
Administrația Comunei Lenauheim împreună cu 
reprezentanții bisericii și ai comunității au adus un oma-
giu eroilor neamului care au plătit prin sacri� ciul suprem 
întregirea țării. 
Manifestările s-au desfășurat la Biserica din Lenauheim, iar 
în cadrul lor a avut loc și un spectacol onagial susținut de e-
levii școlilor gimnaziale din Bulgăruș, Grabaț și Lenauheim. 

“Am dorit să marcăm și noi, la nivel local, împlinirea a 
100 de ani de la Marea Unire. Prin acest mic gest vrem să 
arătăm recunoștiința nostră față de sacri� ciul înaintașilor, 
act care a făcut posibilă existența României în actuala 
formă”, a precizat Ilie Suciu, primarul Comunei Lenauheim. 
Reprezentanții comunității au depus și coroane de � ori la 
monumentele eroilor din Lenauheim și Grabaț.
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Dragii mei...
Ne mai despart doar câteva zile 
de sărbătoarea Crăciunului, iar 
atmosfera sărbătorilor de iarnă 
a început să se simtă în întreaga 
localitate şi în casele � ecăruia. 
Crăciunul, una din cele mai im-
portante sărbători ale creştinătăţii, 
este încărcat de speranţă şi bu-
curie şi ne oferă prilejul de a sta 
alături de cei dragi şi de a ne 
regăsi resursele interioare pentru 
a depăşi obstacolele care apar, în 
mod inevitabil pe parcursul unui 
an. Personal, sper ca, alături de cei 
dragi, sărbătorile de anul acesta să 
vă aducă mai mult optimism şi, 
cu forţele refăcute, să puteţi trece 
mai uşor peste greutăţi. Crăciunul 
înseamnă mai mult decât brazi 
împodobiţi, lumânări aprinse, 
miros de cozonaci şi mere coapte.
Crăciunul este spiritul prieteniei, 
su� etul cald al mamei, al părinţilor, 
al celor dragi care luminează tot 
anul. Este bunătatea, speranţa 
renăscută. Naşterea Domnului să 
vă găsească cu su� etele liniştite, 
pline de bucurie, cu mesele 
îmbelşugate şi copiii sănătoşi, să 
aveţi parte de tot ce e mai bun şi 
curat în viaţă, gândul bun să vă 
însoţească pretutindeni, iar zâm-
betul să nu vă dispară niciodată de 
pe buze.
Vã doresc un Crăciun fericit, plin 
de lumină şi de speranţă!
La mulţi ani!

Primar, Ilie Suciu

Consiliul Local şi 
Primăria Lenauheim

vă doresc 

Sărbători fericite și 
La Mulţi Ani!

Ziua națională a României 

Moș Nicolae

Cadouri pentru copii
În � ecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, în ul-
timii ani, la copiii de la Grădinița din Lenauheim, Moș 
Nicolae vine din Germania.
Inițiativa aparține unui fost locuitor al localității 
Lenauheim, care a plecat în țări străine pentru un trai 
mai bun, domnul Britz Jakob și soția sa Britz Evi. 
Cei doi au adus și în acest an, pentru copiii de la 
grădiniță și de la ciclul primar din Lenauheim, ca-
douri pregătite special de către elevii unei școli din 
zona Nürnberg.

     “Crăciunul nu este o perioadă, 
nici un sezon, ci o stare de spirit. 
Adevăratul spirit al Crăciunului 
înseamnă să preţuieşti pacea şi 
bunăvoinţa, să oferi, din plin, 
compasiune.”

