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Înmormântarea p. Alois Dămoc în cimitirul din Butea

Sfinţire de diacon: Gheorghe Milia

Doamne, măreşte-ne credinţa!
Acţiunea Catolică: o nouă adeziune

ANUL CREDINŢEI ŞI FAMILIA
În scrisoarea apostolică
„Porta fidei” pentru proclamarea Anului Credinţei, Benedict
al XVI-lea manifestă dorinţa ca
„acest an să trezească în fiecare credincios aspiraţia de a
mărturisi credinţa în plinătate,
cu reînnoită convingere, încredere şi speranţă” (nr. 9).
Au trecut aproape trei luni
de la deschiderea Anului
Credinţei şi ne putem întreba
de câte ori ne-am rugat Crezul?
Avem la îndemână în casă o
copie a Crezului apostolic,
forma cea scurtă, esenţială pe
care o spunem la începutul
recitării Rozariului? Cât de
sugestiv şi de folos spiritual ar
fi să avem Crezul apostolic
tipărit cu litere frumoase şi
încadrat într-un chenar pentru
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a-l aşeza la loc de cinste în
casele noastre!
De ce nu fixăm o zi din
săptămână în care toţi din familie să ne reunim şi să recităm
împreună Crezul? Câtă bucurie
ar crea în inimi şi în casă dacă
l-am încheia cu formula mărturisirii credinţei aşa cum am
făcut la primirea Mirului când
am repetat cu glas tare şi susţinut împreună cu episcopul:
Aceasta
este
credinţa
noastră.
Aceasta
este
credinţa
Bisericii.
Şi noi suntem fericiţi că o
putem mărturisi prin Isus
Cristos, Domnul nostru!
Pentru mulţi ar fi, poate,
lucrul cel mai concret ce le-ar
rămâne din Anul Credinţei!

ADU-ŢI AMINTE, MARIE
Ave Maria Mater, fecioară minunată,
Căci L-ai născut pe-Acel ce vine fără pată
Să izbăvească lumea de strămoşesc păcat
În care se zbătea din timp îndepărtat.
Ave Maria Mater,stea scumpă şi aleasă
Să-I fii Celui Înalt cucernică mireasă
Aşa cum e prescris în Sfintele Scripturi
Şi care-au fost rostite de mii şi mii de guri.
Ave Maria Mater, fecioară-ntre fecioare,
Ai fost şi eşti şi fi-vei a lumii salvatoare,
În clipe de-ncercare şi fără de speranţă
Cum ai mai salvat-o, cu mare cutezanţă.
NĂZĂREL LUCACI

NAŞTEREA DOMNULUI
Criza de care se tot vorbeşte
ne oferă ocazie bună de a păşi de
la trăirea profană la dimensiunea
spirituală, de a trece de la lucrurile superficiale la tainele profund
spirituale. Pregătirea inimilor pentru celebrarea cum se cuvine a
Naşterii Domnului ne va ajuta să
înţelegem această transformare.
Iată câteva dintre semnificaţiile
Crăciunului:
Dacă ne punem întrebarea
„Ce sărbătorim de Crăciun?”, uşor
găsim un prim răspuns. De
Crăciun sărbătorim „Darul” lui
Dumnezeu pentru noi: „Pentru că
un Copil ni s-a născut, un Fiu ni sa dat, şi domnia va fi pe umărul
Lui; Îi vor pune Numele Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu puternic,
Părinte al eternităţii, Domn al
Păcii” (Is 9,6). Vă daţi seama,
dragi cititori? Nouă ni S-a născut,
nouă ni S-a dat! Cine suntem noi
şi ce am făcut ca să merităm o
astfel de cinste? În orice stare am
fi, preaplini de o bucurie a firii sau
zdrobiţi din pricina încercărilor, să
ne veselim la gândul venirii lui
Mesia. Pentru noi a venit, pentru
dvs., pentru mine, pentru noi... Ce
consolatoare e iubirea
lui
Dumnezeu! Şi cât de puţin înţeleOrizonturi butene

gem noi ce mult Îi pasă de fiinţele
noastre, cu ce iubire veşnică ne
învăluie mereu şi ne cheamă la a
ne împărtăşi etern din iubirea Lui,
prin Isus Cristos, Domnul nostru!
Să ne bucurăm la vestea aceasta:
Mesia coboară pentru noi!
Naşterea Domnului este însă
şi sărbătoarea schimbării. O
primă schimbare pe care o sesizăm este schimbarea statutului.
Observaţi că persoanele care
sunt invitate direct la a înţelege şi
a personaliza misterele Întrupării
sunt oameni simpli şi dispreţuiţi în
societatea de atunci. În vreme ce
magii şi păstorii se bucură la
culme, împăratul se înspăimântă.
O stea străluceşte pe firmament
mai tare decât celelalte şi ea îi
luminează pe cei care-şi recunosc
întunericul şi-i umbreşte pe cei
care se consideră, prin ei înşişi,
purtători de lumină. Preaiubiţilor,
la fel e şi cu noi: de ne recunoaştem zdrobiţi, Naşterea Lui ne e
spre ridicare; de ne-a cuprins trufia, venirea Lui va înfrânge mândria din noi. Sărbătoarea Naşterii
surprinde o altă coordonată a
schimbării: schimbarea adorării.
Ne spune un frumos imn răsăritean despre magi: „Naşterea Ta,
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Cristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei.
Că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să senchine Ţie, Soarelui Dreptăţii, şi
să Te cunoască pe Tine, Răsăritul
cel de sus, Doamne, slava Ţie”.
Creaţia însăşi îi învaţă pe adoratorii săi că cea mai mare cinste pe
care i-o poate aduce omul este
a-L preamări pe Creator. Orice am
pune mai presus de Persoana
Domnului Isus, tocmai lucrul
acela, de-l vom lăsa să ne vorbească, ne va direcţiona adorarea
spre Cristos, Cel dintâi şi Cel de
pe urmă, începutul şi sfârşitul a
toate. În sfârşit, Întruparea lui
Cristos aduce cu sine şi mesajul
schimbării căii. Magii nu doar că
şi-au schimbat adorarea, şi-au
schimbat şi calea. Au venit pe un
drum şi au plecat pe un altul (Mt
2,12). Pilda aceasta ne e de folos
nouă, tuturor. Mesajul transmis e
clar: Isus te primeşte la El oricum
ai fi, dar nu te lasă să pleci la fel;
poţi să vii la Isus pe calea ta, dar,
de eşti sincer, vei pleca de la El
umblând pe Calea Lui.
Nu în cele din urmă,
Naşterea Domnului Isus este sărbătoarea împăcării. Prin Domnul
Cristos, Dumnezeu ne oferă mijlocul reconcilierii. Cerul şi pământul
se uneşte în cântare, anunţând că
vrăjmăşia de milenii dintre om şi
Nr. 29, decembrie 2012

