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Asociaþia Valea Hârtibaciului ºi

redacþia Gazetei Hârtibaciului le

doresc tuturor hârtibãcenilor ca

Sfintele Sãrbãtori sã le aducã

dragoste ºi bucurii în casã, luminã

în suflet ºi fericire alãturi de cei

dragi.

PAªTILE DOMNULUI,

LA MULÞI ANI!

Poreclã nobilã a unei naþii!

Sunt Apusenii. Templul tãu mãreþ

În tine vin sã se închine fraþii,

Micuþã mãnãstire din Râmeþi!

Posibilã ºi-n mic e mãreþia;

Cunosc un degetar monumental.

E aici în Apuseni în România

Adrian Pãunescu

HRISTOS

A ÎNVIAT!

Întrucât acest an este un an electoral, în care vor fi atât

alegeri locale cât ºi parlamentare, în vederea respectãrii

dreptului de vot a fiecãruia dintre dumneavoastrã, vã

reamintim cã nu puteþi vota dacã actul dumneavoastrã de

identitate este expirat sau deteriorat.

În acest sens, vã rugãm sã verificaþi, starea de uzurã

precum ºi termenul de valabilitate al actului de identitate.

Actul de identitate trebuie sã fie în bunã stare, astfel încât sã

poatã fi citite datele dumneavoastrã de stare civilã ºi, în mod

special, caracterele speciale aflate în partea de jos a actului

de identitate. Termenul de valabilitate este înscris în colþul

din dreapta jos al acestuia ºi va conþine data aniversãrii

STIMAÞI CETÃÞENI AI ORAªULUI AGNITA
dumneavoastrã din acest an. Deoarece scrutinele electorale

sunt programate pentru a doua jumãtate a anului avem

rugãmintea sã vã reînnoiþi din timp actul de identitate.

Actul de identitate poate fi preschimbat cu cel mult 180

de zile (6 luni) ºi cu cel puþin 15 zile înainte de data expirãrii.

Pentru preschimbarea actului de identitate ne puteþi gãsi la

sediul nostru din Agnita, str. 1 Decembrie nr.39, sediul Poliþiei

oraºului Agnita, zilnic între orele 09-15 ºi vineri între orele

09-12.

Cu stimã,

Colectivul Serviciului Public Comunitar Local

de Evidenþã a Persoanelor al oraºului Agnita.

Pentru o mai bunã informare a agniþenilor, le

solicitãm celor care ºi-au depus candidatura pentru

funcþia de Primar al oraºului Agnita, respectiv:

Cristea Radu- Marius, Dragoman Ioan, Floriþã Ioan,

Popovici Ionel Claudiu, Rogozan Ovidiu, Matei

Dumitru, Niculescu Dan, Silivestru Horia (în ordine

alfabeticã) sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:

1. Ce vã place în oraºul Agnita?

2. Ce nu vã place în oraºul Agnita?

3. Ce proiecte vreþi sã iniþiaþi ºi sã le realizaþi

în mandatul de 4 ani? (minim 2 nominalizãri) ºi cu

ce fonduri?

4. Ce propuneri de modificare veþi iniþia, la

actualul buget local, privind cheltuielile.

5. Dacã veþi fi ales, pe care din potenþialii

„Tinerii” seniori din Agnita în vizitã la Mãnãstirea Râmeþ,
pelerinaj organizat de Asociaþia Casa Seniorilor, ghid Doru Efta.

ªAPTE ÎNTREBÃRI PENTRU CANDIDAÞII LA

FUNCÞIA DE PRIMAR AL ORAªULUI AGNITA
consilieri locali îl doriþi ca viceprimar?

6. Urmãtorii candidaþi: Dragoman Ioan, Matei

Dumitru ºi Niculescu Dan care au mai fost aleºi în

administraþia localã, sunt rugaþi sã nominalizeze

minim 2 proiecte pe care le-au propus ºi au fost

realizate în perioada mandatului lor ºi cu ce

beneficii pentru oraº.

7. Cuvânt cãtre alegãtori. (maxim 50 de cuvinte)

Atenþie: Gazeta Hârtibaciului este apoliticã,

deci nu se va nominaliza partidul din care face

parte candidatul

Rãspunsurile  vor fi publicate în numãrul

urmãtor al Gazetei Hârtibaciului ºi le aºteptãm

pânã în 20 mai, numai online, pe adresa de e-mail:

barsan.avh@gmail.com

EDITORIAL

TRECUT SAU VIITOR...

Dintre numeroasele Cruci ale

tristului cimitir…

O delegaþie oficialã

francezã în Sãsãuº!

CÃMINE CULTURALE NOI

ÎN STEJERIª ªI NETUª

CONCURS ªTIINÞIFIC CU

LUMINÃ ªI CULOARE

Se întâmplã la Colegiul

din Agnita
 - pag. 4

Popor al Învierii -

Hristos a Înviat

Sfânta Luminã de la

Ierusalim

HRISTOS A ÎNVIAT!

Comunicarea în parohie.

Aspecte ale dialogului cu tinerii

Taina Sfântului Maslu

la unitatea U.A.M.S. Agnita,

 - pag. 7

Folclor Cules de Mircea

Drãgan Noiºteþeanu

Sat bolnav

    Ioan Gligor Stopiþã

RUGÃ

            Ioan Gyuri Pascu

Postulat 2

Dan Herciu

Romanþã pe malurile Hârtibaciului

                     Nicu Ganea.

Cu mâna þi-am atins,

de foc, obrajii
                      Francisc Lorinkzi
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De la Poliþie ...
Am considerat întotdeauna cã dacã poliþistul nu are

motive sã fie vizibil în viaþa urbei înseamnã cã ºi-a fãcut

bine datoria. Pentru cã aºa cum medicul cel mai bun e

cel care nu te lasã sã te îmbolnãveºti prevenind dezvoltarea

bolii, la fel ºi poliþistul cel mai bun e cel care nu lasã sã

se încalce legea prevenind dezvoltarea ilegalitãþilor.

Iatã de ce poliþiºtii sunt prezenþi în ºcoli, în control

sau alãturi de profesori în educarea spiritului civic al

elevilor. De ce sunt prezenþi în locurile aglomerate, în

vederea aplanãrii evenimentelor sociale tensionale. De

ce sunt prezenþi pe drumurile publice, în controale menite

sã atenueze evenimentele nedorite pentru participanþii

în trafic.

Aceastã din urmã activitate este, probabil, ºi cea mai

vizibilã pentru cã rezultatele ei sunt cele mai palpabile.

În urma unor astfel de controale fiind depistaþi, pe raza

oraºului Agnita spre exemplu, RF de 29 de ani din Nocrich

ºi JL de 37 de ani din Ighiºu Vechi care conduceau

mopede, precum ºi SA de 18 ani din Agnita care conducea

o motocicletã, fãrã ca vehiculele sã aibã plãcuþe de

înmatriculare,  sã fie înmatriculate sau înregistrate ºi

fãrã ca dumnealor sã posede permis de conducere. Iar

pe raza comunei Alþîna fiind depistat CT de 29 de ani din

Alþîna care conducea un autoturism pe care montase

numere de înmatriculare aparþinând unui alt vehicul de

acelaºi model ºi marcã, faptã sancþionatã ca folosire de

numere de înmatriculare false. Prezenþa acestor persoane

în circulaþia pe drumurile publice fiind un pericol real ºi

direct pentru cei care circulã respectând legea, este

fireascã sancþionarea ºi îndepãrtarea acestora din trafic.

Încãlcarea regulilor de circulaþie poate pãrea ceva

minor, mai ales cã nu pare a avea consecinþe majore. Tai

„puþin” curba sau circuli „puþin” pe contrasens. Ce se

poate întâmpla? De cele mai multe ori nimic. Doar o datã

se întâmplã ºi e suficient. Cum a pãþit RVG de 23 de ani

din Merghindeal care a riscat sã urce o pantã pe

contrasens, lovind frontal o autoutilitarã care circula

regulamentar. S-a ales astfel, ºi el ºi pasagerul sãu, cu

rãni ce au necesitat îngrijiri medicale ºi spitalizare. În

plus, întrucât autoutilitara transporta vopsea lavabilã, care

în urma accidentului s-a împrãºtiat pe ºosea, a fost

necesarã intervenþia formaþiunilor de la Drumurile

Judeþene ºi de la Pompieri în vederea eliminãrii riscului

ecologic ºi rutier.

Iar, dacã înainte de a ne sui la volan consumãm un

pic de alcool, care-i problema? Doar se ºtie, alcoolul ne

face sã ne simþim bine. Este adevãrat. Dar se ºtie ºi cã

atenueazã atenþia ºi reacþiile care, la volan, pot fi decisive

în executarea unei manevre. DGI de 49 de ani din Nocrich

a constatat-o pe pielea lui când s-a suit la volan având o

alcoolemie de 0,52 mg/l în aerul respirat. Pentru cã a

efectuat incorect o manevrã de depãºire a unei cãruþe,

intrând prea brusc în faþa acesteia, alegându-se cu luneta

autoturismului spartã.

Prezenþa poliþiºtilor a fost foarte vizibilã, ºi necesarã,

la Marpod unde a fost sustras un gard cu tot cu stâlpii de

susþinere, la Coveº de unde au dispãrut scule ºi

combustibil, precum ºi la Agnita de unde s-au sustras

niºte stupi, pagubele fiind majore în toate cazurile. Din

nefericire toate locaþiile de unde s-au sustras bunurile

sunt în extravilanul localitãþilor iar sistemele de pazã sau

alarmare erau aproape inexistente.

Obligatorie a fost prezenþa poliþiºtilor la Merghindeal

unde Pop Gheorghe, din localitate, a fost gãsit decedat

prin spânzurare, dupã ce cu douã zile înainte avusese o

tentativã de suicid. La Retiº, poliþiºtii au solicitat

intervenþia Laboratorului de Medicinã Legalã Sibiu în

vederea stabilirii cauzelor decesului numitului Brumar

Emil, din localitate, care aparent decedase în somn. Tot

la Laboratorului de Medicinã Legalã Sibiu a ajuns ºi Stoica

Vasile-Florin din Ilimbav cãruia, în urma consumului de

alcool în exces alãturi de un prieten, i s-a fãcut rãu ºi a

decedat la scurt timp în ciuda manevrelor de resuscitate

efectuate de un echipaj SMURD.

Poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului nu sunt doar

„prezenþi” ci sunt ca întotdeauna …

… Mereu alãturi de dumneavoastrã !

Iar cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale ºi a Învierii

Mântuitorului vã ureazã sã aveþi

Sãrbãtori Fericite!

Acum aproape zece ani, adicã atunci când Gazeta

Hârtibaciului aniversa 75 de ani de la prima apariþie, în cadrul

Muzeul Vãii Hârtibaciului am avut ocazia sã rãsfoiesc copia

primelor numere ale acestui ziar ºi am fost nespus de surprins.

Citind acele vechi articole aveam impresia cã au fost scrise azi

… Greu de crezut, nu-i aºa? ºi totuºi …

Problemele oamenilor erau aceleaºi: agricultorii se plângeau

de lipsa subvenþiilor din partea statului iar micii meºteºugari de

lipsa pieþei de desfacere. Problemele Primãriei erau aceleaºi:

ce sã vândã ca sã facã rost de bani pentru ºcoli ºi biserici.

Problemele ºcolii ºi a bisericii erau aceleaºi: lipsa de interes

pentru ºcoalã ºi prea mare atenþie pentru bisericã. Problemele

ziarului erau aceleaºi: lipsa susþinerii din partea cititorilor ºi

ingerinþa politicului în activitatea ziarului.

