
.      

Lumina Sfântă va fi adusă în ţară de la Ierusalim sâmbătă seară 

Lumina Sfântă sau focul haric este 

considerată de creștinii ortodocși o minune care 

se întâmplă în fiecare an la Biserica Sfântului 

Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua 

dinaintea Paștelui Ortodox. Şi tot în fiecare an, 

un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române 

merge la Ierusalim pentru a lua şi aduce în 

România Lumina Sfântă.Lumina Sfântă va fi 

adusă de la Ierusalim sâmbătă seară de părintele 

arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul 

Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile 

Sfinte. În România, Lumina Sfântă va fi oferită 

delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române, care o 

vor aştepta la Aeroportul Internaţional 

Otopeni.În aceeaşi seară, în intervalul orar 

19.30 – 20.30, va avea loc procesiunea primirii 

Sfintei Lumini de către Patriarhul Daniel, la Catedrala Patriarhală. Ulterior, Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui, în timp util, 

Sfânta Lumină fiecărei parohii. Slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de duminică, 2 mai 2021, va fi săvârșită în prezența credincioșilor, 

potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Astfel, pentru a evita aglomerația, la unitățile de cult cu pangarul în interiorul bisericii, vor fi 

organizate din timp, în locuri special amenajate în afara lăcașului de cult, mai multe puncte de distribuire a Paștilor (pâine binecuvântată și 

stropită cu agheasmă și vin, pregătită și ambalată din vreme în pachete/punguțe de unică folosință închise, respectând regulile de igienă), a 

lumânărilor, a candelelor și a obiectelor de colportaj.Credincioșii vor aștepta, în afara lăcașului de cult, pe locuri individuale special marcate, 

primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00:00, păstrând distanța de 1,5 m între persoane.după oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfânta 

Evanghelie și Pastorala.La finalul slujbei de afară, pentru săvârșirea Canonului Învierii şi a Sfintei Liturghii, clericii vor intra în lăcașul de cult 

împreună cu credincioșii, în limita spațiului disponibil, potrivit prevederilor sanitare în vigoare, sau vor continua slujba în afara lăcașului de 

cult, în cazul în care numărul credincioșilor este mare.În prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau A doua Înviere, se săvârşeşte în biserici, 

începând cu ora 12.00, cu participarea credincioşilor mireni, respectându-se regulile sanitare în  vigoare.  
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Învăţământul botoşănean are o nouă conducere. Prof. Daniel 

Botezatu a fost numit prin ordin al ministrului educaţiei în funcţia 

de inspctor şcolar general 
 

Prof. Gabriel Hârtie, cel care fost timp de patru ani inspector școlar 

general, şi-a încheiat astăzi contractul de management câştigat prin 

concurs şi a predat ştafeta profesorului Daniel Botezatu –revenit la 

inspectorat după o absenţă de nouă ani, după ce în perioada 2010-2012 a 

fost inspector general adjunct.  

Prezent la acest eveniment, prefectul Dan Nechifor, a citit ordinul 

semnat de ministrul educației,de numire al profesorului Botezatu la şefia 

Inspectoratului Școlar Județean.       

 Într-o atmosferă cordială, prof. Gabriel Hârtie i-a urat noului 

inspector şef multă putere de muncă. La rândul său, prof. Botezatu şi-a 

arătat disponibilitatea de a colabora cu fostul inspector  şef: “ Ne 

despărțim în mod amiabil și sunt sigur că nu va fi o despărțire. Voi 

apela la expertiza dumnealui,  ori de câte ori este cazul, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat poate în perioadele 

anterioare. Fiecare om care a stat în Inspectorat atâția ani cât a stat în inspectorat domnul Hârtie și a avut și funcție de 

conducere, un mandat întreg, este clar că dispune de o experiență de care trebuie să ne folosim cu toții spre binele 

învățământului botoșănean. Deci, domnule general, adio, dar rămâneți cu Inspectoratul! “ 

 

Prof. Daniel Botezatu a dezvăluit şi obiectivul pe care şi l-a asumat: Inspectoratul  Şcolar Judeţean să rămână o 

instituţie emblematică a judeţului.  

Îi dorim mult succes! 

Comunicat de presă 

Ziua Veteranilor de Război sărbătorită prin ceremoniale militare şi religioase 

Titlul de “Veteran de Război” a fost instituit 

de Regele Carol I Ia 29 aprilie 1902, în baza 

prevederilor Convenţiei de la Geneva din 

1870. Era onorat, astfel, eroismul 

combatanţilor din redutele Războiului de 

Independenţă. Din 2007, ziua a devenit a 

tuturor veteranilor de război. 

În ţară în această zi sunt programate 

ceremonii în toate judeţele ţării, cea de la 

Botoşani desfăşurându-se în cadrul UM 

01251, cu participarea prefectului Dan 

Nechifor şi a altor reprezentanţi ai 

Ministerului Afacerilor Interne, ai 

Ministerului Apărării Naţionale, ai Primăriei şi Consiliului Judeţean.  

Redăm mai jos mesajul transmis, cu această ocazie, de colonelul în rezervă Gheorghe Jalbă, preşedintele filialei botoşănene 

a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.  