Dumnezeu încetează în Cristos:
„Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o
mulţime din oastea cerească, lăudându-L pe Dumnezeu şi spunând: «Mărire în înaltul cerului lui
Dumnezeu şi pe pământ pace
oamenilor pe care El îi iubeşte»”
(Lc 2,14).
Se spune că un om înstărit a
trecut la cele veşnice. Deşi era
bogat, când s-a citit testamentul,
fiul său a primit drept moştenire o
carte, Biblia. Mult a fost mâhnit fiul
că tatăl său nu i-a lăsat nimic de
valoare. Peste ani, la vârsta
senectuţii, când ura faţă de tatăl
său a scăzut, fiul a deschis Sfânta
Scriptură. Atunci a constatat că în
Biblie se ascunde o comoară:
actele de proprietate pentru
întreaga avere a tatălui său bogat
se aflau strecurate printre paginile
Scripturii. Fiul a trăit sărac toată
viaţa sa, deşi tatăl îi lăsase totul în
Cuvântul scris. Asemenea fiului
din istorisirea reală de mai sus, şi
noi trăim săraci, deşi Dumnezeu
ne-a lăsat toată bogăţia Sa în
Cuvântul Întrupat, care este
Domnul Isus. Darul lui Dumnezeu
e accesibil fiecăruia dintre noi. E
de datoria noastră să-L deschidem, să ne lăsăm schimbaţi de El
şi pe veci împăcaţi, prin El, cu
Tatăl. Crăciun fericit!
PR. PETRU BLAJ
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MULŢUMIRILE NOASTRE PĂRINTELUI
ALOIS DĂMOC
Preacucernice Părinte Alois,
azi ai spus din nou DA chemării
lui Dumnezeu, de data aceasta
către viaţa veşnică.
Astăzi Sfânta Fecioară Maria
pe care aţi iubit-o atât de mult, va luat de mână şi v-a condus să
fiţi întâmpinat cu căldură şi răsplătit de către Tatăl
Ceresc.
Încă de când am
ajuns la Butea, am
fost mereu edificată
văzând în părintele
Alois adevărata prezenţă sacerdotală şi
ne-a spijinit mereu
pentru a duce la îndeplinire misiunea noastră care ne-a fost
încredinţată
de
Domnul.
Mereu am văzut în părintele
o forţă spirituală care-l ajuta să
poarte cu demnitate crucea grea
a bolii, mereu era senin şi avea
încredere deplină în Dumnezeu.
Am încercat şi noi să-i fim aproape, atât cât am putut, în special
ne-am rugat pentru sfinţia sa.
Aş dori să vă împărtăşesc un
moment recent pe care l-am trăit
alături de părintele Alois în
Orizonturi butene

perioada când se simţea rău şi
era oaspete în Casa noastră,
momente pe care le voi purta
mereu în inima mea. Cum trebuia
să merg în Italia, i-am spus
„părinte, rugaţi-vă pentru mine
deoarece Sora Generală m-a
chemat în Italia 3 zile”, iar părintele cu zâmbetul său
caracteristic mi-a dat
binecuvântarea. La
întoarcere, am mers
imediat în camera sa
şi i-am mulţumit pentru
rugăciuni,
iar
părintele, lucid si cu
acelaş
zâmbet
a
împreunat mâinile şi
mi-a
spus:
„Sr
Elisabeta, acum îţi
dau binecuvântarea
de mulţumire pentru că te-ai
întors cu bine”.
Pentru mine acele clipe trăite
în mare simplitate, m-au făcut să
înteleg cât de mult a ţinut părintele Alois la comunitatea noastră.
Doresc să mulţumesc părintelui Alois pentru că ne-a iubit
întradevăr pe toţi aşa cum doar
un Păstor poate iubi.
Mulţumim din inimă părinte!
SORA ELISABETA
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Iată o impresie: „Părintele
Alois Dămoc a fost şi va rămâne
un om, preot, personaj deosebit
al comunităţii noastre din Butea
datorită muncii pastorale îndeplinite cu multă râvnă şi dăruire,
dar mai ales pentru implicarea
sa necondiţionată în construirea
bisericii din Butea într-o perioadă extrem de dificilă, subjugată
de frica şi ameninţările comunismului.
În ciuda suferinţei cumplite,
părintele nu a încetat să se
roage, având în mână mereu
rozariul, făcând semnul sfintei
cruci cu încredere şi oferind
binecuvântarea lui Dumnezeu
asupra oamenilor.
Alois Dămoc - nume celebru în istoria satului, bine
cunoscut şi apreciat de toată
lumea, va rămâne o amintire
veşnic vie în inimile celor care lau cunoscut, ca preot al sacrificiului şi al muncii încoronate de
rugăciune. Îţi mulţumim, părinte
Alois, pentru ceea ce ai sădit în
inimile noastre şi-l rugăm pe
Dumnezeu să reverse asupra
dumneavoastră lumina şi odihna
sa veşnică.
Să ne amintim mereu în
rugăciunile noastre de părintele
Alois!
A NA P ETRINA
Nr. 29, decembrie 2012

E TOAMNĂ
E zi de toamnă. Şi e cenuşie.
Când şi copacii, şi iarba...toate mor.
Dar mai apoi o primăvară va să fie
Şi vii vor fi din nou, cu vii culori.
E zi de toamnă, când, părinte,
Azi înc-odată blând ne mai zâmbeşti.
Şi chiar de azi tu nu ne spui cuvinte,
Spre veşnicie şi-nviere tu păşeşti.
Ai fost atâţia ani al nost părinte,
Ne-ai mângâiat, ne-ai întărit întru credinţă;
Azi noi la Domnul facem rugăminte:
Te răsplătească, să-ţi dea biruinţă.
Meşter Manole fost-ai pentru sat,
Iar între pietre, zidită-i jertfa ta
Biserica cea nouă, doar bună de-nchinat:
Pe vârf de deal, ce mândră şede ea!
Ai picurat în sufletele noastre har:
Ne-ai fost păstor, ai fost şi ctitor,
Recunoştinţă îţi aducem azi în dar
Să te primească lângă el Bunul
Păstor.
Şi, poate, uneori de-om vrea a plânge
Şi sufletul ne-o fi plin de durere,
Ne-om duce la mormânt, lâng-a ta
cruce:
Pe-al tău mormânt va ninge cu-nviere.
PR. IOSIF DORCU
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CUVÂNT DE RECUNOŞTINŢĂ
lă!

Dacă vii dinspre Roman şi
cobori dealul la DOI LEI, cu siguranţă privirea îţi va fi atrasă de turnul maiestos de pe dealul pe care
domneşte şi domină Butea.
Dar acest turn şi această
biserică nu ar fi existat niciodată
fără acest slujitor vajnic pe care îl
înconjurăm azi cu drag.
Mă fac acum purtătoarea de
cuvânt a întregii noastre comunităţi pentru a aduce un omagiu de
recunoştinţă şi mulţumire pentru
cel care a fost Părintele nostru
drag, Alois.
Nu putem gândi Butea fără
Pr. Alois Dămoc şi nici pe părintele Dămoc fără Butea. Chiar dacă
a lipsit câţiva ani de lângă noi, el
revine printre noi şi vrea să rămână mereu cu butenii
Azi avem multe pentru a vă
mulţumi:
Vă mulţumim pentru zâmbetul larg şi binevoitor cu care ne
întâlneaţi şi ne întâmpinaţi.
Vă mulţumim pentru predicile
pline de oratorie şi doctrină cu
care ne incălzeaţi sufletele.
Vă mulţumim pentru zelul şi
măiestria cu care ne-aţi împodobit
satul cu o asemenea măreaţă,
solemnă şi încântătoare catedraOrizonturi butene

Vă mulţumim că ne-aţi condus mereu paşii spre Isus prin
povaţă, sfat bun şi exemplu!
Vă mulţumim pentru rugăciunile pe care le-aţi ridicat către cer
pentru noi, de când aţi sosit la
Butea şi până în seara de miercuri, când Dumnezeu v-a chemat
la el.
Vă mulţumim pentru sărbătorile pe care doar sfinţia Voastră
ştiaţi să le împodobiţi.
Vă mulţumim părinte că neaţi ales pe noi şi cimitirul nostru ca
gazdă pentru somnul de veci.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că
ne-a făcut un dar aşa de minunat,
acum la intersecţia dintre milenii,
satului nostru. Nu te întrebăm,
Doamne, de ce l-ai luat, dar îţi
mulţumim că ni l-ai dat.
Te mai rugăm, Doamne, să-l
răsplăteşti pe părintele nostru primindu-l la altarul tău ceresc ca
acolo să celebreze, împreună cu
sfinţii, liturghia veşnică.
Dragă părinte Alois, vei rămâne însemnat cu litere de aur în
istoria satului nostru, ca marele
arhitect al bisericii şi al sufletelor
noastre. Nu vă vom uita niciodată!
REDACŢIA
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RĂTĂCIRI
că. Şi din acest motiv apar alte
şi alte religii deoarece unii dintre ei îşi creează propriile credinţe şi principii religioase.
Bunii oratori îşi atrag persoane
din alte culte religioase inclusiv din Biserica Universală
(Catolică). Chiar şi în Iaşi a
fost organizat în urmă cu trei
luni un eveniment „îndrăzneţ”
al unei mişcări religioase care
pentru a se face cunoscut a
cerut sprijin instituţiilor locale
publice, dar şi celor din sectorul neguvernamental promiţând în schimb „marea cu
sarea”. Ceva au reuşit.
Exemple de persoane care
nu au o bază religioasă solidă
şi care au fost atrase de alte
biserici avem şi la noi în comunitatea Butea. Am rugat pe un
prieten de-al meu să abordeze
pe una din aceste persoane
din Butea care a fost atrasă de
o altă religie. A întrebat-o ce a
determinat-o să părăsească
Biserica Catolică plecând întro religie unde ziua Domului nu
este duminica (ziua în care
Isus a înviat). Răspunsul a fost
unul stupid: „Păi acolo se
citeşte din Biblie, nu se bârfeşte…etc”. Acest răspuns m-a
făcut să cred că ea nu a fost
atentă la citirea nici unei lec-

