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Având în vedere că la nivelul Grupului de Comunicare
Strategică au fost primite alte întrebări referitoare la situații
punctuale privind respectarea măsurilor de distanțare so-
cială, dar și pentru a veni în întâmpinarea situațiilor legate
de sărbătorile pascale în contextul din acest an, vă prezen-
tăm următoarele situații.

1. Întrebare: Pot să merg să-mi cumpăr carne de miel de
la agentul economic autorizat de unde îmi cumpăram în
fiecare an? Ce trec pe declarație ?

Răspuns: Da, dar trebuie să aveți asupra dumneavoastră
cartea de identitate și declarația pe propria răspundere, în
care bifați punctul 2 (asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor). 

De asemenea, vă recomandăm să mergeți singur, nu cu
mai mulți membri ai familiei și să vă asigurați că agentul
economic este autorizat și respectă toate condițiile igie-
nico-sanitare impuse de instituțiile cu atribuții în domeniu.
Nu uitați să cereți documentele de proveniență, bon fiscal,
chitanță sau factură.

2. Întrebare: Poate persoana de la care cumpăr, în fiecare
an, carne de miel să vină să mi-o aducă acasă?

Răspuns: Da, poate veni, dar trebuie să dețină asupra sa
documentele necesare conform ordonanțelor militare și do-
cumentele de proveniență ale produselor și să poată emite
bon fiscal, chitanță sau factură.

3. Întrebare: Mai vin comercianții cu turmele de miei la
intrarea în oraș?

Răspuns: Nu. Acest lucru nu este posibil.
4. Întrebare: Pot merge la părinți să le duc produse pen-

tru masa de Paște?
Răspuns: Desigur. Conform ordonanței militare trebuie

să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate și
declarația pe propria răspundere, în care bifați punctul 4,
motive justificate, precum asistența persoanelor vârstnice,
bolnave. 

De asemenea, recomandăm evitarea contactului direct
sau apropiat cu persoane în vârstă. Vă reamintim că per-
soanele infectate cu noul tip de coronavirus pot fi asimto-
matice, adică nu prezintă simptome, însă pot transmite
virusul foarte ușor, iar persoanele în vârstă reprezintă o ca-
tegorie vulnerabilă, cu risc crescut de deces.

5. Întrebare: Pot să îmi și vizitez părinții și să iau masa
cu ei de Paște?

Răspuns: Prin Ordonanțele Militare nu sunt permise vi-
zitele de curtoazie în ziua de Paște, ci doar deplasarea pen-
tru aprovizionarea rudelor care nu se pot aproviziona

singure cu produsele necesare. În același timp, se reco-
mandă, pe cât posibil, evitarea contactului direct sau apro-
piat cu persoane în vârstă. 

Vă reamintim că persoanele infectate cu noul tip de co-
ronavirus pot fi asimtomatice, adică nu prezintă simptome,
însă pot transmite virusul foarte ușor, iar persoanele în vâr-
stă reprezintă o categorie vulnerabilă, cu risc crescut de
deces.

6. Întrebare: Pot participa la slujba de Înviere la bise-
rică?

Răspuns: Anul acesta slujbele din Săptămâna Mare (a
Sfintelor Pătimiri) și de Sfintele Paşti vor fi săvârșite doar
de slujitorii bisericești, fără participarea credincioșilor,
fiind transmise în mediul online și pe canale TV. Patriar-
hia Română a dat publicității o serie de recomandări pe
care le regăsiți la următorul link: https://basilica.ro/indru-
mari-privind-slujbele-de-florii-d…/

7. Întrebare: Pot merge la cimitir în această perioadă,
pentru efectuarea ritualurilor creștine?

Răspuns: Aceste situații sunt reglementate prin
ordonanțe militare care permit doar slujbele de înmor-
mântare/cununie/botez desfășurate cu un număr redus de
persoane (maximum 8). Deplasarea la cimitir pentru alte
motive nu este reglementată și nici nu poate fi considerată
o urgență.

8. Întrebare: Pot să scot copii afară la plimbare?
Răspuns: Da, în condițiile art.1 lit. d) din Ordonanța mi-

litară nr. 3 unde se prevede că se pot efectua deplasări
scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică
individuală. 

Nu veți merge însă în parcuri sau locuri de joacă, unde
există riscuri mai mari de a fi preluat virusul și nu este per-
misă deplasarea în spațiul public, pietonal, în grupuri mai
mari de trei persoane. Ieșirea copilului minor se va face
întotdeauna cu însoțirea persoanei adulte care îl are în în-
grijire.

9. Întrebare: Cum se pot deplasa persoanele care nu știu
să scrie și să citească?

Răspuns: Completarea unei declarații pe proprie răs-
pundere este o condiție obligatorie pentru deplasarea în
afara locuinței, cu excepția situațiilor când deplasarea se
face către/la locul de muncă. Persoanele care nu pot com-
pleta această declarație vor trebui să apeleze la sprijinul
unor rude/vecini sau autorități locale, prin serviciile de
asistență socială.

10. Întrebare: Am stat 14 zile în autoizolare la domici-

liu, fiind decizia mea să mă protejez. Pot să ies acum din
casă?

Răspuns: Dacă nu este vorba de o măsură de izolare im-
pusă de autorități, puteți să ieșiți din locuință oricând
atunci când sunteți în vreuna din situațiile prevăzute de din
Ordonanța militară nr. 3 și 4. Dacă măsura a fost impusă de
autorități va trebui să anunțați DSP că ați finalizat perioada
de izolare pentru a ști care este conduita de urmat.

11. Întrebare: Avem voie să ieșim după ora 22.00 în pro-
ximitatea casei, în cazul în care avem o biserică în apro-
piere?

