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Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil
Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor 

celor fără de trup, şi în Legea Veche şi în cea Nouă, a arătat 
ce este harul Evangheliei şi arată multe faceri de bine neamului 
omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noas-
tre, înălţându-se, s-a mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: 
“Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” şi lăudându-se că “voi 
fi asemenea cu Cel înalt”, a căzut din cinstea de arhanghel, pre-

cum grăieşte Domnul (“Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul 
din cer căzând”). Asemenea cu el, şi ceata ce era sub el, înăl-
ţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă 
credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă 
spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu 
ca să fie mai mare peste cetele înţelegătoare. Că văzând că a 
căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: “Să luăm amin-
te: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor”, ca şi cum ar fi zis: Să 
luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu 
noi, care până acum au fost lumină şi acum s-au făcut întuneric.

Pentru aceasta, o adunare ca aceasta s-a numit Soborul 
îngerilor, adică luarea aminte şi înţelegere şi unire. 

Biserica din Chişoda a fost sărbătorită la 275 de ani de la atestare
Prea Sfinţiei Sale Paisie Lugojanu, Episcop-Vicar  

al Arhiepiscopiei Timişoarei, i-a fost conferit titlul de  
Cetăţean de Onoare al comunei Giroc

Primarului comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma, i-a fost acordată 
o diplomă de merit din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae 
Corneanu, Mitropolitul Banatului şi Arhiepiscop de Timişoara

Duminică, într-o 
frumoasă şi binecuvânta-
tă zi de toamnă, localita-
tea Chişoda a fost gazda 
unor evenimente excep-
ţionale cu caracter religi-
os, istoric, didactic şi cul-
tural. Dacă Biserica din  
Chişoda a fost sărbătorită 
cu ocazia împlinirii a 275 
de ani de la construirea ei, 
fiind declarată monument 
istoric, tot cu acest prilej 
Prea Sfinţiei Sale Paisie 
Lugojanul (Episcop-Vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoa-
rei) i-a fost conferit titlul 
de Cetăţean de Onoa-
re al comunei Giroc, iar 
Primarului comunei Gi-
roc, Iosif-Ionel Toma, i-a 
fost acordată o diplomă 
de merit din partea Înalt 
Prea Sfinţiei Sale Nicolae  
Corneanu, Mitropolitul 
Banatului şi Arhiepiscop 
de Timişoara.

Moment aniversar 
a fost şi dezvelirea bustului preotului dascăl din Chişoda Aurel Jivi, dar şi lan-
sarea Monografiei Bisericii Ortodoxe din Chişoda, semnată de preotul Dragoş 
Debucean. 

Locuitorii chişozeni, veniţi cu mic cu mare la însemnatul eveniment, au 
avut parte de oaspeţi de seamă din Giroc, Timişoara şi alte localităţi.

Sfânta Liturghie, care a avut loc cu acest important prilej, dar şi Sfinţirea  
Bisericii din Chişoda, au fost oficiate de Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu, Epi-
scop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, în fruntea unui sobor de preoţi alcătuit 
din: Protopop Ioan Bude, Protopopiatul 1 Timişoara, preot Ionel Popescu, vi-
car administrativ, preot Zaharia Pereş, consilier cultural al Mitropoliei Banatului, 
protopop Bujor Păcurar, Protopiatul Făget, protopop Vasile Plestici, Parohia 
Moldova Nouă, diacon Eugen Babescu, preot Adrian Chermeleu, Parohia Gi-
roc 1, preot Daniel Mateia, Parohia Giroc 2, preot Dragoş Debucean, Parohia 
Chişoda, preot-paroh Traian Debucean, Parohia Chişoda.

Din partea oficialităţilor locale au participat edilul şef al comunei Giroc, 
primarul Iosif-Ionel Toma, viceprimarul comunei, Ionel Popazie, şi consilierii lo-
cali.

Întâlnirea chişozeană de duminică, prin amploarea sa, a demonstrat încă 
odată rolul şi credibilitatea bisericii în rândul comunităţii locale de pe aceste me-
leaguri, dar şi faptul că această comunitate multiseculară ştie să-şi cinstească 
atât istoria, cât  şi personalităţile, fie că este vorba despre înalţi prelaţi, despre 
edili locali ori despre cărturari ai locului. (continuare în paginile 4, 5 şi 8)
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DENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COM-
PLEMENTARE, DOTĂRI ŞI SERVICII 
PUBLICE”, pe parcela cu nr. cadastral 

A 81/1/12/1 si A 81/1/12/2, în suprafa-
ţă totală de 10.000 mp.

La punctul 2 a fost aprobată do-
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Din activitatea şcolii chişozene
Toamnă bogată…

Elevii clasei a III-a ai 
Şcolii cu clasele I-VIII “Iosif 
Ciorogariu” din Chişoda,  în-
drumaţi de doamna învăţă-
toare Georgeta Barna, au par-
ticipat la mai multe activităţi 
derulate în cadrul proiectului 
,,Mândră-i toamna şi bogată,,, 
care s-au derulat în luna oc-
tombrie. Prin aceste activităţi 
s-a urmărit formarea unei ati-
tudini pozitive faţă de mediul 
înconjurător; formarea deprin-
derilor practic-gospodăreşti, 
cunoaşterea şi respectarea 
normelor de igienă alimenta-
ră, formarea unor deprinderi 
de lucru pentru realizarea de 
desene, picturi, colaje. Rezul-
tatele activităţii au fost: orga-
nizarea concursului-carnaval, 
cel mai frumos dovleac, cel 
mai reuşit costum de Hallowe-
en, cel mai bogat coş al toam-
nei, prezentarea celor mai fru-
moase lucrări despre toamnă 
într-o expoziţie care cuprinde 
desenele efectuate prin mai 
multe tehnici, lucrările alcătui-
te din frunze uscate, boabe de 
porumb, dovlecei hazlii, paia-
ţe, coroniţe de frunze, jocuri 
cum ar fi puzzle sau labirintul 
toamnei.

Halloween-ul la Chişoda, o petrecere pe cinste
Doamna profesoară Gabriela 

Vlasie a organizat şi anul acesta o fru-
moasă petrecere de Halloween, pe gus-
tul elevilor mici şi mari, cuprinzând cla-
sele III-VIII. La bunul mers al activităţii 
au colaborat Marisa Gwidt, voluntarul 
american, profesorii Andra Ilie, Elena 
Mermezan, Miloranca Golban, Liviu 
Râmneanţu  şi directorul şcolii, doamna 
profesoară Marieta Deneş. Activitatea a 
debutat cu o prezentare a semnificaţiei 
şi a istoricului sărbătorii de Halloween, 
susţinută de Daniela Pleşa, preşedintele 
Consiliului Elevilor din Şcoala cu clase-

le I-VIII “Iosif Ciorogariu” din Chişoda. A 
urmat un moment mult aşteptat de către 
toţi cei prezenţi: parada costumelor şi a 
măştilor de Halloween şi premierea ce-
lor mai apreciate dintre ele, misiune de 
care s-a ocupat un juriu format din direc-
torul şcolii, doamna prof. Marieta Deneş, 
doamna prof. Elena Mermezan, doamna 
Ana Bucu, din partea părinţilor prezenţi 

la activitate, Daniela Pleşa şi un repre-
zentant al absolvenţilor şcolii, prezenţi, 
ca în fiecare an, la această plăcută ma-
nifestare. Câştigătorii concursului au fost 
premiaţi cu dulciuri şi jucării, pentru achi-
ziţionarea cărora direcţiunea şcolii a alo-
cat suma de 100 de lei. Cele două pro-
fesoare de limba engleză, Marisa Gwidt 
şi Gabriela Vlasie, au exemplificat, apoi, 
felul in care se petrece “colindul” copii-
lor americani, care cer gazdelor “Trick or 
Treat!”, un fel de “Ne daţi, ori nu ne daţi?” 
românesc. Elevii colindători au fost răs-
plătiţi cu dulciuri, întocmai cum se întâm-
plă în America. Marisa Gwidt a prezentat 
şi un frumos cântec tematic, interpretat 
de un grup vocal format din eleve din cla-
sele gimnaziale. Un alt moment apreciat 
a fost dansul sportiv prezentat de dom-
nişoara profesoară de educaţie fizică, 
Andra Ilie, cu un grup de foarte talentate 
eleve din clasa a VIII-a. Ceea ce a im-
presionat în mod plăcut publicul a fost 
prestaţia artistică a profesoarei în cadrul 
grupului pe care l-a antrenat. După ce 
Alexandra Comăniţă a încântat auzul pu-

blicului cu frumoasa-i voce, interpretând 
un cântec din folclorul bănăţean, a urmat 
un nou concurs foarte aşteptat în fieca-
re an: cel mai frumos dovleac cioplit de 
Halloween. Premianţii au primit dulciuri şi 
jucării ca premiu pentru munca depusă. 
Seara a fost trăită la intensitate maximă 
şi datorită întrecerilor haioase presărate 
de-a lungul celor patru ore de distracţie. 
Aşa, spre exemplu, câţiva copii au încer-
cat să spargă baloane înşirate pe o sfoa-
ră, folosindu-se nu de mâini, ci de...gură. 
Alţii au încercat să ocupe, rotindu-se în 
ritmul muzicii,  un scaun dintre cele afla-
te într-un cerc, în momentul opririi cân-
tecului. Pe tot parcursul serii s-a dansat 
pe muzica pregătită de DJ-ii Alexandru  

Gheorghe şi Adrian Galuska, ei neuitând 
să-i bucure pe amatorii de dans cu deja 
celebrul dans al pinguinului şi nu mai pu-
ţin vestitul El Menehito. 

