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Prefață
Proiectului Transnațional „Tradiții și obiceiuri
de o parte și de alta a Prutului și a românilor de
pretutindeni” a continuat cu cea de-a doua ediție a
atelierului digital având tema „De la rădăcinile unui
suflet de român”.
Sărbătorile de iarnă aduc cele mai frumoase tradiții
românești care ne încântă sufletele. Oricine își
amintește de aceasta perioadă, când timpul parcă stă
în loc, iar poveștile bunicilor prind viață și
întipăresc bucurie pe chipul tuturor. Îți fuge gândul
la zăpadă, mirosul de cozonac făcut la cuptorul de
cărămidă și la colindele care completează atmosfera
de emoție sufletească pe care abia aștepți să le
primești și să le asculți.
Obiceiurile exprimă înțelepciunea populară a
neamului, esența bogăției noastre spirituale.
Sărbătorile de iarnă încep o dată cu Sfântul Nicolae,
la 6 decembrie și se încheie la 7 ianuarie, ziua
Sfântului Ioan Botezătorul. Tradițiile și obiceiurile
românilor diferă de la o zonă la alta, dar frumusețea
lor dăinuie peste veacuri. Asistăm astfel la crearea
unor punți trainice între generații. Proiectul ne
ajută să vedem cum se păstrează datinile și
obiceiurile strămoșești, chiar și în condițiile în care
tehnologia acaparează viața tuturor.

În cadrul atelierului, familiile de români de
pretutindeni au retrăit amintiri ale tradițiilor de
iarnă cu care ei au crescut și pe care au avut ocazia
să le transmită copiilor lor. A avut ca participanți
170 de elevi ai claselor I-X și grădiniță, dornici să
descopere și o lume diferită de cea care le este
cunoscută. Participanților din România (din Iași,
Oradea, Bacău, Botoșani, Olt, Sibiu, Târgu-Neamț,
Bihor, Suceava, Bistrița, Câmpina) li se alătură și
tineri
nerăbdători
să
exploreze
obiceiuri
necunoscute din Germania, Irlanda, Italia, Belgia și
Republica Moldova.
Activitatea principală a proiectului a constat într-un
atelier digital care a avut loc pe parcursul
Sărbătorilor de iarnă, în perioada 6 decembrie
2021- 7 ianuarie 2022.

Profesor Floricica Morariu,
coordonatorul proiectului
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași

Participarea în cadrul Proiectului Transnațional
„De la rădăcinile unui suflet de român” a fost un
privilegiu, o bucurie, o oportunitate de a fi alături
de

oameni

frumoși!

Multitudinea

valorilor

autentice, împărtășite aici, fac din acest proiect o
reușită și un exemplu de urmat!
Profesor Ines Crețu,
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași
Ne-am dorit prin acest atelier digital să
cultivăm la elevi convingerea că tradiția merită
păstrată, întrucât ea este calea prin care ne
afirmăm valoarea, prin care refacem legătura cu
buna învățătură a strămoșilor. Îi încurajăm astfel
să folosească tehnologia pentru a recunoaște
valorile neamului și pentru a păstra frumosul
autentic.
Profesor Simona Iuscinschi,
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași
Un mare mulțumesc, din rădăcinile unui suflet
de româncă, pentru toți oamenii minunați care au
participat la atelierul nostru digital! Contribuția
fiecăruia dintre voi este prețioasă și autentică.
Profesor Lăcrămioara Tufescu,
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași

Tradiții și
obiceiuri de o
parte și de alta
a Prutului și a
românilor de
pretutindeni

Ambros Lucian
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Evdochia Pascaru

Sfântul Nicolae

Vine moșul prin troiene cu
bomboane și nuiele (moș
Nicolae)

Legenda
Se spune că sfântul Nicolae a fost unicul copil într-o
famile înstărită. El slujea la biserica din localitate. Acolo
locuia o famile sărmană cu trei fete. Tatăl fetelor a vrut
să le vândă, dar moș Nicolae s-a strecurat pe geam și a
pus într-un ciorap o pungă cu galbeni. De aici vine
obiceiul de a pune în ghetuțele lustruite dulciuri pentru
copiii cuminți și nuielușă pentru cei năzbâtioși.

La Moldova sfântul Nicolae vine pe data
de 19 decembrie, dar eu deja am pregătit
ciorăpiorul pentru ca moșul să-mi pună
în el darul meritat.

Cirăpiorul am pregătit, moș Nicolae a sosit.
Daruri multe am primit, mama, tata-i mulțumit,
Că am fost ascultător, părinților de-ajutor,
La școală am fost cuminte, fiți și voi, luați aminte
Moșul vine la copil cuminte.

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Fiecare om este obligat să
păstreze și să transmită
urmașilor acele obiceiuri și
tradiții, care ne reprezintă ca
popor.

Anul Nou

Sărbătoare ce o sărbătorim
împreună cu familia.

În ajunul sărbătorii
mergem cu părinții la
bunei ca să le urăm :
-Un an nou fericit,
multă sănătate,
prosperitate și succese
mari în toate.

Bradul am împodobit

În casă ordine-am făcut,
Și masa-i este plină cu bucate.
Sub brad uncheașul bun a strecurat
Cadoul mult dorit și adorat.

Masa de sărbătoare

Ne așezăm cuminți la masă
Cu-ai mei părinți frumoși.
Și le urăm la toți din casă:
-Să fie sănătoși!

Botezul Domnului

Seara în ajunul Botezului Domnului
După orele 12:00 începe slujba pentru una din
cele mai importante sărbători creștine: Sfântul Ioan
Botezătorul sau Botezul Domnului. În timpul acestei
slujbe se face agheazma mare și se sfințesc toate
apele. Această agheazmă se păstrează pe tot
parcursul anului. Ea se folosește pentru tratarea
diferitor boli.
La sfârșitul slujbei vânâtorii din sat trag în aer
câteva focuri de armă, gloanțele fiind încărcate cu
hârtie, lumea de la biserică strâng bucățelele de
hârtie și le duc acasă ca pe parcursul anului să afume
de sperieți copiii mici cu aceste bucățele de hârtie.
Când vin părinții de la slujbă aduc aghezmă și
anafură iar cei de acasă mănâncă anafură și beau
agheazmă, se toarnă în fântână.
Nu se permite de a spăla rufe timp de două
sîptîmâni, deoarece apa este sfințită.

Ambrus Alessia Ioana
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Numele meu este Alessia
Ioana. Sunt o fetiță în vârstă
de 6 anișori, sunt veselă și
prietenoasă și îmi place
foarte foarte mult să colorez.
De aceea, am acceptat cu drag
să particip la Proiectul
Transnațional „Tradiții și
obiceiuri de o parte și de alta
a Prutului și a românilor de
pretutindeni”.

Pentru mine și părinții mei Crăciunul reprezintă
reunirea familiei. Matușa Rodica și unchiul Claudiu
împreună cu verișorul meu Mario, mătușa Doina
împreună cu verișorul Vladuț ne-am revăzut, ne-am
bucurat, și am sărbatorit împreună Nașterea
Domnului.
M-aș fi bucurat să îi am alături și pe bunicii mei,
însă ei sunt departe de noi, în România.

În cele ce urmează vă prezint câteva imagini cu
pregătirile familiei mele pentru Sărbătoarea Nașterii
Domnului (Crăciunul).

Cu colinde și voie bună pregătim brăduțul.

Cu mult entuziasm i am scris Moșului, i-am desenat și
am pregătit biscuiții lui preferați

Masa de Crăciun este
tradițional românească
(sarmale, salata boeuf).
Preferații mei sunt
cozonacii! Hmmm...
delicioși!

Prima zi de Crăciun începe cu
Slujba Nașterii Domnului, la
Biserica ortodoxă din
Germania, în Kassel, orașul în
care locuim.
La finalul slujbei am cântat
colinde împreună cu copilașii
parohiei și ne-am bucurat
nespus și de prezența lui Moș
Crăciun care ne-a dat fiecăruia
punguțe cu dulciuri și jucării.
MINUNAT!

Vă mulțumesc pentru atenție!
Vă doresc sănătate și un an nou plin de bucurii și
împliniri.
Toate cele bune, ALESSIA și familia mea.

Andoni Daniel
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Aliona Bodean

Anton Paul
Școala „Dimitrie Ghika”
Localitatea Comănești
Profesor îndrumător: Oana Garbriela Timaru

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Argint Laura
Școala Gimnazială „Gheorghe Asachi”
Localitatea Cucoara, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Ina Goța

Sfântul Nicolae

Îmi plac foarte mult
sărbătorile, mai ales când
vine Moș Nicolae.. Pregătesc
ciubotelele, pentru că știu că
am fost foarte ascultătoare și
cred că merit ceva?

Pregătirile
sunt în toi.

Ciuboțelele le-am curățat, lângă sobă le-am așezat.

Să nu fie cu supărare,
i-am pregătit și lui o
gustare: bomboane,
nuci și mere, să le
mănânce cu plăcere.

Vă mulțumesc și
vă aștept în ospeție.

Avram Ana Maria
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Floricica Morariu

Sfântul Nicolae
În ajun de Sfântul Nicolae eram nerăbdătoare
să îmi lustruiesc ghetuțele.
Când se face seară eu împreună cu frații mei
punem ghetele la ușa dulapului cum făceam în
fiecare an de când mă știu.
După ce ne-am uitat la un film interesant
împreună am făcut patul, rugăciunea și m-am
culcat. Noaptea aceasta era una dintre cea mai lungă
noapte de până acum.
Într-un sfârșit vine și dimineața și ne trezim cu
o mulțime de dulciuri și fructe în ghetuțe. Eu pe
lângă acestea am mai avut un puzzle, iar Lucas,
fratele meu mai mic avea un lego cu un dragon.
Noi ne-am simțit foarte bine când am primit
dulciurile, acea zi a fost foarte frumoasă.

Nașterea Domnului (Crăciunul)

În ziua de 23
decembrie seara
împreună cu frații
mei am făcut bradul.
Fiecare a legat ață la
globuri pentru a
putea fi puse în brad.
În acest timp
ascultam colinde.
La sfârșit bradul
arăta foarte frumos.

Vineri pe 24 decembrie
seara după terminarea
prăjiturilor eu împreună cu
fratele meu mai mic Lukas
am încercat să facem niște
decorațiuni pentru a decora
camera noastră.
Eu am reușit să fac un
brăduț, iar Lukas a făcut un
om de zăpadă. La sfârșit
lam pus în brad.

În ziua de tot de 24
decembrie dimineață am
pregătit împreună cu fratele
meu mai mare Andrei o
mulțime de prăjituri cum ar fi :
albă ca zăpada, faguri, caise,
prăjituri cu nucă și nucă de
cocos și cozonac.
Cel mai greu de făcut mi s-a
părut cozonacul și albă ca
zăpada.
Albă ca zăpada mi s-a părut
greu de făcut deoarece crema
se prindea foarte ușor și se
ardea, iar foile greu de întins.

Dimineață pe 25 decembrie
ne pregăteam să mergem la
bunici și era să uităm de cadouri,
dar mama ne-a strigat să vedem
ce este sub brad.
Eu am primit 2 cărți, un
portofel, 3 perechi de șosete, un
parfum și 2 hanorace.
Fratele meu, Lukas a primit trei
jocuri de societate, o mașinuță cu
telecomandă și un lego.

Anul Nou

Revelionul în familie

Anul acesta de revelion
am fost la bunici și am
făcut un tort diplomat și
am tăiat legumele pentru
salata de boeuf, iar
bunica a făcut răcituri.

Facerea curățeniei
Cât bunica a preparat restul mâncării am rămas să
fac curățenia pentru anul nou, dând cu aspiratorul
și ștergând praful.

Tradițiile de Anul Nou
Tradițiile în familia noastră sunt să mâncăm pește
în seara de revelion, să ne îmbrăcăm în roșu, să
bem șampanie și să ne uităm la televizor până pe la
ora 2.

Artificiile

Aproape de ora
douăsprezece noaptea
au început să apară
artificiile pe cer și neam bucurat mult când
le-am văzut strălucind
pe cer.

Bălan Iris
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Bec Natalia Bogdana
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului (Crăciunul)

Anul Nou

Fiecare țară are diferite simboluri aducătoare de noroc.
În Germania porcul este reprezentativ în acest sens.

Iată cum a devenit porcul norocos
Premiul de consolare
„Am un porc” - aceasta este o expresie atunci când cineva
are un noroc neașteptat sau nemeritat. Este posibil ca
această frază să se întoarcă la obiceiul medieval de a
înmâna celui mai slab un porc ca premiu de consolare în
competițiile populare. Ceea ce era intenționat ca batjocură
și ridicol s-a dovedit a fi o lovitură de noroc neașteptată
pentru învins. Pentru că un porc era foarte valoros în Evul
Mediu. Însemna hrană, urmași și astfel prosperitate.
Porcul de consolare a devenit porcul norocos.

Purcel în coș
Există obiceiul de a trece un purcel într-un coș în noaptea
de Revelion. Oricine se atinge de el are un an bun.
Cursa purceilor
În cele mai vechi timpuri, se țineau adesea curse de
purcei. Animalul era pus într-un cerc de participanți. Cine
prindea porcul îl primea drept premiu.
A nimeri negrul
În trecut, negrul de pe țintă avea adesea forma unui
mistreț. Cei care au dat lovitura au fost norocoși.
Simbol al fertilității
Porcul nu este doar un simbol al norocului, ci - datorită
numărului mare de purcei - și un simbol al fertilității. De
acolo nu a mai fost mult până la pușculiță.

Prima zi din an am
început-o la biserică.
După slujbă, am mers cu
Sorcova la prietenii noștri
Carmen şi Radu.
Nu e o tradiție de anul nou,
însă ziua noastră s-a
încheiat la o piscină unde
am înotat şi ne-am bucurat
de apă. Știți, eu ador sa
merg la piscină.
Mi-ar plăcea să fie o
tradiție măcar săptămânală.

Botezul Domnului
În Germania Boboteaza e
sărbătorită ceva mai
special. Fiind zi lucrătoare,
e posibil ca şi preoţii să
lucreze de dimineaţă şi nu
se face nici slujbă la
biserică iar copiii merg la
şcoală sau grădiniţă. Anul
acesta s-a făcut slujbă însă
eu am fost la grădiniţă.
Mama şi tata au avut grijă
să îmi aducă Apă Sfinţită
pe care o luăm timp de o
săptămană, în fiecare
dimineaţă.

Sfântul Ioan Botezătorul

Mă bucur că am avut ocazia să vă prezint cum mi-am
petrecut sărbătorile de iarnă.
Cu drag,
Natalia Bogdana Bec

Bejan Gabriela
I.P. Gimnaziul „Ion Creangă”
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Diana Rotari

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Bejenaru Sofia-Maria
Colegiu Național „Mihai Eminescu”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Gabriela Andronic

Sfântul Nicolae

În așteptarea lui Moș Nicolae….
În timp ce îmi pregăteam cizmulițele, mama îmi
povestea din noua despre Sfântul Nicolae, precum ca este
părintele bun şi înţelept, care dăruieşte lumină şi har
credincioşilor, este ocrotitor al copiilor şi apărător al credinţei
ortodoxe. Iar dacă în ziua de 6 decembrie ninge, se spune că
Moșul îşi scutură barba, iar iarna poate să înceapă. Aceasta
este ziua în care binele învinge, prin credinţă, răul, iar în
popor este numită Sânicoara.
Lustruindu-mi cizmulițele mă gândeam la ce o să găsesc
mâine dimineață în ele, cu emoții și nerăbdare mă duc la
somn, dorindu-mi să treacă noaptea repede să văd cadourile
ce le voi primi eu și surioara mea Beatrice, a doua zi.

Bucurie: a venit Moș Nicolae !
M-am trezit înaintea alarmei de trezire, încât mi-am
surprins și părinții cu trezirea mea, dar eram nerăbdătoare să
verific cizmulițele.
Erau pline cu dulciurile mele preferate, Lego Friends și
am mai găsit și o pijama cu tematică de Crăciun, cred că o voi
purta începând de azi. Îmi place mult, încât nu mai am
răbdare până la Crăciun să o port.
Mi-am început ziua cu multă bucurie și entuziasm,
abia aștept să mă întorc de la școală să construiesc Lego-ul
primit.
Oamenii se gândesc deja la Ignat şi la Sărbătoarea
Crăciunului.
Pregătirile pentru Nașterea Domnului încep de azi!

Nașterea Domnului
Până la ziua de Ajun să vă
povestesc ce am făcut eu
împreună cu familia mea și
colegii mei de la scoală.
Am fost și ne-am “curăța”
sufletele, așa cum spune mama
mereu când mergem la spovedit
și împărtășit. Orice bun creștin,
spune mama, că trebuie să
primească Sfânta Împărtășanie
măcar o dată pe an, pentru a-și
elibera sufletul de povara
păcatelor și pentru a-și proteja
trupul de cele rele.
În luna decembrie doamna
învățătoare ne-a propus mai
multe proiecte, la care am luat
parte cu mare drag!
Cel mai mult mi-a plăcut
proiectul “100 de felicitări - 100
de zâmbete” acest proiect constă
în realizarea de 100 de felicitări
realizate de mine și colegii mei
din clasă, după le-am oferit
trecătorilor de pe strada…mi-a
plăcut mult că și trecătorii ne
răsplăteau cu zâmbete și cu
vorbe frumoase, chiar simțeam
spiritual Crăciunului în oameni
și în mine.

Și a venit și ziua mare, ziua mult așteptată de mine
și de mii de copii din univers: Ajunul Crăciunului.
Nici nu știu cu ce să încep, am făcut multe în
această zi : am împodobit bradul împreună cu sora mea,
Beatrice și tata, în timp ce mama se ocupa cu prepararea
bucatelor care le vor servi în zilele ce vor urma.

