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25 mai – Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți
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Simbolul acestei zile a fost ales floarea de “nu-ma-uita” (Myosotis sylvatica), din pricina numelui
ei, dar si din cauza abundentei acesteia in luna mai. De aceea, la 25 mai, organizatiile care se ocupa
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Ziua de 25 mai a fost declarata in anul 1983 Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Nu este o
zi de sarbatoare, ci o zi in care se face apel la responsabilitate si solidaritate umană.

de manifestarile din aceasta zi obisnuiesc sa distribuie populatiei aceste flori (fie naturale, fie
artificiale).
Ziua Internationala a Copiilor Disparuti - 25 mai este o zi in care oameni din intreaga lume
comemoreaza copiii disparuti, isi amintesc de cei care au fost victime ale unor infractiuni si se
continua eforturile de a gasi pe cei care sunt inca dati disparuti.
Astfel, sunt organizate mese rotunde pe tema copiilor dati disparuti, sunt raspandite mesaje de
solidaritate cu familiile acestora, prin mass-media sau pe strazile marilor orase, sunt inaltate baloane
colorate - semnul sperantei.
sursa: http://www.interferente.ro/ziua-internationala-a-copiilor-disparuti-25-mai.html

În România dispar în fiecare an, în medie, 3.000 de copii şi îngrijorează procentul extrem de
ridicat de copii care părăsesc domiciliul de bunăvoie, cele mai expuse sunt fetele aflate în pragul
adolescenţei, iar categoria de vârstă cea mai vulnerabilă, între 13 şi 17 ani.
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În consecinţă, programele şi campaniile Salvaţi Copii România, membră a Missing Children
Europe, urmaresc informarea asupra motivelor care îi determină pe copii să plece de acasă,
conştientizează asupra riscurilor la care se expun copii şi identifică mijloacele de prevenire şi
diminuare a fenomenului.
În parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Educaţiei, Cercetării
Tineretului şi Sportului şi cu Inspectoratele Şcolare, Salvaţi Copii România marchează în
România Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi prin activităţi de informare şi sensibilizare a
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De ce fug de-acasă copiii? Pentru că acasă sunt neglijaţi de părinţi, neînţeleşi, pedepsiţi cu bătaia
sau abuzaţi, băieţii fug de-acasă şi din dorinţa de a deveni, prea timpuriu, independenţi, iar fetele
pleacă şi pentru că părinţii le interzic o relaţiea de prietenie şi ajung, uneori, să fie exploatate sexual.

elevilor, părinţilor, profesorilor şi opiniei publice în legatură cu numarul sporit de dispariţii
voluntare în rândul copiilor.
sursa://stiri.tvr.ro/25-mai-ziua-internationala-a-copiilor-disparuti-un-apel-la-responsabilitate-si-solidaritateumana_74380.html#view

Se dă startul Digitaliadei pentru școlile din mediul rural
Concursul pentru școli Digitaliada 2017-2018 este deschis până la data de 2 iunie
2017. Școlile din mediul rural pot câștiga un laborator digital și materiale digitale
pentru a susține predarea disciplinelor matematică și TIC.
Digitaliada este un program de educație digitală care își propune încurajarea folosirii tehnologiei
pentru îmbunătățirea performanței școlare a elevilor. 20 de școli de la sate pot câștiga un laborator
digital, sesiuni de formare pentru profesori și un pachet complet de aplicații, jocuri, materiale
digitale, planuri de lecții, pentru a susține învățarea matematicii și TIC-ului cu ajutorul tehnologiilor
digitale.
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La nivel național, Fundația Orange susține educația digitală prin dezvoltarea platformei
online Digitaliada și prin concursul de materiale digitale. Platforma Digitaliada este un hub online
de conținut educațional, ce poate fi accesat și folosit de oricine este interesat – elevi sau profesori
din toată țara.
Concursul de materiale digitale încurajează crearea de conținut original și open source, ce poate fi
utilizat în procesul de învățare.
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Astfel, la nivel rural, se încurajează învățarea prin metode digitale interactive a matematicii și TICului pentru elevii claselor V-VIII. Școlile participante la proiect sunt dotate cu un laborator digital,
beneficiază de echipamente, aplicații și jocuri digitale gratuite, iar profesorii primesc training,
planuri de lecție și suport tehnic pentru a utiliza la clasă resurse digitale.
Școlile interesate se pot înscrie în concurs până la data de 2 iunie 2017. Condițiile detaliate de
ȋnscriere și metodologia de completare a aplicației sunt disponibile pe www.digitaliada.ro/scoliledigitaliada