Marieta DENEŞ

“Primul ajutor în caz de incendiu “

Lecţie de viaţă cu elevii din Chişoda
Distracţie... educaţională 

În 28 octombrie, la Şcoala cu clsasele I-VIII 
,,Iosif Ciorogariu,, din Chişoda, elevii claselor I-a 
şi a III-a, sub îndrumarea doamnelor învăţătoare  

Gabriela Condrea şi 
Georgeta Barna, au 
participat la petrecerea 
educaţională ,,Peripeţii 
cu Zgrica,,,  organizată 
de către animatorii clu-
bului Cerino. Pe lângă 
distracţie, acest gen de 
activităţi contribuie la for-
marea socială şi civică a 
elevilor: ei învaţă în timp 
ce se joacă. Prin această 
petrecere educaţională 

am urmărit să educăm copiii pentru a face faţă unor 
cerinţe mereu noi pe care le impune societatea, să-i 
ajutăm să-şi dezvolte şi să utilizeze competenţe de 
muncă în echipă, de cooperare, să-i provocăm să 
dorească să înveţe, deoarece pentru a trăi într-o 
lume aflată într-o continuă schimbare trebuie să-i 
învăţăm ce, cât şi cum să înveţe.                   (M.D.)

Clasa a VI-a de 
la Şcoala cu clasele  
I-VIII ,,Iosif Ciorogariu,, 
din Chişoda a fost pro-
tagonista unei lecţii de 
viaţă, sub îndrumarea 
dirigintei, doamna pro-
fesoară Gabriela Vlasie. 
În ziua de 1 noiembrie 
2010, aceasta i-a invitat 
pe elevii săi în cabinetul 
de informatică al şcolii, 
unde a ţinut o prelegere 
având ca teme preîn-
tâmpinarea situaţiilor de 
incendiu, mobilizarea în astfel de situaţii, precum şi 
aplicarea metodelor de stingere a unui incendiu şi 
acordarea primului ajutor persoanelor cuprinse de 
flăcări. După ce au ascultat prelegerea, elevii au 
fost invitaţi să navigheze pe site-uri specifice temei 
dezbătute, pentru ca, apoi, să aplice metodele stu-

diate, exemplificând pe 
colegi voluntari. Ajutorul 
dat persoanelor cuprin-
se de flăcări a fost foar-
te bine înţeles de către 
elevi: aceştia nu au lăsat 
“victimele” să alerge, în-
ţelegând faptul că, aler-
gând, flacăra se va înte-
ţi. Ei au culcat victimele 
pe o suprafaţă plană şi 
le-au acoperit cu haine. 
În timpul lecţiei au fost 
realizate şi desene ilus-
trative, care au fost ex-

puse în sala de clasă. Lecţia a fost foarte apreciată 
de elevi, partea practică stârnind interesul tuturor. 
Asemenea lecţii sunt necesare elevilor, pentru a-i 
pregăti pentru viaţă şi pentru a fi capabili ca, în mo-
mente dramatice, să fie de ajutor. 

Marieta DENEŞ

Elevii din Chişoda şi-au ales preşedintele
Daniela Pleşa a câştigat cele mai multe voturi
Ziua de 15 octombrie a fost una 

specială pentru Şcoala cu clasele I-
VIII ,,Iosif Ciorogariu,, din Chişoda. 
Aceasta pentru că, în ziua amintită, 
s-au desfăşurat alegerile pentru func-
ţia de preşedinte al Consiliului Şco-
lar al Elevilor. În cursa pentru func-
ţia supremă s-au înscris trei elevi:  
Daniela Pleşa, Adrian Galuska şi  
Gabriel Vuin şi-au depus cv-urile, scri-
soarea de motivaţie şi programul de 
activităţi. Au votat toţi elevii şcolii, iar 
în urma numărării voturilor preşedinte 
a fost desemnat Daniela Pleşa. 

Despre Daniela se poate spune 
că este un elev model. Acum în clasa 
a VIII-a, tânăra chişozeancă are deja 
la activ câteva rezultate de excepţie 
nu doar la cursuri, ci şi în sport sau 
modelling. Daniela a absolvit clasa a 
VII-a cu nota maximă, tot 10 a luat şi 

la finalul unui curs de manechine, are 
centura portocalie la karate şi este pa-
sionată de şah. Practică sportul minţii 
nu doar de plăcere, reuşind până acum 
să ocupe un loc doi şi două locuri trei 
la competiţiile la care a participat. Dar 
asta nu e tot: Daniela s-a perfecţionat 
în dansurile de societate şi cochetea-
ză şi cu teatrul. 

Elevul Adrian-Marian Galuska, 
din clasa a VII-a a fost ales, conform 
numărului de voturi, vicepreşedin-
te al Consiliului Şcolar al Elevilor. 
Este un elev apreciat atât de cadrele 
didactice, cât şi de colegi. Are spirit 
de echipă şi este un bun mediator în-
tre colegi, sfaturile sale având ecou 
în comportamentul ulterior al acesto-
ra. Pasiunea pentru limba engleză se 
materializează an de an prin rezultate-
le excelente pe care le obţine la con-

cursul internaţional de limba engleză 
„Cangurul lingvist”. Ca orice tânăr, 
este pasionat de calculator, dar are şi 
plăcerea şi curiozitatea de a cunoaşte 
principiul de funcţionare a aparatelor 
şi motoarelor de tot felul. Este sensibil, 
iubeşte muzica, dar şi sportul. Pentru 
a-şi perfecţiona engleza, conversea-
ză zilnic cu Marisa Gwidt, voluntarul 
american din şcoală.

Gabriel-Constantin Vuin este 
în clasa a VI-a şi a fost ales secre-
tar al Consiliului Şcolar al Elevi-
lor. Este o persoană plăcută, veselă, 
foarte respectuoasă şi conştiincioasă. 
Colegii de clasă îi caută prietenia şi 
compania. Pe terenul de sport este 
un coechipier apreciat. Calculatorul 
îi este bun prieten, iar în gospodărie 
este de real ajutor, făcând mici repara-
ţii şi găsind soluţii la probleme aparent 

fără rezolvare. Iubeşte desenul şi mu-
zica, acestea neîmpiedicându-l să fie 
un mare rugbist.                        (M.D.)

Măsuri vitale în 
situaţii de urgenţă

Cetăţeni, pregătiţi-vă din timp 
pentru situaţii de urgenţă: inundaţii, 
alunecări de teren, fenomene meteo 
periculoase. Fiecare familie poate 
fi pusă în situaţia de a părăsi locu-
inţa. Pentru astfel de cazuri trebuie 
să aveţi pregătit rucsacul de urgen-
ţă. Acesta trebuie să conţină: apă, 
alimente compacte şi uşoare – cutii 
de conserve, alimente deshidratate, 
biscuiţi, sucuri, cafea, ceai, alimente 
pentru copii; îmbrăcăminte şi încălţă-
minte; un sac de dormit sau pături; o 
trusă de prim-ajutor – medicamente-
le personale, analgezice, antiseptice; 
aparate utile – aparat radio cu baterii 
de schimb, lanternă, telefon mobil, 

fluier; articole de igienă – hârtie igie-
nică, săpun, pastă de dinţi, periuţă de 
dinţi; acte personale – cărţi de iden-
titate, carnete de asigurări medicale, 
bani.

În cazul în care autorităţile dis-
pun evacuarea de urgenţă a locali-
tăţii, respectaţi decizia de evacuare. 
Locuinţele vă vor fi păzite/suprave-
gheate de reprezentanţii poliţiei şi 
jandarmeriei. Nu vă puneţi în pericol 
viaţa refuzând să vă evacuaţi.

