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Înălţarea Domnului Iisus Hristos
este unul din Praznicele Îm-
părăteşti ale Bisericii Ortodoxe,
prăznuită la patruzeci de zile după
Sfintele Paşti (de aceea cade
mereu într-o zi de joi).
La patruzeci de zile după Înviere,
în timp ce îi binecuvânta pe
ucenicii Săi (Evanghelia după
Luca 24:50-51), Hristos S-a
înălţat la Cer, luându-şi locul de-a
dreapta Tatălui (Evanghelia după
Luca 16:19 şi Crezul niceo-con-
stantinopolitan).
Prima menţionare a Înălţării în
Sfânta Scriptură se găseşte în
Evanghelia după Marcu (16:14-
19). Iisus şi cei unsprezece
ucenici rămaşi sunt aşezaţi la
masă. Iisus le cere apostolilor Săi
să propovăduiască Evanghelia şi le spune că aceia care
sunt credincioşi vor fi neatinşi de otravă, îi vor vindeca

pe bolnavi şi altele asemenea.
După aceste cuvinte finale,
Iisus este primit în Rai să stea
de-a dreapta Tatălui. Nu este
nimic precizat despre perioada
de după Înălţare; Marcu, pur şi
simplu descrie ceea ce s-a în-
tâmplat.
Evanghelia după Luca este şi
mai succintă în descriere
(24:50-51). Iisus îi duce pe cei
unsprezece ucenici în Betania,
nu departe de Ierusalim. În timp
ce îi binecuvântează, Iisus se
ridică la Cer.
A treia, şi cea mai citită, de-
scriere a Înălţării se găseşte în
Faptele Apostolilor (1:9-12).
Timp de patruzeci de zile după
Înviere, Iisus continuă să

propovăduiască Evanghelia. Iisus şi cei unsprezece
ucenici sunt adunaţi lângă Muntele Măslinilor, în Be-

tania. Iisus le spune ucenicilor săi că vor primi puterea
Duhului Sfânt şi că ei trebuie să ducă mesajul Său în
lumea întreagă. Iisus este luat şi ridicat de un nor.
Unele tradiţii spun că a fost luat într-un car de foc,
asemănător cu Proorocul Ilie. Doi oameni îmbrăcaţi în
alb le-au apărut ucenicilor şi le-au spus că Iisus se va
reîntoarce în acelaşi mod ca la Înălţare. Ei au spus:
„Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus
care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum
L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11). După acestea,
ucenicii s-au reîntors în Ierusalim, bucurându-se şi
rămânând în continuare în Templu.
Evanghelia după Matei se termină la un munte din
Galileea, cu Iisus trimiţându-i pe ucenici să propovă-
duiască Evanghelia. Nu se face nici o menţionare a
Înălţării.
Înălţarea Domnului prezintă ultimul stadiu al planului
Lui Dumnezeu privitor la lumea întreagă: unirea
deplină cu El Însuşi după plecarea fiecăruia dintre noi
din lumea aceasta. În Înălţare se găseşte scopul şi
deplinătatea Învierii Lui Hristos... şi împreună cu Hris-
tos se înalţă şi firea umană. (M.S.)

ÎÎnnăăllţţaarreeaa DDoommnnuulluuii llaa CCeerr

Tradiţie respectată la Giroc:
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un spectacol de înaltă ţinută
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CHIŞODA Ansamblul „Ghiocelul”, invitat la Festivalul „Laleaua pestriţă”
Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” din
Giroc a participat, în calitate de invi-
tat, la ediţia a III-a a Festivalului
„Laleaua pestriţă”. Manifestarea a fost
găzduită în acest an de comuna 
Tormac şi a fost organizată de Consi -
liul Local, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Timiş şi Centrului de Cultură
şi Artă al judeţului Timiş.
În festival au participat reprezentanţi
ai comunelor Sacoşu Turcesc, Tormac,
Niţchidorf, Vermeş, Zorlenţu Mare,
Fârliug şi Brebu, iar invitaţi au fost, pe
lângă dansatorii giroceni, Ansamblul „Pusta Banatului” şi Centrul pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale al judeţului Caraş-Severin. Invitat special a fost Ansamblul Profe-
sionist „Banatul” şi soliştii Carmen Popovici Dumbravă, Ciprian Pop şi Zorica Savu. (V.T.)

Citiţi în numărul viitor al ziarului nostru un articol referitor la istoria comunei Giroc
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În această primăvară, la Parohia Chişoda, se împlinesc cinci ani de când
s-a început catehizarea copiilor şi a tinerilor în cadrul programului na-
ţional al Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor”. Sunt ani în
care am constatat cât de necesară, dar şi cât de dorită şi cerută este
(re)catehizarea membrilor Bisericii noastre. Am reuşit să avem un start
peste aşteptările noastre, pentru că la începutul acestui proiect ne-am
bucurat de sprijinul material al Primăriei Giroc, de experienţa pedago-
gică a educatoarelor de la Grădiniţa din Chişoda, care ne-au însoţit la în-
ceput, dar şi de sprijinul câtorva tineri voluntari din parohia noastră,
care au pus mult suflet şi energie în ceea ce au făcut.
Am debutat cu catehizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani. În
primul an am avut o medie de 40 de copii înscrişi în programul de ca-
teheză. De la an la an, numărul copiilor a crescut, pentru ca în prezent
la biserica din Chişoda să fie înscrişi cu puţin peste 100 de copii şi 

