
L-am întâlnit pe Moș Crăciun la grădinița din Sebiș unde 
a poposit pentru a înmâna daruri micuților, după cum 
șade bine unui Moș bun și darnic. Chiar dacă și-a uitat 
ochelarii de soare pe nas, Moșul a constatat că toți „gră-
dinarii” au fost cuminți și merită din plin cadourile mult 
dorite. Și doamnele educatoare l-au primit cu bucurie 
pe Moș Crăciun, imaginea de mai jos fiind elocventă. 
Să nu uităm însă nici de vizita Moșului la clasa pregăti-
toare, unde toți elevii, împreună cu doamna profesoară 
erau îmbrăcați în costume populare, care mai de care 
mai frumoase, serbarea clasei fiind în toi. Așadar, Moșul 
a avut grijă ca cei mici să simtă bucuria Crăciunului și 
să nu uite că pentru a primi daruri trebuie să dovedească 
de-a lungul unui an întreg că sunt vrednici de a le primi.  
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Primar
Feieș Gheorghe

Dragi concetățeni,
Cu ocazia apropierii sfârșitului de an vă doresc 
tuturor un călduros, La Mulți Ani și Sărbători 
Fericite. Sper din toată inima ca Sfintele Sărbă-
tori să aducă fericire și bucurie în sufletele tu-
turor, să vă bucurați alături de familie și de cei 
dragi, să trăiți din plin frumoasele sărbători de 
iarnă.
Vă urez ca anul viitor să fie un an mai bun, un 
an în care să vă împliniți dorințele, un an mai 
prosper pentru fiecare, un an cu mai puține gri-
ji. Vă doresc așadar, un an 2013 plin de împli-
niri pe toate planurile!

Primar Feieș Gheorghe

Sărbători fericite! Să aveți parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie 
în inimă și multă sănătate și putere de muncă. La mulți ani!

Primar, viceprimar și Consiliul Local

Moș Crăciun a poposit în Sebiș!

Clasa pregătitoare în costume populare

Moș Crăciun a poposit la Sebiș
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Peste tot, zoală mare, nu alta! Toată lumea 
participa la acest important eveniment al 
anului: afară unii pârjoleau, alţii tranşau, 
alţii băgau pe foc la clotan iar câţiva cărau 
apă cu găleţile. Fiecare după calificare. Şi 
aici, dacă ai carte ai parte. Ştii să dărăbu-
reşti porcul, ai calificare superioară şi, im-
plicit, eşti cel care le dă ordine tuturor celor 
din jur. Poţi să fii un „mic dictator” fiindcă 
nimeni nu comentează, toţi executând ordi-
nele primite. Am văzut doar echipe harnice, 
muncitoare, fiecare aducându-şi contribuţia 
la tăierea şi prepararea, cât mai grabnică, a 
porcilor desemnaţi din timp să fie transfor-
maţi în carne proaspătă şi mezeluri. Bineîn-
ţeles că nu puteau lipsi ceaiul cald, cafeaua 
şi crampa într-o astfel de dimineaţă.

Tăierea porcului, de Crăciun, un obicei străvechi pe meleagurile noastre!
Nu este român gospodar care în preajma Cră-
ciunului să nu taie un porc pentru a-și burduși 
cămara cu bunătăți. Fiecare are propria rețetă 
și știe exact de ce are nevoie pentru ca anul 
care vine stocul de alimente să-i fie îndestu-
lător. Toți sacrificăm cel puțin un „purceluș”, 
toți ne preparăm cârnații, caldaboșii, toba și 
ne asigurăm că avem și câte o șuncă afumată. 
Este obceiul nostru al românilor, obicei din 
moși strămoși, datorită căruia cu siguranță că 
nu vom fi înfometați la anul. Orice bun gospo-
dar așa procedează. 
Dacă treceai pe străzile din Prunișor dimineața 
pe la 7, auzeai forfotă în aproape fiecare gos-
podărie, după cum era programată tăierea 
porcului, de la familie la familie. Și docto-
rul veterinar deschidea dispensarul dis de 
dimineață, pentru a primi la analiză mostrele 
aduse de către săteni. A fost așadar o lună pli-
nă pentru toată lumea. 
Cum necum, ducându-ne și noi să vedem 
acest obicei, am imortalizat în acțiune mai 
mulți gospodari și vi-i prezentăm, atât pe ei, 
cât și pe ajutaorele lor de nădejde.



