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editorial
Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate

NOUL AN BINECUVÂNTAT DE IUBIREA TREIMICĂ

Încheiem un an pe care ni l-am dorit luminos, cu împliniri și bucurii duhovnicești, un an al mântuirii.
Se termină un timp irepetabil pe care l-am avut la dispoziţie pentru a împlini misiunea creștină pe care o
avem pe pământ. Fiecare dintre noi a valorificat acest răstimp, mai bine sau mai puţin bine, după cât a fost de
înţelept. Oare, doar sfârșitul lumii anunţat la televizor să-i mai fi întors pe unii cu faţa către Dumnezeu?
Ca o linie tăioasă și nevăzută, Crăciunul și Anul Nou despart axa timpului în două - în ceea ce a fost și
ceea ce începe. Sărbătorile acestea, oricât de îmbelșugate și zgomotoase, acoperă în adânc neliniști. Ce va fi
cu noi în anul următor? Vom birui necazurile sau ele ne vor birui până la urmă? Vom fi sănătoși? Vom fi păziţi
de lipsuri și încercări? Singura nădejde de îndreptare a vieţii ne va fi, și de acum înainte, credinţa? Ce putem
face să ne punem sub pavăza Domnului, să-L avem pe Dumnezeu mereu cu noi?
“Dumnezeu este Iubire”(I Ioan 4:8). De câte ori ne gândim la Dumnezeu, ar trebui să ne gândim
și la iubirea Lui faţă de noi. Împărăţia lui Dumnezeu este Împărăţia Iubirii. Părintele Arsenie Boca spunea că
“iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de
Dumnezeu!” Iată cum speranţa ne mângâie sufletul! Înţelegem că Dumnezeu ne are în grijă. Că Dumnezeu ne
caută. Că Dumnezeu vine către noi prin fiecare Sfântă Euharistie. Că Dumnezeu ne cheamă prin fiecare
Sfântă Liturghie. Pentru că El este Tatăl nostru.
Iubirea este cheia mânturii. Scara credinţei poate fi urcată de oricine. Adeseori cădem, ne poticnim.
Dar, cât trăim, învăţăm: și ascensiunea duhovnicească și rugăciunea. Să redescoperim taina iubirii aproapelui
într-o lume grăbită, egoistă. Să învăţăm să-i iubim pe cei care ne fac rău ca pe cei mai apropiaţi fraţi ai noștri
și atunci vom fi cu adevărat purtători de iubire, bunătate, iertare. Nu este greu, dacă avem răbdare. Vom
ajunge, cu siguranţă, purtători de Dumnezeu. Hristos Domnul ne-a descoperit în El Însuși iubirea lui
Dumnezeu pentru oameni și fiecare fiinţă umană iubită de Dumnezeu este un lăcaș sacru al prezenţei lui
Hristos.
Să începem ziua prin a da bineţe lui Dumnezeu. Să ne trezim, deci, cu numele Lui pe buze și cu un
gând îndreptat spre slava Sa cea mare. Multe trebuie să împlinească cel ce vrea să-L aibă pe Hristos mereu
alături, dar, dintre toate, cel mai important este să-I facă loc lui Dumnezeu în inima sa și să-L aștepte,
curăţind mereu cămara sufletului și trăind după Legea Sa: "De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele." (Ioan 14:15).
Toate necazurile noastre și, mai ales, neliniștea (cumplita boala a vremurilor moderne) vin din singurătate.
Când pornești de unul singur la drum, orice rău ţi se poate întâmpla. Nu ai nici sprijin și nici sfătuitor. Când Îl
ai pe Dumnezeu alături, ai protecţie nebiruită și, mai cu seamă, ai nădejde. Când spui nădejde, spui credinţă, și
astfel împlinești cuvintele lui Iisus, Cel ce a biruit lumea: "Mergi în pace. Credinţa te-a mântuit".
Să fim pregătiţi a-L primi pe Hristos! Nu va trece mult și, la tăinuita ușă a sufletului, va bate Împăratul
lumii cu prea plinul Său de sănătate, pace, liniște și dragoste. Degeaba ne speriem de cataclisme, boli sau
pagube prezise de ziare sau de ghicitori. Dacă Îl ai pe Iisus Hristos cu tine, ai toate bogăţiile pământului și
speranţa mântuirii!
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2013 și Botezului Domnului, vă
adresăm urări de sănătate și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor de la Dumnezeu în misiunea
nobilă pe care o desfășuraţi spre Slava Sfintei Treimi și spre înţelepţirea tinerilor! Și nu uitaţi cuvintele
Mântuitorului: "Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și
voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea
dragoste unii faţă de alţii." (Ioan 13:34-35)
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba trecerii dintre ani (2012-2013):

BUCURIA SFINŢIRII TIMPULUI
Slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, săvârșită la trecerea din Anul Domnului sau Anul mântuirii 2012, în Anul Domnului
sau Anul mântuirii 2013, ne arată importanţa sfinţirii timpului vieţii noastre, prin chemarea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
Cel prin Care s-a făcut lumea (cf. Ioan 1,3) și veacurile (cf. Evrei 1,2), încât El este numit și Împăratul veacurilor.
Locul cel mai potrivit pentru petrecerea anului vechi și întâmpinarea anului nou este Biserica lui Hristos, ea fiind mediul
de întâlnire a timpului cu veșnicia, așa cum s-au întâlnit ele mai întâi în Persoana Cuvântului întrupat sau a Fiului veșnic al lui Dumnezeu,
Care S-a făcut Om vieţuitor în timp, pentru a dărui oamenilor mântuirea și viaţa veșnică din Împărăţia Cerurilor.
În Biserică, timpul sfinţit prin rugăciune și fapte bune ca întâlnire a omului cu Dumnezeu oferă credincioșilor posibilitatea mântuirii și a participării lor la viaţa veșnică. Pentru Biserică, timpul vieţii prezente are un singur sens: el este timpul mântuirii: „Iată acum
vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!” (2 Corinteni 6, 2).
Prin urmare, în Ortodoxie, fiecare an este „anul mântuirii”, fiecare lună, fiecare săptămână, fiecare zi, fiecare ceas, fiecare
clipă este timp favorabil pentru mântuire. De aceea, Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere și speranță, dar și cu responsabilitate
și gravitate, fiecare clipă a vieţii prezente, preţuind-o ca fiind timp favorabil iertării păcatelor, timp al ridicării, timp al sfinţirii vieţii, timp al
înmulţirii darurilor primite de la Dumnezeu, timp al pregătirii pentru a dobândi viaţa veșnică.
1. Întrucât iconomia sau planul dumnezeiesc al mântuirii oamenilor se desfășoară în timp, timpul Bisericii este o continuă actualizare
sau înnoire în Duhul Sfânt a lucrării mântuitoare a Domnului Iisus nostru Hristos. Desigur, evenimentele unice și irepetabile ale Întrupării,
Nașterii, Răstignirii și Învierii Domnului Iisus Hristos au avut loc în momente precise ale istoriei mântuirii, „în vremea aceea”. Însă,
întrucât „Iisus Hristos, ieri azi și în veci, este același” (Evrei 13,8), El Se face prezent și oferă timp de mântuire tuturor generaţiilor
până la sfârșitul veacurilor: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28,20). El are puterea de a deschide
timpul liturgic și de a Se pune înăuntrul fiecărei clipe, ca adevăratul conţinut al tuturor evenimentelor și al Sfintelor Taine creștine
(Cf. Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 1959, p. 208).
2. Întâlnirea credincioșilor cu „vremea aceea” și regăsirea tuturor în aceeași comuniune cu momentele sfinte ale istoriei mântuirii și
cu sfinţii din toate timpurile nu sunt o simplă încercare de transpunere pe cale de rememorare, ci sunt o trăire aievea, în prezent,
prin harul divin, a evenimentelor săvârșite de Hristos Domnul în trecut. Astfel, în Biserică, se oferă posibilitatea transcenderii
timpului fizic, „devenind contemporani reali ai evenimentelor biblice… Nu este vorba deloc de repetiţie umană, ci prin contemporaneitate
liturgică noi comunicăm dincolo de timp cu ceea ce rămâne o dată pentru totdeauna” (Paul Evdokimov, op.cit. p. 241 și 242).
În acest sens, pentru Ortodoxie, în fiecare an, „Hristos Se naște”, nu doar: „S-a născut”! De aceea, credincioșii trăiesc duhovnicește sărbătoarea ca pe un fapt prezent al întâlnirii lor cu Hristos Cel veșnic viu. De asemenea, în rugăciunile de la împărtășirea cu
Trupul și Sângele Domnului Hristos, noi Îi cerem zicând: „Cinei Tale, celei de Taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește…” .
Iar în cadrul unei zile liturgice este evocată simbolic și reînnoită spiritual întreaga istorie a mântuirii, și anume prin rânduiala
celor Șapte Laude, așa cum se săvârșește ea în mânăstiri și catedrale chiriarhale (Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia plus
Ceasul 1și Ceasurile 3,6,9). Prin urmare, cele Șapte Laude ne amintesc în fiecare zi de istoria mântuirii, de la cele mai îndepărtate
începuturi ale ei (crearea lumii și a omului), până la sfârșitul lumii prezente, când Hristos, Mirele Bisericii, va veni întru slavă să
judece viii și morţii (cf. Matei 25, 31-46) și să dăruiască oamenilor viaţa veșnică, într-un cer nou și un pământ nou
(cf. Apocalipsă cap.3). Numărul șapte al Laudelor ne aduce aminte de cele șapte zile (etape) ale creaţiei, de cele șapte zile ale
săptămânii și de cele șapte daruri ale Duhului Sfânt Care sfinţește spaţiul și timpul.
Timpul se sfinţește prin rugăciune ca legătură a omului cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În această privinţă, este
semnificativ faptul că Biserica Ortodoxă are în cultul ei cartea numită „Ceaslovul”, potrivit căreia, rugăciunea ritmează ca un orologiu
timpul duhovnicesc al credinciosului. În plus, Calendarul cu fiecare zi sfinţită de pomenirea sfinţilor din calendar, cu fiecare lună, cu
fiecare sărbătoare, este fereastra sau ecranul prin care privim duhovnicește timpul, ca timp sfinţit sau timp orientat spre viaţa veșnică.
Însă timpul mântuirii se prezintă sub mai multe aspecte. El este timpul pocăinţei, timpul despătimirii, timpul rodirii și al
sfinţirii omului prin legătura sa permanentă cu Dumnezeu Cel sfânt și veșnic, încheindu-se cu acel „sfârșit creștinesc” sau timpul trecerii la
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viaţa veșnică din Împărăţia Cerurilor. Acolo vor străluci, etern, ostenelile duhovnicești ale vieţii pământești și se va arăta deplin lumina
lor harică primită de la Dumnezeu.
Valoarea unică a timpului pocăinţei, ca dar pentru dobândirea mântuirii, nu poate fi exprimată deplin în cuvinte, deoarece
acest timp cuprinde însăși taina iubirii milostive și mântuitoare a lui Dumnezeu. Elocvent în această privinţă este cazul tâlharului de
pe cruce, care s-a mântuit în ultima clipă a vieţii sale (cf. Luca 23, 43) sau pilda ultimilor lucrători din vie care au fost răsplătiţi ca și
primii lucrători, deși au venit în al unsprezecelea ceas (cf. Matei 20, 1 - 16). La fiecare Sfântă Liturghie noi cerem
lui Dumnezeu: „cealaltă vreme a vieţii noastre în pace și întru pocăinţă a o săvârși", sau cerem să ne dăruiască „sfârșit creștinesc vieţii
noastre”, cu nădejdea folosirii timpului rămas al vieţii noastre, ca timp al mântuirii.
În acest sens, Sfântul Isaac Sirul ne spune că viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele
noastre, prin cuvintele noastre și prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta,
cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii
noastre, exprimări greșite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre și nu mai putem
îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân așa cum ne-a găsit ceasul morţii și ziua judecăţii (Vezi Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte
despre nevoinţă, Ed. Buna-Vestire, Bacău, 1997, p.190 - rezumat - ).
Deci, timpul pe care îl avem la dispoziţie poate fi timpul căderii sau timpul ridicării. Poate fi timpul rodirii sau timpul
risipirii darurilor primite prin naștere ca: sănătate, inteligenţă, frumuseţe ș.a. De asemenea, darurile primite la Botez ca daruri ale
Duhului Sfânt pot fi înmulţite sau pot fi risipite. Totul depinde de noi, de credinţa, voinţa și lucrarea noastră, dacă sfinţim timpul prin
rugăciune, pocăinţă și fapte bune sau profanăm și pierdem timpul vieţii noastre prin nepăsare, lenevire și amânare.
Să ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinţilor să ne ajute să dobândim bucuria sfinţirii timpului vieţii
noastre pământești, ca timp al mântuirii și al pregustării vieţii veșnice din Împărăţia Cerurilor.
Hristos Domnul, Împăratul veacurilor, să vă dăruiască tuturor celor care vă rugaţi, la trecerea dintre ani și în tot anul,
sănătate și mântuire, pace și bucurie, să binecuvânteze familiile și activităţile dumneavoastră și să vă împlinească toate dorinţele de
bine, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria sfinţilor.
Întru mulţi și fericiţi ani, cu spor în credinţă și în fapte bune!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

† EFTIMIE
Arhiepiscop al Romanului și Bacăului

SĂ NE ÎNTÂLNIM CU DUMNEZEU ÎN
PEȘTERA BETLEEMULUI

፠

፠

Text redactat și îngrijit de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Iubiţii mei fii duhovnicești,
Din milostivirea Bunului Dumnezeu, retrăim, și anul
acesta, misterul întrupării Domnului nostru Iisus Hristos.
Evenimentul, consumat în istorie acum mai bine de două mii
de ani, a însemnat manifestarea cea mai evidentă a iubirii
negrăite a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cuvântul lui
Dumnezeu S-a făcut trup ca să ridice pe om la starea de
nepătimire, așa cum ieșise din mâna Creatorului la începutul
veacurilor. Intrarea în timpul nostru a Fiului lui Dumnezeu nu a fost sesizată de oameni, dar
evenimentul a rupt istoria umanităţii în două.
De la Nașterea Domnului se vorbește despre “înainte” și “după”, pentru că toată
umanitatea își orientează cursul vieţii potrivit acestui moment. Timpul istoriei profane și
profanate devine timp al mântuirii. Sfântul Ioan Evanghelistul, în Prologul Evangheliei sale,
imortalizează într-un mod aparte taina Logosului întrupat în istorie, zicând: «Cuvântul era
Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a
făcut, dar lumea nu L-a cunoscut ….Iar celor ce L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere
ca să se facă fii ai lui Dumnezeu… Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut
slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. » (Ioan 1, 9-14).
Iubiţi credincioși,
Cu Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suntem chemaţi permanent să venim în
peștera Betleemului să ne întâlnim cu Dumnezeu Care S-a descoperit nouă prin Fiul, unde să
contemplăm slava Lui, adică acea lumină care a luminat veacurile până la noi și care nu se va
stinge până la sfârșitul lor. Niciodată nu vom putea înţelege marele cadou pe care ni-l face
Dumnezeu, acela de a deveni « fii ai lui Dumnezeu după har », adică acel statut de a participa
la existenţa lui Dumnezeu. Acest dar pe care Dumnezeu ni-l oferă prin nașterea și moartea Sa
pentru noi nu stă sub semnul stricăciunii, ci are concentrată în el toată iubirea Sa milostivă și
transfiguratoare. Este de neînchipuit cum Dumnezeu-Creatorul cerului și al pământului și al
Cărui nume este mai presus de orice nume, Își exprimă total dimensiunea iubirii Sale
filantropice smerindu-Se până la a lua chipul creaturii și a Se lăsa omorât pentru mântuirea ei.
Din iubire pentru noi, creatura Sa, Se face om ca pe om să-l îndumnezeiască. El vine să ne
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aducă viaţa în toată consistenţa ei divină. Până la întruparea Sa, oamenii își concentrau atenţia
mai ales asupra laturii biologice a vieţii, iar preocupările lor religioase sfârșeau de fiecare dată
în neantul idolatru al închinării eronate la făpturile creaţiei. Aveau viaţă biologică, dar aceasta
era ruptă de izvorul ei divin și de aceea se sfârșea în neantul istoriei. De la Nașterea
Cuvântului, Dumnezeu nu încetează să ne repună, fără să ne silească, pe calea care duce la
Izvorul vieţii, arătându-ne că El este Calea, Adevărul și Viaţa.
Iubiţi credincioși,
Dumnezeu nu a ales o cale complicată pentru a ne recupera fiinţial din mrejele morţii
spirituale, ci una simplă, modestă, fără fast și mult zgomot. Nașterea Sa ca om s-a realizat întro discreţie ce anunţa blândeţea și smerenia inimii Sale și fundamenta începutul stării de
continuă chenoză ce va culmina în moarte prin răstignire. Singurii martori cărora corul
îngerilor le dezleagă taina cea ascunsă din veșnicie au fost păstorii și magii.
De aceea, când Pruncul Iisus a fost așezat de Fecioara Maria în ieslea dobitoacelor,
Dumnezeu a vrut să spună că El, Creatorul cerului și al pământului, are nevoie de noi păcătoșii
pentru a Se integra în această lume coruptibilă. Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește să nu
încercăm să pătrundem cu mintea noastră limitată această taină a lui Dumnezeu, ci să ne
rugăm doar ca acest mister să pătrundă în fiinţa noastră, să vorbească de ea însăși în noi.
« Rugaţi-vă în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu ! Căci El, care n-a cunoscut păcatul, S-a
făcut pentru noi păcat, ca să dobândim întru El dreptatea lui Dumnezeu. » (II Cor. 5, 20-21.)
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Greu de înţeles cum Dumnezeul Iubirii - Tatăl, din iubire pentru om, trimite pe FiulAscultării să ia asupra Sa păcatele umanităţii, iar manifestarea acestei realităţi a făcut-o nu în
cer, ci aici, pe pământ. Pământul este locul unde a vrut Dumnezeu să Se întâlnească cu noi,
adică în însăși viaţa noastră coruptibilă. A ales această formă simplă pentru a ne spune că El
poate fi în suferinţele și neputinţele noastre pe care a dorit să Și le asume, apoi să le
reconforteze, restaureze, să le vindece.
Iubiţii mei fii sufletești,
Vestea cea bună a Crăciunului este aceea că această sărbătoare ne oferă nădejdea
mântuirii, prin care avem posibilitatea să ne facem părtași la viaţa în Dumnezeu și cu
Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt. De aceea, Crăciunul nu este doar o chemare la
sărbătoare, ci, în același timp, o chemare la vigilenţă. Dumnezeu ne cheamă prin acest
eveniment să deschidem bine ochii așa cum au făcut-o păstorii din Betleem și magii de la
Răsărit, apoi toţi ceilalţi semeni ai noștri care s-au succedat de-a lungul secolelor până astăzi.
Pentru a fi părtași cu ei suntem invitaţi să ne deschidem și noi sufletele pentru a primi cadoul
oferit lumii de Dumnezeu.
În același timp, să ne gândim cum Îi răspundem și cu ce Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru
cadoul pe care ni l-a făcut. Știm că El nu are nevoie de lucruri materiale pentru a I se răsplăti.
El vrea doar iubirea noastră faţă de El; El vrea mulţumirea noastră adusă Lui prin rugăciune; El
vrea inima noastră smerită; El vrea ca toată viaţa noastră să fie conformă cu viaţa Lui. Am
putea spune că El vrea totul de la noi. Dar acest tot înseamnă puterea integratoare a
dragostei. Căci și El a arătat dragostea Sa totală faţă de om și vrea de la noi același lucru. El ne
invită să rămânem în dragostea Lui, adică în Biserica Lui, ca mădulare ale Trupului Său mistic.
Iubiţi credincioși,
Anul mântuirii 2012, în curând, își va încheia curgerea sa firească. Acest fapt ne determină
să facem și noi bilanţul împlinirilor, în numele Fiului lui Dumnezeu, născut în ieslea Betleemului,
sau al neîmplinirilor. Cu toate greutăţile întâmpinate, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce
ne-am propus să facem pe multiple planuri în arhiepiscopia noastră. Întrucât Sfântul Sinod a
hotărât ca acest an să fie dedicat Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, centrul nostru
eparhial, între celelalte multiple activităţi, prin sectoarele abilitate, a pus accentul în special pe
activitatea social-caritabilă în rândul credincioșilor noștri. Cele 34 de centre și așezăminte
sociale, cu servicii acreditate și organizate după toate exigenţele timpului, încearcă să acopere
o parte dintre nevoile crescânde ale persoanelor lovite de necazurile vieţii. Mulţumim prin
acest cuvânt pastoral tuturor celor care au sprijinit activităţile noastre caritabile, căci prin
aceasta am devenit samariteanul milostiv, așa cum ne-a învăţat Mântuitorul.
Vă îndemnăm să sprijiniţi în continuare pe cei nevoiași, știind că pe dătătorul de bună
voie Îl iubește Dumnezeu.
HARISMA
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De asemenea, împliniţi cu demnitate și iubire jertfelnică, după puterea fiecăruia, și
celelalte proiecte ale Sfintei noastre Biserici! Unul dintre acestea este construcţia Catedralei
mântuirii neamului. De aceea vă adresăm îndemnul părintesc de a contribui cu obolul vostru,
prin parohia de care aparţineţi și la acest obiectiv, având conștiinţa că generaţia noastră a fost
aleasă de Dumnezeu să își construiască bisericile din proximitatea sa, dar și pe cea a neamului,
ale cărei lucrări sunt, cu atâta măiestrie, coordonate de Preafericitul nostru părinte Patriarh
Daniel.
În același timp, este momentul să anunţăm faptul că în anul următor, 2013, se vor împlini
1700 de ani de când Edictul de la Mediolanum a însemnat în istorie recunoașterea oficială a
Creștinismului, iar sfântul Sinod al Bisericii noastre a închinat acest an Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, deoarece, prin implicarea lor, au mijlocit răspândirea Creștinismului și
scoaterea la iveală a vestigiilor lui cele mai importante, legate în mod direct de viaţa
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Fie ca lumina Crăciunului să nu se stingă în sufletele voastre, iar puterea Duhului Sfânt să
vă întărească!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi. Amin.
Al vostru păstor și pururea cătreDomnul rugător,
†Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

Dată în reședinţa noastră arhiepiscopală de la Roman, decembrie 2012
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Mesajul de Crăciun al PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
2012
În pragul sărbătorilor, ne hrănim privirea cu jocul fascinant al fulgilor care în
dansul lor inocent ne arată curăţia celestă, ne smerește spunându-ne că suntem
beneficiari ai vieţii în acest univers și ne trimit cu mintea la întoarcerea din exilul
egiptean al poporului ales. În drumul lor ascetic de la robie la libertatea întâlnirii
cu Dumnezeu, fii neamului ales au supravieţuit morţii, hrănindu-se cu mană
cerească, simbol și prefigurare a trupului-pâine al lui Hristos euharistic. Trupul
acesta, Pâinea aceasta, S-a născut istoric acum două milenii, în Casa pâinii-Betleem,
unde a flămânzit și însetat pentru că a găsit rece și neprimitoare inima omului.
Străinul a venit la ai săi, dar nu a fost primit, le-a vorbit, dar nu a fost înţeles, i-a
hrănit, dar L-au confundat, i-a vindecat, i-a înviat, i-a ales, dar L-au părăsit; un om al
durerii ce a venit ca lumea să aibă viaţă din belșug, iar omul L-a vândut și omorât.
În noaptea nașterii Sale, străinii și îngerii, călătorii și necuvântătoarele I S-au
închinat. Darurile primite la nașterea Sa Îi vesteau demnitatea și moartea
(misiunea și sacrificiul). Imnul celest cântat de martorii nașterii: „Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” vestea pe Mesia, Care
aducea pacea, dar nu cea diplomatică, în înţeles convenţional, ci împăcarea omului
cu Dumnezeu; Cel care așeza la loc toate, mai întâi în persoana Sa, unind firea
dumnezeiască cu cea umană și de aici, din acest izvor de „apă vie”, universalizând
testamentul nou al noii legi a iubirii kenotice.
Taina din veac ascunsă a întrupării se revelează an de an, se pogoară, se
așterne în suflete asemenea fulgilor pe pământul rece îngheţat. Glasul cristalin al
colindei vestește profetic, încă o dată, nașterea „smeritului prunc Mesia”.
Nu aș vrea să cred că societatea noastră este tributară celei occidentale
și din perspectiva înţelegerii acestei perioade încărcate de semnificaţii creștinreligioase, percepând celebrarea Crăciunului mai mult ca fenomen consumist,
economic și conjunctural în ceea ce ni se inoculează în mod eronat ca fiind
„spiritul Crăciunului”. Să nu uităm că în aceste zile, după ce ne-am pregătit trupul
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și sufletul, așteptăm nașterea Fiului lui Dumnezeu, iar acest eveniment este
eminamente religios și ne invită întâi de toate, la o bucurie duhovnicească, la
înnoire și schimbare în bine, la speranţă, și apoi la pregătirile culinare prilejuite de
Crăciun, ele venind să împlinească și nu să suplinească fondul semnificaţiilor natale.
Pe de altă parte, într-un timp al circulaţiei și transferului de valori (etnico
-religioase), vă îndemn să nu uităm sau să aruncăm în ignoranţă valorile spirituale
ale neamului în tendinţa actuală de îmbrăţișare necondiţionată, fără acrivie, a altor
sărbători de import cu tot arsenalul lor semantic, de multe ori în detrimentul
celor autohtone, ci să ne păstrăm identitatea spirituală și de neam, înţelegând în
mod autentic tezaurul ce ni l-au transmis generaţiile anterioare și care, fie că
înţelegem sau nu, ne este constitutiv fiinţei noastre românești. În cadrul acestor
sărbători de iarnă, în ţară sau străinătate, în familie sau între străini, să trăim
această perioadă în autenticul duh al ortodoxiei românești.
Fiecare sfârșit de decembrie ne invită la autoevaluare și în același timp e
momentul în care hotărâm ca în noaptea dintre ani să ne propunem să fim mai
buni, mai competitivi, să avem mai multe realizări sociale, economice, familiale.
HARISMA
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Am traversat împreună un an plin de tensiuni. Un an măcinat de frământări
economice mondiale și naţionale, dar și de neliniști metafizice provocate de false
profetisme eshatologice, străine duhului ortodox. Să lăsăm darul cerului făcut
pământului- nașterea Mântuitorului-, să aducă lumina înţelegerii și pacea care dau
sens existenţei noastre. La acest ceas de sărbătoare vă îndemn să facem un popas
duhovnicesc și în pridvorul conștiinţei noastre și să ne evaluăm propria existenţă,
propunându-ne în același timp să ne autodepășim și din perspectiva vieţii
duhovnicești, singura ce ne poate garanta existenţa în bucuria veșnică a însoţirii
noastre cu Dumnezeu și cu sfinţii în Împărăţia Sa, să ne aducem aminte de semenii
noștri care nu au avut șansa unui destin ca al nostru, să dăm uitării ranchiuna și
ura, mândria și invidia. Este timpul bucuriei și al împăcării, este timpul sfânt al
Iubirii și speranţei.
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului de anul acesta, doresc, în mod
special, să vă aduc un cuvânt de mulţumire și recunoștinţă pentru receptivitatea de
care aţi dat dovadă la apelul bisericii noastre ortodoxe în cursul anului acesta care
își sfârșește firul curgerii sale.