Cred că toţi care am auzit
de marele scriitor, ziarist,
politician
Andre
�
Malraux
(1901-1976) am auzit şi de
celebra-i „sentinţă” despre
acest secol: „Secolul XXI va fi
religios sau nu va fi deloc”.
Oare a avut dreptate cu această profeţie?
A trecut şi 21.12.2012 şi
mai suntem. În concluzie dacă
este să-i dam dreptate lui
Malraux înseamnă că acest
secol va fi religios. Şi încă ce
religios. După unele statistici,
astăzi în lume sunt circa 4200
de religii. Dacă este să-i dăm
dreptate profesorului David
Barrett (Universitatea Regent
SUA), în lume există în jur de
10 000 de religii dintre care
270 din ele au mai mult de 50
000 de subgrupări. Se pare că
numai creştinii (cei care credem în Isus) suntem 349 de
religii. Este adevărat că multe
mişcări religioase care activează astăzi în lume nu sunt
recunoscute ca fiind culte, de
aici şi statistica profesorului
David Barrett.
Într-o asemenea situaţie,
mă întreb ce confuzie este în
mintea unui om care nu s-a
născut într-o religie, dar ar
vrea să activeze într-o biseriNr. 29, decembrie 2012
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a ştiut sau nu a auzit când
Papa Ioan Paul al II lea a
spus: „Eu respect libertatea
fiecăruia, dar din poziţia în
care mă aflu sunt obligat să vă
spun adevărul. Iar adevărul
este mai important decât libertatea”.
Interesant este faptul că în
timp ce unii creştini îşi bat joc
de Isus, alte culte religioase
printre care şi musulmanii îl
apreciază şi îl respectă pe Isus
ca pe un mare profet doar că
nu-i recunosc dubla natură,
umano-divină.
Ştim cu toţii că G7+1 şi
chiar G20 (şefii celor mai
bogate 7 sau 20 de ţări din
lume + Rusia) şi nu numai, ei
se întâlnesc de multe ori în
secret pentru a discuta despre
globalizare, despre o nouă
ordine mondială. S-a aflat că
în spatele uşilor închise se
discută şi despre sugerarea
unei singure religii la nivel
mondial. Pare că i s-a dat şi
denumire acestei mişcări religioase: „NEW AGE” (Noua
Eră). Această mişcare nu este
nouă. Ea a luat naştere la
începutul
secolului
XX.
Iniţiatorul ei este Alice Ann
Baoleij.
Fără îndoială ne aflăm
înaintea unei mari transformări
când se gândeşte impunerea
unei noi ordini mondiale. Mari

turi, evanghelii sau la vreo
predică. Tot acest răspuns mia amintit de un sondaj făcut
undeva la ţară cu următoarele
întrebări: „Citiţi Biblia”? Dacă
răspunsul era „Da” se punea a
doua întrebare: „Cine a scris
Biblia: Eminescu, Creangă sau
Coşbuc”? Mai mulţi de 50% din
cei intervievaţi au răspuns:
„Eminescu”.
Biserica Catolică cu un
număr de 1,16 miliarde de credincioşi chiar dacă mai pierde
câte o persoană, i se alătură
zilnic (în medie) 16 000 de credincioşi de la alte culte religioase sau fără religie.
Cu toţii am auzit despre
oameni care caută cu disperare să-şi bată joc de Biserica lui
Cristos. Cine nu a auzit de
piese de teatru, filme, de
tablouri în care Isus este batjocorit. Curios este că din
acele picturi se inspiră unele
personaje şi compun poezii în
ideea că astfel se vor remarca.
Unii dintre ei se declară a fi
creştini. În urmă cu doi ani
unul dintre aceşti „creştini”
spunea pe un post TV că el
este un creştin liber şi aşa
înţelege să-şi exprime libertatea. Această afirmaţie a făcuto după ce pur şi simplu l-a batjocorit pe Isus într-un tablou
alăturându-I
tot
felul
de
imagini mizere. Probabil el nu
Orizonturi butene
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sociologi, politologi, etc. ai
lumii îngrijoraţi că noua ordine
mondială ar putea duce la alte
nedreptăţi, conflicte, rătăciri
ale multor oameni, încearcă
să-şi spună împreună punctul
lor de vedere. Dacă auzim
părerile a doi dintre aceştia
(Huntington şi Fukuyama),
politologi cu vederi diametral
opuse, s-ar putea să intrăm în
ceaţă. Dacă vedem ce se
întâmplă în unele ţări nordafricane (aşa zise arabe) - război civil, crime împotriva umanităţii şi alte erori demne de
Evul Mediu -, dacă vedem
declinul moral şi religios al
Occidentului care încet dar
sigur cuprinde şi România,
dacă vedem cum numărul
milioanelor şi chiar al miliardelor în dolari creşte mereu în
timp ce creşte şi numărul săracilor ameţitor de repede, dacă
auzim pe mai marii lumii vorbind zilnic despre pace în timp
ce alocă tot mai mulţi bani
pentru înarmare, etc, s-ar
putea ca mulţi dintre noi să nu
mai înţelegem nimic.
Într-o asemenea harababură, pentru a fi siguri că nu vom
rătăci este bine să rămânem
uniţi în jurul Bisericii noastre,
a preoţilor noştri, a învăţăturii
lui Cristos.
Sărbători fericite! Şi La
mulţi ani!
VALENTIN R ELIA
Nr. 29, decembrie 2012

ULTIMUL DRUM
(NECROLOG)

În zi de toamnă cenuşie,
Conducem, plânşi, spre veşnicie
Pe-un bun părinte, drag păstor,
În sfântă zi de tricolor.
E-o zi, parcă, aleas-anume
S-adune-aici întreaga lume
Care, iubindu-l, îl urmează
Tăcută, tristă-n prag de-amiază.
Ai fost atâţia ani cu noi,
În sărbători, dar şi-n nevoi,
În griji şi-n mână generoasă…
Ne-ai construit o nouă caşă…
Făloasă, mândră şi-n avânt
Spre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
De-abia acuma, relaxat
Păşeşti spre Domnu-nviorat
Şi parcă locul te aşteaptă.
În dreapta Domnului, bun Tată.
În veci butenii te vor plânge
Până şi viaţa lor s-a atinge.
Recunoscători, puteri tenoce
Azi îţi doresc
Requiescat in pace!
A NGELA L UNGU
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CE ESTE TIMPUL ADVENTULUI?
Ştim foarte bine că atunci
când, în familiile noastre, se apropie un eveniment minunat, cum ar
fi naşterea unui nou membru sau o
căsătorie se fac numeroase pregătiri.
Începând de pe doi decembrie
şi noi ne-am aflat într-un timp de
pregătire, Timpul Adventului, adică
un timp de pregătire pentru marea
sărbătoare a Naşterii Domnului
nostru Isus Cridtos. Poate că mă
veţi întreba: „Dar dacă Domnul
Isus Cristos s-a născut acum două
mii de ani şi mai mult, acum trăieşte în bisericile noastre, ca şi în noi
înşine, prin urmare, la ce anume
trebuie să mai aşteptăm sau să ne
pregătim? Cele patru săptămâni
ale Adventului mai au vreun rost?
Nu s-ar putea sărbători Naşterea
Domnului şi fără această pregătire?
La o oră de religie, profesorul
i-a întrebat pe copii:
- Ce aşteptaţi voi în Timpul
Adventului?
- Eu, răspunse cu multă sinceritate un băiat, nu aştept altceva
decât darurile pe care le voi primi
la Crăciun. Sper că voi primi o bicicletă, pe care mi-o doresc de mai
multă vreme.
- Adventul este aşteptarea lui
Isus, nu darurile de Crăciun, strigară toţi ceilalţi copii în cor. Atunci
profesorul le spuse întregii clase:
- Copii, ia să-mi spuneţi voi
acum, dacă într-adevăr vă gândiţi
Orizonturi butene