Competiția are loc anual și se adresează în principal cadrelor didactice din orice școală din
România, dar și tuturor persoanelor de peste 18 ani interesate să creeze și să distribuie publicului
larg materiale didactice în format digital, ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare de
la clasele V-VIII.
Cele mai originale materiale digitale sunt premiate cu echipamente electronice și IT.
Proiectul Digitaliada se desfășoară cu sprijinul Ministerului Educației Naționale.
sursa: www.stiriong.ro, 17 mai 2017

Horia Colibăşanu a cucerit vârful Everest fără şerpaşi sau oxigen
suplimentar, în premieră naţională
Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a reuşit să cucerească vârful Everest (8.848 metri), din
Munţii Himalaya, stabilind o premieră naţională după ce a urcat pe cel mai înalt vârf de pe
Pământ fără şerpaşi sau oxigen suplimentar.

Horia Colibăşanu a cucerit vârful Everest fără şerpaşi sau oxigen suplimentar, în premieră naţională
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“A fost oribil de greu, foarte foarte frig. Am reuşit. Sunt bine, fac pozele de pe vârf şi cobor. De
partea cealaltă a vârfului se văd expediţiile care urcă pe ruta sudică”, a transmis Horia
Colibăşanu, imediat cum a ajuns pe vârf.
Ascensiunea a durat aproape 12 ore, ultima tabără a lui Horia fiind la 8300 m.
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Reprezentanţii alpinistului timişorean anunţă că Horia Colibăşanu a cucerit vârful Everest marţi
dimineaţa, la ora 06.20, după o ascensiune care a durat aproape 12 ore.
Astfel, Colibăşanu a reuşit o premieră pentru alpinismul românesc, dar şi o performanţă remarcabilă
la nivel internaţional, pentru că a urcat pe cel mai înalt vârf de pe Pământ fără oxigen suplimentar şi
fără ajutorul unei echipe de şerpaşi.
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“A urcat în paralel cu şerpaşii care au instalat corzile pe Everest pentru sezonul 2017, iar decizia
lui Horia de a pleca mai repede spre vârf a avut două motive: să evite îmbulzeala ca să îşi reducă
timpul de expunere la mare înălţime, să îşi dea timp în caz de vreme nefavorabilă să încerce
ascensiunea de mai multe ori. Urmează ca Horia să coboare la o altitudine sub 8000 de metri
pentru a se odihni, această etapă a expediţiei fiind importantă şi riscantă având în vedere că este
foarte obosit”, transmit reprezentanţii alpinistului timişorean.
Vârful Everest este cel de-al optulea de peste 8.000 de metri în palmaresul sportiv al lui Horia
Colibăşanu. Sportivul timişorean îşi doreşte să urce pe toate cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri.
Anul acesta, a avut loc cea de-a 19-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu.
Viceprimarul Timişoarei, Dan Diaconu, a ţinut să-l felicite pe Horia Colibăşanu pentru performanţa
obţinută, marţi dimineaţa: “Felicitări, Horia Colibăşanu! Astăzi, alpinistul timişorean a reuşit
performanţa de a urca pe Everest, înregistrând o premieră pentru România în stilul alpinismului
pur, după o ascensiune dificilă care a durat 12 ore. Suntem mândri că suntem parteneri în această
remarcabilă expediţie românească pe Everest. (…) Succesul său este o victorie a curajului şi a
tenacităţii, a spiritului temerar, aşa cum este spiritul Timişoarei. Horia Colibăşanu este Cetăţean
de Onoare al Timişoarei, titlu ce i-a fost conferit pentru întreaga activitate sportivă şi pentru
contribuţia sa la creşterea renumelui Timişoarei în ţară şi în lume. Acum, prin noua sa
performanţă, ne dovedeşte, încă o dată, că merită cu prisosinţă această distincţie a oraşului nostru,
căruia îi face cinste. Mult succes, Horia, în continuare. Timişoara este alături de tine“!