Dragii mei,
Vă mulţumesc că ajutaţi, din obolul vostru, construirea, dotarea,
înfrumuseţarea locașurilor de cult din Bacău, lăcașuri care vin să întregească și să
armonizeze urbea noastră băcăuană. Vă, mulţumesc de asemenea, pentru sprijinul
care-l acordaţi cu generozitate la susţinerea activităţilor noastre social filantropice,
cultural-religioase și didactice. Vă mulţumim și pentru faptul că umpleţi bisericile
noastre participând, cu evlavie la sfintele slujbe în duminici și sărbători și nu numai,
Vă mulţumim și sperăm să fim mereu alături de voi, pentru ca Dumnezeu să fie
tainic între noi.
De aceea, acum când la poarta inimilor noastre bate Hristos, să-I ascultăm
vocea candidă, iar noi să-I deschidem ca să-L primim și să-I cântam colindul
mântuitor cu suflete curate.
Colindele cred că au descuiat fiecăruia dintre noi ușa sufletului ca Hristos să
intre în sufletele noastre și împreună cu El să ne bucurăm de mireasma
sărbătorilor care încep. Vă așteptăm să ne colindaţi an de an, până veţi cânta
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colindul sfânt și bun faţă către faţă Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceruri.
Primiţi recunoștinţa și dragostea mea părintească dorindu-vă ca pacea pruncului
Iisus să fie cu voi.

Iubiţii mei fii duhovnicești,
Crăciunul este timpul colindului sfânt și bun anunţat fiecărei inimi deschise
de vocile candide ale copiilor, este simfonia în care vocile îngerilor și ale oamenilor
se armonizează într-un alt fel de limbaj al timpului sacru, în dimensiunea căruia
suntem invitaţi să intrăm cu toată fiinţa noastră. Vă îndemn părintește să fiţi
mărturisitori și propovăduitori ai acestei bucurii a nașterii în duhul învăţăturii
autentice creștine

Crăciun fericit și binecuvântat !

La mulţi ani !

Al vostru părinte iubitor și Domnului rugător,

† Ioachim Băcăuanul,
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

(Bacău, Nașterea Domnului 2012)
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Dialog cu preotul dr. Nicolae Cojocaru, cercetător neobosit al culturii populare

“Obiceiurile certifică identitatea noastră ca popor ...”
A început studierea tradiţiilor cu peste
trei decenii în urmă. Este autorul mai multor
lucrări de referinţă în domeniu, dintre care
cea mai recentă, o trilogie dedicată românilor
de pretutindeni, a fost primită cu entuziasm
de specialiști și de public. Părintele dr.
Nicolae Cojocaru a binevoit să ne vorbească
despre varietatea obiceiurilor noastre,
însemnătatea lor și adevăratul înţeles al
sărbătorii Crăciunului, astăzi tot mai
îndepărtat de autenticitatea de odinioară.
- Care sunt cele mai vechi obiceiuri
care s-au păstrat până astăzi?
În tradiţia noastră există obiceiuri care
vin din vechi straturi de cultură, coborând
până în Antichitate. Mircea Eliade numea
aceste forme primare "rudimente de cultură".
În epocile următoare, au fost atestate, la geto-daci, după cum menţionează istoricul Xenophon (în
"Anabasis").
O parte dintre aceste obiceiuri se desfășurau la sărbătorile antice, apoi la sărbătorile creștine, care au
preluat din tradiţiile celor vechi și le-au asigurat oarecum continuitatea. După forma umblatului copiilor cu
uratul pe la case, la începutul lui ianuarie, din datina Calendelor romane, s-a introdus colindatul creștin, iar
uratul, cu tot cadrul ceremonial, a rămas la Anul Nou.
Astăzi, moștenim atât forme de datină din tradiţia romană, cât și din cea est-europeană, precreștină și
mai apoi creștină, care s-au îmbogăţit succesiv în perioada medievală, iar în perioada modernă, prin teatrul
popular.
Cât privește colindatul, legătura cu mediul bisericesc a determinat să se compună colinde cu tematică
religioasă, inspirate din teologia nativităţii. Nu întâmplător cele mai vechi versuri de cântece de stea s-au găsit
scrise, în anul 1747, pe un Catavasier, tipărit la Râmnic (cu cheltuiala episcopului Clement și osteneala
preotului Mihai Athanasie Popovici).
Pe urmele lui Simion Fl. Marian
- Vorbiţi-ne despre însemnătatea obiceiurilor...
Suntem un popor dotat în mod funciar cu forme culturale valoroase. Acestea ţin de istoria noastră;
ne-au îmbogăţit spiritual în devenirea noastră ca neam, de-a lungul veacurilor. De aceea, ele certifică
identitatea noastră ca popor, felul de a fi, de a ne manifesta ceremonial și ritual atât în viaţa cotidiană, cât și la
sărbători, sau la momentele mai importante ale vieţii: naștere, nuntă, înmormântare.
Dacă e să facem o comparaţie, faţă de alte naţii, avem un repertoriu de obiceiuri mai variat și care a
evoluat istoric spre forme mai bine realizate. De observat că unele obiceiuri, deși comune spaţiului european,
au supravieţuit la noi deplin folclorizate, cum este teatrul de mistere care, intrat în mediul popular românesc,
HARISMA
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a dat toată capodopera Irozilor.
Apoi, obiceiul Buhaiului, cu
toată gama de forme, ciclul
Caprei, ciclul teatrului haiducesc
și chiar Malanca în forma
românească sunt creaţii ce
depășesc alte culturi.
- Ce v-a determinat să
studiaţi tradiţiile noastre,
având în vedere că misiunea
dumneavoastră este, în
primul
rând,
una
preoţească?
A fost o pasiune care a
precedat formaţia mea de
teolog, ceva înnăscut. Probabil o
influenţă benefică a avut-o și
faptul că strămoșii mei, ţărani plugari, ţineau tradiţiile cu sfinţenie. La casa lor, se ţineau datinele de sărbători,
la nunţi, cumetrii și alte ocazii. Se făceau deseori șezători, la care se povestea, se cânta, fetele glumeau, lumea
se simţea bine. Mai apoi, am luat și eu parte la aceste momente de datină.
Primele culegeri le-am făcut în perioada studiilor medii, la oamenii din satul natal, Pârteștii de Sus, și am
continuat această activitate, pe când eram student, în alte sate din zona Humorului.
Apoi, student fiind, am intrat într-o librărie din București, în pasajul de la Universitate și, deschizând o
carte la întâmplare, autorul se întreba cu privire la Simion Fl. Marian: "Oare cine îi va urma acestui destoinic
cercetător al culturii populare?" Atunci, într-un moment de entuziasm, am rostit în gând, ca un jurământ: "Eu
îl voi urma." Și în tot ce am făcut de atunci în domeniul folcloric - culegeri, specializare, editarea de cărţi etc. am fost călăuzit de acest gând: să urmez ilustrului înaintaș.
"Nașterea Domnului a deschis calea restaurării omului"
- Credeţi că ne-am îndepărtat de adevărata însemnătate a Crăciunului, deoarece ne lăsăm tot
mai
ușor
seduși
de
fastul
sărbătorii,
în
sensul
ei
comercial?
Sărbătoarea Crăciunului este concepută diferit. Unii o văd ca o simplă sărbătoare de iarnă, alţii ca o
încheiere a postului, dar și ca un început al sărbătorilor de iarnă, când se face dezlegare la toate. Oricum,
aspectul creștin primează.
După vechiul obicei al Saturnaliilor, când în această perioadă se sacrificau porci, se practică și astăzi
tăierea porcului de Ignat. O vorbă din popor spune: "Crăciunul sătulul, Paștele fudulul", adică de Crăciun se
pregătesc mâncăruri multe, iar de Paști, se îmbracă haine noi.
Celebrarea Crăciunului a atras numeroase tradiţii, ca urmare a importanţei sărbătorii în lumea creștină.
Oamenii trăiesc misterul nativităţii, mai ales cei apropiaţi de biserică.
Pentru toţi vine Moș Crăciun. Așa se crede de veacuri. Și nu fără temei. Istoric, motivul s-a născut pe
tărâm religios, își are geneza în Protoevanghelia lui Iacob (scriere apocrifă, apărută în sec. al II-lea în mediul
grecesc), iar din ea s-au inspirat și unii părinţi ai Bisericii. Trecut prin tradiţiile slave, motivul s-a articulat pe
imaginea moșului bun, iar din tradiţia iconografică creștină a primit chipul Sfântului Ierarh Nicolae. Moș
Crăciun este moșul bun, care aduce daruri la copii, fapt inspirat din viaţa Sfântului Nicolae, care făcea daruri
celor săraci.
EVENIMENT
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Pe de altă parte, obiceiul de a
face daruri are și un alt temei, acela că
Magii au adus daruri la Nașterea
Domnului: aur, smirnă și tămâie.
Un element semnificativ este și
bradul de Crăciun, sau pomul. În
trecut, se făcea mai simplu. Prin
Maramureș, s-au păstrat, uitate prin
podurile caselor, vechi exemplare de
pom: din paie, din fasole, benzi de
hârtie. Aceasta dovedește că tradiţia
pomului de Crăciun este veche în
mediul popular. Mai târziu, s-a adoptat
pomul de brad, după modelul
occidental.
Pomul astfel împodobit este un fel de pom al vieţii, al raiului. Nașterea Domnului a deschis calea restaurării
omului și de aici pomul vieţii s-a reîmpodobit în rai. De aceea, bradul capătă podoabe luminoase, steluţe,
dulciuri. El semnifică reîmpodobirea pomului din rai, despodobit de Adam, prin faptul că a risipit rodul luat
din el.
Astăzi, semnificaţiile de acest fel sunt estompate de formele comerciale ale Crăciunului, bogate și
atrăgătoare. Dar, cu toate acestea, fiecare bun român, care trăiește sărbătoarea ca un moment deosebit,
dorește să asculte colinde, să participe la celebrarea religioasă.
O viaţă închinată culturii și teologiei
Preotul Nicolae Cojocaru este doctor în etnologie al Universităţii "Babeș-Bolyai" din Cluj Napoca și doctor în
teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din București.
Format pe principiile etnologice promovate de Școala Sociologică de la București, a lui Dimitrie Gusti, autorul a
efectuat timp de peste trei decenii cercetări pe teren, în arhive și biblioteci, asupra mai multor domenii ale culturii
populare și arhitecturii ţărănești la români, din care a publicat o serie de lucrări în volume și peste o sută de studii și
articole în reviste, ziare, scrieri care se alătură celor teologice. Activitatea sa cărturărească este deja cunoscută și a
fost remarcată de înalte foruri știinţifice. Nicolae Cojocaru este membru în Comisia de Folclor al Academiei Române,
iar în anul 2006 a primit premiul "Ion Petrovici" al Academiei Române pentru lucrarea "Tradiţii la cultul creștin". De
asemenea, este membru în Internationale Organisation für Volkskunst, cu sediul în Austria, și membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
Lucrarea "Istoria tradiţiilor și obiceiurilor la români – din preistorie până astăzi" (Ed. Etnologică, București, vol. I
– 2008, vol. II și III – 2012) este o capodoperă a identităţii noastre dedicată românilor de pretutindeni.
Preafericitul Patriarh Daniel, în semn de preţuire pentru activitatea sa, i-a acordat recent, cu ocazia lansării
acestei lucrări monumentale la Academia Română, Diploma de onoare "Sfântul Apostol Andrei" – pentru merite
culturale.
(Articol realizat de Raluca Brodner și publicat în "Ziarul Lumina" din data de 22 decembrie 2012)
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DOUĂ CENTRE PENTRU COPII, INAUGURATE LA HÂRJA
Centrul de zi pentru copii “Sfântul Dionisie Exiguul” și Centrul de creaţie, artă și tradiţie
"Sfântul Apostol Andrei", din cadrul Asociaţiei "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare" - Hârja, judeţul Bacău,
au fost inaugurate și sfinţite luni, 3 decembrie, de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Slujba de sfințire a fost urmată de un program cultural-artistic susţinut de un grup de

copii beneficiari ai programelor Asociaţiei "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare" - Hârja.
La eveniment au participat oficialităţi locale și centrale, cadre didactice, istori, etnologi, voluntari ai
celor

două centre pentru copii, elevi
Cele două centre sunt situate

ai
în

școlilor de
apropierea

pe cuprinsul comunei
Centrului rezidenţial

Oituz.
Hârja.

"Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a remarcat că cele două centre vor constitui o alternativă pentru timpul
liber, atât de necesară tinerilor din ziua de astăzi, în condițiile unei societăți bulversate ce resimte lipsa unor
valori românești autentice", a spus pr. Constantin Gherasim.
Prin intermediul Centrului de zi pentru copii vor primi ajutor zece elevi din familii defavorizate, iar la
Centrul de Creație, artă și tradiție vor desfășura activităţi peste 50 de copii.
Asociaţia “Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-Hârja” a fost infiinţată, cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, în luna iunie a acestui an, fiind coordonată de pr. Ilarion Mâţă. Scopul asociaţiei este
acela de a intensifica activitatea social-medicală, misionar-filantropică din această zonă a Eparhiei Romanului și
Bacăului. (www.epr.ro)
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CONCERT EXTRAORDINAR DE CRĂCIUN
ȘTEFAN HRUȘCĂ - ,,LA MIJLOCU’ CERULUI”
Nu poate fi concepută sărbătoarea Crăciunului fără colindă. Putem spune că ea s-a născut odată cu
neamul românesc. Nicăieri colindul nu are atâta muzicalitate și farmec. Pentru a întregi această sfântă
sărbătoare și a-i da un farmec aparte, Protopopiatul Moinești, prin persoana părintelui protopop dr. Costel
Mareș, în colaborare cu Primăria Moinești, Primăria Comănești și alţii, a organizat un concert extraordinar
de Crăciun intitulat ,,La mijlocu’ cerului” desfășurat la Catedrala ,,Sfântul Nicolae” Moinești, în ziua de 17
decembrie 2012.
La eveniment a participat Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului și Bacăului, reprezentanţi ai oficialităţilor locale și judeţene, preoţi și credincioși.
În deschiderea concertului, moderat de arhid. Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial al
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au intonat colinde Grupul vocal „Theotokos" al preoţilor din
Protopopiatul Moinești, dirijat de prof. dr. Ovidiu Trifan și Grupul psaltic ,,Filomelos", dirijat de prof. Paula
Cautiș.
Maestrul Ștefan Hrușcă a completat atmosfera creată împărtășind tuturor, prin colindele sale,
bucuria nașterii Pruncului în ieslea Betleemului.
Andrei Gorbănescu clasa a XII-a, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești
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,,IMNELE IUBIRII DUMNEZEIEȘTI”
POEZIA MINŢII ȘI MUZICĂ A SUFLETULUI
Iniţiativa Preasfinţitului Părinte Ioachim
Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului și Bacăului de a organiza în anul 2009
un simpozion pe tema: ,,Imnele iubirii
dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog1000 de ani de la compunerea lor” desfășurat la
Biserica Sfântul Simeon Noul Teolog a Parohiei
Buna Vestire din Mănăstirea Cașin a avut ca
finalitate tipărirea lucrării ,,Teologia mistică
poetică” la Editura Basilica-lucrare care conţine
prelegerile susţinute la Simpozionul dedicat
operei Sfântului Simeon Noul Teolog, desfășurat
pe 24-25 noiembrie 2009.
Având în vedere această lucrare și totodată importanţa acesteia, sub
iniţiativa și coordonarea P. S. Dr. Ioachim Băcăuanul în ziua de duminică 25
noiembrie 2012 s-au organizat manifestări cultural religioase care ne-au
introdus în teologia luminii harului și a iubirii de Hristos precum și la
cunoașterea misticii poetice a teologului bizantin la 990 ani la nașterea sa în
ceruri.
Cu această ocazie, având în vedere și sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe
Ecaterina unul din hramurile bisericii din Mănăstirea Cașin (pr. paroh Ioan
Bârgăoanu) s-a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la care a participat un sobor de preoţi și diaconi,
înconjuraţi de credincioși. Au fost prezenţi copii de la Șc. Gimnazială din Mănăstirea Cașin, precum și de la
Șc. Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești. Cu acest prilej a fost adusă de la Catedrala Episcopală din Roman
icoana Maicii Domnului, Făcătoare de minuni și un fragment din
moaștele Sfântului Antipa de la Calapodești.
În partea a doua a zilei a avut loc lansarea cărţii dedicate
Sfântului Simeon Noul Teolog, volumul ,,Teologia mistică poetică.
Imnele iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog-1000
de ani de la compunerea lor.”
Cuvântul înainte îi aparţine Preafericitului Părinte Daniel,
care ilustrează portretul spiritual al „Noului Teolog”, precizând
că acesta este „un mare mistic bizantin, care a dezvoltat o teologie
a luminii harului și a iubirii de Hristos, bazată pe trăirea, simțirea și
vederea (contemplarea) lui Dumnezeu. Scrierile sale au influențat gândirea isihastă din secolul al XIV-lea, Sfântul
Simeon fiind un isihast înaintea isihasmului. Teologia Sfântului Simeon Noul Teolog este ca formă de prezentare o
teologie mistică poetică, exprimată în imne sau imagini poetice.”
La acest eveniment au participat atât preoţi profesori universitari, profesori universitari, cadre
didactice și credincioși.
HARISMA
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Manifestarea a fost înfrumuseţată cu un cuvânt
deosebit de emoţionant prin conţinut adresat
participaţilor de P. S. Dr. Ioachim Băcăuanul care de
altfel a și făcut o elevată expunere între mistica liturgică
și imnele bizantine închinat iubirii lui Hristos.
Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert de
colinde al coralei ,,IEROTHEOS” Protoieria Onești,
dedicat Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul
și Cuvântul lui Dumnezeu.
Toţi participanţii au primit iconiţe, calendare și
volumul ,,Teologia mistică poetică” din partea P. S. Dr.
Ioachim Băcăuanul.

COLINDUL ÎL ADUCE
PE IISUS - PRUNCUL PREA DULCE
Duminică,

16

decembrie

2012, grupuri de colindători au adus
în sufletele oneștenilor pe Iisus
Pruncul

prea

dulce,

interpretând

colinde

în

Catedrala

Ortodoxă

“Pogorârea

Duhului

Sfânt”.

Concertul de colinde a fost organizat
de pr. protopop Constantin Alupei.
Au

colindat

elevi

ai

Școlii ,,Sfântul Voievod Ștefan cel
Mare” conduși de înv. Marta Pânzaru,
colindători ai parohiei Răducanu din
Tg. Ocna, conduși de pr. Vasile
Panţâru, corala Armonia a catedralei din Onești, condusă de prof. Munteanu, corul Asociaţiei Onestin, condus
de pr. Adrian Ţopa, corul Filomelos, condus de prof. Paula Cautiș.
Pentru prima dată într-un asemenea spectacol și-a făcut apariţia un grup de colindători, dirijat de prof.
Daniela Ţopa, grup alcătuit din fii ai preoţilor slujitori din Protoieria Onești, elevi ai Școlii ,,Ghiţă Mocanu ” și
ai Școlii Bucium. Spectacolul s-a încheiat prin interpretarea tradiţionalelor colinde de către corala Ierotheos a
preoţilor din Protoieria Onești, dirijată de pr. Adrian Ţopa.
Colindătorii au reușit să aducă o rază de lumină și de speranţă în sufletele oneștenilor. Fiecare creștin
trăiește o emoţie deosebită atunci când ascultă colindele sau privește icoana Nașterii Domnului.
Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești
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NAȘTEREA DOMNULUI - PRILEJ DE BUCURIE SFÂNTĂ
Perioada

sărbătorilor

de

iarnă,

o

perioadă superbă în viaţa noastră, care dă
tuturor o stare aparte, specială. Nu există
moment mai potrivit pentru a urma modelul
Magilor de la Răsărit!
Mersul la colindat, primenirea caselor și
a sufletelor noastre, împărţirea cadourilor
așezate sub bradul împodobit, participarea la
sfintele slujbe, vestea Nașterii Mântuitorului
dusă și în casele celor greu încercaţi de
suferinţele lor, păstrarea tradiţiilor ce le-am
primit de la strămoșii noștri, toate acestea sunt momente ce fac parte din viaţa creștinilor, pentru a întâmpina
Sărbătoarea Nașterii Domnului.
Ca de obicei în această perioadă, elevii Școlii
“Ghiţă Mocanu” Onești au mers la biserică să
primească Sfânta Împărtășanie, au colindat personalul
Primăriei Cașin și al Primăriei Onești, au colindat
Colegiile

“Ghe.Asachi” și

“Gr.

C.

Moisil”,

au

desfășurat un program artistic în cadrul Sebării de
Crăciun de la școală, pentru dascălii noștri dragi.Tot în
această perioadă elevii s-au pregătit cu daruri pentru
copiii de la Centru de zi din Hârja, iar și au susţinut un
spectacol organizat cu ocazia susţinerii gradului I
didactic de către dl. prof. de muzică Aristică Vaida.
Pentru ca sărbătoarea Crăciunului să aibă un ecou deosebit, pe 25 decembrie a.c., elevi ai Școlii M-rea
Cașin, sub îndrumarea doamnei profesoare de religie Vasilica Măcălău, au colindat enoriașii Parohiei “Buna
Vestire” după oficierea Sfintei Liturghii.
Au prezentat sceneta Irozii și au primit daruri de la Moș Crăciun. Copiii au împărtășit din emoţiile și
bucuriile lor celor care au venit să-i asculte. Spre final, întrega suflare creștinească ce se afla în biserică a
cântat colinde.
“Hristos Se naște, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”
Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești
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BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI LA PAROHIA
CIOBĂNUȘ-STRAJA
Acum 2013 ani în Betleemul Iudeii, într-o
peșteră sărăcăcioasă Se năștea Cel ce avea să
mântuiască lumea. Astăzi, noi încercăm să retrăim
acele momente cu emoţie și bucurie, deschizândune sufletele pentru a-L primi pe Cel Nou Născut.
Prin păstrarea tradiţiilor și prin colinde ne străduim
să creăm atmosfera pe care au făcut-o îngerii în acel
timp biblic, dar fără de timp, cântând pentru
întreaga creaţie: ,,Hristos Se naște slăviţi-L/ Hristos
din ceruri întâmpinaţi-L/ Hristos pe pământ, înălţaţivă!”
În această atmosferă încărcată de emoţie și
bucurie, creată prin participarea la Sfânta Liturghie,
la biserica cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”
din Ciobănuș-Straja, după rostirea de către preot a
ecteniei ,,Cu pace să ieșim”, grupuri de copii au
ţinut să vestească tuturor enoriașilor bucuria
Nașterii Domnului, cântând și încântând pe toţi cu
frumoase colinde românești.
Astfel, grupul de colindători de la clasa a VI-a
C de la Liceul Tehnologic Dărmănești, condus de
profesorul de religie, precum și un grup de copii, fii
ai satului, s-au adunat în jurul bradului și prin glasurile lor au
fost asemeni îngerilor ce cântau cel dintâi colind Pruncului
Hristos. Copiii colindători, dar și vârstnicii, au deschis sacul
Moșului și s-au bucurat de ce au găsit în el. Acesta a adus
darurile

prin

bunăvoinţa

colaboratorilor

de

la

Liceul

Tehnologic Dărmănești, Școala Nr. 10 Bacău și a Consiliului
Parohial al bisericii unde a avut loc frumosul eveniment.
Activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului “Și ei sunt
ai noștri” desfășurat pe o perioadă de trei ani și are ca scop
ajutorarea copiilor mai puţin favorizaţi, dar și a persoanelor
vârstnice din Parohia Ciobănuș.

