
Motto: 
“Mărire întru cei de sus lui 

Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bună voire!” (Lc. 2, 14).

Într-o vreme când aproape toţi 
dorim să trăim în credinţă şi să adu-
cem în sufletul nostru tot ceea ce este 
bun şi spre bucuria lui Dumnezeu, se 
întâmplă lucruri care, din păcate, ne 
lasă sufletul gol şi zdrenţăros. Neînţe-
legând de ce aceste lucruri se petrec, 
ne cufundăm tot mai mult în plăcerile 
acestei lumi păcătoase, în promova-
rea dezbinării, în spunerea de neadevăruri, într-o stare perma-
nentă de schimbare a sensului bun, al cuvintelor rostite, doar 
pentru nişte satisfacţii mărunte şi fără de folos.

Cu toţii am dori să ştim de ce aceste lucruri rele sunt mai 
multe şi mai promovate decât cele bune şi nu găsim decât un 
singur răspuns: nu suntem pregătiţi să găzduim pildele bune 
din Evanghelie, neînţelegând, de fapt, ceea ce trebuie să fa-
cem pentru ca lucrurile bune să ni se întâmple mai des decât 
cele rele. Încheiem un an cu multe încercări pentru tot poporul 
român, dar şi pentru cetăţenii comunităţii noastre şi, cu toate 
acestea, mulţumim bunului Dumnezeu că nu ne-a lăsat de iz-
belişte şi că a vrut să fie permanent prezent în viaţa, sufletul şi 
bisericile noastre.

Dacă ne gândim să schimbăm ceva în existenţa noastră, 
atunci trebuie să ţinem cont că viaţa spirituală ne îndeamnă să 
manifestăm o atitudine de dragoste faţă de Dumnezeu şi de că-
utări continue, la fel, pe toate acestea trebuie să le manifestăm 
şi faţă de semenii noştri.

Minunatele 
nopţi ale Crăciu-
nului, colindelor 
şi datinilor stră-
moşeşti să vă 
găsească la ceas 
de bucurie alături 
de cei dragi. Gândurile bune să vă 
însoţească pretutindeni, fericirea şi 
succesul să vă fie mereu alături!

Crăciun fericit şi un An Nou plin 
de împliniri!

Director, Marieta DENEŞ

Fie ca Sfintele Sărbători de iar-
nă să vă aducă 
bucurii lângă bra-
dul împodobit, iar 
îngerii, o dată cu 
vraja colindelor, 
să vă presare în 
suflete iubire. Vă 
doresc multă să-
nătate şi  Crăciun 

fericit alături de cei dragi. La mulţi ani!
Director, Melentina COSTA

La ceas de săr-
bătoare când anul are 
tâmplele ninse, iar co-
lindele ne încălzesc 
sufletul cu bucuria 
Crăciunului, vă doresc 
multă sănătate, pace şi 

prosperitate. Sărbători 
fericite! 

ŞEFUL POLIŢIEI 
COMUNALE GIROC
Inspector Florin HULUŢĂ

În aceas-
tă sărbătoare 
suntem che-
maţi să-l cău-
tăm, să-l cu-
noaştem şi să 
vorbim despre 
a d e v ă r a t u l 

Isus, nu pe unul fals sau de hârtie. 
El este adevăratul sărbătorit, 

care ne poate aduce adevărata bu-
curie, linişte şi mântuirea prin ierta-
rea păcatelor! Sărbători Fericite!

Pastor Iosif CODIŢĂ

An de an sărbătoarea Naşterii Domnului Isus 
Hristos sensibilizează lumea creştină... Ambianţa 
în care Dumnezeu Tatăl vrea să-I sărbătorim Fiul 
este dominată de iubirea faţă de El şi de semeni: 
“Sărutaţi pe Fiul, daţi cinste Fiului, luaţi învăţătură” 
(Psamul 2:12). Doar prezenţa Domnului în inimă 
aduce iubirea de care avem nevoie în familie şi în 

relaţiile cu semenii. Fie 
sărbătoarea aceasta o 
renaştere a iubirii Mân-
tuitorului în inima fieca-
rui creştin într-o vreme 
marcată de nevoi ma-
teriale şi lipsa de valori  
morale.  Din partea Bi-
sericii Creştine Baptiste 
vă dorim fericire, sănă-
tate, prosperitate şi iubi-
rea lui Isus să ne împo-

dobească caracterul şi viaţa. La Mulţi Ani!
Pastor, Victor Viorel ŢUŢ

Cu prilejul Prazni-
cului Naşterii Domnului 
Iisus Hristos în peşte-
ra din Bethleem (Casa 
pâinii) vă dorim să trăiţi 
cu aceeaşi intensitate 
momentele de bucurie 
duhovnicească pe care 
le-au cunoscut şi păsto-
rii şi magii atunci când 
L-au întâmpinat pe 
Pruncul Iisus. Fiecare 
dintre noi să-L primim pe Acesta în sufletele noas-
tre, căci doar aşa putem şi noi să cântăm: Hristos 
se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! 
Vă dorim ca naşterea Mântuitorului Iisus Hristos şi 
sfintele sărbători ale Anului Nou să vă aducă în fa-
miliile frăţiilor voastre multă bucurie şi înţelegere, 
credinţă şi dragoste creştină. Hristos s-a născut! 
Adevărat s-a născut! La mulţi ani!

Preot Paroh Daniel MATEIA

Cu oca-
zia sărbăto-
rii Naşterii 
D o m n u l u i 
nostru Iisus 
Hristos, a 
cărei bucu-
rie o simţim 
cu toţii, do-

rim tuturor 
credincioşi-
lor din Gi-
roc şi Chi-
şoda pace 
sufleteas-
că, bucurie 
în inimi şi 
binecuvân-
tare de la 
Dumnezeu. Sărbători fericite şi un An 
Nou cu multe împliniri.
Preoţii Traian şi Dragoş DEBUCEAN

(continuare în pagina 8)

Dragi locuitori ai comunei Giroc,
Să ne bucurăm împreună de Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi 

Anului Nou, în mulţumire că am străbătut, fiecare după puterile lui, 
drumul vieţii până în aceste momente. Să avem în suflet speranţa 
anilor viitori, cât mai mulţi, mai fericiţi şi mai bogaţi.

Primar
Iosif Ionel TOMA

„Într-o vreme când aproape toţi dorim să trăim în credinţă”
Cu prilejul Sfintelor Săr-

bători ale Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos, Anului  
Nou şi Botezului Domnului, 
adresez tuturor credincioşilor 
calde şi părinteşti  doriri de 
pace şi sănătate, fericire şi 
mult ajutor de la Dumnezeu în 

toată fapta cea bună! Să ne ajute Bunul Dumnezeu 
ca în anul care se apropie aurul credinţei, tămâia 
rugăciunii şi smirna de bună mireasmă a nădejdii să 
ne  îndrume paşii pe calea poruncilor Lui spre slava 
Prea Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. 

Preot paroh Adrian CHERMELEU

Cu pri-
lejul Sărbă-
torii Naşterii 
D o m n u l u i 
şi a Anu-
lui Nou, vă 
urez Cră-
ciun fericit şi 
multă pros-
peritate şi 
cele mai 

bune lucruri pe care să le duceţi la 
îndeplinire în noul an. Fie ca Săr-
bătorile de iarnă să ne călăuzească 
şi în lumina lor să avem bucurie şi 
pace în suflete. Noul an să vă des-
chidă drumul spre fericire şi împliniri!  
La Mulţi Ani!

Viceprimar, Ionel POPAZIE
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Sfântul Ştefan

Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc chinuit de 
diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis pe Arhanghelul Gavriil 
să zică Născătoarei de Dumnezeu: “Bucură-te ceea ce eşti 
plină de har, Domnul este cu tine!”. Şi îndată S-a zămislit 
Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, 
în preacuratul ei pântece. Când s-au împlinit nouă luni de 
la zămislire, ieşit-a porunca de la cezarul August ca să se 
înscrie toată lumea şi a fost trimis Quirinius în Ierusalim ca 
să facă înscrierea. Deci a venit şi Iosif, păzitorul Născătoa-
rei de Dumnezeu, cu dânsa ca să se înscrie în Betleem. 
Şi când a venit vremea să nască Fecioara, n-a găsit casa, 
că era multă lume; de aceea a intrat într-o peşteră săracă 
şi acolo a născut, fără stricăciune, pe Domnul nostru Iisus 
Hristos. L-a înfăşat ca pe un prunc şi L-a culcat în ieslea 
vitelor. Acolo, între vite, au pus pe Ziditorul tuturor, pentru 
că avea să ne mântuiască pe noi de întinăciune.

