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

-  5.202 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(2.209 de teste RT-PCR și  12.666 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 109 cazuri; 

- în județul Botoșani – 25 cazuri;  

- în județul Neamț – 43 cazuri; 

- în București – 1027 cazuri. 

- 12 decese(9 nevaccinați, 3 vaccinați) 

- 4.158 de persoane internate, 263 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-01.08.2022.pdf 

 

 

 

 

2. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 31 iulie 2022, ora 13.00 
 

-  4.079  de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(2.994 de teste RT-PCR și 10.399 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 174 cazuri; 

- în județul Botoșani – 43 cazuri;  

- în județul Neamț – 46 cazuri; 

- în București – 1179 cazuri. 

- 16 decese(10 nevaccinați, 6 vaccinați) 

- 3.904 de persoane internate, 263 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-31.07.2022.pdf 

 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-01.08.2022.pdf
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-31.07.2022.pdf


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 30 iulie 2022, ora 13.00 

 
- 7.532 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(4.863 de teste RT-PCR și 17.849 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 326 cazuri; 

- în județul Botoșani – 67 cazuri;  

- în județul Neamț – 93 cazuri; 

- în București – 1663 cazuri. 

- 20 decese(14 nevaccinați, 6 vaccinați) 

- 3.760 de persoane internate, 254 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-30.07.2022.pdf 

 

 

 

 

4. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 29 iulie 2022, ora 13.00 

 
- 8.831 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(4.942 de teste RT-PCR și 20.669 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 329 cazuri; 

- în județul Botoșani – 82 cazuri;  

- în județul Neamț – 112 cazuri; 

- în București – 1632 cazuri. 

- 28 decese(20 nevaccinați, 8 vaccinați) 

- 3.757  de persoane internate, 266 la ATI. 

 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-29.07.2022-1.pdf 

 

 

 

 

5. Troiță ridicată la Ibănești de către un fost polițist dorohoian - Monitorul 

Botoșani, 31 Iulie 2022, De Sebastian Gheorghiu 
 

Un fost polițist dorohoian, aflat în prezent la pensie, a făcut un gest remarcabil. El a ridicat pe 

cheltuială proprie o troiță, în memoria bunicilor săi și a eroilor neamului românesc, iar sâmbătă, pe 30 

iulie a.c., în prezența a aproape 30 de persoane, rude, vecini și prieteni, preotul din comună a oficiat 

slujba de sfințire a troiței. 

Fostul polițist, Virgil Bordei, care deține și în prezent funcția de președinte al filialei Botoșani a 

Confederației Meridian, la care este afiliat sindicatul polițiștilor Pro-Lex, spune că ridicarea troiței în 

fața casei bătrânești din comuna Ibănești a fost o dorință mai veche determinată de respectul și 

recunoștința pentru bunicii săi, dar și pentru eroii neamului românesc. 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-30.07.2022.pdf
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-29.07.2022-1.pdf
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https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/troita-ridicata-la-ibanesti-de-catre-un-fost-politist-

dorohoian/ 

 

 

 

 

6. MONITORUL VIDEO: ÎPS Teofan, cuvânt de mulțumire pentru cei care s-

au implicat în organizarea comemorării Părintelui Patriarh Teoctist - 

Monitorul Botoșani, 31 Iulie 2022, De Virginia Constantiniu 
 

Ieri, în finalul Sfintei Liturghii și a slujbei de pomenire a Părintelui Patriarh Teoctist, ÎPS Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în comemorarea 

Patriarhului Teoctist, la 15 ani de la plecarea la Ceruri. 

ÎPS Teofan a mulțumit și ÎPS Teodosie, Arhiepiscopului Tomisului, “pentru împreună rugăciune și 

pentru cuvântul de omagiere” și părintelui profesor Ioan Sauca, din Geneva, pentru “cuvântul de 

mângâiere, cuvântul de aducere aminte a unor momente atât de adânci și înălțătoare din viața 

părintelui nostru Patriarh Teoctist“. 

 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/monitorul-video-ips-teofan-cuvant-de-multumire-pentru-

cei-care-s-au-implicat-in-organizarea-comemorarii-parintelui-patriarh-teoctist/ 

 

 

 

7. Satul Tocileni a fost astăzi capitala ortodoxiei românești. „Todiriță al 

mamei”, omagiat de sute de credincioși” - Monitorul Botoșani, Știri 

Botoșani,  Active News, 30 iulie 2022, Virginia Constantiniu 

 
Sute de botoșăneni, preoți, oficiali județeni și locali au participat astăzi la una dintre cele mai 

emoționante slujbe, la Casa Memorială „Teoctist Patriarhul”. ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoți și diaconi, au oficiat 

astăzi, în premieră, Sfânta Liturghie la Casa Memorială, pentru a marca 15 ani de la trecerea la cele 

veșnice a Patriarhului Teoctist, cel mai iubit fiu al comunității. Au răspuns invitației organizatorilor 

membrii familiei Patriarhului, prefectul Sorin Cornilă, deputatul Costel Șoptică, Doina Federovici, 

președintele Consiliului Județean. 

Copii și tineri îmbrăcați în frumoase costume populare, alături de preoți și de primarul Cozmin Epuraș, 

i-au întâmpinat pe ierarhi cu pâine, sare și flori. 

 

 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/30/satul-tocileni-a-fost-astazi-capitala-ortodoxiei-

romanesti-todirita-al-mamei-omagiat-de-sute-de-credinciosi/ 

 

https://stiri.botosani.ro/stiri/special/fostul-patriarh-teoctist-arapasu-comemorat-la-casa-memoriala-din-

tocileni-video.html 

 

https://www.activenews.ro/fotografia-zilei/Parastas-la-casa-parinteasca-din-Tocileni-a-vrednicului-de-

pomenire-Patriarh-Teoctist-cu-IPS-Teofan-Mitropolitul-Moldovei-si-Bucovinei-si-IPS-Teodosie-

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/troita-ridicata-la-ibanesti-de-catre-un-fost-politist-dorohoian/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/troita-ridicata-la-ibanesti-de-catre-un-fost-politist-dorohoian/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/monitorul-video-ips-teofan-cuvant-de-multumire-pentru-cei-care-s-au-implicat-in-organizarea-comemorarii-parintelui-patriarh-teoctist/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/31/monitorul-video-ips-teofan-cuvant-de-multumire-pentru-cei-care-s-au-implicat-in-organizarea-comemorarii-parintelui-patriarh-teoctist/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/30/satul-tocileni-a-fost-astazi-capitala-ortodoxiei-romanesti-todirita-al-mamei-omagiat-de-sute-de-credinciosi/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/30/satul-tocileni-a-fost-astazi-capitala-ortodoxiei-romanesti-todirita-al-mamei-omagiat-de-sute-de-credinciosi/
https://stiri.botosani.ro/stiri/special/fostul-patriarh-teoctist-arapasu-comemorat-la-casa-memoriala-din-tocileni-video.html
https://stiri.botosani.ro/stiri/special/fostul-patriarh-teoctist-arapasu-comemorat-la-casa-memoriala-din-tocileni-video.html
https://www.activenews.ro/fotografia-zilei/Parastas-la-casa-parinteasca-din-Tocileni-a-vrednicului-de-pomenire-Patriarh-Teoctist-cu-IPS-Teofan-Mitropolitul-Moldovei-si-Bucovinei-si-IPS-Teodosie-Arhiepiscopul-Tomisului-impreuna-cu-nepoatele-Patriarhului.-Fotografiile-Zilei-175402
https://www.activenews.ro/fotografia-zilei/Parastas-la-casa-parinteasca-din-Tocileni-a-vrednicului-de-pomenire-Patriarh-Teoctist-cu-IPS-Teofan-Mitropolitul-Moldovei-si-Bucovinei-si-IPS-Teodosie-Arhiepiscopul-Tomisului-impreuna-cu-nepoatele-Patriarhului.-Fotografiile-Zilei-175402
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Arhiepiscopul-Tomisului-impreuna-cu-nepoatele-Patriarhului.-Fotografiile-Zilei-175402 

 

 

 

 

8. Mănăstire-mausoleu unică unde „boieri au picatu şi viteji au pieritu suptu 

mâna pagânilor”. Zi solemnă - Adevărul, 29 iulie 2022,de Dan Sofronia  

 
La Războieni au loc manifestări dedicate împlinirii a 125 de ani de la zidirea de către ofiţerii 

Regimentului 15 Dorobanţi a monumentului dedicat eroilor de la Valea Albă.    În apropierea acestui 

edificiu este şi Mănăstirea Războieni, ctitorul ei fiind Ştefan cel Mare, cel care, după 20 de ani de la 

luptele din 26 iulie 1476, a pus piatra de temelie a aşezământului. A fost sfinţit pe 8 noiembrie 1496.    

Acum mai bine de cinci secole şi jumătate, oastea voievodului a fost copleşită pe armata lui Mahomed 

al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Mănăstirea a fost construită exact pe locul gropii comune 

unde au fost depuse rămăşiţele moldovenilor.    De altfel, denumirea satului Valea Albă ar proveni de 

la oasele rămase în zonă după bătălia cu turcii, care au fost depuse peste ani într-un cimitir comun. 

Apoi, în comuna nemţeană, la 28 octombrie 1897 a fost construit un monumentul. El a fost conceput 

un sculptor şi arhitect german. La inaugurarea sa a participat şi profesorul universitar Vasile A. 

Urechia.    La 500 de ani de la bătălia de la Valea Alba, pe 25 iulie 1976, a avut loc una din cele mai 

de amploare manifestări din România. De atunci, cu unele întreruperi, ultima zi din luna iulie a devenit 

sărbătoarea comunei Războieni. Pe lângă ceremoniile militare şi religioase, în localitate au loc 

evenimente specifice în ultimele trei zile ale săptămânii: spectacole, târg de produse tradiţionale, bâlci.    

Este şi prilejul cu care localnicii din comunitate şi zona Tupilaţi, acolo unde este celebrul Han al 

Ancuţei, să se întoarcă acasă de pe meleaguri străine, acolo unde muncesc. Cât despre mănăstire, ea 

este unică în ţară, constituindu-se într-un mausoleu ce adăposteşte sub dalele altarului şi pronaosului 

osemintele ostaşilor căzuţi la Valea Albă. Iată ce relata cronicarul Grigore Ureche despre lupta de la 

Valea Albă şi mănăstirea ce dăinuie peste veacuri în ţinutul străjuit de Ceahlău:    „Şi atâta de ai noştri 

au pierit, cât au înălbit poiana de trupurile de a celor pieriţi. Şi mulţi din boierii cei mari au picatu, 

vitejii cei buni au pieritu şi fu scârbă mare a toată ţara, dacă auziră că au căzut moldovenii suptu mâna 

păgânilor. (...) După ieşirea nepriietinilor şi a vrăjmaşilor din tară, dacă au strânsu Ştefan Vodă 

trupurile morţilor, movilă de cei morţi au făcatu şi pre urmă ş-au ziditu deasupra oasilor o biserică“.   