Programul "Primul salariu" demareaza la sfarsitul lunii iunie
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“In cadrul MMSJ s-a constituit un grup de lucru pentru elaborarea unui proiect de lege de
completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de
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Programul "Primul salariu", prevazut in programul de guvernare al aliantei PSD-ALDE, va fi gata
pana la finalul lunii iunie, a anuntat deputatul social democrat Razvan Rotaru. Masurile de
stimulare a angajarii tinerilor vor fi incluse intr-un act normativ aflat in lucru la Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale (MMJS), a informat parlamentarul, prin intermediul unui comunicat de presa.

munca. Actul normativ respectiv va contine dispozitii specifice privind modalitatile de acordare,
finantare si implementare a masurii prevazute in programul Primul salariu. Pana in prezent, in
cadrul grupului de lucru a fost elaborat un prim draft ce urmeaza a fi asumat de catre MMSJ,
impreuna cu estimarea impactului financiar asupra bugetului asigurarilor pentru somaj. Potrivit
Programului anual de lucru al Guvernului pentru 2017, termenul de realizare al proiectului de lege
mentionat este stabilit pentru sfârsitul trimestrului II 2017”, se arata intr-un document pe care
parlamentarul PSD l-a primit de la MMJS.
Programul "Primul salariu" are in vedere stimularea tinerilor absolventi detinatori ai unei licente de
invatamant superior acreditat, prin garantarea unui salariu de incadrare de 2.500 lei brut timp de trei
ani si prin subventionarea angajatorului cu 50% din cheltuiala salariala, cu mentinerea angajarii
timp de 5 ani.
Potrivit datelor din programul de guvernare, acest program ar urma sa incurajeze insertia tinerilor
pe piata muncii si va avea ca beneficiari 40.000 de absolventi anual. Impactul bugetar estimat este
de 180 de milioane de euro pe an, iar durata programului va fi de patru ani.
sursa://www.manager.ro/articole/business-55/programul-primul-salariu-demareaza-la-sfarsitul-lunii-iunie-90119.html,
Cristina Enescu, 15 Mai. 2017

Taberele KaleidosCopil pentru părinții și copiii care vor să se joace
împreună
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PlaYouth pregătește pentru cel de-al doilea an tabereleKaleidosCopil, tabere
alternative pentru copii şi părinți, care vor avea loc la Moieciu de Sus, în
perioadele 22-25 iulie, 28-31 iulie şi 2-5 septembrie.
Concept unic, aflat deja la al doilea an, taberele sunt destinate părinţilor cu copii
între 5 şi 12 ani şi au ca scop construirea unei relaţii frumoase între copii şi părinţii
lor, punând accent pe modul în care interacționează și se dezvoltă împreună.
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În cadrul taberei KaleidosCopil pentru copii și părinţi, veți participa la activităţi care vă vor ajuta să
vă dezvoltați percepţia și modul de gândire. Veţi învăța prin joc să observaţi și, din observatori, să
deveniți participanţi activi. Tabăra KaleidosCopil încurajează, prin joc și experiențe, ca
autocunoașterea, înţelegerea, sinceritatea, curiozitatea, răbdarea, dialogul să devină motoare ale
vieților voastre.
Copilul va fi pus în situaţii în care va fi necesar să își răspundă obiectiv la întrebări, pentru a avea o
mai bună înţelegere legată de propria persoană și de interacţiunea cu mediul înconjurător.

sursa: www.stitiong.ro, 15 mai 2017
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Anul acesta, PlaYouth organizează și prima tabără doar pentru copii cu același nume. Pentru mai
multe detalii, înscrieri și pentru a vedea ce spun participanții de anul trecut, vizitaţi
www.playouth.ro sau pagina de facebook.
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Iată 6 motive unice pentru care să vii și tu în tabăra KaleidosCopil:
1. În această tabără se propune aducerea la suprafață, prin metode neconvenționale,
a SISTEMELOR DE VALORI care te fac să te simți împlinit și bucuros că trăiești și să le
înlăturăm pe cele care care conduc către diverse tipuri de critică, moduri de a minţi și de a te
simţi alienat în prezenţa altor oameni.
2. Fiecare facilitator din echipa PlaYouth va avea sub observație câte doi copii, ceea ce
înseamnă mai multă atenție, implicare și interes acordat fiecărui copil în parte. Așadar,
copilului nu-i va lipsi nimic, mai ales atunci când nu sunteți fizic lângă el.
3. Părinţii vor lua parte la un atelier despre ”Rădăcinile problemelor pshihologice”. Atelierul se
va desfășura sub forma unor dezbateri pe teme legate de educație și despre societatea
actuală, aflată într-o continuă schimbare. Veți putea găsi soluții la lucrurile ce pot determina
anumite comportamente nesănătoase, atât ale tale, cât și ale copilului tău.
4. Facilitatorii PlaYouth sunt tineri pasionați de educația alternativă și iubesc să lucreze cu
oamenii, iar majoritatea copiilor care au participat la activitățile organizate până acum, își
doresc să revină și cu alte ocazii. Ei au urmat cu toţii un curs de prim ajutor şi sunt pregătiți
pentru orice situație neprevăzută.
5. Atât copiii, cât și părinții, vor participa împreună la ateliere practice și experienţiale, cu
multă joacă și activităţi creative ca Origami, Teatru, Improvizație, Board Games, Treasure
Hunt.
6. Un bucătar cu experiență va găti feluri de mâncare echilibrate din punct de vedere
nutrițional și va ține cont de toate preferințele voastre.