Prof. Cristina Gorbănescu, Liceul Tehnologic Dărmănești
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FEERIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Elevii Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu” din
Comănești au participat cu entuziasm la o serie de activităţi
extrașcolare, specifice lunii decembrie. Ei au înţeles, că este
foarte important să aducă bucurie în sufletul copiilor din Centrul
Școlar CSEI Nr. 2 din Comănești și au participat, în cadrul
Proiectului educaţional ,,Sfântul Nicolae, prietenul copiilor” la o
serie de activităţi de voluntariat. Doamnele învăţătoare Cujbă
Valentina, Bînţu Miorica, Petraru Emilia și Wagner Aurora au
îndrumat elevii să ofere cadouri copiilor de la Centru.
În cadrul Proiectului educaţional “Magia iernii” elevii
au participat la o serie de activităţi practice, în cadrul orelor de
religie. Elevii claselor IB și III C, îndrumaţi de doamnele
învăţătoare Emilia Petraru și Wagner Aurora au vestit Nașterea
Domnului prin colinde și au participat cu multă bucurie la
programul artistic din cadrul Proiectului educaţional „Vine Moș
Crăciun”. Cei de la clasa a III-a C au participat și la serbarea de
Crăciun, organizată de Clubul elevilor din Comănești.
Prin aceste activităţi frumoase, elevii din școala
noastră au fost aproape de cei aflaţi în suferinţă, s-au bucurat și au învăţat semnificația colindelor. Acestea
sunt înmiresmate de parfumul cel mai ales al evlaviei noastre creștinești și strămoșești, fiind o transpunere în
formă populară cântată a credinţei noastre ortodoxe.
Prof. Iuliana Cozma, Școala ,, Liviu Rebreanu” Comănești

SĂRBĂTOAREA ZILEI NAŢIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEȘTI
Marea Unire de la 1918 a fost și rămâne pagina
cea mai sublimă a istoriei românești. Măreţia ei stă în
faptul că desăvârșirea unităţii naţionale este fapta
istorică a întregii naţiuni române, realizată cu elan și
putere de poporul român.
Călăuziţi de ecoul acelor timpuri măreţe, elevii
Liceului Tehnologic Dărmănești au comemorat prin
cântece și poezii patriotice acest eveniment important
pentru fiecare român.
La eveniment au participat elevii școlii însoţiţi
de învăţători și diriginţi, cei doi directori ai școlii, prof. Asandei Maria și prof. Bejan Silvia, precum și
reprezentanţi ai comunităţii locale.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de domnul primar Spiridon Constantin, urmat de doamna director
Asandei Maria. Întreaga activitate a zidit în inima fiecărui participant o pagină vie a istoriei și demnităţii
naţionale.
Prof. Cristina Gorbănescu, Liceul Tehnologic Dărmănești
ACTUALITATE ȘCOLARĂ

HARISMA

25

MOMENTE EMOŢIONANTE ÎNCHINATE SĂRBĂTORII
NAȘTERII DOMNULUI, LA MOINEȘTI
Sala de festivităţi a Primăriei Moinești a fost arhiplină joi, 20 decembrie 2012, cu elevii Școlii
Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești, care au prezentat mai multe momente închinate Sărbătorii Nașterii
Domnului. Copiii au interpretat frumoase colinde, au recitat poezii și au prezentat și alte datini și obiceiuri
specifice poporului român pentru perioada sărbătorilor de iarnă.
La finalul programului a avut loc lansarea CD-ului „Noi în sara de Ajun”, proiect realizat de elevii
școlii noastre sub îndrumarea doamnei profesor de muzică Biea Gabriela.
Anul acesta Moș Crăciun a fost mult mai generos, copiii primind daruri și din partea Asociaţiei
părinţilor și profesorilor „Familia Luchian”.
Prof. Elena Hereș, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești
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VIZITĂ LA SPITALUL MUNICIPAL DIN MOINEȘTI
În apropierea sărbătorii Crăciunului, elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești au dorit să
aducă bucuria Nașterii Domnului și bolnavilor din Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești. În mod normal,
creștinii primesc colindătorii în pragul casei sau la ferestre, însă, bolnavii din spital nu pot face acest lucru.
De aceea, dorind să nu fie lipsiţi de această bucurie sfântă, elevii noștri au oferit un mic concert de
colinde, pentru a le mai alina suferinţa. Bolnavii au fost plăcut impresionaţi de generozitatea copiilor, unora
umezindu-li-se ochii de emoţie.
Prof. Elena Hereș, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești

CÂNTĂM COLINDUL CERESC…
În zilele premergătoare marii sărbători a Nașterii
Domnului, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale « Ștefan
cel Mare » din loc. Zemeș, jud. Bacău, au organizat un colaj
de colinde, poezii și tradiţii pentru a omagia frumoasa
sărbătoare. Elevii s-au întrecut în a prezenta scenete și
colinde, aducând bucurie micilor spectatori, oficialităţilor din
zonă și credincioșilor de la biserica din parohia « Nașterea
Maicii Domnului ».
Am

fost

impresionaţi

că

tinerii

au

acordat

importanţa cuvenită acestui eveniment și s-au străduit să
redea atmosfera de lumină și bucurie în care a venit Domnul Iisus acum mai bine de 2000 de ani.
Sărbători luminate dorim ierarhilor noștri, doamnei inspector, colegilor de catedră și realizatorilor apreciatei
reviste „Harisma”. Un an nou cu pace, plin de realizări și rezultate frumoase, cum a fost și cel care tocmai s-a încheiat.
La mulţi ani cu sănătate, împliniri, bucurii duhovnicești !
Prof. Mihaela Alupei Școala Gimnazială « Ștefan cel Mare » Zemeș

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

HARISMA

27

“ASTĂZI S-A NĂSCUT CRISTOS!”
Luni, 17 decembrie 2012, a avut loc la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău, Festivalul de colinde și tradiţii de
Crăciun „Astăzi S-a născut Cristos!”, desfășurat în cadrul proiectului educaţional cu același nume.
Obiectivele fundamentale ale acestui proiect au fost, în primul rând, conștientizarea elevilor că Nașterea
Domnului Cristos este singura cauză care declanșează tot ceea ce înseamnă Sărbătoarea Crăciunului, apoi, promovarea
valorilor moral-creștine în rândul elevilor, formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase și de
cultură, educarea unor virtuţi creștine, valorificarea potenţialului creativ al copiilor, îmbunătăţirea colaborării și a
responsabilităţii personale în cadrul colectivităţii, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţi școlare și diverși
colaboratori.
Parteneri în acest proiect au fost mai multe școli din orașul Bacău, dar și trei școli din judeţul Bacău: Școala
Gimnazială Gioseni, Școala Gimnazială Cleja și Școala Gimnazială Somușca-Cleja.
“Elevii participanţi ne-au încântat nu numai prin colindele interpretate ci și prin prezentarea frumoaselor tradiţii
și obiceiuri românești legate de sărbătorile de iarnă. Prin astfel de activităţi îi învăţăm pe cei mici să descopere și să
promoveze valorile culturale ale poporului nostru. Atmosfera de neuitat dată de glasul minunat al micuţilor costumaţi
în funcţie de zona de provenienţă a impresionat pe toţi. Totul a fost autentic și realizat cu multă dragoste. Bucuria
trăită împreună la acest spectacol a reușit să șteargă din grijile, oboseala și greutăţile de peste an și ne-a făcut să privim
spre viitor prin ochii copiilor noștri.
Mulţumiri și felicitări organizatorilor, școlii gazdă și școlilor participante.” a declarat Sr. Cecilia - Emanuela
Bereșoaei, prof. de religie romano – catolică la Școala Gimnazială “Ion Strat” Gioseni.
Matieș Patriciu, elev în clasa a VII-a la Școala din Gioseni, ne-a declarat: “Am participat cu multe emoţii la
spectacol. A fost superb! Mă bucur că se păstrează tradiţia strămășească. A fost o bună ocazie pentru noi să ne
cunoaștem și să legăm prietenii. Această zi va rămâne de neuitat pentru mine”.
Prof. Maricica Balint, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău
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“TRĂINICIA TRADIŢIILOR LOCALE”
Activitatea numită ”Colinde, colinde, e
vremea colindelor!”, susţinută în cadrul
primei ediţii a proiectului educaţional ce
vizează păstrarea tradiţiilor autentice, s-a
desfășurat la Școala Gimnazială ,,Mihai
Drăgan” Bacău, cu ocazia sărbătorii Nașterii
Domnului Hristos, sub coordonarea prof.
Cîrlan Mirela-Nela, având colaboratori pe
prof. Avîrvarii Elena, prof. Ciuraru Liviu și
pr. Merlușcă Adrian.
Activitatea

s-a

desfășurat

în

Biblioteca școlii, în jurul bradului. “Colindele
și scenetele religioase au adus cu ele mireasma
specifică perioadei sfinte de sărbătoare în care
ne aflăm. Am lăsat bucuria să ne pătrundă în
suflet …am lăsat ușa deschisă pentru a intra
spiritul Nașterii Domnului, am deschis braţele
larg spre a-i primi pe cei dragi!”, a spus
coordonatoarea activităţii.
S-a realizat o expoziţie cu cele mai
frumoase lucrări de pictură ale elevilor
școlii (coordinator prof. Avîrvarii Elena).
Sub îndrumarea conducerii școlii, (domnul
director, prof. Nediţă Victor și doamna director adjunct, prof. Toma Magdalena), au fost acordate diplome
participanţilor din cadrul proiectului.
Scopul acestui proiect este de a forma o atitudine de respect și grijă faţă de tradiţiile religioase, de a
promova valorile tradiţionale strămoșești și de a stimula relaţionarea între copii.
Școlile partenere în proiect sunt: Școala Gimnazială Nr.10 Bacău, reprezentată prin prof. Mușat
Mariana, Școala Gimnazială “Domnița Maria” Bacău, reprezentată prin prof. Antonie Carmen-Elena, Școala
Gimnazială “Spiru Haret” Bacău, reprezentată prin prof. Plăeșu Teodora, Colegiul Naţional de Artă “George
Apostu” Bacău, reprezentată prin prof. Petrescu İonela.

Prof. Cîrlan Mirela-Nela, Școala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău
HARISMA
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,,COLINDĂM COLIND DUIOS....”
La Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”, din
comuna Căiuţi, a avut loc marţi, 25 decembrie 2012, la sfârșitul
Sfintei Liturghii, concertul de colinde, intitulat ,,HRISTOS SE
NAȘTE, MĂRIŢI-L!”, susţinut de Grupul coral ,,CANDOR” al
Școlii Gimnaziale Căiuţi, sub îndrumarea doamnei profesoare
Mădălina Gînscă. Activitatea face parte din cadrul Proiectului
educativ ,,PICURI DE LUMINĂ ÎN SUFLETE DE
COPII” (Parteneriat Școală - Biserică), unul dintre obiectivele
proiectului fiind cunoașterea și respectarea tradiţiilor și
obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase. Acest eveniment,
devenit tradiţie în comuna Căiuţi, reprezintă o adevărată
manifestare a credinţei, care devine lucrătoare în sufletele
inocente ale copiilor, ce aduc vestea minunată a Nașterii
Domnului.
Printre colindele cântate de către Grupul coral ,,CANDOR” s-au numărat: ,,Creștini, Crăciunul a
sosit!”, ,,Coborât-a coborâtu”, ,,Legănelul lui Iisus”, ,,La Vitleem colo-n jos”, ,,Am plecat să colindăm”, ,,Sara-i bună a lui
Crăciun”, ,,Sorcova de la bătrâni”. Astfel, armonia creată, prin împletirea vocilor gingașe ale membrilor Grupului coral
a reușit să trezească în inimile credincioșilor prezenţi în biserică cele mai frumoase sentimente creștine și, totodată, să
presare în sufletele acestora picuri din lumina Nașterii Pruncului Dumnezeiesc.
La final, inimoșii colindători au primit multe daruri din partea preotului paroh Costel Abiculesei și a
credincioșilor.
Prof. Mădălina Gînscă, Școala Gimnazială Căiuţi

SUB SEMNUL „BUNĂVOIRII” ÎNTRE OAMENI
În fiecare an, în preajma sărbătorii Nașterii
Domnului, elevii Colegiului Naţional „Costache
Negri” din Tg. Ocna organizează un spectacol
caritabil, în sprijinul familiilor nevoiașe din oraș. Anul
acesta, spectacolul a avut loc într-una dintre clădirileanexe ale Colegiului, locaţia dovedindu-se
neîncăpătoare pentru publicul numeros. Elevii
implicaţi în momentele artistice s-au pregătit
temeinic, dăruind timp și suflet.
Vă prezentăm câteva instantanee din piesa de
teatru în care – sugestiv - orfanii, snobii și bogaţii
acestei lumi se dovedesc, în cele din urmă, solidari la
nevoie.
Prof. Aura-Elena Grama, Colegiul Naţional
„Costache Negri” Tg. Ocna
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OBICEIURI DE CRĂCIUN DIN ÎNTREAGA LUME
În cadrul Catedrei „Om și societate” de la Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, profesorii de
religie, istorie și geografie au organizat împreună cu elevii, pe 19 decembrie 2012 o activitate prin care au
prezentat obiceiuri de Crăciun întâlnite în diferite ţări creștine și în special în ţara noastră.
Atmosfera de Crăciun de pe mapamond a fost pregătită de către prof. Emilia Poiată – geografie și prof.
Remus Istrate – istorie, iar momentele specific românești de către profesorii de religie Maria Pustianu și
Adrian Bîrdan.
Întreaga activitate a urmărit îmbogăţirea spirituală și culturală a elevilor și a arătat cum un mare
eveniment, o mare sărbătoare creștină– Nașterea Domnului Hristos, poate uni oamenii din întreaga lume în
spiritul credinţei și al bucuriei.
Prof. Maria Manuela Neculcea, Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău
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JURNAL DE PROIECT –
PROIECTUL DE PARTENERIAT NAŢIONAL „SĂ RĂMÂNEM ÎMPREUNĂ!”

Elevii Colegiilor Tehnice „Petru Poni” și „Ghe.
Asachi” din Onești au realizat în egală măsură două activităţi
de proiect în cadrul Proiectului de parteneriat naţional
„Să rămânem împreună!”, derulat la Colegiul Tehnic
„Petru Poni” și în alte peste 60 de unităţi școlare din circa
12 judeţe ale ţării, în perioada 2012-2016.
Prima dintre ele –„Să visezi e gratis, realitatea e
scumpă!” - a vizat revalorizarea școlii și a educaţiei în ochii
participanţilor la proiect. Această activitate s-a desfășurat în
Săptămâna educaţiei globale (10-18 noiembrie 2012) și, deși
nu a fost chiar în sintonie cu tematica propusă în acest an, a
vizat o problemă gravă a elevilor de liceu: motivaţia de a învăţa și lupta împotriva abandonului școlar (știut
fiind faptul că, mai ales în liceele tehnologice, renunţarea la școală după clasa a X-a este ceva comun, pentru
că învăţământul obligatoriu este de 10 clase). Drept
aplicaţie, elevii au fost invitaţi să propună sloganurimotive pentru colegii lor deciși să abandoneze școala cât
de repede, ca astfel să nu o mai facă.
Iată câteva propuneri ale elevilor:
„Să nu te avânţi în viaţă, să nu te grăbești! Căci mai bine
reușești, când mai aștepţi!”
„Depinde de tine! Mergi mai departe!”
„Construiește-ţi viitorul, nu da cu piciorul!”
„Nu deveni sclavul propriei prostii!”
„Nu te lăsa dus de val...urcă-te pe el!”
Aceste sloganuri, vor fi punctul central al unor afișe, din
cele două școli și nu numai, la începutul semestrului al IIlea.
A doua activitate de proiect din acest semestru
școlar a fost legată de aceeași mare sărbătoare a Crăciunului. „În jurul ieslei de Crăciun” (10-21
decembrie 2012) și-a propus să reînvie spiritul primordial al Crăciunului prin confecţionarea și expunerea
ieslei de Crăciun în spaţiul religios al școlii (cabinetul de Religie catolică, sala B 202 a Colegiului Tehnic „Petru
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Poni” din Onești) și în familiile elevilor. Au răspuns pozitiv, colaborând la confecţionarea ieslei din cabinetul
de religie circa 20 de elevi care, în puţinul timp alocat în ora de religie, au reușit să facă câte puţin. Alţi câţiva
elevi ai Colegiului „Petru Poni”, „Ghe Asachi” și de la Colegiul Naţional „G. Moisil” și-au luat angajamentul să
facă această iesle acasă.
Elevii au primit de la profesorul de religie modelul ieslei de Crăciun ușor de confecţionat (desene cu
personajele ieslei, ușor de decupat și de lipit pe un carton mai gros).
În ideea confecţionării ieslei de Crăciun, elevii au fost rugaţi să implice și ceilalţi membri ai familiilor
lor și să prezinte/posteze poze cu care să dovedeascăcă au făcut această activitate.
Sperăm ca aceste activităţi de proiect să conștientizeze familiile asupra rolului primordial al lor în
educaţia școlară și religioasă a copiilor și tinerilor.
A consemnat prof. Cristian Scripcaru, Colegiul Tehnic „Petru Poni” & Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Onești
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CRĂCIUNUL CARITĂŢII
În
perioada
premergătoare
Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și
Anului Nou (17-19 decembrie 2012), la
Onești, s-a desfășurat campania
Crăciunul Carităţii.
Pregătirile
pentru
această
activitate au început cu mult timp
înainte (la sfârșitul lunii octombrie) cu
o întâlnire între asociaţii caritabile –
profesori de religie – preoţi din
parohiile catolice din Onești. La
această
întâlnire
s-au
discutat
modalităţile concrete prin care se
poate „închega” o colaborare în ideea
ajutorării unui număr cât mai mare de
persoane cu ocazia Crăciunului. Și rezultatele nu au întârziat să apară. Centrul
„Nazaret – Te ascult” a confecţionat în programul Artlab icoane cu Sfânta
Familie din Nazaret, în scoarţă de copac. Asociaţiile „Caritas”, „SVP” și „Cu
inima deschisă” din Onești au propus oferirea unui pachet de alimente
neperisabile pe care să le ofere beneficiarilor asociaţiilor din Onești, indiferent
de cult sau confesiune.
Elevii școlilor implicate în proiectul „Voluntarii Carităţii” în care și
asociaţiile caritabile oneștene sunt implicate (Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi”, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Liceul
Vocaţional „Fericitul Ieremia”, Liceul Tehnologic, Școala Gimnazială „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, Școala
Gimnazială „G. Călinescu” și Colegiul Naţional „D. Cantemir”) au confecţionat frumoase felicitări pe care le-au oferit
nevoiașilor alături de colinda lor, pachetul oferit de asociaţii și icoana celor de la „Te ascult”.
Acest proiect a fost intens susţinut și de proiectul de strângere de alimente (tradiţional de acum în Colegiul
Tehnic „Petru Poni” din Onești) intitulat Masa creștină. Prin acest proiect, d-na prof. Carmen Epure și d-ra prof. Delia
Nadejde și atâţia alţi colegi profesori și elevi ai colegiului, au strâns o cantitate mare de alimente (22 de sacoșe „pline
ochi”). O altă parte a bunurilor a provenit din donaţia Asociaţiei „Cu inima deschisă” (sub egida căreia funcţionează
Grădiniţa „Sf. Paul”) către „Caritas” și din fondurile proprii ale Asociaţiei „Sfântul Vincenţiu de Paul” (SVP) din Onești.
Au fost vizitate circa 50 de familii nevoiașe sau persoane singure, cu disabilităţi sau cu alte probleme de
sănătate ori cu situaţii sociale precare. Elevii – colindători (circa 25, din liceele mai sus-menţionate) și profesorii lor
însoţitori (Cristian Scripcaru – Colegiul Tehnic „Petru Poni” și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Delia Nădejde Colegiul Tehnic Petru Poni” Onești, Monica Scripcaru – Liceul Vocaţional, Anișoara Gal și Marian Suditu – Școala
„Sfântul Voievod” & Liceul Tehnologic Onești, respectiv Colegiul Naţional „D. Cantemir” & Școala Gimnazială „G.
Călinescu” Onești) și-au oferit din timpul lor circa 2-3 ore zilnic și i-au căutat pe acești nevoiași la domiciliile lor.
Cu toţii, la final, s-au declarat copleșiţi de situaţiile întâlnite și și-au exprimat dorinţa de a se mai implica și mai
mult în astfel de acţiuni, bucuroși că au adus un cât de mic zâmbet acestor oameni încercaţi de soartă.
Crăciunul Carităţii este o activitate de proiect a Proiectului socio-educativ internaţional „Voluntarii
Carităţii” (2012-2016) iniţiat în cadrul Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” de către subsemnatul și care implică o
colaborare internaţională importantă dar și circa 40 de instituţii de învăţământ din România (din 9 judeţe ale ţării). El își
propune să implice elevii în mod voluntar și conștient, într-o experienţă de voluntariat specifică uneia sau alteia dintre
asociaţiile prezente în localităţile în care domicializă elevii sau în colaborare cu propriul cult.
A consemnat prof. Cristian Scripcaru, Colegiul Tehnic „Petru Poni”&
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești
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COLINDĂ DE CRĂCIUN LA DĂRMĂNEȘTI
În ziua de 27 decembrie 2012 (când în Biserica
Catolică este celebrat Sfântul Ioan – apostol și
evanghelist), a treia zi de Crăciun, membrii Acţiunii
Catolice
Dărmănești,
Membrii
Mișcării Ecleziale Carmelitane, Surorile Carmelitane și
câţiva copii de la Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești iau colindat pe bătrânii Parohiei Catolice Dărmănești.
Copiii și reprezentanţii asociaţiilor din
Dărmănești s-au împărţit în 5 grupuri a câte 4-5
colindători și au vizitat circa 25 de persoane bonave,
nevoiașe sau singure.
Colinda lor și micul dar strâns prin strădania copiilor și colaborarea Surorilor Carmelitane au adus mare
bucurie pe chipurile persoanelor colindate. Această activitate este parte a Proiectului internaţional socio-educativ
„Voluntarii Carităţii” din care și comunitatea dărmăneșteană este parte și se înscrie în calendarul activităţilor de
Sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului cu numele de „Crăciunul Carităţii”.

„CRĂCIUNUL, EȘTI TU!”
În data de 20 decembrie 2012, la Școala
Gimnazială Nr.3 Dărmănești, elevii claselor I-VIII,
coordonaţi de învăţători și diriginţi au susţinut
tradiţionala Serbare de Crăciun - un mănunchi de
tradiţii (colinde, plugușor, dans popular) realizate cu
ocazia sărbătorii Nașterii Domnului și a sfârșitului
anului calendaristic.
Printre momentele serbării, un
important a fost prezentarea scenetei
„Crăciunul, ești tu!”, realizată de elevii
V-a și a VI-a, coordonaţi de profesoara
catolică, Oana Vizitiu,.

moment
cu tema
claselor a
de religie

Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești este parte
a Proiectului de parteneriat educativ naţional „Să
rămânem împreună!”, alături de celelalte școli
din Dărmănești și cele peste 60 din toată ţara.
Realizarea acestei scenete și a tuturor tradiţiilor de
Crăciun și Anul Nou, prin efortul comun al cadrelor
didactice ale școlii (printre ele enumerăm pe: prof.
de istorie, Pavel Simona, prof. de matematică Spoială Aglaia, Coman Daniela - prof. de bilogie și dna învăţător Arăţoaiei Sofica) au fost un demers
pentru păstrarea tradiţiilor noastre românești și
pentru valori autentice, precum familia, educaţia și
credinţa creștină (indiferent de cult sau confesiune).
A consemnat prof. Oana Ana Vizitiu, Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești
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HARISMA

37

ONEȘTI

PROIECT EDUCAŢIONAL ,,GÂNDURI, VORBE, FAPTE”
Anii în care trăim au adus un
plus informaţional elevilor care,
născuţi și crescuţi într-o societate în
care informaţia circulă mult mai
rapid. Putem afirma, fără să greșim,
că tinerii de azi sunt mai inteligenţi.
Nu același lucru se poate spune
despre aspectul emoţinal, această
epocă, a tehnologiei, este una rece,
cu multă agresivitate, cu însingurare,
cu manifestări modelate la adăpostul
televizorului sau al computerului.
Copilul care trăiește mai mult
în compania calculatorului, ale cărui nevoi afective sunt împlinite de lumea virtuală (jocuri, filme), pierde
capacitatea de a empatiza cu ceilalţi semeni și de a închega relaţii sociale, de a se modela relaţionând cu cei
din jur. Modelele învăţate de la calculator sau televizor sunt rupte de realitate, iar tinerii nu-și pot „exersa”
sentimentele, nu pot clădi relaţii adevărate de prietenie.
Părinţii și dascălii sunt chemaţi în a manifesta interes major dezvoltării dinamicii atitudinale și valorice a
elevilor, a dezvoltării inteligenţei emoţionale, punându-se în valoare cele cinci domenii și anume: cunoașterea
de sine sau percepţia propriilor emoţii, stăpânirea de sine sau echilibrul interior, motivaţia, empatia și
sociabilitatea.
Școala “Ghiţă Mocanu” parteneră
cu

Școala

coordonatorii

“Emil
acestui

Racoviţă”

prin

proiect,

prof.

Nechita Zefora, consilier educative, prof
religie, Bârgăoanu Otilia, înv. Purice
Liliana și înv. Ștefănescu Liliana a demarat
activităţi ce au avut un mare impact
asupra beneficiarilor.
Activitatea lunii noiembrie a marcat
Ziua toleranţei și s-a dorit a aduce un plus
dezvoltării emoţionale a elevilor, în
special pentru stimularea autocontrolului
HARISMA
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emoţional prin înţelegerea conceptului de ,,toleranţă”.
Activitatea lunii decembrie a fost Îngerașul Păzitor,
la care

s-au implicat și elevi și cadre didactice.