 

https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/manastire-mausoleu-unica-boieri-picatu-viteji-pieritu-suptu-

mana-paganilor-zi-solemna-1_62e3facd5163ec42711a7b65/index.html 

 

 

 

 

 

9. Filă de cronică de vară - Monitorul Suceava, 30 Iulie 2022 

 
De peste 10 ani mergem cu mai mari ori mai mici copii în pelerinaje. În aceste zile, pe 21-22 iulie am 

trăit cu tinerii Centrului Ecclesia al comunei Bunești de departe, cea mai frumoasă ieșire cultural 

religioasă. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ne-am propus ca tinerii 

Centrului Ecclesia al comunei Bunești – care cuprinde persoane din satele Bunești, Uncești, Petia și 

Podeni, să poposim în câteva din cele mai importante locuri spirituale și culturale ale țării. 

Timp de 2 zile, cu sprijinul ostenelii domnului învățător Gheorghiță Ghiniță, ne-am închinat și am 

gustat din locurile pline de Har ale capitalei și am cules lumină din marile focare de cultură ale urbei 

https://www.activenews.ro/fotografia-zilei/Parastas-la-casa-parinteasca-din-Tocileni-a-vrednicului-de-pomenire-Patriarh-Teoctist-cu-IPS-Teofan-Mitropolitul-Moldovei-si-Bucovinei-si-IPS-Teodosie-Arhiepiscopul-Tomisului-impreuna-cu-nepoatele-Patriarhului.-Fotografiile-Zilei-175402
https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/manastire-mausoleu-unica-boieri-picatu-viteji-pieritu-suptu-mana-paganilor-zi-solemna-1_62e3facd5163ec42711a7b65/index.html
https://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/manastire-mausoleu-unica-boieri-picatu-viteji-pieritu-suptu-mana-paganilor-zi-solemna-1_62e3facd5163ec42711a7b65/index.html
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de la Dâmbovița. Cu emoție am pus fruntea la pământ cu toții înaintea raclei Sfântului Dimitrie 

Basarabov și am sărutat moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Nectarie la 

Catedrala Patriarhală; am poposit pentru a cere înțelepciune Sfintei Ecaterina, chiar în Casa ei de la 

Facultatea de Teologie, am fost impresionați de măreția și harul Sfântului Spiridon în Catedrala 

Paraclis Patriarhal închinat lui, ne-am cucerit de puterea Sfinților Efrem cel Nou și Nectarie aflați în 

Mănăstirea Radu Vodă, am parcurs cele 33 de trepte spre Biserica nucleu a Bucureștilor- Bucur 

Ciobanul, unde ne-am întâlnit cu Sfintele Moaște ale Sfinților Atanasie și Chiril – apărători și modele 

pentru noi toți de apărare a adevărului credinței Bisericii. Am poposit la Curtea Veche pentru a ne 

închina Sfântului Antonie cel Mare, am purces prin Orașul Vechi pentru a ajunge și a face o baie de 

Har la Minunata ctitorie brâncovenească Sf. Gheorghe Nou – prin îmbrățișarea Sfinților Martiri 

Brâncoveni și a mâinii Sfântului Ierarh Nicolae, și am atins monumentul KM 0 al României. Ne-am 

rugat înaintea Raclei cu o parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur și a copiei 

minunate a icoanei Maicii  Domnului Prodromița în Paraclisul Catedralei Naționale, ne-am prosternat 

înaintea Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica în  Mănăstirea lor din marginea capitalei, ne-am 

mângâiat de dragostea Maicii Domnului dinaintea Sfintei sale Icoane făcătoare de minuni de la 

Mănăstirea Pasărea, am slujit dimpreună în Paraclisul Seminarului Teologic Sfânta Filofteia de la 

Pasărea, ne-am întâlnit cu speciala artă brâncovenească la Biserica Stavropoleos de pe arhicunoscuta 

Strada Lipscani, am fost ospătați duhovnicește și culinar la Mănăstirea Antim și am luat 

binecuvântarea Sfântului Ciprian  în Biserica Zlătari. 

Pentru mințile și inimile tinerilor noștri am poposit și am avut privilegiul de a vizita oficial, cu ghizii 

locali, în urma unor programări deloc facile pentru grup mare, Palatul Parlamentului, Palatul 

Cotroceni, Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa, Muzeul Băncii Naționale a României, interiorul 

Ateneului Român, Gradina Zoo de la Băneasa. 

Ne-am recreat în  parcurile Cișmigiu și Herăstrău, în cel din urmă cu o plimbare deosebită pe lac, 

printre insule. Ne-am rugat în chiar locul lor de jertfă,  în Piața Revoluției, pentru sufletele eroilor din 

Decembrie 1989. 

Am savurat frumusețea Centrului Vechi și ne-am cumpărat cărți din cea mai frumoasa librărie a 

Europei: Cărturești Carusel. Am coborât și sub pământ pentru ca tinerii să simtă emoția unei călătorii 

cu Metroul. 

Și pentru că în aceste zile Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat ziua de naștere, i-am adus cu 

bucurie un coș cu flori, ca semn de aleasă prețuire pentru binecuvântarea prezentei Sale la cârma 

Bisericii Ortodoxe Române. 

Această excursie religios culturală din capitală a fost răsplata oferită tinerilor noștri de la Bunești 

pentru câștigarea Concursului Național Catehetic al Patriarhiei Române „Rugăciunea în viața mea”. 

Întrucât tinerii aceștia minunați, frumoși și luminoși nu au văzut niciodată capitala, am pregătit și am 

plinit, cu mila Scumpului Dumnezeu acest proiect, intitulat ,„În această vară, pentru prima oară în 

capitală”. 

(Pr. prof. dr. Florin Grigorescu, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților) 

 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-30/Fila-de-cronica-de-vara 

 

 

 

10. Tabăra de vară pentru elevii seminariști la Mănăstirea Moreni  - Monitorul 

de Vaslui, 1 august 2022 

 
„Emoții, creativitate și cânt” este numele taberei organizată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte 

Episcop Ignatie, care s-a desfășurat în perioada 25-27 iulie 2022. În cadrul unor activități diverse, care 

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-30/Fila-de-cronica-de-vara
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au inclus și exerciții de autoapărare cu doi campioni europeni la Taekwon-do, tinerii s-au relaxat, s-au 

distrat și au participat și la programul mănăstirii. 

Profesorii Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși au organizat, în perioada 

25-27 iulie 2022, la Mănăstirea Moreni, Tabăra „Emoții, creativitate și cânt”, din cadrul proiectului 

„Înnoire prin credință, derulat pe parcursul întregului an școlar 2022-2023”, transmite Episcopia 

Hușilor. 

„Activitățile desfășurate în cadrul taberei au fost diverse, având ca scop valorificarea potențialului 

creativ, precum și exersarea abilităților de colaborare și comunicare ale participanților. 

Pe lângă jocurile distractive, elevii au avut parte și de exerciții de autoapărare, desfășurate sub 

îndrumarea a doi campioni europeni, Dumitru Iordachi și Ștefan Frațian, componenți ai Lotului 

Național de Taekwon-do, de la Asociația Club Sportiv ,,Liga de Est” – Vaslui, din cadrul Federației 

Române de Taekwon-do ITF”, au spus reprezentanții Episcopiei. 

În cadrul atelierelor de lucru la care au participat, elevii au deprins executarea primelor acorduri de 

chitară, dar și confecționarea unor obiecte handmade artizanale, prin tehnica quilling sau cosând pe 

etamină. 

Tabăra a durat trei zile, pe parcursul acestora elevii fiind antrenați și în activitățile unui atelier de 

teatru, care le-a oferit participanților prilejul de a-și manifesta creativitatea și originalitatea, dând viață 

personajelor lui Caragiale, spre amuzamentul tuturor. 

„Elevii seminariști au participat, cu deosebit interes, și la activitățile în cadrul cărora le-au fost 

prezentate, pe înțelesul lor, tainele Sfintei Scripturi. De asemenea, s-au implicat activ și în programul 

zilnic al mănăstirii, participând la oficierea Sfintei Liturghii și a Vecerniei, și oferindu-și ajutorul la 

trapeză”, au mai transmie reprezentanții Episcopiei. 

 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/tabara-de-vara-pentru-elevii-seminaristi-la-manastirea-

moreni/ 

 

 

 

11. Episcopul Husilor : „Suferim de o boală despre care se vorbește foarte puţin 

– narcisismul. Hristos ne învaţă să nu căutăm celebritatea, nici să fim 

populari” - BZV, 31 Iulie 2022 

 
Duminică, 31 iulie 2022, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie în 

Parohia Epureni, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, Ierarhul Hușilor a hirotonit și a instalat pe noul 

preot al acestei comunități. 

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele protopop Vasile Lăiu. 

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Episcop Ignatie a explicat de ce Domnul Hristos le 

poruncește celor vindecați să nu vorbească nimănui despre minunea la care au fost părtași. De 

asemenea, Preasfința Sa a descris un păcat foarte prezent în lumea actuală, narcisismul: 

Hristos a ţinut cont de rugămintea fierbinte a celor doi orbi, pornită din întreaga lor ființă. Ei s-au ţinut 

de Domnul Hristos, rugându-L în felul următor: „Iisuse, Fiule al lui David, ai milă de noi! Izbăvește-

ne din această neputinţă (infirmitate) a trupului!”. 

Probabil că cei doi orbi din naștere au auzit de Domnul Hristos, de minunile pe care le-a săvârșit. Așa 

se explică cum de au știut să I se adreseze într-o manieră atât de frumoasă și autentică, chiar teologică 

- ei au văzut în Hristos că este Fiul lui David, că S-a născut din spiţa neamului lui David. Au făcut o 

mărturisire foarte frumoasă. 

Hristos îi întreabă dacă au credinţa că El poate să îi tămăduiască de această infirmitate, iar ei răspund 

cu maximă promptitudine și cu o dorinţă extraordinară: „Da, Doamne! Credem că Tu poţi să ne 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/tabara-de-vara-pentru-elevii-seminaristi-la-manastirea-moreni/
http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/08/tabara-de-vara-pentru-elevii-seminaristi-la-manastirea-moreni/
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vindeci de această infirmitate”. 

Hristos a văzut credinţa și i-a vindecat pe acești doi orbi, însă le-a cerut un lucru care, în aparenţă, 

nouă poate ni se pare curios, inexplicabil – le-a poruncit celor doi orbi, cu asprime (adică cu multă 

fermitate și cu dorinţa expresă de a se ţine cont de această poruncă): „Nimeni să nu știe că v-am făcut 

lucrul acesta!”. 

Din această rugăminte reiese că Domnul Hristos nu avea nevoie de popularitate, nu era însetat de a fi 

celebru, nu avea morbul celebrităţii, pe care îl avem noi, cei de astăzi. 