Deplasaţi-vă imediat spre o 
zonă înaltă din apropiere, precizată 
de autorităţi; dacă aţi fost surprins de 
viitură, urcaţi-vă la etajele superioare 
ale locuinţei sau pe acoperiş, până 
la sosirea echipajelor de salvare. În 
cazul în care consideraţi că mai aveţi 
timp, mutaţi obiectele importante la 
etajele superioare. Întrerupeţi insta-
laţiile de alimentare cu apă, gaze şi 
energie electrică. Încuiaţi uşile casei 
şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi 
distruse de vânturi puternice, de cu-
renţii de apă sau de obiectele duse 
de curenţii de apă. Evacuaţi animale-
le şi bunurile de valoare în locuri de 
refugiu, stabilite de autorităţi. Când 
părăsiţi locuinţa, nu vă deplasaţi prin 
curenţi de apă – puteţi să vă pierdeţi 
echilibrul şi să vă puneţi viaţa în pe-
ricol. Nu vă deplasaţi cu autoturismul 
în zona inundată.

Cetăţeni! Sprijiniţi autorităţile şi 
forţele de intervenţie ale inspectora-
telor pentru situaţii de urgenţă în ac-
ţiunile pe care le desfăşoară pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Puteţi ajuta prin realizarea în-
diguirilor, încărcarea sacilor cu nisip 
pentru diguri, transportul materialelor 
utilizate pentru diguri şi consolidări 
sau punerea la dispoziţie a utilajelor, 
uneltelor şi autovehicolelor proprii.

Dumitru CRĂINICEANU

A N U N Ţ
Primăria comunei Giroc, cu sediul în str. Semenic, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea  a 2 funcţii 

publice de execuţie vacante de: 
- Inspector I principal, din cadrul Compartimentului „Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoa-

nelor Giroc”.
Termenul de depunere al dosarelor este 27.11.2010 orele 1600, la sediul  Primăriei comunei Giroc, cam. 12.
Proba scrisă  va avea loc în data de 8.12.2010 ora 1000, la sediul  Primăriei comunei Giroc.
Interviul se va susţine în data de 9.12.2010 ora 1000, la sediul  Primăriei comunei Giroc.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor  pentru dosarul de înscriere sunt 

afişate la sediul  Primăriei comunei Giroc.
Informaţii suplimentare la nr. de telefon : 0256-395648, int. 21.

ÎN ATENTIA BENEFICIARILOR DE AJUTOARE ALIMENTARE
Persoanele beneficiare de pachetul financiar din Fondul European de Garantare Agricolă, concretizat în zahăr, 

făină, paste făinoase, biscuiţi, lapte praf şi mălai,sunt rugate ca în zilele de 16.11.2010, 18.11.2010, 23.11.2010 şi 
25.11.2010 între orele 9°° - 16°°  să se prezinte la  Ansamblul Sportiv (balon) din Chişoda, situat pe str. Nicolae Firu, 
nr 48. pentru a  ridica produsele alimentare, având pregătite copii xerox de pe  următoarele documente:

- pentru şomeri: - buletin sau carte de identitate
                             - carnet de şomer vizat la zi
- pentru pensionari - buletin sau carte de identitate
            - ultimul cupon de pensie
- pentru persoanele cu handicap - buletin sau carte de identitate
              - certificat de încadrare în grad de handicap
- pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001
   - buletin sau carte de identitate 

  Neprezentarea la Ansamblul Sportiv (balon) din Chişoda atrage după sine imposibilitatea de a intra în posesia 
unor drepturi care vi se cuvin, acestea urmând a fi redistribuite altor persoane îndreptăţite, stabilite de către Consiliul 
Judeţean Timiş.

Lavinia DAVID

Din agenda Consiliului Local Giroc
 În data de 29 octombrie a.c., 

Consiliul Local s-a întrunit în şedinţă 
ordinară. Convocarea Consiliului Local 
a fost făcută prin Dispoziţia Primarului 
comunei Giroc nr. 307/25.10.2010.

 Pe ordinea de zi au fost înscri-
se 5 puncte, care au fost aprobate fi-
ind adoptate Hotărârile nr. 150, 151, 
152, 153 şi 154.

 Şedinţa s-a desfăşurat sub 
conducerea domnului consilier Ciprian 
Cojeia.

 La primul punct de pe ordinea 
de zi a fost aprobat Planul Urbanistic 
Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ REZI-

cumentaţia de intabulare a străzii Du-
nărea în lungime totală de 1.091 metri 
şi cu o suprafaţă de 22.423 mp. ce 
cuprinde: cale rutieră, acostamente, 
rigole, zone verzi, trotuare, podeţe şi 
parcări.

La punctele 3, 4 şi 5 a fost apro-
bată închirierea de către S.C. Giro-
ceana S.R.L. a unor utilaje aflate în 
proprietatea primăriei, pentru desfă-
şurarea activităţilor de gospodărire, 
conform statutului (tractor cu cabină şi 
remorcă, utilaj de împrăştiat material 
antiderapant, utilaj de tocat crengi).

Valentina BERARIU

“Balul Speranţei”, implicat în viaţa socială a comunei Giroc
Asociaţia Femeilor de Afaceri din 

România a organizat, recent, cea de a 
12-a ediţie a Balului Speranţei. Eveni-
mentul caritabil a adunat şi de aceas-
tă dată câteva zeci de reprezentanţi ai 
mediului de afaceri şi politic, mai mult 
sau mai puţin dispuşi să-şi deschidă 
portofelele pentru o cauză nobilă. În 
cadrul Balului, cei prezenţi au fost in-
vitaţi să liciteze pentru mai multe ope-
re de artă, bijuterii, şi, în premieră, un 
echipament complet al FC Timişoara 
pe care şi-au lăsat autografele toţi fot-
baliştii clubului alb-violet. Obiectele au 
fost donate de membri ai asociaţiei şi 
de alte persoane inimoase, dornice să 
ajute organizaţia. Şi la această ediţie, 
asociaţia femeilor de afaceri a decis 
ca sumele colectate în urma Balului să 
fie utilizate pentru ridicarea unui azil 
de bătrâni în localitatea Giroc. În con-
turile proiectului caritabil au fost deja 
adunaţi în ultimii ani 40.000 de euro, 
bani necesari ridicării aşezământului 
pentru persoanele vârstnice. Pe lângă 
aceşti bani, mai mulţi oameni de afa-
ceri au anunţat că vor sponsoriza ridi-
carea construcţiei în diferite etape. De 
asemenea, terenul de 3.000 de metri 
pătraţi din Giroc a fost donat pentru 
construirea căminului, la fel ca mate-

rialele de construcţie 
pentru fundaţia clădi-
rii şi aparatura medi-
cală.  „De trei ani de 
zile am gândit acest 
proiect. Dacă totul 
merge bine şi, prin 
grija domnului primar 
Iosif-Ionel Toma, vom 
obţine la timp avizele, 
în primăvară dema-
răm lucrările şi în doi 
ani sperăm să reuşim 
ridicarea centrului, 
astfel că 50 de per-
soane se vor putea 
bucura de serviciile 
acestuia. Vrem să 
construim un centru la standarde eu-
ropene, care să fie dotat cu tot ceea 
ce-i trebuie şi să dispună de medici şi 
asistente sociale şi medicale. De ase-
menea, intenţionăm să înfiinţăm şi o 
fundaţie nonprofit care să se ocupe de 
acest cămin, să-l gestioneze şi, astfel, 
să-l includem în circuitul lăcaşelor so-
ciale. La ediţia de anul trecut a Balului 
Speranţei, am strâns, în acest scop, 
1,3 miliarde de lei vechi, iar la ediţia din 
acest an – 1,2 miliarde de lei vechi”, 
a declarat Maria Grapini, preşedinte-

le Asociaţiei Femeilor Antreprenor din 
România. Beneficiarii acestui centru 
vor fi persoanele cu venituri mici care 
nu pot fi trataţi acasă, în familie. Asoci-
aţia Femeilor de Afaceri din România 
(AFAR) dezvoltă, din 1999, activităţi 
sociale care au în vedere susţinerea 
copiilor cu rezultate deosebite, progra-
me de ajutorare a copiilor din centrele 
de plasament, reabilitarea căminelor 
de bătrâni din Timişoara, renovarea şi 
dotarea spitalelor şi policlinicilor pen-
tru copii, a şcolilor şi grădiniţelor din 
judeţ.                    Vasile TOMOIAGĂ
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Biserica din Chişoda a fost sărbătorită la 275 de ani de la atestare
Dumnezeu a fost alături de chişozeni şi de biserica lor

Bisericia Ortodoxă din Chişoda la ceas aniversar - clopotele ei au sunat duminică a sărbătoare
E greu să numeri 275 de ani, 

este şi mai greu să trăieşti atâţia ani, 
să fiinţezi aproape trei veacuri în de-
cursul a patru secole… Dumnezeu a 
arătat că se poate! Prin voia Lui, Bi-
serica Ortodoxă din Chişoda a fost 
sărbătorită duminică, la 275 de ani de 
la înălţarea ei. În sunetul clopotelor, 
un sobor de preoţi în frunte cu Prea 
Sfinţia Sa Paisie Lugojanu, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi 
oficialităţile comunei, urmate de alaiul 
mulţimii, au participat la sfinţirea bise-
ricii din Chişoda şi la Sfânta Liturghie 
care s-a oficiat cu acest prilej. Toate 
au avut loc într-o atmosferă de adân-
că pioşenie şi în intonările liturgice ale 
corului. 