tineri împărţiţi în trei grupe. Programul primei grupe, ce cuprinde copii
cu vârsta între 3 şi 9 ani, se desfăşoară pe parcursul a două ore şi cu-
prinde participarea la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea lor, desene şi
planşe de colorat corespunzătoare temei de cateheză din ziua respec-
tivă, prezentarea catehezei prin proiecţie în powerpoint şi filmuleţe te-
matice şi se încheie cu o gustare. Celelalte două grupe cu copii şi tineri,
cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, îşi desfăşoară activitatea în mo-
dule alternative, de cateheză şi atelier de creaţie. În acest atelier, copiii
şi tinerii pictează icoane pe sticlă şi lemn şi creează obiecte liturgice din
pastă ceramică, lemn şi sticlă. Munca lor este valorificată pe de o parte
prin faptul că obiectele create ajung în casele lor, îmbogăţind colţul de
rugăciune şi viaţa liturgică a familiilor lor, iar pe de altă parte munca lor
este valorizată prin seria de expoziţii cu titlul „Picătura de rai”, în care
sunt expuse rezultatele muncii lor. Această expoziţie sperăm să rămână
o tradiţie a Bisericii din Chişoda, întrucât în acest an „Picătura de rai”
a ajuns la a treia ediţie.
În prezent, în toată această activitate, suntem ajutaţi la grupa celor mici
de doamna Elena Potra şi două tinere ale parohiei noastre – Denisa Jianu
şi Alexandra Cornea, iar atelierul de creaţie există datorită muncii de-
osebite a doamnei Cristina Şchiop, artist plastic. Pe această cale, mul-
ţumim acestor persoane, care prin munca lor şi dăruirea sufletească de
care dau dovadă fac posibilă catehizarea unui număr atât de mare de
copii.
Iată cum, numai prin ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor, reuşim să
semănăm în sufletul acestor copii cuvântul lui Dumnezeu. Seminţe care
cu siguranţă vor încolţi cândva şi care îi vor purta pe calea vieţi către
Hristos. Aceşti copii minunaţi vor să să Îl primească pe Iisus în sufle-
tele lor pure şi, ca urmare, Hristos se lasă împărtăşit lor. Motto-ul nos-
tru încă de la prima întâlnire de cateheză a fost ales din cuvintele lui
Iisus, care a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine”. Datoria noastră a fost
să îi chemăm, iar ei au venit.

Preot Dragoş DEBUCEAN

CCooppiiiiii ssee îîmmppăărrttăăşşeesscc ddee
HHrriissttooss llaa PPaarroohhiiaa CChhiişşooddaa

„Picătura de Rai” – 
expoziţie de tablouri 

religioase şi 
decoraţiuni de Paşti 

la Biserica din Chişoda
Aşa cum deja este obiceiul la Biserica din Chişoda, 
marile praznice din timpul primăverii sunt marcate şi de
expoziţii cu lucrări plastice pe teme religioase, ale copii-
lor din satul nostru. Însă, spre deosebire de alţi ani, anul
acesta, de marele praznic al Paştilor, a fost rândul copii-
lor de la grădiniţă să bucure sufletele tuturor cu creaţiile
mânuţelor lor.

În acest an, în cadrul parteneriatului educaţional „Micul
creştin”, realizat între Grupa mare A, de la Grădiniţa p.p.
din Chişoda, coordonată de prof. înv. preşc. Simona
Cheie şi prof. înv. preşc. Oana Simion, şi Biserica Orto-
doxă Română din Chişoda, a fost realizată a III-a ediţie
a expoziţiei de obiecte religioase intitulată „Picătura de
Rai”. După putinţa lor, dar şi ajutaţi de doamnele educa-
toare, precum şi de colegii lor mai mari din clasa a VII-a,
coordonaţi de doamna diriginte Georgina Ianculescu, 
micuţii din grupa mare au pictat pe sticlă scene biblice, au
desenat şi au pregătit decoraţiuni de Paşti.
Este de admirat munca neostenită a educatoarelor, care
prin ceea ce fac conduc minţile şi mânuţele celor mici
către scopuri mari, dar şi dăruirea de care dau dovadă co-
piii. Este de apreciat faptul că în spatele a două zile de ex-
poziţie – prima şi a doua zi de Paşti – stau multe zile şi
zeci de ore de muncă şi de creaţie. Dar cea mai preţioasă
parte a expoziţiei „Picătura de Rai” este faptul că prin
ceea ce crează aceşti mici copii ei ne lasă să privim în su-
fletele lor. Şi, dacă reuşim să privim cu atenţia cuvenită,
putem vedea cum arată Raiul. Şi pentru că cei mai curaţi
oameni – copiii noştri – lasă să iasă afară din sufletele lor
un strop de rai, ca prin creaţiile lor să ne facă pe noi să
gustăm puţin din fericire, de aceea şi noi am lăsat ca
nume pentru această înşiruire de expoziţii „Picătura de
Rai”.
Aceşti copii au fost lăsaţi de Hristos ca model pentru
mântuirea noastră. Probabil că dacă noi vom gusta mai
des din raiul lor vom reuşi să găsim şi raiul din sufletul
nostru. preot Dragoş DEBUCEAN

