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1. Am găsit paradisul preotului care a declarat război pentru BOR şi şi-a 

construit propria lui biserică: „Mie nu îmi trebuie lux, aur şi nici maşini de 400 de 

cai putere” – publicat de BZI, pe 19 august 2022 

Ştefan Bercaru, originar din zona Vrancei, a fost numit preot în parohia Bohotin în 1989, unde a 
slujit până în urmă cu 8 ani. Deşi a făcut foarte multe pentru oamenii din parohia sa, învăţându-i 
să păstreze vechile tradiţii, Ştefan Bercaru a fost caterisit, motivul fiind ba că s-a recăsătorit, ba 
că a pipăit fetiţele pe care le învăţa dansuri populare. Deşi a fost caterisit, fostul preot ortodox nu 
a renunţat niciodată să slujească şi chiar şi-a construit propria biserică 

Ştefan Bercaru şi-a construit propria lui biserică din lemn, în care slujeşte în fiecare duminică şi 
la fiecare sărbătoare. Până acum, în bisericuţa de lemn care aminteşte de o una din Maramureş, 
fostul preot a oficiat două cununii, o înmormântare şi o dezgropare. Ştefan Bercaru consideră că 
misiunea sa nu se opreşte aici şi îşi doreşte să amenajeze curtea bisericii, astfel încât să pară că 
păşeşti în Rai. 

Ştefan Bercaru crede că nimeni nu-i va putea lua darul preoţiei 

Încă de când a acceptat parohia din Bohotin, Ştefan Bercaru a fost avertizat că nu va avea o 
misiune uşoară, însă a simţit dintotdeauna că aceasta este misiunea sa.  Preotul spune că ar fi 
putut oricând să renunţe la preoţie pentru a-şi deschide o afacere, însă consideră că harul i-a fost 
dat de către Dumnezeu şi nimic nu i-l poate lua. 

„Nu am o misiune uşoară, însă eu mă trag din Vrâncioaia, din Vrancea, de acolo unde oamenii 
sunt foarte hotărâţi şi ştiu ce vor. De prima dată, din anul 1989, am fost înştiinţat că va fi o 
parohie foarte grea. Am acceptat parohia şi nu m-am speriat, asta este misiunea unui preot, să 
slujească”, a declarat Ştefan Bercaru. 

Fostul preot s-a inspirat în construirea bisericii sale din satul Bohotin atât de la bisericile din 
Bucovina, cât şi de la cele din Republica Moldova, dar a respectat tiparul unei biserici clasice, cu 
arhitectură stil navă. Preotul caterisit spune cu durere în suflet că aceasta este singura biserică 
ortodoxă din România fără electricitate. În viitorul apropiat, acesta speră să sfinţească lăcaşul de 
cult, considerând că nu are nevoie de aprobarea mai marilor Bisericii Ortodoxe Române pentru a 
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face acest lucru. 

„Am fost la biserici în Bucovina, peste Prut, încolo şi încoace, şi aşa mi-am imaginat-o eu. Am 
respectat tiparul ortodox de biserică, stil barcă, dar cafasul pe care le-am făcut aici a fost 
gândirea mea. Am zis că o să vină copiii la Înviere şi o să se urce aici, o să fie foarte frumos. Chiar 
mă simt foarte confortabil în bisericuţa asta şi sunt, într-adevăr, un preot liber şi nu sunt nici mai 
bun şi nici mai rău faţă de cum am fost. Eu nu am bani, banii i-am lăsat la parohie, aşa că am 
improvizat, am pus nişte cioate în loc de strana Maicii Domnului şi iconostas. Catapeteasma am 
făcut-o din butuci, i-am luat la cuţitoaie chiar eu şi i-am şlefuit. Nu am nevoie de lux, trebuie să-l 
simţi pe Dumnezeu aproape, iar, dacă l-ai simţit, luxul nu-şi mai are rostul”, a precizat preotul 
caterisit. 

Ştefan Bercaru şi-a construit propria lui biserică în Bohotin: „Nu am nevoie de lux, trebuie să-l 
simţi pe Dumnezeu aproape!” 

Ştefan Bercaru a slujit pentru prima dată în bisericuţa sa de lemn în anul 2021, chiar de Înviere. 
De atunci, slujeşte Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi sărbătoare, iar seara face slujba de 
Vecernie. 

„Prima slujbă am ţinut-o de Înviere, în anul 2021, a fost foarte emoţionant. Eu nu am crezut şi nu 
mai trăit niciodată o bucurie mai mare ca atunci. Nu a fost numaidecât faptul că am făcut prima 
slujbă în această bisericuţă, ci modul în care au reacţionat oamenii. Cu 4 zile înainte, nu aveam 
nici icoane, nu aveam lumină, nici nimic. Enoriaşii nici măcar nu ştiau că fac slujbă, dar la ora 22 
şi un pic în curtea bisericii se adunaseră în jur de 45-50 de persoane. A fost ceva copleşitor 
pentru mine, ceva de vis. Mi-am spus că de aici încolo pot să mai vină la slujbă unu-doi oameni”, 
a declarat Ştefan Bercaru. 

Preotul caterisit nu are nicio problema ca enoriaşii care vin la el la biserică să meargă şi la 
slujbele oficiate de preotul Iulian Andrei, parohul din Bohotin. 

„Slujesc în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare, iar seara, fac rugăciunea de seară şi Vecernia. 
Vin mereu oameni la biserică. Mă bucur şi acum de susţinere din partea enoriaşilor, deoarece, 
înainte de a fi preot, eu am fost om. La un preot, într-o parohie, faptele vorbesc. Faptele vor 
conta şi pe tărâmul celălalt, numai că acolo sunt puse în balanţă. Trebuie să ne întrebăm de ce la 
biserică merg acum 6-7 oameni, iar când eram eu preot era biserica plină. Eu m-aş bucura ca 
oamenii să meargă la biserică, eu le-am spus şi celor care vin la mine la biserică că pot merge şi 
acolo. Sau m-aş bucura ca oamenii de la barul de lângă biserică, ca atunci când începe părintele 
evanghelia, să lase băutura pe masă şi să meargă să se pună în genunchi ca să se roage”, a 
adăugat fostul preot. 

Ştefan Bercaru, preotul care şi-a construit propria biserică în satul Bohotin, se bucură şi acum de 
susţinerea enoriaşilor, deşi a fost caterisit în urmă cu mai bine de 8 ani. 

https://www.bzi.ro/am-gasit-paradisul-preotului-care-a-declarat-razboi-pentru-bor-si-si-a-
construit-propria-lui-biserica-mie-nu-imi-trebuie-lux-aur-si-nici-masini-de-400-de-cai-putere-
4525313?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri 

 

 

https://www.bzi.ro/am-gasit-paradisul-preotului-care-a-declarat-razboi-pentru-bor-si-si-a-construit-propria-lui-biserica-mie-nu-imi-trebuie-lux-aur-si-nici-masini-de-400-de-cai-putere-4525313?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
https://www.bzi.ro/am-gasit-paradisul-preotului-care-a-declarat-razboi-pentru-bor-si-si-a-construit-propria-lui-biserica-mie-nu-imi-trebuie-lux-aur-si-nici-masini-de-400-de-cai-putere-4525313?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
https://www.bzi.ro/am-gasit-paradisul-preotului-care-a-declarat-razboi-pentru-bor-si-si-a-construit-propria-lui-biserica-mie-nu-imi-trebuie-lux-aur-si-nici-masini-de-400-de-cai-putere-4525313?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
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2. Inimo, cel mai mare festival caritabil de la Iaşi – publicat de TeleM, ProTV, 

Radio Hit, TVR Iaşi, Ziarul de Iaşi, pe 18 august 

Cel mai mare festival caritabil din acest an, se afla pe ultima suta de metri. Pregatirile sunt in toi, 
pe stadionul din Copou, acolo unde, timp de trei zile, iesenii sunt astepati sunt asteptati sa se 
distreze. Banii din taxa de intrare vor ajunge sub forma de donatii la peste 10 mii de copii 
sarmani care se pregatesc de scoala. 

În acest weekend, Iaşul va deveni tărâmul faptelor bune, iar mii de pelerini urbani sunt aşteptaţi 
la Inimo, Festivalul Familiei. Nume sonore ale muzicii româneşti vor cânta pe Stadionul „Emil 
Alexandrescu” din Copou, iar banii strânşi din taxa de intrare vor contribui la dezvoltarea şi 
educaţia copiilor nevoiaşi. Mai precis, acesta devine sprijin pentru 10.228 copii, 138 de case şi o 
policlinică socială. Conceptul aparţine Asociaţiei „Glasul Vieţii”, al părintelui Dan Damaschin. 

„Pregătirile merg la modul fantastic. Uitaţi-vă în jurul nostru, ditai construcţia monumentală aici 
şi pe stadion oamenii muncesc în toate zonele, încât vrem ca mâine la ora 1 când vor răsuna 
boxele de la această scenă să fie totul impecabil pentru spectatori, artişti, pentru toată lumea 
care vine să dea o mână de ajutor la proiectul INIMO,cel al faptelor bune.”, a spus Dan Damaschin 
– organizator Festival INIMO. 

În acelaşi timp, reprezentantii echipei de fotbal iesene isi fac griji asupra calitatii gazonului după 
terminarea festivalului, insă organizatorii transmit că nu vor exista probleme. 