mai mult la Naşterea lui Isus
Cristos, sau la darurile pe care le
veţi primi cu acea ocazie?
Cadourile nu reprezintă nimic
rău şi este bine să le aşteptăm,
însă pentru un bun creştin fie copil,
fie tânăr sau adult acestea nu trebuie să reprezinte decât ceva
suplimentar. Nici un creştin nu ar
trebui să se gândească mai mult la
darurile pe care le va primi cu ocazia iernii sau cu ocazia Crăciunului
decât la cel care vine să mântuiască lumea şi El este Isus Cristos.
Dacă Domnul Isus Cristos nu
s-a născut încă în noi creştinii, ce
să mai zicem atunci de milioanele
de oameni, care nu au auzit vorbindu-se niciodată despre dânsul,
şi care nu cred în el?
Cum ne-am pregătit noi la
venirea Domnului nostru Isus
Cristos? Ce am remediat noi în
vieţile noastre?
În Timpul Adventului o fetiţă
doar de cinci ani a adresat lui Isus
următoarele cuvinte: „Isuse, acum
mă pregătesc la cântările, pe care
vreau să le cânt la Naşterea ta.
Dar, tu, Doamne, nu le asculta,
pentru că atunci aş vrea să-ţi fac o
surpriză!...”
Ce surpriză am pregătit noi
noului născut? A găsit el o locuinţă
curată, caldă unde să locuiască
sau a găsit ceea ce a găsit şi acum
două mii de ani un staul gol şi
părăsit?
PR. MIHAI-GABRIEL BALINT
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LUMINA, RĂBDAREA, CURAJUL
O legendă spune că
erau doi copii care se
dădeau cu patinele pe un
lac îngheţat. Era o după
amiază înnourată şi friguroasă, dar copii se
jucau
fără
probleme:
când, deodată, gheaţa sa crăpat şi unul dintre
copii a căzut în apă.
Celălalt copil, văzând că
prietenul său se sufoca
sub gheaţă, a luat o piatră şi a început să bată
cu ea cu toată forţa,
până ce a reuşit să o
spargă şi să-l salveze pe
prietenul lui.
Când au ajuns alţi
oameni şi au văzut ce s-a
întâmplat, s-au întrebat:
cum a reuşit? Gheaţa era
foarte groasă, imposibil
să fi putut să o spargă cu
o piatră şi cu mănuţele
lui aşa de mici!
Dar în acel moment
un bătrân foarte iscusit
şi înţelept a zis: „Eu ştiu
cum a facut”. Cum? L-au
întrebat toţi curioşi.
El le-a răspuns: „Nu
era nimeni în apropiere
ca să-i spună că nu se
Nr. 29, decembrie 2012

poate; dacă îţi imaginezi,
vei reuşi, dacă îţi propui
vei reuşi”.
Din această legendă
toţi vor trage următoarea
concluzie: Cu cât sacrificiul este mai mare cu
atât preţuirea este mai
profundă.
De
asemenea
în
Biblie ne este dată următoarea pildă: o femeie de
12 ani suferea de hemoragie. Ea se gândea pe
când Isus trecea: „Daca
mă voi atinge fie şi numai
de mantia lui, voi fi vindecată”. Isus văzând-o şi
întorcându-se către ea a
zis: „Curaj, fiică, credinţa ta te-a mântuit”! Iar
din clipa aceea femeia a
fost vindecată.
Don Bosco spunea:
„Pentru a face binele,
trebuie să avem un pic de
CURAJ, să facem faţă
d i f i c u l t ă ţ i l o r, s ă n u d i s preţuim pe nimeni, să fim
mereu prietenoşi”.
În viaţă trebuie să avem
curaj pentru a ne descurca.
Curajul vine de la Dumnezeu, prin responsabilii
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ei şi sunt sigur ca te vei
descurca, creştine!
Ceea ce eşti cu adevărat, descoperi şi ştii
d o a r t u , o m u l e . To ţ i c e i lalţi te văd din exterior
şi pot să-şi dea cu părerea
despre comportamentul
tău;
despre
cum
te
îmbraci etc, de aceea
trebuie să avem răbdare,
putere, curaj pe drumul
vieţii.
Un tânăr întrebat la
un interviu cum îl văd
o a m e n i i d i n j u r, e l r ă s p u n d e : „ To ţ i m ă j u d e c ă ,
mă etichetează, au pretenţii de la mine, mă vor
perfect;
eu
mă
simt
nasol, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar
simt în inima mea că nu
sunt la înălţime, că dau
greş”.
La
auzul
acestor
cuvinte se aud bătăi de
palme şi patronul îi răspunde: „Eşti angajat. La
fel eram şi eu judecat la
vârsta ta”. Dumnezeu ne
spune la fiecare dintre
noi: „Curaj copile, tânărule, adultule, ai o promisiune de îndeplinit…
te vei descurca, sunt
sigur”!
MONICA MĂRTINICĂ
Orizonturi butene

CLIPE DE VIS
E frig şi ninge fulguit,
Iar focu-n sobă, arde,
Motanul toarce liniştit
Şi-apoi, în somn greu, cade.
Într-un ungher mai îndosit,
Păianjenul îşi ţese
Pânza să facă, în sfârşit,
Voal fin pentru mirese.
I-aşa de cald, aer plăcut
Şi gându-încet îţi zboară
Spre-o întâmplare de demult
Născută-n altă ţară.
Un prunc plăpând, nevinovat,
Veni prin frig în lume
Să izbăvească de păcat
Pe-acel ce „Om” îşi spune.
Şi, dintrodată, vezi cum cerul,
Fantastic, se deschide
Şi-nlătură în grabă frigul,
Făcând clipe plăpânde.
Un cor de îngeri minunat,
Din înălţimi, s-aude,
Slăvind pe-acel ce-i aşteptat
De veacuri şi-acum, râde.
Clipe de vis şi fericire
Au fost în acea noapte,
Căci se ivea o-mpărăţie
De minunate fapte.
N ĂZĂREL L UCACI
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PRIMA TREAPTĂ A SFINTEI PREOŢII:
DIACONATUL
diaconale.
Aşadar, sunt al cincilea
copil din cei şase fii ai lui
Dumitru şi ai Veronicăi Milia,
născut în anul 1987 pe data de
24 a lunii august în oraşul
Vulcan din judeţul Hunedoara.
În această localitate pe data de
26 septembrie a aceluiaşi an
am primit Botezul. La vârsta de
3 ani, împreună cu familia neam reîntors în satul natal al
părinţilor, localitatea Butea din
judeţul Iaşi. Aici am frecventat
şcoala primară şi gimn a z i a l ă
până
la
absolvirea
examenului
de capacitate. Această
perioadă o
pot caracteriza ca primire şi dezvoltare
a
credinţei în Dumnezeu, atât în
cadrul familiei cât şi al comunităţii parohiale. După susţinerea
examenului de capacitate am
ales de a intra în seminarul
liceal din Bacău şi apoi în
Institutul Teologic din Iaşi
(Seminarul Mare).
În timpul anilor de seminar,
prin rugăciune, studiu şi meditaţie am aprofundat chemarea

