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Se apropie Marea Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului

Primar
Mircea Totorean

Un gând la final de an!

Acum, pe final de an vă doresc tuturor Sărbători Fericite alături de
cei dragi și zile de sărbătoare pline
de bucurie și fericire!
Acest an care se apropie de final a fost un an cu bune și rele,
cu realizări dar și dezamăgiri, un
an pe parcursul căruia noi, cei
din administrația locală, am depus toate eforturile pentru găsirea
soluțiilor optime de implementare
a unor proiecte necesare pentru
dezvoltarea comunei. În acest sens,
am drămuit responsabil fiecare resursă financiară a bugetului local,
încercând o prioritizare cât mai
eficientă a cheltuielilor destinate
investițiilor, luând în considerare
acoperirea unei palete cât mai largi
de activități benefice comunității
noastre locale. De asemenea, am
încercat accesarea unor fonduri
suplimentare pentru investiții, făcând referire aici la sume obținute

prin fonduri eoropene, programe
guvernamentale sau de la Consiliul
Județean Arad.
S-au depus toate eforturile pentru buna administrare a comunei
în contextul economic al acestui
an, motiv pentru care sperăm că
dumneavoastră, cetățenii, sunteți
mulțumiți de ceea ce am putut realiza în anul 2014.
Un an în care în calitate de primar
am avut o colaborare deosebit de
bună cu domnul viceprimar Misarăș
Flavius Ștefan, cu întreg aparatul administrativ al primăriei și cu Consiliul Local, cărora le mulțumesc pentru susținere, împreună formând la
Șeitin o echipă unită!
Sperăm că anul 2015 va fi unul
mai bun pentru toată lumea, cu mai
multe realizări, un an mai prosper!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar, Mircea Totorean

Niciodată omenirea n-a avut
o zi de bucurie atât de mare
ca cea adusă de ziua când se
împlinește ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din
Nazaretul Galileii că va naște
fiu! În această zi se bucură toți
fii strămoșilor noștri, Adam
și Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptății pentru lumea păcătoasă; este ziua când
s-a ivit ziua mântuirii noastre;
când s-a proclamat mântuirea
lumii acesteia pierdute; când
s-a născut Mântuitorul lumii:
Iisus Hristos.
Era iarnă când Sfântul Iosif
cu Prea Curata Fecioară Maria au trebuit să călătorească
la Betleem deoarece împăratul August a dat poruncă să se
facă recensământul populației,
să se înscrie fiecare acolo de
unde își are originea. Sfântul
Iosif și Prea Curata Fecioară
Maria au fost de origine din
Betleemul Iudeii, de aceea ei
au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a
pornit deci cu Maria din Nazaret spre Betleem. Peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după o călătorie lungă au

sosit la Betleem, dar aici n-au
găsit găzduire, căci toate locurile erau ocupate de lumea
venită din diferite părți pentru
recensământ. Au trebuit să se
retragă peste noapte, la capătul
orașului, într-un grajd. În acel
grajd și în acea noapte a născut
Fecioara Maria pe Unul Născut
Fiu al său. Acolo a fost culcat în
iesle Pruncul Iisus, despre care
profetul Isaia a profețit: “prunc
s-a născut nouă și se cheamă
numele lui Înger de mare sfat…
Dumnezeu Tare” (Is 9,6). Au
venit păstorii și magii de la
răsărit și împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc.
Pruncul acesta născut astăzi în
lume este deci Fiul lui Dumnezeu, care are să ne mântuiască
pe noi din blestemul păcatului
>>> pag. 4
strămoșesc.

Atmosfera Crăciunului
la serbările grădiniței

Din nou, serbările grupelor de la grădiniță au reușit să
impresioneze pe toată lumea!
Au fost serbări prin care copiii, sub îndrumarea doamnelor
profesor, au dorit să aducă în
prim plan Sfânta Sărbătoa-

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă în casele
dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire! Fie ca lumina
sărbătorilor să vă acopere suﬂetele de bucurie și să vă călăuzească
pașii spre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite!
Primar, Viceprimar, Consiliu Local
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re a Nașterii Mântuitorului,
astfel încât au pregătit special
pentru aceaste serbări colinde
una mai frumoasă decât alta,
poezii,cântece, precum și scenete cu tematica Crăciunului.
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Nașterea Mântuitorului, vestită prin cântec de slavă!

