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      Joi, ora 16.00. După ce grădinița și-a închis porțile,
cei mai mici oaspeți ai serbării și târgului de carte se
îndreaptă cu pași mărunți spre școală. Majoritatea
celor care au venit la școală au frați mai mari care au
fost mai mult decât bucuroși să-i vadă.De cum au intrat
copiii de școală și s-au poziționat, Filip Șincu a ținut
morțiș să stea lângă sora lui, Ioana, care cânta, vizibil
emoționată. Ema este și ea încântată de ce aude. O
aud spunând în pauzele dintre cântece:
”- Ce frumos! Să vedem ce urmează!”
Serbarea se termină. Oaspeții noștri se bulucesc la
standurile cu cărți. Părinți și copii de grădiniță sau de
școală, încep să răsfoiască curioși cărțile. Și… ce să
auzi? Copiii rugându-se de părinți să le cumpere și
cartea aia, ba aia, ba cealaltă că e mai frumoasă, ba
cealaltă că e mai colorată. Părinții chiar sunt puși în
dificultate. Deodată apare un căpșor cu un moț în
frunte (rămas din cauza căciulii) și doi ochișori căprui
strălucitori. Îmi spune precipitat:
”-Gabi, Gabi, hai să-si alăt ceva!” Mă ia de mână.
Realizez rapid că nu am cale de întoarcere. Îl urmez.
Mă duce la un stand și-mi indică o carte viu colorată. 
”-Uite, caltea aia eu o am acasă!” Îl văd pe tati cu coada
ochiului, zâmbind…
”-Da? Și e frumoasă? Ai citit-o?” îi răspund, zâmbind…
”-Daaa, e cu avioane si cu nave spasiale!” aud
răspunsul lui, și dispare de lângă mine.
Eh, copiii de la grădi…Întotdeauna de o energie
debordantă…Îmi amintesc primul contact cu ei…Curioși,
simpatici, empatici, entuziaști, unii foarte vorbăreți,
alții puțin mai reținuți…
  ”-Si nu uita, Gabi, data viitoare când vii la noi, să-mi
aduci masinuse si dinozauli!”
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     În   data   de   25   noiembrie   am   sărbătorit   
ziua   Sfintei   Ecaterina din Alexandria, Sfânta
ocrotitoare a grădiniței, dar și ziua în care, în
urmă cu 10 ani, fusesem numit preot în prima
parohie, Ernea. Îmi propusesem cu câteva zile
înainte, să o pomenesc în rugăciunile mele
particulare, mulțumindu-i pentru tot ajutorul de
până acum, dar, iată că Dumnezeu a avut alt plan
cu mine: să mă rog Sfintei Ecaterina, împreună cu
copiii de la grădiniță și cu doamnele educatoare.
          Am încercat, după săvârșirea Acatistului,
să fac o scurtă activitate educativă, prin care să-i
familiarizez pe copii cu viața Sfintei Ecaterina
care era foarte frumoasă, înțeleaptă, bogată și de
neam bun. Ecaterina moare trasă pe roată după
ce mărturisește că este creștină. Tradiția
populară spune că Sfânta Muceniță Ecaterina
este cea care aduce înțelegere și liniște în
familiile celor căsătoriți.

BUCURA-TE, ECATERINA, MARE

MUCENITA A LUI HRISTOS!

Marius Draghici
preot, comuna Boian

Câtă bucurie!!!

    Copiii au fost minunați și ceea ce vreau să vă
transmit prin aceste câteva rânduri este puțin din
starea pe care am trăit-o eu în mijlocul lor. Rugăciunile
copiilor sunt simple cerințe și creează o stare sprituală
care îți atinge adâncul sufletului. Vă îndemn cu drag să
vă învățați copiii să se roage, căci încă de la câţiva
anişori ei trebuie învăţaţi că Dumnezeu este mare şi
bun, că ne iubeşte pe toţi. Rugăciunea îi ajută pe copii
să se liniştească şi să se simtă în siguranţă. Acest
sentiment de liniște l-am trăit astăzi în mijlocul
copiilor. Acei ochii mici care mă priveau cu atâta
curiozitate mi-au oferit o mare bucurie și pot spune că
a fost o încântare să petrec câteva clipe de rugăciune
aici şi să stau de vorbă cu ei! Mulțumesc copiilor
pentru dragostea cu care m-au primit și dăruirea cu
care   au   cântat   alături   de   mine: "Bucură-te,
Ecaterina,   mare   muceniță a lui Hristos‟.  
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască  tuturor   
sănătate trupească și sufletească!
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 PENTRU DECEMBRIE:

Sf. Nicolae
Serbare și Târg de Crăciun
Vacanța de iarnă

Doamne-ajută!



SI NOI, CEI MICI, SUNTEM PE-AICI!!!
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