Anul aceasta a fost rândul meu să pun steaua în vârful
bradului..
În timp ce împodobeam bradul tata ne-a pus să
ascultăm colinde așa cum facem de câțiva anișori. Când
aproape terminam bradul de împodobit, au început să
sosească la ușă și colindătorii. Îmi dădeau emoții plăcute și
eram nerăbdători să vedem ce ne va aduce Moș Crăciun.
Era ora 21:20 când tata ne-a spus că a auzit un zgomot
în camera unde era bradul nostru împodobit…și ce credeți?
A trecut Moș Crăciun și iarăși nu l-am întâlnit... el se
grăbește să ajungă la toți copii de pe Pământ să le lase
cadouri sub brăduț.

Ce pot să spun decât cu
nerăbdare am desfăcut
cadourile și ce credeți? Erau
cadourile cerute în
scrisoarea trimisă către Moș
Crăciun.
Îmi doresc ca toți copii să
primească exact ce și-au
dorit și să aibă parte de
Sărbători Binecuvântate
alături de familia lor.
Zilele ce vor urma ne
vom duce sa colindăm
bunicii!

Anul Nou
Și am ajuns și în ultima zi din an : REVELIONUL !
Ca de obicei mama pregătea bunătăți pentru masa dintre
ani.

Împreună cu sora mea și tata am mers cu Plugușorul
pe la rudele apropiate care ne-au primit cu multe
bunătăți.
La cumpăna dintre ani când părinții pregăteau masa
am observat că mama păstrează obiceiurile din anii
trecuți, acum că am mai crescut încep să înțeleg unele
obiceiuri și să le rețin.

Au pus pe masa pește care înseamnă că vom
“aluneca” mai ușor prin necazuri, fructe crude simbol de
belșug, fructe rotunde simbolizează sănătatea și
vitalitatea, carnea de porc –porcul este considerat
norocos pentru că inspiră avuție, tortul simbolizând
veșnicia, pahar cu șampanie considerându-se că astfel
vor fi îndeplinite dorințele, iar noul an va fi unul
îmbelșugat, strugurii albi – se spune că dacă mănâci 12
boabe de strugure albi la miezul nopții vei avea parte de
12 luni dulci și pline de sănătate.

Ne-am îmbrăcat cu haine noi și am așteptat
cumințele la masa cu ai noștri părinți ora 00:00. Mie îmi
era somn dar nu voiam să ratez focul de artificii din oraș

În prima zi din Noul An am fost și am sorcovit bunicii…
Seara am ieșit la zăpadăăă...

Eu vă doresc să aveți un Nou An frumos și sănătos!

Botezul Domnului
În Ajunul Bobotezei a trecut preotul și a sfinți
casa, iar mamei i-a dat o cană cu apa sfințită Agheasma Mare. Din ziua Bobotezei se bea Agheasmă
dimineața pe nemâncate timp de 8 zile, deoarece
simbolizează veșnicia și se stropește prin casă cu ea.
Mie îmi place mult cum miroase, a busuioc.
Ziua Bobotezei este momentul în care oamenii au
aflat că cel botezat este de fapt Fiul lui Dumnezeu.
În această zi preoții sfințesc toate apele
pământului și fac rugăciuni speciale în timpul slujbei
de Bobotează.

Sfântul Ioan Botezătorul
Am aflat că această zi sfântă încheie Sărbătorile de
Iarnă deschise de Sfântul Nicolae.
Dimineață mama a stropit în casă cu Agheasma
Mare primită de la Boboteaza pentru a fi feriți de boli în
timpul anului.
Conform tradiției populare, se spune că după
Sfântul Ioan Botezătorul se botează gerul, adică înmoaie
frigul și temperaturile încep să crească.
Azi este și ziua onomastică a părinților mei: Ion și
Oana.
De dimineață tata ne-a spus ca în această zi să fim
veseli că altfel tot anul vom fi triști.
Spre seara am fost și l-am sărbătorit și pe bunicul,
tot Ion și dumnealui.
În drum spre casă mama ne-a reamintit că trebuie
să despodobim bradul de Crăciun deja simțeam că
reintram în normalitate: școala, activități extrașcolare
Oricum abia aștept să îmi revăd colegii!

Mă bucur că am avut plăcerea
de a lua parte la acest minunat proiect!

Bruhn Johannes
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Bruhn Paul
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Bulai Alexandra
IPLT Ștefan Vodă
Localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Natalia Moscalu

Sfântul Nicolae
Anul acesta de Moș Nicolae s-a întâmplat ceva ce
mi se întâmplă în fiecare an.
Moș Nicolae mi l-a adus pe tata acasă din Anglia
după ce nu ne-am văzut 5 luni.
Duminică 19 decembrie pe la ora 11 a ajuns acasă
iar toată familia era foarte fericită de venirea lui acasă.

În seara de 24 decembrie toți ne dăruim cadourile
pregătite din timp.
Cel mai mic membru se îmbracă în haine de Moș
Nicolae și împarte cadourile.
Toată această sărbătoare se desfășoară la cea mai
bătrânească casă a familiei.

Nașterea Domnului
În familia mea Crăciunul este sărbătorit în
familie cu bună dispunere și fericire.
Noi îl sărbătorim în fiecare an în sânul familiei în
casele batrânești.

Dar în acest an Crăciunul a fost puțin diferit,
împreuna cu colectivul Școlii Duminicale am fost la
colindat pentru a aduce vestea de Nașterea Domnului pe
la casele oamenilor.
Am mers pe la casele copiilor și am împărțit
cadouri.

Anul Nou
La noi în familie Anul Nou este sărbatorit în famile. Noi
avem o tradiție ca cel mai mic membru al familiei să se
costumeze în Moș Crăciun și să împartă cadouri care
sunt pregătite din timp.

Butnaru Sebastian
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae

Calalb Matias și Natalia
Parohia Bunavestire din Kassel
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae
5-6 Decembrie
Cum anul acesta ajunul
Moșului Nicolae s-a
nimerit a fi în ziua de
duminică, nu se putea
începe ziua alfel decât cu
clatite la micul dejun și cu
ciocolată caldă!

Natalia- 9 luni
Matias - 5 ani și 7 luni

Sărbătorile de iarna sunt un adevărat motiv de bucurie
pentru noi așa că, în fiecare an în data de 5 decembrie casa
devine mai colorată, luminoasă în așteptarea Moșului
Nicolae.
După ce am terminat micul dejun, ștersul ciocolatei calde
de pe jos🤣(da, mai mult de jumătate a ajuns pe covor) neam apucat de treabă.

Cu mic, cu mare
am trecut la treabă!

Casa este aproape gata…
Ne pregătim să plecăm la târgul de Crăciun …..

Noi suntem familia Calalb: Cosmin, Ibi, Matias și
Natalia! Locuim în Germania în Kassel de 8 ani.
Am mâncat vată pe băț și turtă dulce! Cât timp
Natalia și-a facut somnul de frumusețe cuibărită la
căldură, eu am căutat dulciuri mai deosebite pentru
ghetuțe, iar Matias s-a dat pe gheață într-un loc special
amenajat.
Și am plecat spre casă să pregătim ghetuțele și
turta dulce pentru Moșul ...

Dacă pe Mos Crăciun
îl răsplătim cu biscuiți, pe
Mos Nicolae îl așteptăm cu
turtă dulce!

Matias făcând
turta dulce..
Natalia, făcând și
ea ceva pe acolo 😆

Ziua se apropie de
final, după ce Matias
m-a informat că anul
trecut am pus greșit
ghetuțele la ușă
deoarece Moș Nicolae
vine la geam😳 Am
pus ghetuțele pe
pervaz și ne pregătim
de poveste.

În fiecare seară înainte de culcare
avem câte 20 de minute de poveste,
povestit ,citit . Recunosc de când
suntem în noua formulă timpul se
dublează deoarece năzdravana mică
ba mănânca o carte, ba îi trebuie
exact cartea pe care o citim și mai
multe chestii de bebeluși, vorba lui
Matias 😃

Se pare că moșul
a și sosit deja…
Revin cu reacția
lui dimineață,
sper că după ora
7😁

Am mers am verificat, apoi
ne-am băgat înapoi în pat cu
gândul ca dimineața vom
gusta din bunătăți ...

Matias a mâncat un
măr glazurat ,
Natalia le-a încercat
pe toate cu tot cu
ambalaj până când
frățiorul a
atenționat-o ca le
băloșește pe toate
și a trecut la
pufuleții ei de
bebelușă.

Acum câteva zile, am fost la Librărie să luăm cizma lui
Moș Nicolae pe care a trebuit să o coloreze, lipească, să
facă un desen personalizat apoi, în decursul zilei de 6
Decembrie să mergem cu ea înapoi și o să primim
ceva din partea Moșului drept răsplată

Ziua se apropie de sfârșit!
A fost o zi plină de
bucurie și dăruire!
Ca să terminăm în
spirit de sărbătoare
și voie bună, la final
de seară ne-am
așezat confortabil
unul în brațele
celuilalt și ne-am
pregătit pentru a
viziona un film. Am
ales Singur Acasă , se
pare că am făcut o
alegere bună, ne-am
distrat pe cinste!

Chiriac David
Școala „Dimitrie Ghika”
Localitatea Comănești
Profesor îndrumător: Oana Gabriela Timaru

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Cîrlan Delia Cristiana
Școala Gimnazială Bosanci
Localitatea Bosanci
Profesor îndrumător: Tamara-Loredana Bujorean

Nașterea Domnului
Sărbătoarea Nașterii Domnului este un motiv de
bucurie în familia noastră deoarece primim colindători
în casele noastre, colindând fel de fel de colinde.
În noaptea cea Sfântă, Moșul intră pe hogeag și lasă
cadouri sub bradul împodobit.

Anul Nou
Anul Nou este ziua care marchează începerea unui
an calendaristic.
În sat la noi este tradiția de a primi Împărații cu
hurta. Se aprind artificii întâmpinând sosirea Noului An,
iar acesta ne aduce bucurii în suflet, dar gândul rămâne
tot în trecut.
Prima zi din an este dedicată Sfântului Vasile. Anul
Nou ce a venit, să vă aducă în case sănătate, fericire și
bucurie! Se fac urări rudelor, prietenilor și li se urează
un an cât mai bun și mai bogat.

Botezul Domnului
Botezul Domnului este sarbătorit la data de 6
ianuarie de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică.
În localitate la noi, acum câțiva ani au ars 40 de
case, chiar în ziua de Bobotează. De atunci, pompieri din
Bosanci au promis că în fiecare an de Bobotează vor
construi trei Cruci de gheață.
Pe malul Mării Negre se ține un concurs de înot
după o cruce.

Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul este un proroc, fiind
chemat ,,prooroc al Celui Prea Înalt''. Astfel el vestește
venirea lui Hristos caruiă, așa cum mărturisesc
evangheliile, nu este vrednic să-i dezlege cureaua
încălțărilor.
Cuvântul „Ioan” înseamnă „Dumnezeu S-a
milostivit”, iar ,,Înaintemergătorul'' semnifică
„cel care deschise calea”.
Ioan și Iisus erau rude. Mama lui Ioan , Elisabeta,
era sora Anei, cea care a născut pe Fecioara Maria.
Pruncul Ioan a stat în pustie de la varsta de 3 ani.
Copil fiind, a fost hrănit de un înger. Dupa aceea, a
învățat să guste din hrana care se găsea în pustietate.
Sfântul Ioan este inelul de legătură dintre Vechiul
și Noul Testament.

Cîrlan Victoria
Școala Gimnazială Bosanci
Localitatea Bosanci
Profesor îndrumător: Tamara-Loredana Bujorean

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Cojocaru Nectarie-Ioan
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Lămășeni
Profesor îndrumător: Pr. Daniel Cojocaru

Sfântul Nicolae

Dragă moș Nicolae,
Numele meu este Nectarie – Ioan și am 7 ani. Știu
să cânt la vioară și la pian. Mai știu să pictez și icoane și
promit că o să fiu cuminte.
Și aș vrea să îmi aduci:
O mașină pe bază de baterii,
Și o carte de citit.
AM REALIZAT O ICOANĂ CU SFÂNTUL NICOLAE,
ÎN GRAFIC

Nașterea Domnului
Bună seara! Colindul se numește ,,Colindăm,
colindăm iarna”. Mie, Nectarie, îmi place foarte mult
sa cânt la vioară și fratele meu este pasionat de pian.
Sărbătorile de iarnă îmi plac foarte mult deoarece
merg cu colinda.

Anul Nou
Cum am sărbătorit ziua de 01 Ianuarie
În ziua de 01 Ianuarie de praznicul Tăierii
împrejur a Domnului și ziua Sfântului Vasile eu am
mers împreună cu întreaga familie la biserică și ne-am
bucurat de această mare zi. Bucuria mea a fost mai
mare deoarece l-am ajutat pe părintele în Sfântul Altar
și am ieșit cu cădelnița la Sfintele Daruri.
În ajunul Anului Nou i-am urat pe bunici, iar a
doua zi am mers cu sorcova.
Vă prezint o sorcovă compusă de o persoană
anonimă din parohia Lămășeni.

Sorcova
Sorcova, vesela
Să trăiți, să înfloriți
Și nimic să bănuiți.
Suntem copilași cuminți
Ascultăm și de părinți,
Învățăm la școală
Ce ne spune doamna,
Mergem la biserică
În orice duminică.
Ne culcăm devreme
Fără nicio lene,
Ne sculăm de dimineață
Fără să cârtim la masă,
La mulți ani cu sănătate
Că-i mai bună decât toate,
La anu’ și la mulți ani!

Botezul Domnului

Boboteaza este o mare sărbătoare
religioasă în amintirea Botezului Domnului
nostru Iisus Hristos de către Sfântul Ioan
Botezătorul în râul Iordan, principalul râu al
Palestinei. Atunci când Sfântul Ioan L-a
botezat pe Iisus Hristos, cerurile s-au deschis,
Sfântul Duh s-a coborât în chip de porumbel
peste Domnul Hristos și s-a auzit glas din
ceruri: ”Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine
am binevoit” (Evanghelia după Marcu cap. 1,
verset 11).

Sfântul Ioan Botezătorul
Pentru mine Sfântul Ioan Botezătorul, care se
prăznuiește în data de 07 ianuarie, este unul dintre sfinții
mei ocrotitori, deoarece îi port numele. Acest sfânt îmi
este foarte drag pentru că a făcut multe minuni și mai
ales pentru că L-a botezat pe Domnul nostru Iisus
Hristos în râul Iordan.
Astăzi am fost cu toată familia la biserica din satul
Lămășeni, unde tatăl meu este preot și am participat la
Sfânta Liturghie închinată Sfântului Ioan Botezătorul. La
sfârșitul slujbei s-a făcut o rugăciune de mulțumire
pentru cei care poartă numele Ioan și am fost felicitați.
În cinstea Sfântului Ioan Botezătorul am realizat o
icoană.

Cojocaru Paisie-Stelian
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Lămășeni
Profesor îndrumător: Pr. Daniel Cojocaru

Sfântul Nicolae

În satul Lămășeni, sărbătoarea Sfântului Nicolae nu
este ca o sărbătoare obișnuită. Ea este una așteptată de toți
oamenii din parohie, mai ales că este și hramul Bisericii
vechi. Cu toții începem să facem pregătiri de devreme,
pentru a putea să-l întâmpinăm pe Sfânt așa cum trebuie.
Cu două zile înainte de hram, oamenii care pot vin și ajută
la curățenia din Biserică și din împrejurimi.
În seara de dinainte de marea sărbătoare, toți copii
își pun ghetuțele la ușă, pentru a primi daruri de la Sfântul
cel bun. În seara de ajun a sărbătorii, credincioșii din
parohie se adună cu mic cu mare pentru a asculta Slujba
Vecerniei premergătoare zilei de mâine. De ziua mult
așteptată, toți credincioșii din parohie s-au adunat cu drag
pentru a-l celebra pe Sfântul Nicolae.

Este Biserica veche
din satul Lămășeni,
are hramul Sfântului
Nicolae. Icoanele
sunt vechi, sunt din
această biserică.

Nașterea Domnului
Mie îmi place sa cânt la pian,
colinda interpretată se numește
,,Deschide ușa creștine!”.
Sărbătorile de iarnă ne încântă prin
frumusețea și farmecul lor.
Colindele sunt cântece
speciale care vestesc nașterea
Domnului nostru Iisus Hristos.
Fiecare om are datoria sa vestească
nașterea Mântuitorului.

Anul Nou
În ajunul Anului Nou copiii din satul Lămășeni
se organizează astfel: cei mai mici merg cu Plugușorul
pe la casele oamenilor, iar cei mai mari se organizează
în cete, se costumează în ,,Capre”, ,,Urșii” și ,,Toboșari”
și prezintă dansurile și urăturile lor pe la casele
oamenilor.
În ziua de Anul Nou - de Tăierea Împrejur cea
după trup a Domnului Iisus Hristos și ziua de Sfântul
Vasile, o parte din credincioșii din sat merg la Sfânta
Biserică și participă la Sfânta Liturghie.

Eu împreună cu fratele
meu, ne-am bucurat de
această zi participând
activ alături de părintele
în timpul Slujbei. Eu am
cântat și am citit rânduiala
Slujbei alături de dascălul
de la biserica noastră.

Vă prezint și o urătură originală, compusă de un
anonim din satul Lămășeni:
Aho, aho copii și frați
Stați puțin și nu mânați
Cuvântul mi-l ascultați:
Noi suntem din Lămășeni
Din comuna Rădășeni
Suntem feciori voinici
Care avem în mâini bici,
Curajoși și plini de zel
Batem și din clopoțel,
Oricine vede și ne-aude
Ne cheamă să-l urăm de bine.
Urși, căiuți și toboșari
Câte-o capră fără ham
Pe la case urăm iar
Nu suntem nici scumpi la bani.
Urăm pe colaci și nuci,

Sau pe-o palmă de șorici,
Ia mai mânați măi flăcăi
Și sunați din zurgălăi:
Hăi, Hăi!!
Gazdă bună, gazdă-aleasă
Slobozește-ne în casă
Promitem să nu stăm mult,
Doar oleacă, ne-ncălzim,
Fie cu un păhărel
Sau stăm la sobă nițel,
Suntem obosiți și grei
Dar urlăm ca niște lei.
Ia mai îndemnați flăcăi
Și sunați din deal și văi:
Hăi ! Hăi!
La anu’ și la mulți ani!