Elevii noştri sunt cuprinşi în cadrul unui parteneriat cu o durată
de doi ani, alături de C.S.E.I „Constantin Păunescu” din Recaş
şi Şcoala Specială Gimnazială din Buziaş. Prima sesiune a Cam-
paniei s-a desfăşurat în data de 18 februarie, găzduiţi fiind de
C.S.E.I „Constantin Păunescu” din Recaş. Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc a fost reprezentat de zece elevi, se-
lectaţi prin metoda „spune un număr”,
din clasele a VII-a, a VII-a, a IX-a şi a
X-a; un profesor participant, din cei trei;
şi psihologul scolii, în calitate de coor-
donator al Campaniei.
În total, au participat 33 de elevi şi zece
cadre didactice. Scopul campaniei este
prevenirea traficului de persoane în 
vede rea exploatării (exploatare prin
muncă, exploatare sexuală, cerşetorie,
prelevare de organe) şi de a contribui la
reducerea riscului. Obiectivele cam-
paniei sunt reprezentate de creşterea
gradului de informare asupra condiţiei
victimei, a metodelor de recrutare şi a
repercusiunilor legale.
Mesajul campaniei a fost: „NU SUNT DE VÂNZARE!”.
Activitatea în sine a constat în prezentarea unui material infor-
mativ despre ce anume înseamnă traficul de fiinţe umane, care
este scopul, care sunt mijloacele şi cauzele, identificarea trafi-
cantului, cine sunt victimele, ce promit traficanţii, profilul 
victimei şi al traficantului, etapele traficării şi sfaturi utile.
Elevii au vizionat un filmuleţ de câteva minute, s-a făcut un

feedback a ceea ce s-a prezentat şi vizionat, iar apoi au fost îm-
părţiţi pe trei grupe, fiecare grupă fiind împărţită, apoi, în două;
au făcut afişe cu imagini şi mesaje legate de tema campaniei.
Prima echipa a avut ca temă „Colaj din perspectiva victimei”,
cea de-a doua – „Colaj din perspectiva traficantului”, iar cea 
de-a treia – „Colaj – trafic şi prelevare de organe”.

Întreaga acţiune a durat două ore,
timp în care elevii noştri au inter -
relaţionat cu elevii din celelalte două
şcoli, au colaborat şi au lucrat în
echipă. Condiţia lor nu i-a împiedicat
să prezinte umanitatea din ei şi şi-au
demonstrat încă odată calităţile
civice.
Din perspectiva coordonatorului, 
experienţa acestei campanii a avut ca
scop nu doar informare şi prevenţie,
ci şi interacţiune. Principalele tră -
sături caracteristice ale unui partene-
riat educaţional sunt realizarea unei
interacţiuni psihosociale, bazata pe 
sprijin reciproc, toleranţă, efort susţi-

nut din partea celor implicaţi, îndreptată către acelaşi scop; ate-
nţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună,
prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor; moti-
vaţia este rezultatul acţiunilor conjugate ale tuturor membrilor ce 
urmăresc un destin comun.

Psiholog Ancuţa MADOŞI-NICA

CCaammppaanniiee îîmmppoottrriivvaa ttrraaffiiccuulluuii ddee ppeerrssooaannee

„Să ştii  mai multe, să fii mai bun” re-
prezintă un program bine venit şi ne-
cesar, atât cadrelor didactice, cât mai
ales preşcolarilor. În contexte nonfor-
male, preşcolarii si cadrele didactice
sunt mai relaxaţi, mai deschişi, mai 
receptivi. Timpul liber este folosit 
într-un mod mai eficient, de aceea am
propus pentru săptămâna „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” activităţi cu

teme îndrăgite şi dorite de preşcolarii
din Grupa Mare C, de la Grădiniţa P.P.
din Giroc.
În urma unei analize de nevoi, am ho-
tărât să desfăşurăm diverse activităţi
din diverse categorii (culturale, activi-
tăţi de educaţie pentru sănătate şi stil
sănătos de viaţă, educaţie ecologică),
prin care să venim în întâmpinarea 
dorinţelor preşcolarilor.
Activităţile desfăşurate au fost urmă-
toarele: „La sera de flori” – vizită; „La
sera de legume” – vizită; „Poftiţi la
noi” – lecţie deschisă; „La biserica din
sat” – vizită; „La spectacol” – teatru de
păpuşi; „Cum se fabrică napolita-
nele?” – vizită la fabrica Nestle din 
Timişoara; poster „Să ştii mai multe,
să fii mai bun” – decupare, lipire, 
lucrare colectivă.

Săptămâna a trecut.
Multe lucruri am făcut.