Lăcaşul de cult din Chişoda, 
pentru vechimea şi importanţa lui, a 
devenit monument istoric, de-a lungul 
veacurilor aici petrecând toată sufla-
rea chişozenilor cele mai importante 
momente ale vieţii prin taina Sfântului 
Botez, a Căsătoriei ori a morţii. Clopo-
tele Bisericii din Chişoda au zvonit cu 

În cuvântul său, 
rostit cu ocazia aniver-
sării a 275 de ani de la 
ctitorirea bisericii chişo-
zene şi cu prilejul dez-
velirii bustului preotu-
lui-profesor Aurel Jivi, 
primarul comunei Giroc,  
Iosif-Ionel Toma, a expus 
câteva dintre momentele 
de răscruce prin care a 
trecut Biserica Ortodoxă 
din Chişoda. “Au fost pe-
rioade – spunea prima-
rul Iosif-Ionel Toma – în 
care biserica de aici a 
trecut prin momente de-
osebit de grele. Sunt 275 
de ani de la ctitorire. Ne 
este şi greu să numărăm 

toţi aceşti ani, chiar de 
ar fi să o facem din 10 în 
10. Biserica din Chişoda 
a cunoscut orgiile răz-
boaielor, a cunoscut pri-
goana asupririi, a trecut 
peste momentele în care 
enoriaşilor le-a fost inter-
zisă intrarea în biserică. 
A depăşit toate acestea 
cu credinţa în Dumne-
zeu, alături de oame-
nii din sat. Dumnezeu 
ne-a dăruit astăzi, iată, 
o zi minunată şi însorită 
pentru a sărbători acest 
moment important al Bi-
sericii Ortodoxe din Chi-
şoda. Să credem în el, 
să credem în biserică”.

Preţuire şi recunoştinţă
Edilul comunei Giroc s-a implicat 

mereu în asigurarea bunului mers al 
vieţii bisericeşti din Chişoda. Trebuie 
menţionat efortul Primăriei şi al Con-
siliului Local, care s-au implicat, mai 
ales după incendiul din 1997, pentru 
renovarea şi restaurarea lăcaşului 
de cult. Apoi, tot prin grija autorităţilor 
locale, s-a amenajat parcul din jurul 

Bisericii şi s-a realizat bustul profeso-
rului-preot Aurel Jivi, dezvelit cu acest 
fericit prilej. 

“Drept urmare, Arhiepiscopia Ti-
mişoarei şi Parohia Ortodoxă Română 
Chişoda acordă o Diplomă de onoare 
domnului Primar Iosif-Ionel Toma, în 
semn de mulţumire, de consideraţie şi 
apreciere pentru strădaniile depuse în 

slujba Bisericii Ortodoxe din Chişoda. 
Dumnezeu să vă ajute şi să vă dăru-
iască sănătate pentru a ne bucura îm-
preună cât mai mult timp de tot ceea 
ce aţi făcut”, a sunat motivaţia, citită de 
preotul-paroh Traian Debucean, pen-
tru care edilul comunei Giroc a primit 
diploma semnată de Înalt Prea Sfinţia 
Sa Nicolae, Mitropolitul Banatului.

Cetăţean de onoare
Prea Sfinţita Sa Paisie Lugojanu, Episcop-

Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, care a condus 
ceremonialul religios în duminica sărbătoririi a 
275 de ani de la ctitorirea Bisericii din Chişoda şi 
a dezvelirii bustului preotului-profesor Aurel Jivi, 
a primit, din partea primarului Iosif-Ionel Toma, 
Diploma şi Placheta privind titlul de Cetăţean de 
Onoare, conferit de Consiliul Local al Comunei 
Giroc. Prea Sfinţia Sa episcopul Paisie Lugo-
janul a fost mereu alături de creştinii din Giroc 

şi Chişoda, iar acest lucru nu a trecut neobser-
vat de către comunitatea de aici. Acordarea ti-
tlului de Cetăţean de Onoare a venit ca urmare 
a propunerilor făcute de consilierii locali Lenuţa 
Terteci şi Octavian Gruiţă. PS Paisie Lugojanu 
a fost alături de comunitatea din Giroc, în acest 
an, de două ori – prima dată la sărbătorirea a 
250 de ani de la ctitorirea Bisericii Ortodoxe din 
Giroc, iar a doua oară acum, la evenimentul bi-
sericesc de la Chişoda.

Cuvânt de mulţumire
“Prea Sfinţite Părinte Episcop, 

domnule Primar, prea cucernicilor pă-
rinţi, consilieri, protopopi şi preoţi, iubiţi 
credincioşi şi credincioase, Ne aflăm 
aici în această zi pentru a sărbători îm-
preună împlinirea a 275 de ani de la 
prima atestare documentară a bisericii 
din Chişoda. Moment care ne arată că, 
încă din cele mai vechi timpuri, comu-
nitatea credincioşilor parohiei Chişoda 
s-a îngrijit, cu dragoste şi efort, pen-
tru a avea un loc în care să se poată 
ruga împreună lui Dumnezeu. Nu este 
de mirare faptul că Dumnezeu şi-a re-
vărsat darurile sale peste oamenii din 
satul acesta, căci dacă în bunătatea 
Lui nemărginită ajută şi pe cel necre-
dincios, cu atât mai mult va veni în 
întâmpinarea celor cu o credinţă ve-
che şi nestrămutată, cum este cea a 
credincioşilor din Parohia Chişoda. Şi 
dacă fiecare dintre noi, la moment de 
sărbătoare, ne lăsăm straiele vechi şi 
le îmbrăcăm pe cele noi, la fel a făcut 
şi biserica noastră. Însă bucuria aces-

tui moment a fost împlinită de sosirea 
în mijlocul nostru a Prea Sfinţiei Sale 
episcop Paisie Lugojanu, care a venit 
să se bucure împreună cu noi, să slu-
jească împreună cu noi, dar, mai ales, 
să cheme harul Duhului Sfânt, care 
să vină şi să binecuvânteze biserica 
noastră. După cum am văzut la sfâr-
şitul Sfintei Liturghii, s-a făcut şi slujba 
de pomenire a preotului profesor uni-
versitar dr. Aurel Jivi, care a fost fiu al 
satului. Pentru că în timpul vieţii sale 
a cinstit pe Dumnezeu într-un mod cu 
totul deosebit, fiind o personalitate a 
învăţământului teologic românesc, dar 
şi o punte de legătură cu lumea ecu-
menică creştină, în parcul bisericii s-a 
ridicat un bust, pentru a-l păstra viu în 
memoria noastră, a tuturor, de-a lungul 
timpului. Pentru că astăzi sărbătorim 
acest eveniment, fiind prezenţi într-un 
număr atât de mare, aş dori să mul-
ţumesc lui Dumnezeu că ne-a învred-
nicit să trăim aceste zile de linişte, de 
pace şi bucurie, zile în care să ne pu-

tem ruga şi mulţumi celui Atotputernic. 
Doresc să mulţumesc Întâistătătorului 
nostru, Preasfinţitului episcop-vicar 
Paisie Lugojanu, că ne-a făcut o mare 
onoare prin prezenţa sa astăzi, rugân-
du-l să mai poftească, reactivându-ne 
viaţa noastră şi puterea de a ne ruga. 
De asemenea, mulţumesc pentru îm-
preunăslujire şi participare onoraţilor 
consilieri şi protopopi şi tuturor preoţi-
lor care astăzi au venit aici ca împre-
ună bucurându-ne să aducem rugă-
ciuni lui Dumnezeu. În mod deosebit, 
mulţumesc domnului Primar Iosif-Ionel 
Toma şi Consiliului Local Giroc pentru 
înţelegerea şi buna colaborare, că îm-
preună, prin bunăvoinţa lor şi sprijinul 
material la toate lucrările ce s-au făcut 
la biserica din Chişoda, de la Crucea 
din vârful turnului, până la fundaţie şi 
parcul din jurul ei şi toate celelalte imo-
bile ce ţin de Parohia Chişoda, au făcut 
posibil să ne putem ruga într-o biserică 
atât de primitoare (…)”.

