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Primăria și Consiliul Local al comunei Vladimirescu
transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor
persoane decedate în urma incendiului de la Clubul
“Colectiv” din București.
Dumnezu să-i odihnească în pace!

«Cinstiți femeile! Ele împletesc și țes
trandafiri cerești în viața pământească.»
Urmare din pagina 1

tru a participa la juhad, atunci când bărbații nu sunt disponibili
sau pentru a studia religia.
No coment!
Dar în loc de comentariu, redau din maximele arabe pe care le-am
citit:
1. Din inima sensibilă a femeii izvorăște fericirea oamenilor. Din
sentimentele ei nobile se nasc sentimentele din sufletele lor (Spirite
revoltate, Djubran).
2. Femeia, pe care zeii o hărăzesc cu frumusețea sufletului alături
de cea a trupului, este într-adevăr un fenomen neclar, pe care îl descifrăm prin dragoste și îl simțim prin neprihănire, iar atunci când încercăm să-l descriem prin cuvinte, dispare din fața ochilor noștri în spatele vălului nedumeririi și confuziei.
3. Un singur gând care-ți vine în liniștea nopții, te duce la glorie sau
la nebunie. O singură privire din colțul ochiului unei femei, te face să
devii cel mai fericit sau cel mai trist. (Aripile frânte, Djubran)
Ce frumos! Și el este musulman și arab.
Primar, IOAN CRIȘAN
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«Gloriei nu-i pasă de noi când alergăm după ea. Când, însă, îi
întoarcem spatele, aleargă ea după noi.» (Brâncuși)
Stimați cititori,
Așa cum obișnuim să redăm evenimente petrecute între
două apariții ale ziarului nostru, pentru a vă informa cât de
cât la zi, cu ce se întâmplă în comunitatea noastră, ne permitem, cu îngăduința Dumneavoastră, să facem cu aceste
rânduri o excepție.
Un argument este articolul reprodus pe prima pagină
despre cum trăiesc femeile pe alte tărâmuri. Dacă vreți, o
îngrădire religioasă nepermisă în concepția noastră religioasă și de viață. Noi nu o acceptăm dar ea există și…
Trebuie să ne dea de gândit că nu-i departe de noi.
UN alt argument este acel accident trist și dureros, produs la București, unde, din păcate, și un arădean a fost
afectat. Tinerii se revoltă, ei își spun părerea, de multe ori
foarte critică. Și foarte justificată. Dar tot de atâtea ori, este
nevoie să fie îndrumați cu înțelegere, înțeleși, ajutați și
instruiți cum să se ferească. Să privească în jur, să-și pună
întrebări de ce?, de unde?, până unde? se poate avea
încredere. În oameni. În sisteme. Copiii noștri trebuie
învățați cum să aleagă și nu ce să aleagă.
*****
«În spatele fiecărui bărbat puternic
se află o femeie puternică.»
În ultima perioadă de timp, la invitația cucernicilor preoți
parohi, ortodocși sau catolici, precum și la bisericile cultelor
religioase penticostale și baptiste, am participat la evenimente sărbătorite în biserica fiecăruia. Vă mulțumesc tuturor pentru onoarea pe care mi-ați dat-o invitându-mă!
Fiind sărbătoare, au existat și momente deosebite, ca
socializare, masă comună cu toți cei prezenți, “de la Vlădică
până la opincă”, care, desigur, au fost organizate de cineva.
Și cele care duc greul (pentru că există eforturi deosebite,
pentru ca totul să iasă bine) sunt femeile. În asemenea
situații, eu cred că trebuie să recunoaștem puterea lor de
organizatori în asemenea situații. Voi cita întâmplările și voi
aduce omagiile mele doamnelor, pe care eu le consider
femeile puternice din spatele bărbaților lor, în ordinea producerii evenimentelor.
* În luna iunie, la Horia, Hramul
Bisericii Ortodoxe. Corul bisericii îl conduce d-na Adela Murg (foto), soția
părintelui Adrian Murg, preotul paroh.
Corul școlii, tot doamna Murg, iar organizarea festivă, prin aceasta înțelegând
participarea la pregătirea bucatelor,
masa de după slujbă, și, nu în ultimul
rând, socializarea cu cei prezenți. Zeci
dacă nu sute.
* Am participat la cultul penticostal. În curtea bisericii a întins o masă, la care au luat parte toți credincioșii.
Toată organizarea a aparținut soțiilor. Aici, un fapt sublim:
Mereu am impresia că cei mici depășesc numărul celor mari.
La tinerii penticostali nu-i nevoie... să bată-n geam învățătorul noaptea (apropo de Editorialul din acest număr, n.m.).
Sărut mâna, mame care sunteți scoica în care se zămislește
perla vieții! Copii adică.
*
La
Horia, păr i n t e l e
Balogh m-a
invitat la o
ceremonie de
dezvelire a
unui Obelisc
în memoria
celor căzuți în
Primul Război
Mondial.
Afară de slujba ținută cu
acest prilej,
totul, absolut totul, a fost organizat de femei. Majoritatea,
venite din Germania (foto)! Și cu ei am schimbat opinii la
masa pusă în parcul din Centru. Ei au aflat despre noi,
românii și nemții rămași aici. Ei au constatat că au fost primiți cu mult respect și omenie românească. Ne-am cunoscut
unii pe alții, datorită femeilor.
* Același fapt s-a produs și la Bisericile din Mândruloc
sau Cicir, la Biserica Baptistă din Vladimirescu.

* A fost hram și la Parohia Vladimirescu II. Soția părintelui paroh Dacian Nan a fost sufletul la aceste mese întinse
în curtea bisericii. Ba a mai și invitat, de Ziua Pensionarilor,
un grup de vârstnici cărora le-a servit nu numai ceai, ci și
mângâieri, vorbe bune și îmbărbătări. Dacă o fi fost și-un
șnaps părintele nu-i spunem.

* Recent s-a sărbătorit Hramul Bisericii Ortodoxe din
parohia Vladimirescu I. Organizare perfectă, impresionantă.
Slujbă cu trei preoți. La ceremonie a participat un foarte
mare număr de enoriași. Un grup căruia îi pot spune “cor
bărbătesc” a cântat atât pricesne, cât și romanțe, toate spre
bucuria celor prezenți. O zi însorită, dată de Dumnezeu.
Totul perfect. Meritele le are doamna preoteasă Viorica,
femeia puternică din spatele bărbatului puternic.

Să ne trăiți cu toate, doamne puternice, soții și
mame, prietene și toate soțiile și mamele și prietenele tuturor bărbaților!
O artistă iubită și cunoscută a spus, nu de mult: Toți
vorbim de criză, când o simțim în buzunar. Nimeni nu
vorbește de ea, când o simte în suflet și în cap. Criză
este de mult. Criză de modele, de frumos, de ideal,
de visuri. Este vorba despre Oana Pellea, Doamnelor!
Voi luptați cu criza morală din societatea românească.
Am selectat multe fotografii de la evenimentele unde
doamnele apreciate de mine și nu numai. Vi le vom reda.
Dacă veți observa lipsind pe una dintre domniile lor, nu-i
vina noastră. Este la unele dorința dânselor. Din modestie.
Unele fotografii au mai fost publicate în ziar și ne cerem
scuze dacă nu le vom mai repeta. Cred, însă, ca aceasta nu
afectează pe nimeni. Și cuvântul are greutate.
IOAN CRIȘAN
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