Scopul lor vi-l spun acum:
Să ştii multe, să fii bun!

Prof. înv. preşcolar 
Claudia-Lidia BLIDĂRAN

Prof. înv. preşcolar 
Ofelia-Rodica COMAN

Săptămâna
„Să ştii mai multe,

să fii mai bun” 
la Grădiniţa
P.P. din Giroc
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 17 februarie - 30 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna mai se execută trageri în zilele de: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

În şedinţa din luna aprilie, pe ordinea de zi a Con-
siliului Local al comunei Giroc au fost supuse spre
aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
1. Constituirea comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor de ,,Înfiinţare centru de copii «after
school», comuna Giroc, judeţul Timiş”, cod CPV
45214200-2 Lucrări de instituţii şcolare, finanţate
prin PNDR, măsura 322;
2. Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor
de intervenţie „Modernizare strada Trandafirilor,
comuna Giroc, judeţul Timiş”;
3. Aprobarea documentaţiei tehnice „Realizare pla-
nuri de sistematizare circulaţie rutieră prin sem-
nalizare verticală şi orizontală în comuna Giroc,
judeţul Timiş”;
4. Aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere
Grădiniţă Giroc”;
5. Modificarea anexei H.C.L. nr. 166 din 18.12.2014 pri-
vind aprobarea acordării normei de hrană person-
alului Serviciului Poliţiei Locale Giroc;
6. Modificarea H.C.L. nr. 10 din 30.01.2015 privind
aprobarea condiţiilor de înscriere a copiilor la
creşele din comuna Giroc;
7. Semnarea acordului de parteneriat cu Asociaţia
„Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru”;
8. Achiziţionarea unui autoturism prin Programul
Rabla 2015 / Programul de stimulare a înnoirii par-
cului auto naţional;
9. Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale
aferente imobilului situat în Comuna Giroc, str.
Daliei, nr. 10, proprietatea Organizaţiei non-profit
„Darul Vieţii”;
10. Aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare
străzi şi intrânduri în comuna Giroc”;
11. Alocarea sumei de 2.300 lei în vederea tipăririi
volumului VI „Linia Siegfried a ochilor tăi”, scris
de poetul George Lână.

V. TOMOIAGĂ

DDiinn aaggeennddaa
CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall
aall ccoommuunneeii GGiirroocc

Sâmbătă, 25 aprilie 2015, între orele 10-16, în comuna
Giroc s-au colectat, la puncte fixe şi prin preluare gra-
tuită de la domiciliu sau de la sediile firmelor şi insti-
tuţiilor, deşeurile electrice şi electronice. 
În localitatea Giroc, punctele de colectare au fost pe
strada Semenic, la sediul SC Giroceana SRL, şi pe
strada Trandafirilor, la Liceul Teoretic „David 
Voniga”. La Chişoda, punctul de colectare a fost 
situat în preajma Casei Naţională.
Au fost oferite patru cupoane valorice în valoare de
10 lei, pentru combine, vitrine şi lăzi frigorifice, fri-
gidere, congelatoare întregi şi complete, şi două cu-
poane valorice în valoare de 10 lei, pentru maşini de
spălat rufe şi vase, uscător de haine sau aparate de aer
condiţionat întregi şi complete. Cupoanele valorice se
pot folosi pentru orice tip de cumpărături, în magazi-
nele afiliate Ticket Cadou.

La tombola cu premii pentru orice alt aparat electric
predat, s-au câştigat, prin tragere la sorţi, unul dintre
următoarele premii: două maşini de găurit, două cafe-
tiere, două mixere. 

Câştigătorii Campaniei RoRec
CAFETIERĂ TRISTAR: Bianca Câmpeanu ;
Ana Spânu; MIXER TRISTAR: Ana Bleir;
Eugen Babescu; MAŞINĂ DE GĂURIT
SKILL: Ionel Şipoş; Petronela Florea.
Ridicarea premiilor se va face la sediul 
Primăriei comunei Giroc.

CCaammppaanniiaa RRooRReecc ddee ccoolleeccttaarree
aa ddeeşşeeuurriilloorr eelleeccttrriiccee şşii eelleeccttrroonniiccee

EExxeemmpplluu ddee cciivviissmm:: llooccuuiittoorriiii ccoommuunneeii GGiirroocc aauu ppaarrttiicciippaatt
şşii llaa eeddiiţţiiaa ddiinn aacceesstt aann aa „„LLeett’’ss DDoo IItt,, RRoommaanniiaa!!””

Cetăţenii comunei Giroc care au dorit să facă vol-
untariat s-au putut înscrie pentru „marea curăţe-
nie”, în cadrul unei noi ediţii Let’s Do It, Romania,
care a avut loc în data de 25 aprilie. Participanţii la
acţiune s-au întâlnit, la ora 9, în parcarea Liceului
Teoretic „David Voniga” din localitatea Giroc şi în
faţa Şcolii Generale cu clasele I-VIII „Iosif Ciorog-
ariu” din Chişoda. La ora 9:30, toţi voluntarii erau
deja pe teren şi au început marea curăţenie.
Zonele alese pentru această acţiune au fost: drumul
de lângă calea ferată – Halta Semenic; Calea 

Timişoarei; drumul de legătură dintre localitatea
Giroc şi localitatea Chişoda; drumul de legătură
dintre localitatea Chişoda şi Calea Şagului (DN
59); izlaz Chişoda; drumul către Poligonul Chi şo da.
La fel ca în anii precedenţi, organizatorii au pus la
dispoziţia voluntarilor mijloace de transport pen-
tru a se putea deplasa direct la locaţiile unde au
făcut curăţenie, saci şi mănuşi.