Sfântul Nicolae a 
trăit pe vremea tiranilor 
împăraţi Diocleţian şi 
Maximilian (284-305) 
şi a strălucit mai înain-
te în viaţa pustnicească 
şi, pentru nespusa lui 
bunătate, a fost făcut 
arhiereu. Fiind cu frica 
lui Dumnezeu, cinstind 
creştinătatea şi pro-
povăduind cu îndrăz-
neală şi cu glas slobod 
dreapta credinţă, a fost 
prins de mai marii cetă-
ţii Lichiei şi dându-l la 
osândă şi la cazne l-au 
închis în temniţă, îm-
preună cu alţi creştini. 
Şi de vreme ce mare-
le şi bine credinciosul 
Constantin, din voia lui 
Dumnezeu, s-a făcut 
împărat al romanilor, 
cei ce erau închişi au 
fost sloboziţi din legă-
turi şi, cu ei împreună, 
a fost slobozit şi marele 
Nicolae. Şi, mergând la 
Mira, n-a trecut multă 
vreme şi s-a strâns de 
către marele Constantin 
întâiul Sinod de la Nice-
ea, la care a luat parte 
şi minunatul Nicolae. Şi 
i s-a dat lui darul face-
rii de minuni, precum 
arată istoria vieţii sale. 
Scos-a din temniţă pe 
trei oameni năpăstuiţi, 
care prinzând de ves-
te că sunt osândiţi pe 
nedrept, au chemat pe 
Sfântul în ajutor, că, 
precum a izbăvit pe cei 
din Lichia, aşa şi pe 
dânşii să-i izbăvească. 
Pentru aceasta, dar, 
Sfântul Nicolae, ca unul 
ce era grabnic şi fier-
binte spre ajutor, s-a 
arătat în vis împăratului 
Constantin şi eparhului 
Avlavie. Pe acesta l-a 
mustrat pentru pâra ne-
dreaptă ce făcuse oa-
menilor la împăratul, iar 
pe împărat l-a înştiinţat 
cu amănuntul, arătân-
du-i că erau nevinovaţi, 
pârâţi din pizmă. Şi aşa 
prin visul acesta i-a iz-
băvit din primejdia tăie-
rii. Venind la adânci bă-
trâneţi, s-a mutat către 
Domnul, neuitând, nici 
după moarte, turma sa, 
ci în toate zilele dând cu 

îndestulare ale sale fa-
ceri de bine celor lipsiţi 
şi izbăvindu-i de tot felul 
de primejdii şi de nevoi. 
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Sfântul  
Nicolae

Sfântul  
Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan, Înainte-mergăto-
rul şi Bo-
tezătorul 
Domnului 
a primit de 
la însuşi 
D o m n u l 
H r i s t o s 
m ă r t u r i a 
că el era 
cel mai 
mare din-
tre toţi oa-
menii năs-
cuţi din 
femeie şi cel dintâi între Prooroci. Pe 
când încă se afla în pântecele mai-
cii sale, sfânta Elisabeta, el a tresărit 
de bucurie în preajma lui Mesia pe 
care îl purta în ea Prea Sfântă Maica 
Domnului, venită în vizită la verişoa-
ra ei (Luca 1, 39-54). La maturitate, 
el, “de care lumea nu era vrednică” 
(cf. Evrei 11, 38), s-a retras în pustiu, 
acoperit cu o haină din păr de cămilă 
şi încins cu o curea de piele (aceasta 
semnificând stăpânirea tuturor por-
nirilor trupeşti). Regăsind, ca un nou 
Adam, starea de armonie a firii noas-
tre create pentru a se dedica numai 
lui Dumnezeu, el se hrănea cu lăcus-
te conservate în miere sălbatică, şi 
îşi ţinea în contemplare mintea netul-
burată de grijile acestei lumi. În anul 
15 al domniei cezarului Tiberiu (anul 
29), Ioan, când a auzit Cuvântul lui 
Dumnezeu în pustie, s-a dus în regi-
unea Iordanului, pentru a predica po-
căinţa către mulţimile care veneau la 
el, atrase de viaţa sa îngerească. El 
îi boteza în apele Iordanului în semn 
de curăţire de păcatele lor, şi pentru 
a-i pregăti să îl primească pe Mântui-
torul, el îi îndruma să facă mai curând 
roade vrednice de pocăinţă, decât să 
se laude că sunt fiii lui Avraam. Re-
luând cuvintele proorocului Isaia, el 
le spunea:  Un glas strigă: “În pustiu 
gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în 
loc neumblat cărările Dumnezeului 
nostru. Toată valea să se umple şi tot 
muntele şi dealul să se plece; şi să fie 
cele strâmbe, drepte şi cele colţuroa-
se, căi netede. Şi se va arăta slava 
Domnului şi tot trupul o va vedea căci 
gura Domnului a grăit”.(Isaia 40, 3-5). 
Pentru că poporul se întreba dacă nu 
cumva era el Mântuitorul aşteptat de 
atâtea generaţii, Ioan le spune: “Eu 
vă botez cu apă, dar vine altul mai 
mare decât mine, El vă va boteza cu 
foc şi cu Duh Sfânt”.  Curăţenia sa şi 
dragostea sa pentru feciorie erau într-
atât de mari încât fost socotit vrednic, 
nu doar de a-l vedea pe Mântuitor, al 
cărui Înainte-mergător a fost să fie, ci 
chiar să Îl boteze în Iordan (“ca să se 
plinească dreptatea”) şi să fie marto-
rul descoperirii Sfintei Treimi cu acest 
prilej. Prin viaţa precum şi prin moar-
tea sa, Înaintemergătorul rămâne de 
asemenea pentru toţi creştinii un Pro-
fet şi un stăpânitor al vieţii spirituale. 
Prin comportamentul său ireproşabil, 
el îi învaţă să lupte până la moarte 
împotriva păcatului, nu numai pentru 
respectul dreptăţii şi ascultarea Legii 
lui Dumnezeu, dar şi pentru a înainta 
în virtute şi curăţia inimii. Orice con-
ştiinţă cizelată prin meditarea asupra 
Legii lui Dumnezeu se aseamănă, 
deci, cu Înaintemergătorul şi croieşte 
“căile Domnului” în sufletul care se 
căieşte, pentru a-i da cunoaşterea 
Mântuirii.
Pagină realizată de V. TOMOIAGĂ
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Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos – Crăciunul

Epifania sau 
Boboteaza

Sfânta si dumnezeiasca Arătare a Domnului 
Dumnezeu si Mântuitorului nostru Iisus Hristos o 
sărbătorim în 6 ianuarie, în toate sfintele biserici, 
făcând, de cu seară, slujba Privegherii. Că însuşi 
Dumnezeu Cuvântul, îmbrăcându-Se în Adam cel 
vechi şi plinind toate ale Legii, a venit la marele Pro-
oroc Ioan, ca să Se boteze. Şi acesta îl oprea, zi-
când către Dânsul: “Eu am trebuinţă să fiu botezat 
de Tine şi Tu vii la mine?”.

Dacă a auzit însă pe Domnul zicând: “lasă 
acum”, a cunoscut că botezul este plinirea a toa-
tă dreptatea şi L-a lăsat. Şi botezându-Se Hristos, 
toată firea apelor a sfinţit; şi cufundând în apele Ior-
danului toate păcatele oamenilor, îndată a ieşit din 
apă; înnoind şi zidind din nou pe omul, care era în-
vechit în păcate şi dându-i împărăţia cerurilor. 

Conducerea Primăriei Giroc urează tuturor locuitorilor comunei care poartă numele 
de Nicolae, Ştefan, Vasile sau Ioan ori omonimele acestor nume un sincer şi călduros

LA MULŢI ANI!

Sfântul  
Vasile cel Mare

Sfântul Ştefan după Noul Testament a fost dia-
con iudeu (evreu) din Ierusalim care a fost primul mar-
tir creştin, condamnat la moarte de autorităţile iudaice 
din Ierusalim. Potrivit Noului Testament, Sfântul Ştefan 
a fost unul dintre cei şapte bărbaţi ”plini de Duh Sfânt şi 
de înţelepciune”, aleşi de către apostoli pentru a îndeplini 
calitatea de diaconi. Ştefan a fost unul dintre ucenicii lui 
Iisus Hristos, care îl urmau pretutindeni şi care au asistat 
direct la faptele sale. Fiind ales să îi conducă pe diaconi, 
Sfântul Ştefan a fost numit Arhidiacon. La scurtă vreme 
după începerea misiunii sale de diacon, el a fost adus în 
faţa Sinedriului, pentru a fi acuzat de blasfemie contra lui 
Moise şi a lui Dumnezeu. Întrebat de acelaşi Caiafa care 
îl judecase pe Iisus cum răspunde acuzării, Sfântul Şte-
fan a ţinut o lungă cuvântare, acuzându-i, la rândul său, 
pe cei ce îi doreau pieirea. Sfântul Ştefan a fost găsit vi-
novat de blasfemie şi condamnat la moarte prin lapidare. 
Conform Noului Testament şi tradiţiei creştine, printre cei 
ce l-au judecat şi care au asistat la uciderea lui s-a aflat 
şi Saul, convertit ulterior la creştinism, cel ce avea să 
devină Sfântul Pavel.

