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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 3 August 2022, ora 13.00 

 
- 9.106 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(5.643 de teste RT-PCR și 23.090 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 391 cazuri; 

- în județul Botoșani – 116 cazuri;  

- în județul Neamț – 139 cazuri; 

- în București – 1801 cazuri. 

- 41 decese( 27 nevaccinați, 14 vaccinați) 

- 3.995 de persoane internate, 284 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-03.08.2022.pdf 

 

 

 

 

2. Defibrilator cardiac, achiziţionat şi montat în curtea Mitropoliei. ISU Iaşi va 

instrui mai multe persoane – BZI, Radio Hit, Radio Iași, Youtube, 

Monitorul de Vrancea, Trinitas, AgerPRess, Știrea de Iași, Știri 247, Știri 

Moldova 24, Ziareonline, Basilica,  Tele M, Radio Hit, 24- ore, Iași tv Life, 

News Pașcani, 2 August 2022 
 

Marţi, 2 august 2022, Arhiepiscopia Iasilor a anunţat că a achiziţionat şi montat în curtea Mitropoliei 

Moldovei şi Bucovinei un defibrilator cardiac. Acesta se afla pe tabloul de informatică turistică din 

fața catedralei. 

Vă aducem aminte că astfel de aparate se mai regăsesc în Piaţa Unirii, în Parcul Copou, dar şi în 

pridvorul Bisericii „Sfântul Nectarie” din cartierul ieşean Alexandru cel Bun. 

Defibrilator cardiac, montat în curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 

Defibrilatorul cardiac ce se regăseşte în curtea Mitropoliei din Iaşi poate fi utilizat în tratamentul 

fibrilaţiei atriale sau ventriculare. Acesta extrem de util în cazul unor urgenţe, până la sosirea unui 

echipaj medical specializat. Instrumentul are o serie de instrucţiuni simple de folosire în cazul 

acordării primului ajutor. 

Conform comunicatului, el a fost livrat şi instalat de o societate comercială din Cluj, specializată în 

aparatura medicală de urgenţă. 

„Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi se va ocupa zilele acestea de instruirea unor 

persoane care asigură permanenţa în cadrul Ansamblului Mitropolitan pentru ca defibrilatorul să fie 

folosit corespunzător în cazul necesităţii acordării primului ajutor. Până în momentul de faţă nu au fost 

incidente în zonă care să determine această achiziţie, acţiunea având un scop preventiv”, au transmis 

reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor. 

Peste 50.000 de decese au loc în România din cauza stopului cardio respirator 

Vă aducem aminte că stopul cardio-respirator este cea mai frecventă cauză de deces în rândul 

populaţiei din România şi nu numai. Conform documentului, peste 50.000 de decese au loc anual din 

această cauză şi chiar foarte multe din acestea au loc pe stradă. Dintre aceste decese, circa 40% dintre 

pacienţii care se afla în stop cadio-respirator prezintă fibrilaţie ventriculară, iar un defibrilator are 

capacitatea de a restabili ritmul cardiac normal la o persoană care tocmai a suferit un atac de cord. 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-03.08.2022.pdf
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Important de precizat este ca în ultima perioadă, în Iaşi au fost cumpărate mai multe astfel de aparate 

şi montate în zonele aglomerate din oraş pentru a putea fi utilizate în cazul unor urgenţe. Ele sunt 

amplasate în Piaţa Unirii, în Parcul Copou, dar şi în pridvorul Bisericii „Sfântul Nectarie” din cartierul 

ieşean Alexandru cel Bun, acesta din urmă fiind achiziţionat cu sprijinul credincioşilor din parohie. 

Echipamentele de pe mașinile de intervenție, reparate de Serviciul de Ambulanță Iași 

Dotările de pe ambulanțele ce aparțin de Serviciului de Ambulanță Județean Iași au intrat într-un 

program amplu de revizie. Contractul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani. Licitația a fost 

programată la finalul lunii aprilie a acestui an. 

Astfel, pe data de 26 aprilie 2022, autoritatea contractantă a organizat o licitație pentru furnizarea 

serviciilor de reparare, revizie și întreținere a echipamentului medical. Valoarea estimată a contractului 

este de 10.008.775 de lei, fără TVA, aproximativ 2 milioane de euro. 

”În vederea desfășurării în bune condiții și de siguranță a activităților specifice unității (servicii de 

asistență medicală de urgență și transport medical asistat și consultații de urgență și transport sanitar 

neasistat), SAJ Iași intenționează să achiziționeze servicii de întreținere, revizie și reparare a 

echipamentului medical pentru tipurile de aparate medicale/dispozitive medicale/echipamente 

medicale”, se arată în caietul de sarcini. 

Contractul se va desfășura prin intermediul unui acord-cadru cu o durată de 24 de luni. Comisia de 

evaluare va alege oferta furnizorilor cu prețul cel mai mic. În trecut, SAJ a cumpărat și echipamente de 

protecție. 

 

 

 
 

 

 
https://www.bzi.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-

mai-multe-persoane-4513826 

 

http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-

moldovei-si-bucovinei/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M8waPTVUFc 

 

https://www.monitoruldevrancea.ro/2022/08/03/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-

https://www.bzi.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane-4513826
https://www.bzi.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane-4513826
http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://www.youtube.com/watch?v=6M8waPTVUFc
https://www.monitoruldevrancea.ro/2022/08/03/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
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mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/ 

 

https://www.trinitas.tv/defibrilator-amplasat-in-curtea-catedralei-mitropolitane-din-iasi/ 

 

https://www.agerpres.ro/culte/2022/08/02/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-

moldovei-si-bucovinei--958399 

 

https://www.stireadeiasi.ro/stiri-locale/defibrilator-cardiac-montat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-

bucovinei/ 

 

https://www.stiri247.com/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-

instrui-mai-multe-persoane 

 

https://stirimoldova24.ro/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-

bucovinei/ 

 

https://www.ziareonline24.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-

va-instrui-mai-multe-persoane-235526/ 

 

https://basilica.ro/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/ 

 

https://telem.ro/defibrilator-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-iasi/ 

 

https://www.radiohit.ro/stiri/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/ 

 

https://24-ore.ro/2022/08/02/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/ 

 

https://www.iasitvlife.ro/stiri/foto-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-

din-iasi/ 

 

https://newspascani.com/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/ 

 

 

 

 

3. A doua ediție a Taberei din pridvorul satului, în Parohia Schitu Duca - News 

Pașcani, 3 August 2022, de Redacția 

 
În perioada 29-31 iulie 2022, în Parohia Adormirea Maicii Domnului Comuna Schitu Duca, 

Protopopiatul Iași 3, l inițiativa preotului paroh Dan Pădure s-a desfășurat a doua ediție a Taberei din 

pridvorul satului. 

