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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 7 August 2022, ora 13.00 

 
- 3.518 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(2.786 de teste RT-PCR și 9.833 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 107 cazuri; 

- în județul Botoșani – 57 cazuri;  

- în județul Neamț – 48 cazuri; 

- în București – 824 cazuri. 

- 8 decese( 5 nevaccinați, 3 vaccinați) 

- 3.994 de persoane internate, 264 la ATI. 
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https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-07.08.2022-Actualizat.pdf 

 

 
 

 

2. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 6 August 2022, ora 13.00 
 

- 6.441 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(4.122 de teste RT-PCR și 16.888 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 269 cazuri; 

- în județul Botoșani – 82 cazuri;  

- în județul Neamț – 97 cazuri; 

- în București – 1217 cazuri. 

- 28 decese( 20 nevaccinați, 8 vaccinați) 

- 3.810 de persoane internate, 259 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-06.08.2022.pdf 

 

 

 

 

3. LUMINA ORTODOXIEI / POSTUL, DE LA HRANA TRUPEASCĂ LA 

HRANA DUHOVNICEASCĂ - Iasi tv life, 8 August 2022 

 
Postul determină sufletul să strălucească şi înalţă simţurile, supune pe trup duhului, face inima 

zdrobită şi smerită, nimiceşte norul poftelor, stinge aprinderea desfrânării şi luminează înţelepciunea 

omului. Postul păzeşte pe prunci, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân. Postul 

desăvârşeşte pe creştin. 

INVITAT / PR.PAROH MIHAI MĂRGINEANU – PAROHIA ”SF.AP. TOMA” (TOMA COZMA) 

IAȘI 

 

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/lumina-ortodoxiei-postul-de-la-hrana-trupeasca-la-hrana-

duhovniceasca/ 

 

 

 

4. Originea și însemnătatea veșmintelor preoțești - News Pașcani, 7 August 

2022, de Redacția 
 

Toate veșmintele preoțești sunt făcute din materiale strălucitoare și împodobite cu semnul Sfintei 

Cruci (Efeseni 2, 16), care este mărturia jertfei și a biruinței. Aceste veșminte au la bază respectul 

înnăscut față de Dumnezeu, de care nu ne putem apropia decât numai cu o anumită dispoziție 

sufletească și cu veșminte special adaptate. 

Încă din perioada Vechiului Testament și mai ales în cea de după venirea Mântuitorului, serviciul 

divin public a fost caracterizat prin strălucirea sa, prin săvârșirea lui de către preoți și arhierei și prin 

îmbrăcămintea lor din timpul serviciilor, încât întrecea toate serviciile lumești din acel timp prin fast și 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-07.08.2022-Actualizat.pdf
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-06.08.2022.pdf
https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/lumina-ortodoxiei-postul-de-la-hrana-trupeasca-la-hrana-duhovniceasca/
https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/lumina-ortodoxiei-postul-de-la-hrana-trupeasca-la-hrana-duhovniceasca/
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frumusețe. 

În Vechiul Testament vedem cum Dumnezeu i-a poruncit lui Moise și i-a zis: „Ia pe Aron și împreună 

cu el și pe fiii lui, veșmintele, mirul de miruit… Apoi a îmbrăcat pe Aaron cu hitonul (tunica), l-a 

încins cu brâul și l-a îmbrăcat cu meilul (mantia), i-a pus efodul (umărarul) și l-a încins cu brâul 

efodului și i-a strâns cu el efodul; după aceea i-a pus hoșenul (pieptarul), și în hoșen i-a pus Urim 

(arătarea) și Tumim (adevărul). Iar pe cap i-a pus chidarul (mitra), iar în partea lui de dinainte tăblița 

de aur, diadema sfințeniei…” (Levitic 8, 1-2, 7). Pe lângă aceste veșminte ale arhiereului din Legea 

Veche mai întâlnim și veșminte ale preoților, pe care aceștia le îmbrăcau atunci când slujeau, fiind 

indicată în Sfânta Scriptură și culoarea lor, precum și formatul lor (Ieșire, capitolul 39). 

Dar preoția Vechiului Testament a fost umbra sau preînchipuirea preoției lui Hristos, iar preoția 

creștină înfățișează dumnezeiasca slujire a Domnului. Din această cauză, toate veșmintele preoțești 

sunt făcute din materiale strălucitoare și împodobite cu semnul Sfintei Cruci (Efeseni 2, 16), care este 

mărturia jertfei și a biruinței. Aceste veșminte au la bază respectul înnăscut față de Dumnezeu, de care 

nu ne putem apropia decât numai cu o anumită dispoziție sufletească și cu veșminte special adaptate. 

Întrebuințarea veșmintelor în Biserica creștină este foarte veche. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a 

doua către Timotei (6, 13) spune: „Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada, la 

Carp”. De asemenea, un felon al Sfântului Apostol Petru s-a aflat în Antiohia, iar despre Sfântul 

Grigorie Dialogul ni se spune că avea o haină preoțească a Sfântului Evanghelist Ioan. 

continuare pe doxologia.ro 

 

https://newspascani.com/originea-si-insemnatatea-vesmintelor-preotesti/ 

 

 

 

 

5. Cuviosul care și-a cunoscut dinainte data sfârșitului, însemnând-o pe un 

perete al peșterii - News Pașcani, 8 August 2022, de Redacția 
 

 

„Părinte Ioanichie, tare te mai așteptam să vii, că pentru mine aceste trei zile au fost mucenicie. Mi-a 

fost foarte rău, am răcit tare, tușesc și nu pot respira și am mare temperatură”. Atunci, părintele 

Ioanichie a vrut să-i pună din nou comprese și ventuze, dar sfântul i-a răspuns cu blândeţe că de acuma 

nu mai trebuie nimic, căci totul s-a terminat și că peste scurt timp trebuie să plece la Domnul. 