 Calvin Coolidge
 “Este Crăciun de � ecare 
dată când îl laşi pe Dumnezeu 
să îi iubească pe alţii prin tine... 
da, este Crăciun de � ecare dată 
când zâmbeşti fratelui tău şi îi 
oferi mâna ta.” 
   Maica Tereza 

www.lenauheim.ro
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Centenar

Memorie

Ziua de 20 decembrie 1989 a însemnat ieşirea întregului oraş în stradă. Toate 
marile intreprinderi se unesc, iar mulţimea se revarsă pe străzi. Sunt înlăturate 
lozincile ceauşiste şi comuniste. Oamenii s-au îndreptat spre Comitetul 
Judeţean pentru a dialoga cu autorităţile. Zeci şi zeci de mii de oameni se în-
dreptau spre centru. Armata, cei de la M.I. şi trupele de Securitate nu aveau ce 
face. Nu puteau provoca cel mai mare masacru din Europa secolului XX. 
Forţele de ordine au primit ordin să se retragă în cazărimi pentru a preîntâmpi-
na confruntările cu manifestanţii, dar şi pentru a pregăti planul de a elimimina 
Revoluţia. Se striga „Jos cu Ceauşescu!”, „Noi suntem poporul”, „Armata e cu 
noi”, „Libertate”, „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!”.
În acest timp, Nicolae Ceauşescu se adresa naţiunii prin intermediul Tele-
viziunii Române. Din rândurile mulţimii, se organizează un comitet care 
intră în sediul partidului pentru a prezenta cererile timişorenilor: demisia 
lui Ceauşescu, demisia guvernului, alegeri libere, în� inţarea unui centru de 
anchetă pentru lămurirea opresiunii de la Timişoara, tragerea la răspundere 
penală a celor care au dat ordin să se tragă în oameni, punerea în libertate a 
deţinuţilor politici, morţii să � e daţi familiilor pentru a �  îngropaţi creştineşte, 
reforma învăţământului - libertatea presei, a radioului şi a televiziunii. 
Autorităţile comuniste au pregătit o manifestaţie pro-Ceauşescu, iar pentru 
asta, în balconul Operei erau deja montare microfoane, staţiile de ampli� care, 

în momentul în 
care cei care şi-
au asumat să � e 
liderii revoluţiei 
au ajuns acolo. 
Ei au schimbat 
balconul de la 
Judeţeana de Par-
tid, acolo unde 
au urcat prima 
dată. 
Lorin Fortuna a 
fost unul din per-
sonajele centrale 
ale Revoluţiei din 

decembrie 1989, 
de la Timişoara. 
A în� inţat în ile-
galitate, în bal-
conul Operei, pe 
20 decembrie, 
alături de Claudiu 
Iordache, Fron-
tul Democratic 
Român (dizolvat 
în februarie 
1990). În faţa a 
peste 100.000 
de oameni se 
proclamă Timişoara drept primul oraş liber al României.
“Balconul Operei este sediul Frontului Democrat Român, constituit în ile-
galitate. Cât timp o revoluţie nu reuşeşte riscul e a celor care au declanşat-o. 
Dacă reuşeşte, bucuria e a celorlalţi. Noi am dus o bătălie aprigă să impunem 
că Revoluţia a debutat la Timişoara”, avea să spună regretatul Lorin Fortuna, 
primul om care a vorbit de pe balconul operei pe 20 dececembrie 1989. 
Timişoara era singură! 
Radio Europa Liberă anunţa evenimenele de la Timişoara, presa occidentală a 
relatat despre ceea ce se întâmplă în România. Timişorenii aşteptau să se ridi-
ce şi restul ţării. “Azi în Timişoara, mâine în toată ţara” era una din lozincile 
preferate ale manifestanţilor. În noaptea de 20 spre 21 decembrie 1989, mun-
citori din mai multe oraşe din Oltenia: Craiova, Calafat, Băileşti şi Caracal 
sunt trimişi în haine de gărzi patriotice la Timişoara să facă ordine. Înarmaţi 
cu bâte şi înfometaţi, oltenii sunt întâmpinaţi în Gara de Nord cu mâncare. Au 
urmat două zile în care Timişoara a fost singură. 
Revoluţia a luat sfârşit!  De abia pe 22 decembrie, Nicolae Ceauşescu a părăsit 
cu elicopterul sediul Comitetului Central. A urmat lovitura de stat. 
Până în 20 decembrie 1989, la Timişoara au murit 72 de persoane şi au fost 
rănite aproape 300. 