Tabăra a fost organizată cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în colaborare cu Primăria 

Schitu Duca, Școala Gimnazială Poieni și Dispensarul Comunei. 

Cu această ocazie s-au desfășurat diverse activități, pe categorii de vârstă: ateliere de scrisori, de 

comunicare, de practică religioasă, de istorie și de creație. Anul acesta, pe lângă cei 180 de copii din 

comuna Schitu Duca, s-au alăturat și copii din Târgu Frumos și Vaslui. 

Împreună s-au bucurat de dansuri, jocuri pe echipe, jocuri olimpice, tir cu arcul și vânătoare de 

comori. De asemenea, d-na dr. stomatolog Ioana Danale le-a vorbit copiilor dspre importanța igienei 

https://www.monitoruldevrancea.ro/2022/08/03/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://www.trinitas.tv/defibrilator-amplasat-in-curtea-catedralei-mitropolitane-din-iasi/
https://www.agerpres.ro/culte/2022/08/02/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei--958399
https://www.agerpres.ro/culte/2022/08/02/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei--958399
https://www.stireadeiasi.ro/stiri-locale/defibrilator-cardiac-montat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://www.stireadeiasi.ro/stiri-locale/defibrilator-cardiac-montat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://www.stiri247.com/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane
https://www.stiri247.com/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane
https://stirimoldova24.ro/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://stirimoldova24.ro/iasi-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-mitropoliei-moldovei-si-bucovinei/
https://www.ziareonline24.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane-235526/
https://www.ziareonline24.ro/defibrilator-cardiac-achizitionat-si-montat-in-curtea-mitropoliei-isu-iasi-va-instrui-mai-multe-persoane-235526/
https://basilica.ro/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
https://telem.ro/defibrilator-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-iasi/
https://www.radiohit.ro/stiri/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
https://24-ore.ro/2022/08/02/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/foto-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
https://www.iasitvlife.ro/stiri/foto-un-defibrilator-a-fost-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
https://newspascani.com/defibrilator-amplasat-in-curtea-ansamblului-mitropolitan-din-iasi/
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orale și i-a bucurat cu daruri. Tot în cadrul taberei, d-l Asoltani Adrian a prezentat o demonstrație de 

Kick boxing, din partea echipei Scorpions Schitu Duca. 

În cea de-a treia zi de tabără, copiii au participat la Sfânta Liturghie, unde L-au primit pe Hristos prin 

Sfânta Împărtășanie. Apoi Asociația Geto-Dacilor din Moldova, invitată de Domnul Primar Grigore 

Corciovă, i-a captivat pe copii prin ateliere de gătit, jocuri, costume și obiecte medievale. Focul de 

tabără și lansarea de lampioane au încununat șirul activităților. 

„Mulțumim Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Părintelui Mihail Siminciuc pentru echipa de 

voluntari, Primăriei Schitu Duca, prin Domnul Primar Grigore Corciovă, Școlii Gimnaziale Poieni, 

prin Doamna Director Gontariu Ramona Andreea, Domnul Director Adjunct Goga Vasile și cadrele 

didactice implicate precum și Doamnei Doctor Mihaela Pandele. De asemenea, aducem mulțumiri Pr. 

Protopop Roșu Mihail din cadrul Protopopiatului Iași 3 pentru îndrumare, sponsorilor și tuturor celor 

implicați”, a transmis părintele Dan Pădure. 

 

https://newspascani.com/a-doua-editie-a-taberei-din-pridvorul-satului-in-parohia-schitu-duca/ 

 

 

 

4. Popa a băgat mortul în casă tinerelor enoriașe. Sunt bătute preventiv - BZI, 

3 August 2022 
 

La final de rubricuță, babele bârfitoare vă mai pun câteva vorbe despre popa Orez de la Iași. De când 

cu scandalul cu amanta, e jale printre enoriașe. Multe nici nu mai ies din casă că-s movate rău. Cică, 

acum, pe la Podișu lui Iloaia, au început să ajungă bărbații care au fost plecați în străinătate. Care cum 

ajunge acasă, prima dată își bate bine soția și după caută popa, preventiv, nu de alta. Acum, cât e 

glumă e glumă, dar câteva familii de acolo i-au pus gând rău la popă… Plângeri, amenințări și tot 

tacâmul ca popa să plece de la parofie… Mai vedem… 

 

https://www.bzi.ro/popa-a-bagat-mortul-in-casa-tinerelor-enoriase-sunt-batute-preventiv-4514248 

 

 

 

5. Se apropie hramul Parohiei „Schimbarea la Față” Tașca – Secu - Ziar Bicaz, 

3 August 2022 
 

Se apropie hramul Bisericii și al parohiei „Schimbarea la Față a Mântuitorului Hristos”, Tasca. 

Programul va decurge astfel: 

1. Vineri, 5 august 2022, orele 18, Slujba Vecerniei hramului, unită cu Litia la care vor sluji un sobor 

numeros de preoți. 

2. Sâmbătă, 6 august 2022, ora 8, Slujba Utreniei urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, 

săvârșită de asemeni tot cu sobor numeros de preoți. 

Nădăjduim că și hramul din acest an să fie încărcat cu adânci trăiri duhovnicești și cu multă bucurie. 

Vă așteptăm cu mult drag să trăim împreună și să împărtășim împreună toate aceste momente și 

bucurii duhovnicești! Sărbătoare binecuvântată să ne rânduiască Bunul Dumnezeu! 

Parohia „Schimbarea la Față” Tașca – Secu 

 

https://www.ziarbicaz.ro/se-apropie-hramul-parohiei-schimbarea-la-fata-tasca-secu 

 

https://newspascani.com/a-doua-editie-a-taberei-din-pridvorul-satului-in-parohia-schitu-duca/
https://www.bzi.ro/popa-a-bagat-mortul-in-casa-tinerelor-enoriase-sunt-batute-preventiv-4514248
https://www.ziarbicaz.ro/se-apropie-hramul-parohiei-schimbarea-la-fata-tasca-secu
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6. IPS Calinic: Când Statul Roman va returna Bisericii toate proprietățile 

confiscate, aceasta va oferi gratuit prescuri, vin, lumânări, tămâie, icoane, 

cruciulițe sau metaniere - News Bucovina, 3 August 2022 
 

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unei enoriașe motivul pentru care la 

pangarul bisericilor se vând lumânări, prescurile, vin, tămâie, sau alte produse și nu sunt oferite 

gratuit, arătând că acestea vor putea fi date gratuit atunci când Biserica Ortodoxă va primi toate 

proprietățile confiscate de stat. 