În vara anului 1960 s-a îmbonăvit de dezinterie, de rinichi și a făcut și pneumonie însoţită de febră 

foarte mare. Toate aceste afecţiuni agravate au avut nevoie de îngrijiri atente din partea ucenicului său, 

care îi punea comprese cu oţet și ventuze, pentru a-i scădea temperatura. Din cauza suferinţei foarte 

mari și a slăbiciunii trupești, Sfântul îi mulţumea deseori ucenicului doar cu privirea. În ziua în care a 

adormit întru Domnul, dimineaţa, pe la orele 7.00, după ce și-a terminat de făcut pravilele, s-a 

împărtășit cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos, după care a venit la dânsul la peșteră 

ucenicul său, căruia i-a spus: „Părinte Ioanichie, tare te mai așteptam să vii, că pentru mine aceste trei 

zile au fost mucenicie. Mi-a fost foarte rău, am răcit tare, tușesc și nu pot respira și am mare 

temperatură”. Atunci, părintele Ioanichie a vrut să-i pună din nou comprese și ventuze, dar sfântul i-a 

răspuns cu blândeţe că de acuma nu mai trebuie nimic, căci totul s-a terminat și că peste scurt timp 

trebuie să plece la Domnul. 

S-a spălat singur pe faţă și pe mâini, s-a pieptănat și apoi a început să privească cu mare uimire spre 

cer, spunând: „Părinte Ioanichie, dacă ai vedea și sfinţia ta ceea ce văd eu!”, la care ucenicul l-a 

întrebat: „Ce vezi, părinte Ioan?”. Și sfântul i-a zis: „Văd foarte mulţi îngeri și sfinţi care aduc două 

frumoase cununi din flori și frunze de finic pe care scrie fericiţi sunt cei… ce” și s-a oprit. Apoi, 

https://newspascani.com/originea-si-insemnatatea-vesmintelor-preotesti/
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părintele Ioanichie l-a întrebat: „Și ce mai scrie în continuare?”. Dar sfântul a zis: „Dacă o să mă simt 

mai bine, o să-ţi spun mai târziu”. Iar pe cealaltă cunună de la stânga lui scria: „Blestemaţi sunt cei 

ce…” și nu a mai voit să spună toate cuvintele. Dar spunea că deasupra cununii de la stânga a văzut 

pornindu-se fulgere și săgeţi ca de trăsnet, care închipuiau mânia lui Dumnezeu asupra celor care mor 

nepocăiţi. Apoi i-a spus ucenicului că, după ce va muri, trupul său să-l îngroape aici, în această 

peșteră, într-un canal zidit în piatră și ciment, pe care singur și l-a pregătit dinainte. Apoi, părintele 

Ioanichie l-a întrebat pe Sfântul Ioan: „Părinte Ioane, dar eu când voi muri, pe mine unde m-or pune?”. 

La care sfântul a răspuns: „Eu o să mă dau puţin mai încolo și sfinţia ta o să vii lângă mine”. (Aici fac 

o mică paranteză, vrând să arăt smerenia părintelui Ioanichie faţă de Sfântul Ioan, când s-a întristat 

puţin și apoi cu un ton cam sever mi-a zis: „Până când crezi că o să te mai pot răbda, părinte Visarion? 

Căci de când sunt aici, în Ţara Sfântă, în 56 de ani nimeni nu m-a cicălit și m-a iscodit atât de mult ca 

sfinţia ta. Pentru aceasta îţi dau canon să scrii tot ce ai aflat de la mine și de la alţi români pe care i-ai 

prins în viaţă, tot ce știi despre viaţa și nevoinţele Sfântului Ioan”.) 

Deși era la începutul lunii august și temperatura de afară depășise 40 de grade, Sfântul Ioan era foarte 

răcit, tușea și avea febră mare. Dar, cu toate acestea, era foarte lucid, blând și pașnic. Era ziua de joi, 5 

august 1960, când, după ce i-a dat ultimele sfaturi ucenicului său, s-a ridicat în picioare și cu mâna 

dreaptă a început să binecuvânteze, ca preot, în semnul Sfintei Cruci, timp de aproape o oră, în toate 

părţile peșterii. Probabil că îi binecuvânta pe sfinţii pe care spunea mai înainte că îi văzuse venind la 

dânsul să-l întâmpine și pe care i-a slăvit și i-a lăudat în scrierile sale. Apoi, s-a întins pe patul de 

scândură, pe care avea o singură pătură, a închis ochii, a răsuflat adânc și și-a dat sufletul său în 

mâinile lui Dumnezeu. Ucenicul său, părintele Ioanichie, a rămas mult timp îngenuncheat lângă 

căpătâiul părintelui său, plângând cu lacrimi amare pe cel care l-a părăsit aici pe pământ și care i-a fost 

duhovnic și bun învăţător și povăţuitor, Sfântul Ioan Iacob Românul. Cât a fost bolnav, niciodată nu a 

oftat sau suspinat. A răbdat cu pace, cu seninătate și le-a primit pe toate cu bucurie, ca pe niște daruri 

de la Dumnezeu. Cuviosul Ioan și-a cunoscut dinainte data sfârșitului, însemnând-o pe peretele 

peșterii. 

„Părinte Ioanichie, tare te mai așteptam să vii, că pentru mine aceste trei zile au fost mucenicie. Mi-a 

fost foarte rău, am răcit tare, tușesc și nu pot respira și am mare temperatură”. Atunci, părintele 

Ioanichie a vrut să-i pună din nou comprese și ventuze, dar sfântul i-a răspuns cu blândeţe că de acuma 

nu mai trebuie nimic, căci totul s-a terminat și că peste scurt timp trebuie să plece la Domnul. 

