
Se spune cã, în timp ce Iosif ºi Maria erau
în drum spre Betleem, un înger a adunat toate
animalele din lume ºi le-a întrebat:

vrea sã facã un serviciu
Sfintei Familii la grajdul în care se va naºte
Iisus?

Cel dintâi a venit leul:
- Eu sunt regele animalelor, de aceea eu

trebuie sã-l servesc pe Iisus. Mã voi aºeza la
uºa grajdului ºi voi sfâºia pe toþi cei care se vor
apropia de copil vrând sã-i facã vreun rãu.

- Nu te aleg pe tine, eºti prea violent, spuse
îngerul.

S-a apropiat vulpea:
- Eu sunt animalul cel mai potrivit, eu voi

fura în fiecare dimineaþã lapte ºi miere ºi le voi
duce copilului iar pentru Iosif ºi Maria voi fura
câte o gãinã.

- N-am nevoie de tine, eºti prea hoaþã!
S-a prezentat pãunul. El ºi-a desfãcut

penele frumoase ºi a zis:
- Eu, cu penele mele frumoase, voi

transforma acel grajd într-un palat.
- N-am nevoie nici de tine, i-a spus îngerul.

Eºti prea îngâmfat!
Aºa au trecut toate animalele prin faþa

îngerului, oferindu-ºi serviciile. Dar îngerul nu a
fost mulþumit de nici unul.

Ajungând aproape de grajd, a vãzut un bou
ºi un mãgar, care, cu capetele plecate, arau un
ogor. Îngerul s-a oprit ºi i-a întrebat:

- Dar voi nu aveþi nimic ca sã daþi copilului
Iisus ºi pãrinþilor lui?

- Nimic, a rãspuns mãgarul, noi nu
cunoaºtem decât muncã, paie ºi bãtaie.

- Noi, a spus apoi boul fãrã sã-ºi ridice ochii
din pãmânt, cel mult am putea face vânt cu
coada ca sã alungãm muºtele ºi þânþarii care se
aºeazã pe faþa copilului.

- Bravo! a spus îngerul. pe voi vã aleg. Voi
meritaþi sã aduceþi servicii Sfintei Familii. ªi i-a
dus în grajdul în care avea sã se nascã Iisus.

- Care dintre voi

Dumnezeu iubeºte pe cei muncitori ºi
smeriþi!

Dumnezeu iubeºte pe cei muncitori ºi
smeriþi!
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Apare lunar.
Se distribuie GRATUIT.

E sãrbãtoare! În fiecare casã
venirea pe lume a unui copil este
o mare bucurie. Pãrinþii sunt cei
mai fericiþi, cãci abia atunci pot
spune cã sunt cu adevãrat o

s-a nãscut în
sãrãcie, într-o iesle rece ºi
neprimitoare, în care doar
câteva animale suflau sã-L
încãlzeascã pe Pruncul venit pe
lume pentru a o mântui. E cel mai
grãitor lucru cã nu e nevoie de
bogãþie pentru a fi bogat ºi nici
de palate pentru a fi împãrat. ªi
cât de bogaþi erau Iosif ºi Maria
(bogaþi în sufletul lor, desigur), ºi
ce Mare Împãrat era Pruncul lor
abia nãscut!

Pãrinþi, vin cele mai frumoase
sãrbãtori ale anului, haideþi sã le
facem în familie, împreunã cu cei
dragi. Ei sunt bogãþia noastrã
cea mai mare, liniºtea ºi alinarea
noastrã. Sã încercãm sã
transformãm familia cea de zi cu
zi, cea cu probleme, cu treburi,
cu mici rãutãþi, într-o Familie
Sfântã, presãratã cu bucurie,
cântec ºi bunãtate.

Copii, iubiþi-vã ºi ascultaþi-vã
pãrinþii precum Iisus i-a iubit ºi
ascultat pe ai Sãi, mergeþi din
poartã în poartã, colindaþi ºi
spuneþi tuturor:

familie.
Familia Sfântã

Astãzi s-a nãscut Hristos,
Mesia, chip luminos,
Lãudaþi ºi cântaþi

ªi vã bucuraþi!

educ. Mihaela Munteanueduc. Mihaela Munteanu

Domi suae quilibet rex. - La el acas oricine e rege.ã (proverb latin)

Boul, m\garul

[i ieslea lui Iisus

Fotoreportaj SFetnicul

De multe ori auzim aceast expresie dar
pu

„ ”
pentru omul modern?

Exemplul divin este ntotdeauna primul
care trebuie luat

ã
þini sunt cei care ºtiu sã dea o traducere

exactã a ei sau sã ne spunã de unde ºi de ce a
apãrut. Ce mai înseamnã

, spunea poetul latin Virgiliu

În virtutea acestui dicton sã gãsim o explicaþie a
ceea ce ne-am propus.