O credincioasă i-a transmis Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților că are o nelămurire arătând că dacă 

Mântuitorul Hristos a răsturnat mesele comercianților, nu înțelege de ce Biserica Ortodoxă Română  

face comerț cu prescuri, vin, lumânări, tămâie, icoane, cruciulițe, metaniere. 

„De ce nu sunt gratuite? Nu este Hristos capul Bisericii și modelul absolut?  Hristos e de acord cu 

acest comerț, din moment ce nu era de acord în secolul I?”, a întrebat enoriașa. 

În răspunsul său, IPS Calinic explică enoriașei că episodul evanghelic la care face referire surprinde 

mânia manifestă a lui Iisus față de cei care, preocupați prea mult de îndeplinirea formală a legii și de 

cultul sacrificial practicat în acea vreme, făceau ca templul să semene mai degrabă cu o peşteră de 

tâlhari în care se împărţea prada, după cum anticipase Ieremia. 

„Nu cred că este cazul de a compara aceasta cu pangarul bisericilor. Mântuitorul denunță violenţa 

jertfelor sacrificiale în numele Domnului, îndemnând la iubire, milă, pace, rugăciune, ascultare, care 

sunt cele mai plăcute jertfă pentru Dumnezeu. Ori lumânările, prescurile, vinul, tămâia și celelalte pe 

care le găsim la pangare sunt expresii ale recunoștinței pe care suntem chemați să o arătăm față de 

Dumnezeu prin cuvintele: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate.””, a arătat 

IPS Calinic 

Mai mult, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților spune că acestea vor fi oferite gratuit când Biserica 

Ortodoxă își va recuperea proprietățile confiscate. 

„Cu toate acestea, vă asigur că atunci când Statul Roman va returna Bisericii toate proprietățile 

confiscate, aceasta va oferi gratuit toate cele enumerate de dumneavoastră. Vă rugăm să faceți 

demersuri în acest sens!”, a transmis IPS Calinic. 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348775/ips-calinic-cand-statul-roman-va-returna-bisericii-

toate-proprietatile-confiscate-aceasta-va-oferi-gratuit-prescuri-vin-lumanari-tamaie-icoane-cruciulite-

sau-metaniere 

 

 

 

7. 64 de copii și tineri săraci din județ au beneficiat în luna iulie de programe 

de vacanță la Slătioara susținute de Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit 

Dosoftei” - News Bucovina, 3 August 2022 
 

Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” a organizat în luna iulie mai multe programe de 

vacanță pentru tineri. 

Astfel, după Programul de Vacanță pe care l-a organizat pentru tinerii voluntari ai Asociației Tinerilor 

Ortodocși Suceveni (ATOS) drept recompensă pentru efortul susținut în perioada pandemiei și în 

contextul actual al războiului, unde s-au implicat cu dăruire în sprijinirea refugiaților, a venit rândul 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348775/ips-calinic-cand-statul-roman-va-returna-bisericii-toate-proprietatile-confiscate-aceasta-va-oferi-gratuit-prescuri-vin-lumanari-tamaie-icoane-cruciulite-sau-metaniere
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348775/ips-calinic-cand-statul-roman-va-returna-bisericii-toate-proprietatile-confiscate-aceasta-va-oferi-gratuit-prescuri-vin-lumanari-tamaie-icoane-cruciulite-sau-metaniere
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348775/ips-calinic-cand-statul-roman-va-returna-bisericii-toate-proprietatile-confiscate-aceasta-va-oferi-gratuit-prescuri-vin-lumanari-tamaie-icoane-cruciulite-sau-metaniere
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celor două Programe de Vacanță pentru copiii și tinerii necăjiți din întreg județul Suceava, din 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. 

Potrivit pr. Justinian-Remus Cojocar, tineri înscriși în proiectul de burse „Bani de liceu” și copii și 

tineri necăjiți aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 

Suceava au făcut parte din primul Program de Vacanță de la Slătioara, la poalele Masivului Rarău, 

unde este Rezervația Naturală Codrii Seculari, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO. În al doilea 

Program de Vacanță au participat copii și tineri săraci din parohii din județul Suceava și un tânăr din 

cadrul Asociației Nevăzătorilor Suceava. 

Astfel, 64 de copii și tineri s-au bucurat în cadrul celor două Programe de Vacanță, fiecare cu durata 

de 5 zile. 

„Am fost tot timpul alături de ei împreună cu 4 voluntari din cadrul ATOS și ne-am străduit cu toții să 

le oferim oaspeților noștri clipe minunate. Drumeția în Rezervație și pe munte a fost spectaculoasă. De 

sus, de pe Runc, am văzut, în toată splendoarea, Fânețele Montane de la Todirescu și Masivul Rarău. 

La stână am mâncat caș, urdă și balmoș și ne-am jucat cu animalele. N-au lipsit sportul și mișcarea la 

fâneață, am jucat fotbal, volei, am alergat, am făcut jocuri. Am cântat la foișor și ne-am uitat la două 

filme frumoase și educative. Am avut și un atelier de cunoaștere a animalelor, în cadrul căruia copiii și 

tinerii au vizitat două gospodării din apropiere și au văzut cai, vaci, viței, oi, capre, găini și am 

descoperit cu toții ce foloase avem de la animale, pe care avem datoria să le îngrijim, evitând violența 

și batjocura la adresa lor”, a precizat pr. Justinian-Remus Cojocar 

Mai mult, acesta a apreciat că întâlnirea tinerilor cu psihologul a fost foarte potrivită, iar copiilor și 

tinerilor li s-a vorbit de primejdia petrecerii îndelungate pe internet, la telefon, televizor și rețele 

sociale și s-au abordat teme precum: bucuria, stima de sine, curajul, hotărârea și managementul 

timpului. 

Din 2007 și până acum, 624 de copii și tineri au fost sprijiniți de Asociația Culturală „Sfântul 

Mitropolit Dosoftei”. 

Pr. Justinian-Remus Cojocar a spus că și luna august care a început este, din nou, o provocare 

frumoasă pentru că urmeză alte două Programe de Vacanță pentru copiii și tinerii săraci, aflați pe lista 

de așteptare. 