Activitatea a fost mai mult decât o bucurie, mai mult
decât un schimb de experienţă, deoarece s-a realizat
între clase și emoţiile create, surprizele, momentele
mult așteptate, chiar și cultivarea răbdării, au adus ceva
bun în sufletele copiilor.
Astfel de activităţi sunt dintre cele mai îndrăgite
de copii având un mare impact atât asupra lor, dar și
asupa familiilor acestora. Și mai ales, atunci când educaţia se face cu dragoste pentru copii, cu înţelegere și
dacă educatorii sunt dispuși să împlinească nevoile esenţiale ale celor educaţi, atunci deschiderea către
cunoașterea emoţională are șanse foarte mari.
Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești

“1 DECEMBRIE” LA ONEȘTI
În dimineaţa Zilei Naţionale, elevii claselor a
VII-a ai Școlii ,,Ghiţă Mocanu” coordonaţi de prof.
Otilia Bârgăoanu, însoţiţi de prof. Luminiţa Răileanu,
prof. Laura Ghiorghiu, prof. Gabriela Fornica și
directorul școlii, prof. Simona Mihăilă, au participat la
depunerea de coroane în cinstea eroilor neamului, la
monumentul aflat în centrul orașului. Elevii au purtat
pe umerii benerul cu sigla școlii ,,Cu noi începe
viitorul”.
Împreună cu profesorii care i-au însoţit și cu
personalităţile ce erau de faţă, au intonat imnul de
stat și apoi au ascultat slujba dedicată acestei ocazii,
oficiată de un sobor de preoţi, în prezenţa domnului primar Laurenţiu Neghină, a unor personalităţi politice,
a domnului inspector școlar teritorial Emil Ganea, a veteranilor de război, ai reprezentanţilor Consiliului
Local și ai altor instituţii etc. După ce garda de onoare a prezentat onorul, toate școlile participante au defilat și au depus coroane de flori.
Aceste momente de recunoștinţă pentru eroii patriei sunt organizate la nivel de oraș de două ori pe
an: o dată pe 1 decembrie și o dată de ziua Eroilor, la Înălţare.
Elevii școlii noastre sunt prezenţi de fiecare dată la aceste activităţi organizate de comunitatea locală
și răspund promt și cu seriozitate când sunt invitaţi.
Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ DĂRMĂNEȘTI - SLĂNIC MOLDOVA
Vineri, 7 decembrie 2012, la o zi după ce Moș Nicolae a vizitat casele copiilor cuminţi, o parte din
elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești (la care sunt și dirigintă) au făcut un schimb de
experienţă cu elevii de la Școala Gimnazială nr. 2 Cireșoaia (cartier al orașului Slănic Moldova).
Copiii au colindat, au urat, au făcut cunoștinţă, au vizitat școala. Cei din Dărmănești au dorit să le
ureze Crăciun fericit! și prin niște felicitări realizate de ei pe parcursul a mai multor ore de religie. Atât copiii
din Slănic cât și cei din Dărmănești au fost foarte încântaţi să se cunoască.
Activitatea s-a realizat prin coordonarea prof. Vizitiu Ana Oana și prof. Dana Mititelu, diriginta a clasei
a V-a de la Cireșoaia (și director al școlii, de câteva luni).
După vizitarea școlii, elevii din Dărmănești au vizitat și Centrul de zi „Sfântul Alois Scrosopi” unde
le-au colindat și pe surorile de acolo (din Congreaţia „Surorile Divinei Providenţe”) și am încheiat cu un joc
în curtea mănăstirii.
Prof. Ana Oana Vizitiu, Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești
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1 DECEMBRIE - ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR
Programul închinat zilei de 1 Decembrie sa desfășurat la Școala „Emil Racoviţă” din
Onești
„1

în

cadrul

DECEMBRIE

Proiectului

educaţional

-

TUTUROR

ZIUA

ROMÂNILOR”.
Scopul proiectului a fost: cunoașterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie și ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite atunci asupra
poporului român precum și dezvoltarea și
consolidarea sentimentului patriotic.
Activităţile desfășurate au constat în
realizarea unei expoziţii cu desene închinate
acestei zile, crearea de ecusoane, steagul și
harta României, prezentări power point și
prezentarea programului artistic, la care au
participat elevi ai claselor a V-a, a VII-a și a VIII-a.
Evenimentul s-a desfășurat în sala de
festivităţi a Școlii Gimnaziale ,,Emil Racoviţă'' și
a fost deschis cu Imnul României ,,Deșteaptă-te
române''. La această manifestare au participat
cadre didactice, elevi și părinţi.
Elevii au fost foarte receptivi la activităţile
propuse, exemplu fiind, elevii claselor primare,
care și-au confecţionat ecusoane și le-au purtat
în timpul programului școlar, în semn de
patriotism și dragoste pentru ţara lor.
Sâmbătă, 1 Decembrie, elevii clasei a V-a A, coordonaţi de dna. dirigintă prof. Coșa ElenaDaniela, au participat la festivitatea de depunere de coroane la Monumentul Regina Maria –
Onești.
Prof. Coșa Elena Daniela, Școala Gimnazială “Emil Racoviţă”, Onești
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LANŢUL CARE UNEȘTE
Adevărat
lanţ
care
unește diferite instituţii și
persoane este legătura strânsă
dintre
Școala
Gimnazială
Alexandru Ioan Cuza Bacău și
Asociaţia Oasi dell `Accoglienza,
Fano, Italia.
Totul a început în
toamna anului 2004, când un
grup de profesori și elevi, după
un schimb de experienţă în
cadrul proiectului educaţional
Orașul meu, poartă spre lume
derulat în parteneriat cu Școala
Americană din Torino, a fost
invitat pentru prima dată la asociaţia faneză, pentru vizita pregătitoare, rampă de lansare pentru o suită de
proiecte.
Doamna profesoară Maricica Bejenaru, managerul
de proiect, ne mărturisește: Bună-Ciao 1, Bună-Ciao
2, O zi la școală, o zi acasă, Lumea mea, lumea
poveștilor, La carita non ha orario au adunat sub aula
celor două instituţii și altele cu care am realizat proiectele de
mai sus, în cadrul cărora am avut schimburi de experienţă în
Italia și România. Liceul de Artă G. Apostu, C.N. Ferdinand I,
Școala Platon, Grădiniţa 18, Primăria Bacău, Prefectura
Bacău, Misionarele carităţii, Liceul Gheorghe Vrânceanu,
Școlile F. Montesi, Il Grillo Parlante Fano, Circolo Didattico
Sant`orso, Primăria Fano, Primăria Gallo di Petriano,
Asociaţia Divino Amore Roma, Asociaţii ale părinţilor din
școlile participante la proiecte au răspuns solicitărilor la timp
pentru realizarea activităţilor.
Elevii și cadrele didactice au trăit momente de
neuitat și au adus cu ei în instituţiile din care provin
experienţe dobândite prin schimbul de materiale
didactice și obiecte prin care au prezentat identitatea și
tradiţia școlii și a poporului român.
Avem de învăţat unii de la alţii mereu, a declarat
directoarea școlii italiene, Frediana Benii, iar președinta
Asociaţiei Oasi dell `Accoglienza, Maria Chiera, a insistat
asupra motto-ului celor 20 de ani de existenţă a asociaţiei: “Iubirea invizibilă este mai puternică decât noi, este
cea care ne împinge și ne susţine în activităţile noastre.”
Important e să fii la timp în momentul potrivit în locul potrivit, susţine prof. Maricica Bejenaru. Motivată
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fiind de acest îndemn, echipa formată din
11 elevi și 4 cadre didactice a acceptat
provocarea oferită de schimbul de
experienţă din 11-18 octombrie 2012, din
partea asociaţiei din Fano.
Participarea la conferinţele Femeia.
Demnitatea împotriva violenţei și
Noile sărăcii au fost punctele forte ale
proiectului, menţionează directorul adjunct
al Școlii „Cuza”, prof. Costel Păduraru.
Dna.
prof.
Mirela
Spiţă
menţionează: Plus valoarea a fost adusă de
acţiunile de voluntariat susţinute de elevi:
Bogdan, Măriuca, Mădălina, Aura, Luca,
Alexandra, Eric, Diana, Vlad, Ștefana,
Mateea. Ultimul dintre ei ne mărturisește: “Voluntarii fac întotdeauna ca munca lor să pară una ușoară, deși
realitatea infirmă. Și fac asta pentru că muncesc cu
dragoste.” Prof. Viorica Hornea, membru în echipa
de proiect, intervine: „În cadrul schimbului de
experienţă din care tocmai ne-am întors, cireașa de pe
tort o aduce excursia în Sant Marino, de asemenea dar
din partea asociaţiei, răsplată pentru implicarea activă
de-a lungul celor 7 ani de parteneriat.”
Mobilitatea în Italia a însemnat oportunitatea
efectuării vizitei pregătitoare între Școala Cuza și
Școala F. Montesi, în vederea iniţierii unui nou
proiect educaţional, Gli Parinti, la iniţiativa dnei. prof.
Maricica Bejenaru, graţie bunei colaborări între
managerii celor două instituţii de învăţământ: Costel
Păduraru, Doiniţa Sîrbu, Frediana Benii.
Chipurile celor 15 radiază. Voluntariat,
educaţie interculturală, implicare, experienţă,
dedicare, valoare culturală, relaţii, cunoaștere,
autocunoaștere și recunoaștere, parteneriat,
dragoste pentru aproape, prietenie, întrajutorare,
relaxare sunt cuvintele pecete cu care se întorc din
Italia, pe care le dăruiesc celor din jur.
De asemenea, pe feţe li se citește mulţumirea
faţă de Maria Chiera, președinta asociaţiei Oasi dell `Accoglienza, model de urmat, de prezenţa căreia s-au
bucurat în dese rânduri elevii școlii și instituţiile partenere; temperament puternic ce, prin atitudinea
dovedită, a schimbat vieţi.
Au consemnat membrii echipei de proiect, Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Bacău
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SUFLET DE COPIL ÎN FAPTE PENTRU BĂTRÂNII NOȘTRI
,,Înţelepciunea bătrâneţii. Bunătatea – îndurarea – să te știi bucura de bucuria celor din jurul tău.
Să-ţi știi strânge pânzele la vreme, ca să poţi intra în port înainte de a te apuca furtuna pe mare.
Suflaţi colbul de pe cronici și faceţi să renască virtuţile bătrânilor de atunci, în sufletul tinerimii de
azi. (A. Vlahuţă - Gânduri)
În data de 14 decembrie, Centrul Rezidenţial de
îngrijire a persoanelor vârstnice Hârja s-a bucurat de
vizita elevilor de la școlile „Emil Racoviţă” și „George
Călinescu” din Onești.
A educa tânăra generaţie în spiritul credinţei,
înseamnă a crește în iubire, toleranţă, respect pentru
aproapele, preţuire pentru ceea ce înseamnă creaţia lui
Dumnezeu: oameni, natură, pământ. Prin credinţă și
înţelegerea valorilor spirituale, elevii pot fi stimulaţi să fie
silitori, buni, iertători, înţelegători, iubitori.
Proiectul filantropic „Suflet de copil în fapte pentru bătrânii noștri” s-a născut tocmai din nevoia de a educa
tânăra generaţie în spiritul iubirii faţă de aproape și a credinţei. De aceea și scopul acestui proiect a urmărit
creșterea gradului de socializare și integrare în medii diferite, dezvoltarea sentimentelor de dragoste,
preţuire și respect pentru persoanele în vârstă.
Elevii Școlii ,,Emil Racoviţă”, coordonaţi de doamna profesoară Coșa- Elena Daniela, le-au adus
persoanelor vârstnice din Centrul de la Hârja, prin colind, vestea Nașterii Domnului Hristos, mângâind
sufletele bătrânilor, dar și a personalului Centrului.
,,Am mers la acest centru pentru a ajuta și face fericiţi prin cântecele și darurile noastre, pe cei mai în
vârstă . Din această experienţă, am înţeles că și prin cea mai mică faptă bună, poţi să aduci zâmbetul
oamenilor! Dacă o să mai am ocazia să merg în acel loc, o voi face cu ceea mai mare plăcere!” (Gligore
Denisa, clasa a VII-a A).
“A fost o zi magnifică. Pentru mine a fost a doua oară când am mers la Hârja și a fost la fel de
emoţionant ca și prima dată. Mă bucur că am putut face o faptă bună în pragul sărbătorilor. Cel mai frumos
moment a fost în timp ce cântam și mă uitam în ochii bătrânilor vedeam o sclipire și le simţeam bucuria. Aș
repeta această experienţă de 1.000 de ori și aș face-o cu aceeași plăcere, ca la-nceput.” (Sârbu Anca –
Elena, clasa a VIII-a A)
“Cu ocazia acestui drum la Centrul Rezidenţial Hârja, am avut prilejul de a face o faptă bună pentru acei
bătrâni și de a-i înveseli în pragul sărbătorilor. Pe mine m-a făcut să mă simt extraordinar faptul că am văzut
cum lacrimi de bucurie se prelingeau pe obrazul bătrânilor și că aceștia ne-au urat succes în tot ceea ce ne
propunem. Acest sentiment a fost, este și va fi unul de neuitat.” (Manea Andra-Corina, clasa a VIII-a A).
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SĂ-L MĂRTURISIM PE HRISTOS PRIN FAPTELE NOASTRE
Trăim într-o vreme în care desacralizarea
atinge cote alarmante și de aceea se impune
implicarea noastră ca educatori de suflete în
activităţi care să apropie elevii de morala
creștină, de învăţăturile Sfintei noastre Biserici.
Exploziile de violenţă, răutate, invidie, mândrie,
ură din jurul nostru știrbesc din inocenţa
sufletului copiilor, „știrbesc corola de minuni a
lumii” (L. Blaga).
Rolul activităţilor din proiectul educaţional “Să-L mărturisim pe Hristos prin fapte” este
acela de a-i sensibiliza pe copii prin intermediul acestor manifestări filantropice și de a-i ajuta să-și
păstreze sufletul curat.
Iubirea este o poruncă dumnezeiască, pe care, doar împlinind-o, lucrăm pentru mântuirea
noastră. Iar această iubire, o arătăm prin fapte, hrănind pe cei flămânzi, mângâind pe cei
întristaţi. Și, aceste acte de caritate, oricât de mici ar fi, sunt primite de Dumnezeu ca milostiviri.
Educaţi în spiritul valorilor creștin – religioase, în cadrul orelor de religie, elevii claselor a
V-a, de la Școala ,,Emil Racoviţă”, Onești, sub îndrumarea doamnei profesoare Coșa ElenaDaniela, deși sunt la început de drum, au dorit să se implice cu toată dăruirea în activităţi socialfilantropice, să hrănească și să mângâie pe cei cu venituri mici. În acest sens, din fondurile
proprii, au împărţit pachete cu alimente (carne, făină, zahăr, ulei, orez, paste, dulciuri),
persoanelor ce aveau nevoie de acestea. Elevii au dovedit prin aceasta, că nu sunt indiferenți la
necazurile și suferințele semenilor.
Activitatea s-a desfășurat prin colaborare cu Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Protoieriei
Onești, reprezentat de doamna Raluca Alupei.
“Pe data de 21 decembrie 2012, clasele a V-a A și a V-a B s-au întâlnit pentru a face un bine
bătrânilor.Toţi au primit micuţul nostru gest de a-i colinda și de a le oferi o plasă cu alimente , ca
pe un mare dar. M-a impresionat că unii bătrâni au fost emoţionaţi până la lacrimi și mi-am
propus să mai repet gestul”. (Mihalcea Mihaela).
Pagini realizate de prof. Coșa Elena Daniela, Școala Gimnazială ,,Emil Racoviţă”, Onești
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HARISMA

45

CU EUROPA … LA JOACĂ!
La Concursul Internaţional „Cu Europa…la
joacă - Micul Creștin”, ediţia decembrie 2012,
faza a II-a, organizat de Editura Diana în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, desfășurat
pe 6 decembrie 2012 la Școala Gimnazială
Cucuieţi-Dofteana, au participat 35 de elevi de
la clasele I-IV, sub atenta îndrumare și
supraveghere a doamnei profesoare de religie
ortodoxă Cornelia Stoica.
Micul Creștin a devenit pentru copii unica
posibilitate de a concura alături de alţi copii din
ţară și străinătate, fiind totodată un test de evaluare a cunoștinţelor, educativ și plăcut.
Elevii au obţinut rezultate bune și foarte bune după cum urmează:

Premii speciale – 2 elevi (acordate

prin tragere la sorţi dintre elevii care au obţinut premiul I); Premiul I – 10 elevi; Premiul II – 9 elevi;
Premiul III – 12 elevi; Menţiune – 4 elevi.
Toţi elevii au participat cu mult entuziasm și bucurie și au fost răsplătiţi cu diplome și cadouri surpriză.
Prof. Cornelia Stoica, Școala Gimnazială Cucuieţi-Dofteana

ÎMPREUNĂ CU MAICA DOMNULUI PE CĂRĂRILE POSTULUI
CRĂCIUNULUI
Urmând tradiţia anilor trecuţi, în luna
noiembrie, elevii claselor a VII-a și a VIII-a de la
Școala Gimnazială ,,Ion Borcea” Racova au intrat,
într-o

manieră

inedită,

în

atmosfera

Postului

Crăciunului.
Astfel,

în

cadrul

proiectului

educaţional ,,Împreună cu Maica Domnului pe cărările
Postului Crăciunului”, elevii celor două clase, sub
îndrumarea domnului profesor de religie Nechita
Adrian-Viorel, au pictat icoane reprezentând pe
Maica Domnului, precum și pe sfinţii sărbătoriţi în perioada octombrie-decembrie. Eforturile lor au fost
răsplătite cu Noul Testament, cărţi de rugăciuni, precum și cu diplome.
În încheierea evenimentului, doamna director a școlii, prof. Lazăr Maria și-a arătat aprecierea pentru
strădaniile elevilor și ale profesorilor, subliniind latura de zidire sufletească a acestui tip de activităţi.
Prof. Nechita Adrian-Viorel, Școala Gimnazială ,,Ion Borcea" Racova, Bacău
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SĂRBĂTOARE DE SUFLET ROMÂNESC, LA MĂGURA
Vineri,

9

decembrie

2012,

Școala

Gimnazială ,,Emil Brăescu” alături de Primăria
Măgura și Consiliul Local, Parohia Ortodoxă
Măgura II, Asociaţia Părinţilor ,,Emil Brăescu”,
Asociaţia

,,Tezaure

Necunoscute”

Măgura,

a

organizat cea de-a doua ediţie a Șezătoarei în care
se promovează tradiţiile și obiceiurile locale și
zonale, alături de bunicile satului și de toţi iubitorii
de tradiţii. Au fost prezenţi reprezentanţi ai
comunităţii locale, ai ISJ Bacău, ai Consiliului
Judeţean Bacău, mass-media.
“La ceasul în care ziua se preschimbă în
noapte, românul adevărat, creștin și harnic își
prelungește momentele de bucurie și de lucru alături de
oameni dragi, vioi la minte și la trup, transformând
întâlnirea într-o sărbătoare, uniţi prin port, vorbă și
simţire.
În

fiecare

moment

primim

dovezi

de

generozitate și de aceea oferim și noi, personalul școlii,
elevi și părinţi, bunici clipe de primenire a sufletului
românesc prin colinde, cântece și vorbe de duh.
Astfel, dovedim că suntem recunoscători și prin clipele de
bucurie oferite de prezenţa invitaţilor și a tuturor persoanelor cărora cu
onoare și respect le mulţumim pentru sprijinul acordat în educaţia
copiilor din Măgura.
Odată cu începerea unui nou an vă urăm și noi, personalul
Școlii ,,Emil Brăescu” Măgura, clipe de bucurie și armonie sufletească,
să primiţi continuu dovezi de generozitate și de mângâiere sufletească,
iar mesajul transmis copiilor este acela de a păstra calităţile unui
adevărat român: darnic, vioi la trudă, cu voie bună, recunoscător, dar și
capabil să ducă mai departe spiritul românesc.”
Prof. Mariana Dumencu, Director –
Școala Gimnazială”Emil Brăescu” Măgura
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MUZICA NE MÂNGÂIE ȘI NE UNEȘTE SUFLETELE
Sâmbătă, 10 noiembrie 2012, Ateneul
Bacău a fost gazda evenimentului cultural „Muzica
ne mângâie și ne unește sufletele”, care a reunit
prin intermediul muzicii elevi a 22 de școli din 5
judeţe (Brăila, Buzău, Vaslui, Vrancea și Bacău),
oferindu-le posibilitatea să pătrundă în lumea
fascinantă a muzicii și să-și etaleze talentul artistic.
Activitatea este parte integrantă a
proiectului interjudeţean „Împreună prin cânt, joc și
voie bună” și a avut ca obiective formarea
capacităţii de receptare a sunetului muzical, de
exprimare prin muzică și familiarizarea elevilor cu
valori ale creaţiei muzicale naţionale și universale. Evenimentul a avut două părţi distincte. În prima parte
invitaţii au ascultat concertul educativ susţinut de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, iar în partea a doua,
elevii participanţi au interpretat piese din folclorul naţional și internaţional.
Prin iniţierea unor astfel de proiecte putem contribui la o bună educare în spiritul valorilor autentice,
la formarea armonioasă a universului sufletesc al copiilor și putem să cultivăm dragostea și înţelegerea
acestora faţă de muzică și faţă de frumos.
Prof. sr. Cecilia - Emanuela Bereșoaei, Școala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni

PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN AFARA EI
Roluri deosebite în asigurarea unui climat de siguranţă
în școli și împrejurimile acestora revin, în egală măsură,
autorităţilor centrale și locale, școlilor, dar și părinţilor și
elevilor. Fiecare dintre acești participanţi la procesul activ,
zilnic de creare a climatului de siguranţă în școală și în zona
adiacentă, are propriile sale responsabilităţi și drepturi, iar
importanţa ce le revine în procesul de asigurare al siguranţei
școlare este specifică și conformă statutului.
În cadrul Parteneriatului dintre Școala Gimnazială
Helegiu și Poliţia din aceeași localitate, referitor la
prevenirea actelor de violenţă, precum și la siguranţa elevilor, protocol iniţiat și coordonat de către domnul
profesor Gînscă Răzvan-Constantin, în ziua de 26 noiembrie 2012, la școala sus-menţionată, în prezenţa
doamnei director Redea Ionica, a avut loc o activitate, la care au participat elevi, profesori, părinţi și
reprezentantul Poliţiei, domnul agent Danu Samuel. Această activitate a avut ca scop stoparea violenţei de
toate felurile, prezentă din păcate din ce în ce mai des la unii elevi. Domnul agent le-a transmis celor prezenţi
cum trebuie să se poarte, așa încât să nu intre sub incidenţa rigorilor legii și a evidenţiat câteva norme care
nu trebuie încălcate. Aducem mulţumiri tuturor celor care sprijină aceste activităţi, conducerii școlii,
autorităţilor locale, dorindu-ne o bună si fructuoasă colaborare.
Profesor Gînscă Răzvan-Constantin Școala Gimnazială Helegiu
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ȘEDINŢA CERCULUI METODIC BACĂU SUD
În

cadrul

Colegiului

Naţional Pedagogic ,,Ștefan cel
Mare” Bacău, pe 22 noiembrie
2012, a avut loc Ședinţa
Cercului metodic Bacău Sud, la
disciplina
religie.
Această
activitate
a
debutat
cu
susţinerea orei demonstrative
cu tema „Cinstirea sfintelor
icoane” (clasa a X-a) de către
doamna prof. Chindea Olimpia.
Consistenţa informaţiilor,
folosirea mijloacelor tehnice, a
unui material didactic bine ales,
modalitatea de evaluare, dar și
răspunsurile elevilor ce au
surprins
legătura
dintre
informaţia
primită
și
necesitatea folosirii ei în viaţa
reală, au constituit elementele
cheie în operaţionalizarea
obiectivelor.
Susţinerea lecţiei a fost
continuată de exprimarea
aprecierilor prin care domnii profesori au evaluat nivelul de atingere a obiectivelor propuse. S-a remarcat
multitudinea opiniilor, toate subliniind frumuseţea și eficienţa orei. Dialogul dintre domnii profesori a fost cu
atât mai benefic, cu cât au fost luate în discuţie aspecte ale predării-învăţării-evaluării, specificei fiecărui nivel
de studiu, gimnazial și liceal.
Susţinerea referatului cu tema ,,Impactul TIC în procesul didactic” de către doamna prof. Mate Cristina,
a fost apreciată favorabil, subliniindu-se ca puncte tari reușita prezentării efectelor asupra procesului didactic,
a unor statistici relevante, a potenţialului noilor tehnologii, precum și a limitelor pe care le presupune
folosirea tehnologiei. Realizarea unei aplicaţii practice pentru unitatea de învăţare ,,Sacramentele iniţierii
creștine” a evidenţiat eficienţa utilizării TIC în procesul didactic, la ora de religie.
S-a reamintit rearondarea unităţilor școlare la Cercul metodic Bacău Sud, s-a prezentat planificarea
activităţilor de cerc și de catedră, precum și activităţile obligatorii ale profesorului de religie în anul școlar
2012-2013. S-a prezentat metodologia și graficul desfășurării concursurilor școlare specifice. Cadrele
didactice, participante în număr mare, au aflat noutăţile în domeniu.
Prof. Abageru Elena - Vasilica, Școala Gimnazială “Dr. Alexandru Șafran” Bacău
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COPIII DIN DOFTEANA MĂRTURISESC DESPRE MINUNILE
MÂNTUITORULUI
Prima ședinţă din acest an școlar a
Cercului metodic de religie Anastasia din Târgu
Ocna s-a desfășurat pe 22 noiembrie 2012, la
Școala

