din Bacău, care tocmai a 
terminat şcoala, iar marţi va susţine bacalaureatul. 

„Am venit pentru a ajuta oamenii, a da sfaturi, de a oferi disponibilitate oricărui pelerin...ne 
ocupăm de aşezarea oamenilor, pregătirea scenei, organizarea liturgică, lecturi, cântece, cor”, 
explică un alt voluntar, Alina Antal, care a terminat şcoala, deja lucrează în industria textilă, dar 
căreia şi îi place să meargă să facă voluntariat unde este nevoie. 

Comunitatea de ceangăi din Bacău este prezentă an de an la Cacica – unii au fost de mai multe 
ori, alţii vin pentru prima dată, cum e şi cazul celor două Tereze -  Tereza Ciobanu şi Tereza 
Panţiru: 

„Este primul an de pelerinaj, am venit şi din curiozitate. Ne plac slujbele, organizarea, am venit 
pentru a face rugăciuni la icoana făcătoare de minuni. Am îmbătrânit, copii au crescut, acum 
avem timp să venim...” 

Icoana făcătoare de minuni de la Cacica 

Icoana Fecioarei Maria este o copie a icoanei „Madona Neagră" de la Częstochowa (Polonia), care 
a fost adusă la Cacica în anul 1809 şi atrage în sanctuarul de la Cacica mii de credincioşi catolici 
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pentru rugăciune şi meditaţie. 

Actuala biserică a fost construită între anii 1903 şi 1904, în stil neogotic, în crucieră, din piatră 
cioplită şi cărămidă roşie presată, urmând un proiect din Polonia. Biserica a fost consacrată în 
ziua de 16 octombrie 1904, de către arhiepiscopii de Lvov  Józef Bilczewski şi Józef Weber. Cu 
această ocazie s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în cinstea Adormirii 
Maicii Domnului din ziua de 15 august. În ziua de 15 august 1996, biserica a fost declarată 
sanctuar diecezan; în anul 1997 a fost declarată sanctuar naţional, iar în anul 2000 Papa Ioan 
Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minorâ.” 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-15/Mii-de-pelerini-catolici-se-roaga-
pentru-pace-si-sanatate-la-sanctuarul-national-marian-de-la-Cacica 

 

 

20. Concursul „Toacă şi Ie Moldovenească” la ediţia a VII-a – publicat de 

Deşteptarea, pe 16 august 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, 
Schitul „Sfântul Eftimie cel Mare”, împreună cu Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
Târgu Ocna, din Protopopiatul Oneşti, organizează a VII-a ediţie a concursului „Toacă şi Ie 
Moldovenească”. 

Evenimentul vă avea loc marţi, 16 august, pe Platoul Eroilor de pe Dealul Cireşoaia, la Schitul 
„Sfântul Eftimie cel Mare” din Târgu Ocna şi va începe la ora 8.30 cu Sfânta Liturghie. Concursul 
de bătut toaca va începe de la ora 10,00, iar premierea participanţilor se va face de la ora 12,00. 

Concursul se înscrie între proiectele catehetice ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, cu 
desfăşurare exclusivă în Protoieria Oneşti. Deliberările din concursul de toacă ţin cont şi de 
ţinuta tradiţională a participanţilor, care vin costumaţi în frumoase costume populare, aidoma 
multora dintre cei prezenţi. 

https://www.desteptarea.ro/concursul-toaca-si-ie-moldoveneasca-la-editia-a-vii-a/ 

 

 

21. OSTAŞII CĂZUŢI PE DEALUL COŞNA, OMAGIAŢI – ştire video publicată 

de TVR Iaşi, pe 15 august 

Eroii căzuţi la datorie în Primul Război Mondial în luptele de pe Dealul Coşna, judeţul Bacău, au 
fost omagiaţi printr-un ceremonial organizat la Ansamblul monumental din comuna Pârgăreşti. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ1204255110149161&refâsharing 

 

 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-15/Mii-de-pelerini-catolici-se-roaga-pentru-pace-si-sanatate-la-sanctuarul-national-marian-de-la-Cacica
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-15/Mii-de-pelerini-catolici-se-roaga-pentru-pace-si-sanatate-la-sanctuarul-national-marian-de-la-Cacica
https://www.desteptarea.ro/concursul-toaca-si-ie-moldoveneasca-la-editia-a-vii-a/
https://www.facebook.com/watch/?vâ1204255110149161&refâsharing
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22. Oituz: Ceremonie dedicată eroilor din Primul Război Mondial – publicat de 

Deşteptarea, pe 15 august 

Baza 95 Aeriană, prin Muzica Militară a Garnizoanei Bacău şi reprezentanţi ai acesteia, a 
participat astăzi, 15 august 2022, la ceremonia militară şi religioasă închinată eroilor din Primul 
Război Mondial, desfăşurată în Cimitirul Eroilor din comuna Oituz. 

În acest leagăn de istorie, legendă şi eroism, faptele eroilor din anii 1916 – 1918 stau scrise pe 
piatra monumentelor şi crucilor amintind de miile de eroi căzuţi pe aceste locuri pentru 
întregirea neamului românesc. 

Ceremonialul ,,Memoria Oituzului 2022″ a fost organizat de Primăria Comunei Oituz, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor ,,Regina Maria” – Filiala Judeţeană ,,Col. Corneliu Chirieş” – Bacău, 
Garnizoana Bacău, Baza 95 Aeriană ,,Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”, Arhiepiscopia 
Romanului şi Bacăului, Protopopiatul Oneşti şi Parohia Ortodoxă Grozeşti – Oituz. 

Ajunsă la a XXV-a ediţie, ceremonia evocă vitejia celor 18.600 de eroi şi se înscrie în circuitul 
evenimentelor dedicate luptelor din 1917, care ne arată că cinstind trecutul şi omagiindu-i eroii, 
proiectăm viitorul. 

Recunoştinţă eternă eroilor neamului care şi-au sacrificat viaţa pe câmpul de luptă! 

https://www.desteptarea.ro/oituz-ceremonie-dedicata-eroilor-din-primul-razboi-mondial/ 

 

 

23. Icoana Maicii Domnului „Trihirusa”, în pelerinaj la Biserica „Precista” din 

Bacău – publicat de BZBC 

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului-Trihirusa (cu trei mâini) de la Mănăstirea Neamţ 
a fost adusă miercuri, 10 august 2022, în pelerinaj la Biserica „Precista” din Bacău. 

Locaşul de închinăciune îşi va sărbători luni, 15 august 2022, de Adomrirea Maicii Domnului, 
hramul. Pelerinajul se desfăşoară cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, şi al Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi 
Bacăului, în cadrul manifestărilor duhovniceşti „Sărbătorile Maicii Domnului la Bacău”.  

După întâmpinarea icoanei, s-a săvârşit Acatistul Adormirii Maicii Domnului şi s-a rostit o 
rugăciune de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului 
dreptcredincios. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului-Trihirusa va rămâne la Bacău 
până luni, 15 august. 

https://www.bzbc.ro/2022/08/icoana-maicii-domnului-trihirusa-in.html 

 

 

https://www.desteptarea.ro/oituz-ceremonie-dedicata-eroilor-din-primul-razboi-mondial/
https://www.bzbc.ro/2022/08/icoana-maicii-domnului-trihirusa-in.html
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24. PS Ignatie, primul Înalt Prelat care a slujit în biserica din Hreasca, cel mai 

sărac sat din Europa! (FOTO) – publicat de Vremea Nouă, pe 16 august 

MINUNE… Cele 20 de familii creştin ortodoxe din satul Hreasca, comuna Coroieşti, au avut 
bucuria să aibă, pentru prima dată, un înalt prelat prezent în mijlocul lor! Niciodată enoriaşii din 
acest sat, cotat ca cel mai sărac din Europa, nu au avut în mijlocul vreun Episcop, iar venirea 
Preafinţitului Ignatie, Episcopul Huşilor, în mijlocul lor a fost o adevărată minune pentru ei! 
Duminică, 14 august a.c., Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat Sfânta 
Liturghie în localitatea Hreasca, filie a Parohiei Măscurei, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, 
Ierarhul Huşilor a binecuvântat lucrările de restaurare efectuate la locaşul de cult. Din soborul 
slujitorilor au făcut parte şi părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu, părintele 
protopop Vasile Lăiu şi părintele paroh Adrian Bejenariu. 

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre 
atitudinea Apostolului Petru în faţa furtunii de pe mare şi a pericolului de a-şi pierde viaţa: «Dar 
văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă!» 
(Matei 14, 30). Pasajul evanghelic ne vorbeşte despre atitudinea pe care Apostolul Petru a avut-o 
în faţa pericolului de a-şi pierde viaţa. Ucenicii lui Hristos s-au urcat în corabie, dar la un 
moment dat s-a iscat un vânt năprasnic, şi aceasta s-a destabilizat. În mod firesc, cei care se aflau 
în corabie au intrat în panică. S-au gândit că se vor îneca şi îşi vor pierde viaţa. Starea de 
nelinişte şi tulburare interioară a fost amplificată şi de faptul că, undeva departe, au văzut, la un 
moment dat, pe cineva mergând pe mare ca pe uscat. Hristos, Cunoscătorul inimii oamenilor, li s-
a adresat, în mod explicit, spunându-le: «Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!». Apostolul Petru, cel 
care avea curaj în a interacţiona cu Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Îi spune următorul lucru: 
„Dacă Tu eşti Hristos, porunceşte-mi să vin la Tine”. Cu alte cuvinte, „eu voi crede că eşti 
Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, dacă îmi vei da şi mie această putere, de a merge pe apă ca pe 
uscat”. Dumnezeu, în generozitatea şi gingăşia Sa faţă de om – chiar şi atunci când omul se 
îndoieşte şi ezită -, îi împlineşte această cerere, şi îi spune lui Petru: „Vino!”. Apostolul Petru se 
încredinţează acestui cuvânt, însă starea sa sufletească nu mai era centrată pe Iisus Hristos, Care 
i-a dat puterea să meargă pe mare ca pe uscat, ci pe valurile care erau la picioarele lui şi 
creşteau. Simţea că viaţa lui este pusă în pericol. Minunea umblării pe mare ca pe uscat a fost 
posibilă datorită credinţei – care nu este altceva decât puterea noastră de a ne centra pe Hristos, 
de a simţi că El este centrul vieţii noastre>>, a spus PS Ignatie, după care a făcut o paralelă cu 
ceea ce se întâmplă când noi nu mai credem că centrul vieţii noastre este El, Hristos! 

