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Stimaţi cetăţeni
eni ai comunei Ozun,
Vin sărbătorile şi asta fărăă doar şi poate reprezintă
pentru noi toţii un prilej de bucurie. Dincolo de faptul că
c vreau pe
această cale să vă urez sărbători
tori fericite cu lumin
lumină în suflete şi cu
înţelepciune în gânduri, aş vrea să ne gândim la sentimentul de
împreună de care comunitatea noastră are evidentă
evident nevoie.
Vine Crăciunul şii bucuria de a ddărui are acum poate o
însemnătate
tate mai mare decât oricând. Dincolo de natura material
materială
a darurilor pe care le oferim unii altora, îmi doresc ca sfârşitul
sfâr
acestui
estui an greu pentru fiecare dintre noi ssă aducă mai multă speranţă,
ţă, mai multă
mult încredere în
valoarea pe care această lume o are fără doar şi poate.. Ştiu că acest mesaj va fi tratat de ccătre unii
dintre dumneavoastră ca un slogan dar este în mod clar mai m
mult
ult decât atât, e reacţia
reac normală a unui
om care la lumina sărbătorilor
torilor îş
îşi doreşte întoarcerea la adevăratele
ratele noastre valori. Sigur ccă lucrurile
nu se vor schimba atât de repede şi nimeni nu are această pretenţie însă între un cozonac, o colind
colindă şi
un pahar cu vin, poate că ne gă
găsim un pic de timp de reflecţie
ie în care să încercăm
încerc
să ne raportăm
corect la lumea din jurul nostru. Mesajul meu este unul care face apel atât la conştiinţa
con
noastră cât şi
la sufletul fiecăruia
ruia dintre dumneavoastr
dumneavoastră căci această comunitate are un poten
potenţial spiritual deosebit.
Sunt convinsă că putem avea mai mult dac
dacă reuşim să depăşim această stare de criză,
criz dacă readucem
speranţaa în sufletul oamenilor, dacă
dac ne întoarcem la ceea ce ne dă identitate şi putere în negura
acestor vremuri.. Principiile comerciale ale acestui Crăciun
Cr ciun sunt precum o lumânare cu care încercăm
încerc
să ne orientăm
m în negura timpurilor, pe când tradi
tradiţia şii respectarea ei reprezintă
reprezint lumina care ne va
ghida acolo unde sper să ajungem cu to
toţii la starea de bucurie.

Primăria
Primăria comunei Ozun

Sărbători
ători fericite!
fericite
dr. Ráduly István
primar

şi Consiliul local
vă urează un
Crăciun Fericit şi
La Mulţi Ani !
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Crăăciunul – bucuria naşşterii
Domnului nostru Iisus Hristos
Hristos se naşte măriţimăriţi-L,
Hristos din ceruri întâmpinaţiîntâmpinaţi-L,
Hristos pe pământ înălţaţiînălţaţi-vă,
vă, slăviţi pe
Domnul tot pământul şi cu bucurie
lăudaţilăudaţi-L popoare că ss-a proslăvit.
Crăciunul - mare bucurie atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Cu toţii suntem
bucuroşi în preajma sărbătorilor, chiar dacă motivele bucuriei fiecăruia dintre noi sunt diferite.
Unii ne bucurăm de bradul împodobit, alţii de mulţimea cadourilor prim
primite
ite sau oferite, alţii de
zilele libere oferite de sărbători, alţii de bucuria de a petrece câteva zile in sânul familiei şi lista
motivelor bucuriei noastre ar putea continua, căci fiecare dintre noi poate găsii măcar un singur
motiv pentru a fii bucuros în aceste zile minunate. Şi totuşi, mai sunt o mulţime de oameni, care
nu găsesc un motiv pentru care să se bucure, chiar şi nouă, celor bucuroşi, uneori tristeţea se
pogoară în inimile noastre, datorită ne recunoaşterii darului suprem care ni se oferă în aceste zile
de sărbătoare.
Darul suprem oferit nouă în aceste zile este Însuşi Fiul lui Dumnezeu care se face om, pentru ca
pe om sa-ll îndumnezeiască. Însuşi Dumnezeu se pogoară ca omul să se poată ridica. Astăzi este
începutul mântuirii noastre, de astăzi
astăzi cu toţii avem un scop foarte bine stabilit, nu mai suntem
nişte osândiţi, ci suntem fii a lui Dumnezeu pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu este fratele
nostru. Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu creatorul cerului şi al pământului, Dumnezeu cel
mai înaintee de veci, ni se dăruieşte nouă astăzi sub forma unui prunc înfăşat în scutece pentru a
fii bucurie tuturor. Astăzi se uneşte cerul cu
cu pământul, astăzi oamenii cântă împreună cu îngerii,
astăzi magii, înţelegând darul, aduc daruri împreună cu păstorii, celui
celui care nouă ni se dăruieşte.
Aşadar să nu uităm că înaintea darurilor noastre, Însuşi Dumnezeu este dăruitorul, şi să avem
grijă, ca nu cumva din marea noastră grijă de a oferii daruri, să uităm să primim darul care ni-l
ni
dăruieşte Dumnezeu. Să Îl primim în gândurile noastre, în inimile noastre, să ne fie călăuzitor şi
povăţuitor la toate gândurile şi faptele cele bune.
Anamaria

Parohia ortodoxă
ortodox
vă urează un
Crăciun
ciun fericit şi
La mulţii Ani !
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… şii acum te las,
las fii sănătos şi
Vesel de Crăciun,
ciun, dar nu uita
când eşti
Voios române ssă fi bun!
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