Responsabili Mediu: insp. Adelina SÎRBU 
şi insp. Petronela FLOREA
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Şi în acest an, mii de giroceni au luat parte la Slujba de
Înviere de la Biserica Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” din
Giroc, oficiată de preoţii Marius Şonea şi Daniel Mateia,
slujitori ai sfântului locaş. Potrivit tradiţiei, slujba a 
debutat cu tradiţionala înconjurare a Bisericii, apoi a unei
străzi întregi, cu lumânări şi făclii aprinse pe marginea
drumului, exprimând prin aceasta bucuria Învierii, 
subliniată şi de frumoasa cântare intonată pe tot acest
parcurs: Învierea Ta Hristoase Mântuitorule, Îngerii o
laudă în ceruri, şi pe noi pe pământ ne învredniceşte cu
inimă curată să te mărim!
În încheierea pelerinajului, din faţa sfântului locaş s-a
început oficierea slujbei de Înviere, prin citirea Evange-
liei, intonarea imnului pascal „Hristos a înviat” şi 
deschiderea uşilor bisericii.
Şi în acest an, prin purtarea de grijă a Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, mai multe eparhii din ţară, prin-
tre care şi Arhiepiscopia Timişoarei, s-a împărtăşit de 
Lumina Sfântă, de la Biserica Sfântului Mormânt din 
Ierusalim, adusă de o delegaţie a Patriarhiei Române.
În cadrul Utreniei Învierii, potrivit obiceiului îndătinat,
preoţii slujitori au sfinţit „Paştile”, pâinea şi vinul, din
care credincioşii au luat în fiecare zi din Săptămâna 
Luminată, pe nemâncate, rostind troparul Învierii 
Domnului. 
Din cuvintele de învăţătură rostite de preoţii slujitori, pre-
cum şi din cântările şi rugăciunile slujbei Învierii, ne ră-
mâne în minte şi în suflet faptul că Învierea Domnului
este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, un eveniment
copleşitor pentru orice om, o realitate care se transmite
din generaţie în generaţie, de la un secol la altul, ca un
izvor de apă vie. Întruparea şi Învierea Fiului Lui 
Dumnezeu sunt fundamentale pentru viaţa oricărui om,
deoarece reprezintă începutul şi temeiul mântuirii noas-
tre, prin care a fost distrusă moartea. Suntem neputincioşi
să cuprindem în cuvinte şi cu raţiunea minunea în sine, 
fiindcă depăşeşte posibilităţile noastre de înţelegere.
Exemplul cel mai grăitor al tainei praznicului sunt valu-
rile numeroşilor creştini care au luat parte la această săr-
bătoare a bucuriei, a împăcării şi luminii, lumină care,
potrivit tradiţiei, trebuie dusă şi în case.
Paştele nu este un simplu ritual liturgic, nu este un mit, o vi-
ziune, o poveste sau un spectacol, ci realitatea revelată de
Iisus Hristos, ce a fost mărturisită, văzută şi constatată de
mulţi martori. Învierea Domnului a fost descoperită încă
din vremea patriarhilor, prorocilor şi drepţilor din Legea
Veche, iar în timpul activităţii Sale pe pământ Mântuitorul
le-a vestit ucenicilor despre patimile, moartea şi Învierea
Sa după trei zile (Marcu 8, 31).
Hristos este numit Paştile nostru care s-a jertfit pentru
noi, iar de Învierea Sa ţine mântuirea noastră, prin care
ne-a trecut de la moarte la viaţă. Dacă Hristos n-ar fi
murit şi nu ar fi înviat pentru noi, zadarnică ar fi 
credinţa, nădejdea şi viaţa noastră, căci fără moartea şi
Înviere Sa, păcatul nu poate fi biruit. Prin Învierea lui
Hristos şi prin lucrarea harului Duhului Sfânt, în lume
consecinţele căderii în păcat sunt depăşite din punct de
vedere obiectiv, însă mântuirea generală devine lucră-
toare în momentul în care fiecare om încearcă să-şi
însuşească în mod subiectiv aceste roade.
Omul, dar şi întreaga creaţie a Lui Dumnezeu, se îm-
părtăşeşte de darurile Învierii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, fiindcă prin lucrarea harului în lume trupul nu
mai este întunecat, opac, ci este copleşit de spirit, fiind
treapta culminantă a sfinţeniei care anticipează starea
trupurilor la învierea de obşte.
Toate aceste aspecte biblice şi teologice au fost expuse
şi se reflectă cu prisosinţă în frumuseţea şi bogăţia sluj-
belor pascale săvârşite şi în biserica Ortodoxă din Giroc.
Cuvintele „Hristos a înviat!”, pe care un creştin le adre-
sează altui creştin, pe o perioadă de patruzeci de zile, de
la Înviere până la Înălţarea Domnului, nu sunt doar un
salut ori simple vorbe fără conţinut, ci sunt o mărturisire
de credinţă, speranţa şi nădejdea noastră că învierea
există. Lumina Învierii Lui Hristos ni se dă în mod gra-
tuit, dar trebuie să ne străduim să ne-o însuşim, fiindcă
ne încredinţează că sensul vieţii noastre, garanţia vieţii
viitoare se află în Învierea Mântuitorului şi în lucrarea
Duhului Sfânt, care transformă trupurile noastre opace în
trupuri transparente, trupuri spirituale, luminoase, tru-
puri pline de Duh Sfânt.