Sebastian Horvath

România modernă la 100 de ani
În acest an se marchează 100 de ani de la sfârșitul 
primului război mondial. Din mai multe imperii s-au 
constituit noi state și națiuni, iar Regatul România a 
fost printre câștigătorii primului război mondial și 
astfel s-a născut România modernă. Banatul a fost 
anexat și minoritatea germană din Romania, s-a 
mărit cu câteva sute de mii. A fost o coexistență 
pașnică până la cel de al doilea război mondial care 
a distrus și idila șvabilor bănățeni. Acesta a fost 
începutul distrugerii comunităților germane din 
România.
Germanii din România sunt aproape dispăruți din 
cauza relocărilor, evenimente de război, deportări și 
datorită condițiile grele de trai din comunism. După 
schimbările politice din Europa de Est 1989/1990 
un capitol al istoriei germane de colonizare, a trecut 
creat noi oportunități. Printre aceasta se numără 
existența în continuare a instituțiilor, bisericilor, 
evenimentelor politice, culturale și școlare, precum 
și alegerea unui președinte român, de naționalitate 
germană.
La 1 decembrie 2018 România sărbătorește cente-
narul unității românești. Acest eveniment este mar-
cat, printr-o varietate de evenimente culturale, în 
comunitățile românești și asociațiile din Germania 
și din întreaga lume, precum și de HOG Lenauheim 
alături de primaria Lenauheim și împreună cu par-
tenerii din Austria și Germania.
În acest an aniversarea din cadrul manifestării “Fiii 
satului” nu a fost doar un prilej de sărbătoare, ci și o 
oportunitate de a re� ecta asupra importanței unității 
în special în contextul Uniunii Europene. Cum se 
poate menține propria unitate într-un popor, astfel 
încât să poată contribui la unitatea Uniunii Euro-
pene în același timp? Ce valori ar trebui să dețină în 
calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, astfel încât 
putem crea o bază solidă pentru unitatea europeană? 

Cum putem ancora aceste valo-

ri adânc în viața noastră de zi cu zi? Acestea sunt 
întrebări care ne-au ghidat prin anul aniversar 2018 
dar și pe viitor.
Aniversarea noastră din septembrie a fost o cele-
brare a valorilor care ne conduc către unitate. Când 
manifestarea “Fiii satului” a fost lansată, ne-am gân-
dit, noi de la HOG Lenauheim și liderii din primaria 
Lenauheim, încă de atunci, la o mai bună înțelegere 
între națiuni, coexistența pașnică și la întâlniri peri-
odice, � e în cadrul reuniunilor din Germania sau la 
evenimente în Lenauheim. În asfel de ocazii, există 
posibilitatea apropierii, astfel încât ambele părți să 
împărtășească experiența, mod în care putem găsi 
proiecte comune pentru comunitățile noastre, pen-
tru viitor.
În acest an am avut onoarea de a-l primi pe dom-
nul primar Ilie Suciu în Ulm la Heimattag - Reu-
niunea șvabilor bănățeni din toată lumea. Dom-
nia sa a avut asfel ocazia să întâlnească mulți șvabi 
bănățeni și să discute cu ei. Aceștia, la rândul lor 
sunt dispuși să viziteze comuna Lenauheim, pen-
tru a menține contacte cu țara de origine și pentru 
a sprijini localitatea lor natală, Lenauheim, într-o 
Europă comună. Multe mulțumiri aduc pe această 
cale comunității din Lenauheim pentru o bună co-
laborare cu șvabii bănățeni originari din Lenauheim 
a� ați acum în Germania. Un alt aspect în coopera-
rea și înțelegerea noastră este istoria locală și Muzeul 
Lenau, în interiorul căruia deschidem întodeauna 
festivitățiile manifestării „Fiii satului“. Comunitatea 
HOG Lenauheim menține permanent contactul 
pentru păstrarea exponatelor din muzeu, unic în 
România. Pentru acest proiect, dar nu numai pentru 
el, am gasit și vom continua să găsim sprijin din par-
tea Referentului Cultural pentru Europa de Sud-Est 
la Muzeul Șvabilor Dunăreni din Ulm, doamna Dr. 
Volkmann, căreia îi mulțumim.
Pacea și liniște pot exista între oameni și națiuni nu-