 

https://newspascani.com/cuviosul-care-si-a-cunoscut-dinainte-data-sfarsitului-insemnand-o-pe-un-

perete-al-pesterii/ 

6. S-a stins din viață un iubit preot din Botoșani, a ridicat din temelii două 

Biserici: Nu te vom uita niciodată dragul nostru părinte! - Botoșăneanul, 6 

August 2022 

 
Este doliu în Biserica Ortodoxă Română după ce un preot extrem de iubit din Botoșani a plecat la 

ceruri. 

S-a stins din viață părintele Dumitru Budeanu, de la Parohia Vârfu Câmpului. La sfârșitul lunii iulie s-

au făcut numeroase apeluri întrucât preotul avea nevoie de sânge. Și a fost de altfel mobilizare pentru 

preotul care a ridicat din temelii două biserici. 

Din nefericire, părintele s-a stins din viață, pe rețelele de socializare oamenii transmițând mesaje de 

condoleanțe. 

Cuvintele sunt prea puține pentru pierderea suferită !Condoleanțe familiei! Dumnezeu să va dea putere 

în aceste momente atât de grele! 

Condoleanțe și Dumnezeu să-l ierte pe părintele nostru drag și bun! Dumnezeu sa va dea putere să 

treceți peste această grea încercare. Nu te vom uita niciodată dragul nostru părinte!, sunt doar câteva 

https://newspascani.com/cuviosul-care-si-a-cunoscut-dinainte-data-sfarsitului-insemnand-o-pe-un-perete-al-pesterii/
https://newspascani.com/cuviosul-care-si-a-cunoscut-dinainte-data-sfarsitului-insemnand-o-pe-un-perete-al-pesterii/
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din mesaje 

Părintele Dumitru Budeanu este licențiat al Institutului Teologic de grad universitar Bucureşti. Din 

anul 1982 până în noiembrie 1998 a fost preotul Parohiei Ionăşeni, slujitor la Bisericile Sfântul 

Gheorghe - Ionăşeni, Sfântul Nicolae - Bogza şi Biserica Bohoghina. Din 1998 şi până în prezent este 

preotul Parohiei Vârful Câmpului,Biserica Sfântul Dumitru. 

Pentru deosebitele sale realizări a ajuns în scurt timp să câştige inimile tuturor. A reuşit să refacă din 

temelii Bisericile din Bohoghina-Bucecea,Biserica Sfântul Nicolae din Bogza, să execute reparaţii 

capitale la Biserica Sfântul Dumitru din Vârful Câmpului,să construiască în satele Bogza,Vârful 

Câmpului, Maghera, case praznicale. 

”Preotul Dumitru Budeanu constituie pentru comunitatea noastră şi nu numai, un model de moralitate, 

bună cuviinţă şi responsabilitate misionară. La data de 31.03.2015 prin Hotărârea C.L..nr.13 i s-a 

acordat titlul de Cetăţean de onoare al comunei. Pe data de 9.07.2017,cu ocazia Sfinţirii Bisericii 

Sf.Dimitrie din Vârful Câmpului, Mitropolitul Moldovei l-a ridicat la gradul de iconom stavrofor”, 

spunea despre părintele din Vf. Câmpului profesorul Aristide Zub. 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/s-a-stins-din-viata-un-iubit-preot-din-botosani-a-ridicat-din-temelii-

doua-biserici-nu-te-vom-uita-niciodata-dragul-nostru-parinte/ 

 

 

 

7. Conferințe și întâlniri cu preoții din protopopiate în această săptămână, în 

parohiile botoșănene - Botoșăneanul, 8 August 2022 

 
Mai multe evenimente sunt anunțate în parohiile din Botoșani în perioada 8-13 august 2022. 

În perioada 8-13 august 2022, în Arhiepiscopia Iașilor vor avea loc mai mule.te conferințe sau întâlniri 

cu preoții din protopopiat 

Luni, 8 august 

Protopopiatele Botoșani, Hârlău și Darabani vor organiza la sediile protopopiatelor ședințele lunare 

administrative cu preoții din protopopiat. 

Marți, 9 august 

Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Buimăceni, Comuna Albești, Protopopiatul Botoșani, 

organizează în zilele de 9 și 10 august Tabăra din pridvorul satului cu sprijinul ATOR Iași. 

Miercuri, 10 august 

Biserica Sfântul Nicolae Hrișcani, Protopopiatul Botoșani, va găzdui întâlnirea Cercului Pastoral 

Înălțarea Domnului Vlădeni, Protopopiatul Botoșani, începând cu ora 16.00. În cadrul întâlnirii va fi 

săvârșită Taina Sfântului Maslu și va fi susținută o conferință cu tema Rugăciunea inimii în trăirea 

isihastă de Pr. Pînzariu Gheorghiță de la Parohia Corni II. 

Vineri, 12 august 

Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Stănești, Comuna Albești, Protopopiatul Botoșani 

organizează, în perioada 12-14 august, Tabăra din pridvorul satului cu sprijinul ATOR Iași. 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/conferinte-si-intalniri-cu-preotii-din-protopopiate-in-aceasta-

saptamana-in-parohiile-botosanene/ 

 

 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/s-a-stins-din-viata-un-iubit-preot-din-botosani-a-ridicat-din-temelii-doua-biserici-nu-te-vom-uita-niciodata-dragul-nostru-parinte/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/s-a-stins-din-viata-un-iubit-preot-din-botosani-a-ridicat-din-temelii-doua-biserici-nu-te-vom-uita-niciodata-dragul-nostru-parinte/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/conferinte-si-intalniri-cu-preotii-din-protopopiate-in-aceasta-saptamana-in-parohiile-botosanene/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/conferinte-si-intalniri-cu-preotii-din-protopopiate-in-aceasta-saptamana-in-parohiile-botosanene/
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8. George Lazăr: La zi de sărbătoare, cinstirea eroilor neamului la Răucești - 

Mesagerul Neamț, 6 August 2022, By Mesagerul 

 
La invitația domnului primar al comunei Răuceşti, Dumitru Bălăjel, am marcat sfânta sărbătoare de 

astăzi, Schimbarea la Față a Domnului, printr-un eveniment încărcat de spiritualitate şi credință. 