Gimnazială

„Scarlat

Longhin”

din

Dofteana. Lecţia demonstrativă susţinută de
doamna profesoară Lenuţa Ţifrea a fost una de
recapitulare și sistematizare a cunoștinţelor și a
avut ca temă: Minunile Mântuitorului.
Cu emoţie și credinţă, elevii clasei
a VIII-a au vorbit despre miraculoasele lucrări
ale Domnului Iisus Hristos săvârșite asupra
naturii înconjurătoare, asupra oamenilor și
asupra Lui Ȋnsuși, indicând cu exactitate
locurile scripturistice care înfăţișează aceste
minuni. Cei nouă profesori participanţi au fost
uimiţi de faptul că, de cele mai multe ori, elevii
au relatat aceste minuni aproape ca în Biblie.
Deși învăţăceii povesteau liber, aveam senzaţia
că se citea din Sfânta Evanghelie, așa cum se
face la Dumnezeiasca Liturghie.
Lucrul este cu atât mai lăudabil, dacă ne
gândim la faptul că mulţi dintre elevii de astăzi
citesc din ce în ce mai puţin, iar din Biblie mai
deloc. Cât despre adulţi, să nu mai vorbim! Se uită adesea că Sfânta Scriptură are în viaţa unui creștin o
importanţă covârșitoare. Nu degeaba Sfântul Vasile cel Mare compară Sfânta Scriptură cu magazinul unui
farmacist în care sunt medicamente pentru toate nevoile sufletului. Medicamentele sunt așa de multe și așa
de variate, încât ajung pentru toate timpurile, pentru toate locurile și pentru toate persoanele. Iar Sfântul
Ioan Gură de Aur, genialul interpret al Sfintei Scripturi, compară frumuseţile Bibliei cu o grădină de flori, pe
care totuși o întrece. Grădina de flori este supusă schimbărilor anotimpurilor, pe când Sfânta Scriptură este
acoperită cu frunze chiar și iarna, producând fructe tot anul.
După lecţia demonstrativă au fost discutate probleme de interes general legate de Olimpiada de
Religie și concursurile școlare, locaţia viitoarelor ședinţe de Cerc și colaborarea profesorilor de religie cu
redacţia Revistei Harisma.
Felicităm pe doamna profesoară și mulţumim gazdelor pentru ospitalitate.
Responsabil de Cerc, Prof. Constantin-Cornel Jupenschi
HARISMA

50

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

„ZIUA BIBLIEI”, LA TG. OCNA
Pe 14 noiembrie 2012, la Colegiul
Naţional „Costache Negri” din Tg. Ocna, s-a
desfășurat o activitate cu caracter culturalreligios dedicată Zilei Bibliei. La activitate și-au
dat concursul elevi ai Colegiului, îndrumaţi de
către domnii profesori de la catedrele de
religie, istorie și limba engleză. Invitat a fost
părintele Roncea Petru care a vorbit despre
frumuseţea cuvântului biblic reflectat în textele
liturgice și în iconografie. Asistenţa a urmărit
prezentări Power Point despre termeni biblici
uzuali explicaţi și citate nou-testamentare
selecţionate.
Apoi, s-a vorbit despre relaţia Revelaţie
– Scriptură – Tradiţie - Biserică. De asemenea,
au fost menţionate orașele biblice atestate
istoric

și

au

fost

citite

eseuri

despre

importanţa cuvântului biblic în viaţa personală
și socială.
Într-o atmosferă de stimulare intelectual
-spirituală, au luat cuvântul profesorii de religie
Tudor Ana și Văsâi Benone, care au vorbit
despre Cuvântul lui Dumnezeu, care-și pune
amprenta în viaţa și în sufletul omului
credincios.
Îndemnul de a citi Sfânta Scriptură, în
special Noul Testament, a purtat gândurile și
cuvintele participanţilor, și s-a concretizat în
ideea de a organiza și în anul următor o
activitate care să evidenţieze frumuseţea netrecătoare și permanenta actualitate a Cuvântului sfânt în
viaţa cotidiană.
Prof. Aura-Elena Grama, Colegiul Naţional „Costache Negri” Tg. Ocna
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
2013 Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anul comemorativ „Dumitru Stăniloae”
în Patriarhia Română
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:
La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședinţa de lucru din 25 octombrie 2011, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2013 să fie declarat Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena la împlinirea a 1 700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milano (313).
Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc pentru realizarea în anul 2013 a
proiectului liturgic, cultural și mediatic intitulat 2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena în Patriarhia Română.
În primul semestru al anului 2013, tema va fi tratată sub genericul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena,
promotori ai libertăţii religioase” cu următoarele subteme:
-

Starea imperiului roman înaintea Edictului de la Milano - 313 (criza politică, militară și socială, persecutarea

creștinilor și suferinţa Bisericii creștine etc.);
-

Edictul de la Milano (313) - toleranţă și libertate pentru Biserica creștină (convertirea la religia creștină a

Împăratului Constantin cel Mare, urmările Edictului de la Milano – Carta libertăţii creștine și a toleranţei
religioase etc.);
-

Sfinţii Împărtaţi Constantin și Elena, susţinători ai Bisericii (politica socială și religioasă a lui Constantin cel

Mare și relaţiile dintre Stat și Biserică, viaţa bisericească în timpul împăratului Constantin cel Mare etc.).
În al doilea semestru al anului 2013, tema va fi tratată complementar sub genericul „Sfinţii Împăraţi
C ons t a nt i n
-

și

E l e n a,

s us ţ i năt or i

ai

Bi s e r i c i i ”

cu

u r mă t oa r e l e

su b te me :

Importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena pentru viaţa și activitatea Bisericii (dezvoltarea vieţii liturgice, a

artei și arhitecturii creștine, educaţia și familia creștină, apărarea demnităţii umane prin legi și opere de
caritate etc.);
-

Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative și social-filantropice a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena pentru

viaţa lumii contemporane (libertatea religioasă într-o lume secularizată și laicizată, omul politic contemporan și
religia creștină, sărbătorirea duminicii și a marilor sărbători bisericești, construirea de biserici, sprijinirea de
către

Stat
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-

Evlavia și cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena de către Biserică (liturgic, iconografic etc.).

În luna octombrie 2013, la Palatul Patriarhiei va avea loc o ședinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema 2013 Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în Patriarhia Română și va fi organizată o
expoziţie tematică reprezentând pe Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, precum și biserici importante cu hramul Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena.
În anul 2013, agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje la Roma, Milano,
Constantinopol, Ierusalim, Niș, precum și în alte locuri unde se află vestigii ale ctitoriilor Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena.
Pentru școlile de teologie din Patriarhia Română, anul 2013 este și Anul comemorativ „Dumitru
Stăniloae”. Cu acest prilej, vor fi organizate un concurs naţional privind cunoașterea vieţii și operei Părintelui
Dumitru Stăniloae (1903-1993), cel mai mare teolog român, precum și multe momente comemorative în București și
în alte orașe.
Manifestările organizate în Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anul comemorativ
„Dumitru Stăniloae” vor fi mediatizate de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio
Trinitas, Televiziunea Trinitas, publicaţiile Lumina, Agenţia de știri Basilica și Biroul de Presă), mass-media
bisericească eparhială și presa laică.
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SĂRBĂTORILE RELIGIOASE – PRACTICI CREȘTINE ȘI
SUPERSTIȚII
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei –
Ocrotitorul României a fost un bun prilej pentru
elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Constantin
Platon”Bacău

de

a

include

în

programul

activităţilor o temă interesantă și practică în
același timp, privind modul corect de cinstire a
unei sărbători religioase.
Activitatea face parte dintr-un proiect iniţiat
în cadrul Consiliului elevilor în parteneriat cu
Biserica „Bunavestire” Bacău.
Elevii și-au propus ca prin anumite acţiuni să
recupereze și să promoveze ceea ce este autentic
și frumos în tradiţiile noastre creștine strămoșești.
La iniţiativa elevului Alexandru Negru – clasa
a VI-a C, elevii au realizat și o expoziţie cu obiecte
vechi folosite în gospodăriile de la sate, costume
populare și alte obiecte lucrate manual.
Pe lângă profesorii școlii, elevii au avut și un
invitat special, preotul Iulian Adam pe care l-au
întâmpinat în mod tradiţional cu pâine și sare.
Acesta le-a vorbit elevilor despre datinile și
obiceiurile

creștine

românești

și

despre

superstiţiile sau alte obiceiuri mai noi care nu au
legătură cu sărbătorile tradiţionale românești.
Prof. Maria Manuela Neculcea, Școala
Gimnazială „Constantin Platon” Bacău
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BUCURIA DE A FI ROMÂN
Ziua de 1 decembrie 2012, a fost marcată
într-un mod deosebit de către elevii Școlii
Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău. Aceștia au
pregătit din timp o serie de activități ce s-au
desfășurat la biblioteca școlii, au realizat o
expoziție cu desene tematice și au decorat curtea
școlii cu baloane și stegulețe tricolore.
Este foarte important pentru elevii noștri să
cunoască istoria țării, să respecte Ziua Națională
și să manifeste o atitudine de „buni români”!

Prof. Maria Manuela Neculcea, Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău

ANOTIMPUL SUFLETELOR
„ Crăciunul este atunci când omul găsește iubire, când deschide inima și mâinile pentru oamenii în
suferință, când oamenii se iartă unii pe alţii!” Phil Bosmans
Cel mai frumos înţeles al iernii, este faptul că ea este Casa Crăciunului, sărbătoarea prin care ne
amintim că Dumnezeu a pus în noi o scânteie divină, o scară ce duce spre cer. O sărbătoare atât de bogată în
semnificaţii cum e Nașterea Domnului trebuie trăită cu partea “înaltă” a fiinţei noastre, cu sufletul și mintea.
Să ne amintim că avem sentimente și să trăim măcar acum, în preajma Nașterii Domnului, în numele
lor. Secole de-a rândul, Crăciunul a fost prilej de înălţare spirituală pregătită prin rugăciune și curăţenie
sufletească.
Este sărbătoarea care unește umanitatea cu divinitatea, este un timp de recunoștinţă în care îi
mulţumim lui Dumnezeu că ni l-a dat pe Fiul său, care ne-a adus în suflete lumină, căldură, speranţă și pace.
Bătrânii spun că în preajma sărbătorilor religioase, îngerii lui Dumnezeu coboară pe pământ ca să
pregătească inimile oamenilor. Prezenţei lor se datorează atmosfera tainică pe care o au toate bisericile în
apropierea sărbătorilor. Lumina lumânărilor, mirosul plăcut al brazilor împodobiţi precum și imaginea ieslei
ne duc cu gândul la continuitatea noastră sufletească.
Multe din neliniștile și necazurile de peste an le putem șterge ca prin farmec în pacea unei biserici, cu
ajutorul unei rugăciuni spusă din suflet. Nu trebuie decât să ne oprim din rutina zilnică și să acordăm acestui
scurt pelerinaj atâta timp cât putem.
Fie ca sărbătorile acestei ierni să ne dăruiască mai multe motive de a iubi albul zăpezii și să schimbăm
frigul de afară prin căldura inimilor noastre.
Prof. Pustianu Maria,
Școala Gimnazială „C. Platon” Bacău
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ASUR DEZINFORMEAZĂ ȘI INTIMIDEAZĂ
DIRECTORII ȘCOLILOR PUBLICE
Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informează:
Patriarhia Română solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului să intervină pentru
respectarea legislaţiei în vigoare, referitoare la predarea religiei în școlile publice, în urma demersurilor
neconstituţionale și ilegale întreprinse în mai multe școli din ţară de Asociaţia Secular-Umanistă din
România (ASUR) în prima jumătate a lunii septembrie 2012.

În ziua de 10 septembrie 2012 președintele ASUR, domnul Atila Nyerges a trimis o scrisoare către
directorii mai multor unităţi de învăţământ din ţară, al cărei conţinut este un amestec confuz de articole
de lege, citate trunchiat și tendenţios, fără legătură cu predarea religiei în școală, cu scopul vădit de a
dezinforma și de a intimida. În finalul scrisorii directorii de școală sunt ameninţaţi cu dosare penale pentru
abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, potrivit art. 247 din Codul Penal, dacă nu fac înscrierea elevilor la
orele de religie, fără un acord explicit din partea părintelui și/sau elevului.

Prevederile constituţionale și legale care reglementează statutul orei de religie în învăţământul public,
„uitate” constant de ASUR în demersurile sale permanente de manipulare a opiniei publice, sunt
următoarele:

1. Constituţia României: „Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice
fiecărui cult. În școlile de stat, învăţământul religios este organizat și garantat prin lege” (art. 32, alin. 7).

2. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor: „În
învăţământul de stat și particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute” (art.
32, alin. 1).

3. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal și
profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor
recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie,
conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal
instituit, pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia școlară se
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încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au
asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Disciplina Religie poate fi predată numai de
personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului și cultele religioase recunoscute oficial de stat.” (art. 18,
alin. 1-3). Prin urmare, școala nu este obligată să ceară acordul părinţilor pentru
participarea copiilor la ora de religie.

Deoarece în mai multe școli din România reprezentanţii ASUR încearcă prin diferite metode crearea
unei atmosfere ostile disciplinei religie și intimidarea profesorilor de religie, Patriarhia Română solicită
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului să intervină pentru respectarea statutului
disciplinei și al profesorului de religie, conform legii.

De asemenea, Patriarhia Română îndeamnă profesorii de religie să se adreseze organismelor abilitate ale
statului, atunci când le sunt încălcate demnitatea și statutul de profesori, garantate de Constituţia
României și de legislaţia în vigoare.
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1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
De când întreaga naţiune a pornit către Alba Iulia,
pentru a lua parte la Marea Unire, românii celebrează pe 1
decembrie acest eveniment semnificativ. Și anul acesta
moineștenii au simţit nevoia arzătoare să-și manifeste
respectul și dragostea faţă de cei care s-au jertfit pentru
independenţa poporului român.
Festivitatea, desfășurată în Parcul Tei, la Monumentul
eroilor, s-a dovedit a fi minunată: fanfară, cântece patriotice,
discursuri, mai ales din partea unor veterani de război,
adevăraţi eroi ce și-au slujit patria cu sfinţenie.
Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești s-au
alăturat celor care au adus un omagiu eroilor neamului prin
depunerea de coroane și interpretarea de cântece patriotice
amintind, de curajul strămoșilor noștri în luptă.
Belciu Miruna – Clasa a VI-a C, Școala Gimnazială
„Ștefan Luchian” Moinești

PREMIERĂ LA ONEȘTI - GALA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONEȘTEAN
Joi, 20 decembrie 2012, la Cinematograful “Capitol” din
Onești, a avut loc un eveniment deosebit: prima Gală a
învățământului oneștean. La inițiativa primarului Laurențiu
Neghină s-a aprobat acest proiect de hotărâre care permite
premierea olimpicilor din Onești, dar și a cadrelor didactice
care au pregătit elevii cu rezultate deosebite la concursurile și
olimpiadele școlare la faza națională, în anul școlar 2011-2012.
În prezenţa inspectorului școlar teritorial, dl. prof. Ganea Emil
și a primarului Laurenţiu Neghină, a avut loc decernarea
premiilor de excelenţă în învăţământul oneștean.
Dintre elevii reprezentativi ai Oneștiului au urcat pe
scenă și premianţii naţionali de la disciplina RELIGIE
ORTODOXĂ:

Ciobanu

Andreea

-

Colegiul

“Dimitrie

Cantemir”, îndrumată de pr. prof. Petrică Cautiș și Zaharia
Maria - Șc. “Ghiţă Mocanu”, îndrumată de prof. Otilia
Bârgăoanu. Nu au lipsit colindele, momentele de dans, muzică
și îndemânare prin care elevii premianţi au reușit să convingă, încă o dată că Oneștiul are o frumoasă pepinieră de
talente. În final, ca semn de mulțumire pentru inițiativa pe care a avut-o, primarul Laurențiu Neghină a primit și el, din
partea domnului inspector școlar Ganea, o diplomă de excelență și mulţumirile bine meritate, cu toții sperând ca
sărbătorile ce vin să ne facă mai buni, mai înțelegători.

Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești
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CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOAREA COPILULUI DIN NOI
Sărbătoarea NAȘTERII DOMNULUI reprezintă un moment de
bucurie, speranţă și împlinire. Călăuziţi de iubirea pururea milostivă
precum odinioară steaua pe cer luminând drumul magilor și elevii Școlii
“Ghiţă Mocanu” Onești au dăruit din sufletele lor daruri, fiind
îndrumaţi de doamna profesoară Otilia Bârgăoanu. Au adunat hăinuţe
și produse pentru copiii defavorizaţi din Centrul social ,,Sfântul
Dionisie Exigul”, centru de zi care se axează pe îngrijirea și educaţia
celor mici.
La Școala ”Ghiţă Mocanu” Oneștieste o tradiţie, ca mai ales în pragul sărbătorilor creștine mari, să te bucuri de
lumina faptelor bune și de lumina sfântă a sărbătorii, prin acţiuni caritative.
De fiecare dată în prejma sărbătorii Nașterii Domnului Hristos ne regăseam aproape de bătrânii de la Hârja.
Ne primeau cu zâmbetul pe faţă și cu mare bucurie. Atunci am înţeles că în ei trăiește un suflet de copil și cred cu
adevărat că sărbătoarea Crăciunului e sărbătoarea copilului din sufletele noastre. De data aceasta, copiii cu situaţie
materială precară care ne-au întâmpinat la Centrul de zi Hârja, aveau grijile lor din cauza situaţiilor dificile în care se
aflau, dar aveau pe chipuri același zâmbet curat și sincer de copil, ce izvorăște din fiinţa lor nevinovată.

Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești

DREPTURILE COPILULUI ȘI ALE ELEVULUI TRATATE PRIN PRISMA
CELOR 10 PORUNCI
La Școala “Ghiţă Mocanu” Onești, pe 10 decembrie
2012 s-a desfășurat ședinţa de catedră a ariei
curriculare ,,Om și societate” în prezenţa d-nei dir. Mihăilă
Petronela Simona, a responsabilei comisiei metodice, prof.
Oprea Antoaneta, a cadrelor didactice ce fac parte din
catedră și a unui număr impresionant de elevi.
În cadrul ședinţei cu tema “Libertatea Conștiinţei”
elevi ai cls a V-a, a VII-a și a VIII-a, îndrumaţi de profesorii
lor au pregătit valoroase materiale pe care le-au prezentat.
Elevi ai cls. aV-a A, coordonaţi de prof. Otilia Bârgăoanu au
prezentat Drepturile Copilului și ale elevului tratate prin prisma celor 10 porunci.
S-au prezentat cazuri reale din viaţa copiilor ce sunt supuși unor abuzuri. Ce facem noi pentru
aceștia? Cazurile și exemplele relatate poate ne fac să apreciem mai mult ceea ce avem - LIBERTATEA.
Actvitatea ne este tuturor de un real folos deoarece a fi liber înseamnă să iubești, să respecţi, să fii
permanent în comuniune cu Dumnezeu, să preţuiești ce ai, să mulţumești pentru toate și să te bucuri de toţi
și de toate, alături de cei dragi.
Prin activitatea noastră ne-am propus să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și să ne rugăm să ne
ocrotească oferindu-ne PACE ȘI LIBERTATE.
Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Onești
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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ȘEDINŢA CERCULUI METODIC
„SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE” ONEȘTI
Ședinţa Cercului Metodic „Sfântul Voievod
Ștefan cel Mare” al profesorilor de religie din zona
Onești, a avut loc pe 22 noiembrie 2012. Activitatea
s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
Onești, în prezenţa profesorilor de religie și a
doamnei director adjunct, prof. Dr. Oana Zaharia.
Lecţia demonstrativă cu titlul ,,Datoriile faţă
de aproapele” a fost susţinută la clasa a IX-a J de
către domnul profesor Balaban Benoni George.
Motivaţia activităţii a fost aceea de a-i face pe elevi să
dobândească cunoștinţe despre datoriile faţă de
semeni, să identifice căi de adaptare a învăţăturilor
creștine în comportamentul propriu.
Lecţia a fost caracterizată de dinamism, fiind
utilizate mijloace și metode moderne interactive,
lucrul în echipă, fișe de lucru, prezentare Power Point,
lectură biblică, icoane. Elevii au răspuns cu succes,
exprimându-și opinii personale, demonstrând cinstire, respect și recunoștinţa faţă de cele sfinte.
O oază de bucurie și de trăire în Hristos este faptul că acești elevi beneficiază de un loc cu totul
special unde se pot retrage în zilele de sărbătoare. Este vorba de frumoasa Capelă a Sfinţilor Trei Ierarhi pe
care o au amenajată în incinta Colegiului.
Activitatea a continuat cu referatul „Eficientizarea orei de Religie prin utilizarea instrumentelor TIC” care a
fost prezentat de către prof. Otilia Bârgăoanu, responsabilă a Cercului metodic, subliniindu-se importanţa și
rolul folosirii instrumentelor Tehnologiei Informaţiei și ale Comunicaţiilor în cadrul orei de religie, făcând ca
aceasta să fie mai plăcută, mai utilă.
În cadrul ședinţei de Cerc au fost diseminate informaţii privind perfecţionările cadrelor didactice,
inspecţiile școlare, olimpiadele și concursurile la nivelul disciplinei, noi proiecte educaţionale. S-a subliniat
importanţa contribuţiei cu articole a fiecărui profesor de religie la Revista Harisma, revistă care reflectă
activitatea cadrelor didactice ce predau religia din judeţul Bacău.
Responsabil Cerc metodic, Prof. Bârgăoanu Otilia Anuca, Școala Gimnazială “Ghiţă Mocanu”
Onești
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MOBILITATE PENTRU…..VOLUNTARIAT
„Mobilitate pentru sustenabilitate”
este numele proiectului demarat de
prof. Angelica Lăcătuș, în cadrul
Săptămânii

Educaţiei

Globale

2012.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 11 18 noiembrie 2012, bazându-se pe un
parteneriat între Școala Gimnazială
„Ghiţă Mocanu”, Liceul Teologic
„Fericitul Ieremia” și Asociaţia de
Tineret ONESTIN. La acest proiect au
participat din cadrul școlii prof. Gabriela
Tudorache, prof. Elena Gabriela Fornica
Livada și consilierul educative, prof. Otilia
Bârgăoanu.
Proiectul are ca scop formarea unei
atitudini active faţă de problemele lumii
contemporane și formarea unei gândiri
sănătoase,

necesare

personalităţii

elevului.

dezvoltării
Grupul

ţintă

pentru acest proiect a fost alcătuit din
elevi de gimnaziu și de liceu, iar
beneficiarii direcţi au fost aproximativ
150 de elevi, copii și tineri.
Anul acesta, Consiliul Europei a
propus pentru Săptămâna Educației Globale proiectul intitulat „Moving towards one world”, („Mobilitate pentru
sustenabilitate”). La nivel european, acest proiect a avut ca obiective identificarea problemelor globale ale
societăţii contemporane și conștientizarea rolului nostru ca cetățeni ai lumii, formarea unor atitudini de
respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală, precum și a capacităţii de a lua măsuri
pentru creșterea nivelului de responsabilitate.
Asociaţia de Tineret ONESTIN, reprezentată de Mihai-Arthur Gheorghe, facilitator S.E.V., a susţinut
un colocviu de prezentare, prin care s-au explicat celor prezenţi bazele Serviciului European de Voluntariat.
“De admirat este faptul că și școlile încep să se implice tot mai mult în promovarea voluntariatului. Astfel,
acestea le oferă copiilor încă din primii ani de școală exemple pozitive pentru o dezvoltare socială
armonioasă, dar și încurajându-i la o dezvoltare personală de excepție prin intermediul voluntariatului”, a
specificat Mihai-Arthur Gheorghe.
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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REPARTIŢIE INSPECŢII GRADE DIDACTICE RELIGIE 2013
DEFINITIVAT 2013
Nr.
crt.

1

2

Numele și prenumele
cadrului didactic
inspectat

Unitatea de învăţământ

BÂRDAN V ADRIANCONSTANTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

BERNACIC V CRISTINEL

LICEUL TEHNOLOGIC

Numele și
prenumele
metodistului

învăţământ

CHIRICA MIHAELA

COLEGIUL NAŢIONAL
“ȘTEFAN CEL MARE”
BACĂU

ANTAL I. ANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
«MIRON
COSTIN»
BACĂU

“ C. PLATON “ BACĂU

“J.M.ELIAS“ SASCUT

3

CERNAT C ANCUŢAFLORENTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCȘEȘTIPODURI

HEREȘ ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“ȘTEFAN LUCHIAN”
MOINEȘTI

4

CHIPER R IONUŢ- ALIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL
JUDEŢULUI BACĂU

LICA MIOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« NICOLAE IORGA »
BACĂU

“G. BACOVIA“ BACĂU

DIACONU S STEFAN

5

COLEGIUL TEHNIC
“LETEA“ BACĂU

6

GUŢANU I IOAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
VULTURENI

ANTAL I. ANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« MIRON COSTIN »
BACĂU

7

IRIMIA GH. MIHĂIŢĂ- IULIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10
BACĂU

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL
JUDEŢULUI BACĂU

8

LASLĂU M ALINA- MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
PUSTIANA

COJAN LOREDANA

COLEGIUL NAŢIONAL
«V. ALECSANDRI»
BACĂU

Religie romano- catolică

9

LICHE V MIHAI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, NR.1
ROȘIORI

LICA MIOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« NICOLAE IORGA »
BACĂU

10

MĂCIUCĂ G RĂZVAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
SCORŢENI

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL
JUDEŢULUI BACĂU

11

OLĂESCU G LILIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIȘ

CIRLAN MIRELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“MIHAI DRĂGAN”
BACĂU

12

POPA V CONSTANTIN- CIPRIAN

LICEUL TEHNOLOGIC HEMEIUȘ

SANDU ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« MIHAI EMINESCU»
BUHUȘI

13

TATARU G. ALINA- SIMONA

LICEUL TEHNOLOGIC

NECULCEA MANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“CTIN PLATON”
BACĂU

CIRLAN MIRELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“MIHAI DRĂGAN”
BACĂU

“G.J.CANCICOV“ PARINCEA

TOMESCU I OANA- ANDREEA

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“G. BANTAȘ“ ITEȘTI

HARISMA

Unitatea de

62

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

GRADUL I- SERIA 2014-2016
(vor efectua inspecţia curentă 1)

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
cadrului didactic
inspectat

Unitatea de
învăţământ

Specialitatea

Numele și
prenumele
metodistului

Unitatea de
învăţământ

1

ABAGERU ELENAVASILICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„DR. ALEXANDRU
ȘAFRAN”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

CHIRICA MIHAELA

COLEGIUL NAŢIONAL
“ȘTEFAN CEL MARE”
BACĂU

2

BUSUIOC CARMENVASILICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„MIHAIL
SADOVEANU”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL JUDEŢULUI
BACĂU

3

CRISTEA IONUŢ

LICEUL TEHNOLOGIC,
ONEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

COȘA DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« EMIL RACOVIŢĂ »
ONEȘTI

4

PLEȘCA P PAULA, CĂS.
CAUTIȘ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, NR.1,
ONEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL JUDEŢULUI
BACĂU

5

POENARU I ILIE

COLEGIUL
ECONOMIC „ION
GHICA”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

PLĂEȘU TEODORA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPIRU HARET
BACĂU

6

ŢUGLEA PETRINA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, NR.1,
BLĂGEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL JUDEŢULUI
BACĂU

7

ZAHARIA Z. HERMINA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, NR.2,
TG. OCNA

RELIGIE
ORTODOXĂ

COȘA DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« EMIL RACOVIŢĂ »
ONEȘTI

8

ZOTA N ELENA

COLEGIUL TEHNIC
„GR. COBĂLCESCU”
MOINEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

GORBĂNESCU
CRISTINA

LICEUL TEHNOLOGIC
DĂRMĂNEȘTI

9

DEMȘA P VERONICA,
CĂS. FARCAȘ- PETIC

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ,
RĂCĂCIUNI

RELIGIE ROMANO
- CATOLICĂ

DUMEA DANISIA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
MIHAIL
SADOVEANU
BACĂU

ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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GRADUL I- SERIA 2010-2013
(vor efectua inspecţia specială)

Nr.
crt.