mai atunci când oamenii comunică, vorbesc și nu în 
ultimul rând își cunosc istoria, iar acesta este un as-
pect care preocupă de un timp îndelungat întreaga 
conducere a HOG Lenauheim.
În ceea ce privește localitatea nostră natală 
Lenauheim, se poate vorbi de un sprijin popular față 
de anexarea la România. Anul trecut am sărbătorit 
aici, în Lenauheim, 250 de ani de la așezarea germa-
nilor în Csatád / Lenauheim și fondarea satului în 
forma sa actuală. Csatád, numele localității folosit 
până în 1926 și care până în 1918 aparținea timp de 
150 de ani de Austro-Ungaria, imperiu care a fost 
confruntat cu modi� cări teritoriale permanente. 
Sub conducerea maghiară nu a existat întotdeauna 
o viață ușoară, mai ales în privința limbii germane. 
Șvabii au trebuit să vorbească limba maghiară și 
să-și pună nume maghiar ca să poată �  angajați. 
Acest lucru s-a întâmplat frecvent, dar majoritatea 
populației din satele bănățene, înclusiv Lenauheim, 
a trăit într-o “enclavă de limbă germană”.
Legătura cu România Mare a promis mult din 
perspectivă politică, dar în cele din urmă nu totul a 
fost respectat. Copiii puteau învăța din nou în limba 
germană un mare avantaj care a fost păstrat chiar și 
în perioada comunistă din România. A fost un el-
ement crucial pentru viitorul nostru în momentul 
când am decis să emigram în Germania. Astăzi, 
după reîntoarcerea de atâtea ori a noastră, aici, în 
satul nostru natal, împreună cu cetățenii actuali ai 
localității și alți oaspeții de onoare, putem petrece 
ore fericite și putem construi planuri pentru viitor.
HOG-ul, împreună cu primaria Lenauheim pledează 
pentru cultură, bună înțelegere internațională și în-
grijirea localității Lenauheim. Aceasta este ceea ce 
dorim să exprimăm în anul centenar al României.

Werner Griebel
Vorsitzender der HOG Lenauheim

20 Decembrie 1989
Timișoara, primul oraș liber de comunism din România

Dimineaţă, forţele de represiune stăpânesc oraşul, însă lucrătorii din tot mai multe fabrici refuză să reia activitatea şi se adună în curţile unităţilor pentru a 
protesta. După ora 10:00, muncitorii ies din unităţile economice şi se îndreaptă în coloană spre centrul oraşului. Către ora 13,00, dispozitivul militar din faţa O-
perei este dat peste cap. Este ocupată piaţa, iar un grup de protestatari, în frunte cu Lorin Fortuna, pătrunde în Operă. Liderii Revoluţiei se vor instala în Balcon, 
de unde vor vorbi mulţimii impresionante adunate acolo. Ştiri despre declararea Timişoarei oraş liber vor �  transmise în continuare în străinătate prin grija şi 
efortul Consulatului Iugoslaviei la Timişoara. Zeci de mii de oameni vin din toate colţurile oraşului şi din alte localităţi. Soseşte la Timişoara prim-ministrul Con-
stantin Dăscălescu, care este surprins de amploarea demonstraţiilor. Intră în negocieri cu reprezentanţii protestatarilor a� aţi în faţa Comitetului Judeţean de Par-
tid, dar nu se ajunge la niciun rezultat. Spre seară, începe operaţiunea de eliberare a primelor persoane reţinute în timpul evenimentelor de sâmbătă şi duminică.