„Există în spatele meu două TIR-uri cu ceea ce se numeşte portaflour, adică o suprafaţă care 
protejează gazonul şi care atunci când se încheie festivalul, bine inteles ca va fi ridicat iar 
gazonul va fi la fel de frumos şi practic. Să avem fotbal pentru el că în rest toată treaba este 
bună.” 

Evenimentul caritabil este susţinut de Primăria Municipiului Iaşi. 

„Tot am cochetat cu intenţia de a aduce la Iaşi altceva decât ce se întâmplă în ţară. Să devenim 
din această perspectivă unici. Ceea ce să sppunem, Clujul face cu Untold-ul, alte oraşe fac cu alte 
festivaluri de muzică. Noi am spus că facem un festival dedicat familiei, în care familiile de orice 
fel se pot întâlni şi pot asculta muzica pe care o doresc.”, a spus Mihai Chirica.  

În Copou este amplasată cea mai mare scenă din ţară cu o suprafaţă totală 800 de metri pătraţi. 
În cele trei zile de spectacol, cu aproximativ 12 ore pe zi de interpretare, vor urca pe scenă peste 
200 de artişti, iar pe stadion, în tribune şi în faţa scenei sunt aşteptaţi 90.000 de spectatori. 

https://telem.ro/inimo-cel-mai-mare-festival-caritabil-de-la-iasi/ 

https://www.facebook.com/100073172534038/videos/631070348729305 

https://www.radiohit.ro/stiri/trei-zile-de-spectacole-pe-stadionul-emil-alexandrescu-din-
copou-inimo-festivalul-familiei-un-eveniment-caritabil-reuneste-pe-cea-mai-mare-scena-din-
romania-nume-importa/ 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-trei-zile-de-concert-cu-zeci-de-trupe-pentru-a-pregati-
de-scoala-10-000-de-copii-din-iasi-fara-posibilitati-din-iasi--331247.html 

https://www.facebook.com/watch/?vâ743016343596349&refâsharing 

https://telem.ro/inimo-cel-mai-mare-festival-caritabil-de-la-iasi/
https://www.facebook.com/100073172534038/videos/631070348729305
https://www.radiohit.ro/stiri/trei-zile-de-spectacole-pe-stadionul-emil-alexandrescu-din-copou-inimo-festivalul-familiei-un-eveniment-caritabil-reuneste-pe-cea-mai-mare-scena-din-romania-nume-importa/
https://www.radiohit.ro/stiri/trei-zile-de-spectacole-pe-stadionul-emil-alexandrescu-din-copou-inimo-festivalul-familiei-un-eveniment-caritabil-reuneste-pe-cea-mai-mare-scena-din-romania-nume-importa/
https://www.radiohit.ro/stiri/trei-zile-de-spectacole-pe-stadionul-emil-alexandrescu-din-copou-inimo-festivalul-familiei-un-eveniment-caritabil-reuneste-pe-cea-mai-mare-scena-din-romania-nume-importa/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-trei-zile-de-concert-cu-zeci-de-trupe-pentru-a-pregati-de-scoala-10-000-de-copii-din-iasi-fara-posibilitati-din-iasi--331247.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-trei-zile-de-concert-cu-zeci-de-trupe-pentru-a-pregati-de-scoala-10-000-de-copii-din-iasi-fara-posibilitati-din-iasi--331247.html
https://www.facebook.com/watch/?vâ743016343596349&refâsharing
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3. Iaşul va deveni tărâmul faptelor bune – publicat pe 19 august, de 7Est, IasiTV 

Life, Info Iaşi Online,  

În acest weekend Iaşul va deveni tărâmul faptelor bune, deoarece mii de pelerini urbani sunt 
aşteptaţi la INIMO, Festivalul Familiei, eveniment susţinut şi de Primăria Municipiului Iaşi. Timp 
de trei zile, în perioada 19 – 21 august, nume sonore ale muzicii româneşti vor cânta pe 
Stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou pentru a pune umărul la dezvoltarea şi educaţia 
copiilor nevoiaşi, mai precis, sprijin pentru pentru 10.228 copii, 138 de case şi o policlinică 
socială. Conceptul aparţine Asociaţiei „Glasul Vieţii” al cărei „dirijor” este renumitul părinte Dan 
Damaschin. „O ştim cu toţii: inima este simbolul iubirii! Iar iubirea este cea mai puternică forţă a 
universului şi cel mai destoinic arhitect al lumii! Există oare ceva mai trainic decât o lume 
construită din iubire? De aceea ori, de câte ori descopăr iniţiative care aşază în centrul lor 
iubirea pentru aproapele nostru, aceste iniţiative se bucură întotdeauna de sprijinul meu 
necondiţionat. Festivalul Familiei – INIMO reprezintă un astfel de demers generos, cu atât mai 
lăudabil cu cât beneficiarii lui sunt copiii, peste 10.000 de fetiţe şi băieţi care vor să trăiască într-
o lume mai bună şi mai dreaptă! Fiindcă maestrul de ceremonii al acestui festival este bine 
cunoscutul părinte Dan Damaschin, omul atâtor fapte bune, nu am nicio îndoială că vom asista în 
aceste zile la o adevărată sărbătoare a bucuriei şi a solidarităţii umane. Doar împreună putem 
schimba soarta copiilor nevoiaşi din Iaşi şi din România, doar împreună putem construi acea 
lume frumoasă pe care o visam în copilărie. O lume ca de poveste, populată cu viteji şi prinţese, 
cu eroi şi fiinţe fabuloase, ce sar mereu în ajutorul omului cinstit aflat la nevoie, o lume în care 
fiecare îşi împlineşte propriul destin şi unde binele învinge întotdeauna! Să nu uităm: copiii de 
astăzi sunt chipul lumii de mâine! Ce fel de Românie ne dorim? Vă mulţumesc, părinte 
Damaschin, pentru acest festival al binelui şi al iubirii!”, a transmis primarul Mihai Chirica. 
Programul festivalului Vineri, 19 august, începând cu ora 11.00, publicul se va putea delecta cu 
spectacole susţinute de Fanfara de la Chetriş, Provincialii, actori din cadrul Universităţii de Arte 
„George Enescu”, Plăieşii, Adriana Ochişoru, Damian Drăghici & Brothers, Direcţia 5, Taxi şi 
Andra. Sâmbătă, 20 august, pe lângă un nou spectacol de teatru cu actorii de la Universitatea 
„George Enescu”, Corul de copii al Ateneului Naţional din Iaşi va susţine un recital extraordinar, 
urmat de Circul de Stat Chişinău şi celebra Fanfară de la Chetriş. Muzica populară va umple 
atmosfera de joc şi graţie Mioarei Velicu şi Rapsozilor din Botoşani. Pe înserate scena va vibra pe 
acordurile surorilor Ana şi Iuliana Beregoi, Annes, apoi deja clasicii Taxi, Vunk, Smiley şi DJ 
Mandu vor umple stadionul de muzică bună. Duminică, 21 august, publicul va primi la felul I 
teatru şi muzică populară cântată de artişti de renume precum Laura Lavric, Carmen Macovei şi 
Gelu Voicu, la felul II o porţie mare de bunădispoziţie oferită de Circul de Stat Chişinău şi drept 
desert o felie de distracţie alături de Gaşca Zurli. La cină publicul va fi servit cu porţii muzicale 
puse pe tavă de „greii” momentului ca The Motans, Feli, Connect-R şi Ştefan Bănică Jr. Accesul la 
festival se face prin invitaţii ce pot fi procurate online pe www.inimo.ro sau în format fizic de la 
cele 12 corturi amplasate în cartierele Iaşului şi de la Biserica Maternităţii „Cuza-Vodă” din Iaşi. 
Toate donaţiile obţinute în cadrul Festivalului INIMO vor fi dirijate către cei 10.228 de copii 
aflaţi în evidenţa Asociaţiei „Glasul Vieţii” care vor primi hrană, rechizite, haine şi produse de 
igienă. 

https://www.7est.ro/2022/08/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune/ 

https://www.7est.ro/2022/08/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune/
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https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/iasul-te-vede-inimo-primul-festival-dedicat-faptelor-
bune/ 

https://www.iasitvlife.ro/our-video/inimo-festivalul-faptelor-bune/ 

https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-
21-august/128229/ 

 

 

4. Programul CTP IAŞI va fi prelungit în acest WEEKEND până la miezul nopţii 

pentru participanţii la Festivalul INIMO – publicat pe 19 august, de Info Iaşi 

Online 

Programul transportului public pe traseele care tranzitează zona Copou va fi prelungit până la 
ora 24:00, în zilele de 19, 20 şi 21 august 2022. 

Măsura a fost luată pentru a sprijini participanţii la Festivalul INIMO să călătorească în siguranţă 
către/de la Stadionul ”Emil Alexandrescu”, unde va avea loc evenimentul. 