Răspuns: Puteți ieși în proximitatea casei, în afara curții,
pentru a primi lumina de la voluntarii cu care Patriarhia
Română colaborează în acest an, puteți rămâne în proxi-
mitatea casei pentru a asculta slujba, însă nu vă puteți de-
plasa spre biserică, indiferent cât de aproape este situată
de casă și nu este permisă formarea de grupuri mai mari de
trei persoane.

În cazul în care locuiți la bloc, puteți ieși din casă, de
asemenea, pentru a primi lumina adusă de voluntarii BOR,
dar este esențial să respectați regulile de distanțare socială,
să nu aglomerați casa scării imobilului și să nu formați gru-
puri mai mari de trei persoane. (https://basilica.ro/indru-
mari-privind-slujbele-de-florii-d…/).

12. Întrebare: Putem să ascultăm slujba din stradă?
Răspuns: Strict ascultarea slujbei nu poate fi invocat ca

motiv pentru deplasare în afara locuinței, iar rămânerea în
stradă a mai multor persoane care ar putea dori la acest
lucru ar putea duce la formarea unor grupuri mai mari de
trei persoane, implicit la încălcarea prevederilor
Ordonanțelor Militare numărul 2 și 4.

13. Întrebare: Este permisă organizarea de petreceri (în
familie) în curtea casei proprii, în noaptea de Înviere sau în
Duminica Paștelui?

Răspuns: Dacă prin petrecere se înțelege doar partici-
parea membrilor familiei, cei care locuiesc în mod normal
acolo, fără invitarea altor persoane/rude, da, este permisă.
Însă, trebuie respectate prevederile legale în privința păs-
trării orelor de odihnă și fără să fie perturbată liniștea pu-
blică.

14. Întrebare: Se poate asista/asculta slujba de Înviere,
din fața bisericii, din mașina proprie, fără să se ia contac-
tul cu exteriorul?

Răspuns: Ascultarea slujbei nu este un motiv pentru care
să poată fi permisă deplasarea cu declarația pe propria răs-
pundere.

Precizări privind respectarea măsurilor de distanţare
socială pe timpul stării de urgenţă în perioada pascală
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MESAJE LA ÎNVIEREA DOMNULUI
† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei 
și Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace

de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântare.

„Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o
(…), că  Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; și
că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi.” (I Co-
rinteni 15, 1-4)

Hristos a înviat!

Iubiţi fraţi și surori în Domnul,

Praznicul Învierii Domnului ne aduce chiar și în anul acesta mân-
gâiere, bucurie și învățătură duhovnicească. Azi, Hristos a venit să
ne mângâie, văzându-ne că suntem mai triști ca oricând. El le spune
Apostolilor Săi că vor avea necazuri în lume, dar să îndrăznească,
pentru că El a biruit și împreună cu El vor birui și ei: „În lume ne-
cazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).
Mai mult, El a biruit cel mai mare necaz al omului, care era moar-

tea. Hristos, pe Cruce, biruie moartea. Hristos nu doar pătimește și moare pentru noi, ci El și în-
viază pentru noi, ne dă și nouă arvuna vieții veșnice. 

Au fost și mai sunt și azi oameni care se îndoiesc de Învierea lui Hristos. Sfântul Apostol
Pavel a avut în centrul propovăduirii sale Învierea lui Hristos, pe Care L-a întâlnit pe drumul Da-
mascului (cf. Faptele Apostolilor 9, 1-5). Arătările Mântuitorului după Înviere au fost experiate
de femeile mironosițe, de Apostoli și de cei peste cinci sute de frați, așa cum mărturisește Sfân-
tul Apostol Pavel: „În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cei mai
mulți trăiesc până azi, iar unii au și adormit” (I Corinteni 15, 6). 

Mormântul gol, săpat în piatră, a grăit și el despre Învierea lui Hristos. Iudeii n-au putut nega
punerea în mormânt a trupului lui Hristos și nici faptul că după trei zile mormântul a rămas gol
(cf. Matei 27, 57-66). 

Învierea lui Hristos este un act unic în istoria omenirii și a devenit arvuna învierii noastre.
Sfântul Apostol Pavel se adresează Corintenilor și le pune în față această mare minune: „De va
zice cineva: Cum înviază morții? Și cu ce trup au să vină? Nebun ce ești! Tu ce semeni (bob de
grâu) nu dă viață dacă nu va fi murit (…). Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc” (I
Corinteni 15, 35-44). Vedeți ce cuvinte aspre le spune Sfântul Pavel celor care pun la îndoială
Învierea lui Hristos?! 

Iosif din Arimateea și Nicodim au luat trupul lui Iisus și l-au semănat în mormânt săpat în pia-
tră. Răsare oare o sămânță care cade pe o stâncă?! Nicidecum! Dar ce-au semănat cei doi uce-
nici în piatră? Ei au semănat trupul lui Hristos și a răsărit Învierea. Sfântul Pavel ne spune că
Învierea nu este o readucere la viață a trupului vechi și nici o creare a unui trup nou din nimic,
ci o pnevmatizare a trupului muritor al lui Hristos: „Cât despre noi, cetatea noastră este în ce-
ruri, de unde și așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la înfățișare tru-
pul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Și
supune Sieși toate” (Filipeni 3, 20-21). Apostolii și ucenicii au recunoscut o corporalitate a lui
Hristos înainte de moarte, altfel nu ar fi putut propovădui Învierea Lui. Caracterul trupului în-
viat al lui Hristos nu poate fi cunoscut prin simpla cercetare istorică, ci numai prin credință. (...)

Drept-măritori creștini,
Omul ajunsese, înainte de Învierea lui Hristos, o ființă care se târa între pământ și cer; un paz-

nic de morminte, un paznic al durerii. Omul păzea moartea fratelui său. Timpul creștea în urma
lui și îl ducea spre moarte. Dumnezeu îl făcuse pe om icoană a Sa, iar omul s-a făcut un tablou. 