Despre originea bradului de Craciun, cir-
cula mai multe legende, care de mare mai 
minunata prin mesajul ei plin de speranta si 
bucurie.
In urma cu multi ani de zile, in seara de Craciun, 
a venit pe lume Iisus Hristos. In acele vremuri, 
pe acele meleaguri era imparat Irod, un om fo-
arte rau care auzind ca a sosit pe lume Mesia, 
Imparatul lumii, a poruncit oamenilor sai sa fie 
ucisi toti copiii de la doi ani in jos. Auzind aces-
tea mama lui Iisus, s-a inspaimantat si si-a luat 
fiul in brate si cu ajutorul lui Dumnezeu a para-
sit Bethleemul. Pe drum Fecioara Maria a auzit 
tropote de cai care veneau in urma ei. Atunci ea 
vazand un stejar l-a rugat sa-si coboare crengile-
n jos si s-o fereasca de oamenii lui Irod. Dar ste-
jarului i se facuse frica si o refuza pe Fecioara 
Maria. Deodata, ea fu chemata de un bradulet 
mic care pe data o infasura cu crengile sale ex-
act in clipa in care oamenii lui Irod treceau ca-
lare prin acel loc. Dupa ce calaretii se indepar-
tasera Fecioara multumi bradului pentru fapta 
savarsita si ii spuse: “Cat vei trai, bradule, sa nu 
vestejesti niciodata! Sa fii mereu verde si iubit 
de toti copiii, iar stejarului ii spuse ca toata viata 
lui sa tremure fie iarna, fie vara.” Asa se explica 
faptul ca iarna, de Craciun bradul este prezent in 
casele oamenilor, fiind iubit de toti copiii si toti 
oamenii. 
O alta legenda spune ca atunci cand S-a nascut 
Pruncul Iisus, ingerii au venit in jurul sau. Au 

mai venit si pastorii care se aflau in apropiere. 
Dar drumul cel mai anevoios, l-au facut cei trei 
magi, care veneau de departe tocmai pentru a 
se inchina Imparatului lumii. Acestia erau foarte 
invatati si stiau ca Mantuitorul Se va naste, asa 
ca au pornit la drum, calauziti de steaua sfanta 
ce le lumina calea si le arata drumul pe care sa-l 
urmeze. Si bineinteles cã nu puteau sa se inchine 
Fiului lui Dumnezeu fara un dar, care sa arate 
dragostea si bucuria lor. Asa se face cã au luat cu 
ei aur, smirna si tamaie dar ajungand aproape de 
Bethleem, orasul unde S-a nascut Mantuitorul, 
au vrut sa puna alaturi de darurile lor si o floare 
sau macar o creanga de copac inverzit, fiindca 
nu doar oamenii, ci intreaga natura se bucura de 
venirea lui Iisus. Dar, cautand ei incoace si in-
colo, nu au gasit nici un copac inverzit, caci era 

iarna si pomii isi pierd acum vesmantul lor de 
frunze si flori. Insa, pe varful unui deal au vazut 
un bradut mic. Bucurosi l-au luat cu ei si atunci 
cand au ajuns langa Maica Domnului si Pruncul 
Iisus au asezat bradul alãturi si au aninat darurile 
lor pe crengile sale verzi. De a tunci, bradul mai 
este numit si Pomul de Craciun. In a min tirea 
minu natei veniri pe lume a Mantuito ru lui s-a 
pas trat obiceiul ca in timpul sarbatorilor de iar-
na sa avem in casa un brad pe crengile caruia sa 
asezam globuri co lo rate, be teala stralucitoare, 
fructe i lumanarele. Iar sub brad, copiii cuminti 
gasesc darurile mult asteptate. Prin prezenta sa 
in fiecare casa, mirosind a cetina, bradul este 
simbolul bucuriei si al sperantei, caci ramane 
vesnic verde, aducandu-ne in suflete bucurie si 
lumina.
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La Grădiniță, toți copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun!