Sâmbătă, 8 decembrie, în
sărbătoarea Sfintei Fecioare
Maria, Neprihănit Zămislită,
împreună cu 11 colegi, am primit hirotonirea diaconală prin
impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare a episcopului nostru, Petru Gherghel.
Cu siguranţă părinţii, rudele şi toţi ceilalţi care au fost
lângă mine în această zi au
putut observa emoţiile, bucuriile şi trăirile mele, dar mai mult
au putut vedea concretizânduse un plan
al
lui
Dumnezeu,
care pentru
mine
este
acela
al
chemării la
s l u j i r e a
preoţească.
Dar,
a
vedea împlinindu-se
a c e a s t ă
chemare a mea, prin acceptarea ei în forma hirotonirii
înseamnă totodată şi a vedea
un lung proces de discernământ al acestei chemări. Cei 11
ani de pregătire în seminar sunt
o mărturie în privinţa aceasta şi
mai mult, anii copilăriei sunt ca
o agendă în care se poate citi o
reală istorie ce mă conduce
până la această zi a hirotonirii
Nr. 29, decembrie 2012
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toririle voastre spirituale.
Mă încredinţez în continuare rugăciunilor voastre şi
Sfintei Fecioare Maria la
picioarele căreia zi de zi invoc
ocrotire şi statornicie.
Această mărturie să fie
spre cinstea lui Dumnezeu şi a
Bisericii sale pe care m-a chemat să o slujesc.
DIAC . G HEORGHE M ILIA

pe care am simţit-o din partea
lui Dumnezeu şi, călăuzit de El,
m-am lăsat format pentru a fi
demn de slujirea la care m-a
chemat.
Ajungând în această zi a
hirotonirii, cu bucurie şi fericire
în inimă îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru marele dar
pe care mi l-a făcut. Sunt profund recunoscător părinţilor
mei, fraţilor şi rudelor mele cât
şi tuturor acelora care mi-au
fost alături în timpul de pregătire din seminar dar şi în această
zi.
Amintesc şi aduc mulţumire
preoţilor din comunitate şi acelora care au activat în comunitate şi care m-au ajutat în drumul către această zi.
Mulţumesc de asemenea şi
Surorilor Misionare ale Patimii
Domnului nostru Isus Cristos
cât şi Uniunii Mamelor Milostiv
Creştine pentru mărturia, încurajarea şi rugăciunile lor pe
care le-au îndreptat către
Dumnezeu pentru susţinerea
vocaţiei mele.
Mulţumesc întregii comunităţi din Butea, educatorilor şi
profesorilor pe care i-am avut,
şi care, încă de mic, au sădit în
mine adevăratele valori creştine şi intelectuale. Mulţumesc
tuturor acelora care susţin şi se
roagă pentru vocaţiile la Sfânta
Preoţie.
Primesc, aşadar, această
slujire de la Dumnezeu pentru
voi, pentru necesităţile şi îndaOrizonturi butene

ZI DE ZI
Lupta este dificilă
Zi de zi să fiu prezent
Să-mi păstrez viaţa curată
Cinstind sfântul Sacrament.
Simt ceva ce mă atrage
Este harul lui Cristos
ce-mi transmite atâta pace
Şi mă face virtuos.
Parcă tot ce mă înconjoară
Nu mai este însemnat,
Când îl regăseşti pe Domnul,
Este greu de explicat.
Liniştea îmi e deplină
Când mă rog şi când citesc
Şi înţelegând Scriptura
Zi de zi mă plămădesc.
Câte-odată când ispita
Dă năvală asupra mea
Văd o pantă lunecoasă
Şi e greu să urc pe ea.
Zgomotul ne asurzeşte
Tot mereu pe acest pământ,
Iar de regăsim tăcerea,
Vom şti ce înseamnă sfânt.
Pentru a fi în armonie,
În toate echilibrat,
Zi de zi să-mi dau silinţa
Să am sufletul curat.
BUDĂU VALENTIN
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VINE, VINE MOŞCRĂCIUN
Crăciunului pentru a fi fericiţi şi
a nu fi niciodată singuri”.
E o aşteptare generală şi
înfrigurată.
Îl aştept şi eu. Sssss...
Linişte! Se aud paşi, mă duc
repede la uşă, poate a venit
Moşul şi la mine.
E LENA D ASCĂLU

Afară s-a pornit o ninsoare
ce
acoperă
întregul
sat.
Steluţele albe şi reci fac o broderie minunată copacilor ce şiau pierdut haina verde.
Casele sunt acoperite de
zăpadă iar pe hornuri iese mult
fum.
Copiii stau în case lângă
soba caldă aşteptând pe moşul
cel bătrân care le aduce mereu
un mic dar în fiecare an.
Pe Moş Crăciun îl aşteaptă
şi copiii de familii bogate şi
copiii de familii sărace şi copiii
orfani. Îl aşteaptă şi adulţii, unii
în vârstă, alţii săraci în căsuţele lor, iar alţii mai bogaţi. Îl
aşteaptă deopotrivă şi tineri în
apartamentele lor şi fericiţi. Dar
îl aşteaptă şi cei fără adăpost,
cei care hoinăresc pe străzi.
Şi, iată, a sosit ziua în
care Mesia trebuie să se
nască. Atunci toţi copiii au
văzut cum un brad se înalţă falnic în faţa lor, împodobit de globuri colorate, beteală şi lumânări iar in vârf avea o stea mare
strălucitoare.
Ei au început să scrie fericiţi pe o foaie de hârtie câte o
mică scrisorică moşului.
„Dragă Moşule, dacă am
fost cuminţi şi anul acesta, ne
dorim multe dulciuri, jucării,
îmbrăcăminte,
iar
părinţii
noştri: luminează-le mintea de
a fi împreună în fiecare an al
Nr. 29, decembrie 2012

IARNA
Când amurgul se aşterne
Pe câmpia amorţită
Şi în codri rătăcită
Noaptea negura şi-o aşterne.
Jos în vale-ntr-o grădină
Vântul doarme pe zăpadă,
Pe pustiu-i din livadă
Se înalţă luna plină.
Cu a lui zvon luând amploare
Satu-n raza ei tresare
Când pe-a robilor cărare
Stele cad scânteietoare.
Pe la case-i veselie
Dor de viaţă, doar de bine
Anul nou din sferi senine
Se aşteaptă ca să vie.
Sub puzderia de stele,
Negreşit pe la biserici,
Se aud clopote sunând
Pe toţi creştinii adunând.
În nopţile senine
Luna străluceşte
Iar gerul negreşit
Şi el o însoţeşte.
Pământul haina albă
Din nou el şi-o îmbracă
Iar codru de-a lui frunză
Văzduhul îl dezbracă.
I OSIF A NTAL
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URĂTURĂ
Peste-a gliei rodnicie
Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
La-nceput de iarnă mare
Am avut parlamentare,
Iar românii optimişti
Au votat pe USL-işti
S-o vedea de-i vreo schimbare,
Deocamdată-i zarvă mare
Pe guvern, pe prim-ministru,
Sper să scăpăm de sinistru…
Spectrul crizei să dispară,
S-avem voie-bună-n ţară,
Tot românul să prospere,
Fără taxe şi durere…
Chiar acum, în acest an,
L-om ruga noi pe primar
Să-mpartă lapte şi miere
Să trăim viaţa-n plăcere,
Fără trudă, fără chin,
Numai cu paharul plin…
Bine-ar fi aşa să fie,
C-am trăi o veşnicie…
Dar treziţi-vă, vă zic,
Fără muncă nu-i nimic
Ia mai munciţi, mai, hăi, hăi…

În noaptea de printre ani,
Vă rugăm, bravi gospodari,
După datina străveche,
Primiţi-ne-n casa voastră
Şi-ascultaţi urarea noastră:
După obicei din ani,
Lângă boii graşi, plăvani,
Tragem braz-adâncă, deasă,
S-aveţi recoltă aleasă
Şi-i mânăm tot mai departe
S-aveţi multă sănătate
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi,
hăi..
Şi-acuma, chiar la-nceput,
Vorbim de anul trecut
Sau, mai bine, eu aş zice
De-acest an, care azi trece…
A fost an politic tare!
În rar-alegeri locale,
Românii, cu nervii tari,
Şi-au ales din nou primari.
Dintre fruntaşi gospodari,
Care, cu consilieri,
Vor schimba viaţa de ieri.
Şi la noi în sat, măi frate,
Avem trotuare late,
Zic: parcări civilizate,
Avem parc modernizat
Şi centru-nfumuseţat
De Crăciun – imaculat,
De zăpadă argintie
Orizonturi butene