Traseele pe care vor circula mijloace de transport, cu o frecvenţă de 30 de minute, după ora 
22:30, sunt 1, 8, 9, 13, 28, 42 şi 52. 

https://infoiasionline.ro/programul-ctp-iasi-va-fi-prelungit-in-acest-weekend-pana-la-miezul-
noptii-pentru-participantii-la-festivalul-inimo/128271/ 

 

 

5. Îngrijorare la Poli Iaşi. Meciul cu Concordia Chiajna ar putea fi mutat la 

Botoşani, dacă gazonul se va strica după Festivalul Inimo. Organizatorii 

Festivalului dau asigurări că terenul va fi practicabil. Reacţia lui Claudiu 

Niculescu – publicat de Radio Hit, Ziarul de Iaşi, pe 19 august 

Politehnica Iaşi ar putea disputa primul derby de pe teren propriu al sezonului pe teren neutru. 
Stadionul Emil Alexandrescu va găzdui, în acest week-end, Festivalul Inimo – Festivalul Familiei, 
iar dacă suprafaţa de joc va fi afectată atât de grav încât nu se va putea juca, partida din etapa a 
4-a, cu Concordia Chiajna, ar putea fi mutată în alt oraş. Ieşenii au două variante, Botoşani sau 
Piatra Neamţ. Anunţul a fost făcut joi, de managerul media al clubului, Lucian Lucescu. 

”Noi sperăm să nu fie cazul să ne mutăm. Luni dimineaţă, în funcţie de cum arată terenul, vom 
lua o decizie. Avem, însă, garanţia orgnizatorilor că acei faguri care protejează suprafaţa de joc 
vor fi montaţi cel mai târziu posibil şi vor fi demontaţi duminică seară, imediat după concert. 
Dacă ne vom multa în alt oraş, trebuie să avem un stadion omologat, iar în zona Moldovei cel mai 
aproape sunt Piatra Neamţ şi Botoşani”, a declarat Lucian Lucescu. 

Claudiu Niculescu: ”Indiferent că jucăm pe iarbă, pe asfalt sau pe zgură, trebuie să câştigăm 

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/iasul-te-vede-inimo-primul-festival-dedicat-faptelor-bune/
https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/iasul-te-vede-inimo-primul-festival-dedicat-faptelor-bune/
https://www.iasitvlife.ro/our-video/inimo-festivalul-faptelor-bune/
https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-21-august/128229/
https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-21-august/128229/
https://infoiasionline.ro/programul-ctp-iasi-va-fi-prelungit-in-acest-weekend-pana-la-miezul-noptii-pentru-participantii-la-festivalul-inimo/128271/
https://infoiasionline.ro/programul-ctp-iasi-va-fi-prelungit-in-acest-weekend-pana-la-miezul-noptii-pentru-participantii-la-festivalul-inimo/128271/
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meciuri. Că jucăm aici, că vom juca în alt oraş, trebuie să câştigăm puncte” 

Antrenorul Claudiu Niculescu a comentat şi el situaţia ce poate deveni neplăcută, dar a admis că 
echipa sa trebuie să câştige meciurile indiferent de condiţii. 

”Că jucăm aici, că jucăm pe asfalt sau pe zgură, trebuie să câştigăm meciuri. Nu trebuie să găsim 
scuze. Suntem Politehnica Iaşi, avem un obiectiv măreţ şi vom lupta la fiecare meci. Dacă terenul 
va fi rău de luni încolo, o să vedem. La prima vedere se pare că se va strica puţin, dar nu avem ce 
face. Este stadionul municipalităţii, aşa că din acest punct de vedere nu avem ce să reproşăm, noi 
avem toate condiţiile. Concerte au toate oraşele mari. Noi am primit asiugrări că gazonul va 
arăta bine de luni încolo, vom vedea. Eu sper ca de la meciul din etapa viitoare să putem juca în 
faţa propriilor suporteri. Dacă nu, asta este, măcar un meci mergem în altă parte, vom juca iarăşi 
în deplasare, dar nu ar trebui să fie o scuză pentru noi. Că jucăm aici, că vom juca în alt oraş, 
trebuie să câştigăm puncte”, a declarat Claudiu Niculescu. 

Părintele Dan Damaschin: ”Terenul va fi la fel de frumos” 

Părintele Dan Damaschin, unul dintre organizatorii evenimentului ce are ca scop ajutorarea unui 
număr de 10.228 de copii, a dat asigurări că gazonul va fi bun de joc după festival. 

”Vreau să fac două precizări foarte importante. În primul rând, astfel de manifestări se fac pe 
toate stadioanele din ţară, chiar şi pe Arena Naţională sau pe Cluj Arena. Nu ar trebui să fie o 
noutate. A doua precizare, în spatele nostru sunt două tiruri cu ceea ce se numeşte portaflor, 
adică o suprafaţă care protejează gazonul şi terenul va fi la fel de frumos. Să avem fotbal pentru 
el, că în rest treaba este bună”, a declarat Părintele Dan Damaschin. 

Primarul Mihai Chirica: ”Nu cred că vor fi probleme” 

La rândul său, primarul Mihai Chirica a declarat: ”Nu cred că terenul va ajunge într-o situaţie 
critică. Va avea de suferit un pic, firesc că nu va arăta la fel ca atunci când nu intri pe el. Dar 
facem un tratament special, îl tundem acum, după care venim cu o substanţă care nu favorizează 
creşterea lui. Acoperim suprafaţa, verificăm zilnic dacă este nevoie de udare şi încercăm să nu 
afectăm absolut deloc. Nu cred că va fi niciun fel de problemă”. 

6.400 de metri pătraţi de material protector 

Scena, cea mai mare din România, potrivit organizatorilor, a fost montată pe pista de atletism, în 
spatele porţii de la tabela de scor. Pe teren va fi întinsă o suprafaţă de protecţie numită portaflor, 
peste care vor fi amplasate scaunele pentru spectatori. Organizatorii au anunţat că au 6.400 de 
metri pătraţi de suprafaţă protectoare care permite ca iarba să respire şi chiar să fie udată. 

Nume mari pe scenă 

Pe scena Festivalului Inimo vor urca nume importante ale muzicii româneşti, între care Andra, 
Smiley, Direcţia 5, Vunk, Taxi, Damian Drăghici, Ştefan Bănică, Feli, Provincialii şi alţii. 

Trebuie spus faptul că evenimentul are un scop caritabil. Banii adunaţi vor folosi pentru a 
pregăti de şcoală nu mai puţin de 10.228 de copii sărmani. Copiii vor primi ghiozdane, rechizite, 
haine, încălţăminte, produse de igienă şi de curăţenie. 

Taxa de intrare la evenimentul programat în zilele de 
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19, 20 şi 21 august va consta într-o donaţie în baza căreia fiecare persoană va primi o invitaţie. 

Intrarea va fi liberă pentru copiii sub 14 ani, pentru zeciştii de la Evaluarea Naţională şi 
Bacalaureat, pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile cu mulţi copii. (Narcis 
POHOAŢĂ) 

https://www.radiohit.ro/stiri/ingrijorare-la-poli-iasi-meciul-cu-concordia-chiajna-ar-putea-fi-
mutat-la-botosani-daca-gazonul-se-va-strica-dupa-festivalul-inimo-organizatorii-festivalului-
dau-asigurari-ca-terenul-va-fi-practica/ 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/poli-ar-putea-juca-in-afara-iasului-iata-variantele-luate-in-
calcul-concert-pe-stadion--331204.html 

 

 

6. Parohie mare disponibilă pentru preoţii din Iaşi care vor să se transfere: are 

peste 400 de familii arondate - articol de Cătălin Hopulele, publicat pe 19 august, 

de Ziarul de Iaşi 

Patru parohii vacante pentru preoţii din Arhiepiscopia Iaşilor care vor să se transfere şi care 
îndeplinesc condiţiile statuare pentru a depune dosarul. 

Noutatea faţă de anunţurile din trecut ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei este prezenţa pe 
listă a uneia dintre cele mai mari parohii disponibile în ultimii ani. Aceasta se află în localitatea 
Blăgeşti, de lângă municipiul Paşcani, care a devenit aproape o suburbie a acestuia. Conform 
MMB, parohia are biserică, casă parohială, este liberă pentru transfer de miercuri, 17 august, şi 
are un număr de 442 de familii arondate – mult mai mult decât toate celelalte trei parohii 
disponibile pentru transfer puse la un loc. 