El a menționat că persoanele care doresc să sprijine această activitate pot să facă donații către 

Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” IBAN: RO02CECESV5930RON0969960 deschis la 

CEC Bank Suceava 

 

https://www.newsbucovina.ro/social/348827/64-de-copii-si-tineri-saraci-din-judet-au-beneficiat-in-

luna-iulie-de-programe-de-vacanta-la-slatioara-sustinute-de-asociatia-culturala-sfantul-mitropolit-

dosoftei 

 

 
 

8. Pelerinajul Icoanei Maicii Domnului de la Giurgeni prin județul Bacău - 

Deșteptarea, 3 August 2022, de Petru Done 
 

Creștinii ortodocși din parohiile Protopopiatului Onești se pot închina și reculege la Icoana Maicii 

Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, care a poposit în mijlocul enoriașilor. Evenimentul are loc prin 

proiectul misionar-pastoral „Har și binecuvântare în Protopopiatul Onești”, organizat în a VII-a sa 

ediție în perioada 31 iulie-4 august, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, 

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și prin implicarea părintelui protopop dr. Ioan Bârgăoanu. 

Activitatea duhovnicească marchează un pelerinaj al Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea 

Giurgeni la începutul Postului Adormirii, chemând pe toți cei care au nevoie să plece genunchii la 

https://www.newsbucovina.ro/social/348827/64-de-copii-si-tineri-saraci-din-judet-au-beneficiat-in-luna-iulie-de-programe-de-vacanta-la-slatioara-sustinute-de-asociatia-culturala-sfantul-mitropolit-dosoftei
https://www.newsbucovina.ro/social/348827/64-de-copii-si-tineri-saraci-din-judet-au-beneficiat-in-luna-iulie-de-programe-de-vacanta-la-slatioara-sustinute-de-asociatia-culturala-sfantul-mitropolit-dosoftei
https://www.newsbucovina.ro/social/348827/64-de-copii-si-tineri-saraci-din-judet-au-beneficiat-in-luna-iulie-de-programe-de-vacanta-la-slatioara-sustinute-de-asociatia-culturala-sfantul-mitropolit-dosoftei
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rugăciune, în smerită cugetare și bucurie sfântă pentru ajutor. 

Icoana a poposit deja la Biserica Precista din Bacău și la Biserica Adormirii Maicii Domnului din 

Dofteana, dar și la bisericile „Sf. Ilie” din Slănic-Moldova, „Sf. Nicolae” din Onești, „Buna Vestire” 

din Mănăstirea Cașin și „Sf. Împărați” din Oituz. Marți, 2 august, se va afla, câte o oră-două, la Hârja, 

la Ferăstrău, la Bogdănești și la Negoiești, la Căiuți, Heltiu, Coțofănești și Viișoara. Miercuri, 3 

august, icoana va fi la Caraclău, Prăjoaia, Moreni, Berzunți, Orșa, la Spitalul din Onești și la 

Protopopiatul Onești. Iar joi, 4 august, icoana va fi la Slobozia, la două biserici din Brătila, dar și în 

Deleni și la Drăgugești. 

„Vă așteptăm să fim împreună în rugăciune și să ne unim glasurile, cântând: Bucură-te, cea plină de 

dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!” – este îndemnul părintelui 

protopop Ioan Bârgăoanu. 

 

https://www.desteptarea.ro/pelerinajul-icoanei-maicii-domnului-de-la-giurgeni-prin-judetul-bacau/ 

 

 

 

 

9. Slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiatã de PS Ignatie, în Parohia 

Pâhnesti - Vremea Nouă, 3 August 2022, de Alexandru CROITORU 

 
SLUJBA…Prezent în mijlocul enoriasilor care au luat parte la slujba Paraclisului Maicii Domnului în 

Parohia Pâhnesti, Prea Sfintia Sa Ignatie, Episcopul Husilor, le-a vorbit oamenilor despre ceea ce 

reprezintã Maica Domnului pentru credinta Ortodoxã. De asemenea, Înaltul Prelat a vorbit si despre 

faptul cã nivelul de educatie al unui om se probeazã si prin reflexul pe care îl are în a multumi pentru 

ceea ce primeste. «Noi credem cã ne putem schimba ca popor, printr-o economie prosperã, însã am 

convingerea cã un popor se schimbã si devine mai bun în momentul în care îsi asumã reflexul 

multumirii », a mai spus PS Ignatie. 

Venit în fruntea Episcopiei Husilor dupã înlãturarea fostului episcop acuzat de fapte penale si deloc 

ortodoxe, PS Igantie ne-a obisnuit cu discursurile sale pline de învãtãminte. Ultimul de acest gen a 

avut loc la Parohia Pâhnesti, acolo unde, alãturi de pãrintele protopop Marius-Cãtãlin Antohi si 

pãrintele paroh Costicã Parfene, Înaltul Prelat le-a vorbit celor prezenti despre darul fãcut de Maica 

Domnului cãtre credinciosi, dar si despre recunostinta pe care o datorãm lui Dumnezeu. „Cele douã 

sãptãmâni premergãtoare marelui praznic închinat Adormirii Maicii Domnului sunt, pentru fiecare 

dintre noi, zile de adâncire si de reflectie asupra tainei celei care L-a adus pe Dumnezeu-Fiul printre 

oameni. Maica Domnului ne-a fãcut cel mai frumos dar, de aceea o iubim atât de mult. Ea este cea 

care, prin smerenie si ascultare, a fãcut posibilã Întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin puterea Duhului 

Sfânt si prin umbrirea Celui Preaânalt, Dumnezeu – Tatãl. Sfântul Evanghelist Luca consemneazã 

vestea bunã pe care a primit-o Maica Domnului, si implicit întreaga umanitate, când Arhanghelul 

Gavriil i-a spus cã va naste pe Dumnezeu-Fiul din pântecele ei, si ea va deveni Nãscãtoare de 

Dumnezeu. Plinã de Duhul Sfânt, de smerenie si de multã ascultare, Maica Domnului, s-a întâlnit cu 

verisoara sa, Elisabeta, care i-a mãrturisit cã simte o bucurie aparte în urma acestei întâlniri, pentru cã 

în pântecele Fecioarei Maria este Dumnezeu întrupat. În urma acestei întâlniri, Maica Domnului I-a 

adresat lui Dumnezeu cea mai frumoasã rugãciune, cântare, care poartã numele generic de 

„Magnificat” (cuvânt din latinã care înseamnã „Mãreste”). Aceastã cântare a fost integratã în slujba 

Utreniei. Sfântul Irineu de Lyon ne spune cã aceastã cântare a Maicii Domnului este rostitã în numele 

întregii Biserici, în chip profetic, deci ne priveste pe fiecare dintre noi. Primul stih din aceastã cântare 

este: Mãreste sufletul meu pe Domnul. Când primim daruri de la Dumnezeu, când El vine în inima 

noastrã, simtim nevoia naturalã sã Îl slãvim, sã Îi multumim si sã Îi fim recunoscãtori, asa cum a fost 

https://www.desteptarea.ro/pelerinajul-icoanei-maicii-domnului-de-la-giurgeni-prin-judetul-bacau/
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Maica Domnului. Din pãcate, noi avem obiceiul numai de a cere de la Dumnezeu. De prea putine ori Îi 

multumim pentru cele pe care ni le dãruieste, cu atâta îmbelsugare. Se spune cã a cere este mai greu 

decât a multumi. Nu cred cã este asa. Este mai usor sã cerem, mai ales când ne aflãm într-o situatie de 

ananghie, într-o încercare, la o rãscruce a vietii. Este mult mai greu sã stim sã multumim, dupã ce 

Domnul ne dãruieste atâtea daruri », a transmis enoriasilor PS Igantie. 