Copiii au știut precis ce ar fi vrut să primească de la Moș

Abel Podovei
ciocolată

Anisia Vesa
păpușă

Raisa Cojocaru
păpușă

Alexandra Manghera
ciocolată

Isabela Bortiș
păpușă

Relu Roman
trenuleț și tractor

Adelin Onișor
mașinuță

Ioana Kovacsinski
trusă doctor

Rebeca Podovei
puzzle și păpușă

Ana Maria Tomoioagă
ciocolată și bomboane

Maria Bologhi
ciocolată

Sara Toader
puzzle și ciocolată

Andreas Toader
tren și mașinuță

Melisa Dan
păpușă

Teodora Ancuța
trusă doctor

GRUPA MICĂ
Înv. Gomoi Lidia

Poveștile bradului 
de Crăciun

>>> PAG. 4



Una din legende este legata de sfantul Bon-
ifaciu, calugarul anglican care a randuit bi-
serica crestina in Franta si Germania. Intr-o 
buna zi, el a dat peste un grup de pagani adu-
nati in jurul unui stejar falnic, pregatindu-se sa 
aduca drept jertfa un copil zeului Thor. Pentru 
a salva viata copilului, Bonifaciu a pravalit 
stejarul la pamant cu o lovitura naprasnica de 
pumn. In locul acestuia a rasarit un bradut. 
Sfantul a grait catre pagani, spunandu-le ca 
bradutul este Pomul Vietii, inchipuind viata 
vesnica a lui Iisus Hristos.
 O alta legenda povesteste despre un padurar 
sarac care, in ajunul Craciunului, a dat peste 
un copil pierdut si infometat. Cu toate ca era 
foarte sarac, padurarul i-a potolit foamea si i-a 

oferit adapost peste noapte. 
A doua zi cand s-a trezit, pa-
durarul a gasit in usa colibei 
un pom minunat, cu ramurile 
scanteietoare. Baietasul info-
metat era, in realitate, copilul 
Iisus, iar bradul era rasplata 
data padurarului pentru fapta 
sa buna. 
Alta legenda spune ca Mar-
tin Luther, intemeietorul 
credintei protestante, se plim-
ba printr-o padure, in ajunul 
Craciunului. In timp ce se plimba, a fost uimit 
de frumusetea puzderiei de stele, ale caror lu-
minite sclipeau printre crengile brazilor. Atat 

de fermecat a fost de privelistea minunata, in-
cat a taiat un bradut si l-a adus acasa, pentru 
familia lui. Pentru a sugera sclipirea stelelor, 
a atarnat lumanari de crengile bradutului. 
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La Grădiniță, toți copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun!