Iubiților, Maica Domnului a ajuns în ipostaza de a-și vedea Fiul răstignit pe Cruce. Cât de mare
i-a fost durerea! Însă pe ea putem să o numim, și așa va și rămâne, Maica Vieții, iar durerea ei
nemărginită s-a transformat în bucurie pentru toată lumea. Drumul Crucii, fără durere, n-ar fi dus
nicăieri, dar marea durere a adus bucuria Învierii. Durerile se sting, gândurile mor, însă omul,
după Învierea lui Hristos, nu mai moare. Omul nu mai rămâne străjuit de țărână în umbra morții,
ci rămâne ocrotit de aripa veșniciei. Pentru unii infinitul este foarte greu, pentru alții este bucu-
ria întâlnirii cu Iisus Hristos Cel Înviat. Omul se vremuiește, însă ferice de cel ce se vremuiește
încă de aici, în Iisus Hristos. Să ne vremuim spre pocăință, că acolo unde cade o lacrimă a
pocăinței, răsare o floare, iar unde cade o picătură din sângele urii, răsare un spin. (...)

Iubiți fii duhovnicești, 
La Praznicul Învierii din acest an vedem cum Lumina plânge și auzim vaietul Luminii. În

aceste momente să facem din punct virgulă și să mergem mai departe și să fim prieteni în con-
tinuare cu timpul. Omul se naște plângând și pleacă din această lume tăcând. Moartea ia din
rând, nu la rând. 

În această lume, fără Dumnezeu totul este nimic. Se spune că un copil era într-o pădure și i-
a zis unui ram dintr-un copac: Vorbește-mi de Dumnezeu. Și îndată ramul a înflorit. Și noi, chiar
dacă nu putem face o faptă bună, măcar să înflorim și să spunem un cuvânt de mângâiere celui
aflat în necaz. Mângâierea este semnul că inima ta încă mai bate pentru semenii tăi. Femeile
mironosițe au găsit piatra răsturnată și giulgiurile zăcând. Hristos vrea să intre în inima ta (cf.
Apocalipsă 3, 20), dar pe ea se află o piatră pe care scrie păcat. Ajută-L să o răstoarne și să intre
în inima ta. Doamne, vino și ne ajută să rostogolim piatra păcatului de pe inima noastră și să intri
Tu în ea!

Iubiții mei frați în Hristos, dreptatea lui Dumnezeu față de noi este condiționată de iubirea față
de semenii noștri. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune: „Iubiților, dacă Dumnezeu ast-
fel ne-a iubit pe noi, și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul” (I Ioan 4, 11). Să-i cuprin-
dem în inima noastră pe cei care sunt acum în mare suferință și au nevoie de ajutorul nostru. 

Să ne rugăm pentru toți care, în aceste clipe de grea încercare a neamului nostru, stau de strajă
vieții. 

Doamne, valurile mării acestei vieți s-au ridicat asupra corabiei noastre. Suntem singuri, vino
Tu la cârma ei și o condu la limanul cel liniștit al iubirii Tale!

Hristos a înviat!
Al vostru, al tuturor, 

de tot binele voitor,
† Ioan 

al Banatului

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și graţie Sfântului Scaun Apostolic al

Romei,Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
și iubitului popor credincios

har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Îngerul a strigat celei pline de har: 
Curată  Fecioară bucură-te! Și iară zic: 

bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din
mormântși pe morți i-a ridicat. 

Popoare, veseliți-vă!”
(Din Catavasiile Învierii)

Cristos a înviat!

Iubiți credincioși,
Anul acesta sărbătorim Sfintele Paști în condiții

speciale, când nu ne-am putut întâlni fizic nici în
cadrul celebrărilor Postului Mare și nici în cadrul
Sfintei Liturghii a Învierii Domnului. 

Omenirea întreagă este zguduită de pandemia
provocată de coronavirus – COVID-19. Am fost și
suntem alături de toate persoanele care suferă într-un fel sau altul din cauza
acestei epidemii. 

Ne rugăm lui Isus Cristos înviat din morți, să primească în patria cerească
sufletele celor care au decedat și celor care au decedat din cauza acestei epi-
demii și să le dea odihna veșnică. 

Ne rugăm și pentru cei ce lucrează zi și noapte să oprească răspândirea
acestei maladii care seamănă moartea și blochează bunul mers al societății
umane.

Iubiți credincioși,
În ciuda acestei încercări ce apasă asupra întregii omeniri, Sărbătoarea Sfin-

telor Paști ne dă curajul și încrederea că nu moartea este ultimul lucru din
viața omului ci învierea. Această victorie a vieții asupra morții este marele
adevăr pe care îl proclamă credința creștină.

Ziua Învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului.
Adevărul a învins minciuna. Nevinovăția a învins păcatul. Durerea s-a schim-
bat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea. Astăzi
este ziua triumfului veșnic al Învierii lui Isus. Minunea minunilor, praznicul
praznicelor, sărbătoarea sărbătorilor și cel mai mare act al începutului istoriei
creștinismului: Învierea Mântuitorului nostru.

Învierea lui Cristos este temelia învierii noastre, este descoperirea supremă
a puterii divine, este împlinirea profețiilor, ca argument convingător al lucră-
rii Providenței în lume, este împlinirea și desăvârșirea credinței drepților Ve-
chiului Testament. 

Învierea Domnului este lumina care luminează conștiințele credincioșilor,
curățindu-le de idei preconcepute; este lumina care înlătură mitul și legenda.

Credința în înviere este viața Bisericii, este existența ei bazată pe faptul În-
vierii lui Cristos. 