„Dragi veterani de război, cunoaştem patriotismul de care aţi dat dovadă pe câmpurile de luptă, sacrificându-vă tinereţea şi 

sănătatea pentru apărarea SFINTEI NOASTRE PATRII – ROMÂNIA. V-aţi respectat întocmai jurământul militar depus în 

faţa drapelului de luptă şi a comandanţilor, contribuind din plin la victoriile armatei noastre pe câmpurile de bătaie. Pentru 

faptele mai sus amintite şi altele, COMITETUL FILIALEI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A VETERANILOR DE RĂZBOI 

JUDEŢUL BOTOŞANI cu ocazia Zilei veteranilor de război  - 29 aprilie, vă doreşte ca BUNUL DUMNEZEU să vă dea 

multă sănătate, numai bucurii şi mulţumire sufletească, împreună cu toţi cei dragi ai dumneavoastră. Sperăm ca şi de acum 

înainte să vă putem sărbători încă MULŢI ANI. Pentru cei care nu mai sunt printre noi – DUMNEZEU SĂ-I 

ODIHNEASCĂ ÎN PACE.”      Cancelaria Prefectului 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Acțiuni ale forțelor de ordine pentru limitarea răspândirii virusului SARSCOV 2 

În perioada 26-28 aprilie 2021, sub autoritatea Instituției 

Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, 

lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum 

și specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar 

Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Comisariatului 

Județean pentru Protecția Consumatorului, au desfășurat activități de 

verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării 

de de alertă.În cadrul acțiunilor a fost verificat modul în care sunt 

respectate prevederile Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.   

Astfel, pe raza întregului județ, în cadrul acțiunilor derulate, atât 

în sistem propriu cât și integrat, au fost controlate peste 180 de locații de interes. În urma neregulilor constatate, echipele de 

control au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a acestora fiind de 16.000 de lei. De asemenea, au fost 

verificate zilnic, în medie, 1.400 de persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu, fără a fi constatate nereguli.  

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate zilnic și în perioada următoare, pe raza întregului județ.  

Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul stării de alertă, să păstreze distanțarea fizică, să 

poarte mască de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, precum și să  respecte interdicțiile cu privire la 

organizarea evenimentelor private și a deplasării.  

Voluntarii asociației „Scut botoșănean” au împărțit pachete la Centrul de batrîni Suharău 

Bune să vă fie inimile! 

Cifre în statistici, voturi o dată la patru ani, lest pentru propriile familii. 

Într-o societate care își uită și își ucide prin ignoranță chiar veteranii și 

eroii mai vîrstnici, bătrînii își poartă cu greutate singurătatea și poveștile 

de viață. 

Sigur că senectutea nu este o virtute în sine, dar semenii noștri ajunși la 

asfințitul existenței sînt asemenea munților: nu trebuie să ne întrebăm de 

ce (încă) există, ci trebuie să le descoperim tainele și să îi învățăm. 

Într-o perioadă în care timpul pare să nu mai ajungă nimănui, Îi 

mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ajungem miercuri, 

28.04.2021, la Centrul de batrîni Suharău, unde voluntarii asociației 

„Scut botoșănean” au împărțit pachete cu articole vestimentare noi, 

articole de igienă, fructe și cozonaci pentru cei 24 de vîrstnici găzduiți 

acolo. 

Le mulțumim tuturor celor care, prin jertfa lor și prin sprijinul material 

necondiționat, au făcut posibilă această acțiune! Le mulțumim tuturor 

tinerilor voluntari care demonstrează de la o acțiune la alta că putem 

avea nădejde într-un viitor mai bun! Aprecierile noastre pentru membrii 

personalului de la centru, care demonstrează că își fac datoria din vocație 

și cu dragoste sinceră pentru bătrînii pe care îi au în grijă. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim că vom putea reveni la centrul de la Suharău, pentru a aduce o rază de bucurie în 

ochii bunicilor orfani. Fapte bune pentru Botoșani! 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Pompierii atenţionează: pregătirile pentru sărbătorile pascale pot 

genera evenimente! 

Cu siguranță următoarele zile vor fi pline pentru toate gospodinele 

care se ocupă de curațenie în case și pregătesc masa de Paște. Deși 

par activități de rutină, nu uitați că oboseala sau graba de a face mai 

multe lucruri în același timp sunt factori ce favorizează producerea 

unor evenimente, cum ar fi incendiile sau accidentele casnice, 

arsurile.  

Respectarea unor reguli simple poate preveni producerea unui 

incendiu cauzat de lăsarea nesupravegheată a aparatelor de gătit. De 

aceea, vă recomandăm: 

-să nu lăsaţi mâncarea pe foc, nesupravegheată;  

-după ce aţi terminat de gătit asiguraţi-vă că aţi oprit cuptorul şi 

aragazul; 

-nu lăsaţi copiii singuri în bucătărie. Păstraţi chibriturile şi 

brichetele acolo unde aceștia nu pot ajunge şi amplasaţi un 

dispozitiv de siguranţă la uşa de la cuptor; 

-curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturi de mâncare de pe aragazurile, plitele şi grătarele din bucătărie, deoarece acestea pot lua 

foc uşor. 

Retineți: nu suprasolicitaţi instalaţia electrică, prin folosirea simultană a mai multor electrocasnice!  #ISU_BOTOSANI 

Structurile MinisteruluiAfacerilor Interne vor fi la datorie în 

această minivacanţă  pentru ca Sărbătorile Pascale Ortodoxe să fie 

petrecute în siguranţă 

În contextul sărbătorilor religioase din aceste zile, la nivelul judeţului Botoșani s-au dispus măsuri suplimentare de 

ordine şi siguranţă publică, în special în zonele aglomerate şi în zonele lăcaşurilor de cult. Astfel, polițiștii și jandarmii 

botoșăneni vor acționa pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice și respectarea măsurilor de sănătate publică, beneficiind 

de sprijinul polițiștilor de frontieră și a pompierilor. În medie, zilnic, vor fi în teren peste 270 de efective. 

Forțele de ordine planificate în serviciu vor desfășura activități pe două paliere – unul este cel de prevenire și 

descurajare, iar al doilea este de combatere a faptelor antisociale.Activitățile de prevenire a răspândirii și limitare a 

infectării cu noul coronavirus vor fi desfășurate împreună cu partenerii instituționali. Pe drumurile publice, poliţiştii de la 

rutieră vor acţiona, pentru fluidizarea traficului rutier şi prevenirea producerii accidentelor rutiere. 