GRUPA MIJLOCIE

Ancuța Giulya
păpușă

Copiii au știut 
precis ce ar fi vrut 
să primească de 

la Moș

Bacoș Evelina
Hello Kitty

Irimie Alex
tren cu vagoane

Mateiu Syana
cațeluș și prințesă

Bardan Andrei
lego, TIR

Kovacsinski Claudiu
mașină

Popa Giulia
păpușă barbie

Banciu Elisabeta
o păpușă

Jurcă Rareș
mașină

Mâneran Casian
un ursuleț

Dan Denisa
cărucior pentru păpuși

Lois Bulc
CD cu cenușăreasa

Rotaru Nicoleta
păpușă

Guti Sebastian
mașină cu telecomandă

Manci Răzvan
o sabie

Sabău Sasha
tren care se transformă

Sorobetea Nadina
păpușă

Stoican Rareș
mașină cu telecomandă
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Cinstiţi credincioşi şi credincioa-
se,
Toate sărbătorile creştine sunt 
prilejuri de mare bucurie, aşa 
cum simt toţi cei ce le țin cu ev-
lavie. Crăciunul este sărbătorit cu 
o bucurie la o treaptă deosebită. 
Este aceea care în sufletele tuturor 
stăruie permanent, constituind, 
parcă, măsura intensităţii multora 
sau puţinelor bucurii pe care viaţa 
personală şi colectivă le presară 
în curgerea obişnuită. Aceasta 
pentru că bucuria Crăciunului are 
un fior religios, ce ajută fiecăruia 
să perceapă tăria propriei 
credincioşii faţă de învăţătura şt 
viaţa creştina. Crăciunul, poate 
în mod ideal, cu peisajul de iarnă 
şi colindul prin nămeţi la gazde 
binevoitoare, în lumina înserării 
cu ivirea astrelor ce străjuiesc 
bisericuţe sau gospodării 
modeste, în aşteptarea sublimă 
a lui Moş Crăciun, oglindind 
moşteniri ancestrale, pentru ca 
fiinţa întreagă să fie mişcată de 
ceea ce este mai presus de ea. 
Viziunea se întregeşte cu icoana 
evenimentelor biblice şi care se 
îmbie nu doar pentru memorie, ci 
ca retrăire a lor de către toţi cei 
în sărbătoare. O astfel de bucurie 
se transmite din generaţii şi de la 
o persoană la alta, angajând şi pe 
cei care, din diferite pricini, nu pot 
dovedi sensibilitatea cerută. Ori, 
Naşterea Domnului, prin ceea ce 
înseamnă ca renaştere a omeni-
rii, şi înnoire a lumii, îndreaptă 
totul spre desăvârşire. Dincolo de 
greutăţile de orice fel, se afirmă 
bucuria împlinirii adevăratelor 

năzuinţe ale omului, chemat să 
pună în lumină minunea creaţiei 
şi a vieţii. 
Însuşi Cuvântul întrupat redă 
marea bucurie pe care o exprimă 
în felul propriu fiecare parte a 
creaţiei. Intruparea e vestită şi 
pregătită într-o atmosferă de bu-
curie, precurm arată şi textul bib-
lic privind Bunavestire prin cuvin-
tele Arhangheluliu Gavril către 
Sfânta Fecioară, adică: "Bucură-
te  ceea ce eşti plină de har, Dom-
nul este cu tine Bunecuvântată 
eşti tu între femei"; precum şi ale 
rudei sale Elisabeta, mama Sfân-
tului Ioan Botezătorul, şi anume: 
"Binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este rodul pân-
tecelui tău. Şi fericită este aceea 
care a crezut că se vor împlini 
cele spuse ei de la Domnul. Şi a 
zis Măria: Măreşte sufletul meu 
de Domnul şi s-a bucurat duhul 
meu de Dumnezeu Mântuitorul 
meu. Că a căutat spre smerenia 
roabei sale. Că, iată, de acum mă 
vor ferici toate neamurile. Apoi, 
odată cu naşterea Pruncului, 
îngerul Domnului a zis păstorilor 
din ţinutul Betleemului: ”Nu vă 
temeți, căci, iată vă binevestesc 
vouă bucurie mare, care va fi pen-
tru tot poporul; că vi s-a născut 
azi Mântuitor, care este Hristos 
Domnul, în cetatea lui David! 
Tot aşa şi magii de Ia răsărit, în 
căutarea Celui ce* S-a născut, 
Văzând steaua s-au bucurat cu 
bucurie mare. Ori, cât de mare 
poate fi bucuria de a vedea viața 
înmugurind sub; pronia divină, 
însuşi evanghelistul a consemnat 

prin cele deja arătate cu privire la 
ocrotirea fraţilor mai mici. Sfânta 
Tradiţie, prin scrierile Părinţilor 
Bisericii, dă la fel mărturie, de-
spre bucuria generală produsă 
de evenimentul ce a îndreptat 
rostul lumii. Dintre ei Sfântul 
loan Gură de Aur în Cuvântul la 
Naşterea Domnului se exprimă 
astfel: "Să ne bucurăm deci şi să 
ne veselim! Căci dacă loan, fiind 
în pântecele mamei, când a intrat 
Măria la Elisabeta, a săltat, cu atât 
mai mult noi trebuie să săltăm şi 
să ne bucurăm, când nu vedem 
pe Maria, ci pe însuşi Mântu-
itorul nostru astăzi născut şi să ne 
minunăm şi să ne spăimântăm de 
măreţia întrupării, care depăşeşte 
orice înţelegere. Încă şi inmogra-
fia într-un mod ales redă bucu-
ria zilei când intonează: ”Veniţi 
să ne bucurăm întru Domnul, 
propovăduind taina ce este de față 
sau la fel: "Să se bucure cerul să 
se veselească pământul. Cele mat 
cunoscute mărturii în acest sens le 