În afară de aceasta, mai sunt două parohii în Protopopiatul Piatra Neamţ, la Izvorul Muntelui şi 
la Hârţeşti, cu 88, respectiv 58 de familii arondate. Cea de la Hârţeşti este singura care nu are 
casă parohială, dar are biserică deja construită. A patra parohie scoasă la transfer începând cu 
17 august este în localitatea Başeu, din Protopopiatul Darabani, judeţul Botoşani. Aceasta 
deserveşte 169 de familii de enoriaşi. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/parohie-mare-disponibila-pentru-preotii-din-iasi-care-vor-
sa-se-transfere-are-peste-400-de-familii-arondate--331259.html 

 

 

7. ”Tabăra din pridvorul satului” la Oboroceni – publicat pe 19 august de 

NewsPaşcani 

”Tabăra din pridvorul satului” ajunge în sfârşit de săptămână la Oboroceni. Sloganul 
evenimentului din acest an este „Niciun copil fără vacanţă!”. Tabăra este un prilej deosebit de a 
învăţa multe lucruri de la nişte voluntari inimoşi, cu care se leagă prietenii frumoase. Ca şi în anii 

https://www.radiohit.ro/stiri/ingrijorare-la-poli-iasi-meciul-cu-concordia-chiajna-ar-putea-fi-mutat-la-botosani-daca-gazonul-se-va-strica-dupa-festivalul-inimo-organizatorii-festivalului-dau-asigurari-ca-terenul-va-fi-practica/
https://www.radiohit.ro/stiri/ingrijorare-la-poli-iasi-meciul-cu-concordia-chiajna-ar-putea-fi-mutat-la-botosani-daca-gazonul-se-va-strica-dupa-festivalul-inimo-organizatorii-festivalului-dau-asigurari-ca-terenul-va-fi-practica/
https://www.radiohit.ro/stiri/ingrijorare-la-poli-iasi-meciul-cu-concordia-chiajna-ar-putea-fi-mutat-la-botosani-daca-gazonul-se-va-strica-dupa-festivalul-inimo-organizatorii-festivalului-dau-asigurari-ca-terenul-va-fi-practica/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/poli-ar-putea-juca-in-afara-iasului-iata-variantele-luate-in-calcul-concert-pe-stadion--331204.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/poli-ar-putea-juca-in-afara-iasului-iata-variantele-luate-in-calcul-concert-pe-stadion--331204.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/parohie-mare-disponibila-pentru-preotii-din-iasi-care-vor-sa-se-transfere-are-peste-400-de-familii-arondate--331259.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/parohie-mare-disponibila-pentru-preotii-din-iasi-care-vor-sa-se-transfere-are-peste-400-de-familii-arondate--331259.html
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precedenţi, în derularea taberei sunt angrenaţi şi foarte mulţi voluntari, la această ediţie fiind 
implicaţi 170 de tineri grupaţi în mai multe echipe.  

În perioada 20-21 august la Biserica din Oboroceni (deal), de la ora 09:00, sunt aşteptaţi copiii 
din sat care doresc să participe la “Tabăra din pridvorul satului” . Organizatorii garantează ca 
vor fi momente frumoase, activităţi educative si bineînţeles multă distracţie si voie buna.La 
finalul zilei de Duminica va fi  organizat un foc de tabăra, iar participanţii vor petrece împreună! 
Pentru mai multe detalii şi înscrieri în tabără, telefon 0745.030.830 (preot paroh Ionuţ Prăjanu). 
Accesul este gratuit. Cu ajutorul Centrului De Zi Heleşteni si al Primăriei Helesteni vor fi 
asigurate masa de la pranz şi alte gustări pe parcursul zilei. 

„Tabăra din pridvorul satului” este un proiect social, misionar şi caritativ al Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei. Aceste tabere rurale sunt dedicate copiilor şi tinerilor din parohiile cu posibilităţi 
financiare reduse şi care se confruntă cu pluralism confesional, migraţie în diaspora etc. Dacă 
aceşti tineri nu pot să meargă într-o tabără plătită, atunci vine „tabăra” la ei, cu voluntari 
devotaţi, echipamente şi multă, multă bucurie. Elevi de la liceu şi studenţi vin cu multă dăruire şi 
cu mult entuziasm să facă vara mai frumoasă acestor copii despre care am scris mai sus. 
Proiectul se derulează din 2012 şi se bucură de un succes deosebit. 

https://newspascani.com/tabara-din-pridvorul-satului-la-oboroceni/ 

 

 

8. Invitaţie la Castelul Miclăuşeni. „Călătorie la 1900. Modă, tabieturi şi 

gastronomie” – publicat pe 18 august de NewsPaşcani 

Domnii şi domniţele care iubesc amintirile, frumosul şi istoria sunt invitaţi în atmosfera boemă a 
castelului Miclăuşeni, unde va avea loc o nouă ediţie a evenimentului „Călătorie la 1900” . Tema 
evenimentului din acest an este „Modă, tabieturi şi gastronomie”. 

”Vă invităm în zilele de 3 şi 4 Septembrie 2022 la cea de a şaptea ediţie a festivalului „Călătorie la 
1900”. Tema evenimentului din acest an este „Modă, tabieturi şi gastronomie”.Invitatul special 
este academician Georgeta Filitti, care ne va povesti cu farmec şi erudiţie despre vestimentaţia 
din perioada Belle Epoque.Evenimentul vă propune o întoarcere în atmosfera anilor 1900 prin 
spectacole în aer liber de teatru, dans şi muzică de epocă, activităţi interactive, teatru ambiental, 
târg de antichităţi, bucate de epocă şi alte surprize.Programul şi alte detalii vor fi anunţate în 
curând! #miclauseni1900Accesul la eveniment se face pe baza unui bilet, în valoare de 30 lei. 
Biletele vor putea fi cumpărate la intrarea în parcul Castelului. Tinerii cu vârste între 14 şi 18 ani 
vor beneficia de o reducere de 50%, iar copiii sub 14 ani vor intra gratuit.Relaţii şi rezervări: 
0728 880 575 sau castelulmiclauseni@gmail.com”, este mesajul transmis de organizatorii 
evenimentului. 

Aşezat pe vechea moşie boierească pe care domnitorul Alexandru cel Bun a dăruit-o în jurul 
anului 1410 unuia dintre membrii în Sfatul Domnesc, vornicul Miclăuş, în apropierea drumului 
mare medieval, Castelul de la Miclăuşeni este unul dintre cele mai frumoase din ţară, recunoscut 
pentru poveştile care s-au născut aici. A fost construit între anii 1880 şi 1904, de George Sturdza, 
pe vechiul loc al conacului. Castelul se află situat pe partea stângă a drumului european E 583 ce 
duce spre oraşele Roman sau Piatra Neamţ, şi la 65 de kilometri depărtare de municipiul Iaşi. 

https://newspascani.com/tabara-din-pridvorul-satului-la-oboroceni/
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https://newspascani.com/invitatie-la-castelul-miclauseni-calatorie-la-1900-moda-tabieturi-si-
gastronomie/ 

 

 

9. Premieră la Iaşi: de la grădiniţă până la doctorat. Vom avea prima universitate 

din ţară ce poate pregăti complet un tânăr – articol de Cătălin Hopulele, publicat 

pe 19 august, de Ziarul de Iaşi 

UAIC a autorizat funcţionarea unui liceu. Având în vedere că ciclurile preşcolar şi de şcoală 
primară şi gimnazială le deţinea deja, acum universitatea va putea pregăti tineri de la grădiniţă 
până la doctorat. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) devine prima instituţie de învăţământ 
superior din România care are autorizaţie de funcţionare pentru toate ciclurile de învăţământ: 
de la grădiniţă până la doctorat şi studii post-universitare. Agenţia Română pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a emis o autorizaţie provizorie de funcţionare 
şi pentru două clase de liceu – de mate-info şi ştiinţe sociale, care se vor desfăşura sub umbrela 
UAIC. 

Conform informaţiilor „Ziarului de Iaşi”, în momentul de faţă se aşteaptă ordinul de ministru 
prin care să fie confirmată autorizaţia ARACIP, însă cei de la UAIC nu vor să înmatriculeze elevi 
încă de anul acesta, ci vor să înceapă de anul viitor, fiindcă admiterea la liceu s-a încheiat şi 
clasele s-ar umple doar cu candidaţii care nu au prins loc şi cei care vor să se transfere. 
Activitatea claselor a fost autorizată să se desfăşoară în Corpul B al Colegiului Economic „Virgul 
Madgearu” din Iaşi, cunoscut sub numele de Economic 2, o altă posibilitatea fiind organizarea lor 
după-amiază în spaţiile de la Liceul „Garabet Ibrăileanu”, în urma unor discuţii care au avut loc 
între conducerile celor două instituţii. „Unul dintre obiectivele noastre strategice, ale 
universităţii, a fost şi este de a înfiinţa toate treptele învăţământului preuniversitar: aveam 
grădiniţă, şcoală primară, anul trecut am depus dosar de autorizare provizorie pentru gimnaziu 
şi am obţinut autorizarea, iar anul acesta am făcut la fel pentru liceu. În momentul de faţă avem 
autorizate toate cele 4 trepte de studiu, începând cu grădiniţa”, a declarat prof.dr. Tudorel 
Toader, rectorul UAIC. 

Laboratoarele de fizică sau chimie, la facultăţile UAIC 

Coordonatorul activităţilor de la liceu şi a tuturor programelor preuniversitar de la UAIC este 
lectorul universitar Bogdan Neculau, cadru didactic al universităţii, care a avut şi experienţă în 
zona preuniversitară, fiind şi inspector de specialitate în cadrul ISJ Iaşi. Acesta a explicat pentru 
„Ziarul de Iaşi” că dorinţa universităţii este de a oferi un pachet complet pentru familiile din Iaşi 
şi din Moldova: posibilitatea ca un copil să studieze, de la grădiniţă până la studii superioare, sub 
supravegherea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. „Ce m-a încântat pe 
mine foarte tare este că această comisie ARACIP a apreciat ideea de noutate ca elevii să facă 
fizica în laboratorul de fizică din universitate, pus la dispoziţie de Facultatea de Fizică. 
Cooperarea asta este unică: Facultatea de Chimie a pus şi ea un laborator la dispoziţie, orele de 
Informatică se vor face în laboratoarele de la facultatea de profil şi tot aşa”, a explicat Bogdan 
Neculau. 

https://newspascani.com/invitatie-la-castelul-miclauseni-calatorie-la-1900-moda-tabieturi-si-gastronomie/
https://newspascani.com/invitatie-la-castelul-miclauseni-calatorie-la-1900-moda-tabieturi-si-gastronomie/
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Liceul va avea un statut special, se va face şi practică pedagogică de către studenţii care urmează 
modulele necesare pentru a deveni profesori la UAIC. Iar începând cu ultimii doi ani, toate 
unităţile preuniversitare de la UAIC nu mai sunt exclusiv pentru profesori şi alt personal al 
universităţii, ci s-au deschis pentru întreaga comunitate. „Se dă concurs, sunt interviuri, avem 
criteriile standard, există o prioritate pentru copii angajaţilor, dar mulţi au venit din afară. Legea 
ne dă voie acum să avem şi profesori titulari pe preuniversitar, dar momentan nu avem angajaţi, 
profesorii care fac activităţi la noi, de altfel de valoare, cunoscuţi şi apreciaţi în sistemul 
universitar, au contract la plata cu ora”, a punctat prof.dr. Tudorel Toader. 