În vederea prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 vă recomandăm ca deplasarea către lăcaşurile de cult sau alte 

zone de interes să se realizeze cu evitarea aglomerărilor.  

“Reamintim faptul că potrivit prevederilor Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei, se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se 

desfășoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. De asemenea, purtarea corectă a măștii de 

protecție în toate spațiile publice este obligatorie, inclusiv în zona lăcașurilor de cult, pe timpul oficierii slujbelor”, a 

declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al I.P.J. Botoşani. 

În noaptea de Înviere, în intervalul orar 22.00-05.00, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei 

pentru participarea la slujbele religioase în toate localitățile județului. 

În caz de nevoie sau dacă aţi asistat ori aveţi cunoştinţă despre comiterea vreunei fapte antisociale, puteți apela la cel 

mai apropiat poliţist, ori sunaţi la 112 – Apelul Unic de Urgenţă. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8iMivKPZ5KxrcNLoOUWB3AOtN9OWq3TGkad88MypDUGSoxny6eDNCYexVSaebtUoISNPMpGSV_p8coa5yZSdJFBf6VZH_lxJbxKou0If2cizwWcJquF1nNAEi3Bnvp7FcfDvd2u22Kbw2xXl3Q7D4&__tn__=*NK-R
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Sfânta Lumină de la Ierusalim- o minune la care a fost martor şi 

Arhimandritul Ioanichie Balan 

In mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiasca necuprinsa de mintea 

noastra, care se repeta din an in an, in Sambata Mare, de aproape 20 de 

veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre vazuta atat de 

credinciosi, cat si de necredinciosi. Este minunea care uimeste toata mintea si 

dovedeste oamenilor pana la sfarsitul veacurilor ca Hristos, lumina lumii si 

Mantuitorul sufletelor noastre, a inviat din morti a treia zi, daruind tuturor 

viata vesnica. 

Despre felul cum se savarseste aceasta minune a aprinderii sau mai corect spus, a 

venirii Sfintei Lumini pe Mormantul Domnului, s-a scris prea putin. Nici in zilele 

noastre nu se vorbeste cat s-ar cuveni despre aceasta negraita minune. Poate 
tocmai pentru ca este o minune publica, vazuta de toti si verificata, asupra careia 

ortodocsii nu au nici o indoiala! Sau, poate, pentru a nu crea discutii si 

controverse omenesti inutile asupra acestei sfinte minuni. Biserica Ortodoxa din 

Ierusalim nu accepta nici un fel de publicitate zgomotoasa, nici discutii si scrieri 
polemice pe aceasta tema. Cine crede in Hristos si voieste sa vada o mare minune 

a zilelor noastre, cine doreste sa se intareasca mai mult in dreapta credinta, sa 

mearga la Mormantul Domnului si va vedea minune negraita. Si acum sa relatam 
pe scurt cum se aprinde Sfanta Lumina la Sfantul Mormant. Sfanta Lumina se 

aprinde pe Mormantul Domnului nostru Iisus Hristos in Sambata Mare, ziua, intre orele 12.30-13.30, in timpul Vecerniei Mari. Se stie ca, de-a lungul 

secolelor, Sfanta Lumina nu se aprinde decat numai la ortodocsi, ca o dovada incontestabila ca numai ei pastreaza dreapta credinta apostolica. Este cea mai 
puternica dovada care marturiseste ca Ortodoxia este credinta cea adevarata.Este controlat inca din noaptea Vinerii Mari, dupa prohod, de catre cativa politisti 

civili necrestini - un arab, un turc si o persoana din partea statului Israel. Ei verifica toate obiectele din interior sa nu aiba vreo sursa de foc, verifica lespedea 

Sfantului Mormant si controleaza corporal pe arhiereul grec care presara vata pe mormantul Domnului. Apoi se sting toate luminile si se pecetluieste usa 

Sfantului Mormant cu doua mari peceti, benzi de panza alba cu ceara si sigilii la capete, in forma de X. Gardienii raman de paza la usa Mormantului pana 
cand se aprinde Sfanta Lumina.              

 Procesiunea pentru Vecernia Sambetei Mari se formeaza la sediul Patriarhiei Ortodoxe. Toti slujitorii se imbraca in odajdii albe. La ora 9 dimineata 

procesiunea se porneste spre Biserica Sfantului Mormant. Inainte merg patru "dragomani", civili greci, in tintita speciala, cu toiege metalice in maini, pentru a 
anunta inceperea procesiunii: apoi urmeaza doi diaconi care duc pe maini Sfanta Cruce care are in ea lemn din Crucea Mantuitorului. Apoi urmeaza cortegiul 

sutelor de slujitori, care strabate culoarul viu al miilor de inchinatori, ce umplu toate ulitele, curtea, biserica, galeriile. In biserica, slujitorii, in frunte cu 

Patriarhul, se opresc in fata Sfantului Mormant pecetluit. Apoi inconjoara de trei ori Sfantul Mormant pe partea dreapta, in sunetul clopotelor, cantand 

"Invierea Ta, Hristoase. Mantuitorule, ingerii o lauda in ceruri si pe noi, pe pamant, ne invredniceste cu inima curata sa Te slavim". La a treia ocolire se canta 
imnul vecerniei de la vohod "Lumina lina a sfintei slave". Apoi patriarhul cu toti slujitorii se retrag in altarul bisericii ortodoxe de vizavi si stau in asteptare. 