“Să ne străduim ca, în momentele de panică, de tulburare sau de anxietate, să avem întreg 
sufletul nostru centrat pe Hristos” 

«Atunci când spunem despre o situaţie sau despre o anumită persoană că este în centrul vieţii 
noastre, privirea noastră este orientată în mod integral, fără niciun fel de rest, înspre aceea. De 
obicei, ne centrăm pe ceea ce ne place foarte mult şi ne dă o anumită stare de bucurie. Însă, ne 
putem centra şi pe ceea ce ne destabilizează şi ne creează o stare de disconfort lăuntric, de 
agitaţie. De pildă, poate să fie un gând în mintea noastră care, pentru anumite momente, zile sau 
chiar săptămâni, devine ca un centru al vieţii noastre. Dacă acel gând este unul frumos, 
binefăcător, ne va da o stare pe măsură – de bucurie şi multă linişte. Dacă gândul este negativ şi 
îngrijorător, noi vom fi întotdeauna preocupaţi, neliniştiţi, şi chiar descentraţi, din punct de 
vedere spiritual- nu ne mai găsim locul, pacea, şi simţim că suntem într-un permanent pericol, că 
ceva se apropie de noi şi nu ne mai poate da linişte. Sfântul Apostol Petru, în momentul în care 
privirea lui nu mai era orientată înspre Hristos, a simţit iminenţa morţii. El nu mai era centrat în 
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Hristos, ci înspre valurile care „fumegau” la picioarele lui, inducându-i o stare de panică – dovadă 
că a şi început să se scufunde. Văzând că se scufundă, a început să strige: «Doamne, scapă-mă!» 
(„Tu mă poţi izbăvi din această stare pe care o trăiesc!”). Hristos, cu aceeaşi delicateţe şi 
dragoste, îi întinde mâna, dojenindu-l foarte finuţ, şi spunându-i: „Puţin credinciosule, de ce te-ai 
îndoit?”. Privirea lui a fost deturnată de la Hristos înspre valurile care urcau şi îi puneau în 
pericol viaţa», a mai cuvântat PS Ignatie. 

Preasfinţia Sa a arătat că în momentele de panică sau tulburare, soluţia vine atunci când ne 
străduim să avem sufletul centrat înspre Domnul Hristos. “Învăţăm, din atitudinea Sfântului 
Apostol Petru, că este foarte important să ne străduim, pe cât ne stă în putinţă ca, în momentele 
de panică, de tulburare sau de anxietate pe care le trăim, să avem întreg sufletul nostru centrat 
pe Hristos. El este stabilitatea noastră, El este punctul nostru de reper în momentele de 
clătinare. Sunt destule astfel de momente, care ne strecoară multă nelinişte şi agitaţie. Nu 
întâmplător, în Slujba de Înmormântare, se spune că viaţa noastră este ca o mare, iar încercările 
acesteia sunt ca nişte valuri, şi simţim că unele ne înghit, altele ne clatină, încât ne pierdem 
speranţa. Dar Cel care stă la timona acelei corăbioare este Hristos. Petru ar fi trebuit să privească 
numai la Hristos, şi să ignore valurile. Este foarte greu. Fiecare dintre noi am trăit momente în 
care ştiam că trebuie să ne uităm înspre Hristos, dar parcă ne prindea mai uşor valul panicii, al 
agitaţiei, al neliniştii şi al lipsei de speranţă. Unii ne revenim mai repede, alţii mai greu, până 
descoperim centrul vieţii noastre, care este Hristos», a încheiat Episcopul Huşilor omilia sa, 
foarte apreciată de enoriaşii veniţi la slujbă. 

https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-primul-inalt-prelat-care-a-slujit-in-biserica-din-
hreasca-cel-mai-sarac-sat-din-europa-foto/ 

 

 

25. Cum explică Forţele Navale întreruperea sunetului la slujba oficiată de ÎPS 

Teodosie: O defecţiune tehnică a circuitului audio. Regretăm eroarea – publicat 

pe 15 august, de ProTV, G4Media, Iaşi TV Life, Radio HIT 

Statul Major al Forţelor Navale afirmă că întreruperea amplificării sunetului în timp ce 
Arhiepiscopul Tomisului susţinea o slujbă cu ocazia Zilei Marinei „a fost cauzată de o defecţiune 
tehnică a circuitului audio” şi, în calitate de organizator al ceremoniilor de la Constanţa, „regretă 
situaţia creată pe timpul oficierii serviciului religios”. 

Slujba oficiată de Arhiepiscopul Tomisului nu s-a mai auzit la un moment, iar organizatorii i-au 
dat cuvântul şefului Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, în cadrul unui eveniment la 
care erau prezenţi preşedintele Iohannis şi premierul Ciucă. 

ÎPS Teodosie şi-a continuat apoi slujba religioasă, aproximativ cinci minute, fără sunet, după 
care a părăsit portul militar. 

„Întreruperea amplificării sunetului pe timpul acestui moment a fost cauzată de o defecţiune 
tehnică a circuitului audio. Din nefericire, această avarie nu a putut fi sesizată şi comunicată în 
timp util prezentatorilor ceremoniei. Aceştia nu aveau legătură vizuală cu locul de oficiere, 
interpretând întreruperea sunetului drept încheierea serviciului religios şi, astfel, au introdus 
următorul moment din ceremonial”, potrivit unui comunicat al Statului Major al Forţelor Navale. 

https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-primul-inalt-prelat-care-a-slujit-in-biserica-din-hreasca-cel-mai-sarac-sat-din-europa-foto/
https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-primul-inalt-prelat-care-a-slujit-in-biserica-din-hreasca-cel-mai-sarac-sat-din-europa-foto/
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Conducerea Statului Major al Forţelor Navale precizează că va transmite, „în cel mai scurt timp”, 
către Arhiepiscopia Tomisului „o informare oficială cu privire la cele întâmplate şi exprimă încă 
o dată regrete pentru eroarea de comunicare survenită între personalul tehnic care a asigurat 
desfăşurarea ceremoniei”. 

Arhiepiscopul a declarat jurnaliştilor că este pentru prima oară când i se opreşte microfonul în 
timpul unei slujbe religioase şi că nu vrea să interpreteze acest gest. 

Întrebat dacă s-a supărat, el a răspuns: „De ce să mă supăr, nu am voie să mă supăr. Îi 
compătimesc pe cei care au făcut asta pentru că înaintea lui Dumnezeu vor răspunde”. 

https://www.g4media.ro/cum-explica-fortele-navale-intreruperea-sunetului-la-slujba-oficiata-
de-ips-teodosie-o-defectiune-tehnica-a-circuitului-audio-regretam-eroarea.html 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/de-ce-a-ramas-ipj-teodosie-fara-sunet-la-slujba-de-sf-
maria-explicatiile-statului-major-al-fortelor-navale.html 

https://www.iasitvlife.ro/fara-categorie/organizatorii-i-au-taiat-microfonul-la-ziua-marinei-
ips-teodosie-inaintea-lui-dumnezeu-vor-raspunde/ 

https://www.radiohit.ro/stiri/ips-teodosie-s-a-suparat-dupa-ce-slujba-oficiata-de-ziua-
marinei-a-fost-intrerupta-de-sosirea-lui-iohannis/ 

 

 

26. Răzvan Ionescu: MÂRLĂNIA DE LA ZIUA MARINEI – publicat de 

ActiveNews, pe 15 august 

La ceremoniile de Ziua Marinei, slujba religioasă săvârşită de Înalt Preasfinţia Sa, Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului, sunetul a fost la o vreme întrerupt brusc, chiar înainte de rugăciunea 
ce constituie miezul slujbei cu pricina, pentru a da loc cuvântului unui răcan îmbrăcat în alb. 
Arhiepiscopul, surprins de această mârlănie prezidenţial guvernamental marină şi-a continuat 
slujba, după care a părăsit imaculata locaţie lăsându-i pe reprezentanţii grobianismului autohton 
să-şi continue ţepenele elucubraţii. În mai toate împrejurările, celui mai cunoscut jucător de golf 
din Dealul Cotrocenilor îi este acompaniată înţepenirea şi cecitatea solemnă de către o duduie 
care îi arată pe unde să meargă. Sus numitul o ascultă orbeşte şi izbuteşte, ce-i drept la limită, să 
nu cadă în cap. Semn că pe unde apare ţanţoş există un protocol prestabilit, pentru un personaj 
prestabilit care îşi rosteşte discursurile prestabilite cu accente şi gesturi care nu au absolut, dar 
absolut nici o legătură cu conţinutul. Mai rotunjor şi aşadar, mai flasc, Ciucă al nostru dă semne 
tremurate din organismul său doctoral de mare suprafaţă, că piftia îşi are graţia ei odată în plus 
la malul mării. Negre. Alături, mă rog, de fapt mereu  pe alături, născocirea sociologică ori 
sociopată a Securităţii călcată la dungă şi livrată timonei Ministerului Apărării, fornăie asemenea 
„bătrânei carapace” din serialul de odinioară Aventurile lui Val Vârtej. Despre alcătuirea blondă 
de primprejur cu rol de sirenă festivă gata să se precipite de pe Cazinoul în reparaţii în valurile 
înspumate de crispata asistenţă nu vreau să spun nimic ca să nu fiu acuzat de misoginism. Nici n-
aş avea cum atâta vreme cât în spiritualitatea înlemnită a istoriei noastre tradiţia consemnează 
că de sirenă trag toţi. Inclusiv Vasile Roaită, uzurpatorul numelui Carmen Sylva, devenit între 
timp atât de melancolicul Eforie Sud. Aş plânge, dar nu mai pot de râs! 