Cine va preda la liceul UAIC 

La gimnaziu şi liceu sunt profesori de la licee precum Negruzzi, Racoviţă, Colegiul Naţional, 
Liceul Economic 2 sau Şcoala 22, dar sunt şi tineri care au obţinut note mari la titularizare şi 
predau acum în mediul rural. Bogdan Neculau explică faptul că sunt în special acei tineri care au 
arătat o înclinare către activitatea de predare didactică şi au păstrat legătura cu facultăţile unde 
s-au format. Şi profesorii care vor preda la liceu au deja contractele semnate, chiar dacă 
activitatea este posibil să înceapă din 2023, fiindcă în dosarul de acreditare provizorie au fost 
depuse inclusiv contractele semnate cu cadrele didactice şi planurile de învăţământ. „M-a 
încântat că sunt colegi din preuniversitar care s-au oferit ei să vină să predea şi sunt colegi buni, 
apreciaţi în liceele din care vin. Un alt lucru interesant, spre exemplu, la modulul de gimnaziu, 
unde avem acum o clasă a V-a care a terminat primul an, este că se studiază ca a doua limbă 
străină germana. Am dat părinţilor să aleagă între franceză, germană, italiană şi spaniolă ca a 
doua limbă, după engleză, şi ei au ales germana”, a explicat Bogdan Neculau. 

Elevii de gimnaziu din prima clasă formată anul trecut iau masa la cantina UAIC, iar apoi 
urmează un modul de tip şcoală-după-şcoală şi pleacă acasă la 16.30. Cursurile la gimnaziu se ţin 
în Corpul I, în spatele clădirii „La Balena” din Complexul „Titu Maiorescu”. Cursurile la şcoală nu 
sunt însă încă gratuite, fiindcă deşi există o legislaţie aprobată din aprilie 2021, care spune că 
unităţile de învăţământ aflate în subordinea universităţilor se finanţează prin contractul 
instituţional, încă nu a fost publicată metodologia, deşi trebuia să se întâmplă în 60 de zile, adică 
până în iulie 2021. „La liceu ne dorim să ne extindem pe viitor – să avem clase la toate cele patru 
profiluri, inclusive filologie şi ştiinţele naturii, fiindcă solicitări există, telefoanele sună întruna 
de când a apărut această idee. A fost achiziţionată şi o grădiniţă lângă Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate şi vor fi făcute două clase de grădiniţă acolo. Vrem să ajungem cu 2 clase la 
fiecare nivel”, a completat Bogdan Neculau.  

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/premiera-la-iasi-de-la-gradinita-pana-la-doctorat-vom-avea-
prima-universitate-din-tara-ce-poate-pregati-complet-un-tanar--331237.html 

 

 

10. Ai gânduri de însurătoare sau măritiş? Cursuri pentru logodnici, organizate în 

Dieceza catolică de Iaşi - publicat pe 19 august, de Ziarul de Iaşi 

Tinerele cupluri din Dieceza de Iaşi care vor să se căsătorească au şansa de a urma cursuri 
pentru logodnici, organizate de Oficiul pentru Pastoraţia Familiei din cadrul Episcopiei Romano-
Catolice din Iaşi. Unul dintre acestea a avut deja loc sâmbătă, 13 august, la Centrul „Gaudium et 
Spes” de la Traian, judeţul Neamţ, fiind încă două programate în acelaşi loc pe 27 august şi 24 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/premiera-la-iasi-de-la-gradinita-pana-la-doctorat-vom-avea-prima-universitate-din-tara-ce-poate-pregati-complet-un-tanar--331237.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/premiera-la-iasi-de-la-gradinita-pana-la-doctorat-vom-avea-prima-universitate-din-tara-ce-poate-pregati-complet-un-tanar--331237.html
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septembrie. 

 Cursurile de formare umană pentru logodnici, aşa cum sunt denumite, erau menite să fie 
organizate în toate cele 11 centre decanele, dar din motive logistice o partea au fost comasate 
pentru ca să participe mai mulţi tineri, indiferent de distanţa de unde vin din Dieceza de Iaşi. 
„Anul acesta, până în acest moment, la capătul ediţiilor propuse, au călcat pragul acestei 
iniţiative 122 de cupluri, din diferitele parohii ale diecezei. 

Date fiind ecourile pozitive şi ţinând cont de imposibilitatea unor tineri de a participa, din 
motive de muncă sau de distanţă, aflându-se în străinătate, Oficiul pentru Pastoraţia Familiei 
continuă să organizeze cursurile pentru logodnici la centrul de la Traian”, au transmis 
reprezentanţii Episcopiei. Cursurile încep la ora 9.00 şi durează în mod obişnuit până la ora 
16.00, iar acolo unde sunt mai mulţi tineri care nu pot participa, o echipă de la Oficiul pentru 
Pastoraţia Familiei se poate deplasa, la cerere, pentru a organiza o întâlnire specială.  

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ai-ganduri-de-insuratoare-sau-maritis-cursuri-pentru-
logodnici-organizate-in-dieceza-catolica-de-iasi--331252.html 

 

 

11. IPS Calinic solicitat de un mirean să-i curme neliniştea spunându-i când au 

fost botezaţi cei 12 apostoli – publicat de SV News, pe 18 august 2022 

Un mirean sucevean s-a adresat arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Calinic, de la care vrea 
să afle cînd au fost botezaţi cei 12 apostoli. El a menţionat că acestă întrebare îl nelinişteşte 
subliniind că nu a găsit răspuns nicăieri. ”O întrebare care mă nelinişteşte:Când au fost botezaţi 
sfinţii apostoli, respectiv cei doisprezece apostoli care au fost trimişi la propovăduire de Domnul 
Iisus Hristos? Nu am găsit în acest sens niciun temei scripturistic. Desigur, cred că apostolii au 
fost botezaţi şi nu contest nicidecum acest lucru, doar nu pot înţelege unde şi cum a avut loc 
aceasta. De asemenea, vă rog să îmi recomandaţi şi literatură de specialitate unde aş putea 
aprofunda acest subiect”, a întrebat enoriaşul. 

”Deşi Taina Botezului a fost instituită de Mântuitorul Hristos înainte de Înălţarea Sa la cer, prin 
cuvintele adresate apostolilor: „Mergând, învăţaţi toate neamurile,  botezându-le în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh…” (Matei 28, 19), Sfinţii Apostoli nu au putut fi botezaţi în 
modul în care este săvârşită astăzi această Taină, din moment ce nu ar fi avut cine să îi boteze. Ei 
s-au umplut însă de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, după cum este consemnat în Faptele 
Apostolilor 2, 1-3, devenind de facto săvârşitori ai Sfintelor Taine. De altfel, prima Taină pe care 
o săvârşesc Sfinţii Apostoli este chiar cea a Sfântului Botez, în aceeaşi zi a Pogorârii Sfântului 
Duh, căci, după revelatoarea cuvântare a lui Petru, cei „pătrunşi la inimă”, ca la trei mii de 
suflete, s-au botezat (Faptele Apostolilor 2, 37, 41). 

Autorul cărţii, Sfântul Evanghelist Luca, nu menţionează cu claritate prezenţa apei la botezul 
celor trei mii, ori la celelalte botezuri consemnate în Faptele Apostolilor (precum cel al lui Saul – 
Pavel, al famenului etiopian, al celor din Samaria, al celor doisprezece bărbaţi din Corint ş.a.). 
Abia spre sfârşitul secolului I apar primele referiri mai clare despre Taina Botezului, iar Sfântul 
Ignatie Teoforul (†108), în Epistola către Efeseni (XVIII, 2, PSB 15), se referă la caracterul 
curăţitor al Botezului Mântuitorului Hristos în Iordan, precizare care evidenţiază rolul 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ai-ganduri-de-insuratoare-sau-maritis-cursuri-pentru-logodnici-organizate-in-dieceza-catolica-de-iasi--331252.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ai-ganduri-de-insuratoare-sau-maritis-cursuri-pentru-logodnici-organizate-in-dieceza-catolica-de-iasi--331252.html
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purificator al apei în săvârşirea acestei Taine. Şi în „Epistola lui Barnaba” (redactată între 70 şi 
130 d.Hr.) este menţionată apa ca materie prin care lucrează în chip văzut harul dumnezeiesc. 
Începând cu secolul al II-lea se înmulţesc referirile la Taina Botezului şi implicit la rânduiala 
săvârşirii acesteia, la început mai simplă, dar îmbogăţită în următoarele secole, până a ajuns la 
forma pe care o regăsim astăzi în cărţile de cult. Tertulian (†220), cel care notează că botezul se 
făcea prin întreită afundare în apa sfinţită în prealabil, accentuează efectele sacramentale ale 
Tainei Sfântului Botez, şi anume că eficienţa mântuitoare a Botezului se întemeiază pe 
dependenţa acestei Taine de Pătimirile, Moartea şi Învierea Domnului. Cu alte cuvinte, prin 
Jertfa pe Cruce, Învierea şi Înălţarea Sa cu trupul la cer Mântuitorul ne trimite nouă un alt 
Mângâietor – Duhul Sfânt, iar coasta Sa cea străpunsă, din care a curs sânge şi apă, se face izvor 
al Botezului pentru toţi cei care vor crede în El. 

