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conecteaza-te la comunitate

Băsescu, implicat în 
68 de dosare penale

Parchetul General a inven-
tariat dosarele care au fost 
deschise pe numele fostului 
preşedinte Băsescu: 68 în to-
tal, 6 în curs de soluţionare.

156 de ani de la Unirea 
Principatelor Române

Românii de pretutindeni au 
celebrat pe 24 ianuarie Unirea 
Principatelor Române. Con-
ducătorii ţării au fost prezenţi 
la festivităţile de la Iaşi.

“Cardul de sănătate, 
unealta diavolului”

Aşa cum au protestat faţă de 
paşapoartele biometrice, mii de 
români nu sunt de acord nici cu 
cardurile de sănătate, pe care le 
consideră unealta diavolului.

Integrarea eșuată
Sorin Cehan

Alessio Burtone, italianul 
care a ucis-o pe Maricica 
Hăhăianu cu un pumn în 2010 
este în liberate, încredinţat 
serviciilor sociale. A făcut nu-
mai patru ani de închisoare 
din cei opt primiţi cu sentinţa 
definitivă. Multă indignare 
în comunitatea românească. 
Dar nu atât pentru pedeap-
sa redusă, cât pentru faptul 
că pedeapsa a fost redusă 
unui ITALIAN care a ucis o 
ROMÂNCĂ. Comentarii dure 
pe Facebook. “Judecătorii ita-
lieni aplică pedepse de minim 
20 de ani românilor pentru 
fapte asemănătoare, dar când 
e vorba de-ai lor dau minimul 
posibil.” Sau “În ţara lor, ei 
fac legile. Dacă era un român, 
făcea 20 de ani de puşcărie, 
dar e italian, pentru o viaţă  4 
ani. E strigător la cer.”

(continuă la pag. 14)

Preasfinţia Voastră, ne 
plângem că suntem săraci. De 
ce, ne comparăm cu cine?

«Da, ne comparăm cu 
lumea! Că noi vrem să fim 
„ca lumea! “, asta-i mentali-
tatea. Dumnezeu ne face ca, 
prin botez, să fim „ca El”, dar 
noi vrem să fim „ca lumea!” Și 
după aceea ne mai mirăm că 

suntem nefericiți...»
I-am adresat câteva 

întrebări Preasfinţitului Epis-
cop Siluan al Episcopiei Orto-
doxe Române a Italiei legate 
de viaţa bisericii româneşti 
din Italia. Răspunsurile pot fi 
înrămate, pentru a ne fi ghid 
în viaţa de zi cu zi. 

În martie 2015 se împlinesc 

7 ani de când PS Siluan a fost 
ales, de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, ca 
prim episcop al Episcopiei Or-
todoxe Române a Italiei. 

«Cred că cel mai important 
este că în acești șapte ani, iată 
din 1998, când erau opt paro-
hii, iar în 2008 erau 80,  s-au 
mai adăugat peste 120.» 

«Omul se 
descoperă 
pe sine în   
biserică»

Şapte ani cu PS Siluan 
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Cazul disperat al unei românce din Italia
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Interviu eveniment cu Episcopul Italiei

“Vă rog, poate se găseşte cineva să-mi dea o mână de ajutor”
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