Suntem în acea perioadă a anului în care fiecare bun creștin se
pregătește pentru a întâmpina
Nașterea Mântuitorului cu bucurie, smerenie și evlavie.
O perioadă în care trebuie să
ne apropiem cât mai mult de
Dumnezeu,o perioadă a bucuriei și iubirii.
Cum altfel putem trăi acum,
decât prin cântec de slavă și bucurie a apropierii Nașterii Mântuitorului?
Biserica Penticostală din Șeitin,
a reușit să aducă o astfel de atmosferă a bucuriei întâmpinării Nașterii Mîntuitorului, a bucuriei sufletești pe care o dă doar
trăirea în comuniune cu Dumnezeu, prin organizarea anume la Căminul Cultural a unei
seri dedicate cântecelor bucuriei
Nașterii Mântuitorului!.
În această seară organizată de
Biserica Penticostală în data de
sâmbătă, 20 decembrie, oricine a venit la Căminul Cultural a
putut găsi liniștea sufletească de
care avem cu toții nevoie, harul
fiind prezent pe toată durata evenimenului.
Biserica Penticostală din Șeitin
rămâne un reper de mare însemnătate a comunei, fiind un lăcaș
în care Cuvîntul lui Dumnezeu
sălășluiește prin comunitatea
unită și frumoasă de aici. O comunitate care trăiește zi de zi cu
credință în Dumnezeu Cel Atotputernic, o comunitate exemplu
de credință pentru toată lumea.
Nici nu se poate altfel!
Doar Credința ne poate aduce
bucurie în suflet! Doar Credința
ne poate mântui! Doar prin
Credință putem găsi calea spre
Lumină! Doar prin Credință putem vedea Adevărul! Doar prin
Credință sufletul nostru poate
fi împăcat! A avea Credință în-
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seamnă a trăi în bucurie și armonie, căci atunci când îl ai pe
Dumnezeu alături nu există
opreliști, nu există obstacole de
netrecut! Totul este deșertăciune
în fața lui Dumnezeu! Cu cuvântul Lui în inimă putem trăi
în împăcare sufletească, putem
începe fiecare zi în lumină, putem vedea soarele în întuneric.
Doar mergând pe această cale
putem spune că trăim liberi, că
trăim cu inima deschisă și sufletul curat. Doar așa putem să ne
bucurăm cu adevărat de fiecare clipă a vieții. Doar așa avem
speranța mântuirii! Trăiți așa
și nu veți regreta. Trăiți așa și
veți descoperii Adevărul. Trăiți
așa și veți avea inima și sufletul
descătușate. Veți simți cu adevărat că nu sunteți singuri. Dumnezeu este cu voi și prin prezența
sa veți înțelege adevărata bucurie, sensul vieții, veți înțelege
prezentul, veți lăsa trecutul să
curgă undeva...liniștit și vă veți
îndrepta cu încredere spre viitor!
Deschideți-vă inima, chemați-L
pe Dumnezeu la voi, ascultați-i
Cuvântul și veți înțelege: totul
este în zadar dacă Dumnezeu nu
este cu noi! Un Dumnezeu care
ne-a arătat că iubirea Lui față de
noi cei păcătoși este nețărmurită!
Trebuie doar să-L chemăm, iar
El vine cu drag la noi! Doar să-L
chemăm..... Nu uitați aceste cuvinte ale unui umil păcătos pe
acest pământ! Aveți curajul să-L
chemați! Vă va ierta! Abia atunci
veți înțelege rostul vieții, bucuria de a trăi, bucuria de a vedea
doar lumina. Ceața va dispărea și
totul va părea atât de simplu.....
căci veți înțelege rostul vieții! Cu
Dumnezeu în inimă avem totul......fără El suntem doar praf
trecător pe acest pământ.
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Nașterea Mântuitorului, vestită prin cântec de slavă!