Aşadar, centralitatea Botezului constă în mărturisirea credinţei în Hristos, şi implicit în Tatăl şi 
în Duhul Sfânt, deci în Preasfânta Treime, şi primirea Duhului Sfânt, Care să Îl facă prezent pe 
Hristos înlăuntrul nostru, după Înălţarea Sa la cer, condiţii pe care apostolii le-au îndeplinit cu 
prisosinţă în ziua Pogorârii Sfântului Duh peste ei. Acesta este şi motivul pentru care, în caz de 
necesitate, Taina Botezului se putea (şi încă se poate) săvârşi în absenţa apei, folosindu-se alte 
materii, precum nisip, pământ sau chiar aer, fiind suficientă rostirea formulei Botezului (urmând 
ca ulterior, slujba să fie săvârşită integral, fără momentul afundării şi rostirii formulei). 

Textele evanghelice indică şi un alt botez, cel „al sângelui” (cf. Marcu 10, 35-40 şi Luca 12, 49-
50), sau al mărturisirii lui Hristos chiar cu preţul vieţii (mucenicia). 

Literatura teologică privind Taina Botezului este foarte vastă, însă puteţi începe prin a studia 
izvoarele liturgice (Tradiţia Apostolică, Constituţiile Apostolice, scrierile Sfinţilor Părinţi şi 
Scriitori Bisericeşti din primele secole). Foarte folositoare este lucrarea „Din apă şi din Duh. Un 
studiu liturgic al Botezului” a părintelui Alexandr Schmemann sau „Explicarea Sfintelor Taine de 
iniţiere” a pr. Prof. Ene Branişte, la care se pot adăuga lucrarea de doctorat a Înaltpreasfinţitului 
Părinte Laurenţiu Streza, „Botezul în diferite rituri liturgice creştine” şi sau cartea prof. Ciprian 
Streza, „Sfânta Taină a Botezului între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării 
tainice a Harului”. Fără îndoială, documentându-vă, veţi găsi multe alte lucrări care să vă ajute să 
aprofundaţi despre Taina Sfântului Botez”, a răspuns înaltul prelat. 

https://www.svnews.ro/ips-calinic-solicitat-de-un-mirean-sa-i-curme-nelinistea-spunandu-i-
cand-au-fost-botezati-cei-12-apostoli/308075/ 

 

 

12. Ansamblul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţiului, sit cultural UNESCO, a 

primit finanţare pentru refacere şi modernizare – ştire video publicată de TVR 

Iaşi, pe 18 august  

 

Ansamblul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţiului, sit cultural UNESCO şi unul dintre cele mai 
importante monumente ecumenice şi turistice din ţara noastră, a primit finanţare pentru 
refacere şi modernizare.  

https://www.svnews.ro/ips-calinic-solicitat-de-un-mirean-sa-i-curme-nelinistea-spunandu-i-cand-au-fost-botezati-cei-12-apostoli/308075/
https://www.svnews.ro/ips-calinic-solicitat-de-un-mirean-sa-i-curme-nelinistea-spunandu-i-cand-au-fost-botezati-cei-12-apostoli/308075/
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Anul acesta s-au împlinit 500 de ani de la sfinţirea lăcaşului de cult. Anual aici ajung zeci de mii 
de pelerini pentru a se ruga la Moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ482508236546005&refâsharing 

 

 

13. Ce putem învăţa de la biserica primară despre viaţa în această minunată lume 

nouă – publicat de EdictumDei, pe 16 august 

Învăţăminte de la biserica din antichitate 

Creştinii tradiţionali sunt, în general, aceia care iau istoria în serios. Avem o credinţă 
înrădăcinată în dovezi istorice (dintre care cea mai importantă este întruparea lui Isus, 
evenimentele din viaţa Sa şi faptele Sale) şi ne vedem comunităţile religioase ca întinzându-se 
înapoi în timp până la Cincizecime şi dincolo de ea. Astfel, când se confruntă cu provocări 
neobişnuite, creştinii privesc adesea în trecut, sperând să găsească încurajare asupra situaţiei 
prezente. In general, protestanţii privesc la Reformă, iar catolicii la Evul Mediu clasic. Dacă am 
putea să ne reîntoarcem în acea perioadă, ne spunem, totul ar fi bine. 

Oricine are un simţ realist al istoriei ştie că astfel de reîntoarceri sunt imposibile. În primul rând, 
nici Reforma şi nici Evul Mediu clasic nu au fost epocile de aur pe care nostalgia religioasă ne-a 
făcut să credem. Societăţile în care biserica slujea în acele timpuri au dispărut pentru totdeauna, 
în mare parte datorită felului în care tehnologia a remodelat lumea în care trăim. 

Dacă vrem sa găsim un precedent pentru timpurile noastre, cred că trebuie să mergem mult mai 
departe în timp, în al doilea secol şi în biserica post-apostolică. Atunci creştinismul era o sectă 
neînţeleasă, dispreţuită şi periferică. Era suspectată că ar fi imorală şi răzvrătită. Faptul că 
mâncau trupul şi beau sângele zeului lor şi îşi spuneau unii altora “frate” şi “soră”, chiar dacă 
erau căsătoriţi, îi făceau pe creştini să pară foarte dubioşi în ochii celor din afară. Şi afirmaţia că 
“Isus este Domnul!” era, la suprafaţa, o garanţie a loialităţii care ştirbea ceea ce i se datora 
Cezarului. Aceste lucruri se întâmplă şi astăzi. De exemplu, suntem consideraţi bigoţi iraţionali 
pentru poziţia noastră faţă de căsătoria persoanelor de acelaşi sex. A devenit obişnuit să auzi 
cum sunt descrişi conservatorii religioşi, în general, şi creştinii evanghelici, în particular, ca o 
ameninţare la adresa societăţii civile. Precum strămoşii noştri spirituali din secolul al II-lea, şi 
noi suntem consideraţi imorali şi răzvrătiţi. 

Bineînţeles, analogia nu este perfectă. Biserica primară trăia într-o lume păgână care nu 
cunoscuse niciodată creştinismul. Noi trăim într-o lume care se de-creştinează, adeseori 
conştient şi intenţionat. Aceasta înseamnă că opoziţia este mai bine informată şi mai proactivă 
decât biserica acelor timpuri. Însă o privire la strategia bisericii de atunci este folositoare. 

În primul rând, este clar din Noul Testament şi alte texte necanonice timpurii precum Didahia, că 
pentru viaţa bisericească, comunitatea era esenţială. Faptele Apostolilor prezintă o imagine a 
bisericii unde creştinilor le pasă unii de alţii şi se slujesc reciproc. Didahia prezintă un set de 
precepte morale care includ interzicerea avortului şi infanticidului, care au diferenţiat biserica 
de lumea din jurul ei. Identitatea creştină era în mod clar un lucru foarte practic, implicat în viaţa 
de zi cu zi. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ482508236546005&refâsharing
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Noţiunea din fundamentul imaginarului social este că identitatea este modelată de comunităţile 
de care aparţinem. Toţi avem multiple identităţi – eu sunt un soţ, tată, profesor, englez, imigrant, 
scriitor, fan de rugby, pe lângă faptul că sunt creştin. Şi cele mai puternice identităţi pe care le 
am, care îmi alcătuiesc cele mai puternice intuiţii, derivă din cele mai puternice comunităţi de 
care aparţin. Aceasta înseamnă că biserica are nevoie să fie cea mai puternică comunitate de 
care aparţinem fiecare. 

În mod ironic, comunitatea LGBTQÂ este o dovadă a acestui lucru: motivul mutării din periferie 
către centrul scenei este în legătură strânsă cu comunităţile puternice pe care le-au format cât 
timp au fost la periferie. Astfel, se explică de ce plângerea pentru marginalizarea culturală a 
creştinismului, deşi legitimă, nu poate fi singurul răspuns al bisericii cu privire la convulsiile 
sociale din prezent pe care le experimentează. Ar trebui să plângem – ar trebui să plângem că 
lumea nu este ceea ce ar trebui să fie, după cum ne învaţă mulţi Psalmi – dar să ne şi organizăm. 
Să devenim o comunitate. “Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35). Aceasta înseamnă comunitate. 