Sf. Vasile episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai im-
portanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari 
teologi creştini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 şi a murit 
în Cezarea în ziua de 1 Ianuarie 379. El provine dintr-o familie 
creştină binecunoscută: tatăl său Sf. Vasile cel Bătrân a fost 
un renumit învăţător în Pont, iar sora sa Macrina şi fratele său 
Grigore din Nyssa au devenit deasemenea sfinţi. Sf. Vasile a 
studiat la Cezarea, la Constantinopol şi Atena, remarcându-se 
încă de tânăr prin profunde cunoştinţe în filosofie, astronomie, 
geometrie, medicină şi retorică. La Atena a legat o strânsă pri-
etenie cu Grigore de Nazianz, care a fost întotdeauna impre-
sionat de inteligenţa şi spiritul său profund. Sf. Vasile a deve-
nit apoi un strălucit profesor în NeoCezarea. La întoarcerea în 
Pont, el înfiinţează o mănăstire pe malul Iris-ului. Scrierile sale 
din acea perioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi de 
aceea Sf. Vasile este considerat părintele monahismului orien-
tal. El a depus un enorm efort la organizarea bisericii şi a luptat 
pentru drepturile clerului, totodată punând un mare accent pe 
temeinica pregătire canonică şi spirituală a preoţilor.

Nicolae, din mila lui Dumnezeu 
arhiepiscop al Timişoarei  
şi mitropolit al Banatului

Iubitului cler, cinu-
lui monahal şi dreptcre-
dincioşilor creştini har, 
binecuvântare şi pace 
de la Dumnezeu – Tatăl 
şi de la Domnul nostru 
Iisus Hristos.
Cinstiţi credincioşi şi 

credincioase,
A t o t p u t e r n i c u l 

Dumnezeu a binevoit 
ca şi în anul acesta – 
în tihnă, cu sănătate şi 

voie bună – să retrăim taina cea din veac ascunsă 
şi de îngeri neştiută a mântuirii noastre: Naşterea 
Domnului Iisus Hristos. La acest minunat popas du-
hovnicesc, inima noastră saltă de sfântă bucurie, 
reîmprospătându-şi firea din nesecatul izvor de lu-
mină şi putere care a coborât din cer pe pământ cu 
prilejul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos. Cu toţii 
suntem încredinţaţi că solia îngerilor din noaptea 
Naşterii răscoleşte firea noastră şi ne face să cuge-
tăm mai adânc. Înţelesul veştii celei bune de acum 
2010 ani: «Întru cei de sus mărire, pe pământ pace, 
între oameni, bună voire», este ca fiecare dintre noi 
să facem tot ce ne stă în putere pentru ca bucuria 
praznicului să fie cât mai mare, ca toată lumea să se 
îndestuleze trupeşte şi duhovniceşte din tihna şi ha-
rurile lui. De aceea, voioşiei creştineşti din vremea 
acestor sfinte sărbători, eu îi adaug toată dragostea 
mea de părinte duhovnicesc, dorindu-vă fiecăruia 
dintre voi sănătate, mântuire, spor în toate, pace şi 
bucurie întru mulţi şi fericiţi ani!

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Cât de tainică şi de nepătruns este minunea 

Naşterii lui Hristos Iisus, Domnul nostru, câte nă-
dejdi ale veacurilor nu năzuiau spre leagănul din 
ieslea Betleemului şi câte împliniri n-au decurs de-a 
lungul vremii, din Izvorul de înţelepciune care s-a 
născut într-un umil sălaş de animale! Câte minuni 
şi mai ales câte învăţături noi n-au venit pe pământ 
odată cu Pruncul Iisus! Cu câte simţuri şi cu câte 
puteri noi nu şi-au împrospătat oamenii viaţa, as-
cultând şi trăind învăţăturile veşnice ale Mântuito-
rului Iisus Hristos.(…) Acest Mântuitor făgăduit de 
Dumnezeu, dorit şi aşteptat de patriarhii Vechiului 
Testament şi prezis de prooroci, a şi venit, la împli-
nirea vremii. El a fost Domnul nostru Iisus Hristos, 
S-a făcut asemenea nouă, pentru ca prin viaţa Sa, 
prin învăţăturile, suferinţele şi moartea Sa pe cruce, 
să răscumpere păcatul strămoşilor noştri. (...) 

Dreptmăritori creştini şi creştine,
Pentru aceasta şi multe altele, zic bucuraţi-vă 

şi vă veseliţi cu toţii astăzi pentru că Hristos oda-
tă cu naşterea Sa ne-a adus atâtea daruri scumpe:  
pacea după care însetează sufletul nostru, dragos-
tea şi respectul faţă de aproapele, mila către seme-
nii în lipsă şi nevoi, răbdarea în necazuri, nădejdea 
care ne sprijină şi ne mângâie în toate amărăciunile 
vieţii, daruri care ne luminează viaţa şi ne întăresc 
fiinţa.  Pentru aceasta lumea creştină de două mii 
de ani prăznuieşte cu multă însufleţire şi nesfârşită 
bucurie amintirea unui minunat şi unic eveniment. 
Şi oricât timp va trece, praznicul acesta va fi întot-
deauna nou şi pururea în stare să ne înalţe sufletul 
spre o lume mai bună, mai senină, mai dreaptă, mai 
curată şi mai cinstită. Aşezată la sfârşitul unui an 
care se încheie şi în pragul unui an care începe, 
Naşterea Domnului ne este şi bun prilej de înnoire 
duhovnicească, cu spor şi sănătate pentru toţi, cu 
propăşire în viaţa sfintei noastre Biserici şi cu rea-
lizări măreţe şi fericire în viaţa fiecăruia dintre noi, 
aşa cum vă urez şi vă doresc din toată inima, dragii 
mei credincioşi. Al vostru de tot binele doritor şi că-
tre Dumnezeu fierbinte rugător,

Nicolae
Arhiepiscop şi Mitropolit

La Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos

Mesaje cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi  
a Anului Nou adresate de reprezentanţii principalelor culte

Iubiţi fraţi întru preoţie, Iubiţi credincioşi, Iubiţii 
mei fii sufleteşti,

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să petre-
cem împreună şi anul acesta, 2010, Sărbătoarea 
Sfântului Crăciun, cu mesajul său veşnic de simplita-
te şi iubire. Când Tatăl Ceresc îl prezintă pe Fiul Său 
lumii zice: „Fiul Meu eşti Tu, eu astăzi Te-am născut” 
(Ps 2,7) sau „Din pântece mai înainte de luceafăr Te-
am născut” (Ps 110,3), iar Evanghelistul Ioan scrie: 
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi 
am văzut mărirea Lui, mărire ca a Unuia-Născut din 
Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In 1,14).

Dragi credincioşi,
Niciuna dintre sărbătorile creştine nu are atâ-

tea cântece şi atâta folclor ca Naşterea Domnului. 
Aceasta este cea mai mare taină de bucurie. Când 
s-a născut Isus, la Roma era împărat Octavian Au-
gust, care dorea să ştie câte oraşe are imperiul, câţi 
soldaţi poate înrola şi câte impozite poate percepe. 
Preacurata Fecioară Maria era din familia regelui 
David, ca şi Sfântul Iosif. 

În Iudeea s-a făcut recensământul poruncit de 
împărat. Aici fiecare trebuia să se ducă în localita-
tea de unde se trăgea. Fiind din Betleem, de unde 
era regele David, ei au mers acolo. Cum nu au aflat 
pe nimeni să-i primească în casă, au ieşit afară din 
oraş, unde au aflat o peşteră; poate că Sfântul Iosif 
o cunoştea din copilărie. Aici s-a născut Dumnezeu 
ca om. (...)

Iubiţi credincioşi,
Prin naşterea Sa, 

Isus ne învaţă sărăcia. 
Dumnezeu Creatorul, 
care a făcut din nimic 
întreg universul: „Toate 
prin El s-au făcut; şi fără 
El nimic nu s-a făcut din 
ce s-a făcut” (In 1,3), se 
naşte într-o peşteră, pe 
când şi cel mai sărac om 
se naşte cel puţin într-un 

cort. Putea să-şi aleagă cel mai frumos palat, să-şi 
ia de mamă pe fiica celui mai mare împărat, dar a 
ales o fecioară săracă. Isus s-a născut la Betleem, 
care înseamnă „casa pâinii”, pentru că El este „pâi-
nea vieţii care s-a coborât din cer” (...) Convinşi că 
fără ajutorul Cuvântului Întrupat nu putem face nimic 
(cf. In 15,5), de aceea ne adresăm Pruncului Isus 
din peştera din Betleem, şi încredinţându-ne mijloci-
rii materne a Preacuratei Fecioare Maria, slujitoarea 
umilă a Domnului, care ne aminteşte mereu că „la 
Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Lc 1,37). Cu 
aceste gânduri vă adresez cele mai sincere urări de 
Crăciun şi Anul Nou 2011. Darul Domnului Isus Cris-
tos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea 
Sfântului Spirit să fie cu voi cu toţi! Amin!