Când în paginile Gazetei

citeam o polemicã despre lole,

afarã oraºul se pregãtea de

sãrbãtoarea lolelor. Când

citeam despre înfiinþarea, la

Cluj, a unei asociaþii laice de

susþinere a bisericii ortodoxe

transilvane, la radio era o ºtire

exact cu acelaºi conþinut. În

ciuda anilor ce despãrþeau

aceste evenimente, ele erau

la fel de actuale iar Gazeta din

1933 parcã relata evenimente

din 2008. Timp de 75 de ani

timpul a stat în loc …

Au mai trecut zece ani ºi

lucrurile … nu prea pot spune

cã s-au mai schimbat. Mai

corect, schimbãri au fost dar

nu neapãrat pozitive sau

suficiente.

Primele numere din

Gazeta Hârtibaciului s-au

tipãrit în Agnita, la o tipografie de pe strada Aurel Vlaicu. O

tipografie care aparþinea unui sas ºi la care se tipãrea ºi ziarul

local în limba germanã de la acea vreme. Acum, Gazeta se

tipãreºte la Sibiu. Iar de ziar sãsesc nici nu poate fi vorba pentru

cã nu mai poate fi vorba de saºi. La 15 ani de la Marea Unire

saºii deþineau aproape toate instituþiile economice ºi politice

din Agnita. La 25 de la schimbarea politicã din 1989 nu mai

avem nici saºi dar nici economie.

De fapt nu prea mai avem nimic. Atelierele ºi fabricile pe

care le-au construit saºii, ºi pe care comuniºtii le-au trecut în

proprietatea statului, au dispãrut. Terenurile arabile deþinute

de saºi ºi lucrate cu spinarea românilor, pe care comuniºtii le-

au exploatat pânã la ultima palmã de pãmânt, sunt acum

pârloage, sau în cel mai bun caz, pãºuni. Sediul Judecãtoriei ºi

Primãriei, ºi aici vorbesc despre fosta Casã de Copii, construit

din donaþiile agniþenilor, aparþine acum Consiliului Judeþean.

Mocãniþa, la a cãrei construcþie toþi locuitorii de pe Valea

Hârtibaciului au dat o mânã de ajutor, nu mai este. Parcul

Steinburg, pe care saºii l-au plantat fir cu fir, acum e la jumãtate

din ceea ce era ºi se distruge pe zi ce trece. Zona de recreere de

la Sãrãturi este o ruinã. Populaþia din Agnita e pe cale de

dispariþie ... Ultimul recensãmânt a arãtat cã am pierdut mai

mult de trei mii de locuitori în ultimii zece ani, majoritatea

tineri, care au plecat în strãinãtate la muncã. În oraº au rãmas

cei foarte tineri care sunt la ºcoalã ºi cei foarte în vârstã care

Doar una singurã poartã versurile autobiografice ale celui

care se odihneºte în mormântul de la capãtul unei lungi poteci,

presãratã cu florile prevestitoare ale lunii mai ºi ale Sfintelor

Sãrbãtori de Paºti: „Sunt întuneric, sunt luminã / Sunt

aur, sunt tinã / Sunt somn, sunt trezire / Sunt necaz,

sunt bucurie / Sunt apã, sunt foc / Sunt viu, sunt ºi mort

/ Sunt toate la un loc”. Autorul lor: Jurca Adrian Ioan

(n.27 IV 1977 - d. 5 II 2000, Agnita), fost student în anul III

la Facultatea de ªtiinþe Juridice „Simion Bãrnunþiu” a

Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Trebuie sã recunosc cã a fost o lecturã, nu numai tristã dar

ºi profund meditativã, urmatã de reîntâlnirea mea cu  pãrinþii

acelui tânãr( Eleonora ºi preot Ioan Jurca). Am aflat, astfel, cã

celui mai mare, din cei trei copii ai lor, i-a fost predestinatã, încã

din nãscare, suferinþa fãrã leac a trupului sãu firav, nu ºi a

minþii sale iscusite. Iar dacã ar mai fi trãit ºi nu s-ar fi prãpãdit,

într-atât de tânãr, miercuri, 27 aprilie, împlinea vârsta de 39 de

ani. ªi cu siguranþã cã ar fi fost în viaþã om la casa ºi la locul lui,

iar acel trist poem întârzia mult ºi bine sã se compunã ºi

recompunã în mintea ºi în sufletul sãu, inspirata lui creaþie
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sunt la pensie. Cei de vârsta a doua, dacã nu ºi-au urmat copii în

strãinãtate ºi mai pot munci fac naveta, sau se mutã, la Mediaº

ºi Sibiu. Pentru cã în oraº singura instituþie care mai pãstreazã

tradiþia industrialã este AMT.

Iar AMT face parte din lucrurile bune care s-au întâmplat.

Este adevãrat, puþine. Dar sunt.

Copii noºtri învaþã în ºcoli renovate ºi dotate. Poate sistemul

de învãþãmânt ºi profesorii nu sunt chiar ceea ce ne dorim

pentru copii dar fac tot ce pot, datã fiind situaþia. Avem un

spital care a renãscut din propria cenuºã ºi care, chiar dacã

duce lipsã de personal, poate face diferenþa între viaþã ºi moarte

pentru cei care au nevoie de el. În unitatea medico-socialã care

împarte spaþiul cu Spitalul Orãºenesc, o mânã de oameni face

minuni cu bolnavii fãrã familie pe care îi are în îngrijire. Avem

o multitudine de instituþii comerciale, ºi un super-market, care

ne scutesc de drumuri ºi timp pierdut la Sibiu sau alt oraº mai

mare. Casele noastre au gaz, curent, apã ºi canalizare aºa cum

trebuie sã fie într-o localitate cu rang de oraº. Parcurile aratã a

parcuri ºi nu a spaþii verzi în paraginã. Strãzile aratã a strãzi ºi

nu a ulicioare peticite cu pietre ºi bucãþi de beton. În ultimii ani,

Agnita ºi-a pierdut înfãþiºarea cenuºie ºi bãtrânicioasã

încercând sã-ºi regãseascã mândria de orãºel, izolat e adevãrat

dar, care are de toate.

Mai este mult de lucru pânã la a ajunge la gloria de

odinioarã. ºi, fiecare dintre noi putem da o mânã de ajutor

pentru ca aceasta sã se întâmple. Poate ajungem acolo, poate

nu. Important este sã încercãm. Este bine sã înþelegem cã

nimic nu se va face de la sine. Dacã stãm cu mâna întinsã nu

înseamnã cã o sã ºi primim ceva. Saºii, care ne-au arãtat ce se

poate face doar prin voinþã ºi muncã, au plecat. Noi, cei care

am rãmas, ar trebui sã arãtãm cã am învãþat ceva de la ei. Le-

am împrumutat lolele. De ce nu le împrumutãm ºi respectul

pentru oraºul în care trãim?

La noi în casã nu vine nimeni sã ne facã curat, mâncare,

sã ne repare sau renoveze, sã plãteascã cheltuielile casei în

locul nostru, al celor ce stãm acolo. Este casa familiei ºi familia

are grijã de casã.

Oraºul nostru este casa familiilor …

ªi familiile ar trebui sã aibã grijã de oraº!

Cãtã  V.

Dintre numeroasele Cruci ale tristului cimitir…

literarã fiind înlocuitã cu poezia de bunãtate ºi iubire faþã de

oameni, de dragoste de glia ºi de credinþa strãbunã, de limba

românã, de vorbitorii ºi de cântãreþii ei!

ªi încã ceva, dragii mei agniþeni ºi hârtibãceni: Vã rog sã

nu uitaþi cã din acele vechi morminte ale cimitirelor de pe

culmi de dealuri ºi coline, bunii ºi strãbunii noºtri înaintaºi ne

vegheazã, în liniºte ºi tãcere, bucuriile ºi necazurile; cã ei nu

uitã a ne îndemna sã trãim în Bunã Înþelegere ºi sã murim în

Bunã Pace, rugându-ne ca de Sfânta Liturghie din noaptea ºi

zorii Învierii Domnului Isus Hristos sã ne adunãm în ruga ºi în

blânda liniºte sufleteascã în faþa Altarelor cuminþilor ºi

bãtrânelor noastre biserici. ªi de vor veni de Paºti, pe la casele

noastre, copiii, nepoþii, rudele, prietenii, cunoscuþii ºi

necunoscuþii rãtãcitori prin lumea largã, omeniþi-i cum se cuvine

nu numai cu gustoasele voastre bucate, dar ºi cu  proverbiala

bunãtate sufleteascã româneascã!

Sãrbãtori creºtine cât mai pline de bucurii!

Hristos a Înviat!

Sibiu, aprilie 2016

Ioan Vulcan-Agniþeanul
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Dupã ce Cãminele Culturale din Iacobeni,

Stejãriºu ºi Netuº au fost retrocedate Bisericii

Evanghelice, locuitorii celor  trei sate n-au mai

avut unde sã organizeze diferite evenimente ºi

mai ales tinerii, destul de mulþi, aveau nevoie de

un spaþiu în care sã se întâlneascã.

Primarul Ioan Vasile Cori ºi Consiliul Local al

comunei Iacobeni au cãutat soluþii ºi în 2015,

spaþiul fostei Cooperative de Consum din Iacobeni

a devenit Cãmin Cultural ºi  a gãzduit a X-a ediþie

a Festivalului Hârtibãcenilor.

În primãvara aceasta au fost inaugurate noile

Cãmine Culturale, în satele Stejãriºu ºi Netuº.

Joi seara, în 21 aprilie, o delegaþie oficialã

francezã condusã de o echipã a Consiliului

Judeþean Sibiu, coordonatã de dna Dana

Lupicã, ºef serviciu Strategii, Dezvoltare

economicã ºi socialã, a vizitat în satul Sãsãuº –

comuna Chirpãr, circuitul turistic “Sãsãuº

– patrimoniu în pericol”. De vizitã se ºtia

de circa o lunã, programul oficial fiind intens

discutat ºi analizat atât de delegaþia oficialã

francezã cât ºi de instituþiile culturale din

judeþul Sibiu; un program de trei zile în judeþ,

în care o echipã din Consiliul Departamental

Ille et Vilaine – Bretania – Franþa formatã din

Marta Jouhier - responsabil relaþii externe,

Pascale Tumoine - responsabil cu valorificarea

patrimoniului ºi Pascal Geraud - Serviciul de

pedagogie a mediului, urmau sã cunoascã

realitãþile sibiene. Relaþiile de cooperare între

Departamentul francez ºi judeþul Sibiu sunt

vechi, imediat dupã decembrie 1989, o serie de

comune înfrãþindu-se cu localitãþi din Franþa,

între acestea fiind Moºna, Marpod, Bruiu,

Bîrghiº, etc.

Primãria comunei Chirpãr, Asociaþia

Obºtea Satului Sãsãuº ºi Parohia Ortodoxã

“Adormirea Maicii Domnului” Sãsãuº au înþeles

importanþa acestei vizite; pregãtirile pentru

vizitã s-au fãcut atent, nefiind neglijate aspecte

importante, ce trebuiesc avute în vedere în

pregãtirea oricãrei vizite turistice într-o

localitate. Satul Sãsãuº a implementat douã

proiecte turistice: “Sãsãuº – patrimoniu în

pericol” cu cofinanþare de la Ambasada Franþei

(cu sigla bufniþei) ºi traseul tematic de

încurajare a turismului “Pe urmele pictorilor

Grecu din Sãsãuº, pe calea Sighiului” cu fonduri

nerambursabile, prin FEADR – G.A.L.

Microregiunea Hârtibaciului. Ambele trasee au

necesitat eforturi financiare ºi organizatorice

dar ºi de înþelegere a realitãþilor locului, eforturi

materializate într-o paletã largã de realizãri:

10 locuri de popas (8+2), panouri cu hãrþi ºi

texte în 4 limbi, sãgeþi indicatoare, panouri de

semnalizare ºi materiale de promovare diverse.