Botezul Domnului
În parohia Lămășeni credincioșii s-au adunat dis-dedimineață la sfânta biserică pentru a participa la marele
praznic al Botezului Domnului. Înainte de sfârșitul Sfintei
Liturghii am ieșit cu toții la troița și fântâna din curtea
bisericii pentru slujba de sfințire a apei.
Așa cum Duhul Sfânt în chip de porumbel S-a
pogorât peste Fiul lui Dumnezeu la Iordan, tot așa la
sfințirea Agheasmei Mari se pogoară Duhul Sfânt asupra
apelor pentru a le curăți și sfinți. Această lucrare sfântă
am observat-o anul acesta din fotografiile făcute în timpul
slujbei. O rază de lumină se observă deasupra vaselor cu
apă. Mare este puterea lui Dumnezeu!!

Sfântul Ioan Botezătorul
În data de 7 ianuarie, în calendarul ortodox este
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ioan.
Este ziua în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe
Hristos în râul Iordan.
În această zi, ca de obicei, am participat cu
întreaga familie la Sfânta Liturghie, închinată prăznuirii
Sfântului Ioan Botezătorul, în parohia Lămășeni I
(parohie cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”), din
comuna Rădășeni, județul Suceava, parohie unde tatăl
meu este preot paroh. După ce ne-am bucurat de
frumoasa slujbă, la final au avut loc o rugăciune de
mulțumire pentru cei care poartă numele Sfântului
Prooroc Ioan și un parastas în amintirea celor adormiți
cu numele Ioan.
În această sfântă zi, toți cei prezenți la biserică neam închinat la Icoana Sfântului Ioan Botezătorul de mai
jos.

Corcode Irina
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae
Legenda spune că Sfântul Nicolae s-a născut întrun oraș de lângă Bethleem, iar după ce a rămas orfan, a
început să ajute oamenii săraci cu banii rămași de la
părinți lui. Bunătatea lui ne-a demonstrat că este bine să
îi ajutam și pe cei din jurul nostru. A fost un om foarte
credincios și în timpul vieții a ridicat o Biserică.
În fiecare an pe data de 5 Decembrie toata familia
mea îl așteaptă pe Moș Nicolae cu ghetuțele curățate, în
speranța că vom primi și noi câte un cadou.
Cât timp ghetuțele așteaptă liniștite la geam, noi
mergem să vedem cum se aprind luminițele de Crăciun
în centrul orașului. La întoarcere noi găsim ghetuțele
pline cu dulciuri și jucării. Cât de bucuroși am fost toți!

Nașterea Domnului
Crăciunul înseamnă Nașterea
Domnului. Încă de când eram
mică am învățat de la părinții
mei că de Crăciun sărbătorim
nașterea lui Isus Hristos. El s-a
născut la marginea
Beethlemului. Într-o seară,
Maria și Iosif au aflat de la
îngerul Gavril că vor fi părinți,
iar în noaptea de 24 spre 25
Decembrie s-a născut Isus.
El s-a născut într-o iesle și la nașterea Lui au venit
cei trei magi care i-au dăruit: aur, smirnă și tămâie.
Noi ca și familie avem câteva tradiții pe care le
respectăm an de an. Împreună cu mama, eu și fratele
meu coacem turtă dulce, pe care în ajunul de Crăciun o
decorăm. Cu o săptămână înainte de Ajun aducem
bradul în casă și îl împodobim. În fiecare an de Crăciun
gătim: sarmale, ciorbă, aperitive și așteptăm colindători.
În data de 25 Decembrie, dimineața când ne trezim,
găsim sub brad cadouri pentru fiecare, ce bucurie mare!
În zilele care urmează mergem la Biserică, ne
întâlnim cu prietenii și familia pentru a sărbători
nașterea Domnului prin colind și voie bună.

Cotorobai Denis, Bulai Vlad
IP Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”
Localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Natalia Moscalu

Sfântul Nicolae
Astăzi Moș Nicolae a ajuns și pe tărâmurile noastre

Crețu Agnes, Oana Ticu, Eva Manolică, Diana
Tufescu
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Ines Crețu

Nașterea Domnului

Cuzub Mario Sabin
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”
Localitatea Săveni
Profesor îndrumător: Carmen Romaniuc

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului
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Botezul Domnului

Preotul merge din casă în
casă pentru a face slujba și
agheasma. Așa cum este
tradiția pe la noi, preotul
este însoțit de copii.

Damian Mara
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Floricica Morariu

Sfântul Nicolae
În fiecare an, înainte de ziua în care se
sărbătorește Sfântul Nicolae, copii își pregătesc
ghetuțele în care vor primi cadouri în funcție de cum sau purtat pe parcursul anului, copii obraznici vor găsi
în ghetuțe o nuielușa (ca un fel de mustrare din partea
lui Nicolae) și cei ascultători vor găsi diferite mici
cadouri (portocale, mandarine, dulciuri, ciocolată etc.).

Doboșeru Adina Maria
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”
Localitatea Săveni
Profesor îndrumător: Carmen Romaniuc

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului
Au fost niște momente
care mie mi-au încălzit
sufletul. Mereu sunt
plină de entuziasm
când vine vorba de
împodobirea bradului,
de cântarea colindelor
și de a sărbători
împreună cu familia
zilele de Crăciun.

Fiecare moment din aceste sărbători are un rol semnificativ
în viața mea, pe care aleg să îl fac de fiecare dată cu plăcere.

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul
Se spune că în dimineaţa zilei de Sfântul Ioan
Botezătorul (Sfântul Ion), fiecare om trebuie să se
stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi ferit de boli
în timpul anului. De Sfântul Ion, cunoscută în popor
sub numele de “Sânt- Ion”, reprezintă încheierea
Sărbătorilor de Iarnă deschise la Sfântul Nicolae.
Sărbătoarea mai este cunoscută şi sub numele de
„Înaintemergătorul Domnului” sau „Soborul Sfântului
Prooroc Ioan Botezătorul”.

În aceste imagini, Mănăstirea Gorovei
,la ceas de sărbătoare, l-a avut ca
oaspete pe starețul Mănăstirii Neamț

Drăguță Anastasia
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Nadejda Burduja-Ababii

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Fedor Nicoleta
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Cucoara, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Pr. Andrei Apetrei

Sfântul Nicolae
Numele meu este Fedor Nicoleta, locuiesc în satul
Cucoara, Republica Moldova și sunt elevă în clasa a V-a. La
noi în familie este o tradiție, ca în ajun de Sfântul Nicolae,
noi copii, să ne pregătim ghetuțele pentru ca Moș Nicolae,
cel darnic, să le umple cu de toate, dacă bineînțeles am fost
cuminți, iar dacă am fost obraznici cu nuielușe. A doua zi ne
trezim curioși și cu multă nerebdare vedem cum ne-a
apreciat Moș Nicolae și ce daruri ne-a adus.
Pe lăngă aceasta, în această zi, în care îl cinstim pe
Sfântul Nicolae, sărbătoresc împreună cu familia, prietenii
și rudele ziua mea onomastică.
Tot în această zi, eu și familia mea
mergem la Biserica din sat unde ne
rugăm Sfântului Nicolae să ne
ocrotească și să ne dăruiască
sănătate și fericire. Anul acesta, am
participat alături de familia
părintelui, cu frățiorul și verișoara
mea la împodobirea bradului de la
Biserică. Am făcut un lucru de
minune!
La noi, în Republica Moldova,
sărbătoarea Sfântului Nicolae este la
19 decembrie.

Nașterea Domnului
În Republica Moldova, Crăciunul, adică
sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos, este sărbătorită cu 13
zile mai târziu față de celelalte locuri, la 7 ianuarie.
În ceilalți ani, în seara de ajun, eu împreună cu
familia impodobim bradul cu jucării, globuri, bomboane,
îngerași, beteală, steluțe și luminițe. După împodobirea
bradului decorăm casa cu luminițe și beteală argintie pe la
geamuri. Tot în această seară așteptăm să fim colindați, cât
să și colindăm rudele și vecinii, astfel să vestim Nașterea
Pruncului Iisus din estea din Betleem.
Această mare sărbătoare se sărbătorește timp de
trei zile, în care, se merge la Biserică, se colindă în jurul
bradului, iar toată lumea e bucuroasă de Nașterea
Domnului.
În data de 26 decembrie am participat la serbarea
de Crăciun organizată de Casa de Cultură, unde am cântat
colinde și am dansat.
Le doresc tuturor sărbători fericite!

Fedor Sergiu
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Cucoara, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Pr. Andrei Apetrei

Nașterea Domnului

Filip Alesia Maria, Ion Sofia, Preda Andreea,
Dăbugeanu Alexia
Liceul cu Program Sportiv
Localitatea Slatina, Olt
Profesor îndrumător: Ionica Odeta Vâlcea

Sfântul Nicolae
Este o seară friguroasă de decembrie. Iarna a
așternut pe cer norii cenușii, prin urmare vremea
devenind mai posomorâtă și mai friguroasă decât de
obicei. Trebuie să mă bag la somn devreme, deoarece în
următoarea zi urmează să merg la școală și să învăț lucruri
noi.
Am mers repede pe hol, am luat un burețel și am
început să îmi curăț cu grijă ghetuțele care urmează să fie
umplute cu diferite dulciuri și mirodenii.
Mama mă așteaptă în camera mea ca să ascultăm
povestea Sfântului Nicolae. În fiecare an, când vine vremea
acestei sărbători, eu și mama mea ascultăm această poveste
care mă fascinează mereu.
Urmează să mă bag la culcare, dar de la atâtea
emoții, nu prea știu cum o să reușesc să adorm. După un
lung timp reușesc să mă culc.
Dimineața sunt trezită de ceasul care îmi
reamintește că trebuie să mă pregătesc pentru școală. Un
miros ușor de scorțișoară îmi întâmpină calea spre hol.
Ajunsă la locul de unde acest miros își facea liniștit
intrarea în întreaga casă, găsesc ghetuțele mele curățate în
seara precedentă pline cu dulciuri.

Rapid, m-am bucurat de fiecare cadou primit, apoi iam mulțumit lui Moș Nicolae pentru tot. Deși am o poftă
grozavă de bomboanele primite cadou, nu pot să le degust
deoarece nu vreau să întârzii la școală, dar cu toate astea,
strecor câteva în cutia unde mi-a pregătit mama
pachețelul.
Când ajung în clasă, toți colegii mei vorbesc despre
cadourile primite de la Sfântul Nicolae sau cum i se mai
spune, Moș Nicolae.
În drum spre casă, după o zi de școală, trec pe la
biserica din cartierul meu să-i mulțumesc, din nou,
Sfântului Ierarh Nicolae și să-i spun o rugăciune.
Seara, o rog pe bunica să îmi spună, ca de fiecare
dată, o povestioară din folclor despre Sfântul Nicolae:

Nașterea Domnului
Era noaptea de Crăciun. Eu cu verișorii mei am venit
acasă de la colindat. Rudele ne așteptau cu masa deja
pregătită. Erau numai bunătăți tradiționale: salată de
boeuf, sarmale, piftie, cârnați, cartaboș și cozonac. Toată
familia s-a așezat la masă și am început să mâncăm.
Colindele răsunau lângă braduțul frumos împodobit.
După ce am servit masa, eu și verișorii mei am mers
să ne despachetăm cadourile cu mare bucurie. Deși
cadourile se deschid în dimineața de Crăciun, în familia
mea tradiția este să le despachetăm seara. Anul acesta, Moș
Crăciun mi-a adus o jucărie, o carte, dulciuri și haine.
După ce ne-am bucurat cu toții de cadourile primite de la
Moșul cel drag și bun, am rugat părinții, să îmi spună o
poveste din folclor despre Crăciun/Nașterea Domnului
Iisus Hristos.

Se spune că pe vremea împăraților romani în
orașul Galileea, Împăratul Augustus a poruncit să se
numere toți oamenii din ținuturile sale și fiecare să se
întoarcă în orașul din care proveneau. Porunca a ajuns și
în micul sătuc Nazaret unde trăia Iosif și Maria. Cei doi nu
au avut încotro și au pornit către Betleem, deși Maia
trebuia să nască în următoarele zile.
Odată ajunși în Betleem încercară să stea la o casă
de oaspeți dar toate locurile erau ocupate de oameni veniți
ca și ei. Maria era obosită. Ea zărește pe cer o steluță care
sclipea jucăușă ... parcă încerca să le spună ceva. Sub
privirea lor un fir de lumină a pornit de la steluță și se
pierdu prin dealul de la marginea orașului. Ei au știut că
Dumnezeu le-a trimis un semn și au pornit către acel deal.
Acolo era un staul dar era foarte curat și animalele îi
priveau cu căldură. Maria era fericită deoarece acum avea
un loc unde putea să nască.
Între timp steluța își întețise strălucirea și putea fi
văzută de la mare depărtare.
Pe drumul către staul, se îndreptau 3 siluete.
Apropiindu-se, cele 3 ființe s-au oprit să asculte sunetul
nopții. Un țipăt subțire rupse liniștea ocrotitoare ce se
așternuse peste grajd. Era Pruncul care tocmai S-a născut
în acea iesle săracă.

Cei 3 vizitatori au pășit înăuntru. Iosif a fost uluit
să vadă că cei 3 bărbați au îngenunchiat la picioarele
Mariei și în fața Pruncului. Ei erau magii de la răsărit.
Aceștia au urmărit steaua luminată și au vrut să se
închine Celui ce se născuse acolo, sub acea stea.
Cel Care Se născuse sub o astfel de stea a fost, este și va
fi un mare Împărat. Iosif se uita mirat la cei 3 magi, căci
nu înțelegea prea bine spusele acestora, dar Maria
zâmbea senină. Copilul în jurul cărora stăteau toți, era
Fiul lui Dumnezeu.
Cei 3 magi au scos din saci daruri neobișnuite
care se cuveneau unui Împărat. Primul mag I-a oferit
aur, al doilea I-a oferit smirnă, iar al treilea I-a dăruit
tămâie. Apoi, Pruncului I s-au închinat și niște păstori pe
care îi anunțase un înger.
Peste puțină vreme, Pruncul a fost botezat sub
numele de Iisus. Iisus a adus lumină, pace și iubire pe
pământ.
Crăciunul este ziua în care sărbătorim nașterea
Pruncului Iisus în peștera din Betleem. În această zi
sfântă, oamenii dăruiesc cadouri celor dragi amintind de
darurile celor 3 magi.

Proiect
realizat de
Filip Alesia și
Ion Sofia

Anul Nou

Este seara de Anul Nou. Eu sunt la munte cu familia
mea la niște prieteni de familie. Masa este plină de bucate
alese și în casă răsună colinde.
La ora 00:00 am ieșit afară pentru a admira
focurile de artificii. Este o priveliște de vis.
Dimineață, după ce am servit micul dejun am mers
împreună cu familia la biserică pentru a-I mulțumi lui
Dumnezeu pentru tot și pentru a ne ruga, ca Noul An care
tocmai a venit, să aducă multă sănătate lumii întregi și să
fim mai buni cu toții.
Apoi am sorcovit pe toți cei care erau adunați în
jurul mesei.
Sper ca acest an să fie un an plin de realizări și
bucurii. La mulți ani și un 2022 cât mai bun!!!

„Datul de grindă”
La pragul ușii se pun semințe de floarea soarelui,
grâu și boabe de porumb alături de o bară de fier, care are
rolul de a întări și proteja pe cel mic de relele, semințele
semnificând belșugul, o viață roditoare. Copilul, cu colacul
pe cap, este aşezat pe pragul uşii, cu picioarele pe un fier
(vătrai, topor), iar moaşa îl ridică de trei ori.
Prima dată, copilul este ridicat la nivelul umerilor
moașei, a doua oară – puțin peste umeri, iar a treia oară îl
va ridica spre grindă, cât mai sus, aproape de tavan, rostind
următoarele cuvinte:
-„Doamne ajută cu bine (prima ridicare)
-Cu sănătate (a doua)
-Să-mi trăiască nepotul! (a treia ridicare).
În zona noastră, a Olteniei se pune și sorcova peste
colac, să fie copilul, vesel ca sorcova.
La final, moașa îi oferă și daruri nepotului constând
în hăinuțe, jucării și bănuți.

Proiect
realizat de
Filip Alesia și
Ion Sofia

Botezul Domnului

Proiect realizat de Dăbugeanu Alexia, Filip Alesia și
Ion Sofia

Sfântul Ioan Botezătorul

Proiect realizat de Dăbugeanu Alexia, Filip Alesia și
Ion Sofia

Gavrilovici Carla
Școala Gimnazială Bosanci
Localitatea Bosanci
Profesor îndrumător: Tamara-Loredana Bujorean

Sfântul Nicolae
Pe lângă cea ce mi-a adus moșul am mai adăugat și o
creație de a mea (făcută dintr-o pereche de șosete și o
sticlă)

Botezul Domnului

Gheorghiță Maria-Daiana
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Gabriela Andronic

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului
Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul sunt cele
două sărbători care încheie șirul sărbătorilor de iarnă.
La noi în sat în Ajunul Bobotezei preotul umblă pe
la casele credincioșilor pentru a stropi cu agheasma mică
(apă sfințită) ca să vestească Botezul Domnului. A doua zi
se face slujbă la biserică unde preotul sfințește apele
(Agheasmă Mare) pe care o împarte credincioșilor la
sfârșitul slujbei. Oamenii trebuie să bea această agheasmă
timp de 9 zile, dimineața, înainte de a mânca.

Sfântul Ioan Botezătorul
Prima zi după Bobotează se sărbătorește Sfântul
Ioan Botezătorul. Acesta este considerat de Biserica
Creștină ca fiind cel mai mare sfânt. El este cel care l-a
botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. În această zi
se face slujba la biserică unde participa toți credincioșii.
Pentru mine sărbatorile de iarnă sunt cele mai
frumoase pentru ca primim daruri, gătim bunătăți
specifice acestei perioade și petrecem mai mult timp
alături de familie.