Ca în fiecare an, luminatul
praznic al Nașterii Domnului
nostru Iisus Hristos ne umple
sufletul de o negrăită bucurie
sufletească, pentru că această zi reprezintă împlinirea
făgăduințelor și nădejdilor pe
care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn
de călăuză pe drumul ce duce
spre mântuire.
Vreau ca împreună cu păstorii să auzim și să trăim și noi
frumusețea fermecătoare a
cântării îngerești: Slavă între
cei de sus, lui Dumnezeu și
pace pe pământ între oamenii
plăcuți lui. Aceste sfinte în-

tâmplări din Betleem trezesc
în sufletele noastre în primul
rând recunoștință pentru nemăsurata dragoste a Tatălui
din cer față de noi oamenii și
pentru marea jertfă pe care
a facut-o prin Fiul Său Isus
Hristos ca să ne mântuiască.
În numele Bisericii Penticostale din comuna Șeitin vreau
să transmit tuturor oamenilor
din localitate: Sărbători Fericite, un călduros La mulți ani și
fie ca nașterea Domnului să vă
aducă în casele dumneavoastră multă bucurie sufletească.
Cristian Cornea

De vorbă cu consilierii locali Interviu cu doamna Crâsnic Mirela

Ce partid reprezentați și la
al câtelea mandat de consilier
sunteți?
Reprezint Partidul Național Liberal și sunt la primul mandat de
consilier local al comunei Șeitin.
Găsesc funcția de consilier local
una plină de responsabilități și
foarte solicitantă, deoarece hotărârile adoptate au impact major asupra comunei.De aceea, de
fiecare dată trebuie mereu luate
în calcul toate variantele posibile , pentru a identifica soluția cea

mai bunăpentru comună, pentru
șeitineni..
Care sunt relațiile din interiorul Consiliului Local Șeitin?
Relațiile din interiorul Consiliului Local sunt bune, chiar
dacă uneori există și divergențe,
dar de fiecare dată încercăm să
le soluționăm amiabil. Cred că
este normal să nu fim mereu de
aceeași părere asupra diferitelor
subiecte de pe ordinea de zi, dar
de cele mai multe ori discuțiile
contradictorii sunt constructive
și noi încercăm în permanență
să urmărim interesele cetățenilor.
Ceea ce, cred că este un lucru pozitiv pentru dezvoltarea comunei,
pentru găsirea mereu a soluțiilor
optime benefice comunei noastre.
Care este relația Consiliului Local cu domnul primar?
Din punctul meu de vedere
relația dintre consilieri și domnul primar este una firească, de

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR RESTANȚIERI
LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, vă rugăm să vă
prezentați de urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul
primăriei Comunei Șeitin în vederea achitării lor, deoarece în caz contrar vor fi
aplicate penalități și majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit și vor fi demarate procedurile de executare silită.
Primăria Comunei Șeitin
FOAIA DĂ ȘEITIN

respect și conlucrare. Este necesar ca domnul primar să aplece
urechea tuturor, indiferent din
ce partid face parte, cum la fel și
noi, consilierii locali trebuie să-l
susținem în toate proiectele benefice pentru comună. Dânsul
este primarul tuturor cetățenilor,
și al celor care l-au votat dar și
al celor care nu l-au susținut și
trebuie să acționeze mereu pentru binele comunității locale din
Șeitin,motiv pentru care și trebuie să existe o conlucrare bună între Consiliul Local și Primar.
Care sunt cele mai importante
proiecte pentru comuna Șeitin?
Eu, ca și consilier local al
Șeitinului îmi doresc nespus finalizarea renovării tuturor instituțiilor
de învățământ din comună. Mi-aș
dori să pot realiza mult mai multe pentru școala din Șeitin, dar de
cele mai multe ori lipsa fondurilor ne obligă să ne mulțumim cu

În atenția cetățenilor:
Conform Legii 126/1995, persoanele fizice nu
pot deţine, comercializa sau folosi articole pirotehnice din cls. II-IV, T1 și T2, având voie să deţină și
să folosească doar articole pirotehnice din cls. I de
periculozitate.
Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în
următoarele situaţii:
- între orele 24:00- 06:00, cu excepţia perioade-