Haideţi să fim serioşi…
Fiindcă-i zăpadă multă,
Şi urarea noastră-i scurtă:
Pentru întreprinzători,
Muncitori, agricultori
Bani şi multe sărbători,
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Pentru profesori, şcolari
Salarii şi note mari,
Pentru medici, asistenţi
Un an fără pacienţi,
Poliţiştii să vegheze
Doar buteanul să primeze,
Măicuţele să-ntreţină
Viaţa-n flacăra divină
Ajutate, cum se ştie
De cei de la parohie,
De paroh şi de vicar
Binecuvântaţi de har.
Deci, în noaptea dintre ani,
Butenilor gospodari,
Sănătate „La mulţi Bani”!
Mânaţi, mai, hăi, hăi…
A NGELA L UNGU

TRECĂTOR
Freamătă pădurea tristă
În apus târziu de toamnă
Şi cu vocea-i de altistă,
Spre visare, mult, mă-ndeamnă:
Cine ştie? Cine ştie
De-oi mai prinde înc-o toamnă
Ca acum, în veselie, culegând
mănoasă poamă?
Simt cum vremea trece, trece
Peste mine, lăsând urme
Mult adânci, cu gust prea rece
Şi amar ce parcă-mi spune:

ABONAMENTE
PENTRU 2013

„Trecător eşti precum toate
Sunt pe-acest imens pământ,
Dar tu cată si socoate
Ce e rău şi ce e sfânt.

Redacţia
vă
urează
Crăciun Fericit şi La mulţi şi
fericiţi ani !
Sperăm că vă place revista
“Orizonturi Butene”. Aşteptăm
colaborarea din partea celor
interesaţi şi talentaţi prin diferite articole. Abonamentele făcute pentru anul 2012 au expirat.
Cei interesaţi pentru anul 2013
au posibilitatea de a reînoi
abonamentul la sfinţirea caselor. Costul abonamentului este
de 10 lei.
Nr. 29, decembrie 2012

Şi cu tact, îndepărtează
Veninul din viaţa ta,
Iar apoi, atent, veghează
Ca în el, a nu cădea.
Pur ca neaua care vine,
Sufletul, mereu, să-ţi fie
Ca în clipe de duh pline
Să te-afunzi în veşnicie!”
N ĂZĂREL L UCACI
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PROGRAMUL SFINŢIRII CASELOR 2013
Miercuri,
2
ianuarie
2013,
Sectorul:
CICHI
PETRU, începând cu Familia
Petrea Mihai.
Şi Sectorul: MITRICA
CRISTIAN,
începând
cu
Familia Petrişor Valeria.

Matei.
Şi Sectorul: DEORDEA
IOSIF, începând cu Familia
Pal Dumitru, Erdeş Valeriu
spre centru şi se încheie cu
Antoculeşti.
Luni, 7 ianuarie 2013,
Sectorul: MILEA GHEORGHE,
începând cu Familia Burlacu
Ioan.
Şi Sectorul: BITIUŞCĂ
STEFAN, începând cu Familia
Blaj I Antonia, în continuare
uliţa Dămătăr Ştefan, Erdeş
Ioan până se încheie sectorul.

Joi, 3 ianuarie 2013,
Sectorul ANTE MIHAI, începând cu Familia Stolnicu
Dumitru, prin centru şi se
încheie cu Familia Balint
Benone.
Şi Sectorul: GABOR GHEORGHE, începând cu Ianuş
Anton pâna la Ciot Mihai.

Marţi, 8 ianuarie 2013,
Sectorul: ALBERT MIHAI,
începând cu Familia Ante P.
Anton.
Şi Sectorul: BITIUŞCĂ
IOAN, începând cu Familia
Diac
Anton,
apoi
Fam.
Mărtinică, Iacob Dumitru,
Fam. Tămi, uliţa Dinu şi se
încheie la Bitiuşcă Ioan.

Vineri, 4 ianuarie 2013,
Sectorul: ADAM MIHAI, începând cu Familia Adam Sonia
şi se încheie cu Familia
Mihăeş Nicu.
Şi Sectorul: GÂRLEANU
IOSIF, începând cu Familia
Gârleanu Ludovic şi se încheie cu Familia Bordaş Ioan.
Sâmbătă,
5
ianuarie
2013, Sectorul: MILEA DUMITRU, începând cu Blaj Anton
Orizonturi butene

„Doamne, măreşte-ne credinţa!”
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E OM ŞI EL
Sandu Apăduraresei este
cunoscut pentru hărnicia sa. Nu e
zi lăsată de Dumnezeu în care să
nu se trezească înaintea tuturor
vecinilor şi să nu se culce când
vede că nu mai licăre nici o lumină în fereastra cuiva. Aşa e el.
„Ce atâta somn? N-oi dormi destul când oi pune mâinile pe
piept?” se scuza el când îl mai
tachina careva.
A pus copiii la cale, e bucuros că-s sănătoşi, ce mai are de
făcut de-acum decât să-şi petreacă bătrâneţile în tihnă? Şi cu
toate acestea, oful ce-l are în
inimă de când i-a murit soţia, nu-l
poate înlătura. Nu-l încântă nici
casa ridicată de fiu-său, cu banii
câştigaţi în străinătate, nici limuzina ce străluceşte în bătaia soarelui, nici confortul luxos în care i se
lăfăieşte odrasla. Singura bucurie
ce-o mai are este Dănuţ, nepoţelul, care n-a împlinit încă şase
ani, dar prin năzbâtiile sale, reuşeşte să-i mai descreţească fruntea atunci când apare în pragul
casei şi-i cere „bobo”. Ştie el că
bunicul are grija lui şi că-l iubeşte.
Cu toate că mamă-sa i-a interzis
să mai meargă pe la el, copilul
nu-i ascultă sfatul şi se duce să-l
mai vadă.
- Bubule, de ce nu vii la noi
că avem gaz metan. Nu ca la
dumita’ cu vreascuri şi balegă
Nr. 29, decembrie 2012
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uscată.
Bătrânul îl soarbe din priviri.
- E bine şi la mine, Dănuţ.
Nu-ti place?
- Ba da, da
� parcă-i mai bine
la noi.
- Da. Aşa este, însă eu mă
simt bine şi aici.
- Da? Atunci fă-mă şi pe mine
să mă simt bine ca mata.
Bunicul zâmbeşte, se duce în
sufragerie la bufet şi scoate o ciocolăţică, lăsată acolo de când a
fost la magazin, şi i-o întinde:
- Uite, ia-o pe aceasta şi te
va face să te simţi şi tu bine.
Copilul o ia şi-i mulţumeşte
şi-l întreabă:
- E tot aşa de bună ca şi cealaltă?
- Eu cred că da, căci doar e
pentru nepoţelul meu.
- Da
� îmi dai voie să plec la
mami?
- Cum să nu? Mergi şi să fii
cuminte. Să asculţi de ea!
Cum ajunse acasă, mamă-sa
îl şi luă în focuri:
- Unde ai fost?
- La bunicul, îi răspunse
micuţul, arătându-i ciocolata.
Mama se făcu foc:
Nu ţi-am spus ca nu mai ai ce
căuta la el? Şi, jnap, câteva
palme la funduleţul lui.
Copilul începu să plângă şi,
printre sughiţuri,îi spuse:
Orizonturi butene