Intre timp, vin diferiti delegati oficiali, autoritati locale si bisericesti armene, romano-catolice si copte. Miile de credinciosi stau cu felinarele speciale in maini 

sa duca acasa, in tara lor, Sfanta lumina. Cei mai multi insa, tin in maini cate un manunchi de 33 de lumanari albe, legate intre ele, pe care este imprimata 
icoana Invierii Domnului, ca sa le aprinda la vreme. Acest manunchi simbolizeaza numarul anilor pe care i-a trait Mantuitorul pe pamant. Se face o tacere 

mormantala! Fiecare se roaga, fiecare asteapta cu emotie Lumina divina, fiecare sta concentrat in sine insusi, cuprins de fiorul tainic al minunii. Pe la orele 

11.30 vin de la Betleem cateva sute de arabi ortodocsi, sa ia Sfanta Lumina. Ei sunt foarte evlaviosi, dar si galagiosi in acelasi timp, inconjoara Sfantul 
Mormant, se roaga tare cu mainile in sus, se urca unii pe umerii altora, se agata de peretii baldachinului Sfantului Mormant, de jur-imprejur, ca albinele pe 

fagur, si ridica mainile, cerand Sfanta Lumina: "Doamne, trimite-ne din cer Lumina!". In jurul orei 12, in timp ce preotii stau la vohod de la altarul Bisericii 

Invierii pana la Sfantul Mormant, patriarhul se dezbraca de omofor, de sacos si de mitra, si ramane numai in stihar alb, cu epitrahil, manecute si brau. Apoi 

este condus de doi diaconi si de eclesiarhul bisericii in fata Sfantului Mormant. Aici, mai intai este controlat peste tot de politisti necrestini, in prezenta 
reprezentantilor oficiali armeni, romano-catolici si copti, sa nu aiba vreo sursa de foc. Apoi patriarhul desigileaza usa Sfantului Mormant, prin ruperea 

pecetilor si intra in prima incapere, numita "Capela Ingerului", insotit, dupa traditie, de un arab musulman. Diaconii si eclesiarhul raman afara, la usa. Ceara 

de la cele patru sigilii se aduna intr-o cupa de argint si se duce la altar, unde se pastreaza pana la Pastele anului urmator.     
 Patriarhul intra apoi in a doua incapere si ingenuncheaza in fata lespedei Sfantului Mormant, iar musulmanul ramane in Capela Ingerului si 

supravegheaza. Se sting toate lumanarile, candelele, luminile, in biserica se face o mare tacere. Emotia minunii cuprinde pe toti. Numai arabii agatati deasupra 

fac mereu semne de implorare a Sfintei Lumini. Se zice ca daca nu vin arabii sa se roage, intarzie venirea Sfintei Lumini. Toti se roaga strigand "Doamne, da-
ne Lumina!" "Sa vina Lumina!", "Trimite-ne din cer lumina!" Dupa 15-20 de minute de fierbinte rugaciune, toata lumea din biserica observa o lumina 

puternica, ca o scanteie luminoasa de fulger, coborand in zigzag prin cupola mare a Bisericii, in multime se aud glasuri de emotie in toate limbile. Scanteia 

dumnezeiasca coboara deasupra Capelei Sfantului Mormant, ca un glob de lumina ce se sfarama in mici bucaati. Apoi intra inauntru ca o subtire raza de foc. 

Coboara pe lespedea Mormantului si aprinde vata presarata deasupra. Deja vata si lespedea se incarca de o roua divina, in timpul rugaciunii. In aceasta clipa 
Sfanta Lumina a venit! Minunea s-a savarsit! Multimile asteapta cu nerabdare Sfanta Lumina, cu mainile intinse. Fruntile si obrajii tuturor sunt transpirate de 

emotia minunii! O mare bucurie si trezire spirituala se savarseste in inimile si constiintele tuturor.   Patriarhul aduna cu mainile vata aprinsa de o flacara 

galben-verzuie, care timp de cateva minute nu arde. Apoi pune vata aprinsa in doua cupe de aur cu gauri si iese in Capela Ingerului. Aici aprinde doua 
buchete mari de cate 33 de lumanari, in prezenta musulmanului, iar cupele aprinse le da, pe doua ferestre mici, afara, la cei doi diaconi ortodocsi. Acestia duc 

o cupa la Sfantul Altar, iar a doua la biserica Sfintilor Imparati Constantin si Elena de la Patriarhie. Apoi patriarhul iese in fata Sfantului Mormant cu cele 

doua faclii aprinse si striga de trei ori: "Veniti de luati lumina!" Minunea continua, in clipa cand patriarhul iese din Sfantul Mormant, se aprind singure cele 

sase candele ale ortodocsilor de deasupra, o parte de lumanari din sfesnice si candelele din Altarul Bisericii Mari, sub privirile uimite ale tuturor. Apoi, doi 
diaconi iau pe patriarh si il duc in Sfantul Altar, in cel mult trei minute, toti credinciosii adunati aprind felinarele si buchetele de cate 33 de lumanari. Biserica 

este parca o flacara vie. Multi se ating de flacara cu fata, cu mainile, cu hainele, pentru binecuvantare, fara a se arde. Abia dupa cateva minute flacara arde in 

mod normal. Tot acum iau Sfanta Lumina de la patriarh, romano-catolicii, armenii si coptii si o duc in altarele lor. unde o pastreaza tot anul. La urma, 
patriarhul tine o scurta predica de multumita Mantuitorului si de intarire a credintei ortodoxe. Timp de doua ore se scurg zeci de mii de pelerini prin fata 

Sfantului Mormant, cu Sfantta Lumina in maini si cu caldura credintei in inimi. La orele 3 dupa amiaza Vecernia si procesiunea Sfintei Lumini iau sfarsit. 