https://www.g4media.ro/cum-explica-fortele-navale-intreruperea-sunetului-la-slujba-oficiata-de-ips-teodosie-o-defectiune-tehnica-a-circuitului-audio-regretam-eroarea.html
https://www.g4media.ro/cum-explica-fortele-navale-intreruperea-sunetului-la-slujba-oficiata-de-ips-teodosie-o-defectiune-tehnica-a-circuitului-audio-regretam-eroarea.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/de-ce-a-ramas-ipj-teodosie-fara-sunet-la-slujba-de-sf-maria-explicatiile-statului-major-al-fortelor-navale.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/de-ce-a-ramas-ipj-teodosie-fara-sunet-la-slujba-de-sf-maria-explicatiile-statului-major-al-fortelor-navale.html
https://www.iasitvlife.ro/fara-categorie/organizatorii-i-au-taiat-microfonul-la-ziua-marinei-ips-teodosie-inaintea-lui-dumnezeu-vor-raspunde/
https://www.iasitvlife.ro/fara-categorie/organizatorii-i-au-taiat-microfonul-la-ziua-marinei-ips-teodosie-inaintea-lui-dumnezeu-vor-raspunde/
https://www.radiohit.ro/stiri/ips-teodosie-s-a-suparat-dupa-ce-slujba-oficiata-de-ziua-marinei-a-fost-intrerupta-de-sosirea-lui-iohannis/
https://www.radiohit.ro/stiri/ips-teodosie-s-a-suparat-dupa-ce-slujba-oficiata-de-ziua-marinei-a-fost-intrerupta-de-sosirea-lui-iohannis/
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În sfârşit să ne apropiem de obştescul sfârşit al acestor domni Goe îmbrăcaţi în costum de 
marinel. Păi dacă există un protocol, certificat de duduia care îl mută pe şifonierul de la 
Cotroceni de colo-colo după strategia burlescă a filmului mut, Uşor cu pianul pe scări, se putea 
vorbi în prealabil cu Arhiepiscopul Tomisului, rugându-l ca din motive de gâlci, hemoroizi, 
pasagere stări de prostraţie etc., să se limiteze la o slujbă redusă, pe măsura staturii intelectuale 
a prezidiului.  

Din străfundurile nimicniciei mele n-am cum să mă ridic la pupitrele râgâielilor voastre. Dar vă 
fac o propunere. Un exerciţiu pe durata a un an. Să fiţi atenţi la soarta marinarilor trimişi în 
misiune în acest interval şi la evenimentele din familiile voastre. Şi ţineţi aproape de 
Arhiepiscopul Tomisului. Face nişte înmormântări grozave. Şi pomeneşte cu acribie pe toţi cei 
loviţi de necaz. 

În tot grotescul situaţiei, iată şi un lucru bun. Singurul fapt care îl leagă pe prezident de unele 
specificităţi autohtone e mârlănia. E drept că a dumisale e crăcănată. Aşa l-a prins viscolul de la 
Bruxelles. (Răzvan Ionescu) 

https://www.activenews.ro/opinii/Razvan-Ionescu-MARLANIA-DE-LA-ZIUA-MARINEI-175609 

 

 

27. „Vreau să mor creştin! Loveşte!”: Ce s-a întâmplat cu Sfinţii Brâncoveni după 

ce au fost martirizaţi? – publicat de Blog Bizanticons, pe 14 august 

Nod şi strajă peste timp. Golgotă a neamului românesc. Aşa ar putea fi numită ziua de 15 august 
a anului 1714, o zi de referinţă în istoria mântuirii poporului român şi în drumul sinuos al 
afirmării identităţii noastre de credinţă. O zi semnificativă, un moment cât însăşi definiţia 
termenului „mărturisire” şi care poate ţine în tot ceasul loc de cinste între primele pagini ale 
sinaxarului Sfinţilor născuţi pe pământ românesc. Este ziua în care binecredinciosul voievod 
Constantin Brâncoveanu, supranumit „prinţul aurului”, a dat strălucirea acestuia pe lumina cea 
neînserată a mântuirii, alături de cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei, dar şi de 
ginerele său, sfetnicul Ianache Văcărescu, primind cu toţii cununa muceniciei. 

Pentru că mulţi dintre dumneavoastră cunoaşteţi deja, cu siguranţă, viaţa, şi faptele alese ale 
Brâncovenilor, monumentele de cultură şi ctitoriile care îi păstrează ca ocrotitori, am hotărât să 
dedicăm acest editorial unui fapt mai puţin cunoscut publicului larg, şi anume – ce s-a întâmplat 
cu Sfinţii Brâncoveni după ce au fost martirizaţi? Unde au fost duse trupurile lor şi unde se află 
ele astăzi? 

Dacă ar fi să refacem, într-un fel, firul evenimentelor din acea zi, Sinaxarul ne este alături şi ne dă 
mărturie că, în anul 1714, tocmai în Săptămâna Mare, sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730) a 
trimis o mulţime de ostaşi în Ţara Românească cu un scop clar: să-l aducă la el pe Constantin 
Vodă împreună cu fiii săi, spre a-i convinge să se lepede de credinţa creştină. Supus la 
nenumărate chinuri în închisoarea „Şapte Turnuri”, bătut, torturat şi înfometat, Sfântul Matei 
Brâncoveanu a primit sfârşitul mucenicesc la doar 11 ani, prin decapitare, alături de tatăl său, de 
fraţii săi, Constantin, Ştefan, Radu şi de sfetnicul Ianache, în ziua sărbătorii Adormirii Maicii 
Domnului, într-o duminică dimineaţa, pe 15 august 1714. Conform scrierilor Bisericii, înainte de 
a fi martirizat, dreptcredinciosul Domnitor Constantin Brâncoveanu i-a îmbărbătat astfel pe fiii 

https://www.activenews.ro/opinii/Razvan-Ionescu-MARLANIA-DE-LA-ZIUA-MARINEI-175609
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săi: „Fiilor, fiţi bărbaţi! Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decât 
sufletele. Să nu le pierdem şi pe ele, ci să le ducem curate înaintea feţei Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru!”. 

Astfel, ca într-o mare de sânge, au căzut pe rând capătul sfetnicului Ianache Văcărescu, apoi al 
fiului celui mare, Constantin, după aceea al lui Ştefan şi al lui Radu. Iar când a venit rândul 
copilului Mateiaş, care avea numai 12 ani acesta s-a înfricoşat şi a strigat sultanului să-l ierte că 
se va face musulman. Atunci tatăl său, plin de bărbăţie, i-a zis: „Din sângele nostru n-a mai fost 
nimeni care să-şi piardă credinţa. Dacă este cu putinţă, să mori de o mie de ori, decât să-ţi lepezi 
credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe pământ”. Atunci, luând seama la 
cuvintele tatălui său, copilul şi-a întins gâtul pe tăietor şi i-a zis călăului: „Vreau să mor creştin. 
Loveşte!”. Şi aşa, alături de tatăl său, şi-a dat viaţa şi a primit cununa muceniciei. 

Se spune că, în urma acestei amarnice pedepsiri, capetele Sfinţilor Mucenici Brâncoveni au fost 
purtate pe străzile cetăţii în vârful suliţelor, iar trupurile le-au fost aruncate în strâmtoarea 
Bosfor, pentru ca toţi să vadă şi să ia aminte la consecinţele pe care şi le asumă în cazul în care se 
gândesc să urmeze modelului conducătorului român. Şi pentru că la „masacrul” de pe strada 
strada „Yalı Köşkü sokak” au asistat şi câţiva creştini greci care făceau schimburi de mărfuri în 
Constantinopol, aceştia şi-au pus în gând să salveze trupurile noilor martiri. Astfel, după apusul 
soarelui, curajoşi, s-au urcat în bărci şi au scos din valurile mării sfintele moaşte şi le-au dus pe 
insula Halki. 

În puterea nopţii, după aproape cinci ore de vâslit, negustorii au ajuns la destinaţie. Aici, ajutaţi 
de obştea mănăstirii, le-au îngropat în incinta bisericii Mănăstirii Maicii Domnului 
„Kamariotisa”, construită de împaratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul şi refacută chiar prin 
daniile Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Deşi mănăstirea avea propriul ei cimitir, 
istoricii sunt de părere că ei au fost înmormântaţi în curtea bisericii, sau lângă aceasta, într-o 
pădure de pini, însă locul a rămas tăinut până astăzi. Doar şase candele au fost aprinse imediat în 
biserică, după o tradiţie pe care obştea o păstra din timpuri vechi: atunci când doreau să 
păstreze secret numele celor înhumaţi în cimitirul lor, aprindeau câte o candelă pentru acel 
suflet, ca să-şi găsesască liniştea. 

Cel mai probabil, întreaga „operaţiune” s-a petrecut noaptea, ţinând cont de faptul că, după cum 
prevedea legea în acea vreme, îngroparea fără aprobare a trupurilor celor care fusesără omorâţi 
pentru trădare din porunca sultanului se pedepsea cu moartea. 

Doamna Maria, soţia Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, fiicele, ginerii şi nepoţii, care 
au scăpat cu viaţă, au fost închişi în Kutahya, la aproximativ 300 de km spre centrul Asiei Mici, de 
unde s-au întors în ţară abia după doi ani, în 1716. Gândul că osemintele drept-credinciosului 
soţ, dar şi cele ale iubiţilor fii se află la aşa mare depărtare de casă nu-i dădea pace doamnei 
Maria. Aşa se face că, după mari eforturi şi cu multă greutate, în 1720, a reuşit să aducă în ascuns 
rămăşiţele pământeşti ale domnitorului martir, iar nu şi pe cele ale fiilor. Osemintele le-a 
îngropat în biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti, aşezământ pe care îl ctitorise. 
Deasupra mormântului a rânduit să fie aşezată o candelă cu o inscripţie care să nu spună prea 
multe lucruri celor rău-voitori, ci doar să amintească peste veacuri jertfa domnitorului român: 
„anul mântuirii 7228 (1720), iulie, 12 zile”. 

În ziua de 19 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinţilor 
din calendar pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi Constantin, 
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache, având zi de prăznuire data de 16 august a fiecărui an, a 
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doua zi după marele şi slăvitul praznic al Adormirii Maicii Domnului. 