proclamă Timişoara drept primul oraş liber al României.
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Betleemul, situat în Palestina, este o cetate mică, la jumătatea drumului între Ierusalim 
și Hebron, unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul și unde Avraam a vorbit la stejarul 
Mamvri cu cei trei îngeri.
Hristos S-a născut într-o peșteră. Peştera este simbolul întunericului. Hristos a venit 
să aducă lumină şi în temniţa iadului dar şi în lumea care era în noapte. Veacul de 
până la venirea lui Hristos se a� a într-o lungă noapte, în care lumea era oarbă, stând în 
întunericul păcatului și al slujirii idolești. Hristos S-a născut noaptea , ca să arate că El 
a venit să aducă lumină și să risipească întunericul din peșterile iadului și întunericul 
păcatului de pe fața pământului. S-a născut în miezul nopții, ca să lumineze peșterile 
întunericului veacului acestuia, întunecat de atâtea mii de ani, pentru că Hristos este 
lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care va să vină în lume. El de la 
început era lumina lumii și a venit să lumineze și să strălucească cu razele soarelui 
dumnezeirii Sale.
Încă de la începuturile creștinătății, din seara ajunului, slujitorii Bisericii (preoții și 
cântăreții) umblau, ca și azi, cu icoana Nașterii Domnului pe la casele credincioșilor, 
pentru a le vesti măritul praznic de a doua zi. Cu timpul, s-a instituit și postul 
Crăciunului, iar ziua sărbătorii însăși era zi de repaus; până și sclavii erau scutiți în 
această zi de corvezile obișnuite. Erau oprite, prin legi civile orice fel de lucru. 
Creștinii, tot din seara ajunului, cu mic cu mare, mergeau din casă în casă vestind 
Nașterea Domnului prin colinde, cu sorcova, plugușorul, la care cu timpul s-au adăugat 
și altele, de origine si concepție pur creștină, care fac din sărbătoarea Crăciunului una 
dintre cele mai deosebite și mai populare sărbători ale Ortodoxiei românești.

Nașterea Domnului se serba, ca și azi, la 25 decembrie, potrivit unei vechi tradiții, care 
spune că în acea perioadă a avut loc recensământul lui Cezar August, la data de 25 
decembrie anul 754 ab Urbe condita (de la fondarea Romei), în timpul căruia Sf. evan-
ghelist Luca ne spune că s-a întâmplat Nașterea Domnului (Luca II, 1 ). După Sf. Ioan 
Gură de Aur, tradiția aceasta este foarte veche și la Roma,  acolo, spune el, Nașterea 
Domnului s-ar �  serbat încă de la început la 25 decembrie. Cam același lucru a� rma, 
puțin mai târziu, și Fericitul Ieronim, într-o cuvântare ținută de el la Ierusalim; cu 
convingerea că în această zi S-a născut Hristos, în ziua de 25 decembrie.
Această mare zi, a venirii Împăratului la lumea creată cândva de El, a fost vestită de 
îngeri păstorilor și arătată de steaua de la răsărit magilor. Magii erau cititori în stele și 
de la stea au a� at că s-a născut un Împărat. Venind în Betleem au mers direct la palatul 
lui Irod căutând Pruncul născut,  pentru că ei așa gândeau că Pruncul împărătesc nu 
se putea naște decât într-un palat. Nu mică le-a fost uimirea când li s-a decoperit lo-
cul nașterii, acea sărăcăcioasă peșteră. Cum un Împărat se naște într-un asemenea loc 
umil? câtă smerenie au putut descoperi. Hristos S-a născut într-o zi de Duminică; tot 
Duminica S-a botezat, cum arată S� nții Părinți de la Sinodul de la Calcedon. Duminica 
a înviat din morţi (Matei 28, 1). Duminica a trimis Hristos pe Duhul Sfânt peste S� nţii 
Săi ucenici şi Apostoli. Duminica S� nții Apostoli făceau Sfânta Liturghie. Tot Dumi-
nica s-a dat și Apocalipsa, pentru că Sfântul Evanghelist Ioan zice: Am fost în duh în 
zi de Duminică (Apocalipsa 1, 10). În ziua aceasta a făcut Dumnezeu lumina.Iată dar, 
câte sunt legate de ziua Duminicii! De aceea a s� nțit Dumnezeu ziua Duminicii și cu 
Naşterea Sa.                  Preot Ciucur Aurelian Ștefan, Lenauheim