Numele și prenumele
cadrului didactic
inspectat

Unitatea de
învăţământ

Specializarea

Numele și
prenumele
metodistului

Unitatea de
învăţământ

1

ADAFINEI(căs. POPA) I. MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« EMIL BRĂESCU »
MĂGURA

Religie Ortodoxă

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL
JUDEŢULUI BACĂU

2

Anghel (Podaru) D.Vasilica

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
COŢOFĂNEȘTI

Religie ortodoxă

COȘA DANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« EMIL RACOVIŢĂ »
ONEȘTI

Translatat din 2012

3

CAUTIȘ P. PETRICĂ

COLEGIUL NAŢIONAL
“DIMITRIE CANTEMIR”
ONEȘTI

Religie Ortodoxă

GORBĂNESCU
CRISTINA

LICEUL TEHNOLOGIC
DĂRMĂNEȘTI

4

MORARU (căs. DOGARU)
CELINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NICOLAE BĂLCESCU

Religie Romanocatolică

DUMEA
DANISIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« MIHAIL
SADOVEANU »
BACĂU

GRADUL I- SERIA 2012-2014
(vor efectua inspecţia curentă 2)

Nr.
crt.

1

Numele și
prenumele cadrului
didactic inspectat

BURLACU I. EUSEBIU

Unitatea de
învăţământ

COLEGIUL
“GR. ANTIPA“ BACĂU

HARISMA
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Specializarea

RELIGIE
ORTODOXĂ

Numele și
prenumele
metodistului
CHIRICA
MIHAELA

Unitatea de
învăţământ

COLEGIUL
NAŢIONAL
“ȘTEFAN CEL
MARE” BACĂU

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

GRADUL II- SERIA 2013-2015
(vor efectua inspecţia curentă 1)
Nr. crt.

Numele și
prenumele
cadrului
didactic
inspectat

Unitatea de
învăţământ

Specialitatea

Numele și
prenumele
metodistului

Unitatea de
învăţământ

1.

ANIȘCA IULIANGHEORGHIŢĂ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SOLONŢ

RELIGIE
ORTODOXĂ

GHINEŢ CARMEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR
2 DĂRMĂNEȘTI

2.

BALABAN BENONIGEORGE

COLEGIUL TEHNIC
„GH. ASACHI”
ONEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

GHINEŢ CARMEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR
2 DĂRMĂNEȘTI

3.

BENEDIC ELENAMIRELA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ LETEA
VECHE

RELIGIE
ORTODOXĂ

NECULCEA
MANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“CTIN PLATON” BACĂU

4.

CHIRA N. NICOLAE

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
MĂGIREȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

HEREȘ ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI

5.

CIOBANU CĂTĂLINJENEL

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ „AL.
PIRU” MĂRGINENI

RELIGIE ROMANO
- CATOLICĂ

CIORBĂ N. MARIA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ CĂIUŢI

RELIGIE ROMANO
- CATOLICĂ

APOSTU VIOLETA

LICEUL
“FERICITUL
ONEȘTI

DAVID N. MARIA,
CĂS. FLOREA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR.1,
NEGOIEȘTI- ȘTEFAN
CEL MARE

RELIGIE
ORTODOXĂ

BÂRGĂOANU
LIA ANUCA

ȘCOALA
« GHIŢĂ
ONEȘTI

MIHOCI LUCIANMUGUREL

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
BOGDĂNEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

LICA MIOARA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
« NICOLAE
IORGA »
BACĂU

NEACȘU BOGDAN

COLEGIUL
NAŢIONAL
„FERDINAND I”
BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL JUDEŢULUI
BACĂU

10

OLTEAN V. VIORELACORINA, CĂS.
PARFENE

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ „AL.
SEVER” MOINEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

HEREȘ ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“ȘTEFAN LUCHIAN”
MOINEȘTI

11

PALAMARIU V ANCA
- MARIA, CĂS. DAVID

COLEGIUL
NAŢIONAL
PEDAGOGIC „ȘTEFAN
CEL MARE” BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

LEONTE IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL JUDEŢULUI
BACĂU

12

PRAVĂŢ I SILVIUIONEL

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR.1,
VALEA- SEACĂ

RELIGIE
ORTODOXĂ

PLĂEȘU TEODORA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPIRU HARET
BACĂU

6.

7.

8.

9.

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

COJAN LOREDANA

OTI-

COLEGIUL NAŢIONAL «V.
ALECSANDRI» BACĂU

TEOLOGIC
IEREMIA”

GIMNAZIALĂ
MOCANU »

HARISMA
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RELIGIE ORTODOXĂ

GRADUL II- SERIA 2011-2013
(vor efectua inspecţia specială)
Nr. crt.

Numele și
prenumele cadrului
didactic inspectat

Unitatea de
învăţământ

Numele și
prenumele
metodistului

Unitatea de
învăţământ

1

HĂRĂBOR G. BOGDAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
PLOPANA

PLĂEȘU
TEODORA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ « SPIRU HARET » BACĂU

2

MURARU
(GENES) V.
CORINA- ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
BÎRSĂNEȘTI

BÂRGĂOANU
OTILIA ANUCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
« GHIŢĂ
MOCANU » ONEȘTI

3

NICA V. VASILICĂ

COLEGIUL ECONOMIC
„ION GHICA” BACĂU

LEONTE
IRINA

INSPECTORATUL
ȘCOLAR AL
JUDEŢULUI BACĂU

4

PĂDUROIU (GÎNSCĂ) I.
MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CĂIUŢI

BÂRGĂOANU
OTILIA ANUCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
« GHIŢĂ
MOCANU » ONEȘTI

5

PRIHOANCĂ
(AVÎRVARII) C. ELENA

ȘCOALA CU GIMNAZIALĂ „ION LUCA”,
BACĂU

NECULCEA
MANUELA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ “CTIN
PLATON” BACĂU

VRÎNCEANU GH. ADINA

COLEGIUL SPORTIV

BÂRGĂOANU
OTILIA ANUCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
« GHIŢĂ
MOCANU » ONEȘTI

6

„NADIA COMĂNECI”,
ONEȘTI

RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ
GRADUL II- SERIA 2011-2013
Nr.
crt.

Numele și
prenumele
cadrului didactic
inspectat

Unitatea de
învăţământ

învăţământ

BUTACU A. SILVESTRU

ȘCOALA CU GIMNAZIALĂ
NR. 1, SĂNDULENI

COJAN
LOREDANA

COLEGIUL NAŢIONAL
«V. ALECSANDRI» BACĂU

2

SCRIPCARU Ș. CRISTIAN

COLEGIUL TEHNIC

APOSTU
VIOLETA

LICEUL
TEOLOGIC
“FERICITUL
IEREMIA”
ONEȘTI

TUDOR ANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
PÂRGĂREȘTI

3

TUDOR
( SOCACIU) P. MARILENA
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Unitatea de

1

„ P. PONI”, ONEȘTI

HARISMA

Numele și
prenumele
metodistului

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TG.
TROTUȘ

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

GRADUL II- SERIA 2012-2014
(vor efectua inspecţia curentă 2)

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
cadrului didactic
inspectat

Unitatea de
învăţământ

Specialitatea

Numele și
prenumele
metodistului

Unitatea de
învăţământ

1.

BERTEA G IULIANCIPRIAN

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICAŢII „N. V.
KARPEN”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

PLĂEȘU
TEODORA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPIRU
HARET
BACĂU

2.

CIMPOERU D JUSTINIAN

COLEGIUL „M.
EMINESCU”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

NECULCEA
MANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“CTIN PLATON”
BACĂU

3.

DONIGA G CARMENMARIA, CĂS. CHIRILĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
HURUIEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

PLĂEȘU
TEODORA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPIRU
HARET
BACĂU

4.

DRĂGAN I FLOAREA,
CĂS. BANDRABURU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICAŢII
„N.V.KARPEN”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

NECULCEA
MANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“CTIN PLATON”
BACĂU

5.

DURAC I IONEL- CIPRIAN

COLEGIUL TEHNIC „D.
MANGERON”, BACĂU

RELIGIE
ORTODOXĂ

CHIRICA
MIHAELA

COLEGIUL NAŢIONAL
“ȘTEFAN CEL MARE”
BACĂU

6.

MACOVEI V MIHAI

COLEGIUL TEHNIC „ION
BORCEA”, BUHUȘI

RELIGIE
ORTODOXĂ

SANDU ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
« MIHAI
EMINESCU»
BUHUȘI

7.

NECHITA N ADRIANVIOREL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„ION BORCEA”, RACOVA

RELIGIE
ORTODOXĂ

SANDU ELENA

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
« MIHAI
EMINESCU»
BUHUŞI

8.

ŢUGLEA C CONSTANTIN
- ADRIAN

COLEGIUL TEHNIC „D.
GHIKA”, COMĂNEȘTI

RELIGIE
ORTODOXĂ

GORBANESCU
CRISTINA

LICEUL TEHNOLOGIC
DĂRMĂNEȘTI

9.

VĂRVĂRICIU C IRINEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
PÎRJOL

RELIGIE
ORTODOXĂ

HEREȘ ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
“ȘTEFAN
LUCHIAN”
MOINEȘTI

ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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Trei crai de la Răsărit

Trei crai de la Răsărit
Spre stea au călătorit.
Și-au mers, după cum citim,
Până la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns;
Și le-a fost a se plimba,
Prin oraș a intreba:
“Unde S-a născut zicând,
Un crai mare de curând?”
Iar Irod împărat
Auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat
Și în taină i-a-ntrebat
Ispitindu-i vru setos
Ca să afle pe Hristos.
Craii dacă au plecat
Steaua iar li s-arătat.
Și-au mers pân-au stătut
Und-era Pruncul născut.
Și cu toţi s-au bucurat
Pe Hristos dac-au aflat.
Cu daruri s-au închinat
Ca unui Mare-mpărat.

MESAJ PATRIARHAL

COLINDELE DE CRĂCIUN - IZVOR DE LUMINĂ ȘI
BUCURIE

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu
ocazia Concertului tradiţional de colinde al Patriarhiei Române Răsăritul cel de Sus, organizat
de Centrul de Presă BASILICA, la Palatul Patriarhiei, luni, 17 decembrie 2012:
Biserica a instituit un post de șase săptămâni, în care ne aflăm acum, ca pregătire pentru Sărbătoarea Nașterii
Domnului sau Crăciunului, pentru a avea în sufletele noastre spaţiu și timp pentru primirea Celui care este
mai presus de spaţiu și timp, Iisus Hristos Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni. Slujbele liturgice și
textele biblice care se citesc în această perioadă vorbesc despre pregătirea omenirii, prin strămoșii, profeţii și
drepţii Vechiului Testament, ca să primească pe Fiul lui Dumnezeu „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire, S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut Om”, cum se
spune în Crezul Bisericii noastre ortodoxe.
Bogăţia teologică și spirituală a textelor liturgice din Postul Crăciunului și din ziua Sărbătorii Crăciunului vine
din Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii care au meditat îndelung și profund la taina
iubirii lui Dumnezeu pentru oameni arătată nouă prin Întruparea și Nașterea Fiului Său Cel ce S-a făcut Om
din iubire pentru oameni, S-a smerit pe Sine, ca să ne înalţe pe noi la viaţa și slava veșnică.
Inspirate din această bogăţie a cântărilor liturgice bisericești, colindele sunt expresia cea mai vie a culturii
teologice și duhovnicești populare a românului creștin ortodox. Ele sunt un memorial și o prelungire a
Liturghiei și a slujbelor de Crăciun auzite în biserică. Ele sunt ecou și rodire a slujbei și sfinţeniei Bisericii
în sate și orașe, în casele creștinilor, întrucât inimile credincioșilor au devenit biserică, peșteră din Betleem
transformată în sălaș primitor pentru cer, casă de oaspeţi în care Pruncul este preamărit de magi înţelepţi!
Colindele se cântă în cor, împreună, în stare de comuniune pentru că persoanele care le cântă, copiii,
tinerii sau vârstnicii reprezintă cetele de îngeri care au cântat la Nașterea Mântuitorului
Hristos în Betleem: ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2,
14). Colindele se cântă în cor, în comuniune, și pentru că ele reprezintă credinţa Bisericii, iar Biserica este
adunarea oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi.
Dar colindele se cântă în cor nu numai împreună cu oamenii din vremea noastră, ci și în cor cu strămoșii, cu
generaţiile trecute.
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„Astăzi cu strămoșii cânt în cor colindul sfânt și bun,
Tot moș era și-n vremea lor bătrânul Moș Crăciun”.
Cu alte cuvinte, colindele sunt deodată eveniment contemporan, nou, dar și tradiţie veche.
Colindele sunt statornicie și prospeţime. Ele reprezintă legătura vie a credinţei Bisericii și a iubirii ei faţă de
Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu Cel veșnic Care S-a făcut Om.
În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu Dumnezeu – Copilul, cu Pruncul Iisus, Cel ce este „mititel
înfășăţel în scutec de bumbăcel”. Apropierea maximă a lui Dumnezeu de oameni, prin Întruparea Fiului veșnic,
îi face pe aceștia să se apropie de Dumnezeu. În colinde se cântă taina lui Dumnezeu Care coboară din ceruri
și vine pe pământ, Se naște din Fecioară într-o peșteră, pentru că Dumnezeu dorește să
sfinţească și să mântuiască lumea (umanitatea și natura) din interiorul ei, cu acordul libertăţii
ei. Fiul lui Dumnezeu Se face Fiul Omului, Se sălășluiește între oameni. El vine la noi, pe pământ, în casa și
sufletul nostru, pentru ca noi să putem intra în casa cea cu multe locașuri a Tatălui din ceruri, așa după cum
ne spune Mântuitorul când zice „în casa Tatălui Meu multe locașuri sunt” (Ioan 14, 2).
Colindele au darul de a revigora în Biserica lui Hristos conștiinţa misionară, întrucât misiunea
de a vesti iubirea lui Dumnezeu prin cuvânt și faptă este o vocaţie a tuturor creștinilor.
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Ca și odinioară, Hristos vine astăzi la noi în multe forme, ca un colindător sau ca un pelerin necunoscut, prin
chipurile smerite ale oamenilor fără adăpost, ale copiilor și bătrânilor abandonaţi, ale săracilor și bolnavilor,
ale oamenilor singuri și întristaţi, flămânzi și neajutoraţi.
De aceea, mai ales acum, când în jurul nostru este multă suferinţă și sărăcie, singurătate și neajutorare, să
aducem, prin cuvânt și faptă, ajutor și bucurie, încurajare și speranţă, așa cum ne învaţă Sfânta Evanghelie și
Sfânta Biserică.
În această perioadă a Sărbătorii Nașterii Domnului auzim colinde multe și frumoase despre Moș Crăciun,
deși, mai nou apare în societate și un fel de Moș Crăciun secularizat și comercial, simbol al consumismului și
al materialismului individualist. Totuși, adevăratul înţeles al lui Moș Crăciun se află în iubirea
părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, iubire care se arată în lume prin nașterea Fiului Său Celui
veșnic, Mântuitorul lumii. „Moș Crăciun e Tatăl vostru și e Dumnezeul nostru”, ne spune un vechi colind din
tradiţia străbună românească (colindul Sfântului Andrei).
Moș Crăciun vine dintr-o ţară îndepărtată – de obicei se spune că vine din Nord, de acolo unde este frig și
întuneric mai mult, adică în mod simbolic el vine de acolo unde e transcendenţă și mister, inaccesibilitate și
nepătrundere a înţelesurilor.Însă Moș Crăciun străbate întunericul și frigul într-un mod minunat și aduce lumină
și căldură interioară în suflete, prin iubirea sa milostivă, smerită și darnică.
Prin aceasta, Moș Crăciun ne mai arată că iubirea lui Dumnezeu-Tatăl este mai tare decât întunericul păcatului și
decât răceala sau frigul înstrăinării omului de Dumnezeu și al înstrăinării oamenilor unii faţă de alţii.
Moș Crăciun cel bun este iubirea lui Dumnezeu – Tatăl Cel Bun, „Părintele luminilor”, de la Care vine „toată
darea cea bună și tot darul”(cf. Iacov 1, 17), Cel Care ne-a dăruit pe Fiul Său ca Mântuitor (cf. Ioan 3, 16).
Astfel, Moș Crăciun, care personifică iubirea Tatălui ceresc, ne îndeamnă să fim buni, să răspundem la
bunătatea lui Dumnezeu cu bunătatea noastră faţă de El și faţă de semeni, să răspundem prin rugăciune de
mulţumire și prin fapte bune, prin daruri ale recunoștinţei faţă de Dumnezeu și prin daruri ale iubirii noastre
faţă

de

copii,

dar

și

faţă

de

săraci

și

străini,

bolnavi

și

bătrâni,

orfani

și

călători.

Felicităm pe organizatorii concertului de colinde al Patriarhiei Române, intitulat Răsăritul cel de Sus, pe toţi
colindătorii și participanţii la acest eveniment devenit deja tradiţie, dorindu-le tuturor Sărbători fericite cu
sănătate și bucurie!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ

“Leru-i, Doamne, Ler!”
Pr. prof. dr. Constantin Leonte, Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău

LER – iată un cuvânt cu o etimologie foarte discutată în limba română. S-au formulat
multe variante. Domeniul imaginaţiei a depășit de multe ori documentarea și argumentaţia
lingvistică. Cu toate acestea, ler face parte din vocabularul nostru, întâlnindu-l des în
frumoasele colinde de Crăciun.
Miron Costin, marele cronicar moldovean, considera că ler derivă din termenul slav lel
(zeu, Cupidon la romani). Dimitrie Cantemir, Gheorghe Șincai, Grigore Tocilescu,
A. D. Xenopol vedeau rădăcinile termenului în Aurelian, împăratul roman care a retras
stăpânirea romană din Dacia, în anul 271. I.G. Sbiera considera că ler se referă la LAR al
saturnaliilor romane, iar A. Densușianu deducea termenul din latinescul liber (Jupiter Liber –
Jupiter Dăruitorul). Gr. Creţia aducea în atenţie expresia: „liră-ne, Doamne, de maru”, adică
finalul lui „Pater noster”: „Libera nos (Domine) de malo”. Un alt lingvist – El.N. Voronca,
credea că ler se referă la patronii Romei, numiţi lari.
Iată și o altă varintă interesantă: în revista „Noi, Tracii” (nr. 183, ianuarie 1990), C. Rupa
face o trimitere la cultul celţilor și la influenţa lor asupra geto-dacilor: ler este chiar zeul Lair
(Ilyr), protectorul mării și al furtunii. Lair din saga celtică a devenit, prin adăugirea unei dentale
proteitice laird, ce semnifica „domn, stăpân” sau „stăpân suprem, zeu”. Este evident că
personajul lui Shakespeare, Regele Lear, nu poate avea legătură cu românescul ler sau, evident,
cu personajul mitic celt Lair – Ilyr.
O altă variantă se ocupă cu Taina cuvintelor și de cuvântul Lerui, ler (a se vedea „Revista de
lingvistică și știinţă literară”, nr. 4/1990). Autorul afirmă că „Ler” este o reminiscenţă din
bolerien, boliarin – formulă de adresare permanentă stăpânului casei, preamărit ca boier. Așadar,
autorul (L. Kuruci) crede că Ler este forma prescurtată a lui „bolerien”, cuvânt împrumutat din
slava bulgară (sec. IX – XIII). Se observă o referire la fenomenul „sincopării”, care nu a fost
posibil să fie realizat în vremea la care ne conduce autorul articolului.
Care este adevărul? În 1920, acad. Al. Rosetti a reluat ipoteza formulată de pr. prof.
Dimitrie Dan în „Noua revistă română” (1901, vol. III, nr. 26). Acesta din urmă susţinea că ler
provine din invocaţia cultică, de origine ebraică, Halleluiah (Domine) – „lăudaţi-l pe Domnul”.
Expresia a trecut în latină („alleluia”) și în slavă („alelughiia”). În anul menţionat, Al. Rosetti a
reluat supoziţia lui D. Dan, considerând că „ler” derivă din latinescul „alleluia”, cu rotacizarea
lui - „l” – intervocalic, fenomen fonetic petrecut în epoca daco-romană.
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Adevărul este că termenul ler ne dovedește vechimea colindelor noastre religioase din
epoca daco-romană (sec. II – VII), începând din secolul al IV-lea. Ebraicul „haileluiah” – folosit ca
refren de laudă în psalmi și în versurile liturgice, a fost transcris, mai întâi, din ebraică în limba
greacă. În Septuaginta (sec. III î.Hr.), găsim „allilongia”, „allilonia”. În Apocalipsă, cap. 19 versetele
1 – 6, găsim „allilonia”. În traducerile latine (vezi Itala, sec. II, și apoi Vulgata, sec. IV), termenul a
fost transcris alleluia, cu i – e, care a ajuns și pe teritoriul fostei Dacii romane prin răspândirea
creștinismului în limba latină. În perioada daco-romană a avut loc transformarea lui alleluia în
aleruia (prescurtat alerui, aleri), prin rotacizarea lui l – intervocalic (vezi solem – soare, felem –
fiere, molam – moară). Prin afereza lui a iniţial neaccentuat s-a ajuns la forma prescurtată a lui
leruia – lerui, ler. Pentru afereza lui a iniţial neaccentuat (fenomen caracteristic limbii române)
se aduc ca îndreptăţire și alte cuvinte de origine latină din vocabularul român: toamnă din
autumnus, bobotează din apă botezată, prier din aprilis.
Este cert: cuvântul ler, populaţia romanică din stânga Dunării îl folosește din epoca
formării sale ca popor român și creștin.
De Crăciun: Leru-i, Doamne, Ler!
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URAREA DE CRĂCIUN
Păstorii, Steaua au zărit,
Magii vin din depărtări,
Să v-aducă veste bună,
Tolba, plină de urări:
sănătate, pace-n casă,
flori la geam, colaci pe masă.
Inima cu bucurie!
Mintea doar cu gânduri bune,
cu soluţii înţelepte,
la problemele din lume!
Și o caldă mulţumire,
să le acopere pe toate!
Peste ţară, peste lumesă ningă cu prosperitate!
Să înceapă de Crăciun,
pentru toţi un an mai bun!
Se așterne alinarea
peste tot ce a durut!
Umilit dacă ești, frate,
ia-o iar, de la-nceput!
Iartă tot, iubește totul!
Crede, suflete frumos!
Insăși inima ta să fie,
ieslea Blândului Hristos!