Tu ce faci cu 1 leu pe zi?
1 leu pe zi timp de un an oferă 10 ore de terapie gratuită unui copil cu autism
şi şansa unei copilării normale.
Tu ce faci cu 1 leu pe zi?
Aceasta este întrebarea pe care Asociaţia Help Autism o adresează prin proiectul platformei de
crowdfunding, www.1leupezi.ro, prin care îşi propune să atragă nu doar fonduri ci şi implicarea
comunităţii în recuperarea şi integrarea copiilor cu tulburare de spectru autist.
În România nu se cunoaşte, în mod oficial, cifra reală a copiilor ce prezintă semne ale autismului,
însă studiile arată o incidenţă alarmantă de 1 din 68 de copii care suferă de această tulburare.
Din cauza lipsei de informare, diagnosticarea este de multe ori întârziată, iar intervenţia terapeutică
la o vârstă cât mai fragedă reprezintă una dintre condiţiile esenţiale ale recuperării copilului cu
autism.
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Pentru şanse cât mai mari la recuperare, un copil diagnosticat cu autism are nevoie zilnic de 2 până
la 8 ore de terapie, iar programele de intervenţie pot dura ani de zile, costurile acestei terapii
specifice depăşind, de cele mai multe ori, veniturile unei familii. Cum singura şansă a copiilor cu
autism este terapia, aceasta devine o povară financiară pentru părinte, însă o necesitate vitală pentru
copil.
Deşi inițiativa unei platforme de crowdfunding care să ajute la susţinerea serviciilor oferite de
asociaţie este una mai veche, anul acesta, prin intermediul proiectului “Înfiinţare centre de furnizare
servicii inovatoare de psihoterapie”, platforma www.1leupezi.ro are un nou chip, a fost adaptată şi
restructurată, devenind atractivă şi uşor de utilizat de către donatori.
Încă din anul 2015, platforma 1leupezi.ro s-a născut din convingerea asociaţiei că binele se
construieşte puţin câte puţin iar implicarea şi responsabilitatea semenilor poate reprezenta soluţia
pentru recuperarea acestor copii.
Tocmai din această credință, că stă în puterea fiecăruia să ajute, adresabilitatea platformei este una
largă, cu un meniu uşor de utilizat, atât de către utilizatori experimentaţi ai acestui tip de metode de
donare cât şi pentru persoane ce aleg să doneze pentru prima dată.
1 leu pe zi timp de 1 an oferă evaluare gratuită unui copil şi şansa de a începe terapia cât mai
timpuriu, 10 ore de terapie gratuită sau contribuie la deschiderea de noi centre de diagnostic
precoce, evaluare şi terapie.
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Utilizatorii platformei vor avea posibilitatea de a alege să doneze pentru unul dintre cele 3 proiecte
ale asociaţiei - Diagnostic gratuit, Terapie gratuită sau Deschiderea de noi centre - ori pentru
susţinerea individuală a unui copil.
Odată cu lansarea platformei, părinţii copiilor cu TSA îşi pot crea un profil personalizat, în care îşi
pot spune povestea, încarca fotografii sau materiale video, în scopul de a strânge fonduri pentru
finanţarea programelor de terapie a propriului copil.
La 7 ani de la înfiinţare, cu peste 110 specialişti, 480 de copii cu tulburări de spectru autist
beneficiari ai serviciilor de terapie, peste 700 de părinţi implicaţi, 5 centre în Bucureşti şi unul în
Suceava, Asociaţia Help Autism continuă eforturile de a răspunde nevoilor de recuperare şi de
integrare a copiilor diagnosticaţi cu TSA.
sursa: www.stiriong.ro, 18 mai 2017