dau şi colindele din care amintim 
următoarele versuri: "Astăzi S-a 
născut Hristos / Mesia chip lu-
minos, / Lăudaţi şi cântaţi / Şi vă 
bucuraţi!" sau în contextul magil-
or; "luând fiecare / bucurie mare, 
care bucurie / şi aici să fie". Tot 
aşa "(Veniţi astăzi credincioşii să 
săltăm / De Naşterea lui Hristos 
să ne bucurăm". De menţionat 
și rânduiala Acatistelor, ca imne 
ale bucuriei, în care Mântuitorul 
este numit izvorul bucuriei", iar 
Maica Domnului ”Bucuria tu-
turor celor necăjiţi”. Să nu se uite 
că, una dintre cele mai apreci-
ate creaţii ale muzicii simfonice 
se intitulează "Oda bucuriei", ce 
aminteşte mesajul ceresc de pace 
şi bunăvoire între oameni.
Astfel, întru bucurie sfântă să 
împărtăşim toate urările de prazn-
ic ca acesta, care să aducă peste 
toţi binecuvântarea cerească a 
Sfintei Treimi, Tatătul şi a Fiului 
şi a Sfanţului Duh, acum şi în 
veci. Amin.

Să ne pregătim cu toții de Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului!

Crăciunul a fost întâmpinat printr-un concert de colinde!
Nimic nu este mai 

frumos în pragul  
Sărbărbătorii Crăciunului, 
decât sunetul colindelor 
care vin  să ne vestească 
Nașterea Mântuitorului. 
Cu aceste gânduri, Biserica 
Ortodoxă a organizat un 
concert extraordinar de 
colinde, invitat fiind Corul 
„Melos” al Facultății de 
Teolgie din Timișoara, 
condus de prof. dr. Nicolae 
Belean. Astfel, s-a păstrat 
tradiția de anul trecut, 
când același prestigios 
cor a venit în Sebiș să ne 
încânte cu frumoasele 
colinde tradinționale.

Corul „Melos” în concert la Sebiș
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Să colindăm împreună
La Betleem colo jos
Cerul arde luminos

Preacurata
Naste astazi pe Hristos

Naste-n ieslea boilor
Pe-mparatul tuturor

Preacurata
Sta si plange-ncetisor

N-are scutec de-nfasat
Nici hainute de-mbracat

Preacurata
Pentru pruncul de-mparat

Nu mai plange maica mea
Nu mai plange maica mea

Nu mai plange maica mea
Scutecele noi ti-om da

Preacurata
Pentru prunc a-l infasa

Scoală gazdă din pătuţ
Florile dalbe,

Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe

Că mămuca n-o făcut
Florile dalbe

Sită deasă n-o avut
Florile, florile dalbe

Pe cand sită-o căpătat
Florile dalbe

Covata i s-o crăpat
Florile, florile dalbe

Când covata o lipit
Florile dalbe

Cuptorul nu s-o urnit
Florile, florile dalbe

Când cuptorul o pornit
Florile dalbe

Anul Nou o şi venit
Florile, florile dalbe - bis

Prin acest concert de colinde am intrat practic în spiritul 
sărbătorilor de iarnă, în liniștea și căldura specifică acestor 
sărbători. Corul „Melos” a interpretat o suită de colinde autentice 
românești, una mai frumoasă ca alta. 
Biserica, plină până la refuz a răsunat așadar de sunetul colindului 
românesc, toată lumea venită la spectacol trăind din plin momentul. 
O seară fruoasă, o seară a colindului, o seară de neuitat, din nou, 
la Sebiș.

