
2
www.telegrafonl ine.ro

11 - 13 octombrie 2019Actualitate

30 octombrie, desemnată ca
„Ziua pacientului cu arsuri“

Legea are ca obiect de reglementare
declararea zilei de 30 octombrie ca „Ziua
pacientului ars“, dată ce va putea fi marcată
de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, organizaţiile neguvernamentale din
domeniul medical, reprezentanţe ale României
în străinătate, entităţi medicale publice şi
private, prin organizarea de evenimente
dedicate prevenirii, apariţiei şi îngrijirilor
necesare pacientului ars. Ministerul Sănătăţii
este desemnat responsabil cu coordonarea
activităţii dedicate acestei zile.

Pe scurt. Pe scena Casei de Cultură

Musicalul „MAMMA MIA!” revine
la Constanţa, cu nume celebre

În mai puțin de o lună de zile, celebrul spectacol
„MAMMA MIA!” revine la Constanța cu o distribuție de
excepție, din care fac parte nume celebre și iubite de public
precum Loredana, Cornel Ilie, Anca Sigartău, Anca
Țurcașiu, Adrian Nour, Ernest Fazekas, Ana Munteanu și
Sebastian Seredinschi. Artiștii vor putea fi admirați în
ipostaze surprinzătoare, interpretând roluri memorabile în
cea mai amplă producție de musical din România și promit
publicului o experiență de neuitat! Hiturile „Mamma Mia”,
„Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it
all” cântate de celebra trupa ABBA și fredonate de milioane
de oameni din întreaga lume, se vor auzi live pe scena
Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța pe 26
octombrie, începând cu ora 19:00, într-o poveste muzicală
fascinantă, pusă în scenă de
regizorul Răzvan Ioan Dincă.
„MAMMA MIA!“ este musicalul
care bucură întreaga familie, e o
poveste minunată de dragoste în
care se regăsesc și mamele, și
fiicele. Nu sunt doar amintirile și
emoțiile mele în show, ci ale
câtorva generații. E o provocare
acest rol minunat și complex, dar
asta îmi place foarte mult,sunt
trei ore intense de cântat, dansat
și actorie. Iar dincolo de ochii
spectatorilor e o pregătire ca
pentru un campion. În plus, sunt
extrem de puține ocaziile în care
ne adunăm atât de mulți artiști,
din generații diferite, pe aceeași
scenă, cu un scop unic: să
bucurăm împreună spectatorii!” -
mărturisește Loredana.  Artiștii
vor dansa și vor cânta alături de
spectatori pe muzica inspirată de
celebra formație ABBA, într-o
poveste despre dragoste și
familie, plină de energie,
amuzament și culoare. Actuala
producție este una
spectaculoasă, cu o coregrafie
impresionantă, decoruri de vis și
nu mai puțin de 200 de costume
pentru cele 17 numere
scenografice!

„MAMMA MIA!“ prezintă
povestea lui Sophie, o tânără
aflată în ajunul nunţii, care îşi
doreşte să-şi cunoască tatăl
natural şi să fie condusă de
acesta la altar. Dar se confruntă
cu trei posibile variante, aşa că
decide să-i invite pe micuţa
insulă grecească pe toţi cei trei
bărbaţi din trecutul romantic al
mamei sale, fără a le dezvălui
motivul. Lucrurile vor lua
întorsături complet neaşteptate,

care vor crea multe momente amuzante și vor încânta
publicul prezent! În fiecare zi, în întreaga lume au loc cel
puțin şapte show-uri „MAMMA MIA!“ și mii de reprezentații
jucate în sute de țări, pe șase continente. Musicalul
„MAMMA MIA!“ a fost lansat în 1999 la Londra, pe West
End, și apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway.
Dramaturga Catherine Johnson și producătoarea Judy
Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din
cântecele compuse de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus,
foști membri ai formației ABBA. Datorită succesului
înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în
2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce
Brosnan, Colin Firth și Stellan Skarsgård în rolurile
principale, iar în 2018 a fost lansat filmul Mamma Mia 2.

Luni, 14 octombrie

Sărbătoarea
Sfintei Cuvioase

Parascheva
Luni, 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o

cinsteşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva,
ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaşte se află
la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, reamintește
printr-un comunicat de presă, Biroul de
Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului. „Sfânta
Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului
al XI-lea şi s-a născut în cetatea Epivat, în
apropiere de Constantinopol, pe ţărmul Mării
Marmara, într-o zi de vineri,  de unde și-a luat și
numele (în greacă „paraschevi” înseamnă
pregătire și desemna ziua de vineri). Încă din
tinereţe a intrat în viaţa monahală la o
mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp
de câțiva ani, a trăit o viaţă ascetică în
mănăstirile din Constantinopol, Ierusalim şi de
pe Valea Iordanului, după care, la vârsta de 25
de ani, s-a întors în locurile natale, unde a trăit
timp de doi ani. La vârsta de 27 de ani s-a
mutat către Domnul, iar moaştele sale au fost
păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În
jurul anului 1235, moaştele Cuvioasei
Parascheva au fost mutate la Târnovo, în
Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au
ajuns la Constantinopol. Un moment de
referinţă în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641,
când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus
moaştele Cuvioasei Parascheva la Iaşi şi le-a
aşezat în Biserica „Sfinţii Tei Ierarhi”, ctitorită de
el. În prezent, sfintele moaşte se află la
catedrala Mitropolitană din Iaşi. Generalizarea
cultului Sfintei Parascheva în Biserica Română
a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române la data de 28 februarie 1955.

Sfânta Parascheva este şi ocrotitoarea
oraşului Năvodari, dar şi a celei mai vechi
biserici din localitate. Astfel, duminică, 13
octombrie, începând cu ora 8.30, IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta
Liturghie la Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din
Năvodari, apoi se va merge în procesiune cu
icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase
Parascheva  pe următorul traseu: Biserica „Sf.
Cuv. Parascheva” (zona Kaufland) - str.
Constanței - str. Albinelor - str. Rândunelelor -
Biserica „Sf. Cuv. Parascheva”. Tot duminică, 13
octombrie, de la ora 16.00, la Biserica „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” din Cumpăna, ierarhul
Tomisului va oficia Sfânta Taină a Botezului
pentru șapte copii orfani. Luni, 14 octombrie, de
sărbătoarea Sfintei Parascheva, IPS Teodosie
va răspunde invitaţiei IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, şi va participa la Sfânta
Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi,
unde are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din
România.