Aşadar, în această zi importantă pentru poporul nostru român, să ne rugăm ca Mântuitorul să le 
dăruiască odihnă veşnică Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Iar nouă, celor care încă suntem pe acest 
pământ, să ne dea Bunul Dumnezeu curaj şi putere pentru a păstra dreapta credinţă, patria şi 
valorile acestui neam, aşa cum au făcut-o şi ei, în urmă cu 308 ani, într-o zi de 15 august. O zi de 
doliu, înveşmântată în lumină şi în har prin curajul unor binecredincioşi şi vrednici români. 

http://blog.bizanticons.ro/2022/08/14/vreau-sa-mor-crestin-loveste-ce-s-a-intamplat-cu-
sfintii-brancoveni-dupa-ce-au-fost-martirizati/ 

 

 

28. Se spune sau nu „La mulţi ani!” pe 15 august, de Sfânta Maria? Explicaţiile 

părintelui Vasile Ioana – publicat de Libertatea, Iaşi TV Life, pe 15 august 

Pe 15 august creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mare, 
iar în fiecare an apare întrebarea dacă putem ura „La mulţi ani!” celor peste 2,2 milioane de 
români care poartă numele de Maria sau un derivat din acesta. Părintele Vasile Ioana a explicat, 
pentru Libertatea, de ce mai ales astăzi putem face această urare.  

Părintele Vasile Ioana spune că se spune „La mulţi ani!” şi astăzi, şi pe 8 septembrie, când 
creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului. 

„Motivul pentru care unii spun că nu s-ar spune «La mulţi ani!» este că este Adormirea Maicii 
Domnului, momentul trecerii ei la Domnul sau momentul mutării ei cu trupul la cer. Pentru 
creştini, momentul acesta, aşa-zisa moarte cum o numesc oamenii în limbajul obişnuit, este un 
moment de mare bucurie pentru cei care ştiu exact unde merg. Străbunii noştri, românii noştri 
de altădată, mai puţin speriaţi de momentul acesta, spuneau «abia aştept să vină trenul». Bunicul 
meu înainte să moară asta spunea: «Abia aştept să mă întâlnesc cu Iisus. Mi-am dorit toată viaţa. 
Am vorbit cu El, cred în El, îl iubesc pe El şi acum când sufletul meu va pleca din trup mă voi 
întâlni cu El»”, povesteşte părintele Ioana. 

„Moartea pentru creştini este un moment de bucurie. Este un moment de împlinire a unei vieţi în 
care ai sperat o viaţă întreagă că te vei întâlni cu El. Pentru Maica Domnului, momentul este cu 
atât mai frumos, pentru că este mutarea ei la cer cu sufletul şi cu trupul”, adăugă părintele Vasile 
Ioana.  

Se spune şi astăzi „La mulţi ani!” pentru că pentru majoritatea martirilor momentul în care ei 
sunt prăznuiţi este momentul morţii, momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu – naşterea în 
cer, susţine părintele. 

Pot să spun că se poate spune „La mulţi ani!” mai ales astăzi, pentru că pe 15 august este un 
moment de mare sărbătoare pentru Maria şi eşti alături de cineva drag în momentele cele mai 
importante ale vieţii. Şi un moment foarte important în viaţa Mariei este acesta, când ea se 
reîntâlneşte cu fiul ei prea iubit, care îi primeşte sufletul în cer. Părintele Vasile Ioana: De Sfânta 
Maria, aproximativ 2,2 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica. Marinarii sărbătoresc de 
ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei.  

http://blog.bizanticons.ro/2022/08/14/vreau-sa-mor-crestin-loveste-ce-s-a-intamplat-cu-sfintii-brancoveni-dupa-ce-au-fost-martirizati/
http://blog.bizanticons.ro/2022/08/14/vreau-sa-mor-crestin-loveste-ce-s-a-intamplat-cu-sfintii-brancoveni-dupa-ce-au-fost-martirizati/
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https://www.libertatea.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-pe-15-august-de-sfanta-maria-
explicatiile-parintelui-vasile-ioana-4243620 

https://www.iasitvlife.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-de-adormirea-maicii-domnului-pe-
15-august/ 

 

 

29. Sute de cupluri din România care nu doreau o „nuntă cu preot” au apelat la 

ceremoniile umaniste: „A fost o muncă de convingere cu părinţii” – publicat de 

Libertatea, pe 14 august 

În zece ani, patru membri din Asociaţia Secular-Umanistă au oficiat un fel de ceremonii de nuntă 
pentru sute de cupluri care sunt fie atee, agnostice sau nereligioase. Acest tip de cununie fără 
preot este personalizat după preferinţa mirilor şi are în centru povestea lor de iubire, aşa că 
oficianţii au ajuns să facă nunţi în vârf de munte sau cu tematici neaşteptate cum ar fi Harry 
Potter sau Star Wars.  

Pe 7 mai anul acesta, Whisky, un labrador jucăuş, a fost cavaler de onoare la nunta stăpânilor săi. 
A trebuit să care la zgardă verighetele, aşa cum vezi în filmele americane.  

Doar că scena se întâmpla pe o terasă din zona Timpuri Noi din Bucureşti, la amurg. În jur de 90 
de invitaţi au venit să sărbătorească căsătoria Georgianei Huiban cu Alexandru Luchian 
Constantinescu, dar şi să-şi satisfacă o curiozitate: habar nu aveau ce e aia o ceremonie 
umanistă. „Nu ştiam prea multe despre asta nici noi, dar ştiam cu siguranţă că nu vrem o 
ceremonie religioasă. Am lucrat cu un wedding planner şi ne-a spus că există alternativa asta, 
există o asociaţie de umanişti care fac ceremonii personalizate. Ne-a atras varianta fiindcă e ceva 
pentru noi, despre noi”, povestesc cei doi, umăr în umăr, din apartamentul lor din Bruxelles, via 
Meet.  

„A fost o muncă de convingere cu părinţii” 

S-au cunoscut la Bruxelles, unde Alex lucra în domeniul IT şi Georgiana era masterandă, prin 
nişte prieteni români. Ambii lucrează la instituţii europene care au coagulat un fel de familie 
românească în capitala Belgiei. Cererea în căsătorie a venit în 2019. „Vorbeam de ceva vreme că 
dacă ar fi să ne căsătorim, va fi pe 8 mai 2020, această dată perfectă, rotundă, dar care evident 
nu s-a mai întâmplat”, povesteşte Georgiana. 

Cununia civilă au făcut-o în ianuarie 2020, iar petrecerea au amânat-o de trei ori din cauza 
pandemiei. Ştiau că nu vor să meargă şi la preot, aşa cum procedează majoritatea, dar nici nu 
voiau să treacă direct la „masă şi dans”. „E ciudat să treci la petrecere fără momentul ăsta 
simbolic.” 

Doar că invitaţii nu prea înţelegeau cu „ce se mănâncă”. „A fost o muncă de convingere cu 
părinţii”, râde Alex. „Ai mei nu sunt religioşi însă când le-am spus că nu facem ceremonie 
religioasă, nu înţelegeau. Am avut oameni care nu au venit la nuntă pentru că n-am avut partea 
religioasă, au luat-o în derâdere”, îl completează şi Georgiana. „Unii merg la biserică doar de 
dragul părinţilor”, mai spune tânăra.  

https://www.libertatea.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-pe-15-august-de-sfanta-maria-explicatiile-parintelui-vasile-ioana-4243620
https://www.libertatea.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-pe-15-august-de-sfanta-maria-explicatiile-parintelui-vasile-ioana-4243620
https://www.iasitvlife.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-de-adormirea-maicii-domnului-pe-15-august/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/se-spune-sau-nu-la-multi-ani-de-adormirea-maicii-domnului-pe-15-august/
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Până la urmă a fost un eveniment pe inima tuturor. „Am râs, am plâns. Ne-a plăcut şi procesul, 
fiindcă înainte ni s-au pus nişte întrebări după care s-a făcut discursul iniţial: cine suntem ca 
oameni, ce ne place unul la altul, de ce ne căsătorim. Adică a fost povestea noastră”, spune 
Georgiana. Fiindcă au venit la nuntă şi prieteni de-ai lor din Bruxelles care nu vorbesc româna, a 
fost important să aibă traducere în engleză. Aşa că a fost o ceremonie bilingvă româno-engleză. 
Asta nu s-ar fi putut la biserică. 

Pe lângă filmule, fotografii şi amintiri încă vii, celor doi le-a mai rămas un suvenir. „Ne-am scris o 
scrisoare unul altuia pe care să o citim în caz că ne certăm, care stă acum într-un borcan”, spune 
Georgiana. „Probabil o să spargem borcanul mai repede, că suntem foarte curioşi”, glumeşte 
Alex, pe care soţia lui îl dojeneşte şi azi că a purtat ochelari de soare ca să nu se vadă că şi el a 
plâns, cuprins de emoţia momentului. 

„Dar n-o să fie şi cununie religioasă? Nu!”  

Nuca, patrupedul familiei, a fost şi vedeta nunţii Alexandrei Galben. Căţelul a avut chiar şi o 
fustiţă de voal alb, la fel ca rochia miresei. Apoi, Alexandra a intrat de braţul tatălui ei, ca în 
filmele americane, pe melodia de la Beatles „Yellow Submarine” („Submarinul galben”), să fie în 
aceeaşi nuanţă cu numele lor de familie. Apoi, Nuca a fost pentru câteva minute şi cameraman: a 
avut o cameră GoPro pe spate şi a filmat picioarele, în mare parte, ale invitaţilor. A fost şi 
protagonist în discursul oficiantului. Mirii au fost puşi să se gândească la cel mai emoţionant 
moment din viaţa lor de cuplu: „În urmă cu vreo trei ani, ne-am dus la munte la o cabană, la 
poalele Parângului, într-o zonă destul de pustie şi acolo am găsit doi căţei. Pe unul l-am păstrat 
noi pe celălalt l-am dat către adopţie unei cunoştinţe.”  

Toată această punere în scenă în care povestea iubirii lor a fost în prim plan n-ar fi fost posibilă 
dacă nu aflau că există ceremonii umaniste şi în România. 