Aceasta mă duce la a doua lecţie pe care o putem învăţa de la biserica primară. Comunitatea în 
termenii detaliilor cotidiene poate arăta diferit în oraş faţă de sat sau în SUA faţă de Marea 
Britanie. Însă există anumite elemente pe care biserica de pretutindeni le are în comun: 
închinarea şi părtăşia. Strângerea împreună în ziua Domnului, rugăciunea, cântarea laudelor 
Domnului, ascultarea Cuvântului citit şi predicat, botezul şi Cina Domnului, sprijinirea materială 
a lucrării bisericii – acestea sunt lucruri pe care toţi creştinii ar trebui să le facă atunci când se 
adună împreună. Poate sună banal, însă mare parte a mărturiei bisericii pentru lume este simpla 
existenţă a unei biserici care se închină. Pavel însuşi spune că atunci când un necredincios intră 
din întâmplare în mijlocul bisericii, ar trebui să fie izbit de sfinţenia nepământească a acesteia. 
Cel mai grăitor martor al Cuvântului este însăşi biserica, care este ocupată cu închinarea. 

Mulţi creştini vorbesc despre implicarea culturii. De fapt, cultura este implicată în modul cel mai 
dramatic atunci când biserica îi prezintă o altă cultură, o altă formă de comunitate, înrădăcinată 
în practicile închinării liturgice şi care se manifestă într-o comunitate iubitoare, care există atât 
în serviciul de închinare, cât şi în afara lui. Mulţi vorbesc despre războiul cultural dintre 
creştinism şi secularism, iar Biblia foloseşte, cu siguranţă, un limbaj marţial pentru a descrie 
conflictul spiritual al epocii moderne. Probabil că termenul de “protest cultural” traduce mai 
bine această idee într-un idiom modern, având în vedere realitatea şi istoria războiului în lumea 
noastră. Biserica protestează împotriva culturii, oferind o viziune adevărată a ceea ce înseamnă 
să fii un om creat după chipul lui Dumnezeu. 

Această abordare este sugerată în literatura creştină a secolului al II-lea. Aşa numiţii apologeţi 
greci, ca Iustin Martirul, au vorbit Imperiului Roman dintr-o perspectivă creştină. Ceea ce este 
interesant, comparativ cu modul în care procedează mulţi creştini de azi situaţi la ambii poli ai 
spectrului politic, este modul respectuos în care aceşti apologeţi vorbeau. Nu-şi iroseau timpul 
dezvăluind relele împăratului şi ale curtenilor, ci susţineau pe drept că creştinii erau cei mai 
buni cetăţeni, cei mai buni părinţi, cei mai buni slujitori, vecini, angajaţi şi că ar trebui lăsaţi în 
pace să îşi continuie vieţile fără să fie hărţuiţi de autorităţi. Bineînţeles, existau limite în 
participarea acestora la viaţa civică: dacă ar fi rugaţi să aducă jertfe sau să se închine cezarului 
ca unui Dumnezeu, ei vor refuza, însă dincolo de acestea, erau membri buni ai comunităţii 
romane. 

În secolul al V-lea, Augustin, în Cartea a XIX-a a operei sale “Despre cetatea lui Dumnezeu”, oferă 
un argument similar. Creştinii, spune el, erau cetăţeni atât ai cetăţii pământeşti, cât şi a cetăţii lui 
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Dumnezeu. Vecinii lor păgâni erau cetăţeni doar ai cetăţii pământeşti, însă acest lucru nu 
însemna că cele două grupuri nu aveau interese şi iubiri comune, mai presus de pacea şi 
prosperitatea cetăţii pământeşti. Atât păgânii, cât şi creştinii, îşi doreau aceste lucruri şi puteau 
lucra împreună pentru a le obţine. Aceasta însemna că creştinii puteau şi trebuiau să fie cetăţeni 
buni, atât cât angajamentul suprem faţă de Dumnezeu le îngăduia să fie. 

Atât apologeţii, cât şi Augustin, oferă o viziune bisericii într-o cultură ostilă, cerându-i bisericii să 
fie biserică şi creştinilor să fie membri constructivi ai societăţii în care sunt aşezaţi. Unii ar putea 
spune că neputinţa de a intra în confruntare directă şi agresivă seamănă mai degrabă cu 
înfrângerea şi retragerea. Aşa să fie? În probleme importante, cum ar fi avortul, creştinii din 
occident sunt liberi să-şi folosească drepturile de membri ai cetăţii pământeşti şi să militeze 
pentru bine. Nu susţin un chietism pasiv în care creştinii abdică de la responsabilităţile lor civice 
sau în care nu fac legatura dintre credinţă şi îndeplinirea acestor responsabilităţi. Vreau să spun 
că un război cultural care foloseşte uneltele, retorica şi armele lumii nu este pentru copiii lui 
Dumnezeu. Dacă apologeţii şi Augustin erau chietişti pasivi, este greu să explici cum creştinismul 
a ajuns să domine Occidentul atâtea secole. Dovezile istorice sugerează că abordarea lor s-a 
dovedit deosebit de eficientă în timp. Şi s-ar putea întâmpla la fel, din nou – poate nu în timpul 
vieţii mele sau în timpul vieţii copiilor mei. Însă Dumnezeu este suveran, Dumnezeu are o 
strategie pe termen lung şi voia Sa se va împlini, precum în cer, aşa şi pe pământ. 

Carl R. Trueman, Crossway 

Sursa foto: Saint Augustine of Hippo. Line engraving by N. Dossier after A. Dieu 

https://edictumdei.org/ce-putem-invata-de-la-biserica-primara-despre-viata-in-aceasta-
minunata-lume-noua/ 

 

 

14. Întâistătătorul BOUkr a ridicat în rang 3 noi mitropoliţi şi 5 arhiepiscopi – 

publicat pe 18 august de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) 

La liturghia de la aniversarea numirii sale în tronul mitropolitan, PF Onufrie a ridicat 5 episcopi 
la rangul de arhiepiscopi şi 3 arhierei la rangul de mitropoliţi. 

În ziua de 17 august 2022, în cadrul sfintei liturghii în cinstea aniversării alegerii sale la tronul 
Mitropoliei Kievului, Preafericitul Mitropolit Onufrie a ridicat trei episcopi ai Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene la rangul de arhiepiscopi şi cinci arhierei la rangul de mitropoliţi, relatează serviciul 
de presă al Eparhiei de Odesa pe pagina sa de Facebook. 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene i-a ridicat la rangul de mitropolit pe Arhiepiscopul 
Roman de Konotop şi Gluhov, Arhiepiscopul Alexie de Voznesensk şi Pervomaisk şi pe 
Arhiepiscopul Bogolep al Alexandriei şi Svetlovodskului. 

Episcopul Veniamin de Hotin, episcopul Victor de Barîşevka, episcopul Silvestru de Belgorod, 
episcopul Serghie de Ladyjinsk şi episcopul Pimen de Rivne şi Ostroh au fost ridicaţi la rangul de 
arhiepiscopi. 

https://edictumdei.org/ce-putem-invata-de-la-biserica-primara-despre-viata-in-aceasta-minunata-lume-noua/
https://edictumdei.org/ce-putem-invata-de-la-biserica-primara-despre-viata-in-aceasta-minunata-lume-noua/
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Reamintim că pe 17 august, Preafericitul Mitropolit Onufrie a oficiat liturghia în Lavra Peşterilor 
de la Kiev cu ocazia aniversării alegerii sale la catedra de la Kiev. 

https://spzh.news/ro/news/90159-predstojately-upc-vozvel-v-san-treh-novyh-mitropolitov-i-
pyaty-arkhijepiskopov 

 

 

15. Parohia BOUkr din Bruxelles a celebrat ziua Mântuitorului Atotmilostiv – 

publicat pe 18 august de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) 

Comunitatea nou creată a BOUkr din Bruxelles a sărbătorit pentru prima dată Scoaterea 
Preacinstitului şi de Viaţă Dădătorului Lemn al Crucii Domnului. 

În ziua de 14 august 2022, la Bruxelles, parohia nou creată a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a 
Tuturor Sfinţilor din Peşterile Kievului s-a adunat pentru o rugăciune comună pentru a celebra 
Scoaterea Preacinstitului şi de Viaţă Dădătorului Lemn al Crucii Domnului şi ziua de pomenire a 
celor şapte Mucenici Macabei. 

UJO a scris mai devreme că protoiereul Dimitrie Popescu care slujeşte în comunitatea Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene din capitala Belgiei, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în biserica în cinstea 
Maicii Domnului care aparţine Bisericii Ortodoxe Române, unde comunitatea nou creată se 
adună de obicei duminica. 

La finalul Sfintei Liturghii, s-a săvârşit sfinţire mică a apei şi a mierii. Din această zi, credincioşii 
sunt binecuvântaţi să guste din noua recoltă. 

De asemenea, părintele Dimitrie a spus că în ziua de 19 august 2022, comunitatea Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene din Bruxelles va oficia o slujbă solemnă pentru de sărbătoarea Schimbării la 
Faţă a Mântuitorului, care va începe la ora 9:00 la adresa: Avenue Norbert Gilles 67, 1070, 
Anderlecht. 