Noi, când facem ceva bun, când ne comportăm frumos sau ne punem în lucrare anumite calităţi, 

așteptăm să fim lăudaţi, să ne bucurăm de cât mai multă apreciere din partea oamenilor.. 

Din păcate, ne place să trăim sub lumina reflectoarelor vieţii publice. 

Există o manieră compulsivă de a posta pe reţelele de socializare, de a exhiba viaţa privată în sfera 

publică, încât nu mai există niciun fel de graniţă (limită) între ceea ce ar trebui să ţină de intimitate – 

ceea ce ar trebui să se consume în taina sufletului unui om, în taina relaţiilor dintre oameni, sau în 

taina trăirii vieţii de familie – și ceea ce ţine de sfera vieţii publice. 

De ce există o asemenea atitudine, un asemenea comportament? Pentru că suferim de o boală despre 

care se vorbește foarte puţin – narcisismul. 

Un intelectual al ţării noastre are o carte, intitulată foarte sugestiv: «Facebook – fabrica de narcisism». 

Narcisismul are mult mai multe faţete, din perspectivă psihologică. Una dintre aceste faţete este cea în 

care vrem să ne livrăm – ca un fel de marfă cât se poate de bine ambalată – celor care ne urmăresc, 

celor care credem că, într-un anume fel, ne-ar aprecia. 

Este o iluzie, pentru că, chiar dacă am avea mii de aprecieri (like-uri) la o fotografie pe care o postăm 

sau la un text pe care îl scriem și îi dăm drumul în spaţiul public (în mediul virtual), acel „like” se dă 

într-un mod foarte automat. De multe ori, oamenii nici nu citesc conţinutul a ceea ce este acolo și, în 

virtutea faptului că ne știu și nutresc o oarecare simpatie faţă de noi, în mod aproape instinctual, dau 

un click, și noi, cei care avem smartphone-ul, suntem extrem de bucuroși că am acumulat nu știu câte 

mii de aprecieri (like-uri) sau de vizualizări. 

Cu cât omul este mai conștient că are anumite calităţi – mai ales dacă ajunge la convingerea că este un 

om inteligent și că el trebuie să devină un «influencer» - postează, compulsiv, de toate și pentru 

oricine, încât pagina respectivă devine un fel de bazar, din care fiecare alege ceea ce crede, ce poate și 

ce simte, în funcţie de dispoziţia pe care o are. 

El crede că are capacitatea de a deveni un exemplu în ceea ce privește o anumită opinie, vis-a-vis de 

un aspect al vieţii publice, culturale, politice, sau de orice altă natură (chiar de natură intimă). Dorinţa 

aceasta este deja expresia unui orgoliu, a unei mândrii nemăsurate. 

Hristos – Cel care a făcut o minune (cine a mai auzit să vindece cineva pe doi orbi sau un mut, sau să 

cheme pe cineva din moarte la viaţă? Singurul care a făcut acest lucru a fost Hristos sau Sfinţii Săi, cei 

care au primit acest dar de la El) – aproape că le-a spus în felul acesta: „Nu vorbiţi nimic din ceea ce 

am făcut Eu, despre această minune prin care voi aţi primit vederea (v-aţi căpătat vederea – deducem 

că erau orbi din naștere)! Tăceţi din gură! Vă spun cu asprime acest lucru!”, adică: „N-am nevoie de 

celebritate, nici de popularitate, de populism ieftin”. Din păcate, în lumea de astăzi suntem dominaţi 

aproape toţi de acest păcat al populismului. 

Ierarhul Hușilor a arătat că datoria celor care primesc un sprijin este să fie recunoscători, însă cei care 

oferă ajutorul nu trebuie să aștepte recunoștința și aprecierea: 

Cum răspund orbii la această rugăminte foarte fermă? Ei s-au dus și au vestit, lăsând bucuria din 

sufletul lor să grăiască în faţa tuturor celor cu care se întâlneau, spunându-le cât bine le-a făcut lor 

Dumnezeu și ce binecuvântare este că ei pot să vadă, să se bucure de tot ceea ce este în jurul lor. 

Am spune că orbii nu L-au ascultat pe Hristos. Dar, în același timp, spunem că au procedat corect. 

Datoria celui care beneficiază de un bine este să fie recunoscător, să vorbească despre binele care i s-a 

făcut. Cel care face binele nu are voie să cerșească recunoștinţa sau să caute celebritatea, prin 

intermediul celor care au beneficiat de o faptă bună (de un ajutor) – montându-i, într-un fel, să 
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vorbească despre ceea ce a făcut binefăcătorul. 

În lumea în care lucrurile sunt strâmbe și nu au un conţinut duhovnicesc profund, se mai întâmplă un 

fenomen foarte interesant: cărturarii și fariseii, văzând că Hristos a făcut aceste vindecări, L-au acuzat, 

spunându-I: „Tu scoţi cu domnul demonilor pe demoni!”, adică: „Şi Tu ești un fel de demon!”. Era o 

acuzație foarte gravă la adresa lui Hristos – Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit. Cum să fie El, ca 

Dumnezeu, într-un fel de pact cu diavolul, și minunile să fie un fel de aranjamente cu cel rău? Era o 

acuzaţie extrem de gravă, care venea din ură și din foarte multă răutate. 

Când suntem răi și invidioși, inventăm și atacăm, la nivel personal, biografia unui om. Dacă Hristos ar 

fi trăit în vremea noastră și S-ar fi bucurat de atâta apreciere, obiectivă, în virtutea faptelor pe care le 

săvârșește și pentru că este Dumnezeu, unii L-ar fi acuzat de populism, de popularitate, și că El caută, 

cu orice preţ, să fie apreciat. 

Diavolul este atât de viclean încât nu îi acuză pe cei care sunt, cu adevărat, populiști și cer să fie 

lăudaţi, adulaţi, apreciaţi în sfera vieţii publice. 

Preasfinția Sa a vorbit despre cum putem face diferența între o persoană sinceră și una care caută, cu 

orice preț, afirmarea și aprecierea din partea celorlalți: 

Care este lampa de control, când cineva este populist, și caută cu orice preţ să fie apreciat? Când nu 

este apreciat, se comportă într-o manieră de nerecunoscut – se tulbură, reproșează, jignește, și are mare 

grijă să ne spună că ne-a făcut un bine, iar noi nu am avut capacitatea de a recunoaște acest lucru. 

Aproape că este în stare nici să nu mai vorbească cu noi, dacă nu i-am fost recunoscători. 

Hristos nu a cerut nimic din toate acestea. Dimpotrivă, le-a spus: „Nu ziceţi absolut nimic din ceea ce 

am făcut Eu!”. Şi, așa cum este consemnat în Evanghelie, le-a spus „cu asprime”. Cu toate acestea, 

orbii au vorbit. 

Lucrul acesta se întâmplă când vrem să facem totul într-o smerenie deplină, într-o stare de anonimat, 

dar cei care se bucură de dragostea noastră, de atitudinea, sensibilitatea și bunătatea noastră, simt 

nevoia să ne mulţumească și să ne aprecieze cât mai mult, dar noi nu dorim lucrul acesta. 

Răutăcioșii ne vor acuza că umblăm după imagine, ca să ne confecţionăm o imagine pentru a fi cât 

mai prezenţi în spaţiul public. Ceea ce este complet greșit, pentru că ne dăm seama foarte ușor cine 

umblă după celebrităţi ieftine. 

În lumea în care trăim nici nu prea sunt șanse ca cineva să fie celebru prin fapte bune, cu ceva frumos, 

deosebit din punct de vedere spiritual. Nu aceasta se vinde. Se vinde altceva, și noi suntem vinovaţii, 

pentru că, prin click-ul pe care îl dăm, pe reţelele de socializare, la o știre care ţine de un aspect al 

vieţii mondene, noi suntem cei care distribuim mai departe conţinutul respectiv, iar cel care îl 

generează crede că aceasta se cere. 

Dacă vedem niște statistici – rating-urile la posturile de televiziune –emisiunile la care se uită cea mai 

multă lume nu sunt cele culturale sau spirituale – cele culturale sunt împinse întotdeauna înspre ora 

11-12 noaptea, când lumea doarme, iar celelalte – viaţa intimă a unui om (că a divorţat, că are nu știu 

ce relaţii cu altcineva) – sunt la orele de vârf și devin subiecte naţionale. 

Pentru o faptă bună pe care o face cineva nu există interes – nu o va prelua nimeni, dar dacă este ceva 

negativ, care stârnește o anumită curiozitate, cu toţii ne năpustim și comentăm conţinutul respectiv. 

Hristos ne învaţă să nu căutăm celebritatea, nici să fim populari, pentru că această celebritate și 

popularitate va fugi de noi. Secretul este acesta: să căutăm să fim cât mai anonimi, cât mai smeriţi, și 

va veni după noi și celebritatea și faptul de a fi populari, iubiţi de oameni, fără să ne-o dorim. 

Fiţi voi înșivă! Lăsaţi să fiţi voi, așa cum Bunul Dumnezeu v-a lăsat, cu darurile și înzestrările pe care 

le aveţi, și puneţi-le în lucrare, ca să beneficiaţi de ele și dumneavoastră, dar și cei din jur, și celelalte 

vin de la sine. 

Ne acuză cineva când suntem apreciați, spunându-ne că umblăm după lucrurile acestea? Este problema 

lui personală. Să îl lăsăm să se otrăvească singur cu acestea. 

Sigur, că nu este atât de simplu, mai ales pentru cei care ocupăm anumite funcţii publice. Ne este greu, 

când vedem că noi nu căutăm lucrurile acestea, dar ceilalţi cred că am urmări așa ceva. Ne educăm 
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mintea, și știm, în faţa propriei noastre conștiinţe, ce anume facem, în ce direcţie mergem. 

Avem cazul unui bătrân (avvă) cu viaţă deosebită, care se ruga lui Dumnezeu și Îi spunea așa: 

«Doamne, să nu cumva să mă lași să fiu slăvit de oameni! Nu vreau să fiu nici slăvit, nici apreciat de 

ei». Şi, cu cât Îi cerea lui Dumnezeu mai mult lucrul acesta, cu atât el era mai apreciat de oameni. El o 

cerea sincer, nu ipocrit (fals), așa cum mai facem noi, atunci când vrem să fim lăudaţi: scoatem 

anumite aspecte negative din viaţa noastră, și așteptăm (pândim) să putem „ciuguli” niște laude, 

aproape însetaţi și înfometaţi. 

Să trăim în cât mai multă smerenie, dar și cu fermitatea de a mărturisi despre faptele credinţei noastre. 

Să Îi cerem Domnului, așa cum Îi cerea acest avvă din Pateric: „Doamne, nu vreau să fiu slăvit de 

oameni!”, pentru că ceea ce este apreciat în faţa oamenilor, s-ar putea ca, în faţa lui Dumnezeu, să nu 

fie. 

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru preot pe diaconul Bogdan 

Marian Trif, pe seama Parohiei Epureni, Protopopiatul Bârlad. La finalul slujbei, Ierarhul Hușilor l-a 

instalat ca paroh al acestei comunități, oferindu-i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii. 