Nașterea Domnului, nașterea noastră

Iubiţi credincioşi,
Ne apropiem de Praznicul Naşterii Domnului şi de trecerea în anul următor. 
Chiar dacă în restul anului suntem preocupaţi doar de treburile noastre şi de ai 
noştri, parcă ceva ne schimbă dispoziţia şi atitudinea faţă de restul lumii când se 
apropie sărbătorile de iarnă şi devenim  mai sensibili, mai generoşi, inima noastră 
se lărgeşte şi încap şi alţii în ea.
Acest fenomen are mai multe explicaţii. Sociologii vorbesc pe bună dreptate de-
spre nostalgia copilăriei, cand inima noatră inocentă trăia bucuria sărbătorilor şi 
a comuniunii cu semenii  într-un mod � resc, intens. Totodată mulţi dintre noi ne 
amintim atmosfera de credinţă şi bucurie împărtăşită cu întreaga comunitate în 
care am crescut.
Biserica oferă şi explicaţia profundă a bucuriei pe care o resimţim de sărbători. 
Sărbătorile sunt legate de Biserică şi Dumnezeu este prezent în bucuria noastră. 
Liniştea su� etească sau pacea interioară vin din Harul Lui Dumnezeu care se 
revarsă în inima noastră în aceste momente.
Din păcate, starea societăţii actuale este în continuă deteriorare. În mod conştient, 
oameni străini de Dumnezeu acţionează prin toate pârghiile accesibile lor pentru 
înlocuirea Lui Hristos din conştiinţa omenirii cu surogate dăunătoare. Reclamele 
şi � lmele invadează subconştientul copiilor noştri introducând imagini ca cele ale 
unui moş îmbrăcat în roşu, supraponderal şi hazliu, însoţit de reni şi spiriduşi, sau 
a supraabundenţei de cadouri. Toate acestea au atât scop comercial, cât şi evident 
anticreştin. Cei mai mulţi dintre copii nu mai ştiu clar ce sărbătorim de Crăciun şi 

de S� ntele Paşti, în schimb ştiu că de Paşti vine iepuraşul şi de Crăciun moşul, şi le 
e de ajuns. Trăirea în acest mediu ne usucă su� etele, în timp ce conştiinţa noastră 
deformată prin valorile false inoculate ne dă impresia că suntem fericiţi, că „trăim 
o viaţă bună”.
Iubiţi credincioşi, Hristos nu s-a născut şi nu a crescut în belşug. Pentru el viaţa a 
fost o jetfă continuă ce a culminat pe Golgota, ca noi să putem redobândi Raiul, 
singurul nostru ţel adevărat şi singurul care ni se ascunde ochilor noştri în mirajul 
lumii moderne. 
Reaşezarea Lui Dumnezeu în centrul vieţii oamenilor este principalul obiectiv al 
preoţilor contemporani. Suntem cu toţii îngrijoraţi de calitatea educaţiei noilor 
generaţii, care se înstrăinează atât de Dumnezeu, cât şi de şcoală şi de părinţi. Vă 
îndemnăm ca împreună să lucrăm pentru schimbarea mentalităţii copiilor noştri. 
Aceasta nu se face brusc, ci pas cu pas, prin exemplu personal, prin răbdare şi timp 
acordat Lui Dumnezeu şi copiilor. Şi Dumnezeu va �  cel care ne va transforma pe 
toţi, aşa cum ştie El mai bine. 
Însă pe Dumnezeu nu-L putem găsi cu adevărat dacă nu îl întâlnim în S� ntele 
Taine ale Bisericii. Intraţi pe uşa bisericii, adresaţi-vă preoţilor şi veţi găsi rezolva-
rea problemelor familiei dumneavoastră.
Aşa va intra şi Hristos pe uşa inimii noastre, şi nu va mai pleca.
Tuturor locuitorilor comunei noastre le urăm ca Domnul să se nască în inimile lor, 
„Sărbători fericite” şi „La mulţi ani”!
            Preot paroh Cristian Capotă, Parohia Ortodoxă Română Grabaţi

La “plinirea vremii” (Galateni 4,4), Dumnezeu S-a întrupat, “chip de rob luând” (Fil-
ipeni 2, 7) şi S-a născut din Fecioara Maria, pentru mântuirea neamului omenesc.