Prof. drd. Mircea STURZA

ÎNVIEREA DOMNULUI LA GIROC
Girocenii au întâmpinat cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii
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ÎNVIEREA DOMNULUI LA CHISODA,

Încă o dată ne bucurăm de Învierea lui Iisus
În acest an, ca şi în anii precedenţi, la 
Biserica din Chişoda un număr mare de
credincioşi din localitate, dar şi din îm-
prejurimi, au venit să sărbătorească ma-
rele praznic al bucuriei, sărbătoarea
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ca
şi sărbătoare a speranţei şi a bucuriei ne-
mărginite, lumina Învierii a strălucit, din
nou, în sufletele şi în inimile celor care au
venit să se roage în marea noapte a lumi-
nii infinite.
Este firească împărtăşirea cu cei apropiaţi
a acestei bucurii, pentru că, în fiecare an,
sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi a Învierii
Lui sunt momente care impulsionează su-
fletele, pentru a parcurge încă o etapă în
urcuşul duhovnicesc. Putem vedea cum
întrezărirea luminii, care iasă din mor-
mântul Mântuitorului încă de la începutul
postului pascal, face ca oamenii să încerce
să fie mai buni unii cu alţii, mai milostivi,
mai rugători către Dumnezeu şi mai
blânzi. Probabil că dacă am păstra cu ade-
vărat această lumină a învierii în sufletul
nostru pentru întregul an care urmează,
am fi mai buni nu doar şase săptămâni –
cât ţine postul – ci un an întreg.
În fapt, aceasta este marea încercare a
omului. Nu doar să prindă din zbor o rază
de lumină dumnezeiască, ce se va risipi a
doua zi după Paşti, ci să o păstreze în su-
flet o viaţă întreagă. Să o păstreze şi să o
hrănească aşa cum îşi hrăneşte trupul.
Aceasta este marea încercare a împărtăşi-
rii de Învierea lui Iisus. Vedem în fiecare
an cum, în noaptea Învierii, şi cei care aud
mai greu chemarea lui Dumnezeu, îşi fac
curaj pentru a se apropia de pridvorul 
Bisericii. Prezenţa oamenilor într-un
număr atât de mare ne face să credem că
moartea şi învierea lui Iisus îi cheamă atât
de tare pe toţi, încât acest moment devine
unul irezistibil pentru suflet. Ca urmare,
nu mai putem fi opriţi ca în această noapte
să nu ne îndreptăm către lumina Lui. Este
un moment unic în an, când Dumnezeu
cheamă sufletul la mântuire, iar sufletul îi
răspunde lui Dumnezeu, chiar şi fără voia
trupului.
Marele praznic al Învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos este un moment al
mărturisirii. Şi acum mărturisim că ne 
închinăm şi slujim lui Hristos şi, mai ales,
că noi credem în învierea lui, spunând 
împreună cu femeile mironosiţe şi cu
Apostolii, că întra-devărat 

HRISTOS A ÎNVIAT!
preot Dragoş DEBUCEAN



6 DIALOG CU CETĂŢENIImmaaii 22001155

Locuitorii comunei au aşteptat cu nerăbdare
evenimentele din această perioadă, respectiv În-
vierea Domnului şi Ruga Giroceană, o mani-
festare ce duce mai departe tradiţiile populare.
La eforturile autorităţilor locale s-a adăugat în
acest an şi bunăvoinţa cerească, fiind o vreme
bună de Rugă, soarele primăverii îmbiind 
oamenii să meargă în Grădina de vară a Căminu-
lui Cultural din Giroc, pentru a se bucura de spec-
tacolul pregătit cu acest prilej.
Pentru că Ruga are, în primul rând, o semnificaţie
religioasă, girocenii s-au îndreptat, în prima zi de
Rugă, mai întâi spre Biserica Ortodoxă Română,
pentru a participa la slujba religioasă.
După slujbă, aşa cum cere tradiţia, preoţii şi
reprezentanţii administraţiei locale, împreună cu
numeroşi locuitori, s-au îndreptat spre Căminul
Cultural, unde s-a pregătit programul de Rugă, în-
ceput cu câteva marşuri intonate de către Fanfara
Giroceana, condusă de dirijorul Ionel Pascota
senior.
În cuvântul său, domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma a făcut referire la faptul că girocenii înţeleg
să vină la Rugă îmbrăcaţi în costume populare.
„Purtăm cu toţii costume moştenite de la moşii şi
strămoşii noştri, un semn că la Giroc tradiţiile şi