Fără înviere n-ar exista Biserica: „Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră ... sunteţi
încă în păcatele voastre... Dar acum Cristos a înviat din morţi, fiind începă-
tură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea,
tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în
Cristos toţi vor învia” (cf. 1Cor 14,17-22). 

Învierea lui Cristos este permanenta bucurie a credincioșilor; este un fapt
unic ce nu se repetă. Despre Înviere nu se poate vorbi înafara Bisericii lui
Cristos, pentru că Învierea lui Cristos a fost temelia credinței Apostolilor. 

Pentru ei și pentru noi Isus este Mesia cel așteptat, iar Spiritul Sfânt ne lu-
minează să înțelegem acest adevăr dumnezeiesc. Biserica creștină din primele
veacuri se numea Biserica Învierii pentru că temelia predicării Apostolilor era
despre Învierea Domnului și învierea noastră. (...)

Cristos a înviat – înseamnă că Dumnezeu există.
Cristos a înviat - înseamnă că există viață veșnică și Cristos este începutul

învierii noastre la această viață.
Cristos a înviat – înseamnă că speranța omenirii este justificată.
Cristos a înviat – înseamnă că profețiile și minunile biblice sunt adevărate.
Cristos a înviat – înseamnă că Isus a încredințat Bisericii Sale misiunea de

a-i învăța și de a-i sfinți pe oameni, misiune care trebuie îndeplinită până la
sfârșitul veacurilor: „mergând învățați toate neamurile, botezându-le în nu-
mele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit; învățându-le să păzească toate
câte v-am poruncit vouă; și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul
veacului” (Mt. 28,19-20). 

Învierea lui Cristos este, pentru toți creștinii, prilej de bucurie, mângâiere
și speranță. Pentru acest sfânt ideal al Învierii ne ducem povara grea a Crucii
pe urmele lui Isus Cristos Crucificat și Înviat, știind că dacă trăim și murim
cu Cristos, adică după învățătura Sa, și noi vom învia împreună cu Cristos
întru mărire.

Închei acestă scrisoare pastorală dorind ca Învierea lui Isus Cristos să fie 
pentru toți creștinii prilej de bucurie, de mângâiere și speranță.

Să ne bucurăm și noi împreună cu Biserica, în această luminată zi a Învie-
rii, așa cum ne îndeamnă ea prin Catavasiile Învierii:

„Cristos a înviat din morți! Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paștile
Domnului, Paștile! 

Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Cristos Dumnezeu ne-a tre-
cut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință”. Amin.

Sărbători fericite!
Cristos a înviat!

Alexandru Mesian,
Episcop de Lugoj



3DIALOG CU CETĂŢENII Pascală

MESAJE LA ÎNVIEREA DOMNULUI
Mesajul Excelenţei Sale Iosif Csaba PÁL, episcop diecezan de

Timişoara, cu ocazia Solemnităţii 
Învierii Domnului – Sfintele Paşti 2020

Să ne implicăm!
În ianuarie am vizitat Țara Sfântă. Cele mai pu-

ternice impresii le-au lăsat asupra mea acele locuri
unde a suferit Isus: Grădina Măslinilor, Bazilica
Agoniei, Calea Crucii. Este adevărat că în acele lo-
curi am ajuns abia în ultima zi. Toate celelalte zile
au fost ca o pregătire pentru a trăi apogeul iubirii
lui Isus: „Atât de mult ne-a iubit”, atât de mult m-a
iubit!

La Bazilica Învierii a fost foarte multă lume. Și
pe străzile unde este „Calea Crucii” a fost multă
lume, dar puțini erau aceia care și-au dat seama
unde se află, pe urmele cui merg. Mulți erau ocupați
cu negoț, cumpărături, a căuta alte locuri de văzut…
M-am gândit: oare nu tot așa a fost și atunci când
Isus își ducea crucea spre Golgota? 

Unii erau curioși, alții așteptau senzaționalul, mulți oameni nu erau atenți la
El… Dar acești oameni nici nu au fost atinși de iubirea imensă a lui Isus. Pentru
unii dintre ei, faptul că Isus a murit nu a însemnat nimic, și nici că a înviat. Ei con-
tinuau, pur și simplu, să se ocupe de treburile lor, de problemele lor: unii de negoț,
alții de gospodăria lor. 

Doar aceia care s-au implicat au reușit să se și bucure. 
Dacă îmi întind mâna în întuneric după întrerupător, oricât de aproape mi-ar

fi mâna de întrerupător, încă nu se aprinde lumina, doar dacă îl ating, sau îl apăs.
Oricât de aproape sunt de lucrurile lui Dumnezeu, asta nu este de ajuns. Trebuie
să mă implic. 

Altfel lumina nu se aprinde în viața mea. Iubiți frați și surori! Trăim timpuri
grele. Poate cel mai dificil este să trăim sentimentul neputinței. Și totuși putem
face multe lucruri. Primul și cel mai important lucru este să descoperim din nou,
că viața și sănătatea, lumea noastră și economia ei, totul este în mâna lui Dum-
nezeu. Chiar și această etapă a vieții noastre o putem trăi cu El, având încredere
în voința Sa sfântă. Apoi, fiind atenți la El, la voința Lui, putem face și multe lu-
cruri concrete. Mulți oameni, de exemplu, au început acum din nou să se roage
împreună în familie. Unele familii, conectându-se prin internet sau telefon, se
roagă împreună cu mai multe alte familii. Astfel ei încep să-și vadă viața într-o
nouă lumină. 