Oraşul din România, renovat, care acum rivalizează cu destinaţii de
vacanţă, precum Barcelona, Nancy, Viena sau Budapesta
Oradea este singura localitate din România care face parte din rețeaua Oraşelor Art Nouveau, o
reţea europeană de cooperare, de cercetare, conservare şi dezvoltare a orașelor europene cu un bogat
patrimoniu Art Nouveau.
Tezaur arhitectural de valoare europeană; rivalizeaza cu destinatii de vacanta extrem de cautate,
precum Barcelona, Bruxelles, Nancy, Viena sau Budapesta, iar Oradea cunoaște o renastere dupa un
amplu program de refacere a tezaurului architectural si de investitii masive in dezvoltarea si crearea
de facilitati pentru oradeni si turisti.
Bisericile si palatele din Piata Unirii imbina sapte stiluri arhitecturale: baroc, clasicist, eclectic,
istorizant, secession, romantism și neo-romanesc.
Palatul Vulturul Negru, o constructie arhitectonica monumentala, in stilul Secession.
Construit pe vechiul amplasament al Hanului “Vulturul Negru”, complexul urma sa adaposteasca
un teatru, sali de bal, un cazinou si birouri. Palatul Vulturul Negru se distinge prin pasajul in forma
de Y si cele trei intrari, basoreliefuri cu motive florale si figurative, vitralii si candelabre imense.
Cetatea Oradei
Unul dintre cele mai importante monumente arhitectonice medievale tarzii din Transilvania,
Cetatea Oradiei a fost pentru Europa Medievală unul dintre reperele importante din punct de vedere
religios, cultural, științific și militar.
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Biserica cu Luna
Stilul in care a fost construita este cel al barocului tarziu, cu vadite elemente clasicizante, dar si cu o
puternica amprenta a stilului bizantin.
In tampla iconostasului, se afla la un moment dat o pictura cu chipul lui Horea, unul dintre
conducatorii rascoalei din 1784, ea fiind considerata de catre multi istorici ca fiind singura
reproducere autentica a fizionomiei acestuia.
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Catedrala Romano-Catolica
Este opera arhitectului vienez Franz Anton Hillebrandt, cu implicarea inginerului constructor italian
Giovanni Battista Ricca, cel care introduce elemente inspirate din biserica “Il Gesu” din Roma,
creatie a arhitectului Vignola.
Teatrul de Stat
Teatrul de Stat, construit in 1900, domina cu impozanta sa Piata Ferdinand. Fatadele au elemente
decorative neoclasice, neorenascentiste, iar in interior predomina stilului neobaroc.
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Casa Darvas – La Roche –
Casa Darvas – La Roche, cu o arhitectura unica in lume, a devenit primul Muzeu Art Nouveau din
Romania.
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Dealul Ciuperca – o gradina botanica in aer liber
Zona de agrement traditionala a orasului, Dealul Ciuperca ofera o priveliste panoramica asupra
orasului.
Baile Felix – paradisul apelor termale
Unice in lume, apele termale din Baile Felix sunt cele mai apreciate ape curative din regiune, iar
efectele lor miraculoase sunt cunoscute inca de pe vremea Imperiului Roman.
Baile Felix au un bioclimat unic, cu o umiditate perfect echilibrata, care induce corpului o stare
speciala de relaxare si revigorare.
Oradea este un oras vibrant, care reuseste sa puna in valoare patrimoniul existent, in paralel cu
crearea de noi tipuri de activitati de recreere si petrecere a timpului liber.

Motive pentru care trebuie să consumi ghimbir zilnic
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Poți să îl folosești fie sub formă de pulbere pe care să o adaugi în salată sau ceai, fie răzuit în stare
proaspătă. Este un produs pe care îl poți găsi extrem de ușor atât în supermarket cât și în piață, unde
mai pui și faptul că nu este deloc scump.
Consumându-l zilnic este util atât la îmbunătăţirea digestiei, arderea grăsimilor cât și la calmarea
durerilor din diverse afecțiuni.
Consumându-l frecvent îți va proteja ficatul de boli
În anul 2012 a fost efectuat un studiu pe baza beneficiilor consumului de ghimbir, studiu publicat
ulterior în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, unde este susținut faptul că
ghimbirul şi cicoarea au un efect benefic, similar asupra ficatului, ajutând la buna lui funcţionare.
Ajută la curățarea sângelui de toxine, la o mai bună absorție a nutrimenților și eliberează anumite
enzime importante în procesul de digestie.
Împiedică depunerea colesterolului pe artere
Este un excelent antioxidant, care în combinație cu ceapa și usturoiul are grijă de buna funcționare
a sistemului cardiovascular. Ajută la transportul oxigenului și a nutrimenților către toate celulele
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Ghimbirul este apreciat încă de acum doua milenii pentru beneficiile sale importante pentru
sanatate, mai ales pentru menținerea bunei funcționalități digestive. Este folosit de asemenea
pentru a trata diverse afecţiuni, în unele având chiar rol antinflamator.