UJO a raportat mai devreme că în comunitatea Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Bruxelles au fost 
deja săvârşite 12 Taine ale Botezului. 

https://spzh.news/ro/news/90144-prihod-upc-v-bryussele-vpervyje-otmetil-prazdnik-
vsemilostivogo-spasa 

 

 

17. Sultanul care aduce pacea. Erdogan spune că e gata să fie mediator – publicat 

pe 18 august, de Q Magazine 

Erdogan, Zelensky şi Guterres s-au întâlnit în oraşul ucrainean Lviv pentru a discuta măsurile 
care pot fi luate pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia prin mijloace 
diplomatice. 

https://spzh.news/ro/news/90159-predstojately-upc-vozvel-v-san-treh-novyh-mitropolitov-i-pyaty-arkhijepiskopov
https://spzh.news/ro/news/90159-predstojately-upc-vozvel-v-san-treh-novyh-mitropolitov-i-pyaty-arkhijepiskopov
https://spzh.news/ro/news/90144-prihod-upc-v-bryussele-vpervyje-otmetil-prazdnik-vsemilostivogo-spasa
https://spzh.news/ro/news/90144-prihod-upc-v-bryussele-vpervyje-otmetil-prazdnik-vsemilostivogo-spasa
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„În timpul întâlnirii noastre trilaterale, am evaluat şi posibilităţile de a transforma atmosfera 
pozitivă creată de acordul de la Istanbul în pace permanentă”, a spus Erdogan, într-o conferinţă 
de presă comună. 

Erdogan este de părere că războiul din Ucraina ar trebui soluţionat pe căi diplomatice şi că 
Ankara poate ajuta ca mediator. 

„Suntem pregătiţi să acţionăm ca facilitator sau mediator către obiectivul de resuscitare a 
negocierilor în parametrii care s-au conturat la Istanbul. Ceea ce contează este să găsim calea cea 
mai scurtă şi mai justă spre masa negocierilor”, a mai spus preşedintele Erdogan, adăugând că va 
discuta alte detalii cu omologul său rus Vladimir Putin. 

De asemenea, preşedintele turc a precizat că şi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi 
Volodimir Zelensky împărtăşesc acest punct de vedere. 

Recept Tayyip Erdogan, Antonio Guterres, şi Volodimir Zelensky împărtăşesc ideea încetării 
conflictului ruso-ucrainean pe cale diplomatică Foto president.gov.ua 

Recep Tayyip Erdogan a tras un semnal de alarmă în privinţa pericolului unui „nou Cernobâl”, 
referindu-se la situaţia tensionată de la centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruşi. 

„Ne-am exprimat preocupările privind luptele în desfăşurare în jurul centralei nucleare de la 
Zaporojie. Nu vrem să trecem printr-un nou Cernobâl”, a afirmat Erdogan. 

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi că orice pagubă adusă 
centralei nucleare de la Zaporojie ar fi o „sinucidere”, în contextul în care Kievul şi Moscova se 
acuză reciproc de bombardarea acesteia. 

Secretarul general ONU, Antonio Guterres, şi Volodimir Zelensky, preşedintele Ucrainei, înaintea 
summitului tripartit de la Lviv Foto president.gov.ua 

„Trebuie să spunem lucrurile aşa cum sunt: orice pagubă potenţială la Zaporojie ar fi o 
sinucidere”, a declarat Guterres, făcând apel încă o dată la “demilitarizarea” centralei, ocupată de 
armata rusă. 

Declarându-se „grav preocupat” de situaţia din cea mai mare centrală nucleară din Europa, el a 
făcut apel ca aceasta să nu fie utilizată „pentru indiferent care operaţiune militară”. 

„Un acord este necesar de urgenţă pentru a restabili Zaporojie ca infrastructură pur civilă şi 
pentru a asigura securitatea regiunii”, a mai afirmat Guterres. 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că a convenit asupra parametrilor unei 
posibile misiuni a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la Zaporojie în cadrul 
discuţiilor de la Liov cu preşedintele turc şi secretarul general al ONU. 

Zelenski a declarat în cadrul conferinţei de presă că Rusia trebuie să-şi retragă imediat forţele şi 
să înceteze bombardamentele din perimetrul centralei din sudul Ucrainei. 

https://www.qmagazine.ro/sultanul-care-aduce-pacea-erdogan-spune-ca-e-gata-sa-fie-
mediator/ 

https://www.qmagazine.ro/sultanul-care-aduce-pacea-erdogan-spune-ca-e-gata-sa-fie-mediator/
https://www.qmagazine.ro/sultanul-care-aduce-pacea-erdogan-spune-ca-e-gata-sa-fie-mediator/
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18. Elevii din Polonia vor învăţa obligatoriu la şcoală cum să tragă cu arma. 

„Dacă vreţi pace, pregătiţi-vă pentru război” – publicat de Şcoala9 

De la 1 septembrie, lecţiile teoretice, dar şi în poligoane vor fi obligatorii pentru elevii de clasa a 
8-a şi liceenii din Polonia. Autorităţile poloneze au luat această decizie în contextul războiului 
din Ucraina. „Dacă un copil de 15 ani poate primi educaţie sexuală, de ce să nu instruim  minorii 
şi în domeniul apărării?”, a transmis Mikołaj Pawlak, avocatul poporului, potrivit publicaţiei 
italiene LâEspresso.  

„În scopul familiarizării cu armele, elevii vor avea lecţii de tir. În acest fel, polonezii vor putea să 
se apere”, a spus ministrul polonez al Educaţiei, Przemysław Czarnek, la televiziunea Republika, 
potrivit LâEspresso.  

„Dacă am fi făcut această propunere în urmă cu doar câţiva ani, ne-am fi confruntat cu critici 
puternice din partea opoziţiei. Dar astăzi cred că suntem cu toţii de acord că pregătirea pentru 
apărare trebuie să revină”, a mai declarat ministrul.  

Liderul polonez este convins că invazia Rusiei în Ucraina forţează „o revizuire a problemei 
educaţiei în domeniul armelor în rândul tinerilor”. Astfel, de la 1 septembrie, elevii de clasa a 8-a, 
dar şi cei din primele clase de liceu vor învăţa la şcoală cum să se apere, mai precis cum să 
folosească o armă.  

Elevii mai mari, din clasele a XI-a şi a XII-a, urmează lecţii de „educaţie pentru securitate” încă 
din 2017, când a avut loc reforma învăţământului, notează sursa citată.  

Totodată, pe lângă lecţiile de tir propriu-zise, elevii vor învăţa, potrivit ministrului, tehnici de 
salvare şi prim ajutor şi vor dobândi noţiuni despre securitatea statului. Scopul este de a-i 
pregăti pe elevi pentru ameninţările războiului, în contextul invaziei ruseşti din Ucraina.  

Modificările din programa şcolară vor intra în vigoare în luna septembrie a acestui an, însă elevii 
de gimnaziu vor avea mai întâi parte de ore de teorie, anunţă presa poloneză. Ei nu vor lua cu 
asalt poligoanele de tragere, tocmai pentru a înţelege mai întâi elementele de bază ale utilizării 
în siguranţă a armelor.  

Un alt motiv ar fi că, deocamdată, lipseşte personalul calificat care să-i instruiască pe copii. „Este 
greu de imaginat că un profesor de geografie sau de educaţie fizică ar putea da lecţii despre 
licenţierea armelor sau despre tir, după un scurt curs de formare. Şi nu există mulţi instructori 
specializaţi, deoarece polonezii nu erau interesaţi în masă de arme. Cel puţin până la izbucnirea 
războiului din Ucraina”, notează publicaţia poloneză Oko Press.  

„Dacă vreţi pace, pregătiţi-vă pentru război” 

Totuşi, având în vedere evenimentele din ultimele luni, interesul polonezilor pentru arme se 
schimbă, potrivit sursei citate. „Dacă vreţi pace, pregătiţi-vă pentru război”, le-a spus în repetate 
rânduri premierul Mateusz Morawiecki cetăţenilor polonezi.  

Astfel, consolidarea societăţii civile ar servi la sprijinirea armatei, a cărei sarcină este aceea de a 
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„descuraja inamicul”, mai spun autorităţile.  

De aceeaşi părere este şi avocatul poporului pentru drepturile copilului, Mikołaj Pawlak. „A le 
permite copiilor să înveţe cum funcţionează o armă are rolul de a-i face să se simtă mai în 
siguranţă”, explică el.  

„Conform legislaţiei poloneze, un copil de 15 ani poate fi educat în materie de sexualitate, aşa că 
de ce n-am putea instrui minorii şi în domeniul apărării?”, a subliniat avocatul poporului. 

Astfel, Pawlak a deschis o discuţie mai amplă cu privire la ceea ce ar trebui să se predea în şcolile 
poloneze de astăzi, având în vedere că educaţia sanitară a dispărut din programa şcolară a 
elevilor din Polonia, care includea teme legate de siguranţa elevilor, notează LâEspresso. 

https://scoala9.ro/elevii-din-polonia-vor-invata-obligatoriu-la-scoala-cum-sa-traga-cu-arma-
/1359/ 

https://scoala9.ro/elevii-din-polonia-vor-invata-obligatoriu-la-scoala-cum-sa-traga-cu-arma-/1359/
https://scoala9.ro/elevii-din-polonia-vor-invata-obligatoriu-la-scoala-cum-sa-traga-cu-arma-/1359/