„Nivelul de educatie al unui om se probeazã si prin reflexul pe care îl are în a multumi pentru ceea ce 

primeste” 

De asemenea, înaltul prelat a vorbit credinciosilor prezenti la slujba Paraclisului Maicii Domnului 

despre ceea ce reprezintã reflexul oamenilor de a multumi pentru ceea ce primesc în dar, de la 

Dumnezeu. „Noi credem cã ne putem schimba ca popor, printr-o economie prosperã, însã am 

convingerea cã un popor se schimbã si devine mai bun în momentul în care îsi asumã reflexul 

multumirii. Sã stim sã multumim pentru orice lucru pe care îl primim si sã nu credem cã totul ni se 

cuvine. Din pãcate, fiind, poate, prea bucurosi pentru ceea ce primim, noi uitãm, de cele mai multe ori 

sã Îi multumim lui Dumnezeu. O cinstim pe Fecioara Maria pentru cã este Maica lui Dumnezeu. Asa 

cum ne cinstim propriile mame sau cum cinstim mamele prietenilor nostri. Nu putem spune unui 

prieten cã îl cinstim, dar pe mama sa o denigrãm. În acest rãstimp liturgic, învãtãm de la Maica 

Domnului sã Îi multumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit, asa cum si ea I-a multumit. 

Dumnezeu sã devinã o realitate atât de covârsitoare si prezentã în viata noastrã, încât sã nu Îl uitãm 

niciodatã. Întotdeauna, când primim daruri de la Dumnezeu, sã ne meargã gândul înspre cea care s-a 

învrednicit sã primeascã ca Dumnezeu-Fiul sã Se zãmisleascã, ca Om, în pântecele ei. Maica 

Domnului Îi este recunoscãtoare lui Dumnezeu, iar noi îi suntem recunoscãtori ei. Sã ne rugãm mai 

mult în aceastã perioadã, sã citim din Sfânta Scripturã si sã ne spovedim mai des”, a încheiat Prea 

Sfintia Sa. 

Alexandru CROITORU  

 

https://www.vremeanoua.ro/slujba-paraclisului-maicii-domnului-oficiata-de-ps-ignatie-in-parohia-

pahnesti/ 

 

 

 

10. Reacția lui ÎPS Teodosie, după procesul câștigat cu Poliția pentru o amendă 

primită în pandemie - BZI, 3 August 2022 
 

ÎPS Teodosie a declarat marți, la Antena 3, după ce instanța a anulat amenda de 1.000 de lei primită de 

înaltul ierarh pentru nerespectarea izolării în pandemie, că care încredere în justiția din România. 

Arhiepiscopul Tomisului a spus că într-o singură zi a primit 3 amenzi, doar că s-au dat în lipsa 

acestuia, pe baza unor filmări. 

„(Văd decizia) ca pe ceva foarte firesc, pentru că eu am încredere în justiție. Îi port în rugăciune pe 

judecători, datorită lor mai avem parte de dreptate în țara asta. Numai într-o singură zi mi-au dat 3 

amenzi, pe 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, pentru că am la Biserică, am fost pe faleză și nu mai știu 

unde m-au mai găsit. Amenzile s-au dat în lipsă, pe baza filmărilor. După ce m-au amendat mi-a venit 

și ordinul de restricție. Niște anomalii”, a declarat ÎPS Teodosie. 

Arhiepiscopul Tomisului a fost sancționat de Poliție în luna ianuarie de trei ori în aceeași zi 

Judecătoria Constanța a anulat una dintre cele trei amenzi primite de ÎPS Teodosie pentru încălcarea 

restricţiilor impuse de pandemie. Arhiepiscopul Tomisului a fost sancționat de Poliție în luna ianuarie 

de trei ori în aceeași zi din cauza nerespectării carantinei, acesta continuând să participe la diverse 

manifestări publice. 

Procesul a fost câștigat și amenda de 1.000 de lei a fost anulată 

https://www.vremeanoua.ro/slujba-paraclisului-maicii-domnului-oficiata-de-ps-ignatie-in-parohia-pahnesti/
https://www.vremeanoua.ro/slujba-paraclisului-maicii-domnului-oficiata-de-ps-ignatie-in-parohia-pahnesti/
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Potrivit avocatului său, Adrian Cuculis, procesul a fost câștigat și amenda de 1.000 de lei a fost anulată 

în instanță. 

„ÎPS Teodosie, amendat de catre poliţia din Constanţa că nu a respectat măsura abuzivă a izolării la 

domiciliu, câştigă procesul cu Politia Română şi anulează amenda de 1000 de lei, dar se şi constată că 

slujba din 24 ianuarie de pe faleza Cazinoului din Constanţa a fost săvârşită în mod legal. Procesul l-

am pornit în ianuarie, iar în opt luni de zile am reuşit să dovedim că ÎPS Teodosie a fost amendat pe 

nedrept şi izolat în mod abuziv”, anunță avocatul. 

 

https://www.bzi.ro/reactia-lui-ips-teodosie-dupa-procesul-castigat-cu-politia-pentru-o-amenda-

primita-in-pandemie-4514431 

 

 

 

 

11. Cumplitul sfârșit al lui Ambrozie, Arhiepiscopul Moscovei acuzat de 

conspirație și linșat de popor pentru că a interzis pelerinajul religios în 

timpul marii epidemii de ciumă - Colecționarul de Istorie, 3 Februarie 2021, 

By Matei Udrea 

 
Marea epidemie de ciumă care a răvășit Rusia între 1770 și 1772, pornită de la Focșani și răspândită în 

tot Estul Europei, arată că, în fața acelorași pericole, oamenii reacționează la fel indiferent de secolul 

în care trăiesc. 