„Noi suntem oarecum agnostici, nu avem nicio tangenţă cu biserica. Nici ai mei nu sunt persoane 
foarte religioase. Părinţii lui Bogdan merg la biserică, dar de el nu pot să zic că s-a lipit religia 
foarte mult”, îşi justifică cei doi alegerea de a nu avea o ceremonie cu preot. 

„Cu anumite rude puţin mai în vârstă a fost mai dificilă conversaţia pentru că mereu venea 
întrebarea: dar n-o să fie şi cununie religioasă? Nu. În general oamenii au fost curioşi, chiar şi 
rudele mai în vârstă au fost până la urmă impresionate”, mai spune Alexandra care a trecut în 
calendar ziua de 21 mai 2022 ca cea mai specială din viaţa ei de până acum. 

Oficianţi sau maeştri de ceremonii 

De zece ani, sute de alte cupluri din România au ales să-şi sărbătorească legământul în acest fel. 
Şi bună parte dintre ei au avut cununia oficiată de o femeie, de Monica Beliţoiu. Ea este de altfel 
şi cea care a adus tipul acesta de ceremonie umanistă în România. 

„Când eu şi soţul meu am decis să ne căsătorim în 2012, cum niciunul dintre noi nu suntem 
religioşi, am căutat alternative fiindcă nu voiam să facem nuntă la biserică. Atunci am văzut că 
există ceremonii umaniste în mai multe ţări”, îşi aminteşte Monica. 

Amândoi erau membri în Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR), care are ca scop 
promovarea umanismului secular, aşa cum îi zice numele, dar şi popularizarea ştiinţei. Au luat 
legătura cu o organizaţie din Scoţia care a făcut un training pentru patru dintre ei să poată 



39 

 

 

deveni oficianţi sau celebranţi. „Sunt oameni care ne zic şi maeştri de ceremonii”, spune Monica. 

Indiferent de nume, ei sunt cei care ajută cuplurile nereligioase sau care poate sunt de religii 
diferite la care nu vor să renunţe, să aibă un eveniment altfel, croit pe personalitatea lor. Le dă o 
serie de întrebări înainte pe baza cărora face discursul. Apoi mirii sunt ajutaţi să-şi scrie 
jurămintele pe care le citesc la ceremonie. Părinţii pot şi ei să ţină un discurs. Un tată a recitat 
chiar o poezie, de pildă.  

Nuntă în vârf de munte sau la malul mării 

După doi ani de pandemie, anul ăsta a explodat numărul cererilor. Ei le pot oficia în orice zi din 
săptămână. Se face un contract cu mirii, singura condiţie e să fie majori, iar preţurile pentru 
oficiere încep de la 2.000 de lei plus transport. Fiindcă uneori trebuie să ajungă în locuri 
neconvenţionale. „În general sunt multe nunţi de genul garden party cu ceremonia în grădini, în 
locaţii care sunt la marginea pădurii, sunt foarte multe pe lângă Bucureşti, Braşov, Cluj. Am avut 
şi pe malul mării, în Mamaia, Vama Veche, cred că în toate staţiunile de pe litoralul românesc. A 
fost şi o situaţie cu o nuntă undeva în vârf de munte la o cabană. Ne deplasăm unde doresc mirii”, 
spune Monica. 

„Am refuzat o cerere pentru că voiau un bărbat care să se îmbrace în preot” 

De obicei oamenilor nu le pasă că o femeie este oficianta ceremoniei, dar sunt şi unii mai 
conservatori. „La început a fost o situaţie în care spuneau că şochează destul familia că nu merg 
la biserică, să nu-i şocheze şi cu o femeie oficiant. Dar în ultima perioadă nu mai e o problemă, 
doar întreabă dacă persoana care oficiază s-ar potrivi pe stilul lor. Am avut şi o cerere pe care 
am refuzat-o pentru că voiau un bărbat care să se îmbrace în preot, voiau să imite o ceremonie 
de la biserică şi nu e rolul nostru să facem asta”, mai spune Monica. 

Dar în general, cererile, oricât de neobişnuite, sunt drăguţe şi realizabile. „Am avut ceremonie 
Harry Potter sau Star Wars. La ceremonia Harry Potter inelele au venit într-o cutiuţă făcută din 
carte şi mirele a avut un fular în una dintre culorile caselor din poveste. A fost şi un cuplu care a 
vrut să facă ceremonia pe 31 decembrie, în Bran, ca să înceapă anul împreună. A fost drăguţ, cu 
zăpadă”, îşi aminteşte Monica. 

A avut până acum, tot pe model occidental, ceremonii de înnoire de jurăminte, ceea ce la noi ar 
putea sta drept nunta de argint sau de aur, la 10 sau 50 de ani de căsătorie.  

„O situaţie foarte drăguţă a fost fix înainte de pandemie, în martie 2020, cu un cuplu care 
împlinea 50 de ani de căsătorie. Nepoţii au vrut să le facă acest cadou şi toată colaborarea 
noastră pentru scrierea ceremoniei a fost cu nepoţii, strănepoţii şi copiii dânşilor. Le-a plăcut 
mult”, povesteşte Monica. 

În viaţa de zi cu zi, Monica este responsabilă de comunicare şi proiecte de ştiinţă la ASUR, dar să 
fie oficiant îi place în mod deosebit fiindcă e îndrăgostită incurabil de nunţi. 

„Îmi place să văd oamenii fericiţi, mă emoţionez odată cu ei. Am avut recent o ceremonie undeva 
în Transilvania, mirele era din Irlanda şi m-a rugat să citesc o poezie, era scurtă, dar foarte 
emoţionantă. Spre sfârşit mi-a tremurat vocea cu toate că vorbesc în public de foarte mulţi ani. 
Pentru mine e o bucurie!” 

https://www.libertatea.ro/stiri/sute-de-cupluri-din-romania-care-nu-doreau-o-nunta-cu-preot-

https://www.libertatea.ro/stiri/sute-de-cupluri-din-romania-care-nu-doreau-o-nunta-cu-preot-au-apelat-la-ceremoniile-umaniste-a-fost-o-munca-de-convingere-cu-parintii-4241074
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30. Accept: „PNL să le spună tinerilor LGBT români că viaţa, sănătatea şi dreptul 

lor la informare sunt probleme «artificiale»” – publicat de PressOne 

Asociaţia Accept reacţionează după vizita şi discursul premierului maghiar Viktor Orban la 
Tuşnad şi avertizează că orice cauţionare a agendei iliberale, cu atât pe mult pe teritoriul 
României, are urmări grave asupra drepturilor minorităţilor, inclusiv LGBT.  

Directorul advocacy al asociaţiei neguvernamentale Accept, Florin Buhuceanu, aminteşte că în 
Parlamentul României sunt, doar la acest moment, trei proiecte de lege care ar restricţiona şi 
restrânge drastic drepturile minorităţii LGBT, împotriva deciziilor Curţii Europene de Justiţie 
sau a direcţiei în care se legiferează în Uniunea Europeană.  

Florin Buhuceanu vorbeşte de o coaliţie a fundamentaliştilor şi de o retorică „moscovit-
budapestană” activă în România, context în care îi răspunde şi purtătorului de cuvânt al PNL, 
Ionuţ Stroe, care afirmase recent într-un interviu la PressOne că „nu există niciun fel de 
revendicări şi presiuni sociale în a legifera de exemplu căsătoriile minorităţii LGBT.” 

Florin Buhuceanu: Cred că domnul Stroe ratează ţinta: egalitatea în drepturi pentru această 
minoritate nu are nimic de-a face cu presiunea socială. Domnul Stroe ar trebui să-şi amintească 
faptul că există în Parlament câteva iniţiative legislative nesoluţionate cu privire la introducerea 
legislaţiei parteneriatului civil în România.  

Parteneriatul civil e important nu doar pentru familiile LGBT, cât şi pentru familiile 
heterosexuale care nu doresc să se căsătorească. În al doilea rând domnul Stroe se face că uită că 
în mod constant retorica moscovit-budapestană e activă în România. E activă şi la nivelul 
partenerilor de guvernare de la UDMR şi nu ar trebui luată foarte uşor. 

Când vezi că în mod constant politicieni de la PSD, PNL, UDMR consideră că egalitatea dintre 
femei şi bărbaţi sau că respectarea drepturilor LGBT sunt un soi de frivolităţi sau, ca să folosim 
limbajul lui Viktor Orban, „nişte prostii occidentale”, ar trebui să ne alarmăm.  

Mi se pare că ce s-a întâmplat în Transilvania, odată cu vizita domnului Viktor Orban, este de luat 
foarte în serios. Ceea ce promova dumnealui, combaterea amestecului de rase, văzută ca o 
soluţie naţională, face parte din agenda Moscovei. Din păcate se încearcă expandarea acestei 
agende, inclusiv în România.  

PressOne: Cum argumentaţi posibila complicitate a UDMR cu agenda iliberală a premierului 
maghiar?  

F.B.: Discursul lui Viktor Orban nu e doar o retorică şi atât. E o instigare la discriminare, care a 
avut loc în faţa unor cetăţeni români de etnie maghiară. Aşa avansează discriminarea şi incitarea 
la ură în spaţiul public: prin inducerea unor percepţii de către politicieni care portretizează în 
mod deliberat diferite grupuri din societate ca pe un duşman. Prin urmare să nu ne mirăm că 
avem în Parlament trei iniţiative care încearcă ne restrângă drepturile.  

https://www.libertatea.ro/stiri/sute-de-cupluri-din-romania-care-nu-doreau-o-nunta-cu-preot-au-apelat-la-ceremoniile-umaniste-a-fost-o-munca-de-convingere-cu-parintii-4241074
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Una dintre ele este vădit susţinută de UDMR, în vreme ce liderul partidului, vicepremierul 
României, domnul Kelemen Hunor, tace. Şapte parlamentari UDMR propun mutilarea 
drepturilor copilului şi interzicerea oricărei forme de exprimare în spaţiul public a informaţiilor 
privind orientarea sexuală şi identitatea de gen. Este începutul cenzurii în România.  

Atunci când vorbim de libertatea de exprimare şi asociere în spaţiul public mi se pare că avem o 
problemă cât casa, când de fapt se doreşte castrarea acestor drepturi şi libertăţi fundamentale. E 
ironic şi inacceptabil ca o lege care protejează drepturile copilului să devină o lege care de fapt 
încalcă flagrant acest principiu.   