POPASURI DUHOVNICEȘTI

MĂNĂSTIREA POGLEŢ - BACĂU
Pr. Prof. Corneliu Gorbănescu - Parohia Ciobănuș Straja

Fostul "Schit Sucmezeu"
Mănăstirea Pogleţ se află în
partea

de

nord

a

Comunei

Corbasca, la o distanţă de cinci
kilometri de aceasta, într-o poiana
mare, înconjurată din toate părţile
de păduri de stejar. Mănăstirea se
află în satul omonim, alcătuit din
mici căsuţe, simple și primitoare.
Călătorului, care urcă dealurile Fulgerișului, venind dinspre Pâncești, i se deschide o adevărată
panoramă în care biserica din lemn, cu pridvorul deschis, ocupă locul central.
Mănăstirea Pogleţ - scurt istoric
Pe aceste minunate plaiuri, cu nimic mai
prejos decât cele din Balada Mioriţa, mai mulţi
meșteri lemnari au fost puși de către paharnicul
Constantin Balș, să ridice din lemnul stejarilor
seculari o prea frumoasă biserică. Această ctitorie
a aparţinut "Schitului Blagoveștenie" ce este pe
hotarul moșiei Sucmezeu, pe apa Pogleţ, la fostul
ţinut al Putnei. Așezământul este construit pe un
deal, în marginea sudică a micuţului sat Pogleţ, la
12 km pe șosea de comuna Corbasca.
Referitor la satul Sucmezeu, avem mai multe
știri documentare. O primă atestare datează din
iunie 1617, când “Radu Mihnea voievod întărește
lui Nabadaiaco biv vornic satul Sucmezeu și 599
de curături în pădure meree și 3 oase curături de
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fân”. Din hrisovul domnesc dat de Scarlat Grigore Ghica
voievod în anul 1758 aflăm ca schitul ,,iaște făcut din temelie de
cinstit și credincios boierul domniei mele dumnealui Konstandin
Balșe biv vel vornic și iaște închinat metoh de singur numitul
vornic la Schitul cel Mare din Țara Leșească". Zece ani mai
târziu, la data de 19 decembrie 1762, egumenul Anania lasă
schitul în grija lui Ioniță Palade, mare vistier. În recensămintele
anilor 1772-1774, în localitatea Horgești era consemnat și un
călugăr, anume "Constantin, ungurean, monah ot Poglici."
Această menţiune ne confirmă faptul că începuse să se renunţe
treptat

la

vechea

denumire

de

"Sucmezeu", care

în

recensămintele amintite nu mai apărea consemnată, fiind tot mai des folosită pentru schit
denumirea de Pogleţ, derivată din hidronimul cu același nume.
Știri privind situaţia schitului, la începutul secolului al XIX-lea, le aflăm din diiata
vornicului Constantin Balș, fiul, datată la 1 ianuarie 1808. Din această sursă rezultă că după ce
schitul cel mare din Polonia a căzut sub stăpânirea austriacă, Schitul Sucmezeu care îi fusese
închinat, se slobozește de sub acesta și rămâne sub ocrotirea vornicului Constantin Balș, fiul.
Acesta îl transmite la rându-i Mitropoliei din Iași, împreună cu toate moșiile și veniturile
pentru finanţarea Seminarului de la Socola, ce fusese de curând înfiinţat.
Biserică de lemn-monument istoric
Harta din anul 1831, înregistra în ţinutul Tecuciului un număr de 8 locașuri de cult,
printre care erau menţionate Răchitoasa și Pogleţul. Știrile despre Schitul Pogleţ sunt din ce în
ce mai rare, astfel că după legea secularizării averilor mănăstirești dată de Alexandru Ioan
Cuza, acesta se desfiinţează rămânând doar biserică de mir, cu hramul Buna Vestire. Biserica de
lemn "Buna Vestire" din Pogleţ-Corbasca a stat în atenţia specialiștilor pentru arhitectura ei
interesantă, cât și pentru vechimea ei, fiind declarată monument istoric.
Asupra acestui monument, arhitectul Ioan Frăsinescu făcea urmatoarele aprecieri:
“Pridvorul de la intrare preluat din arhiectura caselor ţărănești din zonă, evazarea streașinei în zona
pridvorului, sistemul ingenios de tratare a bolţilor de lemn cu nervuri în torsadă și rozetele ce
constituie cheia bolţii, cât și elementele de mobilier reprezentate prin catapeteasmă, strană etc, fac ca
acest monument să fie edificator pentru cei ce studiază arhitectura construcţiilor din lemn din
perioada anilor 1700-1800”.
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Pe

spatele

icoanei

împărătești ce o reprezintă pe
Maica

Domnului

cu

Pruncul,

situată la baza tâmplei, se află o
însemnare cu cerneală neagră și
caractere chirilice, cu următorul
conţinut: "Eu, Pahomie ot Pogletuţ
vrei să știi aci la schitul Pogleţului
de pșrintele Vlșdica Leon cu zisa
boierilor Constantin Balș și a lui
fiu de ani buni 30 Schit. Și cine a
ceti să zică de mine să li se ierte păcatele la anul 1734 mesat 19". Prezenţa Vlădicăi Leon pe
aici, la anul 1734, din josul însemnării ne confirmă că la acea dată biserica schitului exista.
Precizăm că acest locaș a avut dintotdeauna hramul "Buna Vestire". În catagrafia bisericilor
Moldovei din anul 1809 figura și biserica de lemn din Pogleţ, ca aparţinând schitului Sucmezeu.
La sfârșitul secolului trecut despre această biserică se spunea că era "frumos făcută și bine
conservată."
În ultimii 50 de ani monumentul a avut de suportat o degradare continuă, ajungând în
paragină. După anii 1990, cu fondurile alocate din partea Episcopiei Romanului și Hușilor, sub
directa supraveghere a D.M.I, s-a desfășurat campania de reconstrucţie a Bisericii din PogleţCorbasca.
Clopotniţa este aparte, cu "florărie" la streașină și cu acoperișul piramidal din șindrilă
"în coadă de rândunică". Clopotul de bronz de aici poartă o valoroasă însemnare în slove
chirilice, turnate în bronz: ,,Acest clopot s-a făcut la Schit Pogleţ, biserica hram Buna Vestire".
“Ceea ce îți atrage privirile de cum treci pragul lăcașului sunt stâlpii frumoși sculptaţi ai
peretelui despărţitor. Realizarea tavanelor ne farmecă. Cele trei încăperi sunt acoperite cu bolţi de
plan poligonal din fâșii curbe. Nervurile bolţii naosului și a pronaosului sunt în frânghie, cele ale
altarului sunt simple, toate pornind însă din frumoase chei de bolt, de formă circulară cu margini în
frânghie, și motiv floral în pronaos și altar, de formă dreptunghiulară și mai bogat decorată cea a
naosului".
Catapeteasma veche, cu registrele frumos sculptate, are pictura executată în prima
jumătate a celui de al XVIII-lea veac. Ușile împărătești, decorate cu formele spiralice și
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meandrice ale vrejului, cu frunze de
acant, cu ciorchini de poame pe coloana
din mijloc, au căpătat prospeţimea și
strălucirea cromatică de altădată. Micul
iconostas cu icoana Maicii Domnului,
situat în faţa tâmplei, are următoarea
inscripție cu slove chirilice: ,,Această
strană este plătită de zugrăvit di sfinţia sa
părintele ieromonah Modin Neteulaizu
Grosu 1860". Icoana Izvorul Tămăduirii
este una din cele mai vechi din zonă. Nu
s-a stabilit exact vechimea ei, dar este
pictată în același stil cu pictura ușilor
diaconești, care datează din 1734, când
a fost zidit schitul.
Vechii răzeși ai satului Sucmezeu
au lăsat aici pentru posteritate un
monument al arhitecturii populare cu
reale valenţe ce aparţin geniului creator popular. Prezenţa bisericii de lemn, monument de
arhitectură, într-un cadru natural deosebit de frumos cum este cel din poiana prin care curge
pârâul Pogleţului, ne amintește de vremurile apuse demult ale Evului Mediu moldovenesc.
În anul 1996, un număr de patru tinere dornice de viaţă îngerească au însufleţit, prin
osteneli și rugăciuni vechea vatră de viaţa călugarească. Astăzi, soborul Mănăstirii Pogleţ
numără zece vieţuitoare, sub ascultarea cuvioasei maice stareţe Afloarei Luciana și a părintelui
duhovnic Ieromonahul Ifrim Constantin (Calistrat).
Mănăstirea se bucură de aprecierea pelerinilor și a credincioșilor care vin periodic la
sfintele slujbe. Buna cuviinţă, rugăciunile și ospitalitatea măicuţelor au atras credincioși din
toate zonele ţării.
Un loc minunat, în care simţi prezenţa lui Dumnezeu pretutindeni, fie în sfânta
mănăstire, fie în curtea ei sau la masa de obște pe care măicuţele o oferă cu multă dragoste și
trudă pelerinilor veniţi. Este, alături de ctitoria din lemn de la Luncani, singurul locaș de cult
din lemn monument istoric din judeţul Bacău.
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MODALITĂŢI DIDACTICE ACTIV - PARTICIPATIVE DE
IMPLEMENTARE ÎN RÂNDUL TINEREI GENERAŢII A VALORILOR
RELIGIOASE CREȘTINE ȘI TRADIŢIONALE ROMÂNEȘTI PRIVIND
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ.
Pr. Prof. Daniel Popa, Școala „Ion Creangă” Bacău
Prin specificul său, religia ca disciplină de învăţământ, își propune să transmită cuvântul lui Dumnezeu,
care să devină „duh și viaţă” (Ioan 6:63) pentru fiecare participant la educaţie. Superioritatea metodelor
didactice active este astăzi unanim recunoscută în plan pedagogic, psihologic, sociologic și biologic. Utilizarea
acestor metode în educaţia religioasă generează însă întrebarea: În ce măsură spiritul critic și cel creativ sunt
compatibile cu viaţa de creștin? Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie conţin nenumărate îndemnuri adresate
omului de a alege în cunoștinţă de cauză dintre două alternative (Deuteronom 30:15-19; Matei 7:13-14), de a
emite judecăţi de valoare (pilda samarineanului milostiv). În ceea ce privește creativitatea, aceasta nu trebuie
să se confunde cu libertatea elevilor de a aduce inovaţii în probleme care privesc conţinutul educaţiei
religioase. 1
În cadrul programei de religie pentru clasele V-VIII am identificat acele conţinuturi care, într-un mod
sau altul întregesc spectrul valorizării religios tradiţionale a sărbătorilor de iarnă. Vom încerca în continuare
să corelăm aceste conţinuturi cu cele mai potrivite metode activ – participative, să le aplicăm la clase și să
vedem dacă rezultatele obţinute sporesc eficienţa didactică.
Conţinut

Metode activ
participative propuse

Despre sărbători – împărţire și importanţă

Ciorchinele

Sărbătorile împărătești cu dată fixă

Cubul

Sf. Ap. Andrei în Dacia

Explozia stelară

Nașterea Domnului –Colindul Sfânt și bun

Exerciţiul

Postul în viaţa noastră

K-W-L

Sărbători în cinstea Maicii Domnului

Cadrane

Sărbători în cinstea sfinţilor

Sceneta religioasă: „Irod și Magii”

Organizatorul grafic
Stabilirea succesiunii
evenimentelor
Dramatizarea

Faptele bune – roade ale virtuţilor

Studiul de caz

Tradiţii și obiceiuri de iarnă la români

Portofoliul

Dumnezeu Mântuitorul

SINELG

Tradiţii de Crăciun în lume

Portofoliul

Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul

1 Metoda Ciorchinelui
Exemplu: Tema: „Despre sărbători – împărţire și importanţă”:
Împărţirea sărbătorilor se poate face prin intermediul unui ciorchine semidirijat, astfel:
Se prezintă elevilor sintagma cheie: sărbători (pe care profesorul o scrie în mijlocul tablei) și se
solicită acestora să noteze pe o foaie toate sărbătorile care le vin în minte, timp de un minut;
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Se solicită elevilor să enumere sărbătorile notate pe foaie, fără a le repeta pe cele numite deja;
Profesorul le notează pe tablă, anticipând împărţirea acestora;
Din discuţii cu elevii se desprinde criteriul de clasificare – persoana căreia îi este adresată – pornind
de la exemplele propuse;
Între cuvântul cheie și exemplele de sărbători, profesorul scrie corespunzător: sărbători domnești (cu
dată fixă și cu dată schimbătoare), sărbători în cinstea Maicii Domnului, sărbători în cinstea
sfinţilor, sărbători în cinstea sfinţilor îngeri, sărbători în cinstea sfintei Cruci;
Se realizează ciorchinele;
Elevii vor citi ciorchinele;
În funcţie de timpul avut la dispoziţie se pot realiza discuţii referitoare la legătura dintre sărbători în
cursul anului bisericesc.
RUSALIILE

SCHIMBAREA
LA FAŢĂ

BOTEZUL
DOMNULUI

ÎNĂLŢAREA
DOMNULUI

NAȘTEREA
DOMNULUI

FLORIILE

TĂIEREA
ÎMPREJUR

ÎNVIEREA
DOMNULUI

CU DATĂ

INTRAREA ÎN
BIS A MAICII D.

CU DATĂ
SCHIMBĂTOARE

FIXĂ

BUNA VESTIRE
ADORMIREA
MAICII D.
NAȘTEREA
MAICII D.

SĂRBĂTORI
DOMNEȘTI

SOBORUL
SF. ARHANGHELI

SĂRBĂTORILE
MAICII
DOMNULUI

SĂRBĂTORILE
CREȘTINE:

SĂRBĂTORILE
SFINTEI
CRUCI

SĂRBĂTORILE
SFINŢILOR
ÎNGERI

SĂRBĂTORILE
SFINŢILOR

ÎNĂLŢAREA SFINTEI
CRUCI
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2 Metoda cubului
Exemplu: Tema: „Sărbători domnești cu dată fixă”:
- se anunţă tema și se precizează obiectivele:
O1: să prezinte cele 6 sărbători cu datele exacte, distanţele temporare între sărbători;
O2: să descrie evenimentele din viaţa Mântuitorului la care fac referire aceste sărbători;
O3: să compare sărbătorile între ele găsind elemente comune și elemente care le diferenţiază;
O4: să asocieze aceste sărbători cu tradiţii aferente;
O5:să enumere modalităţi de cinstire a acestor sărbători;
O6:să precizeze importanţa acestor sărbători pentru viaţa creștină;
se parcurge textul din manualul de clasa a V-a despre sărbătorile împărătești cu dată fixă 2
formarea grupurilor, desemnarea liderilor, împărţirea sarcinilor de lucru: Echipa 1 – Analizează
sărbătorile cu dată fixă; Echipa 2 – Descrie evenimentele din viaţa Mântuitorului la care fac
referire cele 6 sărbători; Echipa 3 – Compară aceste sărbători; Echipa 4 – Asociază sărbătorile cu
tradiţii aferente; Echipa 5 – Aplică (modalităţi de cinstire a acestor sărbători); Echipa 6 –
Argumentează (Importanţa (semnificaţia) acestor sărbători pentru viaţa creștină);
la epuizarea sarcinii liderii prezintă rezultatele, profesorul urmând a atașa cele 6 fișe de lucru pe câte
una din feţele cubului;
fișă de evaluare cu 6 itemi specifici celor 6 activităţi;

1. Analizează
- Sărbătorile cu dată fixă sunt: Nașterea Domnului (25 decembrie); Tăierea împrejur (1 ianuarie); Botezul
Domnului (6 ianuarie); Întâmpinarea Domnului (2 februarie); Schimbarea la faţă a Mântuitorului (6 august);
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie).
2. Descrie
- 1. amintește de nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria, în orașul Betleem; 2. la 8 zile Mântuitorul
este supus unui ritual iudaic și primește numele de Iisus; 3. botezul Mântuitorului în apele Iordanului la vârsta
de 30 de ani și arătarea Sfintei Treimi; 4. la 40 de zile de la Naștere, Iisus este supus unui alt ritual iudaic la
Templul din Ierusalim; 5. pe Muntele Tabor, faţa și hainele Domnului au devenit albe ca lumina, de faţă fiind
Sf. Ap. Petru, Iacov, Ioan și Proorocii Moise și Ilie; se descoperă Sf. Treime; 6. descoperirea ei de către
Împărăteasa Elena la Ierusalim.
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3. Compară
Asemănări: 4 sărbători au loc în anotimpul de iarnă; descoperirea Sfintei Treimi la Botez și Schimbarea la
faţă; la 3 sărbători Iisus este prunc;Maica Domnului însoţește pe prunc la trei sărbători etc. Deosebiri:
locurile unde au avut loc evenimentele sunt diferite; persoanele care-L însoţesc pe Iisus sunt altele la fiecare
praznic, etc.
4. Asociază
Tradiţii la Crăciun: colindele, Steaua, Irozii, etc. 1 Ianuarie: plugușorul, capra, ursul, caiuţii, măștile, etc. 6
Ianuarie: Iordănitul, botezul cailor,etc.
5. Aplică
Participarea la slujbele oficiate la Sfânta Biserică cu prilejul acestor sărbători; Pregătirea pentru ele prin
posturile rânduite de Biserică; etc.
6. Argumentează
Fiul lui Dumnezeu s-a Întrupat pentru mântuirea noastră; Botezul Domnului ne amintește de momentul când
am fost și noi botezaţi și am devenit Fii ai lui Dumnezeu prin har; Importanţa respectării Tradiţiilor creștine
(molifta de 40 de zile); etc.

3 Metoda explozia stelară
- în vârful fiecărui colţ al steluţei se scriu întrebări de tipul:
cine?, ce?, care?, unde?, cum?

Exemplu: Tema „Sfântul Apostol Andrei”. Metoda poate fi folosită

la fixarea cunoștinţelor. Se

împarte clasa în 5 grupe, fiecăreia revenindu-i câte o întrebare de dezvoltat:
Cine: - Cine a încreștinat pe români?
- Cine L-a trimis să ne încreștineze?
- Cine l-a ascultat pe Apostol?
- Cine a rămas în locul lui?
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Ce: - Ce știm despre Apostol din Sfânta Scriptură?
- Ce a făcut Apostolul după Înălţarea Domnului la cer?
- Ce a făcut Apostolul în timpul șederii lui în Dobrogea?
- Ce fapte vorbesc despre trecerea lui pe aici?
- Ce a lăsat în urmă Sf. Andrei în Dobrogea?
- La ce dată este serbat Apostolul?
Care: - Care a fost ocupaţia lui înainte de a deveni Apostol?
- Care sunt însușirile ce îl caracterizează pe Sf. Andrei?
- Care sunt tradiţiile legate de ziua sfântului?
Unde: - Unde s-a născut Apostolul?
- Pe unde a încreștinat Apostolul Andre?
- Unde a stat Sf. Ap. Andrei în ţara noastră?
- Unde a murit Apostolul Andre?
Cum: - Cum a devenit Andrei Apostol?
- Cum i-a încreștinat Apostolul pe strămoșii noștri?
- Cum a murit Apostolul Andre?
- Cum este serbat astăzi Sf. Andrei?
Sunt apreciate cele mai creative întrebări adresate de elevi; se pot da și răspunsurile la aceste
întrebări.

4 Metoda Exerciţiului
Exemplu: „Învăţarea unui Colind religios”.
Colindul: „Trei Crai de la Răsărit”
1. Antrenarea elevilor într-o discuţie referitoare la:
- transmiterea colindelor din moși strămoși;
- evenimentul Nașterii Domnului;
- închinarea magilor care au venit să vadă Pruncul
2. Cântarea model sau audiţia colindei 3
3. Împărţirea fișelor cu versurile colindei;
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4. Sublinierea ideilor principale, desprinse din textul colindei:
- venirea magilor călăuziţi de stea până la Ierusalim;
- ispitirea magilor de către Irod;
- Irod nu-L găsește pe prunc, iar steau se arată din nou (magilor).
5. Învăţarea fragmentară a colindei, pe rânduri melodice:
- profesorul cântă primul rând melodic; elevii ascultă și apoi îl repetă de câteva ori, până când îl
interpretează corect;
- melodia celui de-al doilea rând melodic este identică cu a primului;
- se unesc cele două rânduri melodice și se cântă împreună, de mai multe ori;
- profesorul cântă al treilea (al patrulea, al cincilea, ...) rând melodic, iar elevii ascultă și apoi repetă;
- se unesc ultimele rânduri melodice și se cântă împreună, de câte ori este necesar; se vor relua,
eventual, pasaje mai mici asupra cărora se va insista pentru corectarea intonaţiei și pronunţiei, urmând ca
imediat să fie integrate în rândul melodic din care au fost extrase;
- se unesc toate cele cinci rânduri melodice, iar prima strofă a colindei se cântă în întregime;
- se cântă și cealaltă strofă.
Pentru evitarea oboselii și monotoniei, repetarea colindei se poate face cu întreaga clasă sau pe grupe
de elevi,câte o strofă alternativ.
Se vor aplica termenii de mișcare înscriși în partitură pentru a se realiza și interpretarea artistică a
colindei. 4

Note bibliografice:
1. Dorin Opriș, Monica Opriș, Metode active de predare învăţare, Modele și aplicaţii la religie , Editura Sf. Mina,
Iași 2006, p.9-12
2. Camelia Muha, Religie, clasa a V-a, Editura Sf. Mina, Iași 2008, p.35-36
3. Lângă ieslea minunată, colinde și cântări de Crăciun, Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2000, p78;
4. Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian Șebu, Prof.Monica Opriș, Prof. Dorin Opriș, Metodica predării religiei , Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 287-289;
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PUNCTE DE VEDERE