M-am bucurat să fiu prezent, alături de domnii primari Vasile Mărculeț, de la Timișești şi Ioan 

Nechifor, de la Drăgănești, precum şi de domnii consilieri locali din Târgu Neamț, Mihai Stoica şi 

Andrei Aciocîrlănoaie, preşedinte PNL Târgu Neamţ, la momentul sfințirii Crucii ridicate pe vârful 

Bâtca. 

Cel mai înalt punct al Răuceştiului, vârful Bâtca este, deopotrivă un reper al istoriei Celui de-al Doilea 

Război Mondial, unde s-au dus lupte sângeroase pentru libertatea şi independența poporului român. 

Comunitatea răuceşteană păstrează vie memoria sacrificiului şi curajului eroilor căzuți în luptă pe 

pământ nemţean, prin comemorarea acestora, în zile de înaltă semnificație, precum cea de astăzi. 

Aşa cum muntele Tabor a fost martorul Schimbării la Față a Domnului, ridicarea şi sfințirea Sfintei 

Cruci pe dealul Bâtca îl transformă într-un Tabor sufletesc al răuceştenilor, un simbol viu al jertfei 

pentru patrie, al credinței şi al binecuvântării Celui de Sus. 

Am numai cuvinte de admirație pentru impecabila mobilizare a comunității locale şi pentru frumosul 

eveniment organizat sub îndrumarea domnului primar Bălăjel. 

Am avut bucuria să găsesc o comună gospodărită cu multă căldură şi profesionalism de oameni 

vrednici şi primitori, lucru care mă bucură foarte mult. 

Se vede când lucrurile se fac cu cap într-o comunitate, iar primii beneficiari sunt locuitorii comunei 

Răuceşti. 

Sprijin, de fiecare dată, investițiile care conduc la dezvoltarea şi modermizarea comunităților locale, 

iar comuna Răuceşti nu este o excepție. 

Anul acesta, prin intermediul Programului Național de Investiţii “Anghel Saligny”, vom finanța aici 

proiecte pentru extinderea rețelei de apă şi canalizare şi înființarea rețelei de gaze naturale, în valoare 

totală de aproximativ 8 milioane de euro (40 milioane de lei). 

Sunt investiţii necesare, care vor duce condițiile de trai ale locuitorilor din comunele nemțene la 

nivelul pe care proiectul de dezvoltare a României le impune. 

Mă bucur să fac echipă cu primari cu forţă de muncă, viziune şi cu dorința de a construi comunități 

sănătoase, prospere şi sustenabile, aşa cum am văzut în Răuceşti. 

Felicitări întregii comunități şi administrației locale pentru conservarea valorilor istorice şi creştine ale 

culturii noastre româneşti. 

Felicitări, Tuțu Bălăjel! 

O zi de sărbătoare cu binecuvântări şi gânduri bune! 

George Lazăr 

Președinte PNL Neamț 

 

https://mesagerulneamt.ro/2022/08/george-lazar-la-zi-de-sarbatoare-cinstirea-eroilor-neamului-la-

raucesti/ 

 

 

 

9. Preşedintele PNL Neamţ, George Lazăr, “printre nemțeni, în zi de 

sărbătoare creştină” – Monitorul de Neamț, 6 August 2022, Autor Monitorul 

de Neamț și Roman 
 

Preşedintele PNL Neamţ, George Lazăr, secretar de stat în Ministerul Energiei, a fost prezent, 

https://mesagerulneamt.ro/2022/08/george-lazar-la-zi-de-sarbatoare-cinstirea-eroilor-neamului-la-raucesti/
https://mesagerulneamt.ro/2022/08/george-lazar-la-zi-de-sarbatoare-cinstirea-eroilor-neamului-la-raucesti/
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sâmbătă, 6 august, la Răuceşti, de sărbătoarea Schimbării la Faţă. Cu această ocazie, a fost sfinţită o 

cruce ridicată pe vârful Bâtca, un loc încărcat de istorie. 

“La invitația domnului primar al comunei Răuceşti, Dumitru Bălăjel, am marcat sfânta sărbătoare de 

astăzi, Schimbarea la Față a Domnului, printr-un eveniment încărcat de spiritualitate şi credință. 

M-am bucurat să fiu prezent, alături de domnii primari Vasile Mărculeț, de la Timișești, şi Ioan 

Nechifor, de la Drăgănești, precum şi de domnii consilieri locali din Târgu Neamț, Mihai Stoica şi  

Andrei Aciocîrlănoaie, preşedinte PNL Târgu Neamţ, la momentul sfințirii Crucii ridicate pe vârful 

Bâtca. 

Cel mai înalt punct al Răuceştiului, vârful =Bâtca este, deopotrivă un reper al istoriei Celui de-al 

Doilea Război Mondial, unde s-au dus lupte sângeroase pentru libertatea şi independența poporului 

român. 

Comunitatea răuceşteană păstrează vie memoria sacrificiului şi curajului eroilor căzuți în luptă pe 

pământ nemţean, prin comemorarea acestora, în zile de înaltă semnificație, precum cea de astăzi. 