PressOne: „Este un subiect artificial”, consideră în schimb PNL, partid la guvernare. Proiectul 
despre care vorbiţi îşi va găsi finalul în Camera Deputaţilor, a dat asigurări la PressOne 
purtătorul de cuvânt al partidului. Câtă încredere aveţi în PNL, din acest punct de vedere? 

F.B.: Amintesc PNL-ului că dacă voia să blocheze acest proiect de lege, putea să o facă liniştit în 
Senat. Nu s-a întâmplat, a trecut la deputaţi. Scuza cu Paştele nu ţine, într-un context în care ştii 
foarte bine care sunt consecinţele în plan internaţional pe care România le-ar suporta, dacă ar 
adopta un asemenea tip de legislaţie.  

PNL să le spună copiilor şi tinerilor LGBT că viaţa lor, sănătatea, dreptul la educaţie şi informare 
sunt probleme artificiale. Să le spună direct adolescenţilor că ce ar trebui să primească în spaţii 
sigure, în şcoli şi licee, sunt de fapt probleme artificiale.  

PressOne: Cum evaluaţi în acest context luările de poziţie şi acţiunile preşedintelui Iohannis?  

F.B.: În mod constant preşedintele României a încercat şi uneori a şi reuşit să blocheze astfel de 
iniţiative anti liberale. Au fost mai multe, în ultimii ani. Încep cu referendumul care voia să 
introducă discriminarea în inima textului constituţional care se presupune, nu-i aşa, că ne 
protejează pe toţi, indiferent de orientarea noastră sexuală sau de gen.  

Referendumul nu a trecut pentru că a fost boicotat, iar poziţia publică a preşedintelui României 
de contestare a unui demers de restricţionare de drepturi a fost importantă. A fost o voce 
curajoasă şi, aş zice, mai degrabă solitară, dacă ne amintim de contextul politic.  

La fel, a cerut şi a reuşit la CCR blocarea modificărilor la Legea Educaţiei, care practic puneau 
profesorii sub o restricţie inimaginabilă într-o societate democratică. Poliţistul ar fi trebuit să 
stea la uşa sălii de curs cu pulanul şi să interzică orice formă de exprimare a aşa-numitelor 
„ideologii de gen”, cum le-au numit iniţiatorii. Adică orice fel de informaţie legată de egalitatea 
de gen, de identitatea de gen.  

Nu în ultimul rând preşedintele a încercat în repetate rânduri să blocheze modificările introduse 
la legea drepturilor copilului. Au vizat eliminarea accesului la educaţia sexuală. Nu uităm că o 
parte din parlamentarii PNL, PSD, nu mai vorbesc de UDMR, au susţinut acele modificări 
ruşinoase, care vizau o realitate extrem de tristă în România, aceea a mamelor minore. 

E nevoie de educaţie sexuală în România tocmai pentru ca numărul mamelor minore să se 
reducă. E nevoie ca adolescenţii să aibă acces la informaţii relevante despre sănătatea lor 
sexuală şi reproductivă.  

Preşedintele a încercat la CCR. Nu a fost un succes şi a revenit la solicitarea către Parlament. Din 
perspectiva noastră preşedintele şi-a îndeplinit mandatul constituţional pe care îl are.  
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PressOne: Multe dintre aceste propuneri ajung aşadar pe masa Curţii Constituţionale.  

F.B.: Mi-e foarte greu să înţeleg alchimia luării deciziilor la nivelul CCR. Unele dintre subiecte au 
cu adevărat multe speţe, altele nu ţin neapărat de constituţionalitate şi sunt respinse pe criterii 
pur procedurale. 

https://pressone.ro/accept-pnl-sa-le-spuna-tinerilor-lgbt-romani-ca-viata-sanatatea-si-dreptul-
lor-la-informare-sunt-probleme-artificiale 

 

 

31. Fake-news monstru lansat de Pro TV: Moartea lui Florin Salam. Prof. Dragoş 

Aligică spune că nu e un incident izolat: Aceasta este portretul mass media oficiale 

contemporane – publicat de R3Media, pe 15 august 2022 

Postul „Pro TV” a lansat una dintre cele mai mincinoase ştiri din ultimii ani, după ce a anunţat 
sâmbătă seară că manelistul Florin Salam a murit. 

Artistul a intrat online pentru a dezminţi ştirea, anunţând sec că „nu,  nu am murit”. 

„Dragilor, voi fi scurt şi la obiect. Nu, nu am murit. Iar din păcate această informaţie reprezintă o 
palmă dură asupra credibilităţii presei din România. Ne vom revedea curând la concerte. Vă 
doresc sănătate tuturor. Ruşine Pro TV!”, a scris artistul, citat de MrNews. 

PRO TV a şters ştirea de pe site fără a reveni cu un articol în care să-şi ceară scuze pentru fake 
news. 

Culmea tupeului, Pro TV a publicat anterior un „manual” de combatere a ştirilor false. 

Comentând incidentul, prof. Dragoş Aligică a arătat că acest gen de abordări nu este unul izolat, 
ci reprezintă regula în presa mainstream din România. El a exemplificat prin felul în care s-a 
abordat pandemia şi cum nimeni nu şi-a cerut scuze pentru lucrurile afirmate atunci, care s-au 
dovedit neadevărate acum. 

Mai mult, profesorul Aligică afirmă că mass-media „oficială” îngroapă multe teme de importanţă 
capitală pentru români. 

„Şi acum la subiect: Timp de doi ani de zile ideea de ŞTIINŢĂ a fost folosită pentru promovarea 
sub autoritate uneori agresivă a unor aserţiuni pseudo sau cvasi ştiinţifice foarte ferme 
epistemic cu implicaţii practice masive. 

S-a dovedit, între timp, atunci când o privire mai detaşată a fost posibilă şi când datele empirice 
s-au acumulat într-un număr şi calitate care face mult mai grea manipularea interpretării 
semnificaţiei lor (inclusiv la nivel de bun simt elementar), că un imens număr al afirmaţiilor şi 
impoziţiilor mediatice făcute în acea perioadă au fost, dacă nu fals, cel puţin extrem de dubioase 
din punct de vedere epistemic şi metodologic. Deci dubioase ştiinţific. 

În ultimele luni, evidenţa acumulată la nivel mondial în acest sens – urmând nu invocarea pioasă 
a credinţei în ştiinţă, ci regulile elementare, standard ale procedurii şi logicii ştiinţifice (NU cele 

https://pressone.ro/accept-pnl-sa-le-spuna-tinerilor-lgbt-romani-ca-viata-sanatatea-si-dreptul-lor-la-informare-sunt-probleme-artificiale
https://pressone.ro/accept-pnl-sa-le-spuna-tinerilor-lgbt-romani-ca-viata-sanatatea-si-dreptul-lor-la-informare-sunt-probleme-artificiale
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în regim de urgenţă) – este covârşitoare. 

A văzut cineva – să zicem- în contextul românesc pe care îl cunoaştem mai bine, vreun interes 
pentru aceste corecţii şi informaţii care să reflecte măcar o câtime din fervoarea ştiinţifică 
afişată mai an? A văzut cineva un adept al ştiinţei de mai an, invocând ştiinţa şi făcându-şi dacă 
nu mea culpă, cel puţin un proces de conştiinţă? A avut loc măcar o singulară informare post 
factum pentru publicul românesc, anume că sunt necesare rectificări la ceea ce s-a afirmat 
frenetic de nenumărate ori?! 

De fapt, aţi observat cum a dispărut ŞTIINŢA de pe fluxuri? Ştiinţa nu mai e la modă, nu mai 
serveşte cauzei zilei, crizei momentului, audienţei mobilizabile la zi… De fapt, probabil că 
încurcă. Ideea de a verifica scrupulos sursele, de a compara, corobora şi analiza factual afirmaţii 
şi incidente anunţate în mass-media sau canalele de propagandă, ideea de a fi atent la nuanţa 
cantitativă şi calitativă a afirmaţiilor făcute – toate astea asociate cu spiritul ştiinţific, desigur 
încurcă…. 

Săptămânile trecute a fost anunţată o conferinţă la Universitatea Bucureşti cu nişte teme 
relevante pandemiei. A fost cineva din mass-media interesat? Întrebare retorică. 

În plină pandemie, când Ştiinţa era la modă, îmi aduc aminte, colegii de la Universitate au 
organizat o conferinţă în care prezentau cercetările şi rezultatele lor pe tema pandemiei. Între 
altele, analiza comparată a politicilor din diferite ţări. Adică era ceva de relevanţă imediată 
imensă. Era online. Dacă ATUNCI nu s-a prezentat nici măcar unul dintre reprezentanţii 
platformelor media şi online care altfel erau în prima linie a acelei epice şi memorabile luptei 
generalizate în numele Ştiinţei, ce aşteptări să mai avem azi?! 

Nu avem. Dar probabil că nici ei nu ar mai trebui să aibă aşteptări de la noi, să fie luaţi în serios 
când data viitoare se scoate iar de la naftalină credinţa în ştiinţă, iar mass-media vor fi 
mobilizate să promoveze cine ştie ce măsuri de urgenţă a căror legitimitate decurge direct din 
Descartes, Bacon, Newton şi evident Johann Carl Friedrich Gauss pentru că, nu-i aşa, totul începe 
şi se termină cu analiza distribuţiilor statistice”, a declarat profesorul Aligică. 

Un sondaj realizat de CURS în 2021 arăta că 29% dintre români are încredere în presa din 
această ţară. 

Reamintim că CTP a fost dat afară de la Digi după ce a criticat postul pentru un fake news uriaş 
despre războiul din Ucraina. 