puțin. Cred totuși că intențiile tuturor consilierilor în privința școlii
sunt bune, și pe viitor vom depune
eforturi considerabile pentru modernizarea școlilor. Copiii noștri
trebuie să beneficieze de cele mai
bune condiții pentru a învăța.
Cred că un proiect important este
și renovarea tuturor trotuarelor.
Introducerea canalizării este la
fel, un proiect pentru care cred că
trebuie să ne zbatem foarte mult.
Finalizarea parcului copiilor este
un lucru deosebit de important,
precum și finalizarea terenului de
sport unde copii se pot recreea în
condiții de siguranță.
Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii comunei?
Pentru că se apropie sărbătorile
de sfârșit de an le doresc tuturor
cetățenilor comunei Șeitin multă sănătate, împlinire și cât mai
multe clipe frumoase alături de
cei dragi.
lor autorizate (Revelion)
- la o distanţă mai mică de 50m de locuinţe
- la o distanţă mai mică de 500m de instalaţii
electrice de înaltă tensiune
- pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere
ATENŢIE!!!!
Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracţiune și se pedepsește
cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.
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la serbările grădiniței
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>>> pag. 4 Piese de tea- fără greșală,rod al repetițiilor
tru, colinde, poezii și dansuri,
toate au fost interpretate de
copiii veniți costumați adecvat tematicii fiecărei serbări.
Sălile de clase s-au umplut
de culorile hăinuțelor celor
mici, care, putem spune că
au adus Crăciunul in comună. A fost o zi de spectacol
în care toate grupele de la
grădiniță și-au organizat serbările de final de an impecabil, totul fiind pregătit cu
migală cu mult înainte. S-a
văzut acest lucru din faptul
că fiecare serbare a decurs

intense de dinainte, al muncii doamnelor profesor cu
copiii de la grupe, astfel încât serbările au fost adevărate spectacole de culoare,
poezie și cîntec.
Totul, spre încântarea părinților veniți anume pentru a-și
vedea copiii la aceste momente atât de speciale din
anii petrecuți la grădiniță.
Sunt momente de neuitat,
care rămân mereu vii în inima fiecărui copil și a fiecărui
părinte!

Pe rând, copiii, supravegheați de dascăli, au prezentat spectacole aparte.
Am putut vedea așadar o mare
diversitate de scenete, fiecare clasă
organizându-și propria prezentare în
cadrul sebărilor, după cum a dorit și
după inspirația artistică a fiecăruia.
Fiecare clasă a intrat în pielea personajelor pe care le-au interpretat,
au colindat și au cântat sau au spus
poezii. Doamnele educatoare au
dat dovadă de o mare răbdare și
pricepere în pregătirea serbării, sub
îndrumarea lor spectacolele oferite
de cei mai mici școlari fiind apreciate
de toți părinții.
>>> pag. 5
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>>> pag. 4 Felicităm copiii și pe doamnele profesoare

pentru spectacolele oferite, merită acest lucru, căci s-au pregătit
intens pentru serbare, iar programele anume gândite cu acest
prilej a fost unul reprezentativ pentru acestă perioadă de final de
an, când ne aflăm în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului.

Și Moș Crăciun a fost prezent la serbare, la final, fiecare copil
primind daruri care cu siguranță că au adus bucuria Crăciunului
în inima fiecăruia. Un gest frumos, primarul Totorean Mircea, cu
sprijinul Consiliului Local achiziționând din timp cadourile care
au umplut sacul Moșului, cadouri care au fost dăruite copiilor cu
această ocazie.
>>> pag. 6
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Atmosfera Crăciunului
la serbările grădiniței
Părinții și bunicii au fost și ei prezenți la serbări, fiind alături de
copii sau nepoți, motiv pentru care am și încercat să-i surprindem
în imagini, anume pentru a avea amintiri frumoase de la serbările
școlare din acest final de an de la Grădinița din Șeitin.

Caravana Tradițiilor
de Iarnă la Șeitin!

În data de 21 decembrie, cu începere de la ora 18, la Căminul
Cultural din Șeitin s-a desfășurat
un concert de colinde, organizat
cu sprijinul Centrului Cultural
Județean Arad, sub denumirea
„Caravana Tradițiilor de Iarnă”.
Este al treilea an consecutiv
când acest festival al colindului
românesc poposește în comuna
noastră!
Acest festival al colindului a
adus în Șeitin reprezentanți de
seamă ai folclorului, care au
susținut un adevărat recital pentru șeitinenii care au dorit să
asiste la acest regal folcloric. Pe
scenă au urcat nume sonore ale
muzicii populare județene, co-
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muna noastră fiind reprezentată de interpreții Aura Bonchiș
și Mădălin Chindriș, care prin
prestația lor ne-au arătat încă o
dată că ne reprezintă cu cinste
comuna, fiind reale valori ale
folclorului autentic românesc.
Toți artiștii au fost invitați au
venit la Șeitin la solicitarae primarului Mircea Totorean, care a
dorit astfel ca cetățenii comunei
să poată asista la un festival de
colinde, pentru a simți mai bine
Crăciunul. Suntem convinși că
toți cei care au venit la festival
au plecat având în suflet marea
bucurie de a asculta colindele
tradiționale românești în interpretarea unor artiști de seamă.