Pelerinii se intorc la gazdele lor, cu fetele luminate si cu faclii aprinse, zicand fiecare in limba sa: "Slava Tie. Mantuitorule, pentru aceasta negraita minune!" 
In noaptea de Sfintele Pasti la ora 11 se pornesc din nou in mare procesiune, de la patriarhie spre Biserica Sfantului Mormant, toti slujitorii in frunte cu 

patriarhul, inainte merg cei patru dragomani, apoi saisprezece diaconi cu prapuri, doi diaconi cu Crucea mare de procesiuni, in care se afla lemn din Crucea 

Mantuitorului si, in continuare, preotii, episcopii, patriarhul si mii de credinciosi. La intrarea in marea biserica, intai se inconjoara de trei ori Sfantul Mormant 

cu crucea si cu faclii aprinse din Sfanta Lumina, cantand "Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din mormanturi viata daruindu-le". 
Apoi se citeste Evanghelia Invierii in fata Sfantului Mormant si se incepe slujba Invierii, dupa randuiala. In timpul cantarii fiecarei pesne, un arhiereu, cu 

cativa preoti si diaconi, cu Crucea si cu Sfanta Lumina in maini cadeste si inconjoara Mormantul Domnului. Dupa slujba Invierii se face in continuare Sfanta 

Liturghie pe Sfantul Mormant. Slujeste patriarhul cu mai multi preoti si diaconi. Slujba este mareata, dumnezeiasca! Inimile tuturor simt din belsug bucuria 

Invierii. La ora 2 dupa miezul noptii. Liturghia Invierii ia sfarsit.__________________________________________________________________________ 

http://www.crestinortodox.ro/paste/sfintele-pasti/lumina-la-ierusalim-88060.html
http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-sfantului-mormant-biserica-invierii-88589.html
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/hristos/cum-putem-cinsti-evlavie-sfanta-cruce-69109.html
http://www.crestinortodox.ro/paste/
http://www.crestinortodox.ro/credinta/parintele-dumitru-staniloae-despre-sfanta-liturghie-69819.html
http://www.crestinortodox.ro/credinta/parintele-dumitru-staniloae-despre-sfanta-liturghie-69819.html
http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/pastorala-sfintele-pasti-2009-hristos-cel-inviat-bogatia-vietii-noastre-pf-daniel-88579.html
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cazuri noi de persoane infectate, 29 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de 

persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

985.827 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 

1.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind 

cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Până astăzi, 27.971 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 28.04.2021 (10:00) – 29.04.2021 (10:00) au fost raportate 138 de decese (68 

bărbați și 70 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele 

din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 

Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, 
Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 decese la categoria 

de vârstă 40-49 ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 

ani și 42 decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 

132 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar 

pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.892. Dintre acestea, 1.295 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.341.747 de  teste RT-PCR și 883.749 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 25.351 de teste RT-PCR (12.806 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.545 la cerere) și 10.091 de  teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 30.903 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.040 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 45.335 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 101 

persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.826 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 753 la linia TELVERDE (0800 800 358), 

deschisă special pentru informarea cetățenilor. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 28 aprilie, 4.001 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 712.690 de lei. De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 

352 Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la 

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate 

structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.515 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 2.542 în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 127 în Franța, 3.124 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în 

Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia,  137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 48 în Elveția, 4 în Turcia, 

2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în 

Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația 

Rusă, Croația, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 190 de cetățeni români aflați 
în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 

în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran și unul în Polonia, au decedat.Dintre cetățenii 

români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în 

Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina. 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații 
la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea 

cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în 

străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. 

În intervalul 15 aprilie – 22 aprilie 2021, au fost raportate 29.441.874 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, 

Italia, Spania și Germania. 

Grupul de Comunicare Strategică  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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[28.04.2021] 

„Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor” – GRAND PYADYNY SRL 

 

GRAND PYADYNY SRL  anunţă lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” 

proiect  nr RUE 6285  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare cu 

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 26.04.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii GRAND PYADYNY SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni, 

-menţinerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 

luni, la data acordării granturilor 

Valoarea proiectului este de 240.777,0525 (valoarea totală) din care : 209.371,35 lei grant şi 31.405,7025 
cofinanţare. 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-

2020] 

 

Date de Contact 

Persoană de contact: MATEI DANIEL                               GRAND PYADYNY SRL 

Telefon: 0751501870 

e-mail: matei.daniel22@yahoo.com  
 

 

*VOLOSCU CONSTANTIN, titular al PUD –“CONSTRUIRE IMOBIL  P+1E CU 

DESTINAŢIA BIROURI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi 

amplasat în B-dul George Enescu, nr.24, municipiul Botolani, judeţul  Botoșani, anunţă publicul interesat că 

s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.  

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 şi la sediul din str. 

Ştefăniţă Vodă, nr. 1B , municipiul Botoşani,  în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 16,00.   

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în 

termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

_______________________________________________________________________________ 

mailto:matei.daniel22@yahoo.com
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* SC WASHAUTO SPA SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul: “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE, RACORD APĂ ȘI CANALIZARE”, 

propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Bucovina, nr. 85, jud. Botosani. 

Informaţiile privind poiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoşani din B-dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. 

Botoşani, jud. Botoşani şi la sediul titularului din satul Cătămărești Deal, Aleea Panselelor, nr. 2 M, comuna Mihai 

Eminescu, jud. Botosani, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani. 

 

*SC RECICLYNG SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu  pentru 

obiectivul: “PUNCT COLECTARE DESEURI RECICLABILE”, situat in mun. Botosani, Calea Nationala nr. 21, jud. 

Botoşani.  

Contestatiile se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din mun. Botoșani, bdul Mihai 

Eminescu nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului.. 