În fața valului de îmbolnăviri, autoritățile moscovite au adoptat o serie de măsuri care pot părea 

cunoscute: carantină, închiderea spațiilor publice, stoparea activităților care presupuneau contactul 

între oameni – inclusiv afacerile și comerțul. 

Nemulțumirile populației s-au acumulat, dar picătura care a umplut paharul a fost încercarea 

Arhiepiscopului Ambrozie al Moscovei de a opri pelerinajul religios din acel an la icoana Fecioarei 

Maria. Mulțimea furioasă s-a răsculat și l-a ucis pe prelatul ortodox care urmărise doar protejarea 

oamenilor. 

Epidemia de ciumă care a lovit Rusia în 1770-1772 a plecat de la Focșani, după ce autoritățile au 

refuzat să recunoască apariția flagelului 

Ciuma care avea să ucidă între o șesime și o treime dintre locuitorii Moscovei (circa 50-100.000 din 

300.000) și să provoace pierderi umane necalculate până azi în centrul Rusiei, Ucraina și Polonia, a 

dat primele semne în ianuarie 1770, printre trupele rusești staționate în Moldova în timpul războiului 

cu Imperiul Otoman din perioada 1768-1774. 

Prima eroare a fost negarea evidenței. Conducătorii Rusiei nu erau dispuși să accepte că e posibilă o 

epidemie. Împărăteasca Ecaterina a II-a a negat zvonurile scriindu-i poetului francez Voltaire că în 

primăvară cei declarați morți de ciumă de către inamici vor fi gata de luptă împotriva turcilor. 

Generalul Christopher von Stoffeln, care conducea armata rusă din Moldova, a decretat că epidemia 

nu există și i-a pedepsit pe doctorii care semnalaseră problema. 

Totul s-a îngropat în tăcere până când un alt medic, chirurgul Gustav Orreus, care îi raporta direct 

mareșalului Piotr Rumanțiev, a făcut o investigație și, descoperind că boala care se răspândește este, 

într-adevăr, ciumă, a băgat armata în carantină. 

Generalul care a negat existența ciumei și a pedepsit medicii avea să moară el însuși răpus de boală în 

mai 1770 

Răscoala ciumei din Moscova, din 1771, a plecat de la interzicerea pelerinajului religios la o icoană 

despre care poporul credea că e făcătoare de minuni și că vindecă bolile 

https://www.bzi.ro/reactia-lui-ips-teodosie-dupa-procesul-castigat-cu-politia-pentru-o-amenda-primita-in-pandemie-4514431
https://www.bzi.ro/reactia-lui-ips-teodosie-dupa-procesul-castigat-cu-politia-pentru-o-amenda-primita-in-pandemie-4514431
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Generalul Stoffeln a refuzat însă în continuare să accepte verdictul medicilor și n-a evacuat orașele 

unde izbucnise plaga. În final, el însuși a căzut victimă ciumei în luna mai 1770. 

Această atitudine a autorităților, corelată cu condițiile de război, a dus la răspândirea epidemiei, care 

prin intermediul legăturilor militare a pătruns rapid în Polonia și Ucraina. În august 1770, primele 

cazuri se semnalaseră deja la Briansk, în apropierea Moscovei. 

Împărăteasa Ecaterina a continuat să nege existența epidemiei, deși era clar, la acea oră, că știe foarte 

bine despre ce e vorba. Încercările ei de a ascunde adevărul și întârzierea cu care s-au dispus măsurile 

necesare au agravat infinit situația. 

Ciuma a lovit cumplit într-un stat înapoiat, unde locuitorii trăiau în ignoranță, mizerie și sărăcie 

În momentul în care ciuma a pătruns în Moscova, orașul era într-o situație foarte precară. Petru cel 

Mare mutase centrul imperiului la Sankt Petersburg, iar vechea capitală își pierduse din importanță. 

Moscova, la fel ca toată Rusia, era deja într-un retard istoric, civilizațional și educațional masiv față de 

Vestul Europei. Petru cel Mare a început procesul de occidentalizare, dar decalajele erau uriașe. 

Împărăteasa Ecaterina a încercat și ea câte ceva. Nivelul poluării, al mizeriei, bolile de tot felul, 

mirosurile pestilențiale copleșeau orașele. 

La sat, rușii trăiau într-o stare mai apropiată de animalitate decât de umanitate. Țăranii duceau vieți 

scurte, mizerabile și violente, în cocioabe și bordeie, rețeaua de drumuri era ca și inexistentă, iar statul 

își făcea simțită prezența doar când se strângeau birurile sau se făceau recrutări pentru armată. 

Ecaterina cea Mare a încercat să ia măsuri de igienizare: a scos măcelăriile, piețele și cimitirele în 

afara orașelor și a anunțat pedepse pentru cei care poluau apele 

Ecaterina cea Mare a Rusiei a încercat să îndrepte țara spre Occident. Decalajul era însă prea mare, iar 

locuitorii nu înțelegeau de ce trebuie să-și schimbe stilul de viață 

Ecaterina a venit pe tron în 1762 și a încercat câte ceva. Planul său era de a occidentaliza imperiul, iar 

măsurile impuse prin decrete imperiale erau cât se poate de benefice: s-a dat ordin ca fabricile, 

măcelăriile, piețele de pește și cimitirele să fie scoase în afara orașelor. S-au anunțat pedepse pentru 

cei care poluau apele. 

Deciziile împărătesei vizau, totuși, doar așezările urbane – țăranii iobagi, care reprezentau peste 90% 

din populație, erau văzuți în continuare ca o categorie de suboameni care nu meritau atenție. Țăranii 

erau considerați sursă de boli și de putrefacție, iar orașele luau diverse măsuri pentru a-i ține în afara 

lor. 

În acest context, suprapus peste situația administrativă haotică a Moscovei – n-avea granițe precise, nu 

exista o evidență a populației și nici un plan al orașului –, apariția ciumei s-a dovedit fatală. 

Măsurile autorităților moscovite în 1771, la apariția epidemiei: carantină, închiderea piețelor, 

cârciumilor și bâlciurilor. Oamenii au crezut că la mijloc e o conspirație 

Primele semne că molima cumplită a ajuns în Moscova au apărut la sfârșitul lui 1770. Peste iarnă, 

gerul a domolit virulența bolii. Dar epidemia a erupt din nou în primăvara lui 1771. 

Autoritățile au intervenit în forță cu setul binecunoscut de măsuri, pe care toate orașele Europei 

învățaseră să-l aplice în ultimele sute de ani, la apariția epidemiei. S-a instituit carantina forțată, 

oamenii fiind consemnați în case. Au fost distruse casele contaminate. Băile, bâlciurile și piețele 

publice au fost închise. 