Goța Nicolae
Școala Gimnazială „Gheorghe Asachi”
Localitatea Cucoara, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Ina Goța

Sfântul Nicolae

Grigore Teodora
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Gabriela Andronic

Sfântul Nicolae

Un moment deosebit din an chiar dacă știu despre ce e
vorba!! La Teodora, ar putea să vină Moș Nicolae în fiecare
zi și ar fi la fel de încântată exact ca în poze !!!!😍😍😍😍😍😍😍

Nașterea Domnului
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Sfântul Ioan Botezătorul

Guia Loredana
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Localitatea Iași
Profesor îndrumător: Floricica Morariu

Nașterea Domnului

Irimie Alexia
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Junc Melisa
Școala Gimnazială Nr. 1
Localitatea Hidișelu de Sus
Profesor îndrumător: Anca Călinescu

Sfântul Nicolae
Moș Nicolae este așteptat să vină cu daruri peste
câteva ore, în noaptea de duminică spre luni, 6
decembrie. Copiii din toată țara 𝗂𝗌𝗂 𝖼𝗎𝗋𝖺𝗍𝖺 în această seară
ghetuțele pe care le vor pune fie la ușă, fie la fereastră, în
speranța că Sfântul va fi mulțumit de cât de cuminți au
fost și le va pune acolo un cadou. Este cel mai emoționant
moment al anului pentru toți copiii.
𝐌𝐨𝐬𝐮𝐥𝐞 𝐭𝐞-𝐚𝐦 𝐳𝐚𝐫𝐢𝐭
𝐏𝐞 𝐜𝐞𝐫 𝐜𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐛𝐮𝐫𝐚𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐛𝐢𝐭
𝐌𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐧 𝐦𝐢-𝐚 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐭 𝐜𝐞𝐯𝐚
𝐂𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐨𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐭𝐚
𝐌𝐚 𝐛𝐮𝐜𝐮𝐫 𝐟𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐞
𝐃𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐨𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐮 𝐜𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞
𝐏𝐥𝐢𝐧 𝐜𝐮 𝐣𝐮𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨𝐚𝐫𝐞
𝐔𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐞
𝐄𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐚 𝐭𝐞 𝐯𝐨𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐚
𝐒𝐢 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐮 𝐜𝐞 𝐯𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚
𝐕𝐨𝐢 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐢𝐧𝐭𝐞
𝐃𝐚𝐜𝐚 𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐭𝐞ʕ•ᴥ•ʔ

Dragă Moș Nicolae,
Îți mulțumesc pentru dulciurile pe care le-am
primit! Mă bucur că ai observat că sunt un adolescent
cuminte. Te rog să nu uiți și de copiii care nu au
mâncat dulciuri anul acesta sau care sunt mai nevoiași.
Mai jos ți-am scris o poezie. Sper să îți placă!
Într-o seară târzie
Fulgi afară cădeau o mie
În casă era cald și bine
Așteptam să treci și pe la mine
Am fost foarte entuziasmată
Când te-am zărit îndată
Erai foarte grăbit
Dar mi-ai lăsat un cadou deosebit
Vreau să îți mulțumesc
Că nu multe lucruri îmi lipsesc
Dar tot vreau să-ți mulțumesc
Că m-ai făcut să zâmbesc :)

Nașterea Domnului
Ajunul Crăciunului
În ajunul Crăciunului, oameni se bucură de
nașterea Domnului Iisus Hristos, și stau unii cu alții. În
județul Bihor oameni cântă și fac mâncare tradițională,
sarmale cu păsat de porumb, cozonaci, salata de boeuf,
caltaboș, cârnați, jumări, ciorbă din varză acră cu
afumătură etc.

Își gătesc curțile, își fac curat
în case, în așteptarea colindătorilor,
dar înainte de toate acestea ei se
pregătesc și sufletește, prin
spovedanie și împărtășanie,
indiferent de religie.
Tradițional în județul Bihor,
copii merg cu capra și cu Steaua ,
cântă colindul Viflaime Viflaime și
Steaua.
Crăciunul ne învață să fim mai buni
și mai darnici cu cei care nu au atât
de multe posibilități.
De Crăciun ne bucuram
Pe domnul îl lăudăm
Să cântăm cu bucurie
Să cântăm colinde o mie
Cozonaci mama coace
Sarmale incet le face
Bradul să-l împodobim
Tot mai buni sa fim
Domnul s-a născut
Pentru noi om s-a făcut
Spre mântuirea noastră
Cu puterea lui măiastră
Să ne rugăm
Și împreună să cantam
S-a născut Iisus
Canta îngerii de sus

De Crăciun

În a treia zi de Crăciun creștinii ortodocși sărbătoresc
Sfântul Ștefan

Anul Nou

Lesan Maya
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Sărbătorile de iarnă ne
oferă cele mai frumoase
amintiri pe care o familie le
poate construi împreună, de la
an la an, păstrând cele mai
vechi tradiții și obiceiuri. Ne
dau ocazia să ne îndreptăm
gândurile spre credință și
generozitate, să fim mai buni și
înțelegători cu noi și cei din
jurul nostru.

Una dintre cele mai cunoscute istorioare pe care
bunicii le povestesc cu drag despre Sfântul Nicolae este
povestea celor 3 fete sărace, care, neavând zestre, nu puteau
să se căsătorească, urmând astfel să fie vândute de către
tatăl lor unor bărbați însurați. Se spune că, aflând despre
greutățile acestora, le-a aruncat fiecăreia într-o noapte pe
geam câte un săculeț de bani, care a căzut în ghete. De aici
și obiceiul ca darurile să fie puse în ghetuțe.

În ajunul zilei de 5 decembrie încep pregătirile,
copilașii împreună cu părinții lor își curată ghetuțele
așteptând cu nerăbdare cadourile.
Moșul ne aduce dulciuri în ghetuțe și câte o
nuielușă de măr pentru copii care nu au ascultat de părinți.
Dacă era pusă în apă și înflorea până la Nașterea Domnului
înseamnă că Moșul l-a iertat pe cel al cărui crenguță avea
flori albe.
Moș Nicolae este cel mai iubit
Sfânt de către copii, deoarece
au aflat de la bunici și părinți
că este un Moș bun și generos
care la începutul iernii, pe 6
decembrie, vine tiptil la fiecare
casă și aduce daruri dulci pe
care le pune în ghetuțele bine
lustruite la ușa de la intrarea în
casă.
Avem numeroase tradiții și
superstiții legate de această zi.

În tradiția populară românească, Sfântul Nicolae este
cel care ocrotește copiii și îi învață lecția milosteniei și a
dragostei.
Sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează începutul
iernii și apariția primilor fulgi de nea.
O altă tradiție specifică zonei noastre este despre
fetele necăsătorite care în ajunul sărbătorii de Sfântul
Nicolae fac plăcinte și le împart feciorilor.

De-a lungul anilor bunicii, părinții și copiii transmit
din generație în generație lecția dăruirii, a milosteniei,
pornind de la iubirea aproapelui.

Nașterea Domnului

Anul Nou

Lucăcescu Rareș
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Lămășeni
Profesor îndrumător: Pr. Daniel Cojocaru

Sfântul Nicolae
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Sfântul Ioan Botezătorul

Măceșanu Miruna Mihaela, Șerban Marian Luca
Liceul cu Program Sportiv
Localitatea Slatina
Profesor îndrumător: Ionica Odeta Vâlcea

Sfântul Nicolae
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Sfântul Ioan Botezătorul

Machedon Mădălina
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
Localitatea Cucoara, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Pr. Andrei Apetrei

Sfântul Nicolae
Mă numesc Machedon Mădălina, am 12 ani și sunt
elevă în clasa a VI – a. Sunt din satul Cucoara, raionul Cahul,
Republica Moldova.
În ajun de Sfântul Nicolae la noi ca tradiție sunt
următoarele: copii își spală papucii și îi lustruesc pentru că
în această noapte va veni Moș Nicolae care va aduce cadouri
copiilor cuminți, iar celor obraznici le va aduce câte o nuia.
Asemenea și eu mi-am lustruit papucii, iar dimineață
când m-am trezit am găsit papucii încărcați cu cadouri
(dulciuri, bani, o nuia și o scrisoare),nuiaua nu știu pentru ce
am primit-o, pentru că am fost foarte cuminte. Se vede că
Moș Nicolae a îmbătrânit și a încurcat darurile...
Duminică dimineața am fost la biserică, unde s-a făcut
slujbă în cinstea Sfântului Nicolae, iar eu împreună cu
bunica am cântat la strană, colinde. Totodată în după amiaza
zilei am împodobit bradul, împreună cu verișorii mei și
doamna preoteasă la noua noastră biserică.
M-am simțit fericită când am văzut rezultatul final.

Eu sunt cea care pune globul
în brad, la mijloc este
verișorul meu Sergiu, iar în
partea dreaptă este verișoara
mea Nicoleta. Toți trei
participăm la această activitate
ajutați de părintele Andrei.

Moș Nicolae te iubim!!!!!!!!!!!!!!

Nașterea Domnului
La noi în Republica Moldova, sărbătoarea Crăciunului
se sărbătorește pe data de 7 ianuarie, cu 13 zile mai târziu
față de cel pe stil nou. Lucrul acesta se mai întâmplă numai
la biserică, pentru că la Școală și la Casa de Cultură serbările
se pregătesc pentru data de 25, 26 și 27 decembrie.
Astăzi a fost Sfântul Spiridon și am fost la biserică.
Mâine când la unii e a doua zi de Crăciun, noi avem concert
la Casa de Cultură. La acest concert va participa marea
majoritate a elevilor școlii din sat. Unii vor cânta colinde,
alții vor cânta la instrumente, iar alții se vor costuma și vor
dansa. Eu împreună cu ceata de colindători vom interpreta
următoarea colindă: Colind de Vasile Pustiu. Voi avea foarte
multe emoții... .

Acesta este grupul nostru de colindători. În poza de
față am fost în sala Primăriei Cucoara, unde de ziua
Sfântului Andrei s-a desfășurat simpozionul: Rolul
Bisericii în promovarea unității de neam și credință. Aici
i-am colindat pe Preasfințitul Veniamin și invitații
prezenți.

Urez celor care sărbătoresc acum Nașterea Domnului,
sărbători fericite!!! Aștept și eu cu multă nerăbdare
Crăciunul...

Manea Ana
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Aliona Boghean

Sfântul Nicolae

Marin Anamaria Raluca
Liceul Teoretic „Dr Mihai Ciucă”
Localitatea Săveni
Profesor îndrumător: Carmen Romaniuc

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou
Revelionul pentru mine este o seară pe care o dedicăm
nouă după un an lung și greu. Ieșim în oraș cu prietenii sau
stăm acasă cu familia.
În orașul meu se practică aceleași obiceiuri în fiecare an.
Începând cu orele 10-11 lumea se adună în centrul orașului
pentru a vedea dansul tradițional. Mereu mă bucură să văd că
sunt persoane care duc tradițiile mai departe. Mai pe seară
începe spectacolul de revelion, unde avem invitați speciali. De
exemplu anul acesta a venit Sofia Vicoveanca, după cum
puteți vedea și în poza. Ziua se termina cu un foc de artificii
superb.

Botezul Domnului

Matei Magdalina
Colegiul Național „Petru Rareș”
Localitatea Piatra Neamț
Profesor îndrumător: Manuela Alexandrescu

Nașterea Domnului
Bucuria Crăciunului
„În aceste ceasuri de neliniște și nesiguranță,
îndreptați-vă privirea și gândul către umila peșteră din
Betleem. Către Pruncul Iisus cel proslăvit de Cer și de
pământ. La El vom găsi scăparea, limanul și pacea inimii
tulburate.” Acest mesaj îl adresează patriarhul Nicodim
drept măritorilor creștini români prin pastorala de Crăciun
din întunecatul an 1939. În acel moment, atât umanitatea
întreagă, cât și țara noastră parcurgeau vremuri aparent
apocaliptice, de aceea, îndemnul fericitului întru pomenire
Nicodim ne este nouă, oamenilor noului mileniu, atât de
grăitor. Când atât din exterior, cât și din interior, părem a fi
cuprinși și adesea chiar mistuiți de mulțimea patimilor și
încercărilor, trebuie să ne amintim de rugăciunea Sfântului
Ioanichie: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul,
acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă slavă
ție!”. În niciun alt gând nu vom găsi alinare și liman
nestrămutat. Orice altă ideologie comercializată drept
salvatoare nu poate fi decât un vițel de aur, un copil de-al lui
Cronos menit să ne depărteze de unica noastră țintă reală,
Împărăția Cerurilor. Iar precum Moise a coborât de pe
Tabor cu Tablele Legii, așa și Sfânta noastră Biserică
coboară an de an în hăul pe care îl săpăm cu propriile
noastre fărădelegi, nu spre a ne mustra, ci spre a ne învăța
poruncile indispensabile mântuirii.

Această căutare perpetuă pe care Hristos o face prin a sa
Biserică este cel mai ușor de simțit în zilele sfinte, în
duminici și în sărbători, când răpăitul de toacă, dangătul de
clopot și cântecul Liturghiei răsună triumfător, sfidând pe
potrivnicul și potrivnicii Domnului. Aceste Dumnezeiești
sunete mustră cugetul omului din afara arcei și îl umplu de
pace și de bucurie pe cel aflat în siguranța zidurilor sale. Dar
parcă în nicio zi acest adevăr nu este mai ușor de
experimentat ca în Sfânta Zi de Crăciun. Deși, de bună
seamă, noi, turma cea cuvântătoare, acordăm întâietate
Sărbătorii Învierii Domnului, deoarece prin aceasta
Dumnezeu ne-a reabilitat ca fii ai săi, părtași ai
făgăduințelor și moștenitori ai Împărăției, Praznicul Nașterii
Domnului are rol crucial atât în istoria mântuirii neamului
omenesc, cât și a fiecăruia în parte. Nicio conștiință ce mai
păstrează încă asemănarea cu Divinitatea și nu a fost pe
deplin otrăvită de diavol prin vicii și prin patimi nu poate să
fie decât înduioșată de acest eveniment. Încă din frageda
copilărie am fost învățați să primim cu bucurie vestea
Nașterii, cât și să o vestim. De atunci am fost fascinați de
povești despre ieslea din Betleem, despre magi, despre
păstori și mai ales despre Moș Crăciun și cadourile sale.
Aceste fermecătoare povești însă, deși poate nu realizam
la acel moment, au mai avut un har nebănuit, anume acela
să ne învețe să fim buni. Chiar dacă zorile aurii ale copilăriei
nevinovate au apus pentru cei mai mulți dintre noi, totuși
acest mesaj ne-a rămas scris pe suflet, de aceea, în mod
instinctiv, când simțim că sărbătorile se apropie, parcă nu
mai putem trăi ca în restul anului. Încercăm să facem o
milostenie cât de mică, să ne mai înfrânăm de la pornirile
pătimașe și să ne aducem aminte de zilele frumoase în care
colindamdin ușă în ușă și ne dădeam cu sania sau
deschideam cadourile sub brad.

Cugetul nu vrea să ne aducă aminte doar de mirosul de
portocale, dar și de mirosul greu al zgurii pe care am
adunat-o conștiincioși de-a lungul anului. De aceea căutăm
în această perioadă să cădem și înaintea scaunului de
spovedanie, precum ne îmbăiam și ne schimbam
așternuturile în seara de Ajun.
Din păcate, nu mulți mai suntem cei care mai păstrăm
vie în sufletele noastre conștiința păcatului. Diavolul nu ar fi
suportat ca toți creștinii să vină Acasă măcar o dată pe an
mai ales într-o zi atât de specială, pentru că atunci ar fi
realizat că dacă Dumnezeu a primit a se chema Fiul Omului
și să poarte trup și noi vom putea să ne chemăm fii ai lui
Dumnezeu și să purtăm trup îngeresc. Așa că ne învață să ne
desfacem cadourile, să dormim și să mâncam bine în
dimineața de Crăciun, căci prea mult ne-a ostenit munca de
peste an ca să mai sacrificăm două ore pentru a ne întâlni cu
Pruncul Hristos. Preasfânta Naștere este scoasă din colinde,
ba chiar și din urări, fiind considerat o marcă a unui spirit
retrograd să spui „Crăciun”, în loc de „sărbători de iarnă”.
Ne desfătăm cu felurite delicatese în ziua de Crăciun, dar ne
simțim jigniți când Dumnezeu ne cere să postim în
pregătirea Nașterii sale. Întocmim liste de cadouri cu multă
migală, uitând să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru
darurile sale și Sfântului Ierarh Nicolae, care neîncetat se
roagă pentru ca masa noastră să fie îndestulată de sărbători,
dar nu de slănină și de prăjituri, ci de preacuratul Trup și
preascumpul sânge al Stăpânului, de care fără greș să ne
apropiem în aceste zile. Cu alte cuvinte, lumea L-a respins
pe Dumnezeu și Îl respinge de mii de ani, precum iudeii iau respins pe dreptul Iosif și pe preacurata Fecioară care
cereau, smeriți, măcar și cea mai umilă odaie pentru a-L
putea aduce în lume pe Împăratul Împăraților, care șade pe
tronul heruvimilor.

L-am izgonit pe Hristos și L-am trimis în iesle, căci casa
sufletului nostru a devenit prea aglomerată de desfătări
trecătoare pentru a-L mai găzdui măcar o noapte pe Cel
Unul Născut. Când conștiința ne întrebă: „pe cine îl vreți?”,
noi răspundem pe Baraba, iar pe Hristos răstigniți-L,
răstigniți-L.
Să ne mâhnim dar, căci numai așa putem să-L primim
pe Iisus cel ce S-a coborât pe pământ din cer. Este întru
totul adevărat că Nașterea Domnului este cel mai strălucit
temei de bucurie din întregul univers, dar această bucurie
poate fi gustată doar dacă ne pregătim duhovnicește pentru
ea. Mai înainte de a ne bucura de această mare sărbătoare, să
ne rușinăm de modul în care atât contemporanii Domnului
L-au primit și să ne căim pentru toate fărădelegile noastre,
care nu sunt deloc mai mici decât cele ale vechilor iudei.
Spunem că noi nu suntem vinovați de faptul că nu L-am
găzduit pe Iisus, dar nu oare este Iisus în cerșetorul de care
ne-am scârbit, în prietenul pe care l-am nedreptățit, sau mai
cu seamă, pe Sfânta Masă, iar noi L-am părăsit. Să ne
cercetăm, deci, cugetul și să ne întrebăm de câte și câte ori
Mielul Lui Dumnezeu S-a junghiat și ne-a chemat la ospăț
poruncindu-ne: „Luați mâncați, beți dintru acesta toți” noi iam închis ușa în nas și am răspuns: „Am cumpărat un ogor
și mă duc să-l văd; cinci perechi de boi am luat și mă duc săi încerc; femeie mi-am luat.”
Dreptul Simeon 360 de ani s-a nevoit în această vale a
plângerii pentru ca nu cumva să adoarmă în necredință, ci
să se convingă că Dumnezeu are într-adevăr să Se nască din
fecioară și să poarte trup. Sfântul Ioan, Înaintemergătorul,
nefiind încă născut a săltat în pântecele Elisabetei văzându-L
pe Hristos și pe maica sa.