Aşa cum muntele Tabor a fost martorul Schimbării la Față a Domnului, ridicarea şi sfințirea Sfintei 

Cruci pe dealul Bâtca îl transformă într-un Tabor sufletesc al răuceştenilor, un simbol viu al jertfei 

pentru patrie, al credinței şi al binecuvântării Celui de Sus. 

Am numai cuvinte de admirație pentru impecabila mobilizare a comunității locale şi pentru frumosul 

eveniment organizat sub îndrumarea domnului primar Bălăjel. 

Am avut bucuria să găsesc o comună gospodărită cu multă căldură şi profesionalism de oameni 

vrednici şi primitori, lucru care mă bucură foarte mult. 

Se vede când lucrurile se fac cu cap într-o comunitate, iar primii beneficiari sunt locuitorii comunei 

Răuceşti”, a declarat George Lazăr, preşedintele PNL Neamţ. 

Acesta a amintit şi de finanţarea de care va beneficia în acest an comunitatea din Răuceşti, prin 

Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”, o finanţare a 40 de milioane de lei pentru 

extinderea reţelei de apă/canal şi pentru reţeaua de gaze naturale. 

“Sprijin, de fiecare dată, investițiile care conduc la dezvoltarea şi modermizarea comunităților locale, 

iar comuna Răuceşti nu este o excepție. 

Anul acesta, prin intermediul Programului Național de Investiţii “Anghel Saligny”, vom finanța aici 

proiecte pentru extinderea rețelei de apă şi canalizare şi înființarea rețelei de gaze naturale, în valoare 

totală de aproximativ 8 milioane de euro (40 milioane de lei). 

Sunt investiţii necesare, care vor duce condițiile de trai ale locuitorilor din comunele nemțene la 

nivelul pe care proiectul de dezvoltare a României le impune. 

Mă bucur să fac echipă cu primari cu forţă de muncă, viziune şi cu dorința de a construi comunități 

sănătoase, prospere şi sustenabile, aşa cum am văzut în Răuceşti. 

Felicitări întregii comunități şi administrației locale pentru conservarea valorilor istorice şi creştine ale 

culturii noastre româneşti. 

Felicitări, Tuțu Bălăjel! 

O zi de sărbătoare cu binecuvântări şi gânduri bune!”, a mai declarat George Lazăr. 

 

https://monitorulneamt.ro/presedintele-pnl-neamt-george-lazar-printre-nemteni-in-zi-de-sarbatoare-

crestina/ 

 

 

 

 

https://monitorulneamt.ro/presedintele-pnl-neamt-george-lazar-printre-nemteni-in-zi-de-sarbatoare-crestina/
https://monitorulneamt.ro/presedintele-pnl-neamt-george-lazar-printre-nemteni-in-zi-de-sarbatoare-crestina/
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10. IPS Calinic spune că nu e preocupat de acuzațiile care i se aduc privind 

vizitele pastorale pe care le face în parohiile arhiepiscopiei - News Bucovina, 

8 August 2022 
 

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, susține că nu este deloc preocupat de acuzațiile care 

i se aduc legate de vizitele pastorale și că e interesat de ceea ce fac preoții din eparhie. 

Un enoriaș la întrebat pe înaltul ierarh de ce este acuzat pentru vizitele pastorale efectuate, din moment 

ce este un aspect normal mai ales și că și alți ierarhi procedează la fel. 

„Stimate domnule, nu mă preocupă acuzele oamenilor, ci mă interesează lucrarea Bisericii, respectiv a 

preoților din eparhie și împlinirea atribuțiilor chiriarhale prevăzute de Gramata chiriarhală și Statutul 

Bisericii Ortodoxe Române. În rest, neliniștile unora privind subiectul chiar nu mă deranjează”, a 

răspuns IPS Calinic. 

La o întrebare asemănătoare, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a spus că face vizite în parohii fără 

să le anunțe, dar într-un timp legitim. 

„Nu anunț de regulă vizitele pentru că nu mă interesează „covorul roșu” la primire si nici mesele de 

protocol. Ceea ce mă interesează în mod deosebit este starea bisericilor, a cimitirelor și buna rânduială 

a slujbelor din parohiile eparhiei; aceasta trebuie să fie o permanență, nu o întâmplare, ocazionată de 

vizita ierarhului”, a menționat ierarhul. 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349025/ips-calinic-spune-ca-nu-e-preocupat-de-acuzatiile-

care-i-se-aduc-privind-vizitele-pastorale-pe-care-le-face-in-parohiile-arhiepiscopiei 

 

 

 

 

11. Teoria Conspirației devine Practica Conspirației. Carduri biometrice pentru 

toți francezii. Franța își va amprenta 65 de milioane de cetățeni pentru a le 

introduce datele pe cipul din noile carduri de sănătate - Active News, 8 

August 2022, DE ALESANDRU ANGHEL   
 

Parlamentarii francezi au aprobat un plan de lansare a unui card biometric de sănătate. Cu noul sistem, 

plățile se fac automat deoarece cardul este legat de contul bancar al utilizatorului, transmite EVZ. 

În cadrul pachetului de ajutor financiar al guvernului francez pentru criza costului vieții, 20 de 

milioane de euro vor fi alocate pentru lansarea unui card de sănătate biometric, după ce un 

amendament propus de senatori a fost aprobat. 

Ce conține cardul biometric 

Deși sună destul de avansat din punct de vedere tehnologic, ideea este relativ simplă, potrivit 

deputatului Thibault Bazin: cardul de sănătate va fi echipat cu un cip care conține caracteristicile fizice 

ale asiguratului, cum ar fi amprentele sale digitale, ceea ce ar permite furnizorilor de servicii medicale 

să îl identifice, ceea ce spune și Părintele Justin Pârvu că se va întâmpla. 