În 2021, Digi24, G4 Media, Europa FM sau Newsweek au difuzat o ştire conform căreia ar fi murit 
1.000 de monahi din Sf. Munte Athos, din cauza C19. Ştirea a fost dezminţită oficial de 
reprezentanţii români din Sf. Munte Athos. Niciunul dintre mediile care au difuzat minciuna nu 
şi-a cerut scuze. 

https://r3media.ro/fake-news-monstru-lansat-de-pro-tv-moartea-lui-florin-salam-prof-dragos-
aligica-spune-ca-nu-e-un-incident-izolat-aceasta-este-portretul-mass-media-oficiale-
contemporane/ 

 

 

https://r3media.ro/fake-news-monstru-lansat-de-pro-tv-moartea-lui-florin-salam-prof-dragos-aligica-spune-ca-nu-e-un-incident-izolat-aceasta-este-portretul-mass-media-oficiale-contemporane/
https://r3media.ro/fake-news-monstru-lansat-de-pro-tv-moartea-lui-florin-salam-prof-dragos-aligica-spune-ca-nu-e-un-incident-izolat-aceasta-este-portretul-mass-media-oficiale-contemporane/
https://r3media.ro/fake-news-monstru-lansat-de-pro-tv-moartea-lui-florin-salam-prof-dragos-aligica-spune-ca-nu-e-un-incident-izolat-aceasta-este-portretul-mass-media-oficiale-contemporane/
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32. ANALIZĂ. Şase luni de război la graniţă: marile dosare de politică externă ale 

României, influenţate major de conflictul din Ucraina – analiză publicată de 

Adevărul, pe 16 august 

Războiul din Ucraina a avut un impact major asupra marilor dosare de politică externă ale 
României, ţara noastră avansând atât pe teme economice, dar fiind gata de readaptare la 
cerinţele NATO, precum şi de un efort diplomatic intens, cu vizite ale marilor lideri mondiali. 

Ultimele şase luni au reprezentat o piatră de încercare şi pentru autorităţile române, care s-au 
văzut confruntate nu doar cu încercarea de a-şi îndeplini obiectivele pe termen mediu şi scurt, ci 
şi cu o criză umanitară la graniţă, după ce, pe 24 februarie, Federaţia Rusă a atacat Ucraina, într-
un război care continuă şi în prezent. Înrăutăţirea situaţiei din proximitatea ţării a dus şi la o 
presiune mai mare, dar constructivă, pe factorul politic pentru a urgenta dialogul extern şi la o 
viteză mai bună de reacţie. Astfel, efectele pozitive, fie ca răspuns cert la atitudinea României, fie 
pentru că e parte a mai multor alianţe şi organizaţii, nu au încetat să apară. 

Promisiuni pentru Schengen 

În urma numeroaselor dialoguri la nivel diplomatic, liderii politici români vorbesc, în primul 
rând, despre faptul că România reuşeşte să obţină tot mai multă susţinere în ceea ce priveşte 
aderarea la Spaţiul Schengen. Şi nu doar ei sunt optimişti. În vizita sa în România, Emmanuel 
Macron, preşedintele Franţei, stat care tradiţional a temporizat demersul ţării noastre de 
aderare la Schengen, alături de Olanda, a subliniat că doreşte ca „dosarul României să avanseze”. 
„Franţa e alături de România”, a punctat Macron. 

Tot în plan european şi cu rol în ceea ce priveşte viitorul economic, chiar înainte de izbucnirea 
războiului, România începea oficial procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică, însă în iunie, într-un timp destul de rapid, dat fiind că procesele sunt de 
durată, ţara noastră deja a primit foaia de parcurs pentru a şti ce reforme trebuie să facă. Tot din 
punct de vedere economic, România a devenit un actor important în sprijinirea Ucrainei în 
exportul de cereale, în condiţiile în care acestea tranzitează ţara noastră fie pe calea ferată, fie 
prin Portul Constanţa şi prin cel din Sulina. 

Izbucnirea războiului a dus la regândirea strategiei de apărare a NATO. România este una dintre 
cele patru ţări beneficiare de unităţi de luptă cu reacţie rapidă, alături de Bulgaria, Ungaria şi 
Slovacia, fiind detaşase forţe la nivel de brigadă de luptă (deci aproximativ 5.000 de militari), nu 
batalion ( circa 1.000). De asemenea, americanii au promis că vor reloca o brigadă de luptă (circa 
5.000 de militari) din Germania în România, care să completeze batalionul de luptă existent. Tot 
din punct de vedere militar, Rusia a devenit inamicul numărul unu al Alianţei, iar Marea Neagră 
a primit statut de zonă cu interes strategic. Rolul de naţiune-cadru pentru batalionul de luptă din 
România îl va avea Franţa, care imediat după declanşarea războiului din Ucraina a răspuns şi a 
trimis trupe în România. 

Primirea de refugiaţi şi pelerinajul liderilor importanţi 

În cadrul gestionării pericolului imediat, dar şi al ajutorului oferit Ucrainei, liderii politici români 
s-au afirmat printre cei mai importanţi actori. Autorităţile române şi organizaţiile non-
guvernamentale au ridicat rapid tabere pentru refugiaţi şi au reuşit redirecţionarea către 
diferite locuri din ţară ale celor fugiţi din calea războiului. Una dintre urmările situaţiei a fost 
venirea în România a unora dintre cei mai importanţi lideri politici şi de alianţă militară. Primul 
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mare lider care a vizitat România a fost Kamala Harris, vicepreşedinta Statelor Unite, apoi 
preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Ambii au avut cuvinte de apreciere faţă de gestionarea 
efectelor crizei. Şi Pedro Sanchez, premierul spaniol, dar şi mai mulţi lideri de la Varşovia au 
vizitat România. Nu în ultimul rând, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a venit să 
reafirme sprijinul Alianţei în caz de agresiune. 

România, în ochii presei internaţionale 

Reacţia statului este apreciată şi în comentariile presei occidentale. Publicaţia franceză „Le 
Monde”, citată de Rador, scrie despre o înzestrare şi o întărire a trupelor. Jurnaliştii francezi 
descriu aici „o Mecca a informaţiilor militare NATO”, arătând că România găzduieşte din 2010 
centrul de pregătire Humint (Human Intelligence), specializat în informaţii militare, care este 
prezentat drept un tablou al tehnologiei de ultimă generaţie. 

Presa franceză a mai arătat că autorităţile de la Bucureşti doresc extinderea şi modernizarea 
bazei Mihail Kogălniceanu, unde sunt aşteptaţi aproximativ 10.000 de soldaţi americani în 
următorii ani, scopul pe viitor fiind acela ca baza din orăşelul situat la aproximativ 20 de 
kilometri de Marea Neagră să devină un echivalent al bazei americane Ramstein din Germania. 

Cuvinte de apreciere au venit şi din alte publicaţii externe, cum este cazul „Bloomberg”, care a 
apreciat modul cum autorităţile din România au acţionat disciplinat, fiind conduse „cu o mână de 
fier” de generalul în rezervă Nicolae Ciucă. 

Ce spun experţii 

Analistul Valeriu Turcan, fost consilier prezidenţial, a subliniat pentru „Adevărul” că România s-a 
mişcat bine în aceste luni, dar statul trebuie să creeze facilităţile pentru a susţine mediul privat, 
cel care a capabil să ducă pe umeri povara unor schimbări aşteptate. „Peste noapte, toată atenţia 
s-a mutat asupra zonei şi implicit asupra statelor de frontiera NATO si UE care în mod 
tradiţional aveau o expertiză pe spaţiul estic până recent aproape ignorată şi prin care acum se 
derulează o bună parte din ajutorul acordat Ucrainei. A fost si este nevoie de sprijinul şi 
implicarea României, care s-a dovedit un partener loial si predictibil în cadrul NATO si UE, spre 
deosebire de Ungaria, care a jucat în cel mai făţiş mod cu putinţă cartea ruseasca. Deci există, 
dintr-un cumul de motive, o deschidere maximă faţă de România. Dovadă că mulţi lideri 
occidentali au venit în Romania, au vizitat baza de la Mihail Kogălniceanu şi inclusiv prin această 
prezenţa la faţa locului au pus la rândul lor Romania, Flancul Estic, pe agenda internaţională. 

Ce obţine Romania dincolo de o deschidere totală, de recunoaştere şi laude? Nişte oportunităţi 
teoretice până acum. Pentru ca la noi este o fractură sistemică între stat şi privat. Ori, doar 
companiile sunt cele care pot transforma deschiderile politice, oportunităţile diplomatice, în 
prosperitate pentru cetăţeni. OECD era o chestiune în mare parte deja rezolvată. Iar relaţiile 
bilaterale la nivel de servicii erau oricum foarte bune. Acum vor fi si mai bune. Mi-e teamă că 
sunt foarte puţini cei care înteleg că daca noua situaţie de la estul României reclamă alocări 
bugetare suplimentare, aceşti bani nu pot veni decât dacă mediul privat este ajutat să producă 
mai mult. Dacă la începutul conflictului multe capitaluri au fugit din Romania, acum statul s-ar 
putea lupta sa aducă multe investiţii, din toate ţările pentru care acum am devenit mai 
importanţi ca niciodată. Să aducem înapoi Exxon Mobile, de exemplu. Sau să relocam din Asia 
fabrici către Romania. Sau, daca suntem foarte importanţi pentru Franţa, să facem împreună un 
tren de mare viteză in Romania. Dacă suntem importanţi pentru Germania, să facem o fabrică de 
maşini pentru un constructor german. Sau de altceva, dar sa dezvoltam capacitaţi industriale 
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importante. Ar fi cel mai important câştig pentru Romania. Unul real, care să plătească şi noile 
achiziţii pe care le vrea armata, pentru că dacă razboiul durează, factura o să tot creasca”, a 
precizat Turcan. 