Drepții vechiului testament au trăit cu un dor nespus de a-L
putea vedea pe Mesia. De la unii ca aceștia să învățăm
despre „magia sărbătorilor” și de la proorocul Isaia cum să
ne bucurăm și să săltăm la străina minune a nașterii din
fecioară. Nu bradul, nu cadoul, nu porcul și nici măcar
familia adunată laolaltă să ne vină prima dată în minte când
cineva pomenește de Crăciun, ci Pruncul lepădat de lume și
păcatele noastre care nu doar ne împiedică din a ne prinde
în lanțul strămoșilor care au adormit cu speranța că vor
dobândi Raiul datorită acestei întru tot lăudate Nașteri, dar
ne vădesc a fi la fel de nelegiuiți ca cei din vechime care l-au
spânzurat pe lemn, pe Cel neprihănit ca un prunc.
Dacă ne însușim această perspectivă asupra
Crăciunului, atunci facem primul pas pe calea cea îngustă
care duce la veșnica bucurie, singura pentru care merită să
luptăm până la ușa sicriului. Fiindcă în momentul în care
chipul nostru de humă se va întoarce în țărâna din care a
fost luat, iar duhul va călători înapoi spre baștina sa, unde
vom găsi cei 30 de arginți? Unde vor fi ogorul, boii, femeia?
Fiecare Euharistie pe care am primit-o cu vrednicie, fiecare
slujbă la care am participat, nu doar cu trupul, dar și cu
duhul, fiecare bănuț pe care l-am oferit fără ca dreapta să
știe ce face stânga, fiecare zi de post pe care am ținut-o cu
râvnă adevărată, fiecare cuvânt pe care l-am rostit spre
vestirea Veștii celei Bune sau spre apărarea credinței vor fi
infinit mai valoroase decât toate bogățiile lumii la un loc.
Căci făcând acestea, i-am împrumutat lui Hristos mâinile
noastre, gurile noastre și cel mai important, inimile noastre.
Și să nu ne îndoim nicio clipă că Împăratul a toate va
rămâne cu vreo datorie neplătită, căci El și doar El
răsplătește toate însutit și înmiit.

De aceea, deci, să mai întoarcem zile acestea foile
Sfintei Scripturi și după pericopa nașterii Domnului și să
punem cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul în inimile
noastre: „ Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui.
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va
pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase,
drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui
Dumnezeu”. Căci: „El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa
şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc
nestins.” Aceste Dumnezeiești gânduri de le vom avea
pururi, ne vom învrednici și noi să ne închinăm Pruncului
precum magii cu daruri de mult preț, în cazul nostru nu aur,
smirnă și tămâie, ci cu faptele cele bineplăcute Domnului;
precum păstorii cu inimă curată, ca să ne învrednicim să ne
prindem cu oștile cele îngerești să cântăm și să săltam
împreună cu ele la acest minunat Praznic al Nașterii
Domnului Nostru Iisus Hristos după trup. Căci astfel, ieșind
din această viață trecătoare care nu este decât umbră și vis,
să dăm răspuns bineprimit la înfricoșătorul scaun de
judecată și astfel să petrecem pururea la ospățul Stăpânului,
cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus
Hristos, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Moscalu Mădălina
IP Liceul Teoretic Ștefan Vodă
Localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Natalia Moscalu

Nașterea Domnului

Una din cele mai frumoase tradiții de Nașterea Domnului este
mersul la biserică și desigur mersul cu colindul, începând de
la biserică și continuând cu cele mai dragi ființe!

O altă tradiție foarte
importantă a familiei
transimise din generație în
generație, de la mamă la fiică,
este învârtitul sarmalelor în
ajun de Crăciun.

,,Transmitem tradițiile din
generație în generație”

Așa mamă, așa fiică!

Cele mai frumose
momente
sunt alături de familie,
iar aceste momente le
numim
SĂRBĂTOARE!!!
07 ianuarie ziua
mămicii mele!!!

Anul Nou
Anul acesta am avut parte de
cele mai frumoase emoții și
intense momente
Și motivul acestei fericiri este
faptul că pentru prima dată
de când suntem patru
am întâmpinat Anul Nou
toată familia!

De Anul Nou avem o tradiție frumoasă în familie - să
ne scriem dorințele și scopurile pentru noul an, iar la
aprinderea artificiilor să le spunem în gând, pentru a se
realiza.
De asemeni, facem și totalurile anului care a trecut și
împărtășim reușitele !

La 14 ianuarie creştinii ortodocşi marchează sărbătoarea
Sf. Vasile cel Mare sau Anul Nou pe stil vechi...
Conform tradiţiei, în ajun de Sf. Vasile cetele de urători,
mascaţi în Capra sau Pluguşorul, pornesc pe la casele
oamenilor cu uratul.

Botezul Domnului

Boboteaza 19 ianuarie 2022
Mănăstirea Marta și Maria

Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 19
ianuarie. El este numit în popor şi Boboteaza.
În această zi creștini merg la biserică pentru a lua
Aghiasma cea Mare. De asemenea, în această zi vânătorii
împușcă în aer cu foițe, pe care creștini le strâng. Acestea
sunt luate drept semn de binecuvântare.

Nicolae Rebeka Maria, Nicolae Raul Daniel
Parohia Bunavestire
Localitatea Kassel, Germania
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae
Ziua 1
Dragul nostru Moș Nicolae
Vii azi la noi în odaie?
Noi ghetuțele le-am lustruit
Și frumos le-am pregătit!

Ziua 2
URA, URA a venit Moș
Nicolae cu cadouri multe!

Moș Nicolae pompierul
Spre seara Sfântului Nicolae au venit pe la noi și
pompieri împreună cu moșul.

Pentru a-i
mulțumi Moșului
pentru cadourile
primite i-am dat o
farfurie de
prăjituri.

Moș Nicolae la Rewe
Făcând cumpărăturile la Rewe ne-au dat șablon cu
ghetuța moșului. Am venit acasă și am colorat-o frumos,
ne-am scris fiecare numele pe ea și am dus-o înapoi la
magazin ca atunci când va trece Moșul pe acolo să ne lase
câte ceva în ea.

Ura, a venit Moș
Nicolae și la Rewe la copii
cuminți care ascultă de
părinți! Fiecare ne căutăm
ghetuța!

Suntem așa de fericiți că anul acesta Moș Nicolae a
fost așa darnic cu noi!

Nașterea Domnului
Decorarea casei cu
luminițe
Micuțul Moș Crăciun cu...

Renii lui

Înainte să punem luminițe ca decor prin casă trebuie
să le probăm.

Piticii voinici fac un decor
pentru masa de Crăciun.

Și braduțul am împodobit
Și cuminți pe Moșul îl
așteptăm.

Spiridușii muncesc
cu drag și spor
Sărbătorile vin, iar
spiriduși muncesc cu drag
și spor ca să facă biscuiți
pentru Moș Crăciun.

Sărbătorile nu înseamnă
numai a primi în dar
cadouri ci și a dărui. Aici
noi facem mici cadouri
pentru cei ce se dedică în
fiecare zi pentru noi să ne
învețe și să ne educe
frumos, pentru învățători
și profesori.

Pentru că sărbătorile se
apropie trebuie să avem
casa curată, ca atunci când
vine Moșul să vadă că am
fost harnici și cuminți și să
ne lase multe cadouri.

Decorarea casei
continuă
Facem o coroniță
frumoasă din brad pentru
ușa de la intrare și punem
pe ea și Sceneta nașterii
Domnului pe caream
primit-o de la Biserică.

Pentru că Moș Nicolae a
trecut și pe la vecinul
nostru Thomas, am făcut și
pentru el o coroniță de
brad.

Nu l-am găsit acasă pe
Thomas așa că i-am lăsat-o
la ușă. O să aibă o surpriză
când va veni acasă.

Aceasta este coronița
noastră.
Așa-i că e frumoasă?! Cu
luminițe de îngerași și
globulele de inimioare și
cu sceneta nașterii
Domnului!

Spiridușii sunt
pregătiți pentru a găti!

Chef Rebeka
Bubulina gospodină

Chef Raul

Chef Răzvan

Mami, uite o inimioară!

La curățat de cartofi

Uite mami ce frumos am
curățat inimioara!

Frățiorii mei mă ajută doar
cu privirea ... Eu sunt
meseriașul la curățat
cartofi pentru că sunt cel
mai mare și mai priceput!
Până vor crește și ei ca să
mă ajute trebuie să mai
aștept puțin.

Pregătim pentru chifteluțe

Distracție mare la făcut
chifteluțe!

Facem de mâncare,
pentru fiecare, să fie
sănătoasă și gustoasă!

La colindat!
Împreună cu părintele
Bogdan și preoteasa și familia
Stan cu Bogdan Pleșa am
mers la colindat la părintele
care slujește la biserica din
Fulda.

Pentru că se încarcă foarte
greu video și timp nu mai am,
am pus doar poze cu colinda.

Dimineața lui Crăciun
Iată că a sosit Crăciunul și noi suntem pregătiți să mergem
să vedem dacă a trecut și pe la noi Moș Crăciun!

A venit Moșul!
Vai ce ne-am speriat că
Moș Crăciun a uitat de noi!!!!
Dar a venit cu o mică
întârziere și mami chiar l-a
întâlnit !
Noi i-am auzit doar
zurgălăi când a plecat repede
că a zis că mai are câțiva copii
să le lase cadouri și după aceea
pleacă acasă!

Era așa grăbit Moșul că
a mai lăsat în urmă lui niște
cadouri, nu a reușit să le
așeze pe toate!

Despachetarea cadourilor!
Repejor că trebuie să
ajungem și la biserică, că am
auzit că va veni Moș Crăciun și
pe acolo.

Îmi ajut frățiorul să își
despacheteze și el cadourile!

Și tati a primit cadou
exact ceea ce și-a dorit!

Colindători de Crăciun
Suntem pregătiți pentru a
colinda!

Bucurie mare, chiar l-am
întâlnit pe Moș Crăciun!

Eu chiar i-am pregătit o
poezie foarte frumoasă pentru
Moșul și ia plăcut foarte mult!
Bucuros de cadou!

Eu am fost mai rușinos cu
Moșul, am ținut mereu capul în
jos!

Anul Nou
Ajunul de revelion și
miezul nopții!
Împreună cu prietenul
nostru Cristian am plecat să
urăm prin sat la 3 familii de
români.

Revelion
Iată că anul nou a sosit și
noi ciocnim paharele cu
șampanie pentru copii!

Am avut și artificii
chiar deasupra casei
noastre.

Împreună cu scumpii noștri
vecini am aprins artificii.

Familia Nicolae vă urează! AN NOU FERICIT
PLIN DE BINECUVÂNTĂRI CEREȘTI!

Prima zi din an la zoo

După ce am dat de mâncare la animăluțe, ne-am
oprit în parcul de joacă de la zoo.

Botezul Domnului
Ne-am trezit devreme ca să mergem la biserică sa
luăm agheasma mare pe care o s-o bem în fiecare
dimineață timp de o săptămână și o să ne punem câte o
dorință sperând că, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să ni se
împlinească în noul an în care am intrat. Și de restul ce
rămâne o s-o punem bine și vom lua doar la nevoie,
atunci când nu ne simțim bine.

Sfântul Ioan Botezătorul
Soborul Sfântului Ioan
Botezătorul
Uraaa, azi avem motiv
de sărbătoare, prima zăpadă
din iarna aceasta. Noi doi
suntem pregătiți să mergem
la grădiniță, care este peste
drum de casa noastră, dar o
sa ne distrăm de minune
atunci când vom ieși de la
grădiniță.

Răzvan la zăpadă
Eu mai am o săptămână
de vacanță și am ieșit afară
să îl ajut pe prietenul meu
Luca care îmi este vecin să
construim împreună un iglu.

Iglu
O să iasă frumos

Construim împreună un
om de zăpadă
Ura, s-au întors frațiorii mei
de la grădiniță și împreună vom
construi omul de zăpadă pe care
ne-am dorit așa de mult să-l
facem !!!

Omul de zăpadă!
Da, am reușit! Este gata! Vă place?

Săniuța fuge!
Am coborât din pod săniuțele și vrem să le
probăm în fața casei

Și-a găsit și
Robert o săniuță, dar
cu roți.

Olaru Valentina Nicoleta
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”
Localitatea Slatina
Profesor îndrumător: Mirela Luțu

Anul Nou

Paveliuc Matias
Parohia Bunavestire
Localitatea Kassel
Profesor îndrumător: Viorica Bec

Sfântul Nicolae
Aici am pregătit și am colorat ghetuțele, apoi am
făcut scrisoarea lui Moș Nicolae.

Bucuros și plin de fericire am găsit cadouri multe!

Nașterea Domnului
Eu sunt Matias și am vârsta de 3 ani și 5 luni. Am
început pregătirile pentru Sfânta sărbatoare.
Împodobesc braduțului și tati m-a ajutat să pun vârful
la brăduț.

Ajutorul lui mami în bucătărie
Pregătirile continuă și cum o văd pe mami în
bucătărie sunt mereu cu ea să o ajut. Am făcut
cozonaci și prăjituri cu ea!

Și cuminte am așteptat pe Moș Crăciun
A venit Moș Crăciun și la Parohia Ortodoxă
Bunavestire din Kassel.
Am cântat colinde cu mulți copilași.

Pintea Gabriel
Parohia Parohia „Învierea Domnului”
Localitatea Manheim, Germania
Profesor îndrumător: Pr. Cristian Alexandru Podașcă

Nașterea Domnului
În perioada Sfintelor sărbători am încercat să vedem
lumea prin ochii copilașilor noștri, să punem în prim plan
importanța Nașterii Domnului și am descoperit
simbolurile Crăciunului. Participarea la slujbă și luarea
Sfintelor Taine ne-a ajutat a-l primi cum se cuvine pe
Pruncul Iisus în sufletele noastre. Bineînțeles am primit cu
mult entuziasm și cadourile Moșului.
De asemenea am bucurat lume multă cu îndrăgitele
colinde.

An de an pe 22 Decembrie întreaga familie
participă la Împodobirea bradului, într-o atmosferă
caldă cu miros de sărbătoare și portocale. Tati și Gabriel
au ales cel mai falnic brăduț. Mare încântare nu doar
pentru copii. Și noi ne transpunem parcă, în acele
momente undeva în casa părintească. Colindele întregesc
această atmosfera feerică.
Și dacă n-am avut zăpadă ne-am lăsat conduși de
inspirație.

În asteptarea sărbătorilor, și-au dat întâlnire mic cu
mare pentru a crea globuri și alte decorațiuni. Cu toții au
împodobit bradul gândindu-se la dorințele pentru anul
acesta. Plăcut impresionat de implicarea lor și atmosfera
creată de aceștia, bătrânul Moș Crăciun i-a îndemnat,
înainte de a le împărții cadourile, să staruiască în
rugăciune și în anul care vine și să fie mândrie pentru
părinții lor.
Acesta n-a uitat nici de cei mari și pe lângă iubire a
împărțit și mulțime de zâmbete pe chipul tuturor.
Slavă Domnului pentru tot!

Botezul Domnului
Anul acesta am reușit să primim cu Boboteaza mai
conștienți, deoarece Gabriel a devenit mai curios în
aflarea de informații a tot ce se întâmplă în jurul lui.
După slujbă, prinvind la iconița ce a primit-o, i-am
explicat cum Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat
în apa Iordanului de către Sfântul Ioan și că tot în această
zi se sfințesc apele. Succint cât să îi trezesc interesul, am
subliniat și faptul că urmează ca Preotul să ne
binecuvânteze casa și pe fiecare membru al familiei. Mai
apoi urmând să luăm Agheasma Mare timp de 8 zile spre
sănătate, luminarea minții și nu numai..

Încântat, atât el cât și fratele lui își
aduc aminte dimineața să ceara
agheasma "ca să ne păzească
Doamne"

Pintilie Anastasia
Colegiul Național „Petru Rareș”
Localitatea Piatra Neamț
Profesor îndrumător: Manuela Alexandrescu

Nașterea Domnului
Nașterea Domnului Iisus Hristos a adus dintotdeauna
o pace sufleteasca deosebita în rândul creștilor ortodocși
de pretutindeni. În ciuda faptului că persoanele
mature,dar și unii tineri, afirmă lipsa Sărbătorilor de
altădată, nemulțumirea se referă la pirderea bucuriei de
a sărbători, la lipsa de trăire autentică a Crăciunului, la
diluarea atmosferei de sărbătoare sau la contextul social
apăsător în care ne găsesc ele.
Însă, mai ales în satul meu, se păstrează vii tradițiile
străvechi, fiind o bucurie nemărginită pentru persoanele
de toate vârstele.

Mersul cu Icoana Nașterii
Preotul paroh, alături de cântăreț, merg din casă în
casă, cântând troparul și condacul Praznicului și
vestesc Nașterea de la Betleem. Bucuria copiilor este
urmarea acestora pe parcursul zilei, pentru a-și aduna
bunătăți de la fiecare casă creștină. Indiferent de
condițiile meteo nefavorabile, tinerii, roșii în
obrăjori,cu căciulițele hazliu aranjate, cu vocile calde si
sufletele dornice de sărbătoare, strigă ”Chiralesa”,
răsund toată valea dintre munți de glasurile lor
cristaline.