Chiar zilele trecute a apărut o nouă filmare cu Părintele Justin vorbim pe această temă, în 2009: 

ADEVĂRURILE PĂRINTELUI JUSTIN: Cuvânt profetic despre cipuri și vaccinuri, în 2009! VIDEo 

Să amintim și interesul exprimat de Ursula von der Leyden, președinta Comisie Europene, pentru 

cipuri, la Forumul de la Davos: Marea Resetare merge înainte cum s-a stabilit. Agenda de la Davos și 

înfrățirea „elitelor”: Ce ne pregătesc pentru 2022 Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, Anthony 

Fauci, Bill Gates, Stéphane Bancel (ModeRNA), Christine Lagarde, Xi Jinping și alții (VIDEO) 

Unii parlamentari și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la protecția datelor cu caracter 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349025/ips-calinic-spune-ca-nu-e-preocupat-de-acuzatiile-care-i-se-aduc-privind-vizitele-pastorale-pe-care-le-face-in-parohiile-arhiepiscopiei
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349025/ips-calinic-spune-ca-nu-e-preocupat-de-acuzatiile-care-i-se-aduc-privind-vizitele-pastorale-pe-care-le-face-in-parohiile-arhiepiscopiei
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personal și dacă planurile ar respecta reglementările europene pentru protecția datelor, întrucât crearea 

de carduri „biometrice” ar duce inevitabil la crearea unei baze de date centralizate. În plus, există 

preocupări cu privire la faptul dacă aceste informații personale sensibile ar putea fi expuse 

criminalității cibernetice, deoarece sistemul de asigurări de sănătate din Franța a fost vizat de hackeri 

în trecut, mai amintește EVZ. 

Cardul biometric presupune înlocuirea a cel puțin 65 de milioane de carduri în toată Franța și refacerea 

lor cu cipuri biometrice, pe lângă luarea amprentelor pentru toate persoanele în cauză, informează 

thelocal.fr. 

 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Teoria-Conspiratiei-

devine-Practica-Conspiratiei.-Carduri-biometrice-pentru-toti-francezii.-Franta-isi-va-amprenta-65-de-

milioane-de-cetateni-pentru-a-le-introduce-datele-pe-cipul-din-noile-carduri-de-sanatate-175492 

 

 

 

12. Papa va beatifica un preot ucrainean executat prin împuşcare în Uniunea 

Sovietică - ZDI, 8 August 2022, AUTOR: REDACȚIA 

 
Papa Francisc a aprobat vinerea beatificarea lui Peter Orosz, episcop ucrainean executat prin 

împuşcare în Uniunea Sovietică în anul 1953, relatează AFP. 

Papa a recunoscut "virtuţile eroice" ale acestui prelat şi a autorizat Congregaţia pentru cauzele sfinţilor 

(Congregatio de causis sanctorum) să-l promulge drept "venerabil", prima etapă spre beatificare, a 

anunţat agenţia de presă Vatican News. 

Vaticanul recunoştea de altfel martiriul din cauza credinţei sale a prelatului, născut în 1917 în Ungaria 

într-o familie de religie greco-catolică. Numit preot în 1942 la Mukacevo, în vestul Ucrainei, a fost 

hirotonit clandestin episcop auxiliar în 1944. 

După război, el a fost somat să se alăture Bisericii Ortodoxe ruse, dar a refuzat. La 27 august 1953, 

preotul a fost arestat la Silţe (Transcarpatia), în timp ce "ducea euharistia unui om bolnav" şi împuşcat.  

SURSA: Agerpres 

 

 https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/papa-va-beatifica-un-preot-ucrainean-executat-prin-impuscare-in-

uniunea-sovietica--330261.html 

 

 

 

13. Papa Francisc se întâlneşte cu mitropolitul Antonie, al doilea cel mai 

puternic lider al Bisericii Ortodoxe Ruse - Alpeh NEws, 5 August 2022, de 

Laura Buciu 
 

Papa Francisc salută oamenii de la balcon.În urmă cu 10 zile, Papa Francisc a suferit o operație pe 

colon. Sursa Foto: HEPTA 

Papa Francisc, întâlnire cu al doilea cel mai puternic lider ortodox rus, după Patriarhul Kirill. 

Papa va participa la un congres al liderilor religioşi în capitala kazahă Nur-Sultan în perioada 13-15 

septembrie, unde a declarat că speră să se întâlnească cu Kirill. 

Papa Francisc, care a calificat conflictul drept un „război de agresiune crud şi fără sens”, plănuise să se 

întâlnească cu Kirill pe 14 iunie la Ierusalim, dar a anulat întâlnirea la sfatul diplomaţilor de la 

Vatican. 

Papa Francisc s-a întâlnit vineri cu episcopul Antonij, al doilea cel mai puternic lider al Bisericii 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Teoria-Conspiratiei-devine-Practica-Conspiratiei.-Carduri-biometrice-pentru-toti-francezii.-Franta-isi-va-amprenta-65-de-milioane-de-cetateni-pentru-a-le-introduce-datele-pe-cipul-din-noile-carduri-de-sanatate-175492
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Teoria-Conspiratiei-devine-Practica-Conspiratiei.-Carduri-biometrice-pentru-toti-francezii.-Franta-isi-va-amprenta-65-de-milioane-de-cetateni-pentru-a-le-introduce-datele-pe-cipul-din-noile-carduri-de-sanatate-175492
https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/Teoria-Conspiratiei-devine-Practica-Conspiratiei.-Carduri-biometrice-pentru-toti-francezii.-Franta-isi-va-amprenta-65-de-milioane-de-cetateni-pentru-a-le-introduce-datele-pe-cipul-din-noile-carduri-de-sanatate-175492
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/papa-va-beatifica-un-preot-ucrainean-executat-prin-impuscare-in-uniunea-sovietica--330261.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/papa-va-beatifica-un-preot-ucrainean-executat-prin-impuscare-in-uniunea-sovietica--330261.html
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Ortodoxe Ruse, înaintea unui summit aşteptat luna viitoare cu Patriarhul Kirill, potrivit Reuters. 