î
în consideraþie: Dumnezeu l-a

dãruit lumii pe Fiul Sãu de Crãciun, pentru a fi
alãturi de oameni, pentru a ridica pãcatele
noastre. Aºadar,

, aºa cum Iisus S-a dãruit lumii, aºa
cum magii au dãruit Mântuitorului, Marelui
Împãrat, prinosul lor de aur, smirnã ºi tãmâie,
aºa cum îngerii au dãruit cântarea lor, pãstorii
închinarea sau dobitoacele din staul suflarea lor
caldã. A se observa cã,

. Oricine
poate dãrui! Un dar mic fãcut cu dragoste, din
inimã, poate valora mai mult decât o avere
strânsã din greu. Valoarea darului se mãsoarã
de inima celui care îl primeºte. O mângâiere, o
îmbrãþiºare caldã, un sãrut pãrintesc, o vorbã
bunã - iatã daruri la care tânjim deseori. Acum,
mai mult decât oricând, nu ne costã nimic sã le
dãruim cu dragoste.

Darul lui Dumnezeu a mers mult mai
departe, pânã la sacrificiul propriului Fiu, pentru
a-ºi arãta dragosatea faþã de om. Din asta sã
învãþãm cã nici un sacrificiu nu e prea mare
pentru a arãta celorlalþi dragostea noastrã.

Dragostea nu ne costã ºi e cel mai de preþ
dar. De ce nu l-am oferi celor din jur? Cãci, dacã
dragoste nu e, nimic nu e! Dãruind, dragostea se
va întoarce asupra noastrã, binecuvântându-ne
viaþa,luminându-ne paºii.

spiritul Cr ciunuluiã

este în spiritul Crãciunului sã
dãruieºti

pentru a fi în spiritul
Crãciunului nu e nevoie sã fii bogat

Felix, cui potuit rerum cognoscere
causas (Fericit cel
ce poate cunoaºte cauza ascunsã a lucrurilor.)

spiritul Cr ciunuluiã

este în spiritul Crãciunului sã
dãruieºti

pentru a fi în spiritul
Crãciunului nu e nevoie sã fii bogat

Nihil sine Deo! - Nimic fãrã Dumnezeu! (proverb latin)

Crãciunul
cu Familia Sfântã

Crãciunul
cu Familia Sfântã

Sãrbãtorind 1 Decembrie

Moº Crãciun în vizitã

Serbarea Cr ciunuluiã

EDITORIAL

~n spiritul Cr\ciunului

(continuare în pagina 2)



Ini]iative l\udate

instit. Ionel-C Diaconuãtãlininstit. Ionel-C Diaconuãtãlin

Recent, la ªcoala cu Clasele I-VIII din Parava a avut loc un
concurs iniþiat de dl prof. Ciprian Bãlan.

Intitulat , concursul s-a
bucurat de o largã audienþã în rândul elevilor. Toþi participanþii au fost
recompensaþi iar câºtigãtorii s-au bucurat de premii substanþiale. În
imagine e una dintre câºtigãtoare, elevã în clasa a III-a, pe când îºi
primea premiul de la însuºi Moºul.

Îi felicitãm pe colegii noºtri pentru iniþiativã!

„Trimite o scrisoare lui Moº Crãciun”

Buletinul (in)formativ
al colii Nr 3 Dr gu aniª ã º
- O idee pentru îmbun t irea
rela iei coal -familie-societate

Ajuns cu oarecare

comenteaz (2005-12-21
12:59:10):
Nu pot dec t s te felicit pentru apari ia
noului buletin informativ. Ca i precedentul,
aceast mic bijuterie plin de mesaj i de
sim ire mi-a adus lacrimi n ochi i mi-a
(re)trezit speran a c poate "vom tr i bine"
la anul. "Mai frumos" tr im de fiecare dat
c nd cunoa tem oameni deosebi i, ca tine,
STIMATE COLEG. La mul i ani!

comenteaz (2005-12-28
08:36:53):
Da, speran a mi-ai "modelat-o" n credin a
c mpreun vom putea p stra calea. La
drum, prieteni dragi!

ã

întârziere la cititori
(pãrinþii, cadrele didactice din comunã,
oficialitãþile, ºi în format electronic pe
Internet) numãrul 2 din a afost imediat
recompensat pe www.didactic.ro cu 5 note
de 10. Douã distinse doamne învãþãtoare
din Galaþi au þinut sã ºi comenteze pe
marginea lui:

ã
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mirela-barcan

crystynadima

Ucenicul lui Mo

efodorean

Comisia metodic

º Crãciun

ã a învãþãtorilor

, concursul
despre care vã vorbeam în numãrul trecut, a
primit 6 note de 10 ºi un comentariu de la
doamna învãþãtoare Ecaterina Fodorean
din Cluj-Napoca, numãrul 1 în topul
utilizatorilor activi pe www.didactic.ro:

ã
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º
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þ þ º º
þ

din
comuna Parava întrunitã la ªcoala Nr. 1
Drãguºani a fost prilejul de a demonstra
colegi lor valoarea inest imabi lã a
calculatorului în predare. Au fost prezentate
o serie de softuri educaþionale ºi materiale
folosite la ºcoala noastrã pe calculatorul
primit împrumut prin bunãvoinþa familiei
Marginã, cãreia îi mulþumim ºi pe aceastã
cale. În imaginea de mai jos aveþi ilustrarea
plãcerii cu care copiii utilizeazã acest mijloc
modern, un adevãrat prieten al lor.

comenteaz (2005-12-10
08:59:21):
Felicit ri,C t lin! Astfel de concursuri am
organizat i eu, dar nu am avut un
regulament at t de precis. Cred c ntr-o
astfel de ac iune acest regulament este
esen ial! Mul umesc i pe viitor voi fixa i eu
un regulament atunci cand voi ini ia astfel
de concursuri. ZECE!