Accelerarea obiectivelor 

La rândul său, consultantul Radu Magdin a punctat faptul că România a putut să-şi urmărească 
interesele în unele dosare. „Războiul din Ucraina şi consecinţelor sale au readus regiunea Mării 
Negre în primul plan al dezbaterii globale, iar România, în ciuda efectelor pe care le resimte 
direct (ameninţări de securitate, presiunea valurilor de refugiaţi ucraineni, problema etnicilor 
români din Ucraina), a acţionat inspirat pentru a accelera îndeplinirea unor obiective de politică 
externă şi de securitate pe care le avea de mulţi ani pe agenda sa. În primul rând, creşterea 
numărului de trupe NATO pe teritoriul ţării noastre şi reflectarea clară a importanţei Flancului 
Estic în planificarea şi acţiunea pe termen lung la nivelul NATO reprezintă câştiguri importante - 
să ne amintim că ţara noastră militează de ani de zile pentru consolidarea prezenţei NATO în 
regiune sau pentru evaluarea la rece a pericolului real reprezentat de Rusia în regiune şi în plan 
global. În al doilea rând, primirea României în Schengen ar fi trebuit să se întâmple demult, dar 
putem fi siguri că modul în care ţara noastră a gestionat criza refugiaţilor ucraineni este un 
argument în plus. Aderarea la OCDE intră într-un alt registru, însă este evident că orice efort de 
cooperare internaţională în condiţii de criză, dublat de îndeplinirea paşilor interni necesari 
pentru a debloca unele procese, aduce, pe termen mediu şi lung, o credibilitate de care România 
are nevoie”. 

Valeriu Turcan este de părere că România beneficiază de o imagine pozitivă, dar de acest lucru 
trebuie să profite pentru îndeplinirea obiectivelor sale. „Imaginea este indiscutabil pozitivă. La 
nivel de stat, dar si la nivel uman.  Problema cu imaginea, în general, este faptul ca e 
conjuncturală, nu durează la infinit. Dacă mâine se ajunge la pace în Ucraina, toata atenţia se 
mută în altă parte. Deci noi trebuie să realizam că avem o fereastră potenţial foarte îngustă, pe 
care trebuie să o exploatăm la maxim. Aici intervine arta omului de stat, care imaginează 
proiecte şi care împinge birocraţia de stat să le ducă la îndeplinire”, a afirmat fostul consilier 
prezidenţial. 

Radu Magdin subliniază că România iese cu o imagine pozitivă, fără discuţie, per total, în urma 
ultimelor şase luni. „Fără doar şi poate - ajutorul oferit de România Ucrainei, pe diverse planuri 
şi în ciuda unor relaţii bilaterale care nu au fost întotdeauna din cele mai bune, contribuie la 
imaginea pozitivă a României în Europa şi în lume. Multiplele vizite ale unor înalţi oficiali străini 
în ţara noastră, de la începutul războiului şi până în prezent (de exemplu, Preşedintele Macron, 
Vice-preşedintele SUA, Kamala Harris, printre mulţi alţii), demonstrează această tendinţă 
pozitivă. În acelaşi timp, România trebuie să aibă o viziune clară pentru etapele următoare, atât 
în materie de combatere a crizelor, mai ales acolo unde există resurse (de exemplu, în cazul 
crizei alimentare), cât şi în materie de construcţie pentru viitor, inclusiv atunci când se va pune 
mai aplicat problema reconstrucţiei Ucrainei. 

https://adevarul.ro/news/politica/analizA-Sase-luni-razboi-granita-marile-dosare-politica-
externa-romaniei-influentate-major-deconflictul-ucraina-
1_62fa66f05163ec4271a54463/index.html 
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33. Răspunsul de la Ierusalim la apelul de a-l destitui pe patriarhul Chiril – 

publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 14 august 

În declaraţia sa, Arhiepiscopul Teodosie al Sebastiei a comentat apelul lui Dumenko de a-l lipsi 
pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse de titlul său de patriarh. 

Pe 4 august 2022, Arhiepiscopul Teodosie al Sebastiei (Patriarhia Ierusalimului) a făcut o 
declaraţie personală, în care a comentat scrisoarea lui Epifanie Dumenko către Patriarhul 
Bartolomeu al Constantinopolului, trimisă în ziua de 27 iulie. Declaraţia Arhiepiscopului a fost 
publicată pe site-ul DRBE al Patriarhiei Moscovei. În scrisoarea sa, Dumenko a cerut să fie 
condamnate acţiunile Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril al Moscovei şi al Întregii Rusii şi să fie 
privat de titlul său de patriarh. 

Arhiepiscopul Teodosie a îndemnat să nu se acorde atenţie "atacurilor lui Epifanie şi ale 
susţinătorilor săi, care sunt şi ei o problemă în sine, şi în niciun caz rezolvarea ei". 

Vlădica a notat că soluţionarea crizei se poate realiza doar prin dialog, căutarea unor căi de 
înţelegere reciprocă, de apropiere şi menţinerea contactelor cu Sanctitatea Sa Patriarhul 
Moscovei şi al Întregii Rusii. "Niciuna dintre modalităţile de a rezolva problema nu implică 
ignorarea Bisericii Ruse", a menţionat el. 

Potrivit Arhiepiscopului Teodosie, cei care încearcă să ignore Biserica Rusă şi îndrăznesc să 
atace Biserica şi pe Patriarhul Chiril, nu caută o soluţionare a conflictului, ci îi susţin pe vrăjmaşii 
Bisericii noastre, cărora le este important să menţină divizările şi divergenţele. 

Vlădica a reamintit că Epifanie şi adepţii săi au fost cei care au provocat schisma bisericii şi 
încetarea comuniunii euharistice cu mai multe Biserici Ortodoxe Locale. "Schismaticul Epifanie 
nu are autoritatea de a deveni un iniţiator al rezolvării crizei bisericeşti", a subliniat ierarhul 
Bisericii din Ierusalim. 

"Ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, Care a întemeiat Biserica în această lume de dragul 
mântuirii omeneşti. Fie ca schisma Bisericii Ucrainene să fie vindecată şi să fie reluată 
comuniunea euharistică între toate Bisericile Ortodoxe", a încheiat mesajul său ierarhul Bisericii 
din Ierusalim. 

UJO a scris mai devreme că Dumenko a adresat o scrisoare conducătorului Fanarului, în care a 
cerut să-l priveze pe primatul Bisericii Ortodoxe Ruse de titlul său de patriarh. 

https://spzh.news/ro/news/90053-v-ijerusalime-otvetili-na-prizyv-pcu-lishity-predstojatelya-
rpc-patriarshestva 

 

 

34. Mitropolitul Sava al Poloniei: Epifanie este un laic, trebuie hirotonit - publicat 

de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 15 august 

Mitropolitul Sava a declarat că Filaret şi-a săvârşit "hirotoniile" fiind mirean, de aceea Biserica 
Poloneză nu recunoaşte "episcopatul" BOaU. 

https://spzh.news/ro/news/90053-v-ijerusalime-otvetili-na-prizyv-pcu-lishity-predstojatelya-rpc-patriarshestva
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Întâistătătorul Bisericii Poloneze Mitropolitul Sava a declarat din nou despre lipsa ierarhiei 
canonice în BOaU. El crede că după penitenţele impuse de Biserica Ortodoxă Rusă, Filaret şi-a 
săvârşit "hirotoniile" fiind un laic, prin urmare Dumenko şi alţi "ierarhi" ai aşa numitei Biserici 
Ortodoxe a Ucrainei sunt şi ei simpli mireni. Primatul Polonez a spus acest lucru într-un interviu 
pentru "polityka". 

"Filaret a fost lipsit de harul preoţiei şi nu a avut dreptul să mai facă hirotoniri. Ne referim la 
hirotonirea necanonică a lui Epifanie, conducătorul acestei noi biserici ucrainene, spune 
Întâistătătorul Polonez. "Epifanie a fost "hirotonit" de fostul mitropolit Filaret, care a fost lipsit 
de demnitatea sa episcopală, ceea ce înseamnă că oficial el este un mirean de rând". 

Mitropolitul Sava a subliniat că Biserica Poloneză nu recunoaşte "hirotoniile" lui Filaret şi a 
reamintit că Patriarhul Bartolomeu a împărtăşit aceeaşi poziţie până recent. 

"Timp de 22 de ani, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a recunoscut decizia Patriarhiei 
Moscovei privind coborârea mitropolitului Filaret la statutul de mirean, ca pe un schismatic al 
Bisericii. Dar au intervenit diverse forţe: cineva a încercat să-l convingă pe Patriarhul 
Bartolomeu să acorde autocefalie Bisericii ucrainene sub conducerea lui Epifanie". 

Întâistătătorul Polonez a remarcat că "toate Bisericile Ortodoxe, inclusiv a noastră, recunosc că 
Filaret a fost lipsit de Harul preoţiei şi nu are dreptul să dăruiască altora acest har". 

Potrivit Mitropolitului, pentru Dumenko există o singură soluţie – hirotonirea canonică. Numai 
în acest caz se va putea vorbi despre statutul juridic al ierarhiei BOaU: "Doar atunci el va putea 
face parte din clerul ucrainean". 

Mai devreme, UJO a scris că Mitropolitul Sava l-a numit pe Dumenko " un mirean" care "a suferit 
un mare rău când a fost numit mitropolit". Ulterior, Dumenko a declarat că ierarhia BOaU nu 
este de acord cu o posibilă rehirotonire. 

https://spzh.news/ro/news/90057-predstojately-polyskoj-cerkvi-jepifanij--miryanin-jego-
nuzhno-rukopolagaty 

 

 

35. Zelenski a avut o conversaţie telefonică cu Papa Francisc - publicat de publicat 

de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 15 august 

Din februarie 2022, aceasta este a treia conversaţie telefonică dintre Zelenski şi Pontif. 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Papa Francisc au avut o conversaţie telefonică în 
ziua de 12 august 2022, relatează Zelenski pe Twitter. 

"L-am informat despre agresiunea pe care Federaţia Rusă o comite împotriva Ucrainei, despre 
crimele cumplite ale Rusiei. Suntem recunoscători pontifului pentru rugăciunile sale pentru 
Ucraina. Naţiunea noastră are nevoie de sprijinul liderilor spirituali mondiali, care trebuie să 
transmită lumii adevărul despre ororile pe care le face agresorul în Ucraina", a scris Zelenski. 

UJO a raportat mai devreme că Zelenski a vorbit despre unitatea sa spirituală cu Papa în legătură 

https://spzh.news/ro/news/90057-predstojately-polyskoj-cerkvi-jepifanij--miryanin-jego-nuzhno-rukopolagaty
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cu restabilirea păcii în Donbas. 

https://spzh.news/ro/news/90092-zelenskij-pogovoril-po-telefonu-s-papoj-rimskim 

https://spzh.news/ro/news/90092-zelenskij-pogovoril-po-telefonu-s-papoj-rimskim