Crăciunul a fost întâmpinat printr-un concert de colinde!
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La Grădiniță, toți copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun!

GRUPA MARE
Înv. Mărușteri Angela

Copiii au știut precis ce ar fi 
vrut să primească de la Moș

Galojca Cristian
mașină cu telecomandă

Laura Baniciu
trusă de păr

Alisia Ardelean
păpușă barbie

Cornea Lucas
mașină

Bun Ianis
motocicletă

Senaci Răzvan
role

Golostiuc Andreea
păpuși

Oancea Maria
trusă de doctor

Bortiș Maria
Barbie

Dan Daniel
mașină

Kovacsinszki Ana
păpușă barbie

Tomoioagă Onisim
jucării și dulciuri

Laslău Dănuț
jucării

Tripon Aniela
barbie prințesă

Altii sustin ca bradul de Craciun 
si-ar avea originea intr-o piesa me-
dievala de teatru care evoca Para-
disul. In Evul Mediu, majoritatea 
oamenilor nu stiau sa citeasca, si 
micile scenete de teatru erau mij-
locul de propovaduire a invataturi-
lor Bibliei. Piesa evocand Paradi-
sul, care infatisa crearea omului si 
alungarea lui Adam si a Evei din 
Rai, se juca in fiecare an pe 24 de-
cembrie, adica in plina iarna, ceea 
ce ridica o mica problema. Era ne-
voie de un pom cu mere, dar iarna 
merii nu dau fructe, asa incat se 
recurgea la o solutie de schimb. 
In locul lor se foloseau brazi, de 
crengile carora se atarnau mere.
Legenda romaneasca a bradului 
de Craciun
Cea mai frumoasa dintre legende 
este legenda populara romaneasca 
care povesteste ca “demult, tare 
demult, cand picioarele sfinte ale 
Domnului Iisus mai paseau pe 
acest pamant, s-a iscat din senin o 

furtuna, cum nu se mai pomenise. 
Grindina era cat oul de porumbel, 
vantul smulgea pietrele din loc, iar 
cerul se intunecase ca la venirea 
noptii, macar ca era miez de zi.
Iisus Hristos si Sfantul Petru toc-
mai se aflau atunci pe drum, la 
marginea unei paduri si au cerut 
adapost copacilor, care insa se 
ascundeau, care mai de care mai 
zgribuliti si mai infricosati. Man-
drii stejari si fagi nu au vrut sa-i 
primeasca la adapostul lor, pen-
tru ca abia isi puteau pazi frunzi-
sul bogat de urgia cerurilor - unde 
sa-i mai adaposteasca si pe cei doi 
calatori? Merii si perii au spus ca 
trebuie sa-si apere fructele, salciile 
si plopii s-au facut ca nu-i baga in 
seama si au tacut. 
Dintre toti, doar bradul s-a invoit 
sa le ofere adapost. El a spus: 
Fructe mandre pe care sa le apar nu 
am, frunzisul meu e facut din ace 
ascutite care nu se tem de grindina, 
oamenii ma ocolesc si ma socotesc 

nefolositor, dar daca vreti sa-mi 
cinstiti acoperamantul cu prezenta 
voastra, eu va voi primi cum voi sti 
mai bine si am sa invelesc trupurile 
voastre cu ramurile mele dese.
Zis si facut. Domnul Iisus si Pe-
tru au fost paziti cum nu se poate 
mai bine de bradul cel vrednic. 
Apoi, furtuna s-a oprit, iar soarele 
a rasarit din nou, mandru pe cer.
Atunci, iesind din adapostul ceti-
nei, Iisus cuvanta astfel catre brad: 
Dintre toti copacii, tu, bradule, ai 
fost cel mai vrednic, iar eu, prin 
voia Tatalui Meu, te voi rasplati. 
Fie ca de azi inainte, iarna, tu sa 
nu-ti mai lepezi frunzisul ca ceil-
alti copaci, ci sa-l pastrezi vesnic. 
Apoi, fie ca acele tale intepatoare 
sa capete o mireasma care sa-i bu-
cure pe oameni, sa le dea putere 
si sa le vindece bolile, astfel incat 
ei sa te pretuiasca cum se cuvine. 
Cat despre lipsa ta de rod, fie ca in 
miez de iarna, cand toate fructele 
pamantului se vor fi terminat, oa-