- Dacă nu mă laşi să merg la
imaş ca să mă joc cu copiii…
- Bine, de-acum, te las,
numai să nu mai mergi la el, îi
spuse ea cu un oarecare regret în
inimă pentru fapta ei pripită.
Micuţul nu mai stătu mult pe
gânduri şi, în mare grabă se
îndreaptă spre poartă.
- Să nu stai mult că trebuie
să pun masa, îl atenţionă mamăsa.
- Nu, mami, nu! Mă joc puţin
şi mă reîntorc, o asigură el cu
bucurie în glas.
Între timp, ea mai deretică
prin casă câte ceva ca atunci
când bărbatu-său se va întoarce
de la lucru, să-i poată citi pe faţă
bucuria mulţumirii care o încântă
uimitor de mult. Nu-i spune niciodată ce-i place şi ce nu, însă ea îi
intuieşte gândurile şi se bucură
de bucuria lui. E om bun şi nu ar
vrea să-l supere.
Dănuţ îşi respectă cuvântul
dat şi nu stătu mult, însă veni
murdar din cap şi până în picioare.
- Dar cei cu tine? Ce-ai păţit
de te-ai murdărit în halul în care
eşti? îl apostrofă mamă-sa cu un
ton ameninţător.
- Nu-i nimic, mami. Am strâns
balegă că era aşa de multă…
- Pentru cine? se interesă ea.
- Pentru dumneavoastră
când veţi fi bătrâni. Atunci, poate
că n-au să mai fie aşa de multe
vaci.
Mamă-sa a înmărmurit. Nu
Orizonturi butene

se gândise niciodată la un asemenea gest. S-a dus şi i-a adus
schimburi, l-a spălat şi l-a îmbrăcat fără să-i spună un cuvânt.
Abia acum a înţeles marea ei greşeală în educaţia copilului.
Când bărbatu-său a ajuns
acasă, ea era tot pe gânduri şi
nu-şi putea scoate din cap gestul
copilului. Primise o lecţie prea
dureroasă de la un copil de cinci
ani şi jumătate.
- Dar de ce eşti aşa de abătută de parcă ţi s-au înecat corăbiile? I se adresă Radu.
- A, nu-i nimic deosebit. Mă
gândeam c-ar fi bine să-l aducem
pe tata în camera aceea liberă de
la parter. O pregătim aşa cum trebuie ca să se simtă bine şi dacă e
nevoie, îi punem şi internet. E singur, bătrân si bolnăvior. Radu o
privea lung şi nu-i venea să creadă că-i adevărat ceea ce le era
dat urechilor să audă. „Cum de
acum e «tata», ci nu «ghiujul»
sau «nesuferitul» cum era până
acum?” se întrebă el în sinea sa.
- Nu cred că vine, Andreea.
El e obişnuit să-şi ducă viaţa
acolo în mod liber. Aici, s-ar simţi
stânjenit şi nu i-ar tihni.
- Nu se poate! Dacă nu se dă
convins, merg şi eu la el şi nu vin
până ce nu-l conving. Ce mi-i ca
atunci când gătesc să mai pun o
cana de apă şi pentru el? Să-i
creăm condiţii mai bune de viaţă,
mai ales că vin şi sărbătorile
Crăciunului. E om şi el!
NĂZĂREL LUCACI
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DOAMNE, AUTĂ-MĂ SĂ-MI AMINTESC!
Doamne, ajuta-mă să-mi amintesc!
Dacă mă simt puternic,
Aminteşte-mi să mă îngenunchez;
Dacă mă simt drept,
Aminteşte-mi câte drepturi am
încălcat;
Dacă vorbesc prea mult,
aminteşte-mi inutilitatea multor
cuvinte ale mele;
Dacă mă simt deja ajuns,
Aminteşte-mi să-mi reiau drumul;
Dacă mă simt în regulă,
Aminteşte-mi că mă aştepţi pentru a mă ierta;
Dacă mă găsesc criticând,
Aminteşte-mi să nu Te întristez;
Dacă mă simt singur,
Aminteşte-mi că Te doare mult să
Te simţi ignorat;
Dacă sunt invidios,
Aminteşte-mi de darurile pe care
mi le-ai dat;
Dacă sunt necăjit,
Aminteşte-mi că mă aştepţi pentru a mă mângâia;
Dacă îţi reproşez ceva,
Aminteşte-mi că numai Tu ştii ce
este mai bine pentru mine;
Dacă alerg după amăgiri deşarte,
Aminteşte-mi de promisiunile
Tale;
Dacă te cred absent,
Aminteşte-mi că Tu eşti mereu
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lângă mine;
Dacă mă simt păcătos,
Aminteşte-mi că Tu sărbătoreşti
pentru convertirea mea;
Dacă îmi este teamă de judecata
altora,
Aminteşte-mi că mă vrei liber;
Dacă mă simt învins,
Aminteşte-mi să mă gândesc la
Tine pe cruce;
Dacă mă simt „cineva”,
Aminteşte-mi de predilecţia Ta
faţă de cei mici şi umili;
Dacă mă simt obosit,
Aminteşte-mi durerea care nu
poate aştepta;
Dacă credinţa mea se clatină,
Aminteşte-mi să mă rog;
Dacă lumea îmi cere să mă
închin idolilor,
Aminteşte-mi că Numai Tu eşti
Domnul meu;
Dacă vreau să-mi salvez viaţa,
Aminteşte-mi de jertfa Ta pe
cruce pentru mine.
Doamne Isuse, pentru toate
acestea şi pentru fiecare dată
când am ispita să fug în faţa suferinţei şi a durerilor, aminteşte-mi
de Învierea şi de Victoria Ta asupra morţii şi a răului, o dată pentru totdeauna.
Doamne, ajută-mă să-mi amintesc...
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PASĂREA ŞI FURNICA
Mulţi oameni au ambiţii
nobile dar foarte puţini dintre
ei iau în serios micile lucruri
care îi înconjoară. Orice realizare este rezultatul unor
lucruri mici. Uneori, o chestiune neînsemnată schimbă cursul vieţii unei persoane.
Fiecare act de bunătate şi
altruism poate aduce oamenilor o bucurie neaşteptată.
O poveste chinezească ne
înfăţişează o întâmplare petrecută între o furnică şi o pasăre.
Într-o zi de vară, minuscula furnică, făcându-i-se sete,
s-a dus la malul râului să bea
apă. Din neatenţie, a căzut în
râu. Ea a făcut tot ce putea
pentru a se apropia de mal,
dar, după un timp forţele ei sau epuizat. Era atât de slăbită
încât înota cu singurul scop de
a se păstra deasupra apei.
Efortul ei era lipsit de orice
speranţă. La acel moment, o
pasăre zbura în direcţia răului
în căutare de ceva hrană.
Pasărea a văzut ce se întâmplă cu micuţa furnică, aşa că a
luat în cioc o crenguţă şi a
lăsat-o să cadă lângă biata
creatură. Furnica a reuşit să
Orizonturi butene

urce pe crenguţa plutitoare şi
în cele din urmă, scăpată de
pericol a ajuns la mal.
În timp ce era întinsă pe
iarbă şi sforăia obosită, ea
auzi paşi.
Apoi, văzu un vânător care
avansa prudent cu o puşcă în
mâini; era pe cale să omoare
zburătoarea, pasărea care o
salvase de la înec. Micuţa furnică a sărit atât de repede cât
putea ea pe piciorul vânătorului. În momentul în care el a
apăsat pe trăgaci, furnica îl
muşcă cu toată puterea ei.
Muşcătura furnicii a distras
atenţia vânătorului şi arma a
ratat ţinta. Zgomotul armei a
surprins pasărea care şi-a luat
zborul rapid.
Furnica era mai mică
decât pasărea, dar ea nu a
precupeţit nici un efort pentru
a salva pasărea cea mare de
pericolul morţii.
Oamenii ar trebui să înveţe să se comporte asemenea
cu
pasărea
cea
mare.
Acumularea de mici acte de
bunătate poate duce la o mare
virtute.
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NOUA ADEZIUNE LA
ACŢIUNEA CATOLICĂ
În data de 9 decembrie 2012
a avut loc depunerea adeziunii în
sectorul Copii, Tineri şi Adulţi din
comunitatea Butea. Copiii au
venit în număr foarte mare, dis
de dimineaţă, în ciuda frigului şi
a zăpezii, entuziasmaţi şi plini de
sperantă pentru a manifesta
dorinţa lor arzătoare de a fi în
Acţiunea Catolică. Aceasta a
avut loc în cadrul celebrării
euharistice de la ora 8.30 condusă de părintele vicar Balint Mihail
Gabriel.
Tinerii şi Adulţii au depus
adeziunea la Acţiunea Catolică
în cadrul liturghiei comunitare de
la ora 11, celebrată de parintele
paroh Petru Blaj, implicându-se
activ în pregatirea ofertoriului,
rugăciunea credincioşilor, lecturi

şi cântece. Aceştia au fost în
număr de 21 de membri la sectorul tineri, 15 membri şi 4 simpatizanţi la sectorul adulţi.
Nr. 29, decembrie 2012
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Atinşi de profunzimea mottoului din acest an asociativ, "
Unde este credinţa voastră?"