ALEXANDRU
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Iubiţi fraţi şi surori în Cristos,
Iubiţi credincioşi!

Crăciunul este mai mult decât oricare altă săr-
bătoare creştină a anu-
lui, sărbătoarea familiei. 
În plus, anul acesta ca-
lendarul rânduieşte săr-
bătoarea Sfintei Familii, 
pe care o celebrăm în 
Biserica noastră Cato-
lică în prima duminică 
de după Crăciun, foar-
te aproape de ziua de 
Crăciun, element care 
nu face altceva decât să 
ne ajute a conştientiza şi 
mai mult faptul că Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu s-a 

coborât din veşnicie şi s-a întrupat în inima comu-
nităţii familiei umane, crescând „în vârstă şi înţelep-
ciune înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor“ (cf. Lc 
2,40). (...) Toate aceste gânduri se află în perfectă 
armonie atunci când vorbim în spirit creştin despre 
Crăciun, despre Naşterea Mântuitorului, dar mai 

ales atunci când sărbătorim în mod solemn acest 
mare eveniment al anului liturgic ca o familie unită 
şi ca o Biserică vie. Toate acestea se petrec din nou 
în aceste zile în mediul familiilor noastre, în timpul 
celebrărilor noastre liturgice, în societatea creştină, 
depăşind orice fel de diferenţă sau disensiune con-
fesională, lingvistică sau politică. În acest spirit nu 
putem, în nici un caz, închide ochii în faţa grijilor şi 
nevoilor care chinuie societatea noastră, Bisericile 
şi familiile noastre. Gândul şi grija noastră se adre-
sează tuturor acelora care sunt încercaţi în mod de-
osebit în aceste zile, acelora care au rămas singuri 
şi care sunt defavorizaţi sau trataţi de viaţă în mod 
aspru, mult prea adesea.

Mesajul nostru de Crăciun se adresează tutu-
ror, după cum şi darul întrupării lui Cristos este des-
tinat întregii omeniri, însă mai întâi şi mai înainte de 
toate celor „sărmani”, care în Duhul Sfânt ştiu şi simt 
că au nevoie de ajutorul şi prezenţa lui Dumnezeu, 
într-un mod deosebit. A lor, a tuturor, a noastră, a 
tuturor, ne este salvare Fiul devenit om al Dumneze-
ului Celui viu – Isus Cristos, mântuirea lumii!

† Martin, episcop de Timişoara

Crăciunul unor oameni înţelepţi
Toţi suntem familiari cu relatarea Evanghelis-

tului Matei, conform căreia unii dintre primii oameni 
care au avut privilegiul să Îl întâlnească pe Prun-
cul Isus au fost magii. Cine erau ei de fapt? Sfânta 
Scriptură nu ne relatează prea multe despre iden-
titatea lor, însă ştim că în Orientul antic slujba de 
mag avea de regulă asocieri cu religia, filozofia şi 
astrologia, ceea ce făcea ca astfel de persoane să 
fie priviţi ca nişte înţelepţi de marcă ai vremii. Nu 
întâmplător, desemnarea englezească a magilor 
din istoria naşterii Mântuitorului este tocmai cea de 
wise men („înţelepţi”). Pornind de la acest calificativ 
al magilor din naraţiunea biblică, putem spune că 
ei au rămas în istorie ca pildă a ceea ce înseam-
nă sărbătorirea naşterii Domnului în mod înţelept. 
Să urmărim mai cu atenţie exemplul lor: Crăciunul 
celor înţelepţi este, mai întâi, un Crăciun al căutării 
Pruncului.(...) În al doilea rând, descoperim că, pen-
tru cei înţelepţi, sărbătoarea naşterii Domnului este 
un Crăciun al închinării.(...) Crăciunul celor înţelepţi 
este şi un Crăciun al transformării.(...) Cu îngăduinţa 
lui Dumnezeu, ne întâlnim încă o dată cu sărbătoa-
rea Crăciunului. Cum ne propunem să o petrecem? 
Ce fel de oameni alegem să fim? Istoria magilor ne 
oferă peste veacuri un model a ceea ce înseamnă 
Crăciunul unor oameni înţelepţi.

Pastor Alexandru NEAGOE - Biserica BETEL

Cu ocazia Sărbătorii Naşterii Mântuitorului 
nostru Isus Christos vă doresc tuturor ca pacea 
venită din Cer să vă umple sufletul, bucuria Naşte-
rii Divine să vă umple căminul şi mântuirea adusă 
nouă în dar să vă umple fiinţa întreagă. Sărbători 
pline de semnificaţie sfântă! Pastor Dumitru MOŢ
Biserica Penticostală “Elim”

S-a născut Salvatorul!
„Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va 

fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui 
David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Dom-
nul!” După milenii de speranţă, pentru neamul omenesc 
căzut în păcat sosise vestea cea mult asteptată. Se 
născuse Salvatorul, Răscumpărătorul, Mântuitorul.(...) 
Ce bucurie am aduce cerului dacă-n aceste zile ne-am 
opri din goana noastră după nimic, dacă am asculta 
ecoul peste milenii al corului îngeresc şi dacă am în-
ţelege marea dragoste jertfitoare în umilinţa întrupării. 
Ce bucurie am simţi înţelegând că-n mijlocul durerilor 
şi suferinţelor noastre şi chiar a crizelor mondiale de tot 
felul, nu suntem singuri: Salvatorul a venit la noi! Să fie 
un an 2011 de umblare cu Hristos, în pace, bucurie şi 
împlinire! Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani! 

Pastor Mihai MAUR
Preşedintele Conferinţei Banat a Bisericii 

Creştine Adventiste  de Ziua a Şaptea



Spiritul Sărbătorilor de iarnă s-a făcut simţit şi la Şcoala cu 
clasele I-VIII Giroc unde, încă de la începutul lunii decembrie, ele-
vii s-au pregătit pentru sosirea lui Moş Crăciun.

Astfel, în fiecare clasă au apărut brazii de Crăciun, care mai 
de care mai frumos împodobiţi, ajutând copiii să treacă mai uşor 
peste perioada rămasă până la vacanţa de iarnă. 

De asemenea şi holul şcolii a fost decorat cu ornamente 
specifice acestei perioade pentru a fi decorul perfect la activităţile 
extraşcolare. Dintre acestea amintim: Carnavalul lui Moş Nicolae, 
organizat de clasele I şi a IV-a, Serbarea de Crăciun pregătită de 
doamna Bianca Cîmpeanu şi elevii clasei a II-a, serbările grupelor 
de la Grădiniţa PP. Giroc (desfăşurate în 15,16 şi 17 decembrie) 
şi Târgul de Crăciun, iniţiat de copiii din clasa a III-a şi la care au 
participat toţi elevii claselor V-VIII.

Cu speranţa că Sărbătorile de iarnă vor aduce multe bucurii 
tuturor, dorim ca şi în viitor şcoala noastră să organizeze activităţi 
cât mai plăcute şi mai variate.

Melentina COSTA 
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O şcoală pentru fiecare
Revista “O şcoală pentru fiecare“  

cu o apariţie lunară de opt pagini  îşi pro-
pune să ilustreze  activităţile preşcolari-
lor, elevilor, dar şi ale cadrelor didactice 
de la Grădiniţa PP şi Şcoala cu clasele 
I-VIII “Iosif Ciorogariu” Chişoda. În toate 
activităţile desfăşurate, şcoala noastră 
promovează calitatea, dezvoltarea cre-
ativităţii, responsabilitatea, încrederea 
în sine,toleranţa şi respectul pentru per-
sonalitatea fiecărui individ, responsa-
bilitatea pentru păstrarea mediului. Noi 
oferim fiecărui copil şanse egale, prin 
adaptarea procesului  instructiv-educativ  
la particularităţile individuale ale elevilor. 
Desfăşurarea unor activităţi cu caracter 
interdisciplinar de către elevi şi cadrele 
didactice au ca finalizare organizarea 
şi participarea la concursuri, simpozi-
oane, expoziţii tematice. Este o revistă 

care cuprinde creaţii literare şi artistice 
ale elevilor,  excursii, serbări, concursuri 
şi aspecte privind activitatea didactică.
Având în vedere că şcoala şi grădiniţa 
sunt implicate în anumite proiecte loca-
le, naţionale şi au încheiate parteneriate 
cu diferite instituţii vor fi prezentate şi 
activităţile desfăşurate în cadrul aces-
tora. Ne propunem să evidenţiem elevii 
cu rezultatele remarcabile, să prezen-
tăm anumite concursuri la care aştep-
tăm răspunsurile corecte şi apoi vor fi 
premiaţi primii trei elevi prin tragere la 
sorţi şi menţionaţi în numărul următor al 
revistei. Considerăm că revista va fi o 
cale de dialog şi aşteptăm sugestii din  
partea elevilor, părinţilor, colaboratorilor.  
Am pus mult suflet în realizarea ei. Spe-
răm că o să vă placă…

Marieta DENEŞ

Serbare  
de Crăciun  

la şcoala  
din Chişoda

Prin grija Primăriei Giroc, a dom-
nului Primar Iosif-Ionel Toma în prin-
cipal, Moşul  a venit şi anul acesta la 
şcoala din Chişoda, încărcat cu dul-
ciuri care mai de care mai apetisan-
te, pentru fiecare copil, pentru că toţi 
au fost cuminţi, ascultători şi silitori. 
Pentru serbarea Pomului de Crăciun 
ei au pregătit, îndrumaţi de doam-
nele învăţătoare, momente artistice 
frumoase, poezii, scenete având ca 
temă momentul sfânt al Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos, în aranja-
mentul doamnei profesoare Miloranca  
Golban, colinde intonate atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, prin 
strădania profesoarelor de limba en-
gleză Gabriela Vlasie şi Marisa Gwidt, 
voluntarul american din şcoala noas-
tră. Dupa ce darurile Moşului au fost 
împărţite, momentul a fost imortalizat 
în nenumărate fotografii făcute lângă 
bradul împodobit. Din ele, zeci de pe-
rechi de ochişori zâmbesc cu recunoş-
tinţă şi-i salută pe cei care, în niciun 
an, nu uită să aducă un strop de feri-
cire acestor fiinţe neprihănite, bucuria 
vieţii noastre de adulţi.