Alții, descoperind voința lui Dumnezeu în momentul prezent, îi ajută pe se-
menii lor, făcând pentru ei cumpărături, sau sprijinindu-i cu alte fapte mici ale
carității. Această perioadă este și o oportunitate deosebită pentru a (re)descoperi
Sfânta Scriptură ca fiind Cuvântul viu al lui Dumnezeu adresat nouă din iubire.
În Evanghelia de Paști, de exemplu, observăm, că  pe cei mai apropiați ai săi,
Isus îi implică, îi trimite. Femeilor care merg împreună cu Maria Magdalena la
mormânt, El le dă o misiune concretă: nu stați la mormânt, „mergeți și dați de știre
fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea!” (Mt 28, 10). El vede
că și pe ai săi îi paște ispita de a rămâne la „mormânt”. Vede că unii se închid în
casele lor, alții se întorc la pescuit… Apostolilor le dă o misiune pe viață:
„Mergeți și predicați evanghelia la toată făptura…” (Mc 16, 15) – Nu este de
ajuns să știți că am înviat, nici nu este de ajuns că acest fapt vă face fericiți, –
mergeți în lumea întreagă! 

El știa că noi reușim să păstrăm credința doar dacă o dăruim. Această misiune
trebuie să se continue și prin telefon și prin internet. Să nu rămânem la mormânt,
să nu ne alipim privirea de mormânt! Și în secolul nostru, chiar și în Biserică,
apare boala de a privi interminabil la „mormânt”, la mormântul vieții noastre, la
mormântul falimentelor Bisericii, ale Europei, ale lumii. Rămânem cu capul um-
plut de durere, de nostalgie… și, între timp, asemenea ucenicilor care merg spre
Emaus, nu-L descoperim pe cel Înviat între noi, care face drumul vieții împreună
cu noi, ne conduce, și ne cheamă să-L urmăm.Ne plângem că odinioară am fost
mai mulți. 

Ne oprim la „mormânt”. Dar cine ne împiedică să formăm comunități mici, au-
tentice, în care se observă că Cel Înviat este între noi! Comunități, în care se
trăiește spiritul lui Isus! 

Și dacă nu se poate călători, dacă nu ne putem întâlni în mod fizic, să folosim
telefonul și celelalte mijloace de comunicare. Dacă nu sunt mulți credincioși,
atunci acei puțini, care sunt, să trăiască iubirea Celui Înviat! Acei „doi sau trei”,
despre care vorbește Isus. 

Nu trebuie idealizate lucrurile, trebuie doar să pornim, așa cum a pornit Maria
Magdalena, ca să aducă vestea cea bună apostolilor. Ea nu a așteptat, ca, mai
întâi, „cei competenți” să pornească, ci a pornit ea „dis de dimineață”, ca să îl
caute pe Isus. În această căutare, Isus i-a venit în întâmpinare, s-a întâlnit cu ea.
După aceea, ea primește acea misiune de a merge la apostoli.De multe ori
înțelegem greșit. 

Credem că avem comunități moarte, din cauza că ele sunt mici. Dar nu din
această cauză este moartă o comunitate. O comunitate moare acolo, unde nu
există cel puțin doi sau trei, care trăiesc cu Cel înviat și sunt dispuși să trăiască
în misiunea Sa! Cel Înviat caută să se întâlnească cu noi. Se uită în ochii noștri
și nu ne va întreba cât de mulți am fost cândva, nici câți suntem astăzi, ci ne va
întreba, așa cum l-a întrebat odinioară pe Petru: „Tu mă iubești?”. Nu putem
tăcea. Trebuie să exprimăm iubirea noastră față de El. Trebuie să exprimăm dis-
ponibilitatea noastră: „Iată-mă, trimite-mă!”. În El putem avea încredere. Misiu-
nea Sa se va contiuna și dacă va trebui să rămânem în casele noastre. El va fi cu
noi și în dificultățile noastre.

Cu aceste gânduri vă urez sărbători fericite! Cristos Cel Înviat să vă umple de
bucuria prezenței Sale!

Timișoara, Paști, 2020
Iosif, episcop

Mesaj de Paşte
„ Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să

fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” ( 2 Cor. 5,21)
Generația noastră nu a mai trăit un Paște ca acesta. E atâta tristețe în jur,

suferință, durere și moarte... Nu eram obișnuiți cu așa ceva, ne pregăteam pentru
bucurie. Da, dar poate că Dumnezeu îngăduie o asemenea criză în viața noastră
tocmai acum, fiindcă aveam nevoie să înțelegem mai mult din ceea ce a însemnat
prețul salvării noastre. Înainte de bucurie, Golgota a însemnat o teribilă durere, un
infinit necaz, o terifianta moarte, și peste toate acestea noi am trecut idiferenți an
după an. Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată
nelegiuirea noastră, a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fărădelege, ca să ne
poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam
a apăsat asupra inimii Sale. Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului, manifestarea
teribilă a neplăcerii Sale față de nelegiuire au umplut inima Fiului Său de groază.
În toată viața Sa, Domnul Hristos vestise unei lumi căzute vestea cea bună a în-
durării și iubirii iertătoare a Tatălui. Tema Sa era mântuirea pentru păcătosul cel
mai mare. Dar acolo la cruce, sub povara teribilă a vinovăției noastre ce apăsa asupra Sa, n-a mai putut
vedea fața dătătoare de pace a Tatălui. Retragerea privirii dumnezeiești de la Mântuitorul în acea oră a su-
premei dureri a străpuns inima Sa cu o întristare ce nu va putea niciodată să fie înțeleasă de către om. Atât
de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizică de-abia mai era simțită... Strigătul ”Dumnezeul meu, Dum-
nezeul meu, pentru ce mai părăsit?” e dovada de necontestat a unei frământări  sufletești teribile pe care a
îndurat-o în locul nostru. Abia după ce vom înțelege dimensiune aceasta a durerii ne vom putea bucura cu
adevărat de partea luminoasă a jertfei mântuitoare.