Deºi comuna Chirpãr (în ansamblu) nu este

integratã în circuitele turistice ºi nu a

beneficiat de acorduri internaþionale,

administraþia publicã localã a înþeles

importanþa activitãþilor non-agricole ºi a

încurajat activitãþile turistice desfãºurate de

diverºi actori (asociaþii sau persoane fizice ºi

juridice). Sãrbãtorile “Fiiilor satului” organizate

ºi “Ziua Laptelui Sãsãuº” (2013) au demonstrat

capacitatea organizatoricã ºi de mobilizare a

comunitãþilor, dar ºi ospitalitatea ºi deschiderea

localnicilor faþã de oaspeþii veniþi sã cunoascã

modul de viaþã al localnicilor dar ºi patrimoniul

local.

 Delegaþia a fost întâmpinatã în parcarea

dinspre Nou Român, loc de belvedere a crestei

Fãgãraºului – Alpii Transilvaniei, dupã cum i-a

O delegaþie oficialã francezã în Sãsãuº!

Este patrimoniu local în slujba comunitãþii? Cum?
descris geograful francez Emmanuel de

Martonne (el a contribuit la desenarea

graniþelor din 1918-1921). Însoþitã de primarul

comunei Chirpãr, Chirion Stãnuleþ, ºi

preºedintele Asociaþiei Obºtea Satului Sãsãuº,

Gheorghe Donu, delegaþia a vizitat o parte din

traseul circuitului. Cu atelajul sãsãujanului Liviu

Albu (care cu aceastã ocazie a fãcut o reparaþie

capitalã cãruþei) oaspeþii au fost plimbaþi,

ghidajul fiind fãcut direct în cãruþã; la fiecare

loc de popas s-a fãcut câte oprire ºi o ºedinþã

foto. Pe uliþa Olãreºti s-a prezentat tradiþia

ceramicii de Chirpãr- Sãsãuº (acum nu mai

sunt olari, deºi lut este din abundenþã); în locul

numit “la Turn” s-a amintit de vechea bisericuþã

de lemn, ce a ars, românii rãmânând fãrã

bisericã. În cimitirul – Muzeul Crucilor, cel mai

mare cimitir românesc din podiºul

Hârtibaciului, întreaga delegaþie a admirat

peisajul natural al Carpaþilor, peisaj

nefragmentat de efemerele construcþii umane.

Coborând la bisericã, preotul Alexandru

Copaceanu a fost ghidul delegaþiei în

cunoaºterea trecutului bisericii, o bisericã ce

la orice cutremur poate sã disparã. Este ºi

singura bisericã ortodoxã ce deþine o

documentaþie tehnicã completã, avizatã de

toate forurile pentru reabilitarea construcþiei

ºi restaurarea picturii. Dar nu sunt fonduri,

parohia micã neavând capacitatea de a susþine

proiectul cel mai important al comunitãþii.

Deplasarea ineditã în scârþâitul ºireglelor

cãruþei ºi fornãitul iepelor, a oferit o privire de

ansamblu a satului cu casele care dispar (multe

în ruinã), a uliþelor deja dispãrute (pe locul lor

ivindu-se adevãrate grãdini, ce nu le mai

descoperi vechile garduri), a ultimelor bivoliþe

(majoritatea proprietatea unui sãsãujan ce a

depãºit demult nouã decenii, dar vioi ºi harnic),

a unui monument al eroilor protejat de o creplã,

etc. În centrul satului, pe locul vechii bãtãlii –

descrise de Camil Petrescu, în cel mai celebru

roman al lui: “Ultima noapte de dragoste întîia,

noapte de rãzboi”, Asociaþia Obºtea Satului a

refãcut fântâna cu cumpãnã ºi a pus o micã

placã … Capitolul este providenþial: “Ne-a

acoperit pãmântul lui Dumnezeu”.

Lângã vechea bisericuþã greco-catolicã,

funcþioneazã un punct de informaþii turistice,

aici orice grup organizat putând sã descopere

o expoziþie permanentã cu documente de

arhivã ºi imagini despre satul Sãsãuº ºi

împrejurimi. În pasul cailor þinuþi în frâu s-a

discutat de trovanþii care l-au inspirat pe

Brâncuºi în opera lui, dar ºi de singurele locuri

de popas fãcute din piatrã … din România, un

efort pe care nici un ghid turistic nu-l

consemneazã, încã. Este efortul unei

comunitãþi care nu vrea sã disparã. Este

povestea unui sat – ca multe altele de pe Ardeal

– care a fost locuit de saºi (pânã acum câteva

secole), este locuit de români ºi – oare - de cine

va fi locuit?

Cine vor fi moºtenitorii noºtri? Noi ºtim!

Important este cum sã predãm aceastã

moºtenire?

Aºteptãrile gazdelor de la aceastã vizitã

au fost imense. Timpul a trecut repede, când

sunt multe de povestit ºi împãrtãºit. Ne-am

promis cã vom fi foarte atenþi în organizarea

altor vizite (timpul scurt ºi insuficient,

traducerea selectivã ºi trunchiatã, etc.) pentru

cã mesajele noastre sunt foarte importante.

Existã douã atitudini faþã de patrimoniu, una

pasivã (de expectativã ºi non-implicare) ºi una

activã (de asumarea responsabilitãþilor). Rar

veþi vedea – în România – polemici pe aceastã

temã. Chiar dacã satul este mic, în Sãsãuº

existã aceastã polemicã ºi noi nu ne sfiim sã

ne “luptãm” pentru patrimoniu local! Mai sunt

multe de fãcut pentru o adevãratã

infrastructurã turisticã în Sãsãuº (nu sunt

pensiuni, restaurante, locuri de campare, etc)

dar începutul a fost fãcut. Strigãtul mut – de

disperare – al sãsãujenilor a fost auzit!

Cine ne-nvaþã cum sã ne salvãm

patrimoniul? Vizitaþi Sãsãuºul “cel mai

frumos sat de poveste”!

Marius Halmaghi

CÃMINE CULTURALE NOI ÎN STEJERIª ªI NETUª
În Stejãriºu, noul Cãmin a fost amenajat în

clãdirea fostei ºcoli româneºti, ridicatã în anul

1870, preluatã de fostul CAP în 1958 ºi  folositã

ca magazie de cereale ºi apoi abandonatã ºi

devenitã ruinã. Acum clãdirea amenajatã încântã

privirile ºi oferã spaþiu suficient pentru

evenimentele din sat.

În Netuº, noul Cãmin Cultural a fost amenajat

în spaþiul fostelor grajduri comunale, devenite ºi

acestea, dupã desfiinþarea CAP-ului, ruine. ªi

aceastã construcþie nouã este o bucurie pentru

tinerii din Netuº ºi pentru ceilalþi locuitori ai

satului.

Inaugurarea celor douã clãdiri s-a fãcut prin

oficierea unei slujbe religioase de binecuvântare,

sãvârºitã de preoþii Teofil Gârbacea din Iacobeni,

Aurel Dolea din Stejãriºu ºi Ciprian Constantin

din Netuº.

O cuvântare scurtã, þinutã de primarul Ioan

Vasile Cori, prin care a mulþumit consilierilor,

viceprimarului ºi tuturor care s-au implicat pentru

rezolvarea acestor probleme, a precedat un frumos

program artistic.

Pe noile scene, elevii Liceului Tehnologic

din Iacobeni au încântat publicul cu dansuri

populare, într-un spectacol pregãtit de profesorii

Medrea – Secere Nicolae, Vasile Zãmãcãu, Florin

Pãrãu ºi Lãcãtuº Sorin. Au fost aplaudaþi soliºtii

vocali Stoica Ramona, Cezara Borcea ºi Alin Drãgan

din Iacobeni precum ºi invitaþii speciali Ioana

Bogdan ºi Florin Pãrãu. Spectacolul prezentat de

frumoasa elevã Mãdãlina Lucaks, s-a încheiat cu

câteva melodii interpretate la saxafon de Sorin

Lãcãtuº.

I. Bârsan
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Luna aprilie  a venit cu foarte multe

activitãþi interesante. Am început cu Balul

Marþiºorului, un bal cu tradiþie la noi în ºcoalã,

care anul acesta s-a desfãºurat un pic mai târziu

decât de obicei. Este un bal mult aºteptat de

elevii claselor IX- XII, care anul acesta au fost

împãrþiþi pe patru grupe: clasele a IX-a au

pregãtit mâncare bazatã numai pe carne,

clasele a X-a au avut de pregãtit mâncãruri

vegan ºi raw vegan, clasele a XI-a au gãtit

mâncare vegetarianã iar cei din clasele a XII-

a au pregãtit numeroase dulciuri.

Mesele elevilor au fost încãrcate numai

cu bunãtãþuri. Elevii s-au întrecut pe ei înºiºi.

Numãrul produselor prezentate pe mese a fost

considerabil, varietatea felurilor de mâncare

de asemenea, motiv pentru care juriul a avut

dificultãþi în a alege câºtigãtorii.

Dupã aceastã probã elevii s-au întrecut la

câteva competiþii: mai întâi au avut de vizionat

un scurt filmuleþ pe baza cãruia, din hârtie,

markere ºi multã îndemânare au avut de

realizat un cãþeluº ce latrã. A treia probã i-a

pus pe elevii din clasele participante sã-ºi arate

mãiestria în ale fotografiatului. Au tras câte un

bilet pe care era scris numele obiectelor sau

persoanelor ce trebuiau fotografiate într-un

timp limitat. La ultima probã elevii ºi-au pus în

evidenþã creativitatea: fiecare clasã trebuia sã

confecþioneze o þinutã perfectã, asta incluzând

ºi accesoriile unei vestimentaþii.

La centrul de documentare ºi informare

de la Colegiul A.T. Laurean din Agnita a avut

loc a II-a ediþie a concursului din cadrul

proiectului educaþional „ ªtiinþa ºi ... noi” la

care au participat peste 200 de elevi coordonaþi

de 15 profesori.

Obiectivele proiectului sunt: încurajarea

elevilor pentru studiul ºtiinþelor, dezvoltarea

spiritului de echipã, a parteneriatului între ºcoli

ºi mai ales realizarea unor ocazii de exprimare

ºi dezvoltare a creativitãþii.  În acest sens, în

proiect au fost prevãzute ºi sesiuni de

comunicãri ºtiinþifice ale elevilor cu o temã

specificã fiecãrui an.

CONCURS ªTIINÞIFIC CU

LUMINÃ ªI CULOARE
Tema proiectului le-a oferit ocazia elevilor

talentaþi la desen sã-ºi punã în valoare

imaginaþia ºi astfel, holul ºi sala CDI-ului au

devenit o expoziþie de luminã ºi culoare cu 100

de tablouri care au încântat privirile.

Un juriu a notat ºi a premiat cele mai bune

lucrãri ºi prezentãri dar toate echipele au primit

diplome de participare. Pentru concurenþii de

la Gimnaziu au fost acordate 3 premii I, 3 premii

II ºi 6 menþiuni iar pentru cei de la liceu 3

premii I, 3 premii II ºi 8 menþiuni.

De remarcat faptul cã toate lucrãrile ºi

prezentãrile s-au fãcut pe echipe

Implicarea profesorilor de la ºcolile

partenere în proiect,  respectiv cele din

Se întâmplã la Colegiul din Agnita
profesoarei Joanta Laura, elevi din clasele a

VI-a si a X-a au participat la o acþiune de

ecologizare a Parcului Steinburg, acþiuni

desfãºurate în cadrul activitãþilor dedicate

Sãptãmânii Pãdurilor.

ªi dacã este aprilie se ºtie cã este ºi ªcoala

Altfel, motiv de bucurie în rândul elevilor,

pentru cã aceasta sãptãmânã , mai mult ca

oricare alta este dedicatã în mod special

elevilor. În aceste zile profesorii împreunã cu

elevii realizeazã tot felul de activitãþi atractive.