 

https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-suferim-de-o-boal-despre-care-se-vorbe-te-foarte-pu-in-

narcisismul-hristos-ne-nva-s-nu-c-ut-m-celebritatea-nici-s-fim-populari-90435 

 

 

 

12. BOMBĂ! Avocatul româno-american Horațiu Miheț a câștigat 

DESPĂGUBIRI de peste 10 milioane de dolari pentru lucrători nevaccinați 

din domeniul medical care au refuzat vaccinul experimental și au fost 

discriminați religios: SERURILE CONȚIN CELULE FETALE! - Active 

NEws, 30 Iulie 2022, DE VICTOR RONCEA 
 

Vineri, 29 iulie 2022, organizația profesională creștină americană Avocatul Libertății / Liberty 

Counsel a soluționat primul proces colectiv la nivel național pentru lucrătorii din domeniul sănătății 

privind mandatul obligatoriu de vaccinare COVID, cu o plată compensatorie de peste 10 milioane de 

dolari. Avocatul care a reușit victoria este român: Horațiu „Harry” Miheț! 

Înțelegerea în cadrul acțiunii colective împotriva NorthShore University HealthSystem este în numele 

a peste 500 de actuali și foști lucrători din domeniul sănătății care au fost discriminați în mod ilegal și 

cărora li s-au refuzat scutirile religioase de la mandatul obligatoriu pentru vaccinul COVID, 

informează organizația, citată și de Apărătorul / The Defender, publicația asociației lui Robert 

Kennedy Jr, Childrens Health Defense. Înțelegerea convenită a fost depusă vineri la Tribunalul federal 

al Districtului de Nord din Illinois. 

Ca urmare a înțelegerii, NorthShore va plăti 10 337 500 de dolari pentru a compensa acești angajați 

din domeniul sănătății care au fost victime ale discriminării religioase și care au fost pedepsiți pentru 

convingerile lor religioase împotriva administrării unei injecții asociate cu celule fetale, respectiv copii 

avortați. 

Aceasta este o înțelegere istorică, prima de acest fel, în cadrul unei acțiuni colective împotriva unui 

angajator privat care a refuzat în mod ilegal sute de cereri de scutire religioasă pentru serurile 

experimentale COVID-19. 

Conform înțelegerii, pe lângă plata comensatorie, angajații care au fost concediați din cauza refuzului 

lor religios al vaccinurilor COVID vor fi eligibili pentru reangajare dacă vor depune o cerere în termen 

de 90 de zile de la aprobarea finală a acordului de către instanță și își vor păstra nivelul de vechime 

anterior. 

Despăgubirile privesc în principal nevaccinații dar nu numai: Cei care au refuzat vaccinul primesc 

https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-suferim-de-o-boal-despre-care-se-vorbe-te-foarte-pu-in-narcisismul-hristos-ne-nva-s-nu-c-ut-m-celebritatea-nici-s-fim-populari-90435
https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-suferim-de-o-boal-despre-care-se-vorbe-te-foarte-pu-in-narcisismul-hristos-ne-nva-s-nu-c-ut-m-celebritatea-nici-s-fim-populari-90435
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circa 25.000 de dolari, cei care l-au acceptat 3000 

Valoarea plăților individuale din fondul de decontare va depinde de numărul de formulare de cerere de 

despăgubire valabile și depuse la timp în timpul procesului de despăgubire. În cazul în care tranzacția 

este aprobată de instanță și toți sau aproape toți angajații afectați depun cereri de despăgubire valabile 

și în timp util, se estimează că angajații care au fost concediați sau au demisionat din cauza refuzului 

lor religios de a face o injecție experimentală COVID vor primi aproximativ 25 000 de dolari fiecare, 

iar angajații care au fost forțați să accepte o injecție COVID împotriva convingerilor lor religioase 

pentru a-și păstra locul de muncă vor primi aproximativ 3 000 de dolari fiecare. 

Cei 13 lucrători din domeniul sănătății care sunt reclamanții principali în proces vor primi o plată 

suplimentară de aproximativ 20.000 de dolari fiecare pentru rolul lor important în intentarea acestui 

proces și pentru reprezentarea grupului de lucrători din domeniul sănătății de la NorthShore. 

În octombrie 2021, Liberty Counsel a trimis o scrisoare către NorthShore în numele a numeroși 

lucrători din domeniul sănătății care aveau obiecții religioase sincere față de „Politica obligatorie de 

vaccinare COVID-19” a NorthShore. 

Dacă NorthShore ar fi fost de acord atunci să respecte legea și să acorde scutiri religioase, problema ar 

fi fost rezolvată rapid și nu i-ar fi costat nimic. Dar, atunci când NorthShore a refuzat să respecte legea 

și, în schimb, a refuzat toate cererile de scutire religioasă și de acomodare pentru angajații care 

lucrează în unitățile sale, Liberty Counsel a intentat un proces colectiv, împreună cu o cerere de ordin 

de restricție temporară și de ordin judecătoresc. 

Vicepreședintele Liberty Counsel pentru Afaceri Juridice și Consilier Juridic Șef al Litigiilor, românul 

Horatiu G. Miheț, a declarat: 

"Suntem foarte mulțumiți de înțelegerea istorică de 10 milioane de dolari obținută în procesul nostru 

colectiv împotriva NorthShore University HealthSystem. 

Schimbarea drastică a politicii și despăgubirea financiară substanțială cerută de tranzacție vor aduce o 

reperație necesară și un sens de dreptate angajaților de la NorthShore care au fost forțați în mod 

insensibil să aleagă între conștiința lor și locurile lor de muncă. 

Această înțelegere ar trebui să servească, de asemenea, ca un avertisment puternic pentru angajatorii 

din întreaga națiune că nu pot refuza să îi acomodeze pe cei care au obiecții religioase sincere față de 

mandatele de vaccinare forțată.", a declarat avocatul român din America, pe care îl felicităm din toată 

inima și îl oferim drept exemplu colegilor săi din România. 

Românul Horațiu Miheț este și Avocatul care a reușit ridicarea steagului creștin la Boston 

Descărcați de aici Documentul elaborat de 50 de medici specialiști români: 

O problemă de etică și conștiință religioasă: Toate vaccinurile anti-Covid distribuite în România au 

folosit fie în etapele de producere, fie în testarea eficacității lor linii celulare embrionare umane. 

Aceste linii celulare sunt dezvoltate prin tehnici speciale și culturi succesive ce pornesc de la celule 

recoltate de la copii avortați electiv (la cererea mamei) 

Nota bene: În atenția cititorului nostru Vasile Bănescu, propagandist vaccinist pe postul Patriarhiei 

Române Trinitas TV și al altor organe media, oferim și următorul link tradus de ActiveNews aici și 

disponibil în original mai jos: 

Pfizer Execs Warn Staff: Don’t Tell Public About Use of Fetal Cells in Vaccine Testing 

 

https://www.activenews.ro/stiri/BOMBA-Avocatul-romano-american-Horatiu-Mihet-a-castigat-

DESPAGUBIRI-de-peste-10-milioane-de-dolari-pentru-lucratori-nevaccinati-din-domeniul-medical-

care-au-refuzat-vaccinul-experimental-si-au-fost-discriminati-religios-SERURILE-CONTIN-

CELULE-FETAL-175374 

 

 

 

 

https://www.activenews.ro/stiri/BOMBA-Avocatul-romano-american-Horatiu-Mihet-a-castigat-DESPAGUBIRI-de-peste-10-milioane-de-dolari-pentru-lucratori-nevaccinati-din-domeniul-medical-care-au-refuzat-vaccinul-experimental-si-au-fost-discriminati-religios-SERURILE-CONTIN-CELULE-FETAL-175374
https://www.activenews.ro/stiri/BOMBA-Avocatul-romano-american-Horatiu-Mihet-a-castigat-DESPAGUBIRI-de-peste-10-milioane-de-dolari-pentru-lucratori-nevaccinati-din-domeniul-medical-care-au-refuzat-vaccinul-experimental-si-au-fost-discriminati-religios-SERURILE-CONTIN-CELULE-FETAL-175374
https://www.activenews.ro/stiri/BOMBA-Avocatul-romano-american-Horatiu-Mihet-a-castigat-DESPAGUBIRI-de-peste-10-milioane-de-dolari-pentru-lucratori-nevaccinati-din-domeniul-medical-care-au-refuzat-vaccinul-experimental-si-au-fost-discriminati-religios-SERURILE-CONTIN-CELULE-FETAL-175374
https://www.activenews.ro/stiri/BOMBA-Avocatul-romano-american-Horatiu-Mihet-a-castigat-DESPAGUBIRI-de-peste-10-milioane-de-dolari-pentru-lucratori-nevaccinati-din-domeniul-medical-care-au-refuzat-vaccinul-experimental-si-au-fost-discriminati-religios-SERURILE-CONTIN-CELULE-FETAL-175374
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13. Povestea preotului inginer care se împarte între slujbele la trei biserici și 

meseria din construcții: ”Cineva mi-a spus că dacă până la 35 de ani nu 

realizez ceva în viață, sunt un ratat”  - 7 ESt, 31 Iulie 2022, De către Eva 

MIRON -Iulie 31, 2022 
 

Povestea părintelui Adrian Iulian Crișan-Pantea, un duhovnic care și-a întors fața către Dumnezeu 

după ce a trecut printr-o grea cumpănă a vieții, este impresionantă și începe în afara bisericii, în fabrici 

de confecții, la firme de construcții și pe șantiere. Viața lui se împarte acum între firma de construcții 

din Arad unde este inginer și cele trei biserici din județul Hunedoara unde slujește ca preot în fiecare 

duminică și în zilele de sărbătoare.   De obicei, la sfârșit de săptămână sau, uneori, după programul de 

lucru, fac naveta între Arad și cele trei biserici din satele Visca, Luncșoara și Valea Poienii. Când este 

cazul să merg, în timpul săptămânii, la o înmormântare, de exemplu, găsesc înțelegere la conducerea 

societății, care îmi permite să plec și să fac slujbele necesare pentru cei adormiți”, spune părintele 

Iulian Adrian, pentru Gândul. Am aflat de părintele Adrian Iulian de la un localnic din satul 

hunedorean Valea Poienii, care ne-a cerut ajutorul pentru refacerea bisericii, ajunsă într-o stare 

avansată de degradare. Parohia pe care o păstorește de aproape șase ani părintele Adrian Iulian este 

considerată cea mai grea din Episcopia Devei și Hunedoarei. Majoritatea enoriașilor sunt oameni de 

peste 60 de ani, iar satul Valea Poienii mai are doar 60 de suflete. În cei șase ani de slujire, preotul 

paroh a renovat bisericile din Visca și Luncșoara, iar acum se străduiește să o refacă pe cea din Valea 