Privind la Răscumpărătorul răstignit, înţelegem mai bine măreţia şi însemnătatea jertfei aduse de Ma-
iestatea cerului. Planul salvării noastre este slăvit înaintea noastră şi gândul despre Golgota deşteaptă în
inima noastră emoţii vii şi sfinte. În minţile şi pe buzele noastre vor fi laude la adresa lui Dumnezeu şi a Mie-
lului; mândria şi adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petre-
cute la Golgota. Acela care priveşte iubirea inegalabilă a Mântuitorului va fi învăţat în gând, curăţit în inimă
şi transformat în caracter. El va merge în lume spre a fi lumină, reflectând această tainică iubire. Cu cât con-
templăm mai mult crucea lui Christos, cu atât mai mult ne vom însuşi declaraţia apostolului, când a zis: „
Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Christos, prin care
lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume!” ( Gal. 6,14). Moartea Domnului pe crucea Calvaru-
lui este marea noastră nădejde de iertare şi transformare în această lume şi va fi tema noastră de meditaţie
în lumea viitoare. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea urează tuturor cititorilor un Paşte binecuvântat, plin
de solemnitate dar şi de bucurie.

Hristos a înviat!
Mihai Maur 

preşedintele Conferinţei Banat a Bisericii Adventiste de  Ziua a Şaptea

Dragi creştini,
Oare cine şi-ar fi imaginat la începutul lunii martie că în acest an vom cele-

bra Sărbătoarea Învierii Domnului doar în casa noastră, nu şi în Casa Domnu-
lui?

Pandemia de coronavirus a îngenuncheat întreaga planetă, dar nu a distrus
credința noastră. Spectrul morții a îngrozit rasa umană, dar nu a alungat din
inimile noastre speranța învierii. Panica şi restricțiile militare impuse au închis
uşile bisericilor, dar nu au stins  pasiunea şi dragostea noastră pentru Hristos.

Deşi nu ne vom  putem exprima bucuria învierii în bisericile noastre, alături
de prietenii şi frații noştri de credință, nu vom înceta să proclamăm biruința
vieții asupra morții în casele noastre. Chiar dacă suntem întristați şi  descurajați
să celebrăm  şi în acest an Învierea lui Hristos cu evlavie, bucurie şi speranță. 

Să le spunem tuturor că Dumnezeu este pe tronul istoriei, iar în curând vom
putea revedea „lumina Soarelui din spatele norilor”.

Şi să nu uităm, în această perioadă dificilă, să fim alături de cei care s-au
despărțit de cei dragi, să-i încurajăm pe cei descurajați, să-i ajutăm pe cei săraci, să ne rugăm pentru cei care
trudesc pentru salvarea celor bolnavi, dar mai ales să le spunem celor îndoielnici că există nădejde în Isus
Hristos.

Pacea pe care Hristos a dăruit-o ucenicilor Săi în ziua învierii să vă însoțească pe toți în aceste zile de
sfântă sărbătoare. 

Hristos a înviat! El este învierea şi viața!
Ionel Tuțac 

Preşedintele Comunității Bisericilor Creştine Baptiste Timişoara

În fața Celui înviat!
Iubiți frați și surori în Domnul Isus Cristos, sărbătorim și în acest an Sfin-

tele Sărbători de Paști, mai precis Învierea Domnului nostru Isus Cristos, într-
un mod diferit față de alți ani, din cauza situației prin care trece întreaga
omenire. Dar valoarea și importanța acestei sărbători rămâne aceeași și cred
că, mai mult ca în alți ani, vom dori să-L avem în casele și familiile noastre pe
Cel pe care Îl sărbătorim, pe Cel înviat dintre morți, pe Fiul lui Dumnezeu și
Mântuitorul sufletelor noastre. Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pen-
tru fiecare prilej pe care îl avem să vestim moartea și învierea lui Isus Cristos.
Aceasta va fi o slujbă duhovnicească până va veni El. Atunci vom sta în fața
Lui, a Celui înviat. Iubiți frați creștini, Apostolul Ioan a avut deja această
experiență atunci când aproape de sfârșitul vieții sale, în insula Patmos, s-a în-
tâlnit față în față cu Domnul pe care îl slujea. Iată cum a decurs întâlnirea lor:
„Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El și-a pus mâna Lui
dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel
viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor!” (Apocalipsa 1, versetele
17 și 18). Ioan îl cunoștea pe Domnul mai bine poate decât oricare dintre ceilalți ucenici. Nu s-a sfiit să se
plece la pieptul Lui, nu s-a temut să-L urmeze în curtea marelui preot și nici să stea lângă cruce în timp ce
Isus murea, purtând păcatele întregii omeniri. Nu a pregetat să alerge la mormânt și să intre să se convingă
că mormântul este gol. Ioan L-a văzut pe Isus după ce a înviat, și a scris despre El că este mijlocitorul din-
tre Dumnezeu și oameni. Și totuși, acum când îl întâlnește în Patmos, când vede adevărata glorie a lui Isus,
Ioan se teme și are nevoie încă odată de asigurarea Sa că este viu în vecii vecilor.

Și eu, și dumneavoastră, frați și surori, știm că Isus a fost mort și a înviat. Dar avem nevoie în fiecare an
să ne reamintim aceste cuvinte: „Sunt viu în vecii vecilor!”.

Astăzi ne bucurăm în fața Mântuitorului nostru, care este viu. Dar ne bucurăm și în nădejdea că vom ră-
mâne credincioși până la capăt Lui, care a înviat dintre cei morți. Vom trăi împreună cu El în vecii vecilor.