Marieta DENEŞ

Recompensă pentru premianţi
Duminică, 5 decembrie, elevii premianţi din clasele V – VIII ai Şcolii cu clasele I – VIII ”Iosif Ciorogariu” au fost in-

vitaţi la Iulius Mall, împreună cu alte şcoli din judeţul Timiş. Echipa de la Iulius Mall a fost foarte bine organizată. Fiecare 
şcoală avea un reprezentat al Mall-ului, care, pentru o mai uşoară recunoaştere, purtau paltoane închise la culoare şi 
fulare albastre. Aceşti reprezentanţi s-au ocupat cu îndrumarea autobuzelor şcolare spre locul de parcare şi ne-au adus 
biletele pentru elevi la filmul Harry Potter – Talismanele Morţii. Fiecare bilet avea trecut numele elevului. La ora 9,30, 
reprezentantul de la Iulius Mall al şcolii noastre  a condus elevii, alături de doamna profesoara Adriana Târnovan într-
una din sălile Multiplex Cinema. În sală, fiecare elev a primit câte o pungă de pufuleţi şi câte o doză de Nestea. După 
filmul care a durat două ore şi jumătate, elevii s-au plimbat puţin si prin  prin mall. A fost un sfârşit de săptămână plăcut, 
care le-a permis să se cunoască mai bine în afara şcolii, iar filmul a fost pentru copii un cadou binemeritat pentru un an 
bun la învăţătură. Elevii au fost  impresionaţi de tot ce au văzut.

Marieta DENEŞ

Carnavalul  
lui Moş Nicolae

Ca în fiecare an, în 6 decembrie copiii îl aş-
teaptă pe Moş Nicolae, cel care aduce dulciuri în 
ghetuţe, dar şi nuieluşe pentru cei mai puţin cu-
minţi. În asteptarea lui Moş Nicolae, elevii claselor I 
şi a IV-a, îndrumaţi de doamnele învăţătoare Iudita  
Monea şi Zorina Ciolac au pregătit un carnaval cu 
costume deosebite. 

În faţa colegilor şi a părinţilor emoţionaţi s-au 
prezentat muşchetari, prinţese, Crăciuniţe, ţigănci, 
Albă ca Zăpada, ţărăncuţe, Moş Nicolae, Zorro, lup-
tători ninja etc, fiecare elev prezentându-şi costumul 
şi personajul cât s-a priceput de bine. Juriul, alcătuit 
din profesori, elevi mai mari şi un reprezentant al 
părinţilor, a avut o misiune dificilă după ce a urmărit 
parada costumelor. 

Drept urmare, pentru a răsplăti eforturile copi-

ilor, au primit toţi o diplomă de participare. 
Apoi, pe baza notării juriului, pentru fiecare 

clasă, s-au acordat diplome pe categorii de premii: 
pentru cea mai bună prezentare, pentru originali-
tate, pentru creativitate, pentru totală deghizare, 
pentru păstrarea spiritului tradiţional etc. A urmat 
petrecerea şi darurile trimise de Moş Nicolae prin 
intermediul părinţilor. 

Mulţumim tuturor celor implicaţi în această ac-
tivitate şi dorim să existe colaborare şi în continuare 
pentru realizarea de activităţi interesante.

Prof. Melentina COSTA 

Să învăţăm cu Moş Crăciun şi Spiriduşul Cerino

La Şcoala cu Clasele I-VIII ,,Iosif Cioroga-
riu,, Chişoda, elevii claselor I şi a III-a, sub îndru-
marea doamnelor învăţătoare Gabriela Condrea şi  
Georgeta Barna au participat la petrecerea educa-
ţională ,,Feerie de iarnă”, organizată de către ani-
matorii clubului Cerino. Copiii s-au întâlnit cu Moş 
Crăciun şi Spiriduşul Cerino. Activitatea  desfăşura-
tă, pe lângă distracţie, contribuie la formarea soci-
ală şi civică a elevilor. Ei învaţă în timp ce se joacă. 

Prin această petrecere 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 coo-
perare, să-i provocăm să dorească să înveţe, deoa-
rece pentru a trăi într-o lume aflată într-o continuă 
schimbare trebuie să le arătăm ce, cât şi cum să în-
veţe. Momente din cadrul activităţii au fost postate şi 
pe www.cerini.ro.                                            (M.D.)

În vizită la fabrica lui Moş Crăciun
În ziua de 10 decembrie, elevii clasei a III-a 

de la şcoala din Chişoda, îndrumaţi de doamna 
învăţătoare Georgeta Barna, alături de unii dintre 
părinţii copiilor, au fost în vizită la ,,Fabrica lui Moş 
Crăciun,,, de la Gottlob. Elevii au vizitat fabrica de 
globuri, beteală, brazi artificiali şi au aflat cum se fa-
brică acestea. Prin această vizită am urmărit  ca ele-

vii să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea privind şi 
realizând aranjamente de Crăciun, să stabilească şi 
să respecte reguli de purtare, să se comporte civi-
lizat şi să fie prietenoşi. După această vizită, elevii 
au decorat sala de clasă cu podoabele primite şi au 
creat aranjamente de Crăciun după modelul celor 
văzute în fabrică.                                            (M.D.)

Cea mai  
frumoasă  

clasă  
de Crăciun

Printre multiplele 
activităţi propuse de di-
rectorii de departamen-
te din cadrul Consiliului 
elevilor Şcolii cu clasele 
I-VIII „Iosif Ciorogariu” 
din Chisoda se numără 
şi concursul interclase, 
cu titlul „Cea mai frumoa-
să clasă de Crăciun”. 
Din momentul în care 
Daniela Pleşa, preşedin-
tele Consiliului elevilor şi  
de doamna profesoară 
Gabriela Vlasie au dat 
startul întrecerii, fiecare 
clasă a simţit febra pre-
gătirilor pentru concurs. 
Colectivele de elevi au 
făcut risipă de idei, de 
ornamente confecţionate 
în orele de abilităţi prac-
tice sau achiziţionate din 
magazine, brazii împo-
dobiţi au apărut în toate 
clasele, fiecare colţişor 
a fost ornat cu figurine 
vesele şi viu colorate, 
cu beteală, cu steluţe, 
globuri şi „moşi” de toa-
te mărimile. Geamurile 
claselor au „înflorit”, zeci 
de Moşi Crăciuni zâm-
besc şi salută drumeţii. 
Juriul, format din consili-
erii fiecărei clase, a avut 
o grea sarcină: stabilirea 
câştigătorilor întrecerii. 
Aceştia au fost recom-
pensaţi cu frumoase di-
plome, create de Daniela 
Pleşa, precum şi dulciuri 
pentru întreg colectivul 
clasei. Astfel de activităţi 
sunt salutare, nu numai 
pentru faptul că pun la 
lucru imaginaţia şi sen-

sibilitatea elevilor, dar îi 
şi apropie, sunt menite a 
suda colectivul de elevi, 
aceştia simţind bucuria 
de a socializa, de a parti-
cipa activ la viaţa clasei.

Marieta DENEŞ

Moşul a venit şi la Grădiniţa cu Program Prelungit Giroc

În zilele de 15, 16 şi 17 decembrie, Grădiniţa P.P. Giroc a 
organizat serbările de sfârşit de an. Părinţii copiilor din cele şase 
grupe au avut posibilitatea să asculte poezii, colinde, o scenetă 
religioasă, toate dedicate Crăciunului, şi să-şi vadă copilaşii fru-
mos costumaţi, dansând. Buna organizare a serbărilor s-a datorat 
eforturilor depuse de educatoarele Lenuţa Terteci (grupa mica A) 
şi Ioana Ivanovici (grupa mica B), Andrea Manolea (grupa mij-
locie A), Janina Terteci (grupa mijlocie B), Simona Leontescu şi 
Simona Blaj (grupa mare), Laura Gherban şi Lidia Blidăran (grupa 

mare-pregătitoare), Sofia Uţică şi Mihaela Manzur.
De la serbările copiilor de la grădiniţa giroceană nu a lipsit 

nici Moş Crăciun, care a împărţit daruri, oferite ca în fiecare an de 
Consiliul Local al Comunei  Giroc, şi a ascultat poeziile şi cânte-
cele pregătite special de copii pentru mult aşteptata întâlnire.