(Luca 8, 25) şi încurajaţi de
mesajul temei "Redescoperim
forţa, frumuseţea şi bucuria credinţei!", ne-am adunat din nou
impreună purtând uniforma şi
"emblema" Acţiunii Catolice. Neam hotărât din nou şi cu forţe noi
să fim primii care să vină în ajutorul comunităţii în necesităţile
ei. Ne bucurăm nespus de mult
pentru ajutorul şi colaborarea cu
preoţii şi surorile din parohie, şi
le mulţumim!
Felicităm pe toţi cei care au
depus adeziunea în acest an, ca
răspuns la chemarea adresată
de Dumnezeu, de fi adevăraţi
mărturisitori,
apostoli
ai
Evanghelizării în mediile în care
trăim, activi şi co-responsabili!
ANA PETRINA
Orizonturi butene

ANIVERSARE
intelectuali dornici să contribuie şi ei cu ceva la această
revistă, ni s-au alăturat cu
multă încredere. În felul acesta am reuşit să scoatem primul număr la care priveam cu
multă bucurie şi nu ne venea
să credem cum, după adâtea
şi atâte piedici, visul ne-a fost
împlinit.
Desigur că ne-am întrebat, aşa cum credem că aţi
făcut-o şi dumneavoastră,
dacă era neceseară o asemenea publicaţie. Şi de câte ori
ne-am pus întrebarea, tot de
atâtea ori, răspunsul a fost
acelaşi: Da, era necesară. Ba
chiar foarte necesară atât
timp cât, printre noi, se mai
află şi oameni care îşi însuşesc bunuri pe nemuncite,
mai vedem mame şi copii
fugăriţi din casă şi nevoiţi să
doarmă pe sub garduri, vedem
crâşmele pline cu indivizi în
stare de ebrietate vorbind intrun mod cât se poate de josnic,
respectul faţă de semeni stă
departe de noi, iubirea, pentru
cel căzut în necaz, e împietrită în piepturi, fenomenul îndepărtării de biserică se manifestă tot mai mult ca şi alte şi
alte metehne sociale. (continuare în numărul viitor)
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În urmă cu şapte ani, în
această modestă localitate,
departe de viaţa tumultoasă a
urbanismului modern, se năştea o idee îndrăzneaţă pentru
unii, utopică pentru alţii. Am
spus
„utopică” pentru că
puţini erau acei care, în condiţiile existente la acea dată,
ar fi putut crede că acea idee
va putea fi materializată într-o
revistă locală. Promotorul
acelei idei n-a fost altul decât
părintele paroh Petru Blaj cu
care am porinit pe un drum
necunoscut şi destul de
sinuos, dar care, în cele din
urmă s-a dovedit cel real şi
eficient. A fost greu la început
pentru că ne lipsea experienţa, materialele necesare şi ne
aşteptam la orice surpriză
neplăcută. Nu cunoşteam viitorii colaboratori, ce titlu să
dăm revistei, formatul ei,
numarul paginilor, tipografia
la care o vom imprima ca şi
alte şi alte aşa-zis nimicuri de
acestea, dar fără care nu se
putea înainta. În cele din
urmă, am găsit multă înţelegere din partea unor binevoitori care ne-au sprijinit şi am
reuşit să punem la dispoziţiea
cititorilor câteva numere în
mod gratuit, cu scopul de a
testa şi parerea lor, iar câţiva
Orizonturi butene
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SĂ MAI ŞI RÂDEM...
Ştiaţi că...
Somnul adânc ajută la prevenirea îmbătrânirii, mai ales dacă
dormi la volan.
- Dacă ştiam cât eşti de sărac,
nu mă mai măritam cu tine!
- Şi eu când îţi ziceam că eşti
tot ce am pe lume, de ce nu mă luai
în serios?
Ce vor avea afişat la pompă, în
2015, benzinăriile:
Fă-ţi plinul şi primeşti cadou o
maşină.
O femeie moare şi ajunge la
poarta Raiului. Îi iese Petru în
întâmpinare. Femeia întreabă dacă
e posibil să-l vadă pe soţul ei care
murise cu câţiva ani înainte. Se uită
Petru în computer şi după un timp îi
spune: „Femeie, în compartimentul
sfinţilor nu e, nici în cel al fericiţilor.
Dar de fapt cât timp aţi fost căsătoriţi pe pământ?” Femeia răspunde:
„50 ani!” „Atunci se schimbă datele
problemei, femeie” zice Petru.
„Bărbatul tău se află în mod sigur în
compartimentul martirilor!”
Care este locul cel mai trist de
pe Pământ?
- Locul de muncă...
Dezlegarea rebusului din numărul trecut: CRUCEA - POARTA INVIERII: 1. ACT. 2.
RARAU. 3. DORINTA. 4. TEM - STIFT. 5. TE
- BATALION. 6. GELU - CORAN - UC. 7. COLE
- SIRIA - EA. 8. ADEVARATAINVIAT. 9. RACITURA - SACRA. 10. COZAC - IIO - RAA. 11.
MARIAN - STIR. 12. TNA - VRANE. 13.
ADRIANA. 13. AMARA. 14. ITE
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Că trece tinereţea, nu-i mare
scofală...
Problema e că trece şi bătrâneţea.
Cea mai grozavă zi este
MÂINE .
Mâine o să facem sport, o să
ne apucăm de învăţătură, o să
muncim cu sârg, o să începem să
citim o carte, n-o să mai mâncăm
după şase seara...
Dar nu ştiu cum se face, că
atunci când ne trezim, este mereu
ASTĂZI!!!
Doctorul american spune:
- La noi, în America, medicina
e aşa de avansată, că scoatem un
rinichi de la unu', îl transplantăm la
altu' şi după 6 săptămâni, ăla deja
îşi caută de lucru!
Doctorul german răspunde:
- E nimica toată; la noi, în
Germania, scoatem un plămân de
la unu', îl transplantăm la altu' şi
după 4 săptămâni ăla deja îşi caută
de lucru!
Doctorul rus spune:
- Nici asta nu-i mare scofală; la
noi, în Rusia, scoatem 1/2 de inimă
de la unu', o transplantăm la altu' şi
după 2 săptămâni, amândoi deja îşi
caută de lucru!
La care doctorul român, amuzat :
- N-avem ce să comparăm, toţi
sunteţi înapoiaţi faţă de noi; la noi,
în România, am luat câţiva fără creier şi fără inimă, i-am pus în fruntea
ţării şi acum toţi ne căutăm de lucru.
Orizonturi butene

SĂ JUDECĂM BINE
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Orizontal:
1 . B ă i e ţ i i l u i Ta - Ta . 2 . Z e u l
vântului - Consumat de
c o p i i i s t r ă z i i . 3 . Tr i f o i f ă r ă
oi – Masa bebeluşului. 4.
Se află în copite! 5. Untură
de oaie - Se intră în
Craiova!
Fratele
Francisc. 6. Muls numai un
pic. – Apă de Hera pe
jumătate. 7. Intrat în cornut - Foaie de az. 8.
Crâşmă mai mică - Infecţie
a feţei. 9. Ia vântu uşor –
Câine de vânătoare. 10.

9 10 11 A s i s t ă l a c u n u n i e -

Bătut la table –
A s m u t d e c â i n e ! 11 .
Apă tare – Direct
fără îndemn de cai.
12. Plâns de bebeluş - Înconjoară un
tablou – Paradis.

Ve r t i c a l :
1 . Tr a n d a f i r p o l i t i c
– Ia viaţa de la
capăt. 2. România
internaţional
–
Ucigaşul lui Abel –
Sahara