 

*I.I. SMOCHINĂ T. MARIAN anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu  pentru 

obiectivul: “ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO”, situat in sat Bajura, oraș darabani, jud. Botoşani.  

Contestatiile se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din mun. Botoșani, bdul Mihai 

Eminescu nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului.. 

 

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren central în 

suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de 

cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu 

apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , Hârlău , 

Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556       

 *Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat in Botosani, in 

centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are deschidere de 8MP la 2 strazi. 

Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces 

la retaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. Tel.+40754214277         

 *Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera 

birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil .       

 *VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + 

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă 

sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. 

Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa 

este pe strada Livezilor nr 5. Preț -37.000 

euro.________________________________________________________________________________________________________  
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Hristos a înviat! 

„Hristos este Întâiul-Născut din morţi (Coloseni 1, 18); începătură a învierii celor 

adormiţi (1 Corinteni 15, 20)” 

 Preacuvioși și preacucernici părinţi, Iubiţi credincioși și credincioase,  

Taina Crucii şi Taina Învierii Domnului Iisus Hristos au fost profețite de prorocii 

Vechiului Testament, iar Sfinții Apostoli, ucenici şi martori ai lui Hristos Cel Răstignit 

şi Înviat, le-au mărturisit ca fiind adevăruri mântuitoare şi dătătoare de viață. Ei au 

văzut împlinită profeția lui Isaia, care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul 

Sfânt şi văzând duhovniceşte cu anticipație pătimirile şi rănile lui Hristos Cel Răstignit, 

a spus, rezumând taina legăturii dintre Jertfă şi Înviere: „[...] prin rănile Lui noi toţi ne-

am vindecat” (Isaia 53, 5). 

Sfinții Apostoli şi Evanghelişti, conştienți fiind de importanța Jertfei şi a Învierii lui 

Hristos, prevestite de Hristos Însuşi „înaintea lor”, au transmis cu fidelitate cuvintele 

Lui în scrierile lor. Astfel, după Înviere, ucenicii, amintindu-şi cuvintele tainice ale 

Domnului Iisus Hristos, prin care prevestea Pătimirile, Moartea şi Învierea Sa, le vor 

interpreta din perspectiva „plinirii” Scripturilor.  

Moartea lui Hristos, jertfă liber acceptată și dăruire de Sine pentru viața lumii  

Faptul că Iisus „a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15, 4) arată nu doar o simplă informație cronologică, ci are o semnificație 

teologică.În acest sens, Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei consemnează cuvintele profetice ale Mântuitorului Iisus Hristos: „Precum a fost 

Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopți” (Matei 12, 40). Sfântul 

Evanghelist Marcu notează, de asemenea, cuvintele lui Iisus: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei 

și de cărturari și să fie omorât, iar după trei zile să învieze” (Marcu 8, 31). Sfântul Evanghelist Luca evocă acelaşi adevăr descoperit de Iisus: 

„Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în 

Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că așa este scris și așa trebuia să 

pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi” (Luca 24, 44-46; cf. 24, 6-7).        

 Iar Sfântul Ioan Evanghelistul, după ce vorbeşte în mod alegoric despre dărâmarea şi rezidirea templului în trei zile, spune: „Deci, când 

S-a sculat din morţi, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus” (Ioan 2, 

22).  Astfel, moartea şi Învierea lui Iisus sunt prezentate ca o împlinire a unui plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii de păcat şi 

moarte, plan în care moartea lui Iisus este liber acceptată de El.          

 De altfel, pe când era împreună cu ucenicii Săi şi îi învăța, Iisus le-a spus: „Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu îmi dau viaţa, ca 

iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi o dau. Putere am ca să o dau și putere am iarăși să o iau. Această poruncă 

am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10, 17-18). Înțelesul morții lui Iisus ca jertfă liber acceptată sau ca dăruire de Sine pentru viața lumii este 

exprimat în Liturghia euharistică ortodoxă prin cuvintele: „În noaptea în care (Iisus) a fost vândut - sau, mai degrabă, când El Însuşi S-a dat pe 

Sine pentru viața lumii [...]”
1
.              

 Sfântul Evanghelist Luca ne arată că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morți a călătorit cu ucenicii Săi, Luca şi Cleopa, pe drumul spre 

Emaus şi le-a tâlcuit lor ceea ce prevestiseră Sfintele Scripturi despre Moartea şi Învierea Sa (cf. Luca 24, 13-32). Din felul în care Iisus 

tâlcuieşte ucenicilor Sfintele Scripturi, înțelegem faptul că Dumnezeu are un plan al mântuirii lumii, al eliberării ei de păcat şi de moarte. Acest 

plan se va realiza prin Fiul Său Cel veşnic, Care S-a făcut Om pentru a mântui omenirea întreagă (cf. Luca 24, 46; 1 Corinteni 15, 20-25).Din 

acest motiv, Biserica Ortodoxă consideră că Persoana lui Iisus Hristos, Fiul veşnic şi Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, este centrul spiritual de 

convergență al cărților Vechiului Testament scrise de Moise, profeți şi psalmist, încât Vechiul Testament era pedagog sau călăuză către Hristos, 

după cum spune Sfântul Apostol Pavel(cf. Galateni 3, 24).   