Aºa cum s-au obiºnuit cei din gimnaziu,

este sãptãmâna în care li se pregãteºte o

excursie. ªi nici anul acesta nu au fost

dezamãgiþi. Profesori de la ªcoala Gimnaziala

„ G.D.Teutsch” . Zavragiu Mihaela ºi  Jecan

Dan, împreunã cu Zgabercea Dana de la

Colegiul Tehnic „ A.T.Laurian” însoþiþi ºi de

profesorul Dãrãbanþ Stelian de la Liceul

Tehnologic Iacobeni ºi de Paul Hîrtoagã, fost

elev al colegiului, au pregãtit cele necesare

desfãºurãrii excursiei de la Moeciu de Sus.

În cadrul excursiei au mai fost vizitate ºi

alte obiective: Cheile Grãdiºtei, Facultatea de

Sport din Braºov ºi Paradisul Acvatic din

Braºov. De-a lungul celor trei zile elevii au avut

de trecut prin mai multe probe: în primul rând

au trebuit sa se gospodãreascã singuri, apoi li

s-au organizat mai multe activitãþi  la care au

participat activ ºi plini de entuziasm. Seara au

avut parte de muzicã, programul prelungindu-

se pânã spre dimineaþã.

Tema din anul trecut a fost „Apa - element

esenþial al vieþii” iar cea din acest an

„Fascinaþia luminii” care s-a dovedit foarte

generoasã, oferindu-le elevilor ocazia de a

prezenta acest subiect într-o diversitate foarte

amplã. Câte 25 de echipe de la gimnaziu ºi tot

atâtea de la liceu au fãcut experimente în faþa

juriului ºi au prezentat comunicãri ºtiinþifice

despre fascinaþia luminii. Lucrãrile ºi

comunicãrile prezentate s-au evidenþiat prin

conþinut ºtiinþific transdisciplinar, creativitate

ºi complexitate.

Bârghiº, Brãdeni, Bruiu, Chirpãr, Marpod,

Merghindeal, GD Teutsch ºi Colegiul AT

Laurean din Agnita au fãcut ca manifestarea

sã fie un succes, un festival de culoare,

documentare, experimentare ºi aplicabilitate.

Organizatorii concursului, profesorii Mioara

Prepeliþã, Roman Anca ºi Neofit Cristina, le-

au mulþumit celorlalþi profesori de chimie,

fizicã, biologie ºi matematicã pentru implicare

în promovarea ºi organizarea concursului.

I. Bârsan

Între probe elevii au mâncat, au dansat si

s-au distrat pe cinste iar la final cei mai buni au

fost premiaþi. Acest concurs nu se putea

desfãºura bineînþeles, fãrã ajutorul diriginþilor

claselor participante precum ºi cel al Grãdinii

de Varã care ne-a pus la dispoziþie restaurantul.

Luna aprilie a continuat cu alte activitãþi,

unele la iniþiativa elevilor. Este vorba de o dupã-

amiazã petrecutã de câþiva elevi din clasele a

Tot în ªcoala Altfel colegiul nostru a

organizat joi, 21 aprilie, prima ediþie a

Concursului Judeþean “New Designer”,

concurs la care au participat în jur de 60 de

elevi din judeþ ºi din afara judeþului: Agnita,

Sibiu, Mediaº, Cisnãdie, Vaslui, Bucureºti ºi

Timiºoara. A fost o ediþie cu mulþi participanþi,

atât la secþiunea “Schiþe vestimentare” cât ºi

la secþiunea “Creaþii Vestimentare”.

Participanþii au fost elevi de gimnaziu ºi elevi

de liceu. Succesul concursului a fost peste

aºteptãri ºi, sã sperãm cã în ediþiile ce vor urma

sã fie ºi mai mulþi participanþi din judeþ ºi din

þarã.

Organizatorii concursului, profesoarele

Ionele Daniela, Teglaº Raluca ºi Petruþ Mirela,

le mulþumesc tuturor elevilor ºi cadrelor

didactice participante, cât ºi celor care au fãcut

parte din Comisia de jurizare: prof. dr. ing.

Iridon Anca, prof. Feldara Luminiþa, prof.

Teglaº Raluca ºi prof. Anghelina Paraschiva.

Nu în ultimul rând, îi mulþumeºte ºi prof.

Roman Raul pentru participarea activã în

organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþii a

concursului. Participanþii sunt asiguraþi cã la

ediþia viitoare se va  þine cont de sugestiile ºi

pãrerile lor. ªi cu acestea ne-am îndreptat cu paºi

repezi  spre vacanþa mult aºteptatã de toatã

lumea dar ºi spre sãrbãtorile închinate Învierii

Domnului.

Pe aceasta cale urez elevilor ºi profesorilor

vacanþã plãcutã iar dumneavoastrã, dragi

cititori, fie ca sfânta sãrbãtoare a Învierii

X-a la Azilul de bãtrâni. Aceºtia, înarmaþi cu

diferite jocuri: ºah, table, rummy, cãrþi, au mers

într-o dupã-amiazã la azil invitându-i pe locatarii

azilului sã participe activ la aceste jocuri. Orele

petrecute acolo au fost relaxante atât pentru

elevi cât ºi pentru cei aflaþi la azil. Fiecare

dintre ei a rãmas cu multe amintiri frumoase.

Tot în sfera voluntariatului ºi la iniþiativa

Ocolului Silvic Agnita ºi cu implicarea

Domnului sã vã aducã cele patru taine divine:

încredere, luminã, iubire ºi speranþã. Sãrbãtori

fericite!

Prof. Dana Zgabercea
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ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului

„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Hristos a Înviat! este cu siguranþã cel mai

bun antidot împotriva oricãrei deznãdejdi de

orice naturã. Însã pentru a simþi cu adevãrat

aceastã bucurie a Învierii în sufletele noastre

este nevoie de o curãþire a fiinþei noastre. În

acest scop în cele patruzeci de zile de post facem

exerciþiul acesta al spãlãrii de toate murdãriile

pãcatului cu apa pocãinþei în Taina

Spovedaniei cât mai des. Într-una din cântãrile

canonului din noaptea de Paºte se spune: Sã

ne curãþim simþirile ºi sã vedem pe Hristos

strãlucind, cu neapropiata lumina a învierii. ªi

bucuraþi-vã zicând: luminaþi sã-l auzim,

Cântându-i cântare de biruinþã(Cântarea I /

Canonul Sfintelor Paºti). În afara acestei stãri

de curãþie nu-l putem vedea cu ochii sufletului

pe Hristos Cel Înviat. Nu putem intra la

Dumnezeu decât în stare de jertfã spunea

Sfântul Chiril al Alexandriei. Acea stare pe care

noi am încercat sã o redescoperim, s-o

întreþinem în post ºi sã o dezvoltãm prin efortul

de a ierta celor care ne-au greºit, de-a ne abþine

de la gândurile, faptele cuvintele care nu sunt

plãcute înaintea lui Dumnezeu etc. De

asemenea, cuvântul paºte vine din ebraicul

pessach ºi înseamnã trecere. În creºtinism el

însemnând trecerea noastrã în aceastã viaþã

de la moartea pãcatului la învierea sufletului

cu Hristos. Însã pentru aceasta avem nevoie

de redescoperirea Sfintei Împãrtãºanii ca

hranã esenþialã care ne uneºte cu Hristos, care

ne face pãrtaºi la Viaþa Moartea ºi Învierea

Sa, ca adevãratã cale de împlinire a noastrã ca

membri ai Bisericii ºi ca mijloc de desãvârºire

a vieþii ºi creºterii noastre

duhovniceºti.(Alexander Schmemann, Postul

Mare- paºi spre înviere). Este singura cale care

ne menþine în viaþã din punct de vedere

duhovnicesc. Fãrã spovedanie, împãrtãºanie

ºi o responsabilizare cât mai atentã în ceea ce

priveºte modul nostru de trãire, care e bine sã

fie raportat întotdeauna la Dumnezeu, Paºtele

În mod suprafiresc ea este o minune

dumnezeiascã necuprinsã de mintea noastrã,

care se repetã din an în an, în Sâmbãta Mare,

de aproape 20 de veacuri. Este cea mai mare

minune din zilele noastre vãzutã atât de

credincioºi, cât ºi de necredincioºi. Este

minunea care uimeºte toatã mintea ºi

dovedeºte oamenilor pânã la sfârºitul

veacurilor cã Hristos, lumina lumii ºi

Mântuitorul sufletelor noastre, a înviat din

morþi a treia zi, dãruind tuturor viaþã veºnicã.

Despre felul cum se sãvârºeºte aceastã

minune a aprinderii sau mai corect spus, a

venirii Sfintei Lumini pe Mormântul Domnului,

s-a scris prea puþin. Nici în zilele noastre nu se

vorbeºte cât s-ar cuveni despre aceastã

negrãitã minune. Poate tocmai pentru cã este

o minune publicã, vãzutã de toþi ºi verificatã,

asupra cãreia ortodocºii nu au nici o îndoialã!

Sau, poate, pentru a nu crea discuþii ºi

controverse omeneºti inutile asupra acestei

sfinte minuni. Biserica Ortodoxã din Ierusalim

nu acceptã nici un fel de publicitate zgomotoasã,

nici discuþii ºi scrieri polemice pe aceasta temã.

Cine crede în Hristos ºi voieºte sã vadã o mare

minune a zilelor noastre, cine doreºte sã se

întãreascã mai mult în dreapta credinþã, sã

meargã la Mormântul Domnului ºi v-a vedea

minune negrãitã.

Sfânta Luminã se aprinde pe Mormântul

Domnului nostru Iisus Hristos în Sâmbãta Mare,

ziua, între orele 12.30-13.30, în timpul Vecerniei

Mari. Se ºtie cã, de-a lungul secolelor, Sfânta

Luminã nu se aprinde decât numai la ortodocºi,

ca o dovadã incontestabilã cã numai ei pãstreazã

dreapta credinþã apostolicã. Mormântul este

controlat încã din noaptea Vinerii Mari, dupã

prohod, de cãtre câþiva poliþiºti civili necreºtini -

un arab, un turc ºi o persoanã din partea statului

Israel. Ei verificã toate obiectele din interior sã

nu aibã vreo sursã de foc, verificã lespedea

Sfântului Mormânt ºi controleazã corporal pe

arhiereul grec care presarã vata pe mormântul

Domnului. Apoi se sting toate luminile ºi se

pecetluieºte uºa Sfântului Mormânt cu douã mari

peceþi, benzi de pânzã albã cu cearã ºi sigilii la

capete, în formã de X. Gardienii rãmân de pazã la

uºa Mormântului pânã când se aprinde Sfânta

Luminã.

Procesiunea pentru Vecernia Sâmbetei

Mari se formeazã la sediul Patriarhiei

Ortodoxe. Toþi slujitorii se îmbracã  în odãjdii

albe. La ora 9 dimineaþa procesiunea se

porneºte spre Biserica Sfântului Mormânt.

Înainte merg patru “dragomani”, civili greci,

în þinutã specialã, cu toiege metalice în mâini,

pentru a anunþa începerea procesiunii: apoi

urmeazã doi diaconi care duc pe mâini Sfânta

Cruce care are în ea lemn din Crucea

Mântuitorului. Apoi urmeazã cortegiul sutelor

de slujitori, care strãbate culoarul viu al miilor

de închinãtori, ce umplu toate uliþele, curtea,

biserica, galeriile. În bisericã, slujitorii, în

frunte cu Patriarhul, se opresc în faþa Sfântului

Mormânt pecetluit. Apoi înconjoarã de trei ori

Sfântul Mormânt pe partea dreaptã, în sunetul

clopotelor, cântând “Învierea Ta, Hristoase.

Mântuitorule, îngerii o laudã în ceruri ºi pe

noi, pe pãmânt, ne învredniceºte cu inimã

curatã sã Te slãvim”. La a treia ocolire se cântã

imnul vecerniei de la vohod “Luminã linã a

sfintei slave…”. Apoi patriarhul cu toþi slujitorii

se retrag în altarul bisericii ortodoxe de vizavi

ºi stau în aºteptare. Între timp, vin diferiþi

delegaþi oficiali, autoritãþi locale ºi bisericeºti

armene, romano-catolice ºi copte. Miile de

credincioºi stau cu felinarele speciale în mâini

sã ducã acasã, în þara lor, Sfânta luminã. Cei

mai mulþi însã, þin în mâini câte un mãnunchi

de 33 de lumânãri albe, legate între ele acest

mãnunchi simbolizând numãrul anilor pe care

i-a trãit Mântuitorul pe pãmânt.