Poienii. Recent, părintele a vorbit cu Gigi Becali, care a aflat prin intermediul Gândul despre starea de 

degradare a bisericii. ”A fost de acord să găsim o firmă de construcții, să facem reabilitarea și să îi 

trimitem devizul de plată”, ne-a spus preotul paroh, după discuția cu Gigi Becali. „Nu eram un tip 

credincios” Părintele, acum în vârstă de 44 de ani, ne-a povestit că în copilărie și apoi mulți ani din 

tinerețe, nu a fost un om credincios, deși face parte dintr-o familie de preot. „Am avut o copilărie 

fericită, dar mai încasam câte o jordiță când nu eram cuminți. Eu și sora mea mai mică provenim din 

familie de preot, dar să știți că nu am avut nicio atracție pentru biserică, iar tatăl meu și mama mea nu 

au fost severi cu noi în privința aceasta”, povestește preotul. După ce a terminat Facultatea de 

Inginerie la profilul Chimie de la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, în anul 2001, pentru tânărul 

Adrian de atunci a început greul. „Am terminat facultatea, unde mă duc? În domeniu specializării, nu 

prea mai era nimic, și unde era, se cerea stagiul militar satisfăcut. Am încercat în confecții de cămăși, 

am trecut la o companie internațional, coordonator vamal, am fost agent de vânzări, numai ca să adun 

bani ca să rămână ceva în urma mea, pentru că cineva îmi zisese că dacă până la 35 de ani nu realizez 

ceva în viață, sunt un ratat”, a continuat povestea preotul inginer. A cerut să facă armata și a lucrat ca 

muncitor necalificat Cum în căutările lui pentru un viitor liniștit îi apărea mereu aceeași problemă, a 

decis să o rezolve. A cerut să facă armata, ca să mai bifeze o cerință pentru angajare. După armată, a 

luat-o de la capăt în zona confecțiilor, o industrie predominantă în Aradul acelor ani. Și-a propus 

atunci să rămână doar până găsește altceva, așa că a început să ia la pas firmele de construcții din 

Arad. Primea refuz după refuz, deși era dispus să lucreze orice, chiar și la săpat de șanțuri. Drumul lui 

spre construcții s-a deschis în iulie 2003, când a întâlnit o secretară de la societatea ICIM Arad. „Mi-a 

deschis un alt orizont, pentru că, având funcția de inginer, dar cu îndatoriri de muncitor necalificat în 

Laboratorul de încercări fizico-mecanice în construcții, eram remunerat cu mai mult decât fusesem ca 

inginer. Am început să adun și material, și intelectual în acest nou domeniu. În doi ani de zile, am 

promovat de la muncitor necalificat la șef profil, în urma unui examen la Inspectoratul de Stat în 

Construcții”, povestește preotul. Cumpăna care i-a întors fața către Dumnezeu La firma de construcții 

a cunoscut-o pe femeia care avea să-i devină soție și tot acolo era când au primit vestea că nu pot avea 

copii. Au urmat anii de investigații, drumurile în Ungaria pentru tratament și perioade de fertilizare in 

vitro. ”Intervenția nu a fost pozitivă, a pierdut doi embrioni care nu au reușit să se prindă de pereții 

uterului. Atunci am stopat orice intervenție din punct de vedere medical în a mai face copii și ne-am 
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îndreptat cu speranță către bunul Dumnezeu și Biserică”, a povestit parohul de la Visca. Cel care l-a 

îndrumat pe calea Bisericii afost duhovnicul pe care l-a găsit în 2010, la Facultatea de Teologie din 

Arad. „Viața noastră a început să se schimbe în bine, iar vara, deja am optat pentru a face Teologia, 

strict pentru cultura mea, ca să înțeleg mai mult Biserica Ortodoxă. Patru ani au trecut greu, pentru că 

lucram și mergeam la facultate, dar până la urmă am trecut cu bine”, mai spune preotul. După ce a 

terminat Teologia, dorința de a deveni preot nu i-a mai dat pace. Mai bine de un an l-a frământat acest 

gând. „Am cerut Bunului Dumnezeu să nu mai fie voia mea, ci voia Sa și abia atunci un coleg a venit 

cu o propunere să merg și să vorbesc cu Presfințitul Gurie, care a spus că dacă o să iau examenul de 

Capacitate Preoțească, stăm de vorbă”, își amintește preotul-inginer. După examenul din iulie 2016, în 

27 august a fost hirotonit diacon, apoi preot pe seama Parohiei Visca, Protopopiatul Deva – Episcopia 

Devei și Hunedoarei. „Era, după vorba veșnicului de pomenire Gurie, primul episcop al nou-înființatei 

Episcopii a Devei și Hunedoarei, cea mai grea Parohie din Episcopie”, spune părintele Adrian Iulian. 

Face naveta pentru a merge la slujbe Părintele paroh a împlinit cinci ani și zece luni de preoție în 

Parohia Visca, ”ani de păstorire nici grei, nici foarte ușori”. Slujbele și rânduielile bisericești le face, 

pe rând, la fiecare dintre cele trei biserici pe care le păstorește, din satele Visca, Luncșoara și Valea 

Poienii. Ca să ajungă acolo, face naveta 150 de kilometri între Arad și Parohie, dar nu a pierdut nicio 

duminică de slujire și nicio rânduială liturgică. ”Sunt în permanență la dispoziția credincioșilor, la 

orice oră din zi și din noapte”, spune părintele. Își primește cu bucurie enoriașii, care vin să se 

spovedească și să primească Sfânta Împărtășanie. 

 

https://www.7est.ro/2022/07/povestea-preotului-inginer-care-se-imparte-intre-slujbele-la-trei-biserici-

si-meseria-din-constructii-cineva-mi-a-spus-ca-daca-pana-la-35-de-ani-nu-realizez-ceva-in-viata-sunt-

un-ratat/ 

 

 

 

 

14. Poziția exprimată de Vasile Bănescu referitoare la avort: confuză, 

vulnerabilă și exploatată de presă - Ortodox Info, 31 Iulie 2022 
 

Întrebare retorică: credeți că vreodată Bănescu piuie fără acordul patriarhului Daniel? 

Facebook ne-a blocat să mai publica publica articolele pe pagina OrtodoxINFO. Vă rugăm să 

distribuiți dvs. articolele noastre apăsând AICI. 

Colaj de titluri din pressă (via ActiveNews) 

Câteva precizări pe marginea recentei poziții exprimate public pe subiectul avortului și dreptului la 

viață de dl. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. 

1. Din perspectiva seculară, legislația care apără viața umană nu poate fi totalitară. 

Avortul este un act contrar vieții, provocator de moarte; or, instrumentele juridice internaționale 

consacră și garantează exclusiv dreptul la viață. Nu este posibil ca legea să consacre în același timp 

dreptul la viață și să legitimeze acte producătoare de moarte. Este o contradicție logică. 

Viața umană este atât un „bun comun” al societății, cât și un „bun privat” de care se bucură fiecare și 

care este recunoscută la nivel internațional ca un drept primordial. Principiul sanctității vieții este 

protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și recunoscut de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, care afirmă că dreptul la viață este un atribut inalienabil al ființelor umane și 

reprezintă valoarea supremă în ierarhia drepturilor omului. Prin urmare, statele au obligația de a 

proteja viața prin lege. Curtea nu a exclus niciodată viața prenatală din sfera de aplicare a Convenției, 

recunoscând că orice copil încă nenăscut aparține speciei umane. Convenția și Curtea au lăsat la 

latitudinea statelor să deroge, într-o anumită măsură, de la această protecție; însă, statele care respectă 

https://www.7est.ro/2022/07/povestea-preotului-inginer-care-se-imparte-intre-slujbele-la-trei-biserici-si-meseria-din-constructii-cineva-mi-a-spus-ca-daca-pana-la-35-de-ani-nu-realizez-ceva-in-viata-sunt-un-ratat/
https://www.7est.ro/2022/07/povestea-preotului-inginer-care-se-imparte-intre-slujbele-la-trei-biserici-si-meseria-din-constructii-cineva-mi-a-spus-ca-daca-pana-la-35-de-ani-nu-realizez-ceva-in-viata-sunt-un-ratat/
https://www.7est.ro/2022/07/povestea-preotului-inginer-care-se-imparte-intre-slujbele-la-trei-biserici-si-meseria-din-constructii-cineva-mi-a-spus-ca-daca-pana-la-35-de-ani-nu-realizez-ceva-in-viata-sunt-un-ratat/
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în întregime sfera de aplicare a acestui principiu și care protejează în oricare circumstanțe viața înainte 

de naștere își respectă pe deplin obligațiile care decurg din tratate. 

Această situație ideală este ceea ce dl. Vasile Bănescu numește, eronat, o „interzicere totalitară a 

avortului”. 

Polonia este acum, așa după cum se cunoaște, „zona zero” a luptei pentru curățarea legislației seculare 

de fărădelegea avortului prin recunoașterea și ocrotirea dreptului la viață în fază prenatală, pentru 

oricare copil. 

Prin contrast față de Polonia, din păcate, România permite (nu pedepsește) avortul provocat, lipsind 

victima acestuia de instrumentele juridice necesare pentru a fi protejată. Cu toate că nimeni dintre 

legiuitorii români nu pune la îndoială faptul că embrionul uman este viu și că este o ființă umană, lui 

nu i se recunoaște calitatea de persoană. O astfel de interpretare este fundamental greșită și contrară 

realității biologice; nu se poate face o astfel de deosebire între viața intrauterină și viața de după faptul 

nașterii. 

Subliniem că normele privitoare la dreptul familiei și al copilului formează un ansamblu unitar și 

coerent ce își are izvorul chiar în natura persoanei umane, iar legiuitorul de bună-credință nu poate 

ignora obiectivitatea faptelor naturale. Orice știrbire a acestei continuități duce la aberații juridice, 

normative și culturale de tipul celor care acum metastazează în Occident și contra cărora dl. Bănescu 

se poziționează, în subsidiar, atunci când face referire (în mod corect) la civilizația europeană și la 

temelia acesteia în creștinism și legea naturală. 

Însă, în fapt, noi considerăm că întreaga discuție pe tema actului de legiferare ar fi trebuit refuzată sau 

evitată. Biserica nu este organ legiuitor; ca atare, nu se poate substitui Parlamentului, unicul 

responsabil pentru reglementarea regimului juridic al avortului. Există, în schimb, legea proprie a 

Bisericii Ortodoxe, care condamnă dintotdeauna avortul și canonisește femeia care avortează și pe cei 

care practică avortul. Sfinții Părinți numesc avortul „omor” sau „ucidere”. Din păcate, nicio referire la 

acest aspect din partea d-lui Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. 

2. Nu există justificare medicală pentru niciun avort. 

Expresia „avort justificat medical”, utilizată în mod nefericit de dl. Bănescu, este de evitat în orice 

condiții, întrucât este creată de industria relațiilor publice occidentală – colaboratoare apropiată a 

rețelelor de lobby și clinicilor de avorturi – special pentru a sugera că avortul este doar o altă formă de 

„îngrijire a sănătății”. Nu este adevărat. Nu există rezultate terapeutice ale avortului, în nicio situație, 

căci sarcina nu este o afecțiune; or, scopul medicinei este exclusiv unul taumaturgic. 

