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nu sunt pentru totdeauna...»
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despărțiți sau divorțați și noii lor parteneri de viață).
În același timp, pot exista copii care locuiesc numai cu mama, dar
și copii care locuiesc numai cu tata; unii copii, în schimb, stau și la
un părinte, și la celălalt, se mai arată în cartea frumos ilustrată.
De altfel, în cărțile germane pentru copii nu este pomenită prea
des instituția căsătoriei, deoarece, ca și în România, din ce în ce mai
mulți oameni oreferă să trăiască în concubinaj și să aibă copii în
afara relației maritale tradiționale.
Din aceeași carte interesantă (mesajul ei principal îndeamnă la
toleranță și înțelegere a deviațiilor sociale, sexuale, etc) cei maici mai
pot afla, în continuare, că există și copii crescuți de două femei (și
este ilustrat un astfel de cuplu de lesbiene) sau de doi bărbați (aici
fiind desenați doi bărbați și copilul lor).”
*****
Ce spuneți, dragii mei? Vom ajunge să mergem la nunta lui Ion...
cu Gheorghe sau a Măriuței cu... Safta! Dacă la alții se-ntâmplă, de
ce n-am face-o și noi? Că noi așa suntem, copiem orice și pe oricine! Doar
suntem europeni, nu? Dacă se-ntâmplă la tot mai mulți (de țări vorbesc)
și la tot mai multe (guvernări, adică), oare noi o să facem excepție? Sincer
vă spun, de acord cu Voltaire: Argumentele lor m-au doborât, dar nu
mi-au schimbat convingerile. Sper că nici pe a Dumneavoastră!
Se spune că cine își limitează dorințele, este întotdeauna
bogat. Să-avem și sufletele bogate! Să știm să spunem și noi NU.
Noi suntem crteștini ortodocși.
IOAN CRIȘAN
primarul comunei

23 Octombrie 2015

S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Cineva îmi sugera să nu mai scriu această
rubrică. Mi se spunea că există de nouă ani. Cred
că greșește! În fiecare număr al ziarului, rubrica
este alta. Vina nu ne aparține. De vină sunt evenimentele produse în comunitate, care țin rubrica
noastră din două în două săptămâni. Să vă dăm
raportul la ceea ce am mai făcut, cu ce ne-am ocupat ce ne-a înveselit ce ne-a întristat.
* Deocamdată lucruri bune… Am început,
am și pavat, și continuăm pista de biciclete la Cicir.
Dacă nu ne credeți, priviți fotografiile de mai jos.

gândit și întocmit la Arad, pe strada care-i poartă
numele și în casa lui Ștefan Cicio-Pop.
* NU UITAȚI! CONTINUAȚI-LE ACEASTĂ TRADIȚIE, Înaltprecucernice părinte IUSTIN: Vă
îndemnăm s-o faceți.
*****
* Evenimente plăcute de părtășie și frățietate, am petrecut, în această săptămână, la bisericile comunității din Vladimirescu. Biserica
Ortodoxă a sărbătorit Hramul de Sf. Dumitru,
ocrotitorul ei (imagini de la această manifestare, în
pagina 4). Iar Biserica Baptistă Sf. Treime a sărbătorit Ziua Recunoștinței (imaginile de jos). Am fost
invitat la ambele comunități. Le mulțumesc celor
care m-au onorat, invitându-mă!
* M-am simțit excelent, atât la biserica Baptistă, care a avut evenimentul duminică, 18
octombrie, cât și la Biserica Ortodoxă Vladimirescu
I, unde printre ai cărei enoriași mă număr și eu.
Trebuie să consemnez faptul că m-am simțit deosebit de bine la masa comună, împreună cu toți credincioșii, de la mic la mare, de la bogat la mai puțin
bogat, de la Vlădică la opincă.

Casă de piatră
Lucrările la pista de biciclete din Cicir sunt în
plină desfășurare. Două instantanee ale
“avansului” luat de muncitori: unde s-a ajuns
la momentul când s-a realizat imaginea (foto sus)
și de unde se continuă (foto jos)

Giurgiu Petru-Marius
& Muj Ionela-Daniela

Sas Mihai
& Pricopi Adela

Sim Emanuel &
Duma Alexandra-Sebastiana

Dig Sorin-Cosmin
& Crețu Magdalena

Julean Iulian-Mihai
& Raț Petronela-Alina

*****
* Un eveniment de suflet s-a produs la slujba de vecernie, ținută de către zece preoți parohi,
în Biserica parohiei Vladimirescu I, în data de 18
octombrie! Am avut cinstea de a ne vizita Înaltpreacucernicul părinte Iustin Popovici, Consilier al
Înaltului nostru Arhiepiscop al Aradului, dr. Tmotei
Seviciu. Imaginea Domniei sale o aveți pe prima
pagină a ziarului nostru.
* Nu-i așa că biserica noastră ortodoxă are
stâlpi falnici, trainici și luptători? Pentru credință și
neam, că nu degeaba Biserica noastră este “biserică națională”. Fără Biserică și slujitorii ei, fără intelectualii și politicienii ardeleni, nu exista ÎNTÂI
DECEMBRIE! Să-i respectăm, că au făcut să fie
posibilă o Mare Adunare la Alba Iulia.
* Arădenii putem spune cu mândrie. Și noi
i-am avut pe Ștefan Cicio-Pop, pe Vasile
Goldiș. Și acte, multe acte, privind UNIREA s-au
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