Măsurile de prevenție a răspândirii bolilor au creat furie în rândurile populației. Oamenii erau mai 

îngrijorați de pierderea locurilor de muncă decât de ciumă. 

Consecință a restricțiilor, economia Moscovei a început să sufere. Fabrici, piețe, magazine, clădiri 

administrative fuseseră închise. Noul șef al sistemului sanitar din Moscova a pus lacătul și pe cârciumi 

și biserici. Au apărut și problemele cu aprovizionarea – nu se mai găsea mâncare. 

Boierii și toți oamenii înstăriți au fugit din oraș, refugiindu-se pe proprietățile de la țară din calea 

ciumei, a restricțiilor și a foamei. 

Dar majoritatea zdrobitoare a orășenilor n-au avut unde se duce și au rămas pe loc, într-o stare de 

nemulțumire care creștea amenințător. Oamenii stăteau în case, furioși că li se interzice stilul de viață 
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cu care se obișnuiseră. 

Au apărut teoriile conspirației. Poporul credea că boala este opera unui plan secret al autorităților, care 

vor să-i ucidă și să-i sărăcească. 

Decizia Arhiepiscopului Ambrozie de a muta icoana făcătoare de minuni și vindecătoare a fost 

considerată dovada supremă a conspirației: după ce îi îmbolnăviseră, conducătorii nu-i lăsau acum pe 

oameni să alunge ciuma cu ajutorul credinței 

Scena asasinării Arhiepiscopului Ambrozie al Moscovei de către mulțime, în 1771. Schiță de 

Geoffroy, în 1845 

Scânteia care a aprins butoiul cu pulbere a fost decizia Arhiepiscopului ortodox al Moscovei, 

Ambrozie, de a anula pelerinajul religios la icoana Fecioarei Maria de la Bogoliubovo, în Kitai-gorod. 

Ambrozie era un conducător luminat al ortodoxiei. Erudit, cunoscător a mai multe limbi străine, 

arhiepiscopul era renumit pentru mai multe lucrări, inclusiv pentru traduceri din ebraică. Era un 

susținător al științei și unul dintre ierarhii ruși care luptau împotriva superstițiilor. Se frământa căutând 

mijloace de a ameliora condițiile de trai ale oamenilor sărmani din Moscova, dar în același timp era și 

ctitor de mănăstiri și biserici. 

În toamna lui 1771, prelatul a luat decizia de a muta icoana pentru a-i proteja pe enoriași, fiind evident 

pericolul uriaș al unei molipsiri în masă în mulțimea care urma să se strângă. 

Numai că oamenii au înțeles altceva. Gestul arhiepiscopului, de a muta icoana despre care poporul 

credea că face minuni și vindecă bolile, a fost perceput ca dovadă clară a conspirației. Furioși că 

autoritățile le-au adus boala, iar acum îi lasă fără icoana făcătoare de minuni care urma să-i vindece, 

rușii s-au răsculat. 

Pe 15 septembrie 1771, mulțimi uriașe s-au strâns în Piața Roșie, chemate de dangătul clopotelor. 

Locuitorii au dat peste cap cordoanele militare și au năvălit în Kremlin, au prădat cramele de vin și au 

distrus Mănăstirea Șudov, unde se afla și reședința arhiepiscopului. 

Arhiepiscopul a plătit cu viața încercarea de a-i proteja pe credincioși: a fost linșat de popor la 

Mănăstirea Donskoi 

Ambrozie însuși a reușit să fugă, în ultima clipă, la un alt locaș bisericesc, Mănăstirea Donskoi. 

A doua zi, răsculații și-au continuat opera distructivă. Puhoiul a năvălit și la Mănăstirea Donskoi, unde 

l-a dibuit pe Arhiepiscopul Ambrozie și l-a linșat cu o furie nebună. Înalta față bisericească plătea 

astfel cu viața încercarea de a-și proteja enoriașii. 

Spre după-amiază, rebelii înconjuraseră Kremlinul, unde de data asta au fost întâmpinați de numeroase 

gărzi înarmate. Plebea a cerut ca șeful gărzilor, generalul Piotr Ieropkin, să se predea. Ieropkin 

rămăsese la conducerea orașului după ce guvernatorul Saltikov a dat bir cu fugiții, la fel ca și șeful 

poliției. 

Poporul a încercat să ia cu asalt Porțile Spasski. Dar armata a deschis focul, iar mulțimea s-a dispersat 

rapid. 

Pe 17 septembrie a existat o nouă încercare de răscoală. Oamenii s-au strâns iar la Porțile Spasski, 

unde au cerut ridicarea carantinei. Armata i-a împrăștiat din nou, reușind să aresteze și câteva sute de 

rebeli. 

10 zile mai târziu, Guvernul a trimis o comisie condusă de prințul Grigori Orlov, favoritul împărătesei 

Ecaterina. S-au luat o serie de măsuri, printre care aprovizionarea orașului cu alimente, redeschiderea 

băilor publice, slăbirea restricțiilor, permisiunea de a se relua comerțul și oferirea de lucru pentru 

locuitori. 

Totuși, ciuma a continuat să facă ravagii. În septembrie s-au înregistrat la Moscova peste 20.000 de 

morți, iar în octombrie – alți aproape 18.000. Numărul lor a început să scadă odată cu răcirea vremii, 

dar epidemia, deși declarată oficial închisă în septembrie 1771, a revenit în primăvara lui 1772. 

 

 

https://colectionaruldeistorie.ro/cumplitul-sfarsit-al-lui-ambrozie-arhiepiscopul-moscovei-acuzat-de-

https://colectionaruldeistorie.ro/cumplitul-sfarsit-al-lui-ambrozie-arhiepiscopul-moscovei-acuzat-de-conspiratie-si-linsat-de-popor-pentru-ca-a-interzis-pelerinajul-religios-in-timpul-marii-epidemii-de-ciuma/
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conspiratie-si-linsat-de-popor-pentru-ca-a-interzis-pelerinajul-religios-in-timpul-marii-epidemii-de-

ciuma/ 

 

 

 

  

12. Coreea de Sud dezvoltă tatuajul nanotehnologic care monitorizează 

sănătatea - MEdia Fax, 2 August 2022 
 

Cercetătorii de la Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) din oraşul Daejeon, 

situat la sud-vest de Seul, au dezvoltat o cerneală electronică pentru tatuaje, realizată din metal lichid 

şi nanotuburi de carbon, care funcţionează ca un electrod bio. 

Conectată la un dispozitiv ECG sau la un alt senzor, aceasta poate trimite o citire a ritmului cardiac al 

pacientului şi a altor semne vitale, cum ar fi glucoza, către un monitor. 