În jurul orei 12, în timp ce preoþii stau la

vohod de la altarul Bisericii Învierii pânã la

Sfântul Mormânt, patriarhul se dezbracã de

omofor ºi de mitrã, ºi rãmâne numai în stihar

Popor al Învierii - Hristos a Înviat

devine o sãrbãtoare lipsitã de sens. Pentru unii

mieluþul pregãtit cât mai bine la cuptor, pentru

alþii o simplã tradiþie, un formalism, un pretext

de-a mânca ºi de-a bea în afara ospãþului

îmbelºugat pe care-l oferã Hristos tuturor celor

care cred în Jertfa, în moartea ºi Învierea Sa.

Aºa omitem pentru fiinþa noastrã cã Învierea

este cea mai mare certitudine cã Dumnezeu

existã, cã moartea nu mai are putere. Învierea

alungã frica, cheamã bucuria, care nu este

pentru o clipã, ci pentru veºnicie. Semn cã

Dumnezeu când dã, face aceasta în virtutea

iubirii sale infinite, nemãrginite, lucru care-l

mãrturisesc ºi ouãle vopsite în roºu de Paºte.

Care cuprind dacã vrem într-o oarecare mãsurã

ca ºi crucea binomul de jertfã ºi înviere, de

suportare a durerilor cu acea credinþã cã în

Dumnezeu acestea se transformã în bucurie

veºnicã. Acesta este sensul adevãrat al Învierii.

Nu a consuma cât mai mult pentru a avea ci

dãrui din puþinul nostru pentru a fi. Pentru a fi

cu Hristos Cel Înviat ºi pentru a gusta în parte

aici ºi deplin dincolo Lumina Învierii Sale, care

bucurã pentru veºnicie pe cei care o doresc. În

rândurile urmãtoare redau o poezie care a fost

scrisã de Valeriu Gafencu, unul din marii

mucenici mãrturisitori în teminiþele

comuniste, pe care avem datoria de-ai aduce

în memoriile noastre, fixându-i ca valori demne

de urmat în viaþã. Aºa cum spuneam acest

mucenic, dovadã vie a faptului cã Hristos a

Înviat ne aratã  nouã adevãratul sens al Învierii

lui Hristos prin urmãtoarele strofe:

Vã cheamã Domnul slavei la luminã

Vã cheamã mucenicii-n veºnicii

Fortificaþi biserica creºtinã

Cu pietre vii zidite în temelii.

Sã creascã-n inimile voastre

Un om nãscut din nou armonios

Pe sufletele voastre sã împlânte

Pecetea Domnul Hristos

(Imn al Învierii – Valeriu Gafencu)

Sã avem credinþã, curaj sã mãrturisim

ceea ce alþii vor sã se piardã, neºtiind cã aceste

lucruri sunt veºnice ºi sã transformãm

bucuriile de scurtã duratã, dar ºi necazurile

crucilor noastre în bucurii pentru veºnicie. Sã

strigãm cu veselie ca ºi drepþii ce în iad L-au

vãzut pe singura lor nãdejde cã Hristos a Înviat

cu adevãrat!

Pãrintele Iancu Andrei,

Parohia Coveº

SfântSfânta La Luminã de la Ieruminã de la Ierusalimusalim

alb, cu epitrahil, mânecuþe ºi brâu. Apoi este

condus de doi diaconi ºi de eclesiarhul bisericii

în faþa Sfântului Mormânt. Aici, mai întâi este

controlat peste tot de poliþiºti necreºtini, în

prezenþa reprezentanþilor oficiali armeni,

romano-catolici ºi copþi, sã nu aibã vreo sursã

de foc. Apoi patriarhul desigileazã uºa Sfântului

Mormânt, prin ruperea peceþilor ºi intrã în

prima încãpere, numitã “Capela Îngerului”,

însoþit, dupã tradiþie, de un arab musulman.

Diaconii ºi eclesiarhul rãmân afarã, la uºã.

Ceara de la cele patru sigilii se adunã într-o

cupã de argint ºi se duce la altar, unde se

pãstreazã pânã la Paºtele anului urmãtor.

Patriarhul intrã apoi în a doua încãpere ºi

îngenuncheazã în faþa lespedei Sfântului

Mormânt, iar musulmanul rãmâne în Capela

Îngerului ºi supravegheazã. Se sting toate

lumânãrile, candelele, luminile, în bisericã se

face o mare tãcere. Emoþia minunii cuprinde

pe toþi. Toþi se roagã strigând “Doamne, dã-ne

Lumina!” “Sã vinã Lumina!”, “Trimite-ne din

cer lumina!” Dupa 15-20 de minute de fierbinte

rugãciune, toatã lumea din bisericã observã o

luminã puternicã, ca o scânteie luminoasã de

fulger, coborând în zigzag prin cupola mare a

Bisericii, în mulþime se aud glasuri de emoþie

în toate limbile. Scânteia dumnezeiascã

coboarã deasupra Capelei Sfântului Mormânt,

ca un glob de luminã ce se sfãrâmã în mici

bucãþi. Apoi intrã înãuntru ca o subþire razã de

foc. Coboarã pe lespedea Mormântului ºi

aprinde vata presãratã deasupra. Deja vata ºi

lespedea se încarcã de o rouã divinã, în timpul

rugãciunii. În aceastã clipã Sfânta Luminã a

venit! Minunea s-a sãvârºit! Mulþimile aºteaptã

cu nerãbdare Sfânta Luminã, cu mâinile

întinse. Patriarhul adunã cu mâinile vata

aprinsã de o flacãrã galben-verzuie, care timp

de câteva minute nu arde. Apoi pune vata

aprinsã în douã cupe de aur cu gãuri ºi iese în

Capela Îngerului. Aici aprinde douã buchete

mari de câte 33 de lumânãri, în prezenþa

musulmanului, iar cupele aprinse le dã, pe douã

ferestre mici, afarã, la cei doi diaconi ortodocºi.

Aceºtia duc o cupã la Sfântul Altar, iar a doua

la biserica Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi

Elena de la Patriarhie. Apoi patriarhul iese în

faþa Sfântului Mormânt cu cele douã fãclii

aprinse ºi strigã de trei ori: “Veniþi de luaþi

lumina!” Minunea continuã, în clipa când

patriarhul iese din Sfântul Mormânt, se aprind

singure cele ºase candele ale ortodocºilor de

deasupra, o parte de lumânãri din sfeºnice ºi

candelele din Altarul Bisericii Mari, sub privirile

uimite ale tuturor. Apoi, doi diaconi iau pe

patriarh ºi îl duc în Sfântul Altar, în cel mult

trei minute, toþi credincioºii adunaþi aprind

felinarele ºi buchetele de câte 33 de lumânãri.

Biserica este parcã o flacãrã vie. Mulþi se ating

de flacãrã cu faþa, cu mâinile, cu hainele,

pentru binecuvântare, fãrã a se arde. Abia dupã

câteva minute flacãra arde în mod normal.

Tot acum iau Sfânta Luminã de la patriarh,

romano-catolicii, armenii ºi copþii ºi o duc în

altarele lor, unde o pãstreazã tot anul. Timp de

douã ore se scurg zeci de mii de pelerini prin

faþa Sfântului Mormânt, cu Sfânta Luminã în

mâini ºi cu cãldura credinþei în inimi. Pelerinii

se întorc la gazdele lor, cu feþele luminate ºi cu

fãclii aprinse, zicând fiecare în limba sa: “Slavã

Þie. Mântuitorule, pentru aceastã negrãitã

minune!”

Pãrintele Rebegel Marius, Parohia Ruja

Material preluat de pe -„Creºtinortodox.ro”

HRISTOS A ÎNVIAT!

Milostivirea lui Dumnezeu se revarsã

peste noi ºi anul acesta, cãci, iatã-ne în faþa

sfintelor biserici pentru a participa la slujba de

Paºti ºi a primi Lumina Învierii.

Noaptea de Paºti este simbolul vieþii

noastre. Trãim într-o mare de întuneric.

Greutãþi de tot felul rãspândesc beznã în viaþa

noastrã ºi a semenilor noºtri. Cu toate acestea,

în întunericul cel mai adânc, se aprinde o

luminã, apare o nãdejde. „Pentru toþi cei vii

este o nãdejde” (Ecclesiastul 9, 4), spunea

înþeleptul Vechiului Testament. Nãdejdea

noastrã este Hristos cel mort pe cruce ºi Înviat

din morþi. Sfântul Apostol Petru afirmã cu tãrie

acest adevãr, zicând: „Binecuvântat fie

Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Iisus

Hristos, Care, dupã mare mila Sa, prin Învierea

lui Iisus Hristos din morþi, ne-a nãscut din nou,

spre nãdejde vie” (I Petru 1, 3).

Având „nãdejdea în Dumnezeul cel viu,

Care este Mântuitorul tuturor oamenilor” (I

Timotei 4, 10), adresãm  credincioºilor din

Protopopiatul Agnita gândul nostru de bucurie,

de pace, de liniºte ºi binecuvântare.

Dumnezeu sã vã aibã în ocrotirea Sa pe

fiecare ºi sã vã rãsplãteascã însutit pentru

dragostea, credinþa ºi nenumãratele bucurii pe

care le-aþi oferit în Postului Mare.

ADEVÃRAT A ÎNVIAT!

Redacþia.
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Pentru ca misiunea preotului sã fie eficientã

trebuie sã fie susþinut, pe lângã calitãþile lui, de

propria lui familie. Creºtinii au nevoie de o familie

model care sã-i ajute în a-ºi regãsi propriile repere

iar familia preotului tinde sã fie pentru ei acest

reper.

Cele trei fronturi de acþiune ale preotului se

opresc la cele trei dimensiuni în cadrul cãrora

preotul îºi desãvârºeºte lucrarea - stabilitatea/

echilibrul duhovnicesc al preotului transmise

comunitãþii parohiale ºi mai apoi lumii în general.

Constituirea parohiei ºi a întregii vieþi

duhovniceºti se face cu un singur scop –

îndumnezeirea membrilor ei. Acesta este scopul

care trebuie sã rãmânã neschimbabil de-a lungul

veacurilor.

Misiunea ºi pastoraþia, atât a celor botezaþi

cât ºi a celor ce nu au primit cuvântul Evangheliei,

se face în ºi prin comunitãþile creºtine autentice.

Preoþii nu au dreptul sã facã din misiune o

preocupare secundarã.

Preotul se leagã de parohia sa mai ales prin

casa ºi familia sa.

Parohia prin conducerea ºi îndrumarea

preotului trebuie sã devinã o comunitate

mãrturisitoare care se angajeazã într-o pastoraþie

imediatã, ordonatã, eficace, cu ochii aþintiþi spre

viitorul pe care Dumnezeu îl pregãteºte pentru

fiecare ºi pentru toþi. Viziunea modernã asupra

comunitãþilor parohiale ne face sã înþelegem

misiunea preotului într-o întreitã angajare:

eclesiologicã, liturgicã ºi misionarã.

Orientarea eclesiologicã a parohiei are în

vedere deschiderea credinciosului, cu ajutorul

pãrintelui duhovnic, spre receptarea Bisericii ca

Trup tainic al lui Hristos ce hrãneºte comunitatea

spre comuniune.

Identitatea creºtinului se naºte, se afirmã ºi

se dezvoltã în comuniunea trupului lui Hristos ºi

anume în vederea ,,zidirii” acestui trup înlãuntru

ºi afarã.