Personalul Grădiniţei cu Program Prelungit Giroc vă urează 
Sărbători fericite, Crăciun fericit şi noul an să vă aducă multe rea-
lizari şi împliniri. La mulţi ani!

Lenunţa TERTECI

Spiritul Sărbătorilor de iarnă

Tinere condeie din Giroc şi Chişoda
MESERIA  

ŞI ROSTUL EI
Încă din copilărie
Ne gândim: „Ce-o să mai fie?”
Iar această întrebare
„Ce te faci când vei fi mare?”
Se repetă ne-ncetat.
Dar...trebuie studiat...
Să mă fac o doctoriţă?
Ca vecina lui Ioniţă?
E meserie curată
Şi de lume admirată.
Să mă fac bucătar?
Renumit peste hotar?
Că...e bine să mâncăm
Şi pe toţi să săturăm.
Aş putea fi coafeză,
Vânzătoare...pe faleză.
Pompier mă fac! Pe loc!
Să salvez lumea de foc!
Ce-ar fi să mă fac frizer,
Cântăreţ...sau „mariner”.
Aş putea fi florăreasă
Să fac viaţa mai frumoasă,
Să încânt pe toată lumea
Ce pot face eu cu mâna:                                     
Un buchet frumos de flori
Dăruit cu drag în zori
Pentru-ai noştri-nvăţători!

Iulia MĂRŢUICĂ
Clasa a IV- a

Toamna
Toamna a sosit din nou…..
Dintr-un gălbenuş de ou.
Toamna-i mândră, harnică.
De bucurii darnică.
Frunze aurii 
Cad peste copii
Iarba cea uscată
De vânt alintată
Cântă-n legea ei.
Poţi s-o imiţi,vrei ? 
De bucurii darnică,
Toamna cea harnică
A sosit din nou
Dintr-un gălbenuş de ou.

               Alexandra COMĂNIŢĂ
                   Clasa a VI-a

Toamna mea
Când castanii îşi rostogolesc arămii arici,
Pe potecile de aur ale parcurilor
Şi-i aşează înaintea drumeţilor,
Când soarele ne mângâie creştetele
Zâmbindu-ne ostenit de-atâta vară,
Când ploaia-şi scutură părul înlăcrimând fereste
Şi norii,vălătuci plumburii aleargă
Unii după alţii, jucând prinsă
Pe cerul aiurit de-atâtea schimbări.
Pentru mine a venit toamna. 

Mihaela LOGHIN
           Clasa a VI-a

Minune de Crăciun
O dată cu sosirea Crăiesei Zăpezii, va veni 

desigur frumosul şi magicul Crăciun. Toată lumea 
ştie că de Crăciun oamenii sunt mai buni, mai dar-
nici şi mai iubitori.

Cel mai frumos este însă Ajunul Crăciunului, 
când din cerul senin se aude un cor de îngeri care 
vestesc cu bucurie Naşterea Domnului Iisus Hris-
tos.

De Crăciun copiii sunt cei mai bucuroşi şi 
simt cu adevărat spiritul sărbătorilor. Îl aşteaptă cu 
nerăbdare pe Moş Crăciun care are îndatorirea de 
a împlini toate visele.

Povestea spune că o fetiţă pe nume Alisia, 
din New Jersey, îşi dorea ceva cu totul special de 
Crăciun. Părinţii ei erau managerii unei companii 
importante de jucării. Ea putea primi orice jucărie 
îşi dorea, dar nu, ea voi altceva.

Datorită serviciului, părinţii erau foarte ocu-
paţi, iar ea rămânea mereu singură în vila imensă, 
cu unicul său prieten, căţelul labrador Oto. Stătea 
ea şi se gândea cum să-i spună Moşului dorinţa 
ei secretă: “Dragă Moş Crăciun, anul acesta eu nu 
am să-ţi cer nici o jucărie, pentru că îmi doresc ceva 
special. Îmi doresc din toată inima ca, de Crăciun 
mama şi tata să fie împreună cu mine. Zâmbindu-i 
lui Oto, a lăsat scrisoarea să cadă în cutia poştală 
şi s-a întors acasă. Moş Crăciun primi scrisoare şi, 
înduioşat, merse la fabrică şi le-o arătă părinţilor. 
Aceştia, sensibilizaţi fiind de fiica lor, au închis fa-
brica şi s-au grăbit spre casă. Au îmbrăţişat-o pe 
Alisia, dăruindu-i cadoul dorit.

Bianca RADULOR
clasa a VI-a



Satul românesc Giroc, trecut 
prin valuri succesive de prefaceri, pro-
funde în ultimele secole, trebuie pre-
ţuit ca unul din cele mai statornice şi 
autentice sate ale Banatului, având 
temeiuri adânci în alcătuirea geogra-
fică, în firea aparte a ţăranului bănă-
ţean şi în trăinicia lui nepieritoare, în 
legăturile lui sufleteşti întărite prin 
unitatea aceluiaşi grai, aceleiaşi cre-
dinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în 
asemănarea riguroasă a întocmirilor 
şi aşezămintelor moştenite din bătrâni 
şi continuate astăzi pe un alt plan cu 
acelaşi ataşament ferm la binele co-
munităţii. O astfel de întocmire pusă 
în slujba comunităţii este monografia 
„GIROC-ARC PESTE TIMP” scrisă 
cu deosebită râvnă şi talent de domnii 
Octavian Gruiţă, Ion Murariu şi Marius 
Matei.

Ampla şi bine documentata mo-
nografie completează seria lucrărilor 
destinate studierii localităţilor bănăţe-
ne şi continuă tradiţia cercetărilor mo-
nografice iniţiate de Institutul Social 
Banat-Crişana, din perioada interbeli-
că. Ea permite reconstituirea trecutu-

lui acestui spaţiu geografic şi istoric, 
caracterizat prin vechime, continuitate 

de locuire şi bogăţie de fapte, având 
meritul de a aduce, într-o formă sinte-
tică, informaţiile cele mai concrete şi 

relevante, beneficiind şi de girul ştiinţi-
fic al unor specialişti în domeniu.

Doar în măsura în care ne cu-
noaştem înaintaşii vom şti să desci-
frăm cu mai multă rigoare imaginea 
noastră actuală şi cea viitoare – ne 
spun, în esenţă, autorii. În această 
lume bulversată pe care o trăim, care 
se străduieşte cu încăpăţânare să ne 
abată atenţia de la rădăcinile sănătoa-
se ale moralităţii şi mentalităţii înain-
taşilor - trăitori în respect faţă de om 
şi Dumnezeu - reîntoarcerea la obârşii 
este mai mult decât necesară.

Lucrarea de faţă caută să va-
lorifice potenţialul istoric, cultural şi 
etnografic al satului Giroc, urmărind, 
într-o întrepătrundere firească cu ma-
rile evenimente istorice ale Banatului, 
să nuanţeze şi să scoată în evidenţă 
specificul local.

Funcţia autorilor este, în gene-
ral, informativă, totuşi, de cele mai 
multe ori, ei îşi realizează menirea 
într-un mod mai degrabă creator, îm-
brăcând rezultatele cercetărilor lor 
originale într-o formă care le trădează 
orientarea ştiinţifică şi reuşind acest 

lucru cu deosebită acribie. Severe ca 
structură, impunătoare prin concen-
trarea maximă a materialului cercetat, 
capitolele lucrării impun prin forţa lor 
de sugestie, prin lipsa afirmaţiilor arbi-
trare, subiectiv interpretabile, vrednicii 
autori reuşind să se păstreze ferm pe 
terenul autenticităţii documentelor şi 
surselor ştiinţifice.

Prin stilul alert practicat, realiza-
torii monografiei dovedesc o bună mâ-
nuire a verbului, ei ştiind să dezvolte 
această modalitate narativă nuanţat 
şi adecvat conţinutului lucrării. Cu toţii 
suntem conştienţi că o lucrare scrisă, 
chiar cu multă sârguinţă, nu-şi împli-
neşte menirea dacă nu este difuzată 
şi popularizată prin tipar şi aici intervin 
reprezentanţii aleşi ai comunităţii, care 
au făcut posibilă apariţia acestei cărţi 
spre cinstea lor şi recunoştinţa noas-
tră. Lucrarea ,,GIROC-ARC PESTE 
TIMP” nu este numai o formă de con-
servare a vieţii satului, a evenimetelor 
notabile, ci, mai ales, un mod de sus-
tragere a acestora din faţa ,,Molohu-
lui” numit uitare.