În cele din urmă, cercetătorii îşi propun să poată renunţa la senzorii bio. 

"În viitor, ceea ce sperăm să facem este să conectăm un cip wireless integrat cu această cerneală, astfel 

încât să putem comunica sau să putem trimite semnale între corpul nostru şi un dispozitiv extern", a 

declarat liderul proiectului, Steve Park, profesor de ştiinţa materialelor şi inginerie. 

Teoretic, astfel de monitoare ar putea fi amplasate oriunde, inclusiv în casele pacienţilor. 

Cerneala este neinvazivă şi este realizată din particule pe bază de galiu, un metal moale şi argintiu, 

utilizat şi în semiconductori sau în termometre. Nanotuburile de carbon ajută la conducerea 

electricităţii, oferind în acelaşi timp durabilitate. 

"Când este aplicat pe piele, tatuajul nu se desprinde chiar daă este freat, ceea ce nu este posibil doar cu 

metalul lichid", a declarat Park. 

 

 https://www.mediafax.ro/externe/coreea-de-sud-dezvolta-tatuajul-nanotehnologic-care-

monitorizeaza-sanatatea-21052334 

 

 

 

13. Papa Francisc spune că a simţit „ca o palmă peste faţă” mărturiile 

populaţiilor indigene: „A fost un moment dureros” - DIGi 24, 3 August 2022 
 

Suveranul Pontif a mers într-o călătorie de şase zile în Canada, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai 

populaţiilor indigene. Foto: Profimedia Images 

Papa Francisc a declarat, miercuri, că a simţit ca "o palmă peste faţă" mărturiile victimelor violenţelor 

din şcolile rezidenţiale pentru copiii indigeni din Canada. Suveranul Pontif a revenit dintr-o călătorie 

de şase zile în Canada, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai populaţiilor indigene. Papa le-a cerut 

iertare pentru ceea ce el a numit "răul" comis în aceste şcoli înfiinţate de guvernele de la acea vreme, 

însă administrate mai ales de Biserica Catolică. 

Suveranul Pontif s-a întors sâmbătă din Canada, unde a avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai 

populaţiilor indigene - Primele Naţiuni, Metişi şi Inuiţi. Liderul Bisericii Catolice le-a cerut iertare, 

relatează AFP, citată de Agerpres. 

"Vă asigur că în timpul acestor întâlniri, în special în ultima, am primit durerea acestor oameni ca pe o 

palmă", a spus papa Francisc în timpul audienţei generale săptămânale de la Vatican. 

Să auzi "persoane în vârstă care au pierdut copii, care nu ştiu unde sunt" a fost "un moment dureros", a 

mai spus el. 

Papa Francisc şi-a încheiat călătoria în Canada vineri la Iqaluit, capitala vastului teritoriu Nunavut din 
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arhipelagul arctic, unde a cerut din nou iertare pentru violenţele din cele 139 de şcoli-internat unde au 

fost trimişi circa 150.000 de copii indigeni între sfârşitul secolului al XIX-lea şi anii 1990. 

Mulţi dintre ei au fost înfometaţi, bătuţi şi abuzaţi sexual în cadrul unui sistem care viza adaptarea şi 

convertirea copiilor indigeni la societatea creştină şi pe care Comisia pentru Adevăr şi Reconciliere 

din Canada l-a numit un "genocid cultural". Sute de copii indigeni au murit în cadrul acestor instituţii. 

Editor : A.A. 

 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/papa-francisc-spune-ca-a-simtit-ca-o-palma-peste-fata-marturiile-

populatiilor-indigene-a-fost-un-moment-dureros-2035337 

 

 

 

 

14. VIDEO - Preot ars într-un incendiu puternic în Năsăud: casa parohială a 

luat foc -Știri pe surse, 3 August 2022, de Autor: Mihai Cistelican 
 

Un incendiu a cuprins, marţi noaptea, casa parohială din cartierul Liviu Rebreanu al oraşului Năsăud, 

iar preotul, în vârstă de 38 de ani, a suferit arsuri superficiale în zona capului, refuzând ulterior 

transportul la spital, transmite Agerpres. 

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud, la caz au 

fost trimise trei echipaje de pompieri, inclusiv autospeciala de intervenţie la înălţime, şi un echipaj de 

prim-ajutor al SMURD. 

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de 

aproximativ 220 de metri pătraţi. 

Intervenţia promptă a pompierilor a făcut ca interiorul casei şi cea mai mare parte a podului să fie 

salvate. 

Preotul a suferit arsuri superficiale la nivelul capului, a primit asistenţă medicală din partea 

paramedicilor SMURD şi a refuzat transportul la spital. 

Conform informaţiilor furnizate miercuri AGERPRES de către purtătorul de cuvânt al ISU Bistriţa-

Năsăud, Marius Rus, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea unor materiale 

care se pot aprinde uşor lângă sursa de căldură, respectiv o perdea aflată lângă un bec. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-preot-ars-la-cap-intr-un-incendiu-puternic-in-nasaud-casa-parohiala-

a-luat-foc_2498010.html 

 

 

 

 

15. Zelenski, gata să schimbe Constituția Ucrainei în favoarea „căsătoriilor” 

homosexualilor - Active NEws, 3 August 2022, DE ANDREI NICOLAE 
 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat în favoarea legalizării parteneriatelor între 

persoane de același sex în Ucraina, informează miercuri DPA și Agerpres, preluate de ȘtiripeSurse. 

Zelenski a făcut această precizare în răspuns la o petiție online care cere autorizarea căsătoriilor între 

persoane de același sex în Ucraina. Peste 28.000 de oameni au semnat această petiție, de la începutul 

lunii iunie. 

Șeful statului a precizat în răspunsul scris de marți că, potrivit Constituției ucrainene, căsătoria este 

uniunea dintre un bărbat și o femeie, adăugând că sub regimul legii marțiale instituit pe fondul 
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conflictului armat cu Rusia Constituția nu poate fi schimbată, în acest moment. 

Totuși, a menționat Zelenski, guvernul ucrainean a pregătit deja opțiuni pentru legalizarea 

parteneriatelor, în viitor. 

„Într-o lume modernă, o țară își demonstrează valorile democratice asigurând drepturi egale pentru 

toți”, a mai scris președintele ucrainean. 

 

https://www.activenews.ro/stiri/Zelenski-gata-sa-schimbe-Constitutia-Ucrainei-in-favoarea-

%E2%80%9Ecasatoriilor-homosexualilor-175434 

 

 

 

 

 

 