corpului. Efectele sale minunate se pot observa asupra grăsimilor din întreg organismul fiind indicat
chiar și în curele de slăbire.
Datorită unui compus din compoziţia lui, este eficient și pentru a curăţa căile nazale favorizând
astfel o respirație mult mai bună.
Este un antiinflamator natural
Gingerolul este cea mai important substanță din ghimbir, este antiinflamatoare , un remediu eficient
pentru persoanele care suferă de artrită reumatoidă sau osteoartrită. Cercetările realizate au ajuns la
concluzia că ghimbirul este la fel de eficient precum ibuprofenului însă fără să producă reacţii
adverse la stomac .
Cum se prepară ceaiul de ghimbir
Pentru a-l prepara ai nevoie de o bucată de 2 centimetri de rădăcină fără coajă pe care să o fierbi în
250 mililitri de apă timp de 10 minute. Pentru o aromă mai intensă, taie mărunt bucata de ghimbir
sau răzuieste-o înainte de a o pune la fiert. După ce s-a răcit puţin, adaugă în ceai puţină miere de
albine şi zeamă de lămâie.
http://www.clicksanatate.ro/Motive-pentru-care-trebuie-sa-consumi-ghimbir-zilnic_0_18202.html Autor: Ramona Liță |
04 mai
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Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist!
Luna venea după El, în celulă
şi-L făcea mai înalt şi mai trist.
Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
ochii adânci ca nişte păduri.
Luna-L bătea cu argint pe veştminte
argintându-I pe mâini vechi spărturi.
Uimit am sărit de sub pătura sură:
- De unde vii, Doamne, din ce veac?
Iisus a dus lin un deget la gură
şi mi-a făcut semn ca să tac.
S-a aşezat lângă mine pe rogojină:
- Pune-mi pe răni mâna ta!
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină
parcă purtase lanţuri cândva.
Oftând şi-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libărci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada Lui, vărgi.
Părea celula munte, părea căpăţână
şi mişunau păduchi şi guzgani.
Am simţit cum îmi cade capul pe mână
şi-am adormit o mie de ani...
Când m-am deşteptat din afunda genună,
miroseau paiele a trandafiri.
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Iisus în celulă

Eram în celulă şi era lună,
numai Iisus nu era nicăiri...
Am întins braţele, nimeni, tăcere.
Am întrebat zidul: nici un răspuns!
Doar razele reci, ascuţite-n unghere,
cu suliţa lor m-au străpuns...
- Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele.
Din lună venea fum de căţui...
M-am pipăit... şi pe mâinile mele,
am găsit urmele cuielor Lui.
-poezie celebră de Radu GyrRadu Gyr (n. 2 martie 1905 la Câmpulung Muscel - d. 29 aprilie 1975, București, pseudonimul
literar al lui Radu Demetrescu) a fost un poet, dramaturg, eseist și gazetar român.

In anul 2017, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Inaltarea Domnului la data de 25 mai.
Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub numele de Ispas. Inaltarea Domnului marcheaza ziua
in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu „Hristos S-a inaltat!” si „Adevarat S-a inaltat!„.
In aceasta zi, Mantuitorul nostru Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Maslinilor. La
aceasta minune au mai luat parte si Apostolii si cei doi ingeri. Acestia din urma le-au vorbit
apostolilor despre cea de-a doua venire a lui Hristos si le-au cerut sa nu fie coplesiti de durerea
despartirii de Mantuitor.
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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In urma hotararilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe din anii 1999 si 2001, Inaltarea Domnului
a fost consfintita ca Zi a Eroilor si ca sarbatoare nationala bisericeasca. In aceasta zi, bisericile
romanesti din tara si din strainatate sarbatoresc pe toti eroii romani care au cazut pe campul de lupta
pentru credinta, dreptate, intregirea neamului sau apararea tarii.
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