Ioan TRAIA
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Ba, al meu e mai frumos!

Diana Melisa CRISTEA
din Chişoda, 
2 luni

Claudia Alexandra 
CRISTEA

din Chişoda, 
3 ani şi 6 luni

Florin Alexandru  
ŢURLUI

din Chişoda, 
8 luni

Iris Ioana SERACIN
din Giroc, 

10 luni

Dascăl şi fotograf
Încă din cele mai vechi timpuri, de când s-a 

dezvoltat pe lângă bisericile ţării, care au ţinut intac-

tă fiinţa poporului român, meseria de profesor era 
una de “fală”, iar dascălul considerat şi preţuit prin-
tre intelectuali, această profesie necesitând multă 
strădanie, har şi dragoste de om. Treptat-treptat, 
această profesie a «scăpătat» mai cu seamă astăzi, 
când este privită chiar de la cel mai înalt nivel cu 
multă condescendenţă. Şi cu toate opreliştile şi gre-
utăţile din învăţământul românesc, avem încă das-
căli adevăraţi şi elevi care câştigă olimpiade interna-
ţionale, elevi instruiţi care por să treacă cu fruntea 
sus pragurile celor mai selecte universităţi ale lumii. 
În România se mai face şcoală de calitate chiar în 
pofida inerţiei care ne-a copleşit pe toţi. Şi la oraşe, 
şi în mediul rural.

Florin Lipovan face parte dintr-o familie de 
dascăli şi este profesor de educaţie tehnologică la 
Şcoala cu Clasele I-VIII din Giroc. “Profu’ de tehno” îi 

educă pe cei mici în 
tot ce priveşte tehni-
cile şi tehnologiile 
care ne înconjoară. 
Florin Lipovan este 
absolvent al unei 
şcoli de maiştri, a 
urmat apoi, timp de 
trei ani, educaţia fizi-
că şi sportul, iar apoi 
a urmat, cinci ani, 
cursurile facultăţii 
de informatică. “M-
am născut la Timi-
şoara în anul 1967. 
Am făcut şcoala la 
generalele nr. 21 şi 
24 din Timişoara. 
Liceul l-am început 
la “Henri Coandă”, 
iar treapta a doua 
am urmat-o la Lice-

ul Auto, tot din Timişoara”, rememorează profeso-
rul Lipovan anii de şcoală. Dascălul din Giroc este 
căsătorit şi mândrul tată al unei fete, Simina, care 
învaţă, cu rezultate deosebite, la Colegiul Naţional 

Bănăţean din Timişoara. Mândria lui Florin Lipovan 
ca tată este cu atât mai mare, cu cât soţia este das-
căl chiar la şcoala în care învaţă fiica lor.

Florin Lipovan are o pasiune dusă până la 
extreme faţă de televiziune. “Microbul” i-a fost in-
suflat încă de pe vremea regimului trecut. Florin  
Lipovan îşi aduce aminte cum, la una dintre vizitele lui  
Nicolae Ceauşescu la Timişoara, în Piaţa Victoriei, 
a urcat pentru prima dată la bordul unui car de re-
portaj al televiziunii naţionale. “De atunci am fost cu-
prins de microbul televiziunii. Am văzut cum lucrau 
oamenii şi mi-am dorit să lucrez şi eu într-o astfel 
de echipă”, povesteşte Florin Lipovan. În 1995, s-a 
apucat de filmări. A început cu un spectacol de mu-
zică populară din Parcul Rozelor. “N-a fost o filma-
re prea reuşită, trebuie să recunosc, şi chiar mi-am 
pus întrebarea când voi reuşi şi eu să fac o lucrare 
de calitate. Răspunsul a venit în 2001, când am fost 
chemat să filmez un spectacol cu Luminiţa Jucu, 
Carmen Popovici Dumbravă, Adrian Stanca. Am 
mai filmat apoi şi alţi cântăreţi de muzică populară 
din Banat, printre care şi pe Puiu Codreanu”.

Amintiri despre primul aparat
Ca şi povestea modului în care a fost ”infestat” 

cu virusul televiziunii, la fel de interesant este şi felul 
în care profesorul Lipo-
van a intrat în posesia 
primei camere de filmat 
cu adevărat profesiona-
lă. “Pentru prima cameră 
video m-am împrumutat 
de bani – îşi aminteşte 
Florin Lipovan. Costa 
1.500 de mărci germane 
şi era Panasonic M10. 
Am filmat cu ea nenu-
mărate rugi în Giroc, 
printre care şi ultimele 
două. De asemenea, 
am fost la multe nunţi în 
Giroc. Poate tocmai de 
aceea mi-a plăcut foarte 
mult aici. Sunt girocean 
cu acte în regulă încă de 

acum cinci ani, iar de doi sunt şi profesor la şcoala 
din localitate”. În strânsă legătură cu imaginea este 
şi fotografia. De “molărit” Florin Lipovan s-a apucat 
în urmă cu aproximativ şase ani, de când a fost ne-
voit să facă acest lucru, datorită exploziei digitale. 
Astfel, atunci când vă gândiţi la cineva care să vă 
filmeze şi să vă fotografieze nunta, în Florin Lipovan 
aveţi atât cameramanul, cât şi fotograful. Oricum, 
spune dascălul din Giroc, cele două arte sunt com-
plementare.

Odată cu noile cuceriri ale tehnicii, şi Florin Li-
povan a trebuit să facă pasul înainte. Deşi i-a fost 
greu să se despartă de vechile camere de luat ve-
deri, a trecut totuşi la cele digitale. Sunt, recunoaş-
te profesorul, mult mai performante. S-a speciali-
zat apoi în editare digitală pe calculator, una dintre 
condiţiile esenţiale pentru a-şi duce munca la bun 

sfârşit. Florin Lipovan spune că, pe lângă măies-
tria artistului, în ziua de astăzi pentru a face lucrări 

de calitate sunt necesare o cameră video bună, un 
aparat de fotografiat performant, un calculator şi 
softurile aferente, dar şi multă răbdare şi experienţă 
pe măsură.

Dar din dar…

Florin Lipovan vrea să împărtăşească din da-
rul cu care a fost înzestrat şi copiilor pe care as-
tăzi îi educă. “Încerc să le insuflu copiilor dragos-
tea pentru imagine. Trei dintre foştii mei elevi îmi 
sunt astăzi colaboratori apropiaţi, iar alţii trei care 
au lucrat cu mine sunt astăzi angajaţi la trei pos-
turi de televiziune cunoscute. Unul dintre ei chiar 
şi-a deschis o afacere din această meserie”, spune 
profesorul Florin Lipovan. Dascălul din Giroc are şi 
o nemulţumire, aceea că nu are întotdeauna timp 
să-şi satisfacă pasiunea pentru tehnică, multimedia 
şi televiziune în general. “Nu-mi găsesc mereu timp 
pentru pasiunea mea, aceasta e marea problemă”, 
mărturiseşte cu năduf profesorul Lipovan. Cu toate 
acestea, dascălul de tehnologie a adus, de-a lungul 

anilor, momente de bucurie în casele multor familii 
din comuna noastră, cărora le-a imortalizat pentru 
eternitate unul dintre cele mai importante momente 
din viaţă – căsătoria.

Vasile TOMOIAGĂ

Giroc – arc peste timp

„Grădiniţaşii” din Giroc şi Chişoda în colind la Primărie

În preajma sfintei Sărbători a 
Naşterii lui Iisus Hristos, clădirea Pri-
măriei s-a umplut de glasurile cristali-
ne ale celor mai mici locuitori din Giroc 
şi Chişoda. Cu năsucurile roşii de ge-
rul de afară, dar cu sufletele deschise, 
copiii de grădiniţă au venit împreună 
cu educatoarele lor să-i colinde pe re-
prezentanţii administraţiei locale. 