ȘCOALA - BAZA FAMILIEI CREȘTINE
Prof. Cristian Scripcaru, Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi” & Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onești
Dacă stai conectat zilnic la „realitate” (și suntem! O spun sondajele de opinie:
ne uităm la televizor mult mai mult decât am face altele), nu ai cum să nu simţi
intens tristeţea fiecărei zile care ne pătrunde în case de câţiva ani încoace prin
intermediul tv-ului: „Grecia se mai împrumută!”, „în Franţa tinerii hoinăresc pe
străzi și vandalizează orice!”, „în Spania nu e loc pentru tineri în câmpul muncii iar
cotele șomajului din rândurile lor sunt ameţitoare!”, în România, tinerii „n-au
experienţă”... etc.
Un raport recent al Eurostat pe care l-am găsit pe adevărul.ro (în iunie 2012)
arată că tinerii între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajaţi și nici nu frecventează
școala au ajuns să reprezinte circa 15,2% din totalul europenilor cu această vârstă.
Și se continuă expunerea situaţiei, astfel: „Într-un top european, cel mai rău stau la
acest capitol bulgarii (unde unul din patru tineri cu aceste vârste nu au serviciu și nici nu
frecventează școala) și Irlanda (un procent sub Bulgaria). Situaţia este mult mai gravă
dacă se ia în considerare proporţia lor în rândul șomerilor. Conduc de departe Spania și
Grecia, dar și în România lucrurile se degradează încet, încet. Astfel, ultima situaţie a
ANOFM arăta că din cei 409.938 de șomeri aflaţi în evidenţele instituţiei, 76.566 erau
tineri de până la 29 de ani. Adică, doi din cinci șomeri aparţineau categoriei „șomer și nu
mai merg nici la școală” fiind o preocupare urgentă a oficialilor europeni pentru că ei
riscă să rămână în afara sistemului și, prin urmare, reprezintă un potenţial uriaș de
conflict social. În ultimii doi ani, statele Uniunii au luat tot felul de măsuri pentru a stimula
intrarea tinerilor pe piaţa muncii, acordând tot felul de facilităţi firmelor care-i angajează.
Nimeni n-a descoperit însă vreo soluţie miraculoasă, așa încât nu trebuie să aveţi prea
multe așteptări, ci să vă pregătiţi singuri pentru momentul când veţi dori să candidaţi la
un job.” (adevărul.ro - „Tinerii, cei mai vulnerabili în faţa crizei”, 10 iunie 2012,
Mariana Bechir)
Așa și este! Breaking-news-urile vin cu știrea care este dramatică, urgentă, live,
ameninţătoare, dă de gândit...dar se uită la fel de repede cum s-a schimbat canalul.
Nu se oferă soluţii pentru tineri și familii!
Pentru un părinte din România, nu cred că o astfel de știre trece chiar
indiferentă. Sunt sigur că mulţi părinţi și-au pus întrebarea: „Copilul meu mai are 6,
4, 3, 2, 1 ani până când își va lua viaţa în mâini și va face... ce?” Evident: „se va căsători,
va face un copil, va avea casa lui și, pe deasupra, mă va ajuta și pe mine la pensie!” O,
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da! Ăsta e doar un vis frumos! De fapt, e invers: tinerii de azi nu se mai căsătoresc, nu
prea mai fac copii (decât poate unul și acela în afara unei uniuni legitime), nu au și s-ar
putea să nu aibă casa lor niciodată, trăiesc cu/„în spinarea”/doar cu ajutorul părinţilor.
De ce e așa? Și situaţia economică e de așa natură... Nu toţi au norocul ca, plecând din
școală pe la 15 ani, să aibă la 20...28 propria casă ca să își poată întemeia o familie! În
societatea de azi, în care preţurile sunt absurde pe lucruri care nu fac banii (mă refer
mai ales la unele locuinţe), un lucru, de fapt, este foarte puţin preţuit: școala și ideea de
a face școală!
Nimic nu mă întristează mai mult decât discuţiile cu elevii mei din care concluziile
sunt: „plec în Anglia”, „plec în Italia”, „o să...învârt eu ceva”, „școala nu are rost!” etc. Și sunt
elevi care pot duce, care își pot folosi mintea, ar lua și Bac’ul. Ce nu îi ţine în școală?
Devalorizarea și degradarea școlii ca instituţie, denigrarea profesorilor (în discursuri
politice iresponsabile), ideea că se învaţă „de pomană” - faptul că școala „e inutilă”.
Care ar fi soluţiile și cine le poate aplica?
Părinţii, preotul și comunitatea!
1) Părinţii ar trebui să promoveze școala în toate formele ei: susţineţi-i cu tot
efortul (chiar dacă trebuie să mergeţi la prășit cu ziua sau să renunţaţi la ţigări) și, foarte
important, „urmăriţi-vă investiţia”!
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Un director de-al meu avea o vorbă: „De ce nu iau Bac’ul elevii mei și
de ce nu se prinde nimic de ei? Părinţii lor „îi pun pe șină” (adică în tren)
și dacă în 4 ani mecanismul funcţionează (adică vin și pleacă de acasă),
treaba e ok!” Greșit!
Mi s-a părut oarecum „ok” că, în urmă cu ceva ani, un tată,
verificându-și copilul destul de des (mergea la ședinţele cu părinţii,
avea numărul de telefon al dirigintelui...etc) a venit la școală și și-a
văzut copilul (un flăcău mare cât gardul, numai bun de muncă)
fumând. L-a luat de mână, a verificat catalogul și ce a văzut? Absenţe
și note mici! L-a retras din școală fără drept de apel și astăzi are 5 ani
de experienţă în construcţii. Evident, regretă anii de liceu și nici nu e
chiar cea mai indicată soluţie să faci ceea ce a făcut tatăl său. Mai ok
ar fi să îi urmărim în demersul școlar, să le vorbim, să îi sfătuim:
„vorba dulce, mult aduce!”
2) Nu îi ponegriţi pe profesori de faţă cu fiii voștri, nu îi vorbiţi de
rău, nu transmiteţi injurii sau alte nemulţumiri prin copii! Vor crede
că și ei au dreptul să o facă iar mâine vă veţi trezi cu absenţe, note
mici și o notă la purtare minusculă.
3) Dacă nici dvs. nu aţi fost „strălucit” la școală, oferiţi-i șansa
copilului dvs. să strălucească – „Așchia poate să sară un picuţ mai
încolo!” „Am fost un elev de nota 7!” - e istoria dvs, nu trebuie să devină
tradiţia familiei. Copilul dvs. va fi mai bun! Încurajaţi-l!
4) Colaboraţi cu profesorul! Alegeţi bine învăţătorul! Un elev bine
pregătit are nevoie de o bază solidă în școala primară. Gimnaziul se
poate „recupera” în liceu, școala primară (metodele de lucru,
gândirea coerentă, scrisul, cititul și câte altele), niciodată! (Am elevi
de-a XII-a care încă se bâlbâie când citesc!!!)
5) Implicaţi-vă în alegerea drumului în viaţă! Mulţi copii îmi
recunosc că aleg singuri unde, ce și cum fac școala. Vi se pare normal?
Puneţi-vă des întrebările: Ce poate face copilul meu? Ce se caută? I-ar
plăcea? Nu vă gândiţi doar că e „bine plătit” sau că „mai merge cineva
acolo”!
6) Continui să cred apoi că preotul este încă o voce în
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comunitate. Și lui îi revine datoria de a îndemna la învăţătură și la a
monitoriza îndeplinirea datoriei părinţilor de a educa. Un om educat
prin școală ajunge mult mai ușor să înţeleagă și ca limbaj și ca atitudine
pe Dumnezeul care ne-a dat minte să-l descoperim. Plus de asta, o
comunitate „mâncată” de șomaj și de lipsa de soluţii e sortită
îmbătrânirii, imigrării, concubinajului, divorţului etc. Vă rog să citiţi
statisticile Diecezei Catolice de Iași din anul trecut în comparaţie cu
cea de acum 10 ani. Diferenţele sunt dramatice, nu îngrijorătoare! E
deja un fapt sigur: îmbătrânim!
Dincolo de celelalte investiţii în infrastructura bisericească (biserici,
oratorii, case parohiale... foarte necesare!) construcţia comunităţii și a
soceităţii ca persoane dar și ca grup de oameni, trebuie să fie
prioritară. O comunitate în care educaţia nu este o prioritate, alcoolul,
violenţa domestică, sexualitatea deșănţată etc sunt „valori” nu vicii.
Cine sunt actorii „știrilor de la 5”? Rareori oamenii cu ceva școală!
Tocmai de aceea afirm că parohii și comunităţile ar trebui să
susţină cu toate sacrificiile cât de puţin din ceea ce înseamnă
cheltuielile cu școala, mai ales pentru familiile foarte sărace, indiferent
de cât poate învăţa copilul. Nu va ajunge medic? Va junge tinichigiu,
tâmplar, mecanic-auto... va avea o șansă în plus faţă de cel căruia
părinţii i-au trântit în faţă un „n-avem bani!” și gata, și-a reluat locul la
cireada satului.
Prin educaţie, copilul dvs., mai târziu și poate tot greu, va reuși să
își clădească viitorul singur, va avea un serviciu sau se va angaja mai
ușor, va avea o familie, va face diferenţa între viciu și păcat, îl va iubi pe
Dumnezeu în mod conștient, nu ipocrit, nu după tradiţii, ci, înţelegând
ceva din credinţa lui, va avea o familie, își va educa copiii, vă va susţine
la pensie... va reuși!
Acum, în pragul unui nou an, doresc părinţilor, preoţilor,
comunităţilor gândul cel bun care să îi deschidă în a sprijini viitorul
copiilor și tinerilor noștri care, în viitor, își vor întemeia o familie sau...
nu, vor fi o Biserică (o parohie, o dieceză) sau...
Un 2013 mai bun, tuturor!
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CRIZA GENERAȚIEI FACEBOOK
Prof. Vasilică Nica, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Reţeaua de socializare facebook a fost înfiinţată în anul 2004 și a cunoscut
o mare popularizare, așa încât stastisticile din anul 2012 sunt realmente
surprinzătoare. În România sunt aproximativ 5.175.000 de utilizatori, în Europa
sunt 232.835.740 de utilizatori, iar în întreaga lume sunt 835.525.280 de persoane
înregistrate. În medie o persoană logată pe facebook petrece 15 ore pe lună în faţa
micului ecran pentru a transmite tot mai multe detalii despre sine și pentru a afla
detalii despre alţii. O persoană are aproximativ 130 de prieteni virtuali. Utilizatorii
încarcă zilnic aproximativ 250 milioane de fotografii. Dintre toate categoriile de
vârstă tinerii care sunt între 18 și 24 de ani folosesc cel mai mult internetul pentru
acest serviciu. Dintre aceștia 22% verifică profilul realizat pe facebook mai mult de
10 ori pe zi. Cu cât numărul de prieteni este mai mare cu atât utilizatorul consumă
tot mai mult timp pentru a cunoaște tot mai multe detalii despre ei. Ținând cont
de aceste statistici putem vorbi cu adevărat de generaţia facebook.
Cercetătorii ne spun că utilizatorii facebook tind să fie mai extrovertiţi și să
aibă în relaţie cu ceilalţi atitudine narcisistă (egoistă). Atunci când stau în faţa
monitorului sunt uneori atât de asimilaţi încât uită că mai au de împlinit alte
obligaţii, iar când cineva din familia lor îi interpelează le răspund scurt fiind absenţi
din dialog.
Capacitatea autocontrolului și a stăpânirii de sine scade; deseori
adolescenţii ajung victimile propriilor capricii: dialogul rafinat, elevat și controlat
este înlocuit cu strigătele nearticulate, cu limbajul obscen și cu râsul haotic. Și de
fapt cum să ai altfel de atitudini în viaţa de zi cu zi când în filme și în pozele de pe
facebook fiecare își afirmă superioritatea, prestanţa și inteligenţa prin cele ieftine,
banale, ridicole și deseori chiar prin cele mizerabile și josnice. Această stare de fapt
nu este accidentală, ci este generalizată.
Preocuparea pentru o lume virtuală, adică mincinoasă, slăbește puterea de a
cultiva și dezvolta atitudini umane și activităţi folositoare. Cei care sunt preocupaţi
de prieteniile virtuale își neglijează relaţiile normale, nu mai investesc suficient în
dialogul faţă către faţă motiv pentru care, pe de o parte, nu-și dezvoltă normal
personalitatea, iar pe de altă parte, sunt tot mai incapabili în a-și sacrifica egoismul
și vanitatea. În lumea virtuală grija pentru integritatea etică a imaginii și a limbajului
este din ce în ce mai neglijată, iar aceasta începe să se resimtă și în viaţa de zi cu zi.
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Dacă în realitate orice persoană are o serie de criterii selective pentru a se
împrieteni cu cineva, în lumea virtuală aceste critirii aproape că dispar.
În foarte multe situaţii cei care deschid anumite profiluri sunt siliţi să vadă
poze provocatoare, indecente, uneori chiar obscene. Pe stradă, la școală și în alte
locuri publice adolescenţii teribiliști mai ţin la anumite norme de bunăcuviinţă, dar pe
internet aceștia își dau masca la o parte și își etalează patimile în toată urâciunea lor.
Însetaţi de un număr tot mai mare de prieteni chiar și cei care sunt mai educaţi și
sfioși acceptă și prietenii fără criterii selective.
Mulţi tineri nu-și mai valorifică potenţialul intelectual și spiritual de care
dispun, ci-l lasă nedescoperit și nedezvoltat, spre paguba lor și lumii în care trăiesc.
Interesul pentru educație scade la maximum. Adolescenţii sunt atrași mai mult de
lumea mincinoasă a internetului decât de lumea reală. Cei mai mulţi nu sunt
interesaţi de activităţi culturale și spirituale, dar dacă primesc o singură invitaţie
pentru a-și face cont pe facebook nu ezită, iar după asta în fiecare zi pierd ore în șir
pe această reţea și în altele asemănătoare. Ce sirenă diabolică! Dumnezeu ne roagă
zilnic și ne promite Cerul și-I închinăm așa de puţin din timpul nostru, facebook-ul nu
ne promite nimic și-i suntem așa de slugarnici.
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În dialogul său cu femeia samarineancă, Mântuitorul a spus: „Oricine bea
din apa aceasta va înseta iarăși. Dar cel care va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu
va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor e apă
curgătoare spre viaţa veșnică” (Ioan 4:13-14). Folosirea neadecvată a internetului îl
lasă pe om tot mai nemulţumit, tot mai pustiu, tot mai neîmplinit. După ce
deschizi zeci de profiluri, după ce vezi sute de poze ale așa-numitor prieteni,
după ce scrii comentarii, după ce primești vizite și oferi vizite virtuale, după ce
consumi ore în șir cu atenţia încordată te ridici din faţa monitorului plictisit,
obosit și tot însingurat. Unii investesc nu numai timp, ci chiar și emoţii în
construirea unei relaţii virtuale, iar după o perioadă mai lungă sau mai scurtă
impresiile făcute despre o persoană nu corespund cu realitatea. În cele mai
multe cazuri întâlnirea faţă către faţă denunţă radical imaginea realizată în minte
prin intermediul reţelei facebook. Închipuirea și fantezia o iau înaintea realităţii
chiar și atunci când vorbești cu o persoană faţă către faţă. Dar atunci când o
cunoști numai prin facebook, fantezia nu mai are nici o limită, ea dezvoltă niște
imagini similare cu cele din cărţile de povești. Nu este oare și această reţea atât
de promiţătoare în care investim atâta timp tot o fântână spartă care nu poate
să ţină apă (Ieremia 2:13)?
Singurătatea nu poate fi învinsă prin comuniunea virtuală așa cum sărăcia
nu este învinsă de bani falși. Singurătatea este învinsă fie printr-o relaţie sinceră,
deschisă, desfășurată în plan real cu persoane potrivite și prin adâncirea în
comuniunea cu Dumnezeu. Sunt în comuniune cu ceilalţi când și Hristos este în
mijloul nostru (Matei 18:20). „Fiecare își comunică prin cuvânt misterul său sau
adâncul incomunicabil... Dar tocmai prin aceasta ne ușurăm durerea, ne întărim faţă
de ea...Cuvântul unește și ţine persoanele distincte... În comunicarea durerilor prin
cuvânt fiecare întărește umanitatea celuilalt și și-o întărește în același timp pe a sa
proprie” (Preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed.
Cristal, București, 1995, vol I, p. 106).
Dorinţa după comuniune este o sete înscrisă în fiinţa omului. Cu această
sete omul se naște, trăiește și moare. „Fiecare are în sine o sursă inepuizabilă de
cuvinte și o sete de auzire a cuvintelor altora... E focar emiţător și atractiv de
comunicare la nesfârșit” (Ibidem, p. 112). Vrem să ascultăm cuvintele unei fiinţe
dragi și în aceeași măsură vrem să vedem faţa ei. Comunicarea, prietenia,
cunoașterea, dragostea sunt cele mai de preţ bunuri ale omenirii de aceea au
fost atât de falsificate.
“Cum înveselește untdelemnul și tămâia inima așa sunt de dulci sfaturile
pline de dragoste ale unui prieten” (Pilde 27:9). “Prietenul iubește în orice
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vreme, iar în nenorocire e
ca un frate” (Pilde 17:17)
spunea înţeleptul Solomon.
Aceste

prietenii

sunt

foarte rare. Dar cei care
și-au

deschis

profil

pe

facebook au sute și chiar
mii de prieteni. Cât de
adevărate

sunt

aceste

prietenii? Proorocul David
a avut un singur prieten
foarte apropiat. Sf. Ap.
Pavel a avut mai mulți colaboratori, dar mai apropiaţi i-au fost numai Tit și Timotei.
Sf. Grigorie Teologul a avut doi prieteni, pe Sf. Vasile și pe un oarecare Maxim, iar cel
din urmă l-a trădat. Cei care ajung pe la jumătatea vieţii și fac o privire retrospectivă
își dau seama că nu au avut mulţi prieteni adevăraţi.
„Mare lucru este prietenia! Atât de mare, încât nimeni nu ar putea să o înveţe de la
altul, nici nu ar putea vreun cuvânt să o înfăţișeze, în afara trăirii ei. Prietenul nu vrea să
poruncească, nici să conducă, ci are bucurie mai degrabă dacă este condus și i se
poruncește. El vrea mai degrabă sa dăruiască decât să primească vreun dar. Căci el iubește
pe prieten și nu se mai satură de dorirea lui. Așa de mult îl iubește. Nu se desfată așa de
mult când i se face lui bine, ca atunci când face el bine. Vrea mai degrabă ca el să-i fie
datornic aceluia decât să-l aibă ca datornic. Și vrea să-i dăruiască, dar nu vrea să pară că
dăruiește, ci că de fapt îi este dator celuilalt... Unul ca acesta pe prieten îl socotește ca pe
sine însuși... De la un prieten adevărat, efectiv se primește har, căci prietenia adevărată
poate fi întreţinută numai de harul Duhului Sfânt” (Sfâtul Ioan Gură de Aur). Chiar dacă
prietenia adevărată este scumpă și rară nu înseamnă că trebuie să-ţi faci prieteni cu
orice preţ, nu înseamnă că te poţi mulţumi cu orice fel de prietenie. Fără prietenia
dăruită de oameni te poţi mântuii chiar dacă acest drum este mai aspru, dar cu
prieteni falși progresul duhovnicesc devine tot mai anevoios și deseori se face regres.
Cine cunoaște strălucirea aurului nu este înșelat de strălucirea cea mincinoasă
care imită aurul. Acesta, chiar dacă ajunge sărac, nu se poate mulţumi cu imitaţii. Însă
cel care nu le-a cunoscut pe cele adevărate, lesne este înșelat de cele false.
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PLUGUȘOR
Ion Nicola
Bun-găsit, fraţi și surori!

Să ne ia poverile,

De când e sădit în vie,

S-astupe spărturile,

Îi urez să-I fie partea,

Și să umple gurile

Nu blestemul și nici moartea,

Tuturor de cântece,

Ci ruga Vierului

Rănile să vindece

Adresată cerului:
“Doamne, pentru-acest
smochin

De aceste Sărbători

Și să dea săracilor

V-aduc cântece și flori.

Plini să fie sacii lor.

Te rog mult, dă-Mi să-l mai ţin

Le-am cules dintr-o grădină
Care e ca stupul plină

Și-apoi, aho-aha,

De miresme și lumină.

Ce v-aș mai putea ura

V-am cules, într-un cuvânt,

La-nceputul anului

Daruri bune, cum nu sunt

Tuturor din Casa Lui

Nicăierea pe pământ.

Ce-aţi întins năvoadele

Nici în soare, nici în lună,

Să vă strângeţi roadele?

Nici pe flaut, nici pe strună.

Facă El la toţi să fie
Pescuitul bogăţie

Mai întâi, o Veste Bună:

Și-ale voastre umblete

Că-ntr-un staul friguros,

Să aducă suflete

Umilit și-ntunecos,

Și să-I faceţi oaspeţi

Pus pe paie de ovăz,

Mereu alţii proaspeţi.

Cum demult fusese spus,

Și prin lumea de păcat

S-a născut Pruncul Iisus,

S-aveţi cugetul curat

Cel trimis din cer, de Sus.

Și-o credinţă matură
Care dă și satură,

Așadar, surori și fraţi,

Care nu se laudă

Cu cântări vă bucuraţi

Și-ale ei nu caută;

Și urarea mi-ascultaţi:

Și-și are plăcerile

Sece toate lacrimile,

Să-I facă Lui vrerile;

Tacă toate patimile,

Numai ale Domnului

Că s-a-mplinit visul

Până-n veacul veacului.

Și-a venit Promisul;

Iar acum, aho, ahoi,

Orbilor vederi să dea;

Dacă este printre noi

Să ne spele inima,

Și smochinul fără poame

Să ne schimbe vrerile,

Când Domnului Îi e foame,
Deși sunt ani buni, cum știe,

Înc-un an în via Ta;
L-oi griji și l-oi săpa
În adânc, la rădăcină;
Poate vara ce-o să vină,
Cum e bine și se cade,
Va aduce și el roade”.
Îi urez, dar, fratelui,
Să dea slavă Pruncului.
Și la anul care vine
Plin să fie de smochine.
Domnul când va fi flămând,
Crengile-I pân' la pământ
Să se plece să-I întindă
Parfumata lor merindă…
Și apoi, aho-ahei,
Dacă sunteţi și de-acei
Care încă nu v-aţi pus
Soarta-n mâna lui Iisus
Vă urez ca azi, măcar,
Să găsiţi acest hotar:
Între ce-aţi fost până ieri,
Plini de griji și de poveri,
Și ce aţi putea să fiţi,
Împăcaţi și fericiţi,
De vreţi să porniţi la drum
Cu Iisus, de-aici, de-acum.

El vă spală vina,

Și-unde – spune litera –

El vă dă lumina,

Pruncul și cu vipera,

El cu voi pe cale

Leii, căprioarele,

Dealu-l face vale;

Lupii și mioarele

El face din cruce

Zburdă toţi pe pajiște

O povară dulce;

În deplină liniște…

Celor care-o poartă
Le deschide poartă

Și-n sfârșit, aho-ahia,

Înspre-o fericire

Fericiţi-o pe Maria

Mai presus de fire…

Și-nălţaţi-I cântece,

Și pe veci, în care,

C-a purtat în pântece,

Toţi s-aveţi intrare.

Preanevinovată,
Pruncul, fără pată,

Și apoi, aho-ahui,

Care-avea să fie

Vă urez la toţi ai Lui

Mare bucurie

Ce-aţi umplut desagii

Pentru lumea-ntreagă,

Și-aţi venit ca magi

Tristă și beteagă.

Să-I aduceţi daruri,
El să vă dea haruri

Iar acuma stărui,

Și lumină-n cugete,

Urând fiecărui,

S-aveţi alte umblete

Ce v-aţi dat adâncul

Și s-aflaţi în voi

Să Se nască Pruncul,

Alte-ndemnuri, noi,

Faceţi, fiecare,

Căci pe vechiul drum

El să crească mare,

Pândește și-acum

Viaţa să v-o-ndrepte,

Un Irod viclean,

Să urcaţi noi trepte

Bătrânul Satan,

Și să vă păstreze

Curse să vă-ntindă,

Inimile treze.

Pașii să vi-i prindă

Nici o întinare

Și calea cerească

Să nu se strecoare

Să v-o poticnească,

Unde Copilașul

Să nu vedeţi Ţara,

Și-a găsit sălașul.

Unde Primăvara,

Și mereu să fiţi

Cum în Carte scrie,

Tot de El păziţi;

Ţine-o veșnicie;

Vrednici pentru Cer,
Lerui, Doamne, Ler!...

ASASINAREA LUI MOȘ CRĂCIUN
Ador bijuteria-sinteză a lui Lucian Blaga, poemul „Trei feţe”:
„Copilul râde: / «Înţelepciunea și iubirea mea e jocul!» / Tânărul cântă:
«Jocul și-nţelepciunea mea-i iubirea!» / Bătrânul tace: / «Iubirea și jocul
meu e-nţelepciunea!»” Dacă aș putea, i-aș determina pe toţi părinţii
să priceapă sensul vorbelor lui Antoine de Saint-Exupery: „De unde
sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilaria mea ca dintr-o ţară!”
Copilăria, s-a spus, este inima cea mare a tuturor vârstelor,
dar este mai ales inima… copilăriei. Și ca să înţeleagă și mai mult ce
este jocul, căci, mai ales, despre jocul/ jocurile copilăriei vreau să
vorbesc, i-aș mai ruga să cugete și asupra vorbelor lui Pablo
Neruda: „Un copil care nu se joacă nu este un copil, dar omul care nu
se joacă a pierdut pentru totdeauna copilul care trăia în interiorul său și
de care îi va fi groaznic de dor”. Jocul este începutul cunoașterii, al
bucuriei, al armoniei cu sine, dar și cu lumea. Prin joc pricepi că
viaţa nu este un supliciu.
Sărbătorile de iarnă, cele în preajma cărora oferim copiilor
alte și alte cadouri, mă fac să mă întreb dacă, uneori, unele jocuri
inventate de către adulţi pentru copii nu sunt aidoma unui brici
periculos pe care-l punem în mâna acestora. Am găsit în generosul
univers online și jocuri pentru copii, care numai jocuri ale inocenţei
nu sunt.
Împușcă-l pe Moș Crăciun! 2011, este prezentat de către
inventatori ca un superb joc din categoria jocuri shoot-ere, „care
este foarte interesant și amuzant totodată”, deoarece va trebui să
tragi cu un pistol îmbrăcat în beteală și camuflat, astfel încât să
înţelegi și tu că este Crăciunul…
Trebuie să-l împuști pe Moș Crăciun, care fuge printr-o curte
și încearcă să scape de tine fără să fie împușcat. Pentru a-l nimeri pe
Moș Crăciun va trebui să setezi ţinta exact pe capul lui și să-l
împuști exact în cap, deoarece atunci vei primi mai multe puncte și
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astfel vei trece la un nivel mai complicat. Nu-l lăsa, spune producătorul
jocului, să scape, trage în el cu toate gloanţele și toate armele pe care
le ai asupra ta, pentru a-l doborî. Educativ, nu?…
Răzbunarea lui Moș Crăciun este o alta „perlă” educativă. Moș
Crăciun caută răzbunare, iar tu, Copilul, trebuie să-l ajuţi în acest joc
cu împușcături. Pleacă și tu, ţi se spune, cu Moș Crăciun și ajută-l să se
răzbune pe cei care vor să-i facă rău. Dar nu oricum: încarcă-ţi armele
și pregătește-te de măcel… Acestea sunt îndemnurile… Spiritul
malefic al răzbunării este cultivat din fașă.
Iată un alt joc: Moș Crăciun Terorist. „Ce poate fi mai tare decât
un joc de împușcături Counter Strike?, întreabă producătorii jocului. Un joc
cu împușcături Counter Strike cu Moș Crăciun pe post de terorist. Fii cu
ochii în patru după Moș Crăciun și împușcă-l oriunde îl vezi. După fiecare
nivel vei schimba decorul și vei primi mai mulţi morţi împuscaţi în vacanţa
de Crăciun, pentru puncte bonus”.
Cândva, l-am asasinat pe Moș Crăciun substituindu-l cu Moș
Gerilă. Acum, prin unele jocuri online, în căutarea cu orice chip a
spectaculosului profit, îl asasinăm fără să mai oferim nici măcar un
substitut amărât… Democraţia creaţiei sau creaţia „democraţiei”?
Prof. Ion Fercu,
Colegiul “Ion Borcea” Buhuși
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FABULA ATEULUI

Un ateu se plimba prin pădure, minunându-se de frumuseţile naturii:
- Ce copaci impresionanţi! Ce râuri cristaline! Ce animale frumoase!
La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui zgomote ciudate.
Când se întoarce, vede un urs ca-n povești: mare, frumos, sănătos și cu poftă de
mâncare. Îngrozit, ateul o ia la fugă, însă ursul avea condiţie fizică pe măsură, așa că
îl urmează conștiincios... Omul era atât de îngrozit încât, la un moment dat, se
împiedică și cade. Ursul l-a și apucat de un picior așa că omul, paralizat de frică,
răcnește:
- Doamneeee!!!
În secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în care se afla,
pădurea rămase neclintită și o lumină se revărsă din cer. Omul, șocat, auzi o voce:
- Mi-ai negat existenţa toată viaţa ta, le-ai explicat și altora că sunt un mit, ai pus
toată creaţia Mea pe seama întâmplării cosmice... și vrei acum să te salvez? Pot eu
să te consider credincios cu adevărat?
Ateul se uită fix în lumină și răspunse:
- Aș fi ipocrit să Îţi cer brusc să mă consideri credincios, dar poate reușești să faci
ca ursul să devină creștin?
- Foarte bine, răspunse vocea.
Lumina dispăru, zgomotul pădurii reveni. Ursul îl eliberă din ghearele sale, își
împreună labele din faţă și spuse:
- Doamne, binecuvintează aceste bucate. Amin.
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PILDE DE VIAŢĂ

Cutia cu iubire...

Fetiţa pregătea un pachet pentru Crăciun. Învelea o cutie cu o hîrtie aurie foarte
scumpă. Dar hârtia, fundiţele și panglica erau mult prea multe faţă de cât era
nevoie.
- Ce faci? o întrebă tatăl ei cu asprime. Irosești toată hârtia! Știi cât costă?
Cu ochii plini de lacrimi, fetiţa se ascunse într-un colţ strângând la piept cutia
învelită cu acea costisitoarea hârtie de împachetat.
- E pentru tine, tati, șopti ea.
Tatăl se înduioșă. Fusese poate prea sever. La urma urmei, cadoul era pentru el.
Desfăcu încet panglica, desfășură cu răbdare hârtia aurie și deschise încet cutia.
Era goală!
Surpriza neplăcută îi reaprinse supărarea și explodă:
- Ai risipit toată hârtia și panglica asta pentru a împacheta o cutie goală?!
În timp ce ochii mari i se umpleau din nou de lacrimi, fetiţa spuse:
- Dar nu e goală, tată! Înăuntru am pus un milion de săruturi!
De aceea, azi, la serviciu, un om ţinea pe biroul lui o cutie de pantofi.
- Dar e goală, îi spun cu toţii.
- Nu. E plină cu iubirea fetiţei mele, răspunde el.
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E vremea colindelor, e vremea urărilor tradiţionale, e vremea bucuriei, când minunea Nașteri

În aceste zile sfinte și frumoase să păstrăm gândurile bune și frumuseţea sufletului ce străluc

Fie ca binecuvântarea acestor Sărbători Sfinte, cu zvon de cântece și clopoţei, să vă aducă fe

LA MULŢI ANI, 2013!

N AN NOU plin de bucurii și sănătate!

ii Mântuitorului Hristos cuprinde sufletele și le înnobilează.

ceste în fiecare dintre noi prin harul divin.

ericire, sănătate și bunăstare în căminul dumneavoastră.

“Prealuminate Ierarhe Vasile, caută cu milostivire din înălţimea
munţilor cerești spre noi care luptăm cu multe necazuri în marea
acestei vieţi și, primind micile noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile
tale, ca, mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta împreună
cu tine lui Dumnezeu: Aleluia “
Condacul 10 - Acatistul Sf. Vasile cel Mare