FOAIA DĂ ȘEITIN
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Caravana Tradițiilor
de Iarnă la Șeitin!

Măsuri preventive în perioada sezonului rece
Anotimpul rece aduce cu sine, pe lângă
schimbări climatice, o serie de situaţii care presupun și necesitatea asigurării unor măsuri de
reducere și înlăturare a riscurilor de incendiu.
Aceste simple măsuri trebuie întreprinse
după cum urmează:
• Verificaţi sobele, centralele termice și coșurile de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele incidente
cauzate de defecţiuni tehnice și evitarea inFOAIA DĂ ȘEITIN

halării de fum și gaze toxice;
• Utilizaţi mijloacele de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea
locuinţelor;
• Nu suprasolicitaţi sobele, mijloacele de
încălzire și instalaţia electrică din locuinţa
dumneavoastră sau de la locul de muncă;
• Economisiţi combustibilul pentru încălzit,
dacă este necesar, menţinănd temperatura
mai redusă decît în mod normal; închideţi
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Primarul Mircea Totorean,
inițiatorul acestui concert de
colinde, a dorit să puncteze
încă o dată importanța sărbătorii Crăciunului, concertul
fiind dedicat anume acestei
Sfinte Sărbători.
Primarul ne-a declarat: „Am
dorit ca în acest an concertul
de colinde să aducă în inima tuturor bucuria Nașterii
Mântuitorului. Am dorit ca
atmosfera deosebită a acestei
mari sărbători a creștinătății
să învăluie comuna noastră,
să aducă pacea sufletească
atât de dorită de fiecare, pace
care poate fi găsită doar prin
credință în Dumnezeu. Sper
din toată inima că acest concert de colinde a fost pe placul

temporar alimentarea cu căldură în anumite
camere din locuinţa dumneavoastră;
• Amplasaţi mijloacele de încălzire departe
de materialele combustibile;
• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotuarelor pietonale;
• Protejaţi de ger persoanele în vîrstă, copii, femeile gravide și pe cei cu probleme de
sănătate din anturajul dumneavoastră;
• Atenţionaţi autorităţile locale cu privire
la persoanele fără adăpost pe care le întîlniţi
sau despre care aveţi cunoștinţă:
• Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol
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tuturor celor prezenți, iar repertoriul artiștilor invitați s-a
ridicat la nivelul dorințelor
spectatorilor.
Felicit
toți
soliștii invitați, precum și
interpreții comunei noastre, care au urcat pe scenă,
și le transmit pe această cale
mulțumirile mele fiindcă au
răspuns invitației de a participa la acest festival de colide
din Șeitin. În încheiere, doresc
să vă asigur că vom continua
această frumoasă tradiție a
concertului de colinde și anul
următor, când sper să avem și
mai multe nume sonore care
să vină și să vestesacă în comună, prin cântec de slavă,
Nașterea Mântuitorului!”

și ninsoare puternică; dacă totuși deplasarea
este necesară, informaţi-vă dacă pe traseul
ales nu sunt drumuri blocate;
• Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al
autoturismului dumneavoastră funcţionează eficient;
• Echipaţi-vă corespunzător autovehiculul
pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip);
• În cazul producerii unei situaţii de urgenţă apelaţi la serviciul de urgenţă 112
S.V.S.U. Șeitin
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În atenția persoanelor ﬁzice și
juridice din Șeitin

Iarna se apropie cu pași repezi și cu siguranță că ninsorile vor veni și în comuna noastră, de aceea, dorim să reamintim tututuror cetăţenilor și operatorilor economici,
că sarcina îndepărtării gheţii și zăpezii de pe trotuarele și
parcările din jurul imobilelor unde își au domiciliul sau
își desfășoară activitatea, le revine proprietarilor/locatarilor, potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane și rurale, art. 9, lit f, precum și potrivit prevederilor hotărârii Consiliului Local,
privind buna gospodărire a comunei.
Nesocotirea acestor sarcini va atrage după sine aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, respectiv amenzi,
potrivit actelor normative în vigoare.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu o deosebită consideraţie pentru securitatea căminului dumneavoastră, vă recomandă să verificaţi și să curaţaţi coșurile și burlanele de fum, înainte de utilizarea acestora
pe perioada iernii.
Vă mulţumim pentru înţelegere,
S.V.S.U. Șeitin

A sosit vremea colindelor!