Preot-paroh Traian DEBUCEAN

«glasul lor de aramă seculară» săr-
bătoarea de seamă a întregii aşezări. 
Ele au fost cele care au răsunat de-a 
lungul veacurilor şi la sărbători, dar şi 
la vreme de restrişte pentru chişozeni. 
Duminică, ele au răsunat a sărbătoa-
re! Alături de Prea Sfinţia Sa Paisie  
Lugojanu, Episcop-Vicar al Arhiepi-
scopiei Timişoarei, a fost un sobor 
de preoţi alcătuit din: Protopop Ioan 
Bude, Protopopiatul 1 Timişoara, pre-
ot Ionel Popescu, vicar administrativ, 
preot Zaharia Pereş, consilier cultural 
al Mitropoliei Banatului, protopop Bujor  
Păcurar, Protopiatul Făget, proto-
pop Vasile Plestici, Parohia Moldova 
Nouă, diaconul Eugen Babescu, preot 
Adrian Chermeleu, Parohia Giroc 1, 
preot Daniel Mateia, Parohia Giroc 2, 
preot Dragoş Debucean, Parohia Chi-
şoda şi  preotul-paroh al bisericii din 
Chişoda, Traian Debucean. Din par-
tea oficialităţilor locale au participat 
edilul şef al comunei Giroc, primarul  
Iosif-Ionel Toma, viceprimarul comu-
nei, Ionel Popazie, şi consilierii locali.

Biserica din Chişoda, ieri şi azi
Biserica Ortodoxă Română din 

Chişoda s-a clădit în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea, după tipul biseri-
cilor introduse de guvernul de la Viena, 
numit ”stil vienez”.  După tradiţia păs-
trată din bătrâni, biserica s-a clădit pe la 
anul 1735. Hramul sfintei Biserici este 
Adormirea Maicii Domnului, iar lăcaşul 
a fost construit în centrul satului, lângă 
şcoală şi peste drum de Casa Naţiona-
lă. La început, biserica a fost mică şi se 
pare că în jurul ei era dispus cimitirul. 
Cel mai vechi act din arhiva parohială 
referitor la Biserica din Chişoda datea-
ză din anul 1904. Cea dintâi pictură a 
bisericii şi iconostasului s-au realizat în 
1829, de pictorul Paul Murgu, acelaşi 
care a pictat şi biserica ortodoxă din 
Oradea. Mai târziu, în anul 1953, după 
ce a fost înlocuită structura din lemn 
de la acoperişul turnului şi s-a refăcut 
acoperişul cu tablă zincată, în data de 
15 noiembrie ÎPS Mitropolitul Vasile  
Lăzărescu vine la biserica noastră, pen-
tru a o sfinţi şi pentru a depune la sfânta 
masă a altarului moaşte de sfinţi. După 
anul 1955 se confecţionează, se sfin-
ţeşte şi se ridică în vârful turnului cru-
cea metalică ce dăinuie şi în prezent. În 
anul 1964 se efectuează lucrări de re-
paraţii, de restaurare în interior şi exte-
rior, iar pictorul Iulian Toader, din Arad, 
realizează pictura bisericii. În data de 13 
martie 1966, comunitatea creştinilor din 
localitatea noastră primeşte vizita ÎPS 
Mitropolitul Nicolae Corneanu, care a 
binecuvântat şi sfinţit biserica. Biserica 

noastră a fost afectată, în 1997, de un 
incendiu, în urma căruia s-au demarat 
ample lucrări de reparaţii capitale ale 
acoperişului, dar şi reparaţii interioa-
re şi exterioare. În anul 1998, biserica 
este pictată în tehnica frescă de către  
Teodora Cican şi Lăcrămioara Fulga. 
După finalizarea tuturor lucrărilor, în 
data de 28 mai 2000, biserica va fi sfin-
ţită de ÎPS Nicolae Corneanu, în pre-
zenţa preoţilor Dimitrie Băloni şi Traian 
Debuceanu, a protopopului Timişoarei, 
Ioan Bude, şi a primarului comunei Gi-
roc, Iosif-Ionel Toma. O nouă vizită ca-
nonică se realizează în biserica noastră 
în 1 iulie 2001, cea a PS episcop-vicar  
Lucian Lugojanul, iar la data de 11 mai 
2008 credincioşii bisericii noastre au 
primit vizita PS episcop-vicar Paisie  
Lugojanu, cu ocazia hirotonirii ca preot a 
diaconului Dragoş Debucean. În ultimii 
cinci ani, primind un sprijin substanţial 
din partea Primăriei Giroc, dar mai ales 
prin implicarea directă a domnului primar  
Iosif-Ionel Toma, biserica noastră a 
cunoscut un important proces de mo-
dernizare de care beneficiază toţi creş-
tinii localităţii noastre. În luna februa-
rie 2010, biserica noastră demarează 
proiectul Genesis, din cadrul progra-
mului naţional al Patriarhiei Române,  
«Hristos, împărtăşit copiilor». Acest 
proiect de catehizare este realizat în 
parteneriat cu Primăria Giroc şi Grădi-
niţa cu Program Prelungit din Chişoda 
şi se adresează copiilor cu vârsta cu-
prinsă între 4 şi 9 ani.

Preoţii-parohi, repere peste timp
Un capitol important este cel refe-

ritor la preoţii slujitori ai altarului bisericii 
ortodoxe din Chişoda. Date cu privire la 
preoţii care au slujit la biserica din Chi-
şoda au apărut odată cu primul registru 
matricol de botezaţi, cununaţi şi decedaţi 
din 1779, conform căruia primii preoţi 
care au slujit biserica noastră au fost Ioan 
Mihailovici şi Cristofor Blagoevici. De la 
această dată şi până în zilele noastre au 
slujit altarul bisericii, pentru o perioadă 
mai scurtă sau mai lungă de timp, 25 de 
preoţi, între care s-au remarcat în mod 
deosebit, pentru activitatea prodigioasă, 
următorii preoţi: Victor Aga – care a avut 
cea mai lungă păstorire, timp de 44 de 
ani, de la 1 decembrie 1904, până la 1 
octombrie 1948. Pe parcursul vieţii şi ac-
tivităţii preoţeşti, se remarcă în domeniul 

cercetării, publicisticii şi literaturii; Dimitrie 
Băloni – slujeşte din 9 decembrie 1948 şi 
se pensionează la 31 martie 1976, este 
reîncadrat în 1993 şi funcţionează până 
în 31 martie 1997. În cele peste trei dece-
nii de activitate, preotul Dimitrie Băloni va 
întreprinde numeroase lucrări de repara-
ţii şi modernizare a bisericii, se implică în 
mod deosebit în activitatea spirituală a 
localităţii, predă ore de religie la şcoala 
din Chişoda, publică articole în ziarul lo-
cal, realizează în manuscris monografia 
localităţii şi a bisericii din Chişoda; înce-
pând cu data de aprilie 1997 şi în pre-
zent, slujitor al bisericii din Chişoda este 
Traian Debucean, iar din 11 mai 1998 şi 
în prezent, pe al doilea post slujeşte pre-
otul Dragoş Debucean.         

Liviu RÂMNEANŢU
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Ba, al meu e mai frumos!

Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător 
mântuirii noastre, înmulţind şi întinzând spre mul-
ţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi 
văzându-se. Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la 
pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-s-a lui Iacov 
când fugea de fratele său. Mers-a înaintea taberei 
fiilor lui Israel, când se izbăveau şi au scăpat de ro-
bia şi de chinul egiptenilor. Arăta-
tu-s-a lui Valaam, când mergea 
să blesteme pe Israel. Şi către 
Iosua al lui Navi a zis, când l-a în-
trebat: “Eu, Arhistrategul puterilor 
Domnului, acum am venit”. Aces-
ta a cufundat de tot şi râurile ce 
se revărsaseră de păgâni asupra 
aghesmei şi a locaşului de închi-
nare. Se află şi altele multe ce se 
spun despre el în Sfânta Scriptu-
ră. Pentru aceasta şi noi, având 
pe acesta ajutor şi păzitor vieţii 
noastre, prăznuim preacinstitul 
lui praznic. Împreună cu Sfântul 
Arhanghel Mihail, prăznuim şi pe 
prea frumosul şi prea veselitorul 
Arhanghel Gavriil. Pentru că şi 
acesta multe faceri de bine a fă-
cut neamului omenesc, atât în 
Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia 
lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâl-
cuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii me-
zilor şi ai perşilor şi ai elinilor: “Gavriile, zice, fă-l pe 
acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia” (Daniil. 
8, 16). Şi iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Da-
niil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică 
după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să 
vină Hristos. “Şi iată, zice Gavriil, bărbatul pe care 
l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a 
atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a 
făcut să înţeleg şi celelalte” (Daniil 9, 21). Acesta 
este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să 

nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit 
lui Ioachim şi Annei că au să nască pe Doamna şi 
Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.

Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Za-
haria, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va 
naşte pe marele Ioan înaintemergătorul. Acesta a 
hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece 
ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cereas-

că. Acesta însuşi, şi cine se îndo-
ieşte?, a binevestit Născătoarei 
de Dumnezeu că va naşte de la 
Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat 
lui Iosif în vis, precum zic mulţi, 
şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia 
pe Mariam, femeia sa, că ce s-a 
zămislit într-însa este de la Duhul 
Sfânt. Acesta s-a arătat şi păstori-
lor şi le-a binevestit că S-a născut 
Hristos Mântuitorul lumii. Acesta 
şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul 
şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. 
Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să 
se întoarcă în pământul lui Israel. 
Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi 
din scriitorii de cântări socotesc 
că dumnezeiescul Gavriil a fost 
şi îngerul cel îmbrăcat în veşmânt 

alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de 
pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi 
a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a binevestit 
mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem 
mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la 
iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu 
din început până în sfârşit.

Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăz-
nuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, şi 
cheamă harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajuto-
rul şi rugăciunile lor şi în veacul de acum să aflăm 
scăpare de rele, şi în cel ce va să fie să ne învredni-
cim de bucuria cerească şi de împărăţie.         (V.T.)

Reflecţii duhovniceşti  
la început de toamnă...

Începutul de toamnă este întotdeauna şi în-
ceputul unui nou an bisericesc, pentru că anul bise-
ricesc începe la 1 septembrie. Oamenii gospodari 
au prilejul de a face bilanţul muncii lor, a trudei de 
zi cu zi. Omul, însă, nu are numai o existentă bio-
logică, ci are şi o existenţă spirituală. De aceea, el 
simte permanent nevoia de a-şi căuta originea care 
este la Dumnezeu. Călăuza noastră duhovnicească 
pe cărarea care duce la cer este Biblia sau Sfânta 
Scriptură în care avem revelate toate adevărurile 
de credinţă. Sfânta Scriptură o putem asemăna cu 
o fântână din care cu cât scoatem mai multă apă, 
aceasta e tot mai bună de băut. Sfântul Ioan Gură 
de Aur spunea că deschiderea Scripturilor însem-
nează deschiderea cerurilor. Biblia este „cronica” 
revelaţiei divine, cartea sfântă a „însemnărilor zil-
nice” din veşnicie în veşnicie, de la Faceri la Apo-
calipsă prin planul de mântuire şi inspiraţia Duhului 
Sfânt. Spunea cineva că Vechiul Testament se în-
ţelege prin Noul Testament, iar Noul Testament se 
înţelege prin Vechiul Testament. Aşadar, între cele 
două testamente există o strânsă legătură. Biserica 
ne învaţă că, în legea Vechiului Testament, Dumne-
zeu ne-a dat legea prin Moise, iar în Noul Testament 
ni s-a dat darul prin Iisus Hristos. Să ne aducem 
aminte de un episod din Cartea Estera: „În noap-
tea aceea, Domnul a depărtat somnul de la rege 
şi acesta a poruncit slujitorului să-i aducă Cronica 
însemnărilor zilnice („Cartea aducerilor aminte”) şi 
ele au fost citite înaintea regelui. Acolo se află scris 
ce descoperise Mardoheu regelui, păzitorii regelui, 
care uneltiseră să pună mâna pe regele Artaxerxe. 
Atunci a zis regele: „Ce cinste şi răsplată s-a dat 
lui Mardoheu pentru aceasta?”,  iar oamenii regelui, 
care-i slujeau, au zis: „Nu i s-a făcut nimic” (Estera 

6,13). Insomnia lui,  împăratul din Suza „care dom-
nea peste 127 de ţări de la India până în Etiopia, cel 
care a deţinut-o pe demna regină Vasti şi în locul că-
reia aceea să ajungă împărăteasa Estera, salvatoa-
rea poporului ales, nu are corespondenţă decât cu 
noaptea albă a lui Darius, împăratul mezilor şi per-
şilor, după aruncarea  prorocului Daniel în groapa 
cu lei (Daniel 6,19). Regele ascultă cu luare amin-
te citirea Cronicii însemnărilor zilnice sau a „Cărţii 
aduceri aminte”. Acolo era  consemnată fapta sal-
vatoare a lui Mardoheu care preaînchipuieşte jertfa 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Cruce, relatată 
de cei patru evanghelişti. Prin curajul reginei Este-
ra, Dumnezeu lucrează nevăzut, astfel că poporul 
evreu îşi recapătă libertatea de a trăi. Dacă citim 
cele 10 capitole ale cărţii Estera, ne dăm seama de 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Iată deci frumuse-
ţea unor însemnări duhovniceşti care şi în vremea 
noastră sunt actuale. Biblia ne face contemporani 
cu ea însăşi, precum ea însăşi devine contempora-
nă nouă. Biblia ne însemnează zilnic viaţa noastră.  
Sfântul Marcu Ascetul spune: „Cuvintele dumneze-
ieşti, scripturi, citeşte-le prin fapte şi nu le întinde în 
vorbe multe, îngânfându-te în deşert cu simpla lor 
înţelegere” şi iarăşi, mai departe, spune: „Dacă şi 
iubitor de învăţătură, fă-te şi iubitor de osteneală. 
Căci simpla cunoştinţă îngânfă omul”. Ca să avem 
folos de mântuirea din citirea Sfintei Scripturi, să ne 
pătrundem de  adevărul creştin că cele descoperi-
te acolo ne sunt date spre mântuire, că în cuvân-
tul Sfintei  Scripturi să ne pătrundem de adevărul 
creştin că cele descoperite acolo ne sunt date spre 
mântuire, că în cuvântul Scripturii ne cuprinde înţe-
lepciunea dumnezeiască pe care trebuie să ne-o în-
suşim. Tot ce citim să împlinim cu fapta că, cuvântul 
lui Dumnezeu a căzut într-un pământ bun şi rodeşte 
însutit în inima noastră dragostea, bucuria, pacea şi 
toată facerea de bine.   Diacon, Eugen BABESCU

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
(continuare din pagina 1)

„Şcoli pentru un viitor verde”
Omul este cel mai bun pri-

eten al naturii. El este cel care o 
cântă, cel care o ocroteşte, este în-
conjurat de ea asigurându-i astfel 
hrana, aerul, existenţa, dar poate 

să fie, în 
a c e l a ş i 
timp, chiar 
şi fără 
voia sa, 
cel mai 
mare duş-
man.

Par-
t ic iparea 
celor do-

uăzeci de preşcolari de la Gră-
diniţa P.P. Giroc şi a doamnelor 
educatoare Claudia Lidia Blidăran 
şi Sofia Uţică  la Concursul Naţi-
onal „Şcoli pentru un viitor verde” 
a avut scopul de a le forma co-

piilor bazele unei gândiri şi atitu-
dini centrate pe promovarea unui 
mediu natural propice vieţii, de a 
le dezvolta spiritul de responsabi-
litate faţă de ecosistem.

Dintre cele 2.380 de echipe 
înscrise în concurs, aproximativ 
1.400 au fost admise în faza de 
evaluare în urma trimiterii jurnale-
lor verzi şi a probelor cerute pen-
tru această fază. Din cele 1.400 
de echipe, Grădiniţa P.P. Giroc 
s-a clasat pe locul IV, cu 37 de 
puncte, punctajul maxim fiind de 
40, obţinând menţiune specială. 
Participarea din acest an este 
o bună încurajare, atât pentru 
doamnele educatoare, cât şi pen-
tru copii. Grija faţă de mediu este 
un subiect la care suntem sensi-
bili, pentru care găsim lucruri de 
făcut zilnic.       Lenuţa TERTECI

LA MULŢI ANI!