Colinda la Mitropolia Moldovei și Bucovinei
În fiecare an, în ziua predestinată parohiilor din
protopopiatul Târgu Neamț, am avut bucuria si
onoarea de a-l colinda pe ÎPS Teofan și pe o mulțime
de preoți și consilieri de la sediul mitropolitan din Iași.
Drept raspalată, primeam colăcei calzi si un pachețel
de dulcuri, spre crearea atmosferei de sărbătoare.

Colinda la Mănăstirile din împrejurimi
Pe când Părintele Justin Pârvu era în viață,
mergeam, în familie sau în grup de tineret, cu colinda
și la stinția lui. După trecerea lui la cele veșnice, însă,
acest bun obicei nu s-a înlăturat, ci chiar și-a accentuat
intensitatea, mergând anual la chilia și mormântul lui
cu colinde cântate din suflet.

Trăiri patriotice pe vârfuri
de munte
Anul trecut, am avut șansa
ca, în apropierea sărbătorilor să
simt esența patrotismului pe
culmile mavisului Ceahlăului, cu
nuanțele aspre ale viscolului și
zăpezii. Ne-am închinat și am
vestit bucuria Nașterii și la
mănăstirea” Schimbarea la Față”
din vârful muntelui.

Împodobitul bradului la Biserică
Cu toții căutăm, în preajma sărbătorilor să ne
împodobim locașul cu cele mai speciale și frumoase
decorațiuni, dar nu putem negrija nici decorarea
bradului din Biserica. De aceea, fiecare copil a adus, în
dar,câte un glob sau o ghirlandă.

Împărțirea pachetelor pentru bătrâni
Faptele milei trupești trebuie să le împlinim cu
atât mai vârtos în această perioadă binecuvântată.
Astfel, printr-o colectă a alimentelor neperisabile la
nivel de sat, s-au ales câțiva vârstnici pe care să-i
ajutăm cu puține provizii și o colindă duioasă.

Daruri de la Moșul
În pofida statutului social apăsător în care îi surprinde
Crăciunul pe prunci, consider că fiecare merită un dar, de
mult tânjit sau măcar o atenție care sugerează că spiritul
cadourilor, al milosteniei este nemuritor și duce spre
veșnicie Primind, copiii cunosc sentimentul de veselie
bonomă și vor dori să îl împărtășeacă și altor prieteni sau
copii dornici, confectionând propriile simboluri de dăruit.

Colinda în Prima zi a Crăciunului
După toate pregătirile sufletești și trupești, după
multe repetiții cu folos în Prima Zi a Nașterii Domnului
se organizează concertul de colinde la Biserica din sat.
Îmbrăcați în straie tradiționale, tinerii de toate vârstele
sunt invitați să încânte auditoriul. Colindele interpretate
sunt atât tradiționale( din repertoriul Surorilor Osoianu,
Sofiei Vicoveanca,colinde basarbene), cât și versuri ale
poeților ce au scris din închisoare în timpul regimului
comunist puse pe acorduri ale chitării de către noi sau de
Maicile de Mănăstirea Diaconești.

Popa Turtureanu Rareș Ionuț
Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”
Localitatea Câmpina
Profesor îndrumător: Dana Ștefan

Sfântul Nicolae

În ziua de 5 decembrie adunăm crenguțe de măr,
pe care le punem in apa, la icoane. Dacă înfloresc până
la Crăciun, inseamnă că am fost iertați de greșelile de
peste an.

Cadouri pentru Moș
Moș Nicolae vine
călare pe un cal alb.
Copiii uneori îi pregătesc
calului morcovi pe care îi
lasă langă ghetuțe

Pregătesc cadoul
pentru Moș Nicolae
Decupez o ghetuță
din hârtie și una din foaie
de spuma roșie.

Din puzzeluri de hârtie
pregătesc o felicitare pentru
Moș! Decupez imaginile și le
aranjez pe o coală în ordinea
corectă.

Morcovi pentru calul
alb al moșului,
felicitare și ghetuță
pentru Moș Nicolae și
un toiag nou tot pentru
el.

Nașterea Domnului

Pregătirea mesei de Crăciun!
Chiar dacă sunt băiat o ajut pe mama să facă în
fiecare an cozonacul floare... E delicios și aspectuos!

Cel mai frumos moment:
Decorarea bradului de Crăciun!
Anul acesta, datorită noului
membru al familiei, pisica mea Daisy
–o British short hair- am ales să
decorăm bradul cu globuri care nu se
sparg, având in vedere curiozitatea și
faptul că pisica e foarte jucaușă.

Am făcut și o ghirlandă pentru brad

Am făcut și câteva globuri din carton cu
abțibilduri și steluțe de staniol

Decorații noi în brad!

Cartierul meu de Crăciun
Vin colindători!
Preoții din comuna unde mama e medic ne
colindă în fiecare an! Pacientele mamei la fel!

Eu, mama și bunicii mei vă dorim „Crăciun
fericit!” Sau cum spune o prietenă de-a
mamei... „voi să fiți fericiți nu Crăciunul”

Anul Nou
- PREGĂTIM PÂINE FLOAREA SOARELUI - O
REȚETĂ PE CARE MAMA O FACE DE CÂND AVEAM EU
5 ANI
- FACEM SALATA BOEUF, TORTURI ȘI PRĂJITURI
- PREGĂTIM VÂSCUL, CORONIȚA SI
ȘERVEȚELELE PENTRU MASA DE REVELION
- FACEM POZE LA BRAD PENTRU ANUL CE-A
TRECUT
-PREGĂTIM SORCOVA ȘI NE SORCOVIM RUDELE
ȘI PRIETENII
- PRIMIM COLINDĂTORI CU CAPRA PE 31
DECEMBRIE.
- CUMPĂRĂM ARTIFICII

Pâinea Floarea Soarelui
REȚETA E FOARTE SIMPLĂ IAR ÎMPLETIREA
EI, DEȘI PARE GREA NU ESTE! E SIMPLĂ
GEOMETRIE.

O masă bogată
CU STRUGURI (ÎN NOAPTEA DINTRE ANI E
BINE SĂ MĂNÂNCI 12 BOABE DE STRUGURI
PENTRU BOGĂȚIE ÎN ANUL CE VINE)
CU PEȘTE PENTRU SĂNĂTATE
CU PĂINEA MAMEI CEA GUSTOASĂ
CU DECORATII VESELE ȘI MULTĂ CULOARE

Paharele de șampanie
pregătite

Vâscul aduce noroc!
EXISTĂ TRADITIA DE A TE
ÎMBRĂȚIȘA SUB VÂSC LA 12
NOAPTEA DE REVELION....
SE SPUNE CĂ CE FACI ÎN
NOAPTEA DE REVELION ASTA
VEI FACE TOT ANUL
NOI ÎL FACEM BUCHEȚEL PE 1
IANUARIE ȘI ÎL PĂSTRAM PÂNA
ANUL VIITOR!

Sorcova

DIN DOPURILE STICLELOR DE SAMPANIE
FACEM IN FIECARE AN SCĂUNELE....

Botezul Domnului
Comuna Provița
de Jos, Prahova,
Parohia Sf.
Nicolae

Slujba de Iordan

Sfântul Ioan Botezătorul

Am colorat 2 desene cu botezul lui Iisus în apa
Iordanului și am citit despre această sărbătoare!

Azi la școală mi-am servit colegii și profesorii cu
prăjituri în formă de rățuscă si pinguin in amintirea
gerului bobotezei, am fost 5 sarbătoriți cu numele. În
imagine eu și colegii mei în curtea școlii.

Seara la ora 18, am fost cu mama în comuna Provița de
Jos, la hramul bisericii Sf. Ioan Botezătorul din satul
Drăgăneasa.

Ornarea clasei noastre de
sărbători
Decembrie 2021

Corona ne-a cam dat vietile
peste cap...fantoma zilelor
mele de naștere trecute din
vremea când distanțarea
socială nu era regulă și
zăpada care întârzie...

Postovanu Ana
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Nadejda Burduja-Ababii

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Preda Bianca
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”
Localitatea Slatina
Profesor îndrumător: Mirela Luțu

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul Nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Răcilă Alexandra
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae
MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ PE VALEA
BÂRGĂULUI DE SF. NICOLAE
Alexandra Răcilă, clasa a II-a A
Școala Gimn. Stefan cel Mare Bistrița
Când erau bunicii mei copii, în seara de cinci
decembrie, lustruiau ghetuțele pentru a le pune în
fereastră. Noaptea, Moșul venea la copiii care erau cuminți
și le lăsa în ghetuțele lustruite nuielușe, nuci, mere,
bomboane de pom și bomboane de lapte. Dimineața, în
ziua de Sf. Nicolae, ei mergeau nerăbdători la fereastră săși găsească cadourile. Pe Moș Nicolae nu l-a văzut nimeni
niciodată, se spune că el vine noaptea când toată lumea
doarme și lasă cadourile în ghetuțe.
Conform tradiției, de Moș Nicolae, dacă vremea e
ploioasă, moșul o va transforma în zăpadă, iar dacă găsește
zăpadă și frig o va transforma în ploaie.
În familia mea, de Sf. Nicolae ne întâlnim
împreună cu bunicii la noi acasă pentru a sărbători și a lua
masa împreună. Tot atunci vine și Moșul care ne aduce
cadouri.

Nașterea Domnului
Tradiții de Crăciun pe Valea Bârgăului
Pe Valea Bârgăului ziua de Ajun este zi de post negru,
bunica spune că, dacă ne pângărim (mâncăm carne) în
Ajunul Crăciunului nu ne mai tihnește mâncarea pregătită
pentru Sărbători. Tot în ziua de Ajun, dacă îți intră în casă
prima persoană o femeie ai ghinion tot anul, de aceea
femeile stau acasă și pregătesc mâncarea pentru Crăciun,
iar bărbații se duc cu Ajunul. Bradul este impodobit tot în
ziua de Ajun. În seara de Ajun copiii merg la colindat
după care îl așteaptă pe Moș Crăciun.
Pe masa de Crăciun nu lipsesc niciodată sarmalele
fierte o zi întreagă în oala de lut pe marginea sobei,
cârnațul afumat, țuica fiartă cu săcărea (chimen) cu care se
servesc colindătorii adulți, cozonacul și plăcinta coapte în
cuptorul care a fost bine încins cu jar.

Botezul Domnului
Boboteaza pe Valea Bârgăului
Pe Valea Bârgăului, ca și în alte regiuni, în ajunul
Bobotezei preotul umblă prin casele oamenilor pentru a le
stropi cu agheazmă, tradiția spune că în casa unde intră
preotul nu intră boala și necazul. Un obicei care încă se
mai păstrează și astăzi este acela de a conduce crucea, cum
spune bunica. Cu o lumânare aprinsă în mână și cântând
Iordanul împreună cu preotul se intră în fiecare casă de pe
uliță. Tot în ziua de ajun, dimineața, bunica frământă aluat
pentru gogoși, ea spune că în acea zi gogoșile sunt cele mai
bune. De asemenea, în seara ajunului Bobotezei este
ultima seară în care se mai merge la colindat.
În ziua de Bobotează, întreaga familie merge la
biserică, iar după terminarea slujbei, toată lumea merge la
râu unde preotul aruncă crucea în apă. După cruce, de
regulă, sar în apă bărbați neînsurați, iar legenda spune că,
celui care o va scoate din apă îi va merge bine tot anul și se
va însura.

Rășchitor Antonia
Colegiul Național „Petru Rareș”
Localitatea Piatra Neamț
Profesor îndrumător: Manuela Alexandrescu

Nașterea Domnului

Sălăgean Ștefan și Elena
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului
Magia Sărbătorilor de iarnă
Nașterea Domnului
Sărbătoarea Crăciunului este cea mai mare și mai
importantă sărbătoare de iarnă, cu toții facem eforturi
pentru a termina pregătirile pentru masa de Crăciun, a
cumpăra cadourile pentru cei dragi și pentru a pregăti casele
de sărbătoare.
Crăciunul se sărbătorește pe data de 25 decembrie ,
fiind o importantă sărbătoare religioasă Nașterea Domnului.
Sărbătorile de iarnă nicăieri, parcă, nu au aceeaşi intensitate
sufletească aşa cum o au la sat. Aşa cum spunea marele
nostru poet Lucian Blaga : ,,veşnicia s-a născut la sat”. În
satele românești, unde tradiția se mai păstrează, femeile și
bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această
sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, curăță grădinile și
grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), iar femeile
își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională specifică
acestei sărbători: cozonaci, prajituri, sarmale și alte bunătăți
românești.
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie și ne
amintește de anii copilariei, de emoția așteptării
împodobirii bradului și de întâlnirea cu Moș Craciun.
Împodobitul bradului pe data de 23 sau 24 decembrie este
cel mai îndragit obicei de sărbători ,datorită simbolurilor
care i se asociază : iubire ( deoarece este împodobit de
întreaga familie), bucurie (pentru că sub el se așează
cadourile),viață și sănătate (pentru că este mereu verde
,chiar și atunci când afară e frig și zăpadă).

În Ajunul acestei sărbători (seara dinaintea zilei de
25) în toate satele din țară începe colindatul. Acesta este cel
mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de
copii, băieți și fete, femei și bărbați merg din casă în casă și
duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele lor . După
ce colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite
bunătăți cu nuci, mere, colaci și, mai recent, cu bani.
Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că
ei aduc sănătate și un an prosper.
Obiceiuri care în timp și-au pierdut semnificatia
sunt: pițăratul, mersul cu steaua, umblatul cu capra sau cu
ursul. Piţăratul este unul dintre obiceiurile de Crăciun
moştenit din moşi-srămoşi și se vestea de catre copiii cei
mici. În ziua dinaintea ajunului de Crăciun, copiii stabilesc
o oră şi un loc unde se vor întâlni în dimineaţa ajunului
pentru a porni cu piţăratul. Ei se trezeau de dimineaţă, se
îmbrăcau în costume populare își luau traista ţesută de
bunicile lor şi mergeau la locul stabilit. De acolo porneau
toţispre casele gospodarilor care îi aşteaptă la porţiă.
Ajunşi la poartă, aceştia îi pofteau în curte şi copiii
începeau a striga: ,,Bună dimineaţa la Moş Ajun! Dă-mi
covrig că mor de frig, / Dă-mi colac de la găzdac, / Aliluia
om bogat” . După ce terminau de strigat, gazdele le
puneau în trăistuță fructe și dulciuri. Şi o ţineau tot aşa pe
la toate gospodăriile, până ce-i colindau pe toţi din sat.
Odată cu lăsatul serii copiii mai mari vesteau Nașterea lui
Hristos prin colindul Steaua sus Răsare sau alte colinde
traditionale fiind deghizați în urși sau capre.

In ziua de Crăciun obiceiul este de a se întrunii toată
familia la Biserică, la Sfânta Liturghie și apoi de a servi
masa de amiază în sânul familiei. Spre seară fiecare se
îndreaptă spre casele lor,continuându-și colindul pe la
rude și prieteni.
Crăciunul este sărbătoarea Sfântă a Nașterii
Domnului ,timp al bucuriilor, al păcii și al liniștii sufletești.

Anul Nou
Anul Nou coincide cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare
și este una dintre cele mai așteptate și celebrate sărbători de
la noi. Cu toții așteptăm tradițiile asociate evenimentului,
dar și petrecerea de Revelion alături de cei dragi.
Revelionul este văzut ca o petrecere între ani, în familie sau
cu prietenii, însoţită de joc şi dans, mâncare din belşug şi
băutură, artificii sau petarde şi tradiţionalele obiceiuri de la
miezul nopţii . Noaptea care face trecerea dintre ani are o
însemnătate aparte.

Este noaptea în care ne amintim de toate momentele bune
și mai puțin bune din anul ce se încheie, dar cel mai
important, este noaptea în care ne facem planuri și rezoluții
pentru noul an. Pe lângă asta, în noaptea de Revelion există
și o mulțime de superstiții pe care oamenii le respectă,
pentru a avea un an mai bun. Printre superstiţiile şi
obiceiurile de sfârşit de an amintim dansul în aer liber
pentru sănătate şi noroc, dar şi umplerea portofelelor cu
bani pentru un an prosper. O altă superstiție de Revelion
spune că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi, pentru
ca în următoarele 365 de zile să primești cât mai multe
cadouri. Roșul este culoarea dragostei și veseliei, așa că dacă
vă îmbrăcați în roșu de Anul Nou, veți avea un nou an plin
de noroc și iubire.Se spune că în noaptea dintre ani și pe 1
ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că aceia care plâng în
prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Cine
este manierat și politicos de Anul Nou așa va fi tot timpul.
De aceea, se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate
discuțiile în contradictoriu, precum și povestirile despre
morți sau fantome. Se spune că acestea ar atrage ghinionul.
Despre copiii născuţi pe 1 ianuarie se spune că vor avea
noroc toată viaţa.
Anul Nou prilejuieşte o multitudine de tradiţii extrem
de preţuite: pluguşorul, sorcova, jocurile mimice cu măşti
de animale sau personaje ţărăneşti, Brezaia sau Caledarul de
ceapă.
În preajma Anului Nou, în seara de Ajun când se merge
cu plugușorul urările sunt făcute cu scopul de a alunga
spiritele rele din anul ce tocmai se apropie de sfârșit și de a
aduce un an mai bogat și mai fertil.
Mersul cu Plugușorul este legat de dorința celor care
munceau pământul ca în anul viitor să fie recolta mai
bogată.