1. O ce veste minunată
De la Viﬂeem se-arată
Cerul strălucea
Îngerii veneau
Pe-o rază curată.

4. E Iisus pastroul mare
Turmă ca El nimeni n-are
Noi îl lăudăm
Şi ne închinăm
Cu credinţă tare.

2. Căci la Viﬂeem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic locaş
Lângă-acel oraş
S-a născut Mesia

5. Bucuraţi-vă cu toţii
Că s-a stins puterea Morţii
Astăzi s-a născut
Cel făr de-nceput
Cum au spus prorocii.

3. Păstorii cum auziră
Spre locaşul sfânt porniră
Unde au aﬂat
Prunc prea luminat
Şi îl prea măriră

6. În colibă păstorească
Vruta Domnul să se nască
Fiul său cel sfânt
Nouă pe pământ
Să ne mântuiască
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Se apropie Marea Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului

>>> pag. 1 Iubiți credincioși, Cei auzit glas din cer, glasul Tatălui care spucare nu cred că pruncul
născut astăzi este Fiul lui Dumnezeu, să
întrebe pe îngerii care acum, cu cântări
de mărire a lăudat pe Dumnezeu zicând:
“Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu
și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și ei vor răspunde, că acest
Prunc este Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu. Să întrebe pe păstorii pe care îngerii i-au chemat la iesle: ce ați văzut și
cine este Pruncul acesta culcat în iesle?
Și ei vor răspunde: “Am văzut pe noul
născutul/Prunc Iisus din cer venitul/
Fiu Dumnezeiesc”, acesta este Mântuitorul lumii cel de mult așteptat. Să-i întrebe pe cei trei crai care au venit din
răsăritul îndepărtat să se închine acestui
Prunc nou născut, al cui Fiu este? Și ei
vor răspunde: Este Fiul lui Dumnezeu,
care a făcut cerul și pământul și toate
câte sunt în lume și noi am văzut steaua
lui. Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui
este Pruncul acesta? Și el va răspunde,
că al Tatălui ceresc. “Îngerul Domnului
i s-a arătat în vis lui Iosif și îi zise: Iosife, fiul lui David, nu-ți fie teamă să o
iei la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce
a fost zămislit în ea vine de la Spiritul
Sfântul” (Mt1,20). Să întrebe pe însăși
Maica Fecioara, cine este Pruncul acesta frumos și drăgălaș? și ea va răspunde: Acesta este fiul meu “care pentru noi
oamenii și pentru a noastră mântuire
s-a coborât din cer și s-a întrupat de la
Spiritul Sfântși din Maria Fecioară și
s-a făcut om” (Cf. Simbolul Credinței).
Să-i întrebe pe Apostoli, care trei ani
au petrecut cu Hristos: Cine este Iisus
Hristos? și ei împreună cu Sfântul Petru
vor răspunde: “Tu ești Hristos, Fiul lui
Dumnezeu celui viu” (Mt, 16,16).
Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine este
Iisus Hristos? La Botezul Domnului s-a