Întâlnirea dintre Papa Francisc şi episcopul Antonij a fost prima de când predecesorul lui Antonij, 

Hilarion, a fost destituit în iunie, printr-o decizie bruscă ce indica discordie la vârful Patriarhiei 

Moscovei. 

Vaticanul l-a trecut pe Antonij pe lista întâlnirilor oficiale ale Papei, dar nu a oferit detalii despre ce s-

a discutat în cadrul audienţei private. 

Papa va participa la un congres al liderilor religioşi în capitala kazahă Nur-Sultan în perioada 13-15 

septembrie, unde a declarat că speră să se întâlnească cu Kirill. 

Bulat Sarsenbayev, şeful organizaţiei kazahe care găzduieşte congresul, a declarat pentru Astana 

Times că Kirill a confirmat prezenţa sa acolo. 

Un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill a sprijinit invazia Rusiei în Ucraina, pe 

care Patriarhul o consideră un bastion împotriva unui Occident pe care îl consideră decadent. 

Poziţia lui Kirill a provocat o ruptură cu Vaticanul şi a declanşat o rebeliune internă care a dus la 

ruperea legăturilor unor biserici ortodoxe locale cu Biserica Ortodoxă Rusă 

Papa Francisc, care a calificat conflictul drept un „război de agresiune crud şi fără sens”, plănuise să se 

întâlnească cu Kirill pe 14 iunie la Ierusalim, dar a anulat întâlnirea la sfatul diplomaţilor de la 

Vatican. 

Cei doi s-au întâlnit o singură dată, în Cuba, în 2016 – prima întâlnire între un Papă şi un lider al 

Bisericii Ortodoxe Ruse de la Marea Schismă din 1054. 

Într-un interviu acordat luna trecută agenţiei Reuters, Papa Francisc a declarat că vrea să viziteze 

Kievul după ce se va întoarce din Canada, pe 30 iulie, dar că vrea să meargă mai întâi la Moscova, 

pentru a promova pacea. 

Putin a descris acţiunile Moscovei în Ucraina ca fiind o „operaţiune militară specială” care vizează 

demilitarizarea şi „denazificarea” ţării. Ucraina şi Occidentul au catalogat conflictul drept un război de 

agresiune rusesc neprovocat. 

 

https://alephnews.ro/guvern/papa-francisc-se-intalneste-cu-mitropolitul-antonie-al-doilea-cel-mai-

puternic-lider-al-bisericii-ortodoxe-ruse/ 

 

 

 

14. Festival sexual cu 30.000 de participanți la Romexpo? Mihai Daraban: Doar 

dacă nu mai sunt eu președintele CCIR! - Qmagazine, 7 August 2022 

 
În deplină discreție, Bucureștiul ar fi trebuit să se transforme în această toamnă, pentru trei zile, într-o 

scenă a orgiilor sexuale, frumos ambalate sub egida unui… festival. S-au vândut chiar și bilete. 

A fi sau a nu fi premier PSD. „Fumigena” de la PNL 

Un deputat liberal propune ca „Istoria comunismului în România”, să fie disciplină obligatorie pentru 

liceu 

Atacurile cibernetice și impactul lor 

Oficial al Jihadului Islamic din Fâșia Gaza spune că femeile care omoară civili israelieni sunt un 

„model fermecător” de urmat 

Viktor Orban a spulberat regimul Biden pe pământ american. Și a primit ovații! DISCURSUL 

Știrea a fost prezentată în exclusivitate într-un articol semnat de Robert Turcescu pe siteul ziarului 

Evenimentul Zilei. Festivalul erotic intitulat „The Line”, adresat numai adulților, urma să aibă loc în 

perioada 9-11 septembrie, la Romexpo, avea un program„la limita pornografiei şi nu e asumat public 

de niciun organizator”. 

La festival erau așteptați peste 30.000 de participanți. 
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Biletele, care s-au pus în vânzare pe platforma iabilet, au prețuri cuprinse între 832,84 lei (pentru 

level1) și 1700 de lei (pentru level 2). Nu se oferă detalii despre ce diferențe sunt între un level și altul. 

Asigurarea organizatorilor anonimi este că în cele trei zile participanţii își pot da frâu liber celor mai 

ascunse fantezii sexuale. Totuși, abonamentele pentru acest eveniment ofereau cumpărătorilor acces 

aproape all inclusive la manifestările programate. Astfel, abonamentul includea acces la zona generală 

a festivalului, la conferințe, ateliere și galerie de artă erotică în zona centrului comercial. 

La descrierea evenimentului nu se precizează decât: 

„O EXPERIENȚĂ FĂRĂ PREJUDECĂȚI 

The L|NE Festival va schimba perspectiva tuturor asupra divertismentului sexual și erotic. 

Fără gen, fără constrângeri, fără orientare sexuală și fără limite. 

Vino alături de noi într-un loc în care nonconformismul și plăcerea sunt normale”. 

“Un eveniment care se anunţă un adevărat scandal naţional prin programul pornografic pe care îl vinde 

la abonamente între 800 şi 1700 de lei unui public amator să vadă şi să simtă trei zile de orgii sexuale 

în capitala României.” scrie Robert Turcescu. 