obiceiurile noastre seculare sunt la loc de cinste.
Ne facem noi, cei de astăzi, o datorie de onoare
faţă de înaintaşii noştri, aceea de a transmite mai
departe, copiilor şi nepoţilor noştri, această
moştenire de suflet”.
Edilul le-a urat tuturor petrecere plăcută şi, ală-
turi de membrii Ansamblului Folcloric 
„Ghiocelul” din Giroc şi numeroşi cetăţeni, s-a
prins în Hora Rugii.
Copii şi tineri, maturi şi vârstnici, femei şi 
bărbaţi, urmând exemplul primarului localităţii şi
al soţiei acestuia, au venit la Rugă îmbrăcaţi în
costume tradiţionale populare. Sărbătoarea a
primit, în acest fel, un aer arhaic, readucând în
memoria localnicilor rugile de altădată. 
Şi anul acesta, ca şi în anii precedenţi, aşa cum
aminteam, Ruga de la Giroc nu a fost un simplu
eveniment menit a marca această sărbătoare, ci
un adevărat act artistic, o manifestare culturală
avându-l ca „maestru de ceremonii” pe bine-
cunoscutul şi omniprezentul Ciprian Cipu, iar ca
şi coregraf de excepţie pe prof. Victor Jicheran. 
Demn de luat în seamă este faptul că la Giroc
viaţa culturală cunoaşte un reviriment fără prece-
dent, la jocul rugii fiind antrenaţi peste 150 de
tineri. 

Tradiţie respectată la Giroc:
Ruga Giroceană, un spectacol de înaltă ţinută

Prima şi a doua zi de Paşti au fost, din nou, prilej de sărbă-
toare pentru locuitorii Girocului şi pentru oaspeţii lor. După
tradiţie, a fost organizată Ruga Giroceană, un eveniment
care depăşeşte graniţele unei simple sărbători, devenind, cu
f iecare an care trece, o manifestare de înaltă ţinută artistică.
După ce au celebrat Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, 

girocenii s-au pregătit pentru a participa la manifestările de
Rugă, ţinute în grădina de vară a Căminului Cultural Giroc. 
La fel ca şi în anii trecuţi, Primăria şi Consiliul Local au
sprijinit organizarea evenimentului, astfel ca locuitorii şi 
invitaţii acestora să se simtă cât mai bine în cele două zile ale
Rugii.
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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 DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune 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. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Au putut fi admiraţi, împreună ori pe rând,
dansatori din grupele mici, juniorii şi seniorii
echipelor de dansuri, care au încântat, unii după
alţii, asistenţa. Şi pentru acest merit nu putem să
nu-l amintim şi pe domnii Ionel Şipoş şi
Alexandru Galuşkă, care au meritul de a
strânge, cu dragoste şi pricepere, tinerele gene -
raţii în jurul lăcaşului de cultură. Mai trebuie să
amintim că la „Dansul de fete” de la Giroc în
faţa spectatorilor s-au prezentat 60 de tinere,

care au smuls aplauzele celor prezenţi. Astfel
că, în ceea ce priveşte „pepiniera” culturală a
acestei localităţi, putem spune că este una 
bogată şi de viitor.
După cum s-a încetăţenit în ultima perioadă, pe
scena din Grădina de Vară a Căminului Cultural
din Giroc, au urcat cu prilejul Rugii artişti de
marcă ai Banatului, unii aflaţi la vârsta deplinei
consacrări, alţii în plină afirmare.
Şi anul acesta, capul de afiş al programului
artistic a fost celebra solistă de muzică popu-
lară bănăţeană Andreea Voica. Solista, acompa-

niată de orchestra condusă de prof. dr. Deian
Galetin, a fost primită cu braţele deschise de
spectatori, care s-au prins în brâuri şi hore.
Tot în acompaniamentul asigurat de orchestra
condusă de Deian Galentin a cântat şi Ion
Dragomir. Au încântat asistenţa, cu diferite
melodii, Robert Târnăveanu şi Iasmina Iova,
care au fost acompaniaţi de orchestra „Ghio-
celul”, condusă de domnul prof. Adrian Safta.

Tot cu acest prilej, pe scena rugii a urcat şi
tânăra solistă de muzică populară din Giroc,
Loredana Sur.
Petrecerea din prima zi de Rugă a continuat
până noaptea târziu şi a fost una pe placul tu-
turor. Copiii şi tinerii s-au putut distra la
diferitele jocuri amplasate în centrul comunei
ori la maşinuţele electrice, adulţii au putut
savura preparate la grătar ori gusta un pahar de
bere, totul într-o atmosferă calmă şi destinsă.
Ruga Giroceană a devenit, cu fiecare an, o 

mani festare de o înaltă ţinută culturală. Este şi
acesta un semn că, acolo unde există dorinţă şi
respect pentru păstrarea şi valorificarea 
tradiţiilor noastre naţionale, reuşita este asigu-
rată. Şi ce poate fi mai important, în aceste vre-
muri în care modernitatea a pătruns în toate
aspectele vieţii noastre cotidiene, decât să
ducem mai departe ceea ce ne-au lăsat spre păs-
trare părinţii, bunicii şi străbunicii noştri?