Ingrid Maria Vlad din Giroc, 
împlineşte un an la 24 noiembrie

Ioana Daria Florea
din Giroc, 
2 ani şi 9 luni

DENISA-NICOLETA 

ALMĂJEANU 

din Giroc, 

2 ani

Rubrică pentru doamne

Şi haina îl face pe om
Un studiu recent realizat de site-

ul www.gocompare.com şi la care au 
participat 3.000 de persoane arată că 

foarte multe femei din întreaga lume 
încearcă să ascundă faţă de parte-
neri câţi bani cheltuiesc în realitate 
pentru haine, încălţăminte şi acceso-
rii. Acelaşi raport evidenţiază că două 
treimi dintre femei au tendinţa de a-şi 
descrie noua achiziţie ca pe «un ade-
vărat chilipir», în timp ce altele pretind 
că au cumpărat «de la reduceri». De 

ce toate acestea? Pentru că este im-
portant cum arăţi în ochii celorlalţi, fie 
că sunt bărbaţi, fie că sunt femei. Sim-
plul fapt că decizi să nu accepţi să fii 
judecat după haine nu înseamnă că 
acest lucru nu ţi se va întâmpla. Ţi se 
întâmplă în permanenţă. Ţi se întâm-
plă chiar acum!! Aş vrea să încerci un 
experiment: ia orice revistă pentru fe-
mei şi priveşte toate femeile care apar 
în paginile ei! Priveşte toate modele-
le, în special pe cele din reclame! Vei 
observa ceva frapant: cele mai multe 
dintre ele sunt tinere şi foarte slabe. 
Un lucru este cert: forma aceasta nu 
este normală! Haideţi să fim o clipă 
realiste! Fotomodelul obişnuit are în 
jur de 1,80 m, 52 kg şi poartă maxim 
măsura 34. O femeie obişnuită are în 
jur de 1,65 m, 60 kg şi poartă măsu-
ra 40. Cu toate acestea, majoritatea 
vestimentaţiei pe care o poţi găsi în 

magazine este concepută pentru mo-
delele înalte şi slabe.

Iată câteva reguli care se aplică 
oricărei femei, de fiecare dată, indife-
rent de înălţime, greutate sau siluetă:

1. Nu-ţi îmbrăca silueta cu for-
ţa în orice stil!

De exemplu: rochia furou din 
materiale lucioase NU poate fi îmbră-
cată de femei care poartă o măsură 
peste 44!; pantalonii cu talie joasă NU 
pot fi purtaţi de femei cu şolduri late 
sau cu abdomen proeminent!; femeile 
scunde NU trebuie să poarte cizme de 
culori închise până la genunchi!

2. Alege-ţi lenjeria potrivită! 
3. Nu cheltui mult pe produse 

vestimentare în tendinţă! Tendinţele 
pot fi înşelătoare!

4. Alege-ţi materiale şi croieli 
care te fac să pari mai suplă!

Indiferent de conformaţia trupu-

lui tău, unele materiale şi croieli te vor 
face să pari mai suplă. Scopul tău este 
să le găseşti pe acelea care-ţi accen-
tuează silueta cel mai bine.

5. Ignoră etichetele!!!!! Con-
tează cum îţi vine îmbrăcămintea.

Nu orice stil va arăta bine pe 
tine. Simplul fapt că ceva este la modă 
nu înseamnă că ar trebui să-l şi porţi. 
De ce să cheltuieşti banii pe ceva ce 
nu arată extraordinar pe tine? Dacă 
vrei să arăţi bine, trebuie să adopţi o 
îmbrăcăminte ce copiază proporţiile 
unei clepsidre. Adăugând la silueta 
corpului tău proporţiile potrivite ale 
îmbrăcăminţii rezultă un echilibru ves-
timentar perfect armonios. Aflând pro-
porţiile naturale ale corpului tău, poţi 
face alegerile vestimentare corecte şi 
poţi crea iluzia că eşti perfect proporţi-
onată şi te simţi bine în pielea ta.

Codruţa TOMESCU

ECONOMIA MORŢII V

COSTURILE MODIFICĂRILOR GENETICE
Tot mai mult se vorbeşte despre modifica-

rea genetică a plantelor şi, mai nou, a animalelor. 
Aceasta înseamnă obţinerea unui organism viu, că-
ruia, prin intermediul tehnicilor de inginerie genetică, 
i s-a transferat una sau mai multe gene specifice al-
tui organism viu, din altă specie. Toate speciile şi-au 
dezvoltat, de-a lungul a milioane de ani, mecanisme 
complexe prin care se apără de invazia ADN-ului 
străin. Geneticienii trebuie să distrugă integritatea 
acestei bariere a speciei pentru a introduce o nouă 
caracteristică genetică într-o plantă sau un animal.

Când oamenii de ştiinţă au început modifica-
rea genetică, acum 40 de ani, credeau că o genă 
exprimă o singură caracteristică şi că ADN-ul trans-
genic este stabil şi atunci când este forţat să treacă 
bariera speciilor. Se pare că o nouă tehnică a bio-
logiei moleculare ne-a permis să depăşim etapele 
normale ale evoluţiei naturale.

În 1975 a fost organizată o conferinţă de că-
tre pionerii din domeniul ingineriei genetice pentru a 
discuta etica şi siguranţa noii tehnologii transgenice 
descoperite. Unii biologi au adus argumente pentru 
amânarea cercetărilor, cu scopul de a se stabili mai 
întâi siguranţa tehnologiei. Delegaţii la conferinţă au 
votat împotriva amânării, dar au promis să păstreze 
tot ADN-ul obţinut şi organismele modificate genetic 
în siguranţă, în laboratoare. Numai că nu văd practic 
cine îi poate verifica dacă respectă promisiunile. Nu 
ştim ce riscuri creează această tehnologie în timp, 

pentru că nu s-au făcut teste. Iar efectele nedorite 
sunt un secret bine păstrat de firmele care fac astfel 
de biotehnologii.

Astăzi, atât biotehnologia agricolă, cât şi cea 
medicală se folosesc de inginerie genetică. Bioteh-

nologia medicală a dus la crearea multor medica-
mente care salvează vieţi. Aceste produse farmace-
utice sunt fabricate în condiţii stricte, în laboratoare 
securizate. Plantele modificate genetic, spre deose-
bire de medicamente, se reproduc. Iar odată elibe-
rate în mediu nu pot fi controlate. 

Folosirea biotehnologiei pentru a produce 
hrană nu este un fapt nou. Timp de aproximativ 

6.000 de ani oamenii au folosit drojdia, un orga-
nism viu, pentru a face pâinea să dospească. Şi am  
folosit-o tot de atât timp pentru a fermenta berea şi 
vinul. Am putea zice că nu este nimic nou descoperit 
de oameni. Dar este complet greşit. Ingineria gene-
tică este o revoluţie radicală în producerea hranei. 
Este o tehnologie care invadează celulele. Este ce-
lebru faptul că prin biotehnologii speciale se ia gena 
unui peşte şi se pune într-o roşie pentru ca aceasta 
să reziste la temperaturi scăzute. Dar foarte intere-
sant este cum ajunge această genă în roşie. Sin-
gurul mod în care aceasta se poate face este să 
invadezi celula roşiei şi să pui gena peştelui acolo. 
Dar cine se pricepe la invazia celulelor? Surpriză…! 
Doar bacteriile şi virusurile. Abilitatea acestora de a 
invada mamiferele, în diferite moduri îi îngrijorează 
pe mulţi oameni, atunci când vine vorba de bioteh-
nologie. Pentru că la asta se reduce totul. Pentru 
a putea muta material genetic între organisme in-
compatibile, trebuie să te comporţi ca bacteriile şi 
viruşii şi să invadezi celulele, să te instalezi acolo în 
acelaşi mod. Iar ce se va întâmpla în timp nimeni nu 
ştie. Plantele sau animalele modificate genetic pot 
avea consecinţe din cele mai nefaste pentru cei care 
le consumă. Fiindcă totul se întâmplă într-o lungă 
perioadă de timp, este foarte greu să legi diferitele 
boli sau epidemii de diferitele alimente provenite din 
plante sau animale modificate genetic.    (va urma)

Gabriel TOMESCU

Activitate metodică la matematică
În data de 4 noiembrie, Şcoala cu clasele I-VIII 

Giroc a fost gazda Cercului pedagogic al profesorilor 
de matematică din zona Timişoara Sud. Realizată 
sub forma unui proiect de parteneriat între Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Timiş, Şcoala Giroc şi Şcoala 
nr.22 Timişoara, activitatea a adus în şcoala noastră 
36 de profesori, fiind condusă de domnul inspector 
de matematică Zeno Blajovan şi profesor metodist 
Cerasela Bociu.Cercul pedagogic a debutat cu o 
lecţie demonstrativă susţinută de domnul profesor 
Ioan Oprea, la clasa a VIII-a, unde elevii au rezolvat 
exerciţii pe două nivele de dificultate. Deşi emoţio-
naţi, în prezenţa celor 36 de invitaţi, elevii au fost 
activi, răspunsurile au fost corecte, iar exerciţiile au 
fost rezolvate prin muncă independentă şi la tablă.
Domnul profesor, cu mult tact pedagogic, a actuali-
zat cunoştinţele anterioare, a accentuat rezultatele 
corecte şi a completat cu explicaţii pentru fixarea 
cunoştinţelor. La analiza lecţiei asistate a fost apre-

ciată activitatea domnului profesor Oprea şi munca 
elevilor clasei a VIII-a. Partea a doua a activităţii a 
cuprins un referat cu tema „Evaluarea predictivă” şi 
discutarea unor teste pregătite şi aplicate de profe-
sorii de matematică prezenţi. Ca un rezultat al aces-
tei activităţi, va fi publicată o culegere de teste de 
matematică ce va veni în sprijinul elevilor iubitori de 
calcule şi figuri geometrice.