menii sa te impodobeasca si sa 
puna pe ramurile tale toate bunata-
tile, iar atunci cand se vor strange 
in jurul tau, ei sa se gandeasca la 
Mine, pentru ca tu esti copacul cel 
mai drag Mie.
Numai ce zise acestea si Iisus dis-
paru, impreuna cu Petre, intr-o ge-
ana de lumina. A ramas in padure 
insa bradul cel falnic, cu darurile 
sale nemuritoare, precum si aceas-
ta poveste murmurata de frunzisul 
copacilor, infiorati de minunea 
dumnezeiasca”.

Zbircea Andra
păpuși
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CMYK

1	 M	 	(†)	Tăierea	împrejur	cea	după	trup	a	Domnului;	Sf.	Ier.	Vasile	cel	
Mare,	arhiepiscopul	Cezareei	Capadociei	(Anul	Nou)
2	 M	 	Înainteprăznuirea	Botezului	Domnului;	Sf.	Ier.	Silvestru,	Ep.	Ro-
mei;	Sf.	Cuv.	Serafim	de	Sarov	(Harţi)
3	 J	 	Sf.	Prooroc	Maleahi;	Sf.	Mc.	Gordie
4	 V	 	Soborul	Sf.	70	de	Apostoli;	Sf.	Cuv.	Teoctist,	egumenul	de	la	Cucu-
mia	Siciliei;	Sf.	Cuv.	Apolinaria		(Zi	aliturgică)	(Dezlegare	la	ouă,	lapte	şi	
brânză)
5	 S	 	Sf.	Sfinţit	Mc.	Teopempt	şi	Sf.	Mc.	Teonas;	Sf.	Cuv.	Sinclitichia	 	
(Sâmbăta	dinaintea	Botezului	Domnului)	(Ajunul	Bobotezei)	(Post)
6	 D	 	(†)	Botezul	Domnului	(Boboteaza)
(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei 
III, 13-17; glas 6, voscr. 9
7	 L	 	†)	Soborul	Sf.	Prooroc	Ioan	Botezătorul	şi	Înaintemergătorul	Dom-
nului
8	 M	Sf.	Cuv.	Gheorghe	Hozevitul	şi	Emilian	Mărt.;	Sf.	Cuv.	Domnica
9	 M	Sf.	Mc.	Polieuct;	Sf.	Cuv.	Eustratie;	Sf.	Ier.	Petru,	episcopul	Sevastiei	
(Post)
10	 J	 	†)	Sf.	Sf.	Cuv.	Antipa	de	la	Calapodeşti;	Sf.	Grigorie,	Ep.	Nissei;	
Sf.	Ier.	Dometian,	episcopul	Melitinei;
11	V	 	†	Sf.	Cuv.	Teodosie	cel	Mare,	începătorul	vieţii	de	obşte;	Sf.	Cuv.	Vitalie	
(Post)
12	S	 	Sf.	Mc.	Tatiana	diac.	şi	Eutasia	(Sâmbăta	după	Botezul	Domnului)
13	D	 	Sf.	Mc.	Ermil	şi	Stratonic;	Sf.	Ier.	Iacob	episcopul	din	Nisibe
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnu-
lui); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 7, voscr. 10