De cele
mai multe ori asta înseamnã familia. E
înspiritul Crãciunului ca familia sã se
reuneascã, sã se bucure împreunã,
sã îºi mãrturiseascã dragostea fie ºi
din priviri. O datã în an, de Crãciun, e
sãrbãtoarea familiei. Românii
se strâng în jurul bradului,
se primesc colindãtori, se
taie porcul, la copiii
cuminþi vine Moºul. E
vremea bucuriei, o
bucurie care nu vine
neapãrat din bogãþia
bucatelor puse pe
masã, a ornamentelor
din pom sau a cadourilor
de sub el, e o bucurie ce
rãsare din dorinþa ºi din
plãcerea de a fi împreunã.

E în spiritul Crãciunului, apoi,
sã fii alãturi de cei dragi þie.

E
în spiritul Crãciunului sã laºi totul
deoparte pentru a te dãrui pe tine
celor dragi, pentru a fi al lor.

Recent, unul dintre cei mai de
vazã oameni ai showbiz-ului
r o m â n e s c ( n . n .

), creatorul
de modã Cãtãlin Botezatu declara cã
ar renunþa la avere pentru a trãi cu
adevãrat sentimentul de familist. Nu e
oare acesta cel mai grãitor exemplu
cã familia a fost, este ºi va fi o
importantã resursã de dragoste purã,
puternicã, necondiþionatã? Cine este
în acest caz bogat ºi cine sãrac?

i n d u s t r i a
spectacolelor din România

E în spiritul Crãciunului, apoi,
sã fii alãturi de cei dragi þie.

E
în spiritul Crãciunului sã laºi totul
deoparte pentru a te dãrui pe tine
celor dragi, pentru a fi al lor.

Singurãtatea ucide (sinuciderile
sunt mult mai dese în rândul celor
singuri), singurãtatea îndeamnã la
lucruri necugetate (copiii fac
c â n d s u n t l ã s a þ i s i n g u r i ,
nesupravegheaþi). Uneori, pânã ºi

Crãciunul e vremea în
care t rebu ie sã ne
întoarcem cu sufletul în
copi lãr ie, sã urmãm
exemplul lui Iisus, Pruncul

ca re ne înva þã cum
m ã r e þ i a º i p u t e r e a

dumnezeiascã poate lua
înfãþiºarea unei nesfârºite

blândeþi, smerenii, puritãþi,
sensibilitãþi ºi jertfelnicii.” (Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române).

m e r g â n d º i
mãrturisindu-ne pãcatele în faþa lui
Dumnezeu. O greºelã mãrturisitã e pe
jumãtate iertatã - spune poporul român
în imensa lui înþelepciune.

ªi copii fiind, ne va fi mult mai
uºor sã-L acceptãm pe Iisus în inimile
noastre, sã fim alãturi de ceilalþi la bine
ºi la greu, sã ne iubim, sã dãruim ºi sã
ne dãruim.

E Crãciunul, bucuraþi-vã!

prostii

„în
bra

„

þele unei persoane te poþi simþi la mii
de kilometri de ea” (Ray Bradbury).

E, deci, în spiritul Crãciunului
sã fim aproape de ceilalþi cu

inima!

E în spiritul Crãciunului sã
r e d e v e n i m c o p i i

în spiritul Crãciunului
sã fim aproape de ceilalþi cu

inima!

E în spiritul Crãciunului sã
r e d e v e n i m c o p i i

ModeleModele

instit. Ionel-C Diaconuãtãlininstit. Ionel-C Diaconuãtãlin

Album foto 3

Prietenul meu, calculatorul

Mulþumim
celor care au contribuit pentru

cadourile primite de elevii ºcolii noastre la
serbarea de Crãciun: ªorea Vasile,
Nicolau Neluþu, Stan Constantin, Dediu
Costel, Duhalmu Ion, Soare Vasile, Dediu
Marcel, Dediu Dumitru, Cernat Lenuþa,
Chelaru Luminiþa, dl Buftea, Diaconu
Florin, Duhalmu Vasile, Miron Ion,
Enache Constantin, Nicolau Culiþã, Popa
Iordache, Popa Costicã, Mania Stelian.

Mulþumim, de asemenea, tuturor
pãrinþilor ºcolarilor ºi preºcolarilor.
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