In ziua de Crăciun obiceiul este de a se întrunii toată
familia la Biserică, la Sfânta Liturghie și apoi de a servi
masa de amiază în sânul familiei. Spre seară fiecare se
îndreaptă spre casele lor,continuându-și colindul pe la
rude și prieteni.
Crăciunul este sărbătoarea Sfântă a Nașterii
Domnului ,timp al bucuriilor, al păcii și al liniștii sufletești.
În noaptea de 31 decembrie, mai mulți copii și tineri
se strâng în cete și pornesc la colindat cu plugușorul și
mascați în urâți din casă în casă, pocnind din bici, strigând
tare și sunând din clopoței. După ce spuneau versurile
specifice : ’’ Aho, aho / Copii si frati / Stati putin si nu
manati / Langa boi v-alaturati/ Si cuvantul mi’ascultati/ Ia
mai manați mai flăcăi si sunati din zurgalai /Hai, Hai!!! /
Mâine anul se n’oieste/ Plugusorul se porneste/ Si începe a
ura /Pe la case a’colinda/ Ia mai manati mai flacai/ Si
sunați din zurgalăi /Hai, Hai!!! /Iarna’i grea, omatu’i mare/
Semne bune anul are/ Semne bune de belsug/ Pentru
brazdda de sub plug/ Ia mai manati mai flacai/ Si sunati
din zurgalai/ Hai, Hai!!!
Sorcova, vesela,/Sa traiti, sa-mbatraniti,/Ca un mar, ca un
par/Ca un fir de trandafir./ Tare ca piatra,/Iute ca
sageata/Tare ca fierul/Iute ca otelul./ La anu’ si la multi
ani! ‘’ colindătorii primeau mici daruri.
La fiecare început de an, mai exact în dimineața
zilei de 1 ianuarie, copii umblau cu Sorcova pentru a
aduce bucurie și belșug în casele oamenilor. După ce își
terminau urarea, aceștia aruncau în fața porții sau a ușii,
ori chiar în casăsemințe de grâu sau orez pentru a aduce
belșug în gospodărie în anul ce va veni.

Caledarul de ceapă – este un obicei provenit din zona
Hunedoarei, pentru a anticipa cum va fi vremea în fiecare
lună din anul care urmează. Astfel, în noaptea de Anul Nou,
dintr-o ceapă se desfăceau 12 foi corespunzătoare, în ordine,
lunilor anului viitor. În fiecare foaie de ceapă se pune câte o
jumătate de linguriţă de sare, iar foile astfel preparate se lasă
pe masă, până în dimineaţa Anului Nou. În foile (lunile) în
care sarea se topeşte toată, înseamnă că se aşteaptă ploi, iar
în caz contrar, lunile respective vor fi secetoase. Așadar
zilele din perioada Anului Nou sunt asociate cu o mare
varietate de tradiţii şi obiceiuri, în care o mare parte din
credinţele vechi s-au moştenit şi s-au păstrat peste generaţii.
Toate acestea creează o atmosferă incredibilă, unică, legând
punţi nevăzute între om şi cosmos sau mediul înconjurător,
dar mai ales între semeni.

Botezul Domnului
Boboteaza sau Botezul Domnului este sărbătorită în
fiecare an pe data de 6 ianuarie. Aceasta încheie perioada
sărbătorilor de iarnă şi este ziua în care a fost botezat Iisus
Hristos de către Ioan Botezătorul.
În jurul acestei sărbători au luat naștere multe tradiții, însă
puține dintre ele se mai păstrează în ziua de astăzi. Ajunul
Bobotezei este o zi, plină de semnificație și încărcată de
superstiții și obiceiuri populare.
Potrivit tradiției, în ajunul Bobotezei credincioșii ţine post
negru, nu mănâncă şi nu beau nimic, pentru a putea gusta
cu vrednicie din apă sfinţită numită Agheasma Mare și din
bucatele tradiționale ( piftie,ciorbă acră și friptură). Ajunul
Bobotezei este ziua în care preoții merg din casă în casă
pentru a le da credincioșilor binecuvântare și ai stropi cu
agheasmă . Tot în Ajunul Bobotezi se spune că fetele tinere
și nemăritate își pot visa ursitul, dacă pun sub pernă o
ramură de busuioc și își înfășoară pe inelar un fir roșu de
mătase.
În ziua de Bobotează are loc sfinţirea apei. La sat
pregătirea acestui moment se face, cu multă atenţie. Locul
unde se desfășoară slujba se alege de către preotul satului,
într-un spaţiu mai larg în vecinătatea unei ape curgătoare
sau în curtea bisericii. Pentru acest moment se aduce apă,
care se pune în vase mari de lemn sau de metal şi, tot acum,
se taie, la râu, o cruce mare de gheaţă dacă apele sunt
înghețate . În jurul acestei cruci sau în jurul crucii care se
află încurtea bisericii, se desfăşoară întreg ceremonialul
religios, de sfințire a apelor, la care participă de obicei toți
sătenii.

După slujba de sfinţire a apei, transformată în
agheasmă, fiecare sătean îşi ia apă sfinţită, pentru ai folosi de
leac. În anumite sate sau orașe după terminarea slujbei
preotul aruncă crucea în râu, iar tinerii se întrec să o scoată
la mal . Se spune că cel care reușește să o aducă la mal, va
avea parte numai de bine tot anul și va fi ferit de boli. În
această zi sunt interzise certurile în casă, nu se dă nimic cu
împrumut și nu se spală rufe.
De obicei, în această perioadă este foarte frig , de aici și
expresia “gerul Bobotezei”, care, potrivit tradiției, este un
semn de bogăție pentru tot anul care urmează.
Legenda spune că Iisus nu a fost botezat pentru iertarea
păcatelor lui, fiindcă El era fără de păcat, ci pentru sfinţirea
creaţiei.
Obiceiul sfinţirii apelor se referă la faptul că atunci
când Ioan Botezătorul a început procesiunea botezării,
diavolii au venit pe râul Iordanului pentru a o împiedica. În
acel moment, Dumnezeu le-a poruncit preoţilor să
sfinţească toate apele. Ca urmare, toţi diavolii au căzut sub
gheață şi s-au înecat.
După botezul lui Hristos, s-au deschis cerurile, iar
Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel și a
stat peste Iisus, în timp ce Tatăl a spus: “Acesta este Fiul Meu
cel iubit, întru Care am Binevoit”.
Pe data de 7 ianuarie de Sfântul Ioan Botezatorul se
sărbătoresc Ionii, un alt obicei, numit “Udatul Ionilor”. În
Transilvania cei care au acest nume sunt purtaţi cu mare alai
prin sat până la râu, unde sunt botezaţi sau purificaţi . Se
spune că Sfântul Ioan Botezătorul este protectorul
pruncilor, iar acesta mijlocește asupra lor, ca aceștia să se
nască sănătoși.

În această zi se spune că trebuie să se bea un pahar de vin
roșu și să fii vesel, pentru a fii așa tot anul. Sărbătoarea
Sfântului Ioan Botezătorul marchează sfârșitul sărbătorilor
de iarnă.

Spinachi Lavinia
IP Gimnaziul Țarigrad
Localitatea Țarigrad
Profesor îndrumător: Aliona Boghean

Sfântul Nicolae

Spoială Amalia
Școala Gimnazială Bosanci
Localitatea Bosanci
Profesor îndrumător: Tamara-Loredana Bujorean

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Stîngaciu Christian
Parohia „Sfântul Grigore de Palama”
Localitatea Anferlecht, Belgia
Profesor îndrumător: Caroline Stîngaciu

Șușcă Delia
Școala Gimnazială Nr. 1
Localitatea Hidișelu de Sus
Profesor îndrumător: Anca Călinescu

Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae - O sărbătoare aparte din luna decembrie pe
care copiii o așteaptă cu impaciență. Sfântul Nicolae este
considerat unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinității.
O tradiție de Sfântul Nicolae este să ne spălăm pe față cu
zăpadă, dacă aceasta s-a făcut prezentă, pentru a avea
sănătate şi prosperitate. În pozele atașate arăt cum mă
pregătesc eu(și pisica mea) de Moș Nicolae.

Nașterea Domnului

Steaua din vârful bradului este un simbol minunat care
ne înfrumusețeaza bradul. Aceasta semnifică felul în care i-a
călăuzit pe magi la Bethleem și aduce noroc în casele
noastre.
Tradițiile pe care familia mea le respectă sunt :
împodobirea cât mai bogată a bradului , casei și exteriorului
acesteia cu diferile luminițe colorate. În Ajunul Crăciunului
se pregătește masa pe care o vom servi ziua următoare și se
așteaptă colindătorii cu dulciuri calde, fructe pentru
imunitate dar și cu sucuri. În ziua de Crăciun, familia mea
merge la Biserică. După venirea de la Biserică eu și familia
mea luăm masa împreună, urmând să ne uităm la un film
de Crăciun.

Botezul Domnului
BOBOTEAZA - încheie sărbatorile de iarnă ajutând
credincioșii să aibă case binecuvântate pentru începerea în
forța sufletească în Anul Nou. De obicei în Ajunul Bobotezei
se ține post negru, iar fetele doritoare să-și viseseze sortiții
își pun busuioc sub perna pentru a-i visa. De asemenea în
Ajunul Bobotezei certurile sunt excluse, iar împrumutul
complet interzis.
Primul lucru care se face în dimineața de Boboteaza
este să se bea apă sfințita, numită și Agheasma, pe stomacul
gol pentru ca munca depusă în Ajun de Bobotează să nu fi
fost în zadar. Agheasma este folosită și pentru sfințirea
caselor credincioșilor pentru a le binecuvâta locuințele.
Timp de 8 zile este interzisă spălarea de haine, apa fiind
sfințită.
Agheasma rămasă NU se aruncă ci se păstrează pentru
momente în care starea trupească nu este tocmai bună, se
iau 3-4 înghițituri și apă sfințita își îndeplinește minunatele
beneficii.

Sfântul Ioan Botezătorul
AGHEASMA - Are puteri tămăduitoare pentru cei ce o
consumă iar de asemenea apa sfințită rămâne mereu
proaspătă și curată. Apa de la Bobotează are o putere
deosebită deoarece este sfințită prin chemarea Sfântului
Duh în ziua în care însuși Mântuitorul a sfințit apele
botezându-Se în Iordan. Cântările și rugăciunile slujbei
Agheasmei pomenesc și preslăvesc Botezul Domnului..

Tinis Luana Paula
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae
Sfântul Nicolae se sărbătorește pe data de 6
Decembrie. Noi, copiii, știm de la părinți, bunici și
străbunici că atunci vine Moș Nicolae. Tot bunica mi-a spus
că Sfântul Nicolae, mai este numit: "făcătorul de minuni".
Noi, copiii, în fiecare an, în ajun de Moș Nicolae, ne
lustruim ghetuțele și le punem la ușă sau la geam. Moș
Nicolae va trece să ne lase daruri celor care am fost cuminți,
iar celor răi, o nuielușă. Mama spune mereu că Moș Nicolae
este mai sărac și Moș Crăciun mai bogat.
Pe vremea când mama era copil, Moș Nicolae aducea doar
dulciuri și portocale, dar acum trăim alte vremuri și aduce și
haine și jucării.
Acestea fiind spuse vă las că am treabă. Ghetuțele
mele trebuie să sclipească!

Nașterea Domnului
Crăciunul
Crăciunul se sărbătorește pe data de 25 Decembrie.
De Crăciun sărbătorim Nașterea Domnului Iisus
Hristos.
Crăciunul e magie!
Orașul tot este îmbrăcat în "haine de sărbătoare". Cu
ceva timp înainte, în centrul orașului se împodobește
bradul și tot orașul este îmbrăcat în luminițe. Totul
devine sclipitor, desprins din baseme... de o frumusețe
rară!
La fiecare casă se aprind luminițe și se împodobește
bradul. Gospodinele pregătesc cozonaci și multe alte
bunătăți.
Seara în Ajun de Crăciun, vine Moș Crăciun!
Eu încă cred în Moș Crăciun...m-a vizitat și anul acesta,
oferindu-mi personal cadoul. Moșul se arata doar celor
care cred în el!
Crăciunul se sărbătorește trei zile.
În aceste trei zile, la fiecare casă este sărbătoare:
veselie, voie bună, bucate alese, toate în așteptarea
colindătorilor.
Crăciunul este minunat!
Iubesc să primesc cadouri, să stau la masă cu cei dragi,
să ascultam colinde și să primim colindători.
Crăciun fericit tuturor!

Botezul Domnului
Boboteaza numită și Botezul Domnului, se
sărbătorește pe data de 6 Ianuarie.
Bunica mea spune, că în Ajun de Bobotează
fetele, domnișoarele, nu eu 🙈😂😂...care vor să-și viseze
ursitul își pun sub pernă o bucățică de busuioc.
Acea bucățică de busuioc se ia din buchetul
domnului Părinte, când vine cu Iordanul. Tot de la
bunica știu ca în ziua de Bobotează, se merge la
biserică și preotul după Sfânta liturghie sfințește apa.
Creștinii își iau la ei căntuțe/sticluțe pentru a-și aduce
acasă apă sfințită. Se zice că aceea apă are puteri
miraculoase, ea nu se strică niciodată.

Văcărașu Petronela
Școala Gimnazială „Aron-Vodă”
Localitatea Aroneanu
Profesor îndrumător: Adumitresei G. Cezar-Grigore

Sfântul Nicolae
Sărbătoare îndrăgită,
Şi de toţi iubită
Vine-n fiecare an,
Cu moşul cel roşcovan.
Să ne bucure pe toţi,
Copii, surori, fraţi si nepoţi
Cu dulciurile deosebite,
Şi cu nerăbdare primite.
Ştiţi legendele măiestre
Cu al său cal de poveste?
Da, cel alb şi arătos
Al moşului bun si drăgăstos.
Se spune ca Sfântul Nicolae
Vindecă orice boală greoaie,
Şi se mai spune tot de el,
Că păzeşte orice copil cuminţel.

Nașterea Domnului
Iată, ce zi măreaţă!
Domnul s-a născut
A apărut o nouă viaţă,
Pe al nostru ţinut.
El ne-aduce bucurie
Şi vine să ne mântuiască,
Încă din copilărie
Domul să ne păzească.
Acest har de-a vindeca,
Dumnezeu i l-a dăruit
Şi așa Iisus împiedica
Orice boală negreşit.
Haideţi să-i urăm lui Hristos
Cu bucurie şi dragoste,
Un ,,La mulţi ani!" călduros
Din inimile noastre.

Vînca Amelia
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Anul Nou
·CUMPĂNA DINTRE ANI
Între trecut şi viitor....
Anul Nou reprezintă încheierea unui ciclu
complet de anotimpuri, sau
trecerea celor 365 de zile ale bătrânului an (366 de zile în
anii bisecţi), după cum ne arată calendarul, pe care
majoritatea oamenilor îl folosesc.
Această sărbătoare universală este însoţită de
obiceiuri variate în lume, dar şi de superstiţii.
Spre exemplu, în judeţul Bistriţa-Năsăud, în seara de
revelion, copiii se adună şi merg cu ,,Pluguşorul”, obicei
care datează din moşi-strămoşi şi prin care
se fac urări de bine oamenilor dragi, pentru anul care
urmează, pe uliţele satelor răsunând binecunoscutele
versuri:
“Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi!
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi:
Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a ura,
Pe la case a colinda
Mânaţi, măi!”
În dimineaţa următoare, prima dimineaţă a noului
an, copiii merg din casă în casă cu ,,Sorcova”, alt obicei de
urare, în versuri.

Şi în bucătării, gospodinele lucrează de zor.
Acestea prepară bunătăţi, în funcţie de zonele în
care traiesc. Pe masa noastră, vom avea
răcituri (reţetă tradiţională), peşte (superstiţiile din
toată lumea spun că astfel vom aluneca prin anul care
vine ca peştele prin apă), struguri (se spune că e bine să
mâncăm câte 12 boabe de strugure, la miezul nopţii
dintre ani, câte o boabă pentru fiecare lună a
·anului care tocmai începe) şi tort (acesta fiind un bun
pretext pentru un răsfăţ dulce, cu aromă de
sărbătoare).
O altă superstitie este legată de vestimentaţie.
Tradiţiile spun că fiecare om ar trebui să poarte o
haină roşie, pentru a alunga spiritele rele. Tot din acest
motiv se aprind şi scânteiuţe şi artificii colorate pe
cerul nopţii.
Până la urmă, Revelionul este un motiv de
bucurie, dar şi un moment în care mulţumim anului
care a trecut şi îl primim cu speranţă pe cel care
urmează.
La mulţi ani şi un an nou fericit tuturor!

Botezul Domnului

Botezul Domnului Iisus Hristos se sărbătoreşte
în data de 6 Ianuarie a fiecărui an şi se mai numeşte şi
,,Boboteaza”.
Această zi este sărbătorită atât de către
credincioşii de religie ortodoxă cât şi de către cei
catolici şi simbolizează intrarea Domnului Iisus Hristos
în apa Iordanului(râu din Asia), unde a fost botezat de
către Sfântul Ioan Botezătorul, pe când avea vârsta de
30 ani.

În ziua de 05 Ianuarie, respectiv în ajunul acestei
sărbători, la biserici au loc slujbe religioase, iar la
finalul acestora se sfinţeşte apa, aceasta purtând mai
apoi denumirea de ,,aghiasma mare”. Tot în aceeaşi zi,
preoţii obişnuiesc să meargă din casă în casă şi să
stropească cu apă sfinţită casele credincioşilor,
activitate care poartă denumirea populară de ,,
umblatul cu Iordanul sau crucea”.
Ca şi superstiţie, în noaptea de 05/06 Ianuarie
se spune că dacă fetele care nu sunt căsătorite îşi aşează
sub perna pe care dorm o crenguţă de busuioc legat cu
o aţă roşie, o să viseze persoana cu care se vor căsători.
În unele localităţi din judeţul nostru, există o tradiţie
care se păstrează de mai mult timp, este desfăşurată în
ajunul Bobotezei şi se numeşte ,, Hâzii”. După ce
preoţii au mers din casă în casă şi au sfinţit casele, pe
străzi ies copii sau chiar adulţi care se costumează în
diferite personaje care mai de care mai
înspăimântătoare.
Tradiţia mai spune că până în ziua de
Bobotează se poate merge cu colindul, această zi fiind
un alt prilej de a petrece împreună cu cei dragi şi a
gusta din tradiţionala piftie, o mâncare tradiţională,
specifică acestei sărbători.
Ziua de Bobotează este cea care marchează
sfârşitul sărbătorilor de iarnă.

Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit în data de 7
ianuarie. Ioan, ce nume frumos! Din acest motiv, peste 2
000 000 de români îi poartă numele.
Ioan este supranumit “Botezătorul” deoarece el
este cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apa
Iordanului. Sfântul Ioan a fost un prooroc care pe lângă
faptul că l-a botezat pe Iisus Hristos, a vestit şi naşterea
Domnului şi a trăit şi predicat în pustiul Iordanului,
unde îi boteza în apa Iordanului pe cei care credeau în
el.
În această mare sărbătoare, credincioșii merg la
Bisericӑ, iar apoi își viziteazӑ sărbătoriții. Cu siguranţă în
fiecare dintre familiile ortodoxe există o persoana care
poartă numele Sfântului sau alte nume care provin din
acesta.
Şi în familia noastră avem motiv de sărbătoare,
deoarece una dintre bunicile mele poartă numele de
Ionelia, iar un bunic se numeşte chiar Ioan, iar în
această zi obişnuim să îi vizităm şi să le ducem cadouri.
Ca şi în orice zi de sărbătoare şi aceasta are tradiţii
şi supertiţii cum ar fi ,,Udatul Ionilor”, stopirea cu
aghiasmă mare în dimineaţa de Sfântul Ioan, nu se
consumă vin roşu ci alb, nu se taie nimic cu cuţitul, totul
se rupe cu mână şi nu se foloseşte mătura.

De asemenea se mai spune în tradiţia populară că
după această dată se înmoaie frigul şi începe să se facă
mai cald.
După această zi de sărăbătoare, lucrurile încep să
intre în normal, părinţii merg la muncă, iar noi copiii ne
întoarcem la şcoală pentru a ne reîntâlni cu colegii,
domnii profesori şi doamnele învăţătoare.

Vișan Cosmina
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”
Localitatea Bistrița
Profesor îndrumător: Frenți Floarea

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

Anul nou

Botezul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul

Vozian Artiom
IP Liceul Teoretic Ștefan Vodă
Localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova
Profesor îndrumător: Natalia Moscalu

Sfântul Nicolae
Pregătirea cizmulițelor!

Momentul mult așteptat!

Zlăvog Teodora
Școala Gimnazială „Aron-Vodă”
Localitatea Aroneanu
Profesor îndrumător: Adumitresei G. Cezar-Grigore

Sfântul Nicolae

Nașterea Domnului

„Vă mulțumim frumos că ne-ați dat posibilitatea să
facem parte din acest grup minunat! Participând la acest
proiect am demonstrat că si noi Românii din diaspora
păstrăm tradițiile noastre românești așa cum ne-au învățat
părinții noștri și că la fiecare sărbătoare aducem o mică
Românie aici peste hotare.
Vă salutam cu respect!” - Lenuța Mariana Nicolae,
părintele Rebekăi Maria și al lui Raul Daniel
„Am avut o plăcere deosebită să participăm în
cadrul acestui atelier. Realizând însărcinările am studiat
mult și ne-am îmbogățit cunoștințele despre obiceiurile
neamului. Vă mulțumim că ne-ați încadrat în frumoasa
familie a neamului românesc.” - Lucia Ambros, părintele
lui Lucian
„Iată că a venit momentul să aducem sincere
mulțumiri echipei de organizare din cadrul proiectului
transnațional "Tradiții și obiceiuri de o parte și de alta a
Prutului și a românilor de pretutindeni" DE LA
RĂDĂCINILE UNUI SUFLET DE ROMÂN.
Atât elevii din IPLT Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă,
Republica Moldova, cât și profesoara, au avut parte de o
experiență frumoasă în cadrul acestui proiect de valoare,
informându-se cu conținut relevant, pentru care venim cu
MULȚUMIRI și PLECĂCIUNE!!! Mulțumim că ne-ați
oferit posibiliatea să vedem lumea, nu doar ceea ce se
vede pe fereastă, dar și peste hotarele acestei lumi cu
oameni frumoși la chip și suflet!
Ne-ați impresionat plăcut și meritați pe deplin să
cunoașteți că valorificăm efortul, dedicația și truda
dumneavoastră ce le-ați depus pentru promovarea
tradițiilor și obiceiurilor !!!
Bravo! Bravoo!! Bravooo!!!” - prof. Natalia Moscalu

„Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați
participat la acest ,,Proiect transnațional – tradiții și
obiceiuri de o parte și de alta a Prutului și a românilor de
pretutindeni – de la rădăcinile unui suflet de român”!
Inima de român bate aproape în fiecare colț de lume, iar
sufletul său este însetat după tradițiile și obiceiurile în care
a crescut sau de care a auzit de la înaintașii săi prin viu
grai. Cuvântul ,,dor” este unic în limbile vorbite pe acest
pământ, este un cuvânt intraductibil pentru alte limbi.
Constantin Noica în manualul de limba română din clasele
terminale de la liceu mărturisea conotația cuvântului
,,dor” și felul cum limba română a găsit un cuvânt din trei
litere, asemenea Sfintei Treimi (n.ed.), pentru a exprima la
superlativ simțămintele sufletești. Limba greacă traduce
dorul prin ,,plăcere de durere”, iar limba germană prin
,,căutare de negăsire”, arătând că nici cei mai mari filosofi
ai lumii nu au putut exprima printr-un singur cuvânt
zbuciumul sufletesc al unui popor. De aceea, să înțelegem
importanța și rădăcinile sufletului românesc care
depășește orice graniță teritorială sau spirituală, este
dorința omului ortodox român de pretutindeni care tinde
spre dumnezeire, spre asemănarea cu Domnul nostru
Iisus Hristos Cel Întrupat de care ne-am bucurat în acele
zile la acest atelier digital. Timp de o lună, de la Sfântul
Nicolae până la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, de la 6
decembrie 2021 până la 7 ianuarie 2022, am depășit nu
numai granițele cu vorbele și prezentările noastre, ci am
pășit și într-un nou an civil cu dorința de a ne înnoi și noi
întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și
Dumnezeu Duhul Sfânt, Teofania de la Bobotează. Cu
dragoste întru Hristos Cel Născut din Pururea Fecioara
Maria, Preot Daniel Cojocaru, Parohia Adormirea Maicii
Domnului Lămășeni, județul Suceava

„Foarte frumos proiectul, a fost o plăcere să
colaborăm” - Rareș Ionuț Popa Turtureanu
„Mi-a plăcut acest Atelier, deoarece am
experimentat ceva nou și am reușit să prezentăm celor din
grup din experiența și modul în care noi sărbătorim
anumite evenimente și sărbători din viața noastră și a
bisericii. A fost o experiență foarte interesantă, atractivă și
aștept și următorul proiect.” - Cojocaru Paisie-Stelian
„Atelierul acesta a fost unul interesant. Am făcut
proiecte frumoase. Mi-a plăcut tema cu Sfântul Ioan
Botezătorul, deoarece port numele Sfântului. Aștept cu
nerăbdare să particip și la alte ateliere.” - Cojocaru
Nectarie-Ioan
„A fost o colaborare frumoasa. Am pus mult suflet
în acest proiect. Mulțumesc pentru ca ne-ați oferit ocazia
de a prezenta ideile noastre.” - Olaru Nicoleta Valentina
„Atelierul propus de dumneavoastră a fost o
oportunitate minunată de a antrena copiii în acte de
creație. Au ieșit din mintea și sufletul lor niște lucrări
interesante, iar noi, cadrele didactice, am asistat și
îndrumat cu drag elevii. Vă mulțumim pentru tot!” - prof.
Frenți Florea
„Am avut o plăcere deosebită să participăm în
cadrul acestui atelier.Realizand proiectele propuse am
invatat lucruri noi despre aceste sărbători. Va multumesc
ca a-ti creat acest concurs.Sper sa fie astfel de concursuri și
în Postul Pastelui.” - Delia Cârlan

„Cu multă bucurie, Parohia „Adormirea Maicii
Domnului și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” Cucoara, din
cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin preotul paroh
Andrei Apetrei coordonatorul celor trei tineri (Fedor
Sergiu – clasa I; Fedor Nicoleta – clasa a V-a și Machedon
Mădălina - clasa a VI-a) am luat parte la cea de a doua
ediție a Proiectului Transnațional „Tradiții și obiceiuri de
o parte și de alta a Prutului și a românilor de
pretutindeni”, la care de această dată nu am reușit să
venim cu un aport cel puțin la fel de încărcat, asemenea
primei ediții. Cum bine știm, în majoritatea localităților
din Republica Moldova calendarul folosit în cultul ortodox
este cel iulian sau nerevizuit, care de multe ori ne pune în
încurcătură, neștiind cum să abordăm postirea și
îmbinarea sărbătorilor civile cu cele religioase. Dacă
precedenta ediție a avut ca temă cea mai mare sărbătoare
a creștinătății – Învierea Domnului sau Paștile, sărbătoare
care pentru întreaga creștinătate are aceeași dată, iată că la
ediția de față „datele problemei” s-au schimbat puțin:
sărbătorile de iarnă (Sfântul Nicolae; Nașterea Domnului;
Anul Nou; Botezul Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul)
diferă ca dată, în Republica Moldova fiind sărbătorite cu
13 zile mai târziu. Trebuie să vă mărturisim că viața
religioasă a localității Cucoara nu este una foarte
dezvoltată, cu tradiții înrădăcinate pentru că zona aceasta
a fost lipsită de aceste valori de către sistemul sovietic,
apoi urmată de situația financiară care nu a permis
construirea unui locaș de cult, cât și lipsa unui preot bine
pregătit care să insufle locuitorilor însemnate cunoștințe
ale tradițiilor și rânduielilor creștine. La aceasta ediție am
simțit lipsa participanților de la ediția anterioară, dar am
avut binecuvântarea de a avea alți tineri care în ultima
perioadă au început să guste din binecuvântările cerești
revărste la Sfânta Liturghie și la celelalte rânduieli
bisericești.

Tinerii parohiei noastre au avut bucuria să descopere că
deși Moș Nicolae, Nașterea Pruncului Hristos și celelate
sărbători diferă ca dată, bucuria și binecuvântarea este
aceași: Moș Nicolae este la fel de darnic; Pruncul Hristos
aduce aceeași bucurie tuturor prin vestitorii Săi
contemporani; iar Aghiasma cea Mare reușește să
binecuvinteze sufletele oamenilor, casele și gospodăriile,
cât și să depărteze puterile întunericului. Prin participrea
la acest proiect transnațional, tinerii noștri au avut ocazia
să descopere multe tradiții și obiceuri frumoase, multe
aspecte ale vieții unui creștin, care indiferent de poziția
geografică au un puct comun – Mântuitorul Iisus Hristos,
care S-a născut pentru mântuirea tuturor. Suntem
recunoscători tuturor organizatorilor și ne bucurăm că și
la această ediție am avut privilegiul să fim alături de
dumneavoastră și să cunoaștem cum fiecare dintre
participanți se pregătesc și sărbătoresc fiecare moment
creștin. Doamne ajută! Cu deosebit respect și considerație,
Pr. Andrei Apetrei”
„Participând la acest proiect, am descoperit în
colegele mele niște fete minunate și am devenit bune și
adevărate prietene. Mulțumim bunicilor și părinților
noștri care ne-au ajutat și ei foarte mult cu câteva idei în
legătură cu tradițiile și obiceiurile din zona noastră, a
Olteniei. Am învățat multe lucruri interesante despre
trecutul poporului nostru. Acest atelier m-a ajutat să mă
înțeleg mai bine cu colegii, cât și prietenii mei, iar acest
lucru înseamnă foarte mult pentru mine. M-am simțit
nespus de bine. Colegele mele au fost și ele foarte active,
foarte muncitoare și pozitive. Doamna profesoară de
religie a fost foarte caldă cu noi, dându-ne sfaturi de câte
ori aveam nevoie și mereu ne-a încurajat cu complimente.

Dacă o să mai existe astfel de ateliere, cu siguranță o
să particip! ” - Ion Sofia Elena, clasa a 5-a A - Liceul cu

♡

Program Sportiv, Slatina/Olt
„Încep prin a spune că am trăit o experiență
minunată participând în acest proiect. Am construit
prietenii noi și am aflat multe lucruri interesante. Întradevăr a fost greu, uneori a trebuit să îmi sun prietenii să
mă ajute cu unele materiale, dar mă bucur că împreună cu
bunele mele colege, am reușit! Mulțumesc juriului pentru
susținerea și mesajele frumoase! A fost un atelier minunat
și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc: Sofiei, Alexiei,
doamnei profesoare de religie și părinților care mereu miau fost alături și m-au ajutat! Mă bucur că am legat o
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prietenie așa frumoasă! Aș dori să repet această
experiență!” - Filip Alesia Maria, clasa a 5-a A - Liceul cu
Program Sportiv, Slatina/Olt
„Această experiență a fost deosebită. Sunt încântată
că am învățat mai multe informații despre sărbători, miam dezvoltat cultura generală, m-am apropiat mai mult de
colegele mele care au devenit, între timp și prietenele
mele cu care am colaborat pe tot parcursul atelierului.
Trebuie să menționez faptul că fiecare dintre noi a simțit
în timpul proiectului conexiunea cu Dumnezeu care este
ceva miraculos! Ne-am descoperit calitățile, ne-am
descoperit pe noi înșine … și este minunat! Sunt sigură ca
dacă o să mai am ocazia, o să mai particip. Mulțumim și
dumneavoastră că ne-ați dat posibilitatea de a participa în
proiect! ” - Dăbugeanu Alexia Florentina, clasa a 5-a A Liceul cu Program Sportiv, Slatina/Olt
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„Un proiect foarte frumos care a adunat multe
suflete luminoase și calde! Este important să ținem minte
minunatele obiceiuri și tradiții care le-am moștenit de la
buneii noștri, să le transmitem mai departe! Mulțumesc
din suflet organizatorilor pentru efortul depus și
aprecierile frumoase !” - prof. Nadejda Burduja
„Impresii: Minunate.
Am mai participat la astfel de proiecte și mereu am
o placere să o fac. Mereu cercetând învățăm ceva nou, dar
foarte important. Aflăm vechile tradiții pe care nu știam că
le avem și ne facem cunoscuți cu alte tradiții din toate
colțurile lumii. E minunat să colaborăm. Mulțumesc
tuturor care mi-au apreciat prezentările. Sper să mai
particip în astfel de proiecte și în viitor. 😘💞” - Bejan
Gabriela
„Mi-a plăcut să fac parte din echipa acestui proiect.
Am avut de realizat niște activități foarte interesante, care
au îmbinat tradiționalul cu modernul. Ele ne-au adus
aminte cât de importantă și deosebită este fiecare
sărbătoare în parte. Pentru mine a fost o experiență
plăcută, am comunicat cu oameni frumoși și buni.” Doboșeru Adina Maria, clasa a X-a B, Liceul Teoretic „Dr.
Mihai Ciucă”, Săveni, jud. Botoșani
„În opinia mea, a fost un proiect foarte interesant,
am aflat informații noi despre evenimentele pe care le
sărbătorim de atâția ani. Mi-am reamintit cât de frumoase
sunt sărbătorile și ce sentimente pozitive ne aduc. Mă
bucur să ajut la transmiterea tradițiilor, mai ales că
generația mea nu mai este preocupată de aceste aspecte
ale vieții.” - Marin Raluca Anamaria, clasa a X-a B, Liceul
Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, jud. Botoșani

„Proiectele extrașcolare au un rol important în
formarea tinerilor elevi. Ele cultivă atenția, răbdarea,
munca de cercetare și de sintetizare, dorința de a petrece
timpul liber util și plăcut.
Și în acest an am participat cu multă bucurie la
proiectul transnațional „Tradiții și obiceiuri de o parte și
alta a Prutului și a românilor de pretutindeni”. După cum
bine au observat și participanții, tradițiile și obiceiurile
riscă să se piardă în această societate sufocată de
tehnologie. Ideea organizatorilor a fost una foarte bună,
utilizarea tehnologiei și a internetului în favoarea
perpetuării moștenirii culturale a poporului român. Elevii
au privit cu alți ochi sărbătorile noastre milenare, s-au
documentat mai mult, au încercat să suprindă cele mai
interesante activități specifice perioadei Crăciunului. Și cel
mai mult contează că ei și-au îmbogățit experiența și
cunoștințele, au descoperit noutăți atât despre ei, cât și
despre lumea în care trăiesc. Au avut ocazia să urmărească
sărbătorile și prin ochii altor copii, sau prin ochii
părinților și bunicilor.
Mulțumim organizatorilor și îi felicităm pe toți cei
implicați!” - prof. Carmen Romaniuc, Liceul Teoretic „Dr.
Mihai Ciucă”, Săveni, jud. Botoșani
„Apreciez acest proiect ca fiind unul inedit care i-a
stimulat foarte mult pe elevi. I-am văzut că au trăit cu o
altfel de intensitate sărbătorile de iarnă, antrenând
întreaga familie să fie parte componentă a acestui proiect;
și-au dezvoltat abilitățile de a lucra în echipă, au învățat ce
înseamnă cooperarea, colaborarea și desigur, au învățat să
aprecieze mult mai mult obiceiurile și tradițiile acestui
popor minunat și să le transmită așa cum au fost preluate
de la strămoșii noștri.

Bucuria de a împărtăși cu alți copii din alte zone
ale României, dar și din afară, a fost foarte mare, în același
timp a fost și foarte emoționant.
Desigur, conexiunea cu Dumnezeu a fost mereu
prezentă în tot ceea ce și-au propus (acest detaliu l-au
mărturisit ei). Elevii mei au fost foarte încântați să
participe la acest atelier, a fost o experiență foarte plăcută.
Mulțumim că ne-ați dat posibilitatea să fim parte
integrantă a acestui proiect!
Felicitări organizatorilor!” - prof. Odeta Vâlcea
„Ca alternative la viața actuală trebuie să găsim
valorile eterne care leagă între ele tradiționalele instituții:
Biserica, familia și școala. Prin acest minunat proiect
elaborat de profesori la fel de minunați li se oferă tinerilor
noștri creștini de pretutindeni șansa exprimării credinței,
moralei și frumuseții spirituale ale ortodoxiei. Felicitări
pentru modelul demn, elevat și constructiv al acestui
atelier. Eu personal am observat dedicația și seriozitatea
elevilor mei care au participat. Binecuvantare și har și
putere organizatorilor pentru cât mai multe concursuri!!!!”
- prof. Manuela Alexandrescu
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