Sărbătoarea Crăciunului, naşterea Domnului

„Îl urmez pe Iisus: Iisus este Dumnezeul meu, soţul meu, viaţa mea, singura mea iubire, 
Iisus este totul în tot. Din această cauză nu mă tem niciodată” Maica Tereza (1910-1997)

Viaţa religioasă
“Îngerul le-a zis: Nu vătemeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pen-
tru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitorul, care este Hristos Domnul…”( Lc. 2,10-11)

La � nele � ecărui an, o bucurie sfântă îşi face loc în viaţa � ecărui creştin. Naşterea 
Domnului nostru Iisus Hristos în ieslea din Betleem, ”când cerul s-a deschis şi 
pământul s-a luminat”, ne cheamă să � m părtaşi marii iubiri a luiDumnezeu.
Prin naşterea sa cu trup din Sfânta Fecioară Maria, Fiul lui Dumnezeu coboară 
din slava Sa în peştera cea săracă a Betleemului. Mai presus de înţelegerea minţii 
omeneşti şi spre uimirea de neînţeles a Puterilorcereşti, Fiul lui Dumnezeu ia 
chip de rob,”făcându-se asemenea oamenilor”, afară de păcat. Această tainică 
lucrare Îl face pe Hristos Domnul permanent actual şiviu în viaţa oamenilor, 
renăscându-se, astfel în ieslea su� etelorlor ca Mângâietor, Luminător, Călăuzitor 
spre tot ce este de folos şi mântuitor. Acest lucru îl arată colindul: “Răsună înspre 
seară / Al clopotelor cânt, / Că vine ,vine iară / Iisus pe-acest pământ. / El vine’n 
leagăn verde, / De îngeraşi purtat, / Să scape lumea întreagă / De rău şi de păcat”.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu ne umple de convingerea că Dumnezeu este cu 
noi. Domnul ne promite: “Iată cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitulveacului”. 
Bradul de Crăciun , care rămâne verde, simbolizează pe Iisus Cel veşnic, de la 
Care dobândim şi noi viaţa cea veşnică şi nepieritoare, înfruntând cu stăruinţă 

iarna păcatelor şi gerul pătrunzător al ispitelor.
Sub brad, Moş Crăciun aduce daruri pentru toţi, dar mai ales pentru copiii care 
poartă pe chipurile lor gingaşe nevinovăţia PrunculuiIisus.
În acest fel ne aducem aminte de darurile minunate pe care le-a adusHristos, la 
venirea Sa în lume: “la cei nemulţumitori a venit Făcătorul de bine, la cei robiţi 
Eliberatorul, la cei ce şedeau în întuneric a venit Soarele dreptăţii,în iad Lumina, 
în moarte Viaţa, pentru cei căzuţi Învierea”.
Sărbătoarea cu datinile ei creştineşti trebuiesă � e pentru noi prilej de întărire a 
credinţei, de sporire a speranţei că Dumnezeu veghează asupranoastră chiar şi 
când suntem învăluiţi de necazuri şi dureri, de nedreptăţi şi amărăciuni.
Trăind după Evanghelia lui Hristos şi imitând exemplul Său sublim de puritate şi 
virtute, inima noastră devine o iesle sfântă în care Domnul nostru se sălăşluieşte 
cu harul şi cu îndurările Sale şi ne face fericiţi.
Fie ca s� ntele sărbători să vă aducă împlinirea tuturor dorinţelor de folos şi 
mântuire.
                  Preot Valentin Cazac

Bucuria cea Sfântă, Hristos S-a născut!



A se întâlni este un început,
A sta împreună este un progres

Colaborarea este un succes.
     (Henry Ford)

Un Crăciun 
binecuvântat și toate 

urările de bine pentru 
Anul Nou 2019 

vă transmite 
Consiliul și  

Administrația Asocierii 
Comunale Kirn-Land!