14	L	 	Sf.	Cuv.	Mucenici	din	Sinai	şi	Rait;	Sf.	Nina	(Odovania	Praznicului	
Botezului	Domnului)
15	M	 	Sf.	Cuv.	Pavel	Tebeul	şi	Ioan	Colibaşul
16	M	 	Cinstirea	lanţului	al	Sf.	Ap.	Petru;	Sf.	Mc.	Danact	citeţul	(Post)
17	 J	 	†)	Sf.	Cuv.	Antonie	cel	Mare;	Sf.	Cuv.	Antonie	cel	nou	din	Veria
18	V	 	†)	Sf.	Ier.	Atanasie	şi	Chiril,	arhiepiscopii	Alexandriei	(Post)
19	S	 	Sf.	Cuv.	Macarie	Egipteanul;	Sf.	Ier.	Marcu,	mitropolitul	Efesului;	
Sf.	Mc.	Eufrasia
20	D	 	†	Sf.	Cuv.	Eftimie	cel	Mare;	Sf.	Mc.	In,	Pin	şi	Rin;	Sf.	Mc.	Vas	şi	
Eusebiu
Duminica a XXIX-a după Rusalii  (a celor 10 leproşi); Ap. Corin-
teni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 8, voscr. 11
21	L	 	Sf.	Cuv.	Maxim	Mărturisitorul.;	Sf.	Mc.	Neofit,	Evghenie,	Candid,	
Valerian	şi	Achila
22	M	 	Sf.	Ap.	Timotei;	Sf.	Sf.	Cuv.	Mc.	Anastasie	Persul
23	M	 	 Sf.	 Sfinţit	Mc.	Clement,	 episcopul	Ancirei;	 Sf.	Mc.	Agatanghel;	
Sfinţii	Parinţi	de	la	Sinodul	al	VI-lea	Ecumenic	(Post)
24	 J	 	Sf.	Cuv.	Xenia;	Sf.	Ier.	Filon,	episcopul	Carpasiei
25	V	 	†)	Sf.	Ier.	Grigorie	Teologul,	arhiepiscopul	Constantinopolului;	†)	
Sf.	Bretanion	episcopul	Tomisului	(Post)
26	S	 	Sf.	Cuv.	Xenofont,	Maria,	Arcadie	şi	Ioan
27	D	 	 †	Aducerea	 moaştelor	 Sf.	 Ier.	 Ioan	 Gură	 de	Aur;	 Sf.	 Marciana	
împărăteasa
Duminica a XXXI-a după Rusalii  (Vindecarea orbului din Ieri-
hon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 1, voscr. 1
28	L	 	Sf.	Cuv.	Efrem	Sirul,	Isaac	Sirul,	Paladie	şi	Iacob	Sihastrul;	Sf.	Muceniţă	
Haris
29	M	 	Aducerea	moaştelor	Sf.	Sfinţit	Mc.	Ignatie	Teoforul;	Sf.	Mc.	Filotei
30	M	 	†)	Sf.	Trei	Ierarhi:	Vasile	cel	Mare,	Grigorie	Teologul	şi	Ioan	Gură	
de	Aur;	Sf.	Sfinţit	Mc.	Ipolit,	ep.	Romei	(Post)
31	 J	 	Sf.	Doctori	fără	de	arginţi	Chir	şi	Ioan;	Sf.	Mc.	Trifena

Calendar Creştin Ortodox 
IANUARIE (31 zile) - ziua 10 ore, noaptea 14 ore

Vremea la sfârșit de an

Sebiș, orașul luminilor!

Atmosfera sărbătorilor de iarnă s-a făcut simțită în oraș odată cu instalarea 
ornamentelor luminoase și a bradului din fața Palatului Administrativ. Toate au  
îmbrăcat Sebișul în haine de sărbătoare, spiritul Crăciunului simțindu-se peste tot.

Nicolae Labiș - Iarna
Totu-i alb în jur cât vezi

Noi podoabe pomii-ncarcă
Și vibrează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.

Doamna Iarna-n goană trece
În calești de vijelii –

Se turtesc de gemul rece
Nasuri cârne și hazlii.

Prin odăi miroase-a pâine, 
A fum cald și amărui

Zgreapțănă la ușă-un câine
Să-și primească partea lui…

Tata iese să mai pună
Apă și nutreț la vacă;

Vine nins c-un fel de brumă
Si-n mustăți cu promoroacă.

Iar bunicul desfășoară
Basme pline de urgie, 
Basme care te-nfioară

Despre vremuri de-odinioară, 
Vremi ce-n veci n-au să mai fie.

Iarnă ca-n povești
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