Este adevărat că există cazuri în care medicii trebuie să ia decizii foarte dificile. Punând la egalitate 

viața copilului nenăscut și a mamei acestuia, medicii pot să urmeze în mod licit tratamente care, 

neintenționat și indirect, ca o consecință colaterală, duc la moartea copilului nenăscut. Asemenea 

situații însă nu numai că se petrec extrem de rar, dar ele nu sunt, de fapt, avorturi, pentru că nu 

urmăresc provocarea morții copilului nenăscut, ci salvarea vieții femeii.  

Într-adevăr, Bănescu nu se referă explicit la avortul „terapeutic”, însă distincția se pierde în noianul de 

cuvinte și expresii de care dl. Bănescu, după opinia noastră, abuzează. 

Pe măsură ce tehnologia avansează, sub acoperirea aceleiași „justificări medicale” în sistemul sanitar 

este încurajată activ depistarea sistematică a „problemelor” reale sau potențiale ale copilului nenăscut, 

aflat în dezvoltare, chiar și a acelora care nu se ridică la nivelul unor boli sau dizabilități reale (de 

exemplu, simpla susceptibilitate la anumite boli sau la un IQ mai redus sau mai puțină robustețe 

fizică). Astfel de operațiune sistematică are un singur scop: aplicarea în masă a practicilor de selecție a 

speciei umane (eugenie), fie ele oficiale, fie prin presiunea unei societăți din ce în ce mai adverse 

persoanelor suferinde și a unei logici contabilicești care măsoară viața umană în productivitate. 

Azi, un număr foarte mare de avorturi se fac cu recomandarea medicului. Cu alte cuvinte, ceea ce 

începe cu o „justificare medicală”, se termină, inevitabil, prin politici eugenice. Pentru acest motiv noi 

nu putem fi de acord cu nicio paralelă între medicină și avort. 

3. Un autogol de comunicare. Sau „o greșeală neforțată”, ca în tenis 
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Urmarea cea mai nefericită a „clarificărilor” deloc clare transmise de dl. Bănescu fost preluarea în 

presa seculară, cu mare plăcere și pe spații ample, a opiniilor purtătorului de cuvânt lal Patriarhiei, sub 

titluri precum „Biserica nu susține interzicerea totalitară a avortului”, sau, mai rău „Biserica nu este 

împotriva unui avort”. Adevărat, unele din aceste titluri sunt contorsiuni grotești. Dar tocmai pentru că 

este specialist în comunicare, V. Bănescu ar fi trebuit să știe că presa nu este prietenă a Bisericii și că 

subiecte atât de sensibile trebuie abordate cu mare atenție, în cuvinte puține și clare – sau deloc, pentru 

a nu lăsa spațiu de speculații și interpretări. 

„Vina” că unele ziare scriu că Biserica ar legitima un avort aparține și d-lui Bănescu, a cărui exprimare 

pretențioasă e lipsită de concizia pe care ar pretinde-o. 

Din păcate, ecoul declarațiilor atinge și munca noastră, a organizațiilor pro-viață. De aici înainte vom 

avea de depășit nu doar ostilitatea adversarilor, ci și barierele create în mod inutil prin aceste aserțiuni 

a căror critică (întemeiată!) poate crea impresia unei critici aduse, în fapt, Bisericii, ceea ce nu este 

cazul și nici nu poate fi vreodată. 

Subliniem, la fel ca și colegii de la Federația PRO VITA Ortodoxă, că organizația noastră este fidelă 

învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe cu privire la valoarea unică în faţa lui Dumnezeu a vieţii 

persoanei umane de la concepere și până la moartea naturală – și nu opiniilor funcționarilor 

administrației ecleziastice. 

 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/31/pozitia-exprimata-de-vasile-banescu-referitoare-la-avort-confuza-

vulnerabila-si-exploatata-de-presa/ 

15. VIDEO Patriarhul Daniel: 'Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar este 

prezent mai ales acolo unde este chemat' - Știri pe surse, 1 August 2022, 

Autor: Cristi Șelaru, Redactor 

 
Patriarhul Daniel s-a adresat în Duminica a 7-a după Rusalii, care prezintă Vindecarea a doi orbi şi a 

unui mut din Capernaum (Matei 9:27-35), credincioşilor prezenţi la Biserica Domniţa Bălaşa din 

Capitală şi le-a spus că „Evanghelia de astăzi ne arată, pe de o parte, că Mântuitorul Iisus Hristos îi 

ascultă pe cei care vin la el şi Îi cer ajutorul”. 

„Pe de altă parte, El cere credinţă. Doreşte ca cei care vin la El şi Îi cer ceva să creadă că vor primi 

ceea ce cer”, a subliniat Preafericirea Sa. 

Patriarhul României a explicat că din textul biblic citit la Liturghie se poate observa că „cei care au 

fost ascultaţi şi li s-a împlinit cererea, adică au fost vindecaţi, au devenit mulţumitori, recunoscători şi 

binevestitori ai iubirii milostive a lui Hristos”. 

Iar „spaţiul în care noi Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute şi ne manifestăm credinţa noastră, ne arătăm 

recunoştinţa noastră pentru iubirea lui milostivă, este Biserica”, scrie basilica.ro. 

„Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar este prezent mai ales acolo unde este chemat, acolo unde i se 

deschide inima sau sufletul şi casa ca El să intre. Dumnezeu este prezent în mod solemn acolo unde 

este chemat permanent. De aceea, la slujba de resfinţire a aestei biserici va fi rostită o parte din 

rugăciunea lui Solomon, pe care a rostit-o la sfinţirea templului din Ierusalim, rugăciune în care regele 

Solomon Îi cere lui Dumnezeu să fie ochii Lui deschişi ziua şi noaptea şi urechile Lui să fie cu luare 

aminte în locul unde se va ruga poporul. Dumnezeu Cel din Ceruri este prezent în lăcaşul de cult 

consacrat Lui, pentru întâlnirea solemnă cu El în rugăciune, şi aceasta arată că Biserica Ortodoxă a 

reţinut rugăciunea lui Solomon la sfinţirea templului, pentru că templul din Ierusalim era o 

preînchipuire profetică a tainei Bisericii”, a precizat Patriarhul Daniel mai înainte de oficierea slujbei 

de resfinţire a Bisericii „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal. 

Sfânta Liturghie care a precedat slujba resfinţirii bisericii a fost oficiată de Episcopul Ieronim al 

Daciei Felix şi Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul. 

Lăcașul de cult, ctitorit de doamnele din familia Brâncoveanu, a trecut printr-un amplu proiect de 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/31/pozitia-exprimata-de-vasile-banescu-referitoare-la-avort-confuza-vulnerabila-si-exploatata-de-presa/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/31/pozitia-exprimata-de-vasile-banescu-referitoare-la-avort-confuza-vulnerabila-si-exploatata-de-presa/
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restaurare care s-a desfășurat pe parcursul a patru ani și a fost finanțat din fonduri europene. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-dumnezeu-este-pretutindeni-prezent-dar-este-

prezent-mai-ales-acolo-unde-e_2494465.html 

 

 

 

16. VIDEO PF Daniel a resfințit Biserica 'Înălțarea Domnului' – Domnița 

Bălașa: 'Ea va intra în circuitul turistic, dar va fi şi un loc de pelerinaj' - 

Autor: Cristi Șelaru, Redactor 
 

Patriarhul României a resfințit duminică, 31 iulie 2022, Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița 

Bălașa, Paraclis Patriarhal din Capitală. 

Alături de Preafericirea Sa, au slujit Episcopul Ieronim al Daciei Felix şi Episcopul vicar patriarhal 

Varlaam Ploieşteanul. 

Slujba de resfinţire a avut loc după Sfânta Liturghie şi cuvântul Preafericirii Sale în care a subliniat că 

Iisus Hristos îi ascultă pe cei care vin la El şi Îi cer ajutorul, El cere credinţă, afirmaţii în directă 

legătură cu Evanghelia zilei. 

După resfințire, Patriarhul Daniel și-a exprimat recunoștința față de binefăcătorii bisericii. 

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată şi preaslăvită, fiindcă a fost resfinţită 

biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti. Uitându-ne în interiorul bisericii, vedem cât este de frumoasă, 

elegantă, măreaţă, bine pregătită şi iluminată, mai ales că pardoseala este dătătoare de lumină, de 

bucurie şi de pace. Este o bucurie pentru toţi credincioşii care iubesc această biserică şi care timp de 

patru ani au fost lipsiţi de spaţiul acesta. Este important să ne rugăm lui Dumnezeu ca să dăruiască 

răsplată bogată cerească celor care au contribuit în diferite moduri la consolidarea, restaurarea şi 

împodobirea acestei biserici. Ea va intra în circuitul turistic, dar va fi şi un loc de pelerinaj pentru că s-

a îmbogăţit primul hram, Înălţarea Domnului, cu cel al Sfântului Ierah Gigorie de Nyssa şi cu 

sărbătoarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Mulţumim în mod deosebit celor care au contribuit la această 

slujbă de sfinţire prin prezenţa lor şi prin lucrarea lor”, a afirmat Preafericirea Sa. 

Patriarhul României a precizat că biserica rămâne deschisă până la miezul nopţii pentru cei care doresc 

să se roage şi să treacă prin sfântul altar. 

„Potrivit tradiţiei româneşti, în ziua sfinţirii unei biserici ortodoxe româneşti, imediat după sfinţire, toţi 

credincioşii pot intra în sfântul altar şi se vor ruga în taină zicând Sfinţeşte şi înfrumuseţează, Doamne, 

viaţa noastră, după cum a fost înfrumuseţată şi sfinţită biserica aceasta. Pentru că, de fapt, o biserică, 

oricât de frumoasă ar fi, dacă nu este plină de credincioşi, nu are o frumuseţe deplină. Conţinutul 

spiritual al unei biserici de zid este comunitatea aflată în rugăciune, în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă 

de sfinţii Lui. De aceea, această binecuvântare care se dăruieşte celor care până la miezul nopţii se vor 

închina în sfântul altar al bisericii resfinţite se va transmite la casele tuturor celor care au fost astăzi 

prezenţi prin unul sau mai mulţi membri ai familiei. Sfinţirea sau resfinţirea unei biserici ortodoxe este 

o binecuvântare pentru întreg oraşul sau întreaga comună şi aceasta pentru că o biserică este o poartă 

nouă a cerului pe pământ. Prin ea noi primim harul Preasfintei Treimi, lumina Preasfintei Treimi şi 

arvuna vieţii veşnice, spre slava lui Dumnezeu şi a noastră mântuire. Amin”, a adăugat PF Daniel. 