Cea dintâi condiþie ºi calitate a identitãþii

creºtinului o constituie, de aceea, încorporarea în

comunitate prin primirea Evangheliei ºi a sfintelor

Taine ºi participarea totalã la viaþa acesteia. Fãrã

angajarea activã în Bisericã, creºtinul îºi pierde

identitatea sau aceasta rãmâne numai ca

virtualitate nedezvoltatã putând fi distorsionatã

oricând.

Identitatea preotului în comunitate trebuie

sã þinã seama de perspectivele enunþate pânã

acum. El este chemat sã se smereascã pe sine

însuºi spre a putea ridica povara celorlalþi ºi sã

facã simþitã între parohienii sãi, ºi nu numai,

prezenþa lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.

Identitatea creºtinã a credincioºi lor ºi a

preotului lor se va forma în parohie ca imagine

concretã a Bisericii la nivel local, în aºa fel încât

parohia sã devinã o comunitate liturgicã, spiritualã

ºi socialã în contextul lumii de azi ca mare forþã

mãrturisitoare localã.

În acest context preotul este chemat sã aducã

în jurul sãu ºi al altarului o comunitate creºtinã

autenticã folosindu-se de toate mijloacele

misionare, liturgice ºi pastorale. Parohia nu este

o cooperativã de prestãri servicii ci este o

comunitate de persoane în unitate de credinþã,

spiritualitate sacramentalã, eticã ºi slujire în frunte

cu preotul. Parohia ºi preotul trebuie sã fie într-o

permanentã stare de dialog ºi conslujire. Acest

tip de dialog vizeazã nu doar membrii parohiei

luaþi individual ci ºi grupurile parohiale strânse în

jurul preotului ºi a Sfâtului Altar care sunt ºi

trebuie sã rãmânã centrul fiecãrei parohii. Preotul

este chemat sã accentueze acest caracter al

credinþei prin care creºtinul se integreazã în

fidelitatea faþã de Mântuitorul Hristos aºa cum

este mãrturisit de profeþi, apostoli ºi evangheliºti.

Slujirile preotului de învãþãtor ºi pedagog

contribuie ºi ele, pe lângã cea sacerdotalã la

întâlnirea lui Hristos în fiinþa credincioºilor. Aceste

slujiri sunt strâns legate de sãvârºirea Tainelor,

întrucât apropierea omului de Dumnezeu nu se

poate înfãptui fãrã venirea harului în el, ca putere

a lui Dumnezeu. Calitatea de învãþãtor ºi pedagog

a preotului contemporan va trebui susþinutã de

noi metode pastorale, de înþelegerea contextului

postmodernitãþii care cere un alt tip de pastoraþie

– cea misionarã. Elementele care susþin aceastã

nouã orientare metodologicã au în vedere ramuri

noi de cercetare din: Psihologia pastoralã,

Sociologia pastoralã, Antropologia cultural-

pastoralã, Medicina pastoralã ºi Pedagogia

pastoralã.

Lucrarea lui Hristos este în primul rând una

mântuitoare ºi tãmãduitoare.

A luat asupra Sa omul ca sã vindece ceeace a

asumat. S-a fãcut om ca sã-i mântuiascã pe oameni.

Astfel lucrarea principalã a pãstorului, centrul

slujirii sale pastorale, este credinþa terapeuticã în

Duhul Sfânt pe care o aplicã copiilor sãi

Femeie, de ce plângi?
Maria Pãnãzan Lorinkzi

Pe cine cauþi,

Femeie, de ce plângi?

Nu ºtii tu oare cã Eu sunt?

Nu ºtii tu oare cã

Eu sunt,

Lumina neînseratã,

Apa vieþii,

Pãstorul cel Bun?

Femeie, de ce plângi,

Pe cine cauþi?

Eu sunt, Cel pe care-L plângi,

Lumânarea ducând-o la Morþi,

Flacãra arzând la Vii!

Eu sunt, nu Mã atinge

Ca viaþã sã primeºti, ca din

Iubirea noastrã

Una fi-vom noi în veºnicie!

Luminã divinã….
Magda Ignat

Eu nu cutez nici ochii sã-i ridic

sã vãd cum chinui rãstignit  pe cruce,

îþi simt durerea ºi spaima de rãscruce,

dar tu Iisuse rabzi…nu spui nimic…

N-ai spus nimic, nici când

de farisei ai fost batjocorit,

nici când spinarea,

fãrã milã ei þi-au biciuit,

nici când cu numeroase

pietre-ai fost lovit.

Ai ridicat fruntea spre ceru-nsângerat,

pentru omenire-n gând Tu te-ai rugat,

chiar dacã spinii îþi ardeau pe frunte,

din lacrima durerii, ai fãcut punte,

deºi adânc în carne þi-au intrat,

zâmbind, plecat-ai capul ºi-ai iertat…

A trebuit sã sfârºeºti în suferinþã,

Pentru pãcatele noastre fãcute, poate

cu bunã ºtiinþã…

De ce pe cruce a trebuit

Sã fii rãstignit?

Sunt întrebãri la care,

rãspunsuri, n-am primit…!

Grea ºi-mpovãratã de pãcate,

a trebuit s-o duci pe-al tãu spate,

deºi ºtiai, of, ºtiai…cã vei fi rãstignit…

ªi astãzi, iatã, ce vedere minunatã

în preajma nopþii de-nviere ni se aratã:

Luminã divinã prin nouri se strecoarã,

alai de îngeri din stele se coboarã

ºi-n cor, cu bucurie ne vesteºte,

cã Domnul Iisus a înviat din morþi,

iar moartea Lui ne-a absolvit pe toþi…

Taina Sfântului Maslu este lucrarea

sfântã sãvârºitã în numele Sfintei Treimi, de

cãtre preoþii Bisericii, prin care se

împãrtãºeºte credinciosului bolnav harul

nevãzut al tãmãduirii sau uºurãrii suferinþelor

trupeºti, întãrirea sufleteascã ºi iertarea

pãcatelor. Partea vãzutã constã din ungerea

cu untdelemn sfinþit, dupã ce s-a invocat prin

rugãciuni speciale mila lui Dumnezeu prin

puterea Sfântului Duh asupra celui bolnav.

Urmând îndemnul Mântuitorului de a ne

iubi unii pe alþii ºi de a fi solidari unii cu alþii, ºi

în acest an s-a desfãºurat în perioada Postului

mare Taina Sfântului Maslu la unitatea

Comunicarea în parohie.

Aspecte ale dialogului cu tinerii
duhovniceºti dupã modelul lui Hristos Pãstorul

cel Bun ce viaþa ºi-o dã pentru oile Sale.

Pornind de la chipul ºi exemplul Pãstorului

cel Bun, în plan pastoral, preotul trebuie sã aibã

calitãþile necesare, un program de lucru bine

gândit ºi eficient dar ºi multã râvnã, toate acestea

închegate într-o strategie pe termen lung. Chiar

dacã, uneori, este omul deciziilor de moment,

conducãtorul oficiului parohial este, în principal,

omul perspectivei. Încã de la instalare, în predica

aferentã momentului, noul pãrinte duhovnicesc,

expunându-ºi concepþia despre preoþie, etaleazã

grija sa faþã de toate categoriile de pãstoriþi. Un

loc central îl ocupã tinerii, viitorul parohiei, cei

faþã de care, preotul paroh, va fi ºi va rãmâne un

modest ºi întotdeauna prezent, prieten.

„Tinereþea este puritate ºi zâmbet, este

generozitate ºi avânt, este sete de ideal ºi

dãruire”1, dar ºi grupul cel mai afectat ºi poate

infectat, cu elemente ºi principii dãunãtoare. Prin

natura sa, tineretul este cel mai avid la tot ce este

nou, modern sau trendy. Trãind într-un climat

frãmântat de tot mai multe schimbãri, având ca

specific neastâmpãrul caracteristic vârstei, tinerii

de azi, cei preocupaþi de „metode ºi formalisme,

ºi un spirit al cãutãrii”
2, sunt tracasaþi de

instabilitãþi, încurcaþi ºi amãgiþi de piaþa ofertelor,

trezindu-se debusolaþi între aspiraþii, necunoaºteri

ºi neputinþe.

Tineretul este dintotdeauna marcat de

zbateri cotidiene ºi frãmântãri profunde. Poate fi

considerat inconstant în acþiuni, nonconformist ºi

rebel. „Prezenþa haosului sãu existenþial poate fi

simþitã. Întrebãrile lui existenþiale — pentru ce

trãiesc? încotro merg? — nu numai cã nu primesc

un rãspuns în haosul contestaþiei, al confuziei ºi

rãtãcirii orientate, dar de mai multe ori sepierd

literalmente în climatul general de viaþã relaxatã

ºi indiferenþã (akedie) care se întinde tot mai

mult”
3. Tânãrul contemporan „are o minte ce

funcþioneazã cu mare vitezã, fie în privinþa ideilor

ºi a sistemelor, fie numai în cea a dorinþelor ºi

poftelor… Spaþiile inimii sunt domenii lãsate în

paraginã, fiind foarte important ca inteligenþele

sã fie pacificate pentru ca ele sã poatã înþelege

rugãciunea”
4.

În ceea ce priveºte felul ºi amploarea de a

trãi viaþa, putem afirma cã am descoperit categoria

socialã cea mai ferventã în a acþiona ºi cea mai

imprevizibilã, în ceea ce priveºte orientarea

acþiunilor. „Tinerii noºtri vor sã-ºi trãiascã viaþa

cât mai in-tens cu putinþã, sã se bucure de ea. Aici

îºi are rãdãcina cauza „rãbufnirilor” tinerilor noºtri

(extremismul, exaltarea, lipsa de mãsurã, ieºirea

din minþi). Este vorba de tendinþe persistente de

autodepãºire în orice direcþie, chiar ºi spre

monahism, atunci când n-a fost cultivat un duh

monahal autentic. În paralel se dezvoltã curente

cum sunt anarhis-mul social, terorismul,

antisocialitatea, nihilismul, autoexaltarea ºi

dominaþia Eului etc.”
5

De obicei, destul de brusc, preotul paroh,

este încunoºtinþat de apariþia ºi apoi de

statornicirea unor astfel de fapte antisociale. Nu

de puþine ori, ºocul este cu atât mai mare cu cât

cel ce întruchipeazã un asemenea derapaj, este

un tânãr sau un grup de la care nu se aºtepta.

„Cartierul general” al parohiei intrã în alertã. Se

problematizeazã cazul ºi se cautã soluþii, care pot

fi de moment, cu razã scurtã de acþiune sau de

perspectivã. La nivel parohial a apãrut un cazla

care preotul ºi celelalte organe parohiale abilitate

trebuie sã ia atitudine sau sã treacã la (re)acþiune.

„Datoria noastrã este aceeade a deveni

constructori de punþi, de a înþelege problemele

oamenilor, de a le împãrtãºi aceste probleme, de

a le asculta argumentele. Nu este necesar sã le

dãm toate rãspunsurile dintr-odatã. Numai faptul

cã ne „pierdem” timpul nostru ascultându-i,

provoacã simpatie ºi un început de dragoste”
6.

Absenþa unui program limpede ºi cuprinzãtor,

de orientare a tineretului zilelor noastre, duce,

pe de o parte, la grave carenþe în developarea

unei imagini corecte ºi de utilitate maximã, în

ceea ce priveºte prezenþa activã încununatã de

prestanþã ºi prestigiu, iar pe de altã parte, la

demararea involuntarã sau scãpatã de sub control

a unei activitãþi defavorabile, prin atmosfera creatã

ºi contraproductivã, prin consecinþe. „Modelul

nostru a devenit «omul european», omul

«postindustrial» al societãþii europene”
7. La acest

stadiu ne întrebãm ca Petre Þuþea: „ªtii unde poþi

cãpãta definiþia omului? În templu. În Bisericã.

Acolo eºti comparat cu Dumnezeu, fiindcã exprimi

chipul ºi asemãnarea Lui. Dacã Biserica ar dispãrea

din istorie, istoria n-ar mai avea oameni. Ar

dispãrea ºi omul”
8.