Iubiți fii şi fiice duhovniceşti,  

Cartea Faptele Apostolilor ne spune că, după Învierea Sa din morți, Iisus S-a arătat mai ales ucenicilor Săi, timp de 40 de zile, până în ziua 

Înălțării Sale la cer, vorbindu-le „cele despre Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 1, 3).Faptul că, timp de 40 de zile după Învierea Sa din morți, 
Domnul Iisus Hristos S-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi şi altor persoane are o semnificație deosebită, cifra 40 regăsindu-se cu înțelesuri 

profunde în Sfânta Scriptură. Fericitul Augustin face o analogie între motivul pentru care Hristos a postit vreme de 40 de zile înainte de 

activitatea Sa mesianică şi tot în timp de 40 de zile S-a arătat, de mai multe ori, ucenicilor Săi după Înviere: „Hristos Domnul a postit timp de 

40 de zile (cf. Matei 4, 2), precum au postit şi Ilie (cf. 3 Regi 19, 8) şi prorocul Moise, care reprezintă Legea (cf. Ieşirea 34, 28); de 

asemenea, timp de 40 de zile a plutit pe apele potopului Corabia lui Noe (cf. Facerea 8, 20), care simboliza Biserica. Tot astfel, timp de 

40 de zile după Înviere, Hristos Domnul S-a arătat Apostolilor Săi, mâncând şi bând cu ei (cf. Fapte 10, 40- 41; Luca 24, 43), nu pentru 

că El ar fi avut nevoie, ci pentru a dovedi realitatea Învierii Sale, pentru a-i încredința pe Apostoli că El a înviat în acelaşi trup care a 

fost răstignit pe cruce”
2
.  

(continure în pag.7) 
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Iubiți frați şi surori,  

Sfintele Evanghelii ne arată că viața Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat din morți nu este simplă revenire la viața trăită pe pământ printre oameni, ci o 

viață diferită. Cu trupul Său înviat El trece prin uşile încuiate (cf. Ioan 20, 19). Se arată ucenicilor Săi, vorbeşte cu ei şi apoi Se face nevăzut. Ucenicii 

constată că, după Învierea Sa, Iisus poartă pe trupul Său semnele cuielor şi al suliței din timpul Răstignirii Sale (cf. Ioan 20, 19).În acest sens, Sfântul Ioan 

Gură de Aur spune că Hristos S-a arătat ucenicilor cu trupul Său însemnat cu urmele Răstignirii, „pentru ca Învierea să fie crezută, pentru ca Apostolii să afle 

că El Însuși era Cel răstignit și că n-a înviat altcineva în locul Lui”
3
.Însă, deşi timp de 40 de zile, Iisus Cel Înviat Se arată de zece ori ucenicilor Săi şi altor 

persoane de pe pământ, totuşi El nu mai trăieşte o viață fizică pământească, ci trăieşte viața cerească şi veşnică, într-o totală libertate de toate 

determinismele şi limitele spațiului şi timpului. Nimeni şi nimic din lumea aceasta pământească nu-L mai poate atinge sau reține, nici măcar cu 
privirea, decât dacă El vrea, când vrea şi cum vrea. Iisus Cel Răstignit şi Înviat nu mai moare niciodată, El este veşnic viu: „Moartea nu mai are stăpânire 

asupra Lui”, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Romani 6, 9).Totodată, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că, după Învierea Sa, Iisus S-a întâlnit 

doar cu Apostolii Săi (cf. Faptele 1, 4), de aceea le spunea acestora înainte de Pătimirea Sa: „Încă puţin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi 

vedea” (Ioan 14, 19). De asemenea, minunile pe care le face Iisus după Învierea Sa sunt săvârşite doar „înaintea ucenicilor Săi” (Ioan 20, 30). Pentru că 

„după cum înainte de Înviere Hristos trebuia să facă multe minuni, ca ucenicii să fie încredinţaţi că El este Fiul lui Dumnezeu, tot așa trebuia și după 

Înviere, ca ei să creadă că El a înviat”
4
.Prin arătările Domnului Iisus Hristos după Învierea Sa din morți, El le oferă ucenicilor Săi o încredințare 

fermă, care avea să-i pregătească pentru a deveni puternici mărturisitori ai Lui în lume. Iisus îi face pe ucenicii Săi să înțeleagă faptul că Pătimirile, 

Moartea şi Învierea Sa constituie împlinirea Scripturilor, sunt prevăzute în planul cel veşnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Astfel, ucenicii Săi vor fi 

trimişi să binevestească lumii Evanghelia mântuirii şi a vieții veşnice.Înainte de a-l învia din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, Iisus spune surorii 

acestuia (Marta): „Eu sunt învierea și viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). În altă parte, Iisus spune: „Cel ce ascultă 

cuvântul Meu și crede în Cel Care M-a trimis pe Mine are viaţă veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 5, 24; vezi şi Ioan 5, 

25, 28 şi 29).Prin urmare, înțelegem că numai Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat poate dărui oamenilor mântuirea şi viața veşnică.În acest sens, viața 

creştinilor care iubesc pe Hristos este Cruce sau răstignire a păcatului, prin rugăciune, pocăință şi post, dar şi pregustare a bucuriei Învierii, prin iertarea 

păcatelor şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos (cf. Ioan 6, 54), Sfânta Euharistie fiind arvuna vieții veşnice din Împărăția cerurilor.Pentru creştini, 

fiecare săptămână începe cu Ziua Învierii Domnului (Duminica), zi în care creştinii exclamă: „Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!”, iar ultimul 

articol din Crezul ortodox arată scopul ultim al vieții creştine: „Aștept învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie”. 

 Dreptmăritori creştini, 

 Traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea şi valoarea vieții, când numeroşi oameni sunt încercați de noua epidemie, care s-a extins la nivel 

global. În această perioadă este mare nevoie de rugăciune și de ajutorare frăţească, de apropiere de Dumnezeu și de solidaritate practică între oameni. 