Girocul este un exemplu, iar primarul comunei,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, cel mai bun ex-
ponent, că aici, la marginea Timişoarei, există o 
adevărată oază de cultură naţională. Şi nu doar
la Rugă se manifestă această impresie, ci în tot
ceea ce ţine de viaţa culturală din comuna
Giroc, care gravitează tocmai în jurul ansam-
blului folcloric, ca păstrător şi transmiţător al
acestor tradiţii multiseculare bănăţene şi
româneşti. 

Pagini realizate de 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Tradiţie respectată la Giroc:
Ruga Giroceană, un spectacol de înaltă ţinută
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Lucas-Gabriel Popescu
3 ani şi 5 luni, Chişoda

Anne Raisa Gherga
1 an şi 3 luni, Giroc

Cristian Seiman
4 ani, Giroc

Paul Seiman
6 ani, Giroc

FFaammiilliiaa PPaassccoottaa îînncceeppee îînn ffoorrţţăă sseezzoonnuull ddee mmoottoocciicclliissmm
Ionel Pascota, debut furtunos 

în Campionatul European de Est
Campionul la Motociclism Viteză, Ionel Pascota,
a debutat excelent în Campionatul European de
Est. Prima etapă a avut loc sâmbătă, 18 aprilie
2015, pe circuitul de la Serres (Grecia), în timp ce
antrenamentele s-au desfăşurat cu o zi în urmă.
După ce vineri a obţinut cel mai bun timp al se-
siunii de antrenamente, Pascota a plecat în prima
cursă oficială a acestui sezon competiţional,
reuşind să obţină, la capătul celor 12 tururi de cir-
cuit, prima poziţie. Cel mai titrat sportiv mo-
tocilist la viteză s-a impus la clasa Supersport,

devansându-i pe bulgarii
Svetlin Ivanov şi Boian
Bonchev.
„A fost o cursă frumoasă cu
multe depăşiri. Cu toate că
am avut probleme cu sus-
pensia faţă a motocicletei,
până la urmă am reuşit să o
setăm şi să câştig cursa.
Campionatul European de
Est este lung şi această vic-
torie nu poate decât să ne
bucure”, a declarat Ionel
Pascota.

Patrick Pascota, locul 1 la prima etapă a
Campionatului Naţional de Motocross 

Campionatul Naţional de Motocross a debutat pe
circuitul de la Zărneşti. Cu 11 sportivi  aliniaţi la
grila de start, clasa 50 cmc a juniorilor se anunţa
un spectacol total, şi aşa a şi fost! Puştiul Patrick
Pascota, la numai 7 ani, aflat în pole-position, a
„ţinut” plutonul în spate, după o luptă deosebită.
Ritmul ridicat al cursei, dar şi parcurgerea fără
greşealăa circuitului, l-au făcut câştigător detaşat
al competiţiei pe „puiul” de campion Ionel Pas-
cota, care s-a declarat extrem de fericit, când şi-a
văzut fiul pe prima treaptă a podiumului.
„Patrick a fost foarte hotărât să câştige, deoarece,
pe drum spre Zărneşti, repeta într-una că vrea să
câştige cursa. Am avut un sentiment deosebit de
frumos când l-am văzut pe locul 1, dar şi în tim-
pul cursei, văzând că are un avans foarte mare.

Mă uitam într-una pe tabela cu
numărul de ture rămase până la
final”, a declarat Ionel Pascota.
tatăl lui Patrick.
În spatele lui Patrick, care a
reprezentat clubul Pascota 
Racing Team, la clasa 50 cmc a
sosit Răzvan Teodorescu, de la
Dementor KTM, în timp ce ul-
timul loc de pe podium a fost
ocupat de Ioan Chiujdea, de la
Jitsu Zărneşti.

A. BORBELY

Sâmbătă, 18 aprilie, la Aiud, a avut loc a
XVIII-a ediţie a Cupei Dojokan, com-
petiţie la care au fost înscrişi 411 sportivi,
reprezentând 32 de cluburi din ţară.
CS Karate Club Giroc a fost reprezentat de
nouă sportivi, şase dintre ei reuşind să
ajungă pe podium: Darius Petrenci – locul
III kata individual masculine (categoria 7
ani); Chelsy Bona – locul III kata indivi -
dual feminin (categoria 7-8 ani); Luca
Preda – a locul I kata individual masculin
(categoria 9-10 ani) şi locul I kumite indi-
vidual masculin (categoria 9-10 ani);
Tudor Lungu – locul II kata individual
masculin (categoria 9-10 ani); Gabriel
Orăşanu, Luca Preda, Slavco Giurgiev,
Tudor Lungu – locul I kumite masculin
echipe (categoria 9-10 ani). (O.I.)

Medalii pentru karatiştii 
giroceni la Cupa Dojokan