Fie ca această nădejde să vă dea suficientă putere să depășiți orice obstacole care vă stau în caleși și să
rămâneți credincioși până la capăt lui Isus, pentru că într-o zi vom sta fiecare în fața Celui înviat. Doresc ca
El să facă aceste sărbători fericite și să își reverse belșugul de binecuvântări cerești și pământești asupra
dumneavoastră și asupra tuturor celor dragi din familiile dumneavoastră. Cu aceeași dragoste părintească și
creștinească vă adresez creștinescul salut

Cristos a înviat!
Pastor Constantin LEONTIUC, 
Comunitatea Penticostală Timiș



4 DIALOG CU CETĂŢENIIActualitate

30 martie - 10 aprilie 2020 – Curăţenia de primăvară (colecta-
rea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate în
snopi);

4 aprilie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice;

4 aprilie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe dome-
niul public;

10 octombrie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice;

10 octombrie 2020 –  Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe
domeniul public;

9 noiembrie-27 noiembrie 2020 – Curăţenia de toamnă (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate
în snopi).

PLAN DE ACŢIUNI DE MEDIU PE ANUL 2020

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispozi-

ţiilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernu-
lui nr. 97/2005 
privind evidenţa,
do miciliul, reşe-
dinţa şi actele de
identitate ale cetăţe-
nilor români, cu 
modificările şi com-
 pletările ulterioare,
cetăţenii au obliga-
ţia să se legitimeze
pe teritoriul Româ-
niei cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care
se eliberează cetăţeanului român pentru a-și dovedi identitatea, cetă-
ţenia şi domiciliul. În cazul expirării termenului de valabilitate a ac-
tului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel
mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita
punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la pro-
ducerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţe nii sunt obligaţi
să solicite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele
părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Iden titate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fi-

zionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie

contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între
40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit.
r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura luarea
măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau func-
ţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie ru-
tiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza co-
munei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngri-
jite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca mă-
sură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și pro-
tejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozi-
tări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

1) Deșeurile reziduale se colectează în
pubele de culoare verde/gri/negru și sunt de
tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau proas-
pete;

- resturi de produse lactate (lapte, smân-
tână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și căr-

buni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pes-

ticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;

- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri

sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete sau

gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână,

bumbac, mătase) mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde numai

lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi

și nuiele mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și

murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colectează în

pubele de culoare albastră/galbenă în mediul
urban, respectiv în saci de culoare galbenă
în mediul rural și sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de tip

sticlă albă/colorată se colectează în contai-
nere tip clopot de culoare albă/verde, nefi-
ind permis amestecul sticlei cu deșeuri din
materiale de tip porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată al-

tele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum:

- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși,
tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și
sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decorative,

mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de

duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă, la-

voare, rezervoare de apă pentru vase de toa-
letă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată,

altele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum calorifere fontă,
calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, gea-
muri, tocuri de geamuri și sticlă de geam,
vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase din anul
2019, iar începând cu anul 2020 acestea nu
vor mai fi colectate, deoarece aceste deșeuri
fac parte din categoria deșeurilor din
construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de

substanțe periculoase sau sunt contaminate
cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică
poroasă solidă formată din materiale pericu-
loase, inclusiv containerele goale pentru sto-
carea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv
filtre de ulei nespecificate în altă parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecție contaminate cu substanțe pericu-
loase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu
conținut de substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur,
Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori ne-
sortate conținând aceste baterii;

- solvenți, acizi, alcalini, uleiuri și grăsimi,
altele decât cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe peri-
culoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclusiv ha-
loni) cu conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut

de solvenți organici sau alte substanțe peri-
culoase.

Deșeurile voluminoase și periculoase se
colectează în containerele special puse la
dispoziție în cadrul campaniilor de colectare
a deșeurilor volu minoase și periculoase din
timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase
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MĂSURI LUATE DE PRIMĂRIA COMUNEI
GIROC PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII

CORONAVIRUSULUI
În plină pandemie de coronavirus, Primăria Comunei Giroc a luat măsuri
pentru prevenirea răspândirii acestuia. Astfel, au avut loc ample acţiuni 

de dezinfecţie pe raza comunei, în Giroc și Chișoda. S-au dezinfectat
străzile, intrândurile, dar și scările de bloc. (Foto: Adrian SĂCĂLUȘ)
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Informări ale SC
Giroceana SRL

1. În ceea ce privește emiterea avizelor
de branșare/racordare apă/canalizare,
puteți depune documentația necesară la re-
gistratura societății, cu precizarea că avi-
zele nu se vor elibera pe perioada stării de
urgență, deoarece implică analiza în teren,
activitate suspendată momentan.

2. În urma instituirii măsurilor de pre-
venire a răspândirii infectării cu coronavi-
rus (COVID-19), având în vedere și
dispozițiile Decretului nr. 195/2020 pri-
vind instituirea stării de urgență pe terito-
riul României, raportat și la scăderea
drastică a numărului de călători, începând
cu data de 1.04.2020 graficul de circulație
al autobuzelor SC Giroceana SRL se mo-
difică conform graficelor alăturate.

Graficul de circulație Giroc – Chișoda –
Giroc rămâne nemodificat.