Cu ocazia resfinţirii, Patriarhul României a oferit mai multe distincții, între care amintim: 

Preotul paroh Ştefan Ababei, care este şi Consilier patriarhal, a primit din partea Patriarhului Daniel 

„Crucea Patriarhală” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române; 

Preoţii coslujitori George Grigoriță și Cezar Manuel Matei au fost hirotesiţi întru iconom stavrofor; 

Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, și Pr. 

Dima Mihai au primit Diploma omagială și medalia comemorativă a anului 2022; 

https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-dumnezeu-este-pretutindeni-prezent-dar-este-prezent-mai-ales-acolo-unde-e_2494465.html
https://www.stiripesurse.ro/video-patriarhul-daniel-dumnezeu-este-pretutindeni-prezent-dar-este-prezent-mai-ales-acolo-unde-e_2494465.html
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Acad. Constantin Bălăceanu‑Stolnici a primit o icoană cu chipul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama 

sa, Elena; 

Viorica Frunză, proiectantul general al lucrărilor de restaurare, a primit Ordinul „Maria Brâncoveanu”. 

Acad. Constantin Bălăceanu‑Stolnici a oferit bisericii Domniţa Bălaşa un document vechi şi valoros 

care păstrează semnătura caligrafă și pecetea originală ale Sfântului Domnitor Martir Constantin 

Brâncoveanu. 

Părintele paroh Ștefan Ababei i-a mulțumit Patriarhului României, „în numele întregii comunităţi a 

parohienilor Aşezămintelor Brâncoveneşti Domniţa Bălaşa”, pentru grija manifestată faţă de Biserica 

Domniţa Bălaşa şi i-a oferit o icoană cu chipul Maicii Domnului, scrie basilica.ro. 

Toţi cei prezenţi au primit din partea Patriarhului Daniel iconiţe cu chipul Sfinţilor Martiri 

Brâncoveni, cinstiţi anual în 16 august. 

Lăcașul de cult, ctitorit de doamnele din familia Brâncoveanu, a trecut printr-un amplu proiect de 

restaurare care s-a desfășurat pe parcursul a patru ani și a fost finanțat din fonduri europene. Lucrările 

efectuate în întregul complex, intitulat „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, s-au 

ridicat la aproximativ 3,4 mil. euro. 

Fundația și zidăria au fost consolidate, acoperișul și șarpanta, restaurate în forma lor originară, la fel și 

împrejmuirea bisericii. La interior au fost restaurate arhitectura și pictura, sculpturile și vitraliile, 

precum și decorațiile în stuc, care au fost vopsite, așa cum erau în biserica originală. 

Interiorul bisericii a fost adus la strălucirea inițială a rectitoriei din timpul Regelui Carol I și al Reginei 

Elisabeta. Pe lângă finisajele realizate până la cel mai mic detaliu în interiorul și la exteriorul bisericii, 

proiectul a mai inclus refacerea trotuarelor, a scărilor exterioare, a aleilor pietonale și carosabile și a 

spațiilor verzi. Întregul complex a fost iluminat pentru a fi mai bine pus în valoare, și dotat cu o clădire 

anexă care se încadrează în stilul arhitectural al bisericii. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-pf-daniel-a-resfintit-biserica-inaltarea-domnului-domnita-balasa-ea-

va-intra-in-circuitul-turistic-dar-va-fi-si-un-loc-de-pelerinaj_2494460.html 

 

 

 

17. VIDEO Lecție pentru români: Un norvegian s-a botezat ortodox la 55 de 

ani, într-o slujbă săvârșită de PS Macarie - Știri pe surse, 1 August 2022, 

Autor: Cristi Șelaru, Redactor 
 

În timp ce unii români spun că nu mai sunt ortodocși, deși au fost botezați, străinii îmbrățișează 

dreapta credință. Un nou exemplu în acest sens a avut loc la Oslo, în Norvegia. 

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord a săvârșit astăzi, 

duminică, 31 iulie 2022, în biserica românească din Oslo, Dumnezeiasca Liturghie Arhierească și a 

botezat pe pruncul român Matias și pe norvegianul Toma (55 ani). 

Nu este o premieră botezul săvârșit de PS Macarie, el fiind ierarhul care, în ultima perioadă, a botezat 

cei mai mulți străini în ortodoxie. 

Preasfinţitul Părinte Macarie a botezat, doar anul acesta, 11 adulţi care au îmbrăţişat credinţa ortodoxă: 

suedezi, români, o chinezoaică, o filipineză, un danez, precum şi un tânăr evreu, iar acum un 

norvegian. 

Tot duminică, PS Macarie a rostit o rugăciune pentru Irene-Ecaterina, fiica cea mică a arhidiaconului 

Mihail Bucă, internată la Institutul Clinic Fundeni, unde face tratament pentru leucemie acută 

mieloblastică, precum și pentru ceilalți copii de la secția Pediatrie de la Fundeni. 

 

https://www.stiripesurse.ro/video-lectie-pentru-romani-un-norvegian-s-a-botezat-ortodox-la-55-de-

https://www.stiripesurse.ro/video-pf-daniel-a-resfintit-biserica-inaltarea-domnului-domnita-balasa-ea-va-intra-in-circuitul-turistic-dar-va-fi-si-un-loc-de-pelerinaj_2494460.html
https://www.stiripesurse.ro/video-pf-daniel-a-resfintit-biserica-inaltarea-domnului-domnita-balasa-ea-va-intra-in-circuitul-turistic-dar-va-fi-si-un-loc-de-pelerinaj_2494460.html
https://www.stiripesurse.ro/video-lectie-pentru-romani-un-norvegian-s-a-botezat-ortodox-la-55-de-ani-intr-o-slujba-savarsita-de-ps-macarie_2494410.html
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18. Papa Francisc pregătește terenul pentru o demisie: "Nu cred că pot continua 

să călătoresc în acelaşi ritm” - DCNews, 1 August 2022 

 
Papa Francisc a declarat sâmbătă că va fi nevoit din cauza vârstei sale avansate şi a durerilor la 

genunchi să reducă ritmul deplasărilor, menţionând chiar posibilitatea de a demisiona la un moment 

dat dacă probleme grave de sănătate îl vor împiedica să conducă Biserica Catolică, relatează Agerpres. 

"Nu cred că pot continua să călătoresc în acelaşi ritm ca înainte. Cred că la vârsta mea, şi cu această 

limitare, trebuie să mă menajez pentru a putea sluji Biserica, sau dimpotrivă să mă gândesc la 

posibilitatea de a mă retrage", a declarat suveranul pontif în cadrul unei conferinţe de presă la bordul 

avionului care îl ducea înapoi la Vatican după o vizită de o săptămână în Canada. 

În timpul acestei vizite, cea de-a 37-a călătorie în străinătate după alegerea sa în 2013, papa Francisc, 

în vârstă de 85 de ani, s-a deplasat în majoritatea timpului într-un cărucior cu rotile şi a părut slăbit, 

însă a salutat mulţimea de la bordul "papamobilului". 

"Această călătorie a fost puţin un test: e adevărat că nu se poate călători în această stare, poate trebuie 

schimbat puţin stilul", a recunoscut el, în timp ce a mărturisit că "va încerca să continue să 

călătorească, să fie aproape de oameni, pentru că este un mod de a servi aproapele". 

El a afirmat că va călători mai întâi în locurile în care a promis că va merge, precum Sudanul de Sud, 

Republica Democrată 

Congo, Libanul şi poate Kazahstan, înainte de a decide în legătură cu viitoare deplasări. 

În ceea ce priveşte o posibilă demisie, la fel ca predecesorul său Benedict al XVI-lea, papa Francosc a 

reiterat sâmbătă că există o posibilitate în acest sens. 

"Însă până în prezent nu am luat în calcul acest lucru. Cum se spune, nu am simţit să mă gândesc la 

această posibilitate. Dar asta nu înseamnă că poimâine nu voi începe să mă gândesc la asta", a adăugat 

suveranul pontif. 

Papa Francisc, în avionul care l-a transportat în Canada: Am o mare dorinţă de a merge la Kiev 

Am o mare dorinţă de a merge la Kiev, a răspuns papa Francisc la o întrebare referitoare la o posibilă 

viitoare călătorie în Ucraina. 

Declaraţia a fost făcută jurnaliştilor care îl însoţesc în avionul papal în călătoria de la Roma înspre 

Canada. Niciun alt papă nu a mai vizitat Moscova, iar suveranul pontif a condamnat în repetate rânduri 

invazia Rusiei asupra Ucrainei: luna trecută a acuzat în mod implicit Moscova că poartă un război crud 

şi absurd de agresiune. 

Papa Francisc speră să poată merge la Moscova şi Kiev imediat după călătoria în Canada 

Într-un interviu exclusiv acordat Reuters luna aceasta, papa Francisc a declarat că speră să poată merge 

la Moscova şi Kiev imediat după călătoria în Canada. După interviu, autorităţile de la Kremlin au spus 

că nu au avut un contact substanţial cu Vaticanul în ceea ce priveşte o potenţială vizită, în timp ce 

Ucraina şi-a reinnoit invitaţia către suveranul pontif. 

Papa Francisc, probleme la genunchi 

În ciuda problemelor medicale de la genunchi, suveranul pontif, în vârstă de 85 de ani, era bine dispus 

şi i-a întâmpinat şi a glumit cu jurnaliştii acreditaţi. Deşi au existat îndoieli iniţiale privind capacitatea 

sa de a se deplasa între diferitele compartimente ale aeronavei, suveranul pontif a spus cred că mă 

descurc şi a mers normal, sprijinindu-se într-un baston, scrie Agerpres. 

 

https://www.dcnews.ro/papa-francisc-pregateste-terenul-pentru-o-demisie-nu-cred-ca-pot-continua-sa-

calatoresc-in-acelasi-ritm_881372.html 

https://www.stiripesurse.ro/video-lectie-pentru-romani-un-norvegian-s-a-botezat-ortodox-la-55-de-ani-intr-o-slujba-savarsita-de-ps-macarie_2494410.html
https://www.dcnews.ro/papa-francisc-pregateste-terenul-pentru-o-demisie-nu-cred-ca-pot-continua-sa-calatoresc-in-acelasi-ritm_881372.html
https://www.dcnews.ro/papa-francisc-pregateste-terenul-pentru-o-demisie-nu-cred-ca-pot-continua-sa-calatoresc-in-acelasi-ritm_881372.html
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19. Marea Britanie | Lovituri în plin încasate de ideologia LGBT: Statul 

ÎNCHIDE cea mai mare clinică „pentru schimbarea genului” la copii. Cel 

mai important grup pro LGBT, e „ca și mort”. Stonewall a scris că micuții 

de 2 ani pot deveni transgenderi - R3media, 31 Iulie 2022, de Radu Ursan 

 
Sistemul Național de Sănătate (NHS) al Marii Britanii va închide clinica Tavistock, cel mai mare 

centru specializat în „tranziție de gen” pentru copii și tineri din țară, anunță Spiked. 