Educaþia creºtinã a copiilor trebuie sã fie

începutã de la cea mai fragedã vârstã, pentru cã

primii cinci-ºase ani ai copilãriei sunt hotãrâtori

pentru tot restul vieþi omului. Drept urmare pãrinþii

Taina Sfântului Maslu

la unitatea U.A.M.S. Agnita,
U.A.M.S. Agnita. La aceastã Sfântã Tainã

au participat pãrintele Naicu Mihai de la

parohia Agnita I, alãturi de pãrintele

Mãrginean Nicolae de la parohia Agnita II ºi

pãrintele Rebegel Marius de la parohia Ruja.

Redacþia.

sunt datori sã alunge din sufletul copiilor orice

tendinþã spre rãu ºi sã cultive aplecarea spre cele

bune. Dupã cum ne spune înþeleptul Solomon,

”începutul înþelepciunii este frica de

Dumnezeu”(Pilde1,7). Bazaþi pe aceasta, trebuie

sã spunem cã prima virtute pe care pãrinþii trebuie

sã o cultive în sufletul copiilor lor, credinþa ºi evlavia

faþã de Acesta.
9

Mulþi tineri nu ºtiu ce este de fapt Biserica ºi

nu înþeleg cã Dumnezeu în care ei cred a lãsat-o

pentru a fi aºezãmânt al mântuirii. Sunt mulþi care

cred în Dumnezeu, dar stau departe de Bisericã,

nevrând sã ducã o viaþã de lipsuri ºi renunþãri,

pentru cã, nefãcând primii paºi în viaþa creºtinã,

nu îºi dau seama cã viaþa în Bisericã este o viaþã a

împlinirii, ºi nu a eºecului. Iar alþi deºi înþeleg

rostul Bisericii, se considerã prea iubitori de pãcat

pentru a reuºi sã îºi schimbe viaþa ºi fiind prea

sinceri ca sã ducã o viaþã de compromis, o viaþã

fãþarnicã în care una sã creadã ºi alta sã facã preferã

sã trãiascã departe de Hristos, iar la Bisericã sã

vinã doar la marile sãrbãtori, la botezuri, nunþi ºi

înmormântãri.
10

Cred cã ºi acestor tineri, care cred în

Dumnezeu , dar care nu gãsesc motive pentru a

duce o viaþã creºtinã, Biserica ar trebui sã le iasã

în întâmpinare si nu doar prin preoþi sau prin

profesori de religie, ci prin fiecare creºtin. Trebuie

sã înþelegem universul noii generaþii ºi sã sãdim

în el sãmânþa cea bunã. Dialogul nostru cu tinerii

parohiei, trebuie sã fie unul plin de blândeþe,

dragoste ºi tact pastoral ºi pedagogic de a cãuta

prin mijloace motivaþionale sã le expunem

importanþa ºi simbolistica fiecãrui act liturgic ºi

efectele în viaþa lor. Baza ºi comunicarea euharisticã

localã, parohia oferã cel mai potrivit mijloc de

creºtere duhovniceascã a membrilor ei de toate

vârstele ºi categoriile sociale. Tânãrul, ca ºi cel în

vârstã, omul fãrã multã carte ca ºi intelectualul,

cel cu multã nevoie ca ºi cel înstãrit, pot gãsi în

comunitatea parohiala din care fac parte, ambianþa

necesarã unei vieþi creºtine autentice.
11

Pr. Dãnilã Petru Cosmin

Parohia Retiº

1Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, „Tinereþe ºi Înviere”,

în vol. Tineretul ºi creºtinismul,Ed. Mitropoliei

Olteniei, Craiova, 2008, p. 25
2Dan Puric, Cine suntem, Ed. Platytera, Bucureºti,

2008, p. 15
3Gheorghios D. Metallinos, Parohia. Hristos în

mijlocul nostru, Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p. 124.
4Olivier Clement, Taize, un sens al vieþii, Ed.

Anastasia, Bucureºti, 1998, p. 24.
5Gheorghios D. Metallinos,op. cit., p. 124-125.
6Mitropolit EmilianosTimiadis, Preot, parohie,

înnoire, Ed. Sofia, Bucureºti, 2001, p. 123
7Gheorghios D. Metallinos, op. cit., p. 126
8Petre Þuþea, 322 de cuvinte memorabile,Ed.

Humanitas, Bucureºti, 2008, p. 25
9Mamã ai grijã “Cãlãuzã pentru creºterea ºi educarea

ortodoxã a copiilor“, Ed. Buna Vestire, Bacãu 2001,

p.15
10Danion Vasile, “Tinerii ºi sexualitatea”, Ed.

Lucmar, 2006, p. 13
11"Tinerii ºi Biserica în zilele noastre”, Ed.

Mitropoliei Olteniei, p. 5



Aiftinca Elena 01 mai 93 de ani Bruiu

Cãlin Maria 01 mai 84 de ani Nou

Piþigoi Livia 01 mai 83 de ani Chirpãr

Stancu Maria 03 mai 92 de ani Caºolþ

Popºor Elena 03 mai 81 de ani Chirpãr

Jecan Liviu 05 mai 91 de ani Brãdeni

Negru Irimie 05 mai 86 de ani Bruiu

Oargã Ana 06 mai 84 de ani ªalcãu

Steva Maria 08 mai 83 de ani Nucet

Þânþ Ioan 09 mai 82 de ani Retiº

Mihãilescu Ioan 10 mai 85 de ani Movile

Sbârcea Maria 10 mai 85 de ani Retiº

Benchea Maria 10 mai 83 de ani Mihãileni

Cloþan Elena 10 mai 80 de ani Nou

Herciu Ana 13 mai 89 de ani Ghijasa de Sus

Dinu Ioan 13 mai 87 de ani Nucet

Popa Lucreþia 16 mai 88 de ani Vãrd

Tatu Ana 16 mai 85 de ani Alþîna

Popa Cornelia 16 mai 88 de ani Cornãþel

Lãutaru Norica 16 mai 81 de ani Fofeldea

Opriº Maria 16 mai 80 de ani Chirpãr

Marica Aurel 17 mai 92 de ani Alþîna

Stroia Liviu 17 mai 86 de ani Chirpãr

Avram Ana 18 mai 87 de ani Metiº

Ionuþ Ileana 18 mai 81 de ani Bruiu

Popa Nicolae 19 mai 87 de ani Hosman

Boþoman vãruþa 20 mai 96 de ani Mihãileni

Burcea Gheorghe 20 mai 92 de ani Merghindeal

Iusan Ana 21 mai 92 de ani Bruiu

ªtefãnescu Gheorghiþa 22 mai 86 de ani Cornãþel

Tatu Ioan 22 mai 84 de ani Caºolþ

Preda Fimia 22 mai 85 de ani Alþîna

Marcu Nicolae 23 mai 88 de ani Alþîna

Bela Victoria 23 mai 85 de ani Rãvãºel

Gliga Gheorghe 23 mai 82 de ani Movile

Tobias Maria 25 mai 89 de ani Hosman

Holerga Eugenia 25  mai 83 de ani Bruiu

Schneider Sofia 26 mai 99 de ani Merghindeal

Marian Paraschiva 26 mai 81 de ani Bruiu

Paveloana Floarea 26 mai 81 de ani Nucet

Pupãzã Maria 28 mai 87 de ani Retiº

Bãrdaº Otilia 28 mai 84 de ani Retiº

Toma Iuliana 28 mai 83 de ani Vãrd

Oana Ioana 29 mai 92 de ani Cornãþel

Ghebenei Ana 29 mai 83 de ani Iacobeni

Cojanu Paraschiva 30 mai 85 de ani Caºolþ

Ghiuri Ana 31 mai 89 de ani Merghindeal
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Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor

Celor ce nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

Cu mâna þi-am atins,

de foc, obrajii
Francisc Lorinkzi

Cu mâna þi-am atins, de foc, obrajii

Cuptor aprins ca pâinile de casã

Rumenindu-se pe masa-aleasã,

Sub mustul nobil îmi aplec grumajii.

Cu talpa goalã-n lacrimile ierbii

În dimineaþa cu cireºi de mai

Miresme se revarsã, ploi de rai,

La chemarea ei scapãrã toþi cerbii.

Mieii cântã-n soarele amiezii,

Unde-þi calcã pasul tãu, iubito?

Hai pe pajiºti unde zburdã iezii.

Floarea de cireº de-n pârg’- ai gãsit-o

Eºti un nobil ºi-ospãtezi cu mezii

Lupta, Cyrus, tocmai ai pornit-o.

FOAIE VERDE

MATOSTAT,

M-a fãcut maica bãiat.

M-a  fãcut, m-a legãnat..

M-a legãnat cu picioru’

ªi din furcã-a tras fuioru’.

M-am fãcut  mai   mãricel,

M-a luat tata dupã  el.

La sapã, la plug  s-ajut,

Om de  muncã  m-a  fãcut.

Dar n-a trecut  multã vreme,

Vãd cã  patria mã cere.

Mã cere  sã biruiesc,

Fraþii  sã  mi-i dezrobesc

De sub jugul unguresc.

Dan Ioan, 75 de ani,Retiº,

2 VIII  1981(notat de el în 1926)

Romanþã pe malurile

Hârtibaciului
Nicu Ganea.

Aveam un vis…,te îndreptai spre mine,

de-atunci trecurã un mãnunchi de ani,

ca sã mã scoþi din starea mea inertã,

sã ne plimbãm îmbrãþiºaþi pe sub castani.

ªi te simþeam domniþã diafanã,

plimbându-mã stingher pe-alei,

un singuratic, pe suflet cu o ranã,

sub umbrã de castani,simþind miros de tei.

Te-am aºteptat, rugându-mã la stele,

sã te trimitã preabunul Dumnezeu,

s-alini durerea sufletului meu.

Ai apãrut în calea vieþii mele

ca sã hrãneºti un vis ce-mi tulburase anii

ºi am plecat înlãnþuiþi sã ne plimbãm,

sã numãrãm, în tihnã, teii ºi castanii.

Dar Hârtibaciul îºi mãrise albia,

sã nu nu ne mai inunde în urmãtorii ani.

Ca niºte orbi ne cãutam comoara

ºi ne simþeam ca doi orfani,

cu lacrimi reci ,ne umezeam privirea…

În locul mult visat cu alei,

nu mai era umbrã de castani,

nu mai era miros de tei…

Postulat 2
Dan Herciu

reducerea la absurd

devine soluþia la modã

ce dracu’ mai conteazã ce a spus nietzsche

sau cioran

când, de fapt

iubirea este cea mai ironicã

formã de privare de libertate

iar moartea este clona posibilului zâmbet

de dupã

RUGÃ
Ioan Gyuri Pascu

Un suflet alb ºi pur se ridicã la cer

ºi spuse:

„Doamne, de prea mult nu-þi cer,

Aº vrea sã fiu în continuare de folos

Omului de jos.

Sã-i fiu alinare

Când nãdejde nu ami are

Când e pierdut ºi-mpovãrat

Când Ceru-i pare-ntunecat

ªi sã Te vadã îi e greu.

Atuncea Bunul Dumnezeu

Îl fãcu curcubeu!

Sat bolnav
Ioan Gligor Stopiþã

„Dumnezeule, zeule al meu,

Pãmânt!”

                                Ion Gheorghe

Nimic din ce-i frumos n-a mai rãmas

În satul meu în care m-am nãscut

În trupul lui un cancer s-a fãcut

Din cei veniþi aici, otreape de pripas!

N-a rãmas nimic din câte-au fost

Odatã-n sat, un rai de fericire,

Acum gãsit-au „veneticii” adãpost,

Viaþa lor e-o tragicã bolire...

Aþi mutat în munca voastrã-un deal

Pãrinþi ai mei bãtrâni ºi în nevoi

Chiar ºi Primul Rãzboi Mondial

Era ceva mai tânãr decât voi.