Primar, Werner Müller
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Acum când colindele născute 
sub zăpezi, aduc cu ele mireas-
ma de Iisus născut în iesle, 
simţim tot mai tare atmosfera 
de sărbătoare ce se apropie.
Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul 
Crăciunului să vă intre în casă.
Deschideţi inimile şi lăsaţi Bu-
curia şi Împlinirea să vă intre în 
suflet. Deschideţi larg braţele 
şi îmbrăţişarea voastră caldă, 
vorba bună şi gândul curat să 
fie cel mai de preţ cadou pentru 
cei dragi!
Fie ca sărbătorile de iarnă să vă 
aducă linişte, căldură şi armo-
nie în suflet. 
Crăciun fericit şi un An Nou 
plin de împliniri!
La mulţi ani!

Bucuria vine din lucrurile 
mărunte, liniştea din suflet, 
iar căldura din inimă. E acum 
cumpăna dintre ani! Să privim 
înapoi cu iertare, înainte cu 
speranţă, în jos cu întelegere, şi 
în sus cu recunoştinţă.
În prag de sărbători, cu pacea, lu-
mina şi căldura în su� et, vă do-
resc să aveţi parte de zile minu-
nate, de un Moş Crăciun darnic şi 
bun, să vă bucuraţi şi să aşteptaţi 
anul ce vine. Un an mai bogat în 
împliniri, mai înalt în aspiraţii şi 
plin de succese.
Fie ca S� ntele Sărbători ale 
Craciunului să vă aducă pace în 
su� et şi să vă lumineze chipul de 
fericire. 
Crăciun Fericit, La mulţi Ani!

Marilen Gabriel Pirtea
Senator  în Parlamentul 

României
Dragii mei...
Anul care se încheie a fost un timp al realizărilor, în ciuda diverselor pro-
bleme economice. Ţara noastră ar trebui să se îndrepte doar către valorile 
democratice şi ale libertăţii. Din păcate, societatea românească profundă 
are uneori mai multă deschidere şi înţelegere pentru aceste valori decât 
reprezentanţii ei. Acum însă, înaintea Crăciunului, trebuie să ne gândim 
că lucrurile mici scriu istoria binelui şi că fără bunătate, iubire şi respect, 
viaţa nu este decât vanitate şi întuneric, dispreţ şi violenţă. 
De S� ntele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima 
pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să � m mai buni şi să privim înainte 
cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va �  
presărat cu împliniri.
Tuturor, copii, părinţi şi bunici, celor din ţară şi celor ce petreceţi Crăciunul 
în alte ţări ale lumii, vă doresc sărbători fericite, pace su� etească şi motive 
de mândrie! 
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
    Primarul Comunei Lenauheim, Ilie Suciu

Călin Dobra
Președintele Consiliului 

Județean Timiş

Se împlineşte un secol de când noi, românii, avem o ţară pe care o putem 
numi casă şi o identitate naţională cu care ne putem mândri nu doar în 
intimitatea căminului nostru, ci şi peste hotare. Şi, pentru că se apropie 
Crăciunul cu numărul 100 pe care îl sărbătorim în marea noastră fami-
lie ce poartă numele de România, vreau să vă transmit, în special vouă, 
dragi concetăţeni din judeţul Timiş, că este momentul să � m mai uniţi 
ca oricând, să ne întoarcem acasă, să ne regăsim părinţii, fraţii, copiii, 
nepoţii, dar şi pe noi înşine şi, împreună, să ne bucurăm de Naşterea lui 
Iisus Hristos.
Cu cele mai bune gânduri de sănătate şi prosperitate, vă doresc un Crăciun 
luminat de bucurie şi la mulţi ani!
      Prefectul Județului Timiș, Eva-Georgeta Andreaș

 Vă dorec ca Sărbătorile 
Nașterii Mântuitorului să vă 
găsească fericiți, împăcați și dar-
nici. 
 Fericiți pentru că sunteți bine, 
alături de cei dragi, împăcați cu ce 
aveți, pentru că alții au mai puțin, 
darnici pentru a arăta că sunteți 
recunoscători. 
 Fie ca anul care vine să 
însemne pentru dumneavoastră o 
nouă treaptă pe care o urcați. 
 Vă dorim o viaţă împlinită, 
lumină în gânduri, caldură în su-
flet și fericire!

Crăciun fericit! La Mulți Ani !

Werner Griebel
Președinte HOG Lenauheim

Mannheim, în decembrie 2018