Micuţii s-au întrecut în cântări în 
ton cu perioada pe care o traversăm. 
Gazdele au rămas impresionate de 
exuberanţa şi candoarea micilor co-
lindători care au venit la Primărie cu 
«traista» plină de cântece şi poezii şi 
au plecat cu ea plină de dulciuri şi fruc-
te, deoarece edilii nu le-au rămas da-
tori. Colindătorii de-o şchioapă au urat 
conducerea Primăriei, au stat de vorbă 
«ca de la egal la egal» cu primarul Iosif  

Ionel Toma 
şi au făcut 
fo togra f i i 
de grup cu 
întreaga conducere a instituţiei. Vizita 
nu a avut doar darul de a mulţumi pri-
marului şi aparatului său pentru spri-
jinul acordat peste an instituţiilor de 
învăţământ preşcolar din Chişoda şi 
Giroc, ci a fost un prilej pentru unii din-
tre copii să-şi contureze mai clar sco-
pul în viaţă. Unul dintre micuţi, nonşa-
lant, i-a declarat primarului Iosif Ionel 
Toma că vrea, atunci când va fi mare, 
să ajungă şi el în fotoliul de edil-şef, iar 
o «grădiniţaşă» mai fâşneaţă a decla-
rat că ar vrea să fie nepoata domnului 
primar. Ca să fie de bon-ton, domnul 
primar a declarat: 

«Micuţii care ne-au colindat as-
tăzi, vor fi 
alegător i i 
mei din le-
gislaturile 
viitoare!». 
Î n t r e a g a 
m a n i f e s -
tare s-a 
d e s f ă ş u -
rat într-o 
atmosferă 
dest insă, 
de săr-
b ă t o a r e , 
la care a 
contr ibui t 
din plin şi 
peisajul hi-
bernal de 
afară.(V.T.)
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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

(continuare din pagina 1)

„Într-o vreme când aproape toţi 
dorim să trăim în credinţă”

Ar trebui să privim acum mai 
îndeaproape tipurile de iniţiative şi 
acţiuni pe care le-am promovat îm-
preună pentru a putea înscrie în fi-
lele istoriei comunităţii cât mai multe 
prefaceri care să menţină prestigiul 
celor două localităţi, Giroc şi Chişo-
da, şi să armonizeze viaţa pe care o 
trăim cu cea impusă de Comunita-
tea Europeană.

Sunt fericit, alături de toţi trăi-
torii pe aceste meleaguri, pentru că 
am reuşit să rămânem uniţi în orga-
nizarea administrativă şi financiară, 
punând în faţa tuturor intereselor 
personale şi de grup, interesele co-
lective şi de impact major.

Nicăieri acest lucru nu a fost 
mai evident şi mai clar decât în ca-
zul interesului faţă de copii, culte, 
păstrarea identităţii culturale, admi-
nistrarea domeniul public, precum şi 
faţă de familiile aflate în dificultate.

Astfel, simţul puternic al co-
munităţii a dat girul necesar acestor 
practici, ceea ce ne îndreptăţeşte 
să fim mulţumiţi pentru activităţile şi 
acţiunile anului care s-a încheiat.

Pentru a avea ocrotirea lui 
Dumnezeu, liniştea sufletească pe 
care ne-o dorim atât de mult, trebu-
ie să facem lucruri pe placul şi după 
voia Lui.

În aceste clipe de mare săr-
bătoare se cuvine să mulţumim cu 
smerenie pentru binele pe care l-am 
primit de la Dumnezeu şi, de ase-
menea, să cinstim şi să mulţumim 
pentru tot ceea ce am putut înfăptui 
pe parcursul acestui an.

Sărbătorile prilejuite de Naş-
terea Domnului nostru Iisus Hristos 
şi Anului Nou îmi îndreaptă gândul 
spre comunitatea noastră unită, 
gând care exprimă respect şi dra-
goste, împliniri pe toate planurile, 
pace, bucurie şi, mai ales, sănăta-
te.

Sărbători Fericite!
LA MULŢI ANI!

Iosif-Ionel TOMA, primar

Seară de colinde şi muzică religioasă corală la Biserica Ortodoxă Giroc
“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

În serile friguroase de decem-
brie, când natura se îmbracă în haine 
albe de sărbătoare, sufletele oameni-
lor se înveşmântează în haine de bu-
curie spre aşteptarea marelui Praznic 

al Naşterii Domnului nostru. Această 
bucurie este prilejuită totodată de co-
lindele noastre strămoşeşti, care din 
an în an răsună solemn prin glasuri-
le cetelor de colindătorilor. Alături de 
cetele îngereşti, alături de păstorii din 
Betleem, colindătorii mărturisesc şi 
actualizează în fiecare an marea mi-
nune ce a avut loc pentru mântuirea 
noastră.

Colindatul e un obicei anterior 
apariţiei creştinismului. Se pare că 
obiceiul colindatului este derivat din 
vechea tradiţie de celebrare a Calen-
delor, sărbătorile romane închinate 
soarelui. Pentru creştini însă colindatul 
e strâns legat de Naşterea Domnului. 
Colindătorii vestesc bucuria că ni s-a 
născut Mântuitorul. Colindul e o măr-
turie, dar şi o reactualizare,după cum 
spuneam, o rememorare a acelui timp 
şi spaţiu sacru punctat de întruparea 
Fiului lui Dumnezeu.

Scriptura ne spune că îngerii se 
adresează păstorilor prin cuvintele: 
„Nu vă temeţi, căci, iată, vă bineves-
tesc vouă bucurie mare, care va fi pen-
tru tot poporul… Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, 
în cetatea lui David”. Mulţime de oas-
te cerească lăuda pe Domnul şi zicea: 
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bu-

năvoire!”. Acesta este, aşadar, primul 
colind creştin, colind venit direct din 
cer. Mai apoi au colindat cu bucurie 
mare păstorii care, spune Scriptura, 
slăveau şi lăudau pe Dumnezeu, pen-

tru toate câte auziseră şi 
văzuseră. Colindul s-a 
născut deci din dorinţa 
noastră de a ne asemă-
na cu păstorii din Betle-
emul Iudeii de odinioară, 
dar şi cu îngerii, ei fiind 
primii martori şi vestitori 
ai marelui eveniment ce 
a punctat istoria lumii. 

În seara zilei de 
duminică, 19 decembrie, 
Primăria Comunei Giroc 
şi Parohia Ortodoxă Gi-
roc II au organizat după 
slujba de seară a vecer-

niei un recital, un concert de colinde şi 
de cântece bisericeşti. Acest minunat 
concert a fost susţinut de CORALA GI-
ROCEANA, dirijată de Mircea Sturza, 
iar prezentarea spectacolului i-a apar-
ţinut Părintelui Paroh Daniel Mateia. 
Programul a fost unul destul de variat, 
compus din colinde, pricesne, piese 
din Sfânta Liturghie, piese din reperto-
riul rus, toate acestea încadrându-se 
perfect într-un deosebit recital de mu-
zică religioasă. Vocile frumoase ale 
coriştilor, calităţile voca-
le remarcabile ale so-
liştilor, buna colaborare 
cu dirijorul, interpretarea 
sensibilă a pieselor, au 
făcut ca acest concert 
să fie declarat în una-
nimitate unul reuşit! În 
cuvântul de încheiere al 
Părintelui Daniel Mateia 
au fost adresate mulţu-
miri atât coriştilor pen-
tru efortul depus, cât şi 
familiilor acestora, care 
au fost private multe ore 
în multe seri de prezenţa 
domniilor lor, timp în care se desfăşu-
rau repetiţiile. Prezenţa oaspeţilor din 
Chişoda a reprezentat o bucurie mare 
şi în acelaşi timp o surpriză, având în 
vedere numărul mare în care au venit! 

Părintele Traian Debuceanu, un împă-
timit al colindelor şi al muzicii corale 
bisericeşti după cum ne-a mărturisit, 
a dorit ca întreaga sa parohie să se 
bucure de această seară minunată 
de muzică religioasă şi să participe în 
număr cât mai mare la concert, după 
cum s-a şi întâmplat. De asemenea, a 
adresat un frumos cuvânt tuturor celor 
prezenţi, felicitând şi încurajând Co-
rala Giroceana, nu în ultimul rând în-
demnându-i să continue, să întăreas-
că şi să perfecţioneze munca pe care 
bine au început-o. Reuşita concertului 
a fost confirmată şi de domnul primar 
Iosif Ionel Toma în cuvântul adresat, 
prezentându-i pe corişti cu toată cin-
stea şi admiraţia ca ARTIŞTI! În cali-
tate de mentor, susţinător şi sprijinitor 
al formaţiei Giroceana, domnul primar 
a adresat acestora sincere felicitări, 
urându-le tuturor celor prezenţi să 
aibă parte de Sărbători binecuvântate 
cu pace, bucurie şi înţelegere. Să ne 
dorim cu toţii să prăznuim creştineş-
te, să ne dorim să trăim Crăciunul cu 
Hristos, bucurându-ne şi desfătându-
ne cu El. 

Să trăim bucuria Naşterii mi-
nunate cântând împreună cu îngerii: 
“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bu-
năvoire!”

Cu siguranţă şi în această seară 
colindătorii Coralei Giroceana nu au 
colindat siguri, în realitate printre ei 
amestecându-se neştiut şi mulţimea 
de oaste cerească!                    (M.S.)

ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS CÂNTEC DE CRĂCIUN
Vântul bate, nu-L răzbate,
Neaua ninge, nu-L atinge,
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !
Şi de-acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie !
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !

E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum
Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun.
Şi-acum te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun
Dar nu uita, când eşti voios
Române să fi bun.

Astăzi s-a născut Hristos
Mesia cel luminos
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !
Mititel s’nfăşăţel
În scutec de bumbăcel
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi !

Din an în an sosesc mereu,
La geam cu Moş Ajun.
E ger cumplit, e drumul greu
Da-i obicei străbun.
Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul sfânt şi bun.
Tot moş era şi’n vremea lor
Bătrânul Moş Crăciun.