ne: “Acesta este Fiul meu cel iubit, întru
care bine am voit” (Mt 3,17).Ce spune
Iisus Hristos despre sine? Când Hristos
a fost judecat la moarte a fost întrebat:
“Ești tu Hristos, Fiul celui binecuvântat?
Iar Iisus a zis: Eu sunt și veți vedea pe
Fiul Omului șezând de-a dreapta celui
Atotputernic și venind pe norii cerului”
(Mt 14,61-62). Cerul și pământul, evanghelia și istoria, unanim mărturisesc,
căci Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Unul născut, iar nu creat.
Iubiți credincioși,
Cu umilință și smerenie să ne rugăm
lui Iisus Hristos să ne dea credință și
tărie să putem mărturisi adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este
Mântuitorul lumii. Toți cei care am devenit creștini prin Sacramentul Sfântului
Botez, avem datoria de a vesti “vestea cea
bună”, Evanghelia lui Hristos, care a venit
în lume să mântuiască neamul omenesc,
“Căci atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat,
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să
aibă viața de veci” (In 3,16). Să nu uităm,
așadar că avem datoria de a vesti Evanghelia carității prin faptele noastre de
iubire față de aproapele, față de cei care
se găsesc în suferință, care se identifică
cu Hristos. Împreună cu îngerii, păstorii,
magii, Preacurata Fecioară Maria, Sfântul Iosif, cu întreaga Biserică să adorăm și
noi pe Pruncul Iisus din ieslea din Betleem , prezent în Taina Sfintei Euharistii.
Vă dorim tuturor Crăciun Fericit, cu
sănătate și bucurii, iar Anul Nou să vă
aducă belșug de Haruri de la Pruncul
Iisus.
Sărbători fericite, An Nou fericit!

Să nu uităm că tot în această lună îi sărbătorim și pe cei cu numele de Ștefan - 27 decembrie
Cine a fost Sfântul Ștefan?
Sfântul Ștefan sau Ste-phanus (n. 1 - d. 35)
după Noul Testament a fost diacon iudeu
(evreu) din Ierusalim care a fost primul martir
creștin, condamnat la moarte de autoritățile
iudaice din Ierusalim. Potrivit Noului Testament, Sfântul Ștefan a fost unul dintre
cei șapte bărbați ”plini de Duh Sfânt și de
înțelepciune”, aleși de către apostoli pentru
a îndeplini calitatea de diaconi. Ștefan a fost
unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care îl urmau pretutindeni și care au asistat direct la
faptele sale. Fiind ales să îi conducă pe diaconi, Sfântul Ștefan a fost numit Arhidiacon.
Întrucât, în Biserica primară, rolul diaconului era unul mult mai important decât în zilele
noastre, Sfântul Ștefan a intrat rapid în atenția
fariseilor, care erau nemulțumiți de faptul că el
predica public învățăturile lui Iisus. La scurtă
vreme după începerea misiunii sale de diacon, el a fost adus în fața Sinedriului, pentru
a fi acuzat de blasfemie contra lui Moise și a
lui Dumnezeu. Întrebat de același Caiafa care îl
judecase pe Iisus cum răspunde acuzării, Sfân-

tul Ștefan a ținut o lungă cuvântare, acuzându-i, la rândul său, pe cei ce îi doreau pieirea:
“Cum au fost părinții voștri așa sunteți și voi!
Pe care dintre prooroci nu i-au prigonit părinții
voștri? Și au ucis pe cei care au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept ai Cărui vânzători și
ucigași v-ați făcut voi acum. Voi care ați primit
Legea întru rânduieli de la îngeri și n-ați păzito!” (Faptele Apostolilor VII, 51-53).
Sfântul Ștefan a fost găsit vinovat de blasfemie și condamnat
la moarte prin lapidare. După
pronunțarea sentinței, conform
Noului Testament, el a avut o teofanie, spunând: “Iată văd cerurile
deschise și pe Fiul Omului stând
de-a dreapta lui Dumnezeu”. El a
fost dus înafara cetății, unde a fost
ucis cu pietre, devenind primul
martir - primul ucis pentru că mărturisise credința în Iisus. Urmând
exemplul acestuia, în clipa morții
el cere iertare pentru cei ce îl ucid.
Conform Noului Testament și
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tradiției creștine, printre cei ce l-au judecat și
care au asistat la uciderea lui s-a aflat și Saul,
convertit ulterior la creștinism, cel ce avea să
devină Sfântul Pavel.
Mormântul Sfântului Ștefan a fost descoperit în anul 415. Din anul 560 osemintele sale
s-ar afla împreună cu osemintele arhidiaconului roman Laurentius (d. 258) în cripta bisericii „San Lorenzo fuori le Mura” din Roma.

Urăm tuturor celor
care pe data de 27 își
sărbătoresc ziua de
nume - Sf. Ștefan multă bucurie, sănătate
și un călduros La Mulți
Ani! Să aveți parte de o
zi fericită alături de cei
dragi și familie!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