Melentina COSTA
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Semnalul de „ALARMĂ AERIANĂ” 
are 15 sunete a 4 secunde fiecare, 
cu pauză de 4 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat, 
semnalul se compune din 15 sunete 
a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 
secunde între ele.

Semnalul de „ALARMĂ LA DEZAS-
TRE” constă în 5 sunete a 16 se-
cunde fiecare, cu pauză de 10 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu 
aer comprimat, semnalul se compu-
ne din 5 sunete a 8 secunde fiecare, 
cu pauză de 5 secunde între ele.

„PREALARMA AERIANĂ” are 3 
sunete a 32 de secunde fiecare, 
cu pauză de 12 secunde între ele. 
Pentru sirenele cu aer comprimat, 
semnalul se compune din 3 sunete 
a 16 secunde fiecare, cu pauză de 
6 secunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet 
continuu, de aceeaşi intensitate, cu 
durata de 2 minute. Pentru sirene-
le cu aer comprimat, semnalul se 
compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeaşi intensitate, cu durata de 
1 minut.

Telefoane de urgenţă utile locuitorilor din comuna Giroc: 
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Comunitară - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929; Deranjamente APĂ-CANAL - 0752 192848

Preot profesor Aurel Jivi, imortalizat spre nemurire

Monografia Bisericii Ortodoxe din Chişoda

Preotul profesor Aurel Jivi s-a năs-
cut în 2 august 1943, în Chişoda. Repu-
tatul dascăl, prin mâna căruia au trecut 
zeci de generaţii de preoţi, are o carieră 
impresionantă. A făcut studii la Semi-
narul teologic din Caransebeş (1957-
1963), Institutul Teologic Universitar din 
Sibiu (1963 - 1967), cursuri de doctorat 
- specialitatea Bizantinologie şi Istorie 
Bisericeasă Universală - la Institutul Te-
ologic Universitar din Bucureşti (1967 - 
1970), cursuri de specializare - pentru 
lstoria Bisericească - la Facultatea de 
Teologie Episcopaliană din Cambrid-
ge, Massachusetts (1970-1971), apoi 
la Institutul Teologic “McCormick” din 
Chicago (1971-1973), unde a obţinut 
diploma de “master în teologie” (1973). 
Şi-a susţinut doctoratul la Institutul Teo-
logic din Bucureşti cu teza Ortodoxia în 
America (1982).  A fost asistent la Insti-
tutul Teologic din Sibiu – secţia istorică 
(de la 1 octombrie 1973), încredinţat 
cu suplinirea catedrei de Istorie Biseri-
cească Universală (1981-1983). De la 1 
octombrie 1983 a fost profesor titular la 
aceeaşi catedră, iar din 1991 - profesor 

şi la Facultatea de Teologie din Oradea. 
A fost hirotonit diacon (1984) şi preot 
(1993). A participat la mai multe întru-

niri cu caracter ecumenist peste hotare: 
Adunările generale ale Consiliului Ecu-
menic al Bisericilor de la Nairobi (1975) 

şi Vancouver (1983), a opta Adunare 
generală a Conferinţei Bisericilor Eu-
ropene de la Chania - Creta (1979), la 

întrunirile unor comisii ale Conferinţei 
Creştine pentru Pace, ale Programului 
pentru Educaţie teologică al Consiliului 

Ecumenic al Bisericilor, ale Comisiei 
internaţionale de dialog teologic între 
Bisericile Ortodoxe şi Alianţa Mondia-
lă a Bisericilor Reformate şi altele.  A 
ţinut cursuri ca “profesor vizitator” la 
lnstitutul teologic presbiterian din Pitts-
burgh, S.U.A. (1986), şi conferinţe pe 
teme de istorie bisericească la diferite 
facultăţi de teologie din S.U.A. şi Ma-
rea Britanie. Începând de duminică, 
preotul profesor Aurel Jivi are un bust 
în curtea bisericii din satul natal. Rea-
lizat în bronz de către sculptorul Aurel  
Gheorghe Ardeleanu, bustul a fost dez-
velit nu de mâna omului, ci de o pală 
de vânt, venită parcă de nicăieri, într-o 
zi calmă şi frumoasă cum a fost cea de 
duminică. Primarul comunei Giroc, Iosif 
Ionel Toma, a văzut în această întâmpla-
re un semn. ”Este un semn de la Dum-
nezeu!”, a exclamat primarul. Un semn, 
am adăuga noi, al faptului că, pe de-o 
parte, locuitorii din Chişoda sunt buni 
creştini, iar, pe de altă parte, lucrurile pe 
care le-a înfăptuit Aurel Jivi în viaţa sa 
pământească au fost primite aşa cum 
se cuvine de Dumnezeu.              (V.T.)

Sărbătoarea de duminică de la 
Chişoda a însemnat şi prezentarea 
Monografiei bisericii din sat, scrisă de 
preotul Dragoş Debucean şi realizată 
cu sprijinul Primăriei Comunei Giroc şi 
al Consiliului Local Giroc. 

În paginile ei, cititorul va găsi re-
perele celor 275 de ani de existenţă 
a lăcaşului de cult, amănunte despre 
slujitorii bisericii din satul de la margi-
nea Timişoarei ori fotografii, de epocă 
sau mai noi, realizate în diferite pe-
rioade ale existenţei sale. O lucrare 
completă, structurată pe capitole, care 

nu trebuie să lipsească din biblioteca 
niciunui chişozean. Despre lucrare a 
vorbit pro-
fesorul Li-
viu Râm-
neanţu: «A 
vorbi în lu-
mea de azi 
despre sat 
şi biserică 
înseamnă 
a pune în 
d i s c u ţ i e 
două rea-
lităţi care, 
a m b e l e , 
par din altă 
lume, mai 
altfel decât 
aceasta în 
care trăim.

P u -
tem spune 
că satul a 
fost pentru 
multă vre-
me locul 
în care se 
năşteau şi 
se formau 
oameni şi, tot aşa, biserica din mijlo-
cul satului era locul unde se năşteau 

şi se formau caractere puternice de 
eroi şi sfinţi, dintre oamenii aceştia de 

o d i n i o a -
ră, născuţi 
în sat şi 
metamor-
fozaţi prin 
credinţa pe 
care le-o 
sădeau în 
suflete mo-
şii şi stră-
moşii lor. 
B i s e r i c a 
are aceas-
tă menire, 
de a crea 
oameni noi 
din vechi, 
adică din 
cei care 
şi-au pier-
dut umani-
tatea prin 
păcat.

Dacă 
v e ş n i c i a 
s-a născut 
la sat, aşa 
cum spu-

nea Lucian Blaga, iar noi, cei de azi, 
nu mai vrem să avem de-a face cu 

satul unde s-au născut veşnicia şi bi-
serica prin care menţinem legătura cu 
veşnicia, înseamnă să recunoaştem 
că, de fapt, ne-am pierdut accesul la 
veşnicie. Tocmai de aceea, trebuie să 
conştientizăm că avem în continuare 
nevoie de sat, de creştinismul strămo-
şilor noştri, de Biserica în care ei se 
închinau, pentru că avem nevoie, ca 
neam şi ca naţiune, de oameni noi, 
renăscuţi moral, de oameni pe care 
Biserica singură şi nu numai ea poate 
să-i renască şi să-i crească, cu con-
diţia ca Biserica să nu apară în acest 
proces doar episodic.

Monografia Bisericii este un 
apel la neuitare, în acelaşi timp este 
un îndemn de suflet pentru noi toţi de 
a nu trata cu indiferenţă realităţile care 
dau consistenţă existenţei noastre în 
lume». 

Vasile TOMOIAGĂ
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