Evz a prezentat dosarul acestui eveniment în care se precizează că The Line Festival va avea cinci 

scene principale şi patru scene tematice pentru toate gusturile: LGBTQ, Cam Girls, Straight Stage, 

Kinky & BDSM, show-uri private, un magazin pentru jucării sexuale, un cinema porno 7D, dar şi 

peste 40 de show-uri pentru adulţi care, spun organizatorii, „vor aborda toate formele de sexualitate şi 

fantezii erotice aduse în România de cele mai tari cluburi şi teatre de profil din lume”. Sunt anunţate 

„72 de ore de petreceri continue şi exclusive susţinute de cluburi celebre din Amsterdam”. 

„Organizatorii scriu în prezentare că au ales să facă un astfel de eveniment la Bucureşti pentru că în 

România nu există programe de educaţie sexuală în şcoli şi sunt peste 1 milion de cetăţeni români care 

suferă de boli cu transmitere sexuală. Nu există însă nicio explicaţie legată de felul în care un 

eveniment care promovează fanteziile sexuale şi pornografia va putea contribui la diminuarea acestor 

probleme din societatea românească. Dar se insistă pe faptul că „The Line Festival va schimba tabuuri 

şi îi va încuraja pe oameni să-şi dea frâu liber dorinţelor sexuale”.  Chiar dacă, în aceeaşi prezentare se 

subliniază că în Europa patru din zece mame cu vârsta sub 15 ani provin din ţara noastră.”, adaugă 

jurnalistul. Dosarul integral poate fi consultat aici. 

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR) 

Q Magazine l-a contactat pe președintele Camerei de Comerț și Industrii a României (CCIR), Mihai 

Daraban, care administrează sediu Romexpo, pentru a afla cine au fost semnatarii contractului de 

închiriere. 

Am aflat astfel că organizatorul festivalului ar fi Noa Concept Promoter, o firmă al cărei administrator 

este avocata Nicoleta Diaconescu. 

„Acest festival nu se va mai face. Se pare că l-au amânat până în martie 2023. Dar ce pot eu să vă spun 

în acest moment este că un astfel de eveniment pornografic nu se va face la Romexpo decât dacă nu 

voi mai fi eu președinte al Camerei de Comerț”, a declarat pentru Q Magazine Mihai Daraban. 

Contactat de Q Magazine pentru a verifica dacă acest eveniment este autorizat de Primăria 

municipiului București, Nicușor Dan, nu a răspuns apelurilor. În schimb, liderul grupului PSD din 

Consiliul General al Primăriei Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declaarat pentru Q Magazine că până 

în acest moment nu s-a prezentat nimeni la comisie pentru a primi autorizație, având în vedere că este 

vorba despre un eveniment care depășește 500 de participanți. 

„Logica procedurală impune organizatorilor de evenimente să intre în comisie, în condițiile în care 

participarea ar depăși 500 de persoane. Înțeleg că la acest eveniment erau așteptați 30.000 de persoane. 

Era obligatoriu să intre în comisie. Pe de altă parte, nimeni nu-i oprește să-și pună la vânzare biletele 

înainte de a primi toate autorizațiile. Organizatorii își asumă riscul. Să nu uităm totuși că în acest caz 

avem dee-a face cu escroacă. Mă refer la Nicoleta Elena Diaconescu, care are un trecut nu tocmai 

curat”, a declarat Aurelian Bădulescu. 

Presa scria despre Nicoleta Diaconescu că a fost patroană de videochat, iar apoi a intrat în afaceri cu 
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statul. Diaconescu a făcut tranzacții cu fostul primar Marian Vanghelie și era considerată o apropiată a 

lui Daniel Florea,  primar al Sectorului 5 între 2016 și 2020. În mandatul lui Florea, Nicoleta 

Diaconescu a încasat aproape 30 de milioane de euro pentru anveloparea blocurilor. 

La rândul său, ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat pentru Q Magazine că fiind organizat în 

interior, „Poliția nu autorizează un astfel de eveniment”, dar că „festivalul a fost anulat” pentru luna 

septembrie. 

Ce poziție are Biserica față de acest tip de evenimente, organizate în capitala unei țări eminamente 

ortodoxe, cu oameni ale căror valori sunt familia, tradiția și bunul simț? 

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei române 

„O poziție firesc critică, întrucât binele real al persoanei umane aflat în centrul gândirii creștine are 

legătură cu normalitatea (norma morală), echilibrul și discernământul, nu cu opusul acestora care se dă 

grotesc în spectacol. Din păcate „societatea spectacolului” în care trăim privilegiază diversiunea 

morală prin divertisment, iar acesta are o scală largă de expresie și exhibiționism. 

Biserica nu impune nimic, ci propune salvatoarea reflecție de tip moral legată de ceea ce ne este cu 

adevărat de folos. Chiar dacă totul este posibil sau chiar permis, granița dintre ele e sesizabilă pentru 

orice om suficient de inteligent. 

O țară este creștină prin oamenii vii care îi compun societatea prezentă. Creștinismul real nu coincide 

cu cel pur declarativ, ci doar cu cel asumat ca mod decent de viață. De aceea vorbim azi cu 

îndreptățire despre criza familiei, a tradiției si a bunului-simț. Acestea sunt câteva dintre valorile care 

ne salvează în măsura în care ne punem problema salvării. Atât personal, cât și național.”, a declarat 

pentru Q Magazine purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. 

 

https://www.qmagazine.ro/festival-sexual-cu-30-000-de-participanti-la-romexpo-mihai-daraban-doar-

daca-nu-mai-sunt-eu-presedintele-ccir/ 

 

 

 

 

 