Decizia vine după ce a fost făcut public un raport realizat de Dr. Hilary Cass, un pediatru britanic, 

asupra activității Tavistock, în care concluziile sunt devastatoare pentru clinica finanțată din bani 

publici. 

Raportul confirmă ceea ce se criticii clinicii afirmau de mai mulți ani și anume că medicii sunt presați 

să „confirme” noua identitate de gen pe care o reclamă copilul, dar și că medicamentele prescrise celor 

mici – așa numitele blocante ale pubertății – sunt experimentale. 

Jurnalistul Fraser Myers se întreabă, într-un editorial publicat în Spiked, cum se face că această clinică 

a rezistat atât de mult, având în vedere dezvăluirile făcute încă de anii trecuți. El afirmă că suspiciunile 

privind clinica Tavistock au cel puțin 18 ani vechime și totuși nu s-a luat nicio măsură. 

„Chiar dacă acuzațiile damnante s-au adunat, numărul copiilor tratați de clinică a continuat să crească, 

de la aproximativ 250 pe an, în 2011/2012 la aproape 5.000, zece ani mai târziu. Conform The 

Telegraph, de la prima mărturisire făcută de Susan Evans și anunțul din această săptămână privind 

închidere, aproape 20.000 de copii au încăput pe mâinile clinicii”, scrie Myers. 

El scrie că atât de mulți copii au fost expuși pericolului din cauza culturii violenței a ideologilor 

LGBT. În momentul în care oricine a ridicat o umbră de îndoială asupra ideii de „tranziție de gen” a 

copiilor, a fost întâmpinat cu „respingere, în cel mai bun caz și venin în cel mai rău”. 

„Cea mai curentă acuzație adusă celor care au avut suspiciuni (asupra clinicii) a fost, bineînțeles, 

transfobia. O acuzație absurdă, care implică faptul că medicii care aveau acești copii în grijă îi urau, de 

fapt”, notează Myers. Această cultură a terorii era practicată inclusiv în clinică: chiar dacă membrii 

staff-ului medical aveau îndoieli asupra „tratamentelor” aplicate copiilor, „ei nu se simțeau în 

siguranță să le ridice în discuție”. 

Tot în această săptămână, Marea Britanie cunoaște decăderea iremediabilă a celui mai mare ONG pro-

homosexualitate, „Stonewall”. Dacă „nu este încă mort, este cu siguranță pe aparate”, scrie Andrew 

Doyle în Spiked. 

Acest ONG pro-homosexualitate a căzut în disgrație după ce a publicat o postare în care afirma că 

„Cercetările sugerează, copiii începând cu vârsta de 2 ani recunosc identitatea trans. Dar totuși, multe 

creșe și școli învață o înțelegere binară asupra genului. O educației LGBTQ inclusivă este crucială 

pentru binele tuturor tinerilor”. 

Postarea a stupefiat opinia publică, mai ales că Stonewall nu a menționat la ce „cercetări” face referire. 

Mai rău, un tribunal al muncii a decis în favoarea unei avocate, Allison Bailey, care fusese victima 

unei campanii a Stonewall împotriva sa, după ce femeia și-a exprimat dubiile privind teoriile privind 

„identitatea de gen” promovate de ONG. 

„Declinul lui Stonewall pare să fie rapid și terminal”, scrie Miriam Cates în The Telegraph. Ea afirmă 

că Stonewall s-a folosit de „dogme intolerante și practici opresive” pentru a-și impune „activismul 

trans”. Mai precis, o interpretare greșită a „Legii Egalității”, prin care Stonewall afirma că „identitatea 

de gen” este protejată. 

„Fundamental incorect. Nu există așa ceva precum identitatea de gen în lege. Un bărbat nu devine, 
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legal, femeie doar pentru dorește să asta, așa cum nici eu nu pot deveni cetățean francez pentru că mi-

ar place să locuiesc în St.Tropez. Este permis, legal, să discriminezi împotriva bărbaților biologici în 

zone precum vestiarele femeilor, camerele de spital și în sport, indiferent de identitatea de gen, oricât 

de puternică ar fi simțită”, a scris Cates. 

Dezastrul Stonewall și închiderea Tavistock „sunt dovezi suplimentare că bula ideologiei trans este pe 

cale să se spargă și ar trebui să ne bucurăm”, notează jurnalista. 

 

https://r3media.ro/marea-britanie-lovituri-in-plin-incasate-de-ideologia-lgbt-statul-inchide-cea-mai-

mare-clinica-pentru-schimbarea-genului-la-copii-cel-mai-important-grup-pro-lgbt-e-ca-s/ 

 

 

 

20. Cei care fac glume despre biserică ar putea primi 2 ani de închisoare. ÎPS 

Teodosie: „De ce să fie biserica luată în râs?” - Știri Botoșani, 30 Iulie 2022, Stiri 

Botosani  

 
Cei care fac glume despre biserică riscă până la 2 ani de închisoare. Este o inițiativă care face valuri în 

acest moment într-o țară NATO, Polonia. Ministrul justiției din Polonia strânge deja semnături pentru 

revizuirea Codului Penal. ÎPS Teodosie a comentat, în direct la Antena 3, această inițiativă. 

Ministrul justiției din Polonia susține că demersul său de a proteja biserica de glumele proaste este 

unul extrem de necesar, pentru că, spune oficialul, o parte a societății manifestă, „un nivel ridicat de 

agresivitate față de biserică”. 

Această inițiativă de a fi pedepsiți cei care fac glume despre biserică a strâns deja peste 100.000 de 

semnături și ar putea fi supusă la vot în Parlament. 

Luna trecută, o femeie din Polonia a fost amendată cu 420 de euro pentru că a aruncat cu ouă în poarta 

unei biserici. S-a întâmplat în timpul unui protest față de interzicerea avortului. 

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a comentat această propunere care vine din Polonia. 

„Sigur că trebuie cumva, cândva reglementate aceste lucruri, adică credincioșii nu-i agresează pe cei 

necredincioși, nu-i ironizează, îi lasă în modul lor de a se comporta și necredincioșii trebuie să nu-i 

agreseze pe credincioși. Cred că au întrecut măsura. De aceea ministrul justiției din Polonia s-a gândit 

la aceste inițiative, ca să nu mai existe aceste tensiuni între credincioși, necredincioși. De ce să fie 

instituția bisericii atât de blamată? Pentru că biserica se ocupă să facă bine oamenilor, să-i înfrățească 

să-i ajute, face asistență socială, nu face niciun rău. De ce să fie luată în râs? Cred că oarecum se 

justifică toate acestea. Vor face ce vor considera, însă se justifică oarecum această atitudine agresivă. 

Fiecare instituție trebuie să fie respectată, iar libertatea de credință nu trebuie să fie batjocorită. 

Dacă Ministerul Justiției, ca și în Polonia, ar lua această atitudine, noi nu vom solicita. Noi, ortodocșii, 

suntem foarte toleranți și întoarcem și obrazul celălalt, dar când se întrece măsura, iată, este bine să se 

oprească această avalanșă a râului, a ironiei, a batjocurei. Să fie oprite, că trebuie să trăim într-o 

atmosferă de armonie și de familie, nu de dușmănie și de batjocură”, a declarat ÎPS Teodosie la 

Antena 3. 

 

https://stiri.botosani.ro/stiri/social/cei-care-fac-glume-despre-biserica-ar-putea-primi-2-ani-de-

inchisoare-ips-teodosie-de-ce-sa-fie-biserica-luata-in-ras.html 
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21. Comunicat oficial al Sfântului Munte Athos: O pereche homosexuală nu este 

familie.Se încalcă drepturile copiilor lipsiți de apărare, care nu au posibilitatea de 

a alege un mediu familial natural - R3 media, 31 Iulie 2022, de Radu Ursan 
 

Sfânta Chinotită a Sf. Munte Athos a reacționat la faptul că un episcop al Patriarhiei 

Constantinopolului a botezat copilul adoptat de un cuplu de homosexuali, pozând alături de aceștia 

într-o biserică din Grecia. 

Conform comunicatului, reprezentanții celor 20 de mănăstiri din Sf. Munte Athos afirmă că ideea ca 

un cuplu format din persoane de același sex să fie considerat familie, dar și adoptarea de copii de către 

aceștia, este străină de Evanghelia lui Hristos și de ortodoxie. 

Ei deplâng faptul că un copil adoptat de un cuplu de persoane de același sex nu mai are posibilitatea de 

a avea o mamă. 

„Cu ocazia recentelor apariții publice și a poziționării diferiților clerici ai Bisericii, inclusiv ierarhi, 

care lasă impresia că este posibil ca Biserica să accepte orice altă formă de familie, în afară de cea 

stabilită de Sfânta Evanghelie, Sfânta Chinotită dorește să-și exprime poziția public. 

Sfântul Munte, ca loc de rugăciune și asceză, cu o neîntreruptă viață liturgică și spirituală, se roagă cu 

smerenie pentru toată omenirea, pentru toți oamenii fără discriminare. 

Taina botezului, prin care o persoană devine membru al Bisericii și primește harul Duhului Sfânt, este, 

fără îndoială, expresia vizibilă a iubirii infinite a lui Dumnezeu. 

Efortul de a trăi după Sfânta Evanghelie și Legea lui Dumnezeu asigură condițiile participării la 

tainele Bisericii. 

În lumina celor de mai sus, nu am putut decât să ne exprimăm regretul pentru aparițiile publice de mai 

sus și pozițiile unor persoane ale Bisericii, care oferă motive pentru a scandaliza oamenii credincioși. 

Este clar străin de învățătura Evangheliei și de etosul ortodox să se înțeleagă că un cuplu de același sex 

poate fi considerat ca o familie și să recunoască pentru acest cuplu dreptul de a adopta copii, datorită 

faptului că orice astfel de formă de adopție sau moștenire este contrară învățăturii Evangheliei, naturii 

umane dar și etosului și tradițiilor poporului nostru, în timp ce simultan încalcă drepturile elementare 

ale oamenilor nevinovați, ale copiilor lipsiți de apărare, care nu au posibilitatea de a alege un mediu 

familial natural. 

Exprimăm cele de mai sus ca o voce a interesului sincer pentru cursul țării noastre, mai ales într-o 

perioadă atât de critică precum aceasta. 

Protectoarea țării noastre și Patroana Sfântului Munte, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să 

mijlocească la Domnul nostru Iisus Hristos pentru a-i conduce pe toți la pocăință și viață după lumina 

Evangheliei și a învățăturii Sale. 

Toți cei în Sinaxa Comună Reprezentanți și Epitropiai celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri din Sfântul 

Munte Athos”, sună comunicatul, publicat de O Chilie Athonită, site administrat de părintele român 

Teologu din Sf. Munte Athos. 

 

https://r3media.ro/oficial-al-athos-o-pereche-homosexuala-nu-este-familie-adoptarea-copiilor-de-

aceste-cupluri-incalca-drepturile-copiilor-nu-au-familie/ 

 

 

 