Copilãria noastrã la sân de Dumnezeu

S-a prãbuºit odatã cu aprinse astre

S-a-nchis c-o pleoapã grea de copârºeu

Între douã otrãvuri ºi douã dezastre.

Soarele apune peste Dealul Crucii

Peste Coasta Bãlþatã apare tainic luna

Se culcã-n Trei Paraua în brazi cucii

Pe Dealul Alþânii e noapte de-acuma.

Iar peste grãdina cât o catedralã

Stã de strajã pãdurilor de spini

Bãtrânul nuc, un patriarh cu falã

Cu pleata lui de umbre ºi lumini.

Sudoarea pãrinþilor încã mai sãrutã

Rãni de pãmânt ce urlã-n pustiu

De dincolo de mormânt ochii ne scrutã

ªi strigã amarnic cã nu e prea târziu

Sã tragem pentru veºnicie adâncã

arãturã

S-o semãnãm cu vrere de furnici

Sã dezvelim din nou slãnina din

pãsturã

Sã nu mai plece nimeni de aici

ªi sã-nvãþãm din nou iubirea de pãmânt

Frumosul meºteºug de-a fi þãrani

Sã facem cu moºia trainic legãmânt

Sã fim din nou pãlmaºi, pãstori,

ciobani.

Ghijasa sã devinã Mecca noastrã

ªi-n fiecare inimã de ghizãºan

Sã ardã flacãra de veghe albastrã

De dragoste, credinþã ºi de-alean.

Biserica din deal, sfântã mireasã

Veºnicã în straie albe de nuntire

Sã lase peste sat mireasmã-aleasã

De nepãtatã fecioarã ºi de nemurire.

VARÃ, VARÃ,

PRIMÃVARÃ,
Mult mi-i inima amarã,

Cã io sânt strãin în þarã.

Cã ies plugurile din sat

Fãrã de nici-un bãrbat.

Nu mai vezi tineri la plugu,

Nice patru boi la jugu.

Plugu’- douã vaci îl trag,

De coarne þine-un moºneag;

ª-o nevastã supãratã

Strigã la vaci câteodatã

ªi aºteaptã ca sã scrie

Soþu’ ei din cãtãnie.

Mulþi copii pe lume-odatã

Nu ºtiu cine le-o fost tatã.

Dobre Vica, 65 de ani,

Retiº, 24 IV 1979

Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
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Elevi, profesori sau pãrinþi, am

început deja sã ne obiºnuim cu ideea cã,

timp de o sãptãmânã pe an, ºcoala

surmonteazã nu numai incinta instituþiei,

ci ºi limitele geografice ale localitãþii sau,

uneori, ale þãrii ªi la ªcoala “G. D.

Teutsch”, locurile în excursii s-au epuizat

repede.

Peste 100 de copii, de la clasa 0 pânã

la clasa a VIII-a, au avut ocazia de a

experimenta ce înseamnã sã fii în slujba

patriei, împreunã cu Academia Forþelor

Terestre Nicolae Bãlcescu Sibiu, de a

vizita Aeroportul Sibiu sau Muzeul de

Istorie a ªtiinþelor Naturale din Sibiu, de

a se distra la Vila Abbatis Apoº sau la Dino

Primãvara lui 2016 a sosit sub auspicii

dintre cele mai bune pentru tenisul de masã

Agniþean. Dupã titlul de Campion Judeþean

obþinut la Olimpiada Naþionalã a Sportului

ªcolar, Alex Nechita a reuºit sã câºtige ºi

primul trofeu de Campion Amatur, câºtigând

Turneul de categorie “A”-“Cupa Oraºului

Dumbrãveni”, sâmbãtã 16-04-2016!

Performanþa lui este remarcabilã, cu atât

mai mult cu cât Alex a revenit la antrenamente

dupã o lungã absenþã ºi, mai mult de-atât, a

început concursul  fiind învins în chiar prima

întâlnire din grupele inferioare de cãtre

Cristian Cândea, tânãra speranþã a tenisului

de masa din judeþ, legitimat la CS Romgaz!

Dând dovadã de stãpânire de sine ºi

încredere în forþele proprii, Alex a continuat

concursul ca un adevãrat campion ºi, etalând

un joc tactic foarte eficient, a reuºit sã câºtige

urmãtoarele 8 partide calificându-se în finala

turneului. Finala  a fost una dramaticã,

adversarul conducând la un moment dat cu 2-

0  la seturi ºi era foarte încrezãtor în

adjudecarea celui de-al treilea, setul decisiv

pentru victoria finalã, Însã Alex s-a mobilizat

mai bine ºi, nemaiavând ce pierde la acest

scor, a dat o adevãratã probã de talent ºi de

maturitate în joc care l-au descumpãnit pe

adversarul sãu, încântând totodatã numeroasa

asistenþã din salã, reuºind sã câºtige partida

cu 3-2,dupã cinci seturi deosebit de

spectaculoase.

Pentru Alex Nechita câºtigarea titlului de

TENIS DE MASÃ...de aur,

la Agnita!

Ce-a fost altfel... la

“ªcoala Altfel”?
Campion Amatur al unui turneu de categorie

“A” reprezintã cea mai mare performanþã

personalã de pânã acum ºi nu este altceva decât

o confirmare a talentului ºi a seriozitãþii la

antrenamente în aceºti ani.

Pentru tenisul de masa agniþean,

performanþa lui Alex se înscrie pe parcursul

ascendent început acum doi ani la Sibiu de

antrenorul Csaba Zedler ºi continuat de elevul

George Toader anul trecut la Tg Mureº,

îmbogãþind palmaresul Clubului Sportiv din

Agnita cu al treilea trofeu de “Campion

Amatur”!!!Felicitari Alex Nechita!

Din punct de vedere sportiv, performanþa

lui Alex este rodul emulaþiei din rândurile

membrilor actuali ºi genereazã un curent

favorabil acestei discipline în rândurile

celorlalþi copii din oraº, fapt consemnat ºi dupã

performanta lui George de anul trecut.

Relevant este ºi faptul cã de o lunã, de

când am început antrenamentele în sala micã

de la Liceu tot mai mulþi copii de toate vârstele

au venit sã participe la antrenamentele noastre,

în prezent numãrul total de înscriºi ridicându-

se la 34! Din punctual de vedere al

antrenorului, reuºita lui Alex reprezintã o

motivaþie în plus pentru toþi ceilalþi ping-

pongiºti din Agnita, un “energizant” psihologic

în pregãtire mai ales acum, cu o lunã înaintea

primului turneu din acest an din Agnita, cel

din 28 mai. Succes tuturor!

Hai Agnita!

Csaba Zedler, antrenor.

matematicã ºi ºtiinþe, în cadrul

Concursului interdisciplinar,,Performer la

ºcoala ºi în viaþã”, coordonat de înv. Bianca

Toth.

Cu ajutorul unor parteneri inimoºi,

prima zi de “ªcoala Altfel” a fost dedicatã

în întregime activitãþii “Copii ºi bunici.

ªi eu sunt voluntar!” Astfel, luni, 18 aprilie,

împreunã cu prof. Cornelia David, 27 de

elevi din clasele V-VIII, au fost oaspeþii

Asociaþiei “Casa Seniorilor”.  Apoi am fãcut

o vizitã la UAMS, pentru a oferi bãtrânilor

felicitãri de Paºte confecþionate de copii,

precum ºi fructe ºi dulciuri, oferite din

“banii de puºculiþã” de cãtre micii

voluntari din clasa a IV-a C - înv. Maria

Park Râºnov sau de a cãlãtori prin negura

munþilor ºi a istoriei la Peleº, Peliºor ºi

Cetatea Prejmer.

Mai marii învãþãmântului numãrã

“ªcoala Altfel” printre succesele reformei

în educaþie. Printre cei direct implicaþi,

pãrerile rãmân însã împãrþite... În lipsa

unui buget dedicat activitãþilor

extraºcolare din aceastã sãptãmânã, toate

acestea nu ar fi fost posibile fãrã

voluntariatul dascãlilor sau fãrã susþinerea

materialã a pãrinþilor. Însã, dacã stãm

strâmb ca sã judecãm drept, când au stat

lucrurile... altfel? Acest lucru nu ne-a

împiedicat însã sã pregãtim copiii pentru

participarea la unele concursuri

extraºcolare care urmeazã, ca “Odã

primãverii în ºcoala mea”, Festivalul

“Florile Hîrtibaciului”, “Festivalul

Grãdinilor” sau atelierele interdisciplinare

“Aurel Vlaicu”. De asemenea, pe 21 aprilie,

85 elevi din toate clasele I-IV, atât de la

secþia românã, cât ºi de la secþia germanã,

alãturi de elevi din clasa a III-a de la ªcoala

Brãdeni, ºi-au testat cunoºtinþele, altfel

decât la clasã, la disciplinele limba românã,

Mihãilã. Marþi, 19 aprilie, în aceeaºi

formaþie, am fost primiþi cu mare

deschidere în vizitã la Staþia de Epurare a

Apei Agnita. Miercuri, 20 aprilie, înv.

Gabriela Soare a desfãºurat cu elevii clasei

I de la Coveº activitatea “Emoþiile –

Copacul Fericirii ºi Copacul Tristeþii”.

Obiectivul acestor activitãþi a fost

conºtientizarea emoþiilor noastre în

legãturã cu sãrbãtorile care se apropie, cu

mediul sau cu comunitatea în care trãim,

precum ºi a faptului cã, acþionând

împreunã, ne putem privi unii pe alþii cu

mai multã înþelegere.

 De asemenea, joi, 21 aprilie 2016,

ªcoala Teutsch ºi Colegiul A.T.Laurian au

fost gazdele vizitei olimpicilor naþionali

la geografie în Agnita, alãturi de directori

ºi profesorii în aceastã acþiune fiind

implicaþi ºi elevii celor douã ºcoli. Potrivit

surselor online, “sumele alocate de

Ministerul Educaþiei Naþionale nu acoperã

însã nici mãcar jumãtate din necesarul

cheltuielilor, iar cele mai mari premii

oferite copiilor nu ajung la 100 de lei,

organizatorii fiind nevoiþi sã apeleze la

sponsorizãri pentru buna desfãºurare a

competiþiilor.” În oraºul nostru, munca de

organizare ºi de  autofinanþare a vizitei

olimpicilor naþionali la Agnita a fost

coordonatã de doamna prof. Voichiþa

Pãdure: “Dacã la nivel de Sibiu, pentru

organizarea Olimpiadei Naþionale de

Geografie s-a putut conta doar pe ajutorul

Consiliului Judeþean, pentru acþiunea

noastrã apreciem în mod deosebit

susþinerea financiarã a Primãriei Oraºului

Agnita, precum ºi contribuþiile personale

ale profesorilor de la cele douã ºcoli

organizatoare, cât  ºi de la alte ºcoli din

zonã: Iacobeni, Merghindeal, Brãdeni,

Bruiu, Chirpãr ºi Bârghiº.” Astfel, 300 de

olimpici ºi profesori din toate judeþele þãrii

au vizitat cetatea ºi biserica evanghelicã

din Agnita ºi Muzeul Vãii Hârtibaciului.

Apoi au fost invitaþi la un scurt

spectacol de folclor ºi tradiþii hârtibãcene,

ocazie cu care Lolele agniþene i-au poftit

la lichiu ºi gogoºi. În încheiere, oaspeþii

ne-au mulþumit pentru primirea

cãlduroasã, ºi-au fãcut poze la monumentul

din centrul geografic al þãrii ºi ºi-au

continuat excursia pe Valea Hârtibaciului.

Cum spuneau copiii, uite-aºa aflã toatã þara

de Agnita! Mulþumim tuturor elevilor,

colegilor profesori, pãrinþilor ºi

partenerilor care au fost alãturi de noi în

aceastã sãptãmânã, plinã, dar fructuoasã,

fãcând pentru noi toþi ºcoala... altfel. Vã

dorim Sãrbãtori Pascale Fericite!

Prof. Cornelia David