Aceste vremuri ne arată cât de fragilă este viața omului pe pământ şi cât de mare nevoie este de a păstra permanent legătura cu Dumnezeu, Izvorul vieții 
pământeşti şi al vieții cereşti veşnice. Această perioadă de criză medicală poate fi transformată într-o perioadă de întărire în credință, mai ales prin 

rugăciune şi prin sporire a iubirii noastre față de oamenii aflați în suferință. Totodată, criza medicală sau pandemia ne cheamă să prețuim viața şi 

sănătatea noastră, precum şi viața şi sănătatea semenilor noştri, ca fiind daruri primite de la Dumnezeu, pe care însă trebuie să le protejăm cu multă 

responsabilitate spirituală şi sanitară.              
 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi An comemorativ al 

celor adormiţi în Domnul - valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.În acest sens, suntem chemați să cultivăm mai intens comuniunea fraternă cu 

românii din jurul granițelor României şi din diaspora română.În privința cimitirelor ortodoxe româneşti, acestea sunt locuri de reculegere şi de pelerinaj; 

în ele aflăm mormintele bunicilor şi părinților noştri, precum şi morminte sau monumente funerare ale marilor personalități naționale, oameni de cultură, de 

artă, oameni de ştiință, morminte şi monumente ale eroilor care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea şi demnitatea poporului român, ale eroilor Revoluției 

române din decembrie 1989, dar şi morminte ale martirilor mărturisitori ai lui Hristos Domnul din închisorile regimului comunist totalitar. Pomenirea celor 

decedați, cu rugăciune şi cu recunoştință, nu este doar o datorie morală a noastră, a tuturor, ci este şi un act de sănătate spirituală a sufletului, 

deoarece numai rugăciunea şi recunoştința sunt relație vie între suflete, o comuniune spirituală mai tare decât moartea fizică a trupului. Dorim ca 

Sfintele Sărbători de Paşti să aducă tuturor românilor multă sănătate şi pace, bucurie şi speranță! Cu iubire părintească, vă adresăm tuturor salutul pascal: 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!               

      Al vostru către Hristos Domnul împreună rugător şi de tot binele doritor,  

† Daniel  

Prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei 

şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

Note 

1
 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2012, p. 173. 

2
 Fericitul Augustin, „Predici la marile sărbători”, vol. 1, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 13, Editura BASILICA a Patriarhiei 

Române, Bucureşti, 2014, p. 373. 

3
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, vol. 2, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 18, Editura BASILICA 

a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2019, p. 435. 

4
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, pp. 435-436. 
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Weekend cu spectacole în sala Teatrului „Vasilache”… 50% din capacitatea sălii 
Vă invităm să vizionaţi și în acest sfârșit de săptămână, respectiv în zilele de joi, 29 aprilie și vineri 30 aprilie, de la ora 18:00, iar 

sâmbătă 1 mai 2021, de la ora 11:00 la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” „Punguța cu doi bani” - un spectacol dedicat celor mici. 

Regia artistică este realizată de: Valentin Dobrescu; scenografia îi aparţine lui: Mihai Pastramagiu; muzica este compusă de: Alin Macovei 

Moraru.  

În distribuţie Anamaria Chelaru, Alin Gheorghiu, Renata Voloşcu, Adelina Cojocariu, Marius Rusu, Florin Iftode.  

Mult îndrăgita poveste a moşului ce poftea la ouă şi dârzenia cocoşului care reuşeşte să adune avere pentru stăpânul lui are un final neaşteptat. 

Cum va recupera cocoşul punguţa cu doi bani rămâne să aflaţi vizionând spectacolul. 

Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani. 

Preţ bilet 12 lei 

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea începerii acestuia. 

Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este de 84, dacă rata de incidență în municipiul Botoșani este sub 1,50 ‰ de locuitori. 

Nu se fac rezervări la spectacolele organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi respectate la spectacole! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, 

portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Până atunci… toate cele bune! 

Femeie reținută pentru mai multe infracțiuni de furt 

    La data de 28 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonață de reținere pentru 24 de ore pe 

numele unei femei de 38 de ani din municipiul Botoșani, cercetată sub aspectul comiterii a patru  infracțiuni de furt. În urma probatoriului 

administrat s-a stabilit faptul că în perioada  noiembrie 2020-aprilie 2021, aceasta, profitând de neatenția victimelor care se aflau în zone 

aglomerate de pe raza municipiului (Calea Națională, Piața Centrală, Strada Grivița) și care aveau aveau bunuri constând în bani sau telefoane 

mobile în buzunare exterioare ale hainei sau în gențile purtate în partea din spate a corpului,  ar fi sustras bunuri și bani în valoare totală de peste 

7.000 de lei. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat parțial. Femeia de 38 de ani a fost introdusă în Centrul de Reținere 

și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei să fie prezentată în fața instanței de judecată cu propunere de arestare 

preventivă.  

În această perioadă vom acționa cu efective mărite în zonele aglomerate pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare 

sau genți. Pentru a nu deveni victime ale unor astfel de infracțiuni vă recomandăm să manifestați atenție deosebită la bunurile pe care le 

aveți asupra dumneavoastră în momentul în care vă aflați în zone aglomerate, să nu purtasți bunuri în buzunarele posterioare ale 

vestimentației, iar accesoriile de tip geantă sau rucsac să fie purtate în față, astfel încât să aveți control asupra acestora.    

Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin 

prin apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - 

Telefonul Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziție 

de Fundația Regală Margareta a României și finanțat de 

Fundația Vodafone România și donatori individuali, prin 

SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și 

asistenți sociali din cadrul programului vine în ajutorul 

seniorilor prin furnizarea de informații practice și îndrumare 

către servicii din comunitate, consiliere psihologică și chiar 

sprijin . Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin 

emoțional sau consiliere psihologică, echipa Telefonul 

Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 specialiști în 

asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea 

singurătății, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și 

psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de 

voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar 

mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, 

imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de 

vârstnici înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe 

nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost 

nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. 

Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile 

existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza 

izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 
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