! ANUNȚ PROGRAM CASIERII !
AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA CREATĂ LA NIVEL NAȚIONAL DE

APARIȚIA VIRUSULUI COVID-19, PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE 
A MĂSURILOR DE GESTIONARE, PREVENIRE ȘI COMBATERE 

A INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS
VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.03.2020 SE MODIFICĂ PROGRAMUL 
CASIERIILOR DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CASIERIA CENTRALĂ - STR. SEMENIC NR. 54 - GIROC
(SEDIUL GIROCEANA)

LUNI-VINERI 08:00-18:00
SÂMBĂTĂ - ÎNCHIS

CASIERIE CHIȘODA - STR. NICOLAE FIRU NR. 58 - CHIȘODA
LUNI-VINERI 09:00-15:00

CASIERIE U.M. - CALEA TIMIȘOAREI NR. 76 - GIROC
ÎNCHIS

  LUNI - VINERI

  LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

5:00

5:55

6:35

7:15

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:30

15:20

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:30

22:30

23:00

5:30

6:15

6:55

7:35

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

15:00

15:40

16:30

17:30

18:30

20:30

22:00

22:45

23:30

6:30

8:30

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

22:30

6:30

7:30

9:30

11:30

13:30

16:30

18:30

20:30

22:30

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

6:00

7:00

9:00

11:00

13:00

16:00

18:00

20:00

22:00

GIROC - TIMIȘOARA

TIMIȘOARA - GIROC

  LUNI - VINERI

  LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

5:00
5:55
6:35
7:15
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00

14:30
15:20
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:30
22:30
23:00

5:30
6:15
6:55
7:35
8:30
9:30

10:30
11:30
12:30
13:30

15:00
15:40
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
22:00
22:45
23:30

6:30
8:30
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

6:30
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30

6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

6:00
7:00
9:00
11:0

13:00
15:00
17:00
19:00
21:00

CHIȘODA - TIMIȘOARA

TIMIȘOARA - CHIȘODA

ANUNȚ MODIFICARE GRAFIC 
CIRCULAȚIE AUTOBUZE

ANUNȚ MODIFICARE GRAFIC 
CIRCULAȚIE AUTOBUZE
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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, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde 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
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
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

IS
S

N
 1

5
8

4
/3

0
6

8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 

Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
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 
Imprimeria Mirton Timișoara

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii urmă-
toare) și intervalul 14-16
al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă
între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni

Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET STOMATOLOGIC 

SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA

Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, adminis-

trarea și asigurarea sistemului de iluminare artificială a
localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul public
care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)
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Rareș Hanciu,
7 ani, Chișoda

Lucas Hanciu,
4 ani, Chișoda

Larisa-Ioana Chindriș
1 an și o lună, Giroc

Matei-Vasile Chindriș
4 ani și 9 luni, Giroc

Şi-au tremurat stăpânii lumii 
La glasul blândului profet

Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!
El n-a venit să răzvrătească

Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colinda lumea

Şi mulţi hulesc în urma lui.
Şi mulţi cu pietre îl alungă

Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora –

Atotputernic şi smerit!
El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor deopotrivă
Împarte darul lui ceresc –

Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...
Cei pasă lui de ura lor?

El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit

Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

„Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc”...

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!

Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cunună ţi-au făcut,

Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupră-ţi s-au crezut...

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi

Chemaţi sutaşii cei mai ageri
Şi străji de noapte rânduiţi...

S-au veselit necredincioşii 
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul

Durerilor de la Calvar.
Şi valurile-i neoprite

Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire

Şi pace-n neamul omenesc.
Voi toţi, ce-aţi plâns în intuneric

Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-nghenunchere

Sculaţi... Christos a Înviat!
Alexandru VLAHUŢĂ

CHRISTOS A ÎNVIAT ALTFEL DESPRE
PAȘTI

La fel ca și Crăciunul, și Paștele are rădăcini în marile sărbători
ale antichității, practic în festivalurile de primăvară din vechime.
Elemente din timpuri străvechi au fost adăugate și au ajuns să fie
incluse în sărbătoarea pe care o știm azi. Apoi, în ultimele secole s-
au adăugat componentele moderne: iepurașul, cadourile și lucru-
rile care au dus la comercializarea excesivă a sărbătorii.

Atât Paștele, cât și Crăciunul sunt legate de momente cheie din
an, sunt legate strict de un anoptimp (primăvara, respectiv iarna) și
de un moment astronomic important (echinocțiul de primăvară, res-
pectiv solstițiul de iarnă). În plus, ambele s-au schimbat mult în ul-
timii 150 de ani, au devenit sărbători ale familiei, au devenit
sărbători comerciale uriașe și produsele legate de aceste sărbători
apar în magazine cu trei luni înainte.

Paștele este diferit față de alte sărbători și prin faptul că data sa
variază mult de la an la an. De exemplu, în 2010 a fost pe 4 apri-
lie, iar în 2013 pe 5 mai, astfel că în noaptea de înviere pot fi în
anii reci și sub 0 grade, iar în cei foarte calzi, peste 10 grade. O dată
la patru-cinci ani coincide data Paștelui Catolic cu a celui ortodox,
dar calendarul a stârnit în multe cazuri controverse și s-au purtat
discuții pentru unificarea datelor între catolici și ortodocși, dar nu
s-a ajuns la un acord.

Data celebrării Paștelui are la bază două fenomene astronomice:
echinocțiul de primăvară și mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pă-
mântului. În general cel catolic este cu o săptămână înaintea celui
ortodox, dar sunt și cazuri în care cel catolic este cu peste o lună de
zile mai repede.

Cuvântul Paște/Paști provine în limba română din forma bizan-
tino-latină Pastihae a cuvântului de origine ebraică Pesah („a tre-
cut”), probabil moștenit de evrei de la egipteni. Evreii numesc
Pesah sărbătoarea libertății în amintirea evenimentelor relatate în
Biblie ale trecerii prin Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egip-
tului sub conducerea lui Moise.

Pe aceeași etimologie a apărut Pâques (în franceză) sau Pascua
(în italiană). În engleză Easter are o etimologie incertă, dar un sce-
nariu larg acceptat este că ar proveni de la Eostre sau Eostrae, o
zeiță anglo-saxonă a primăverii și a fertilității. Mențiunea a fost fă-
cută de călugărul Venerabilul Bede în secolul VIII, dar este con-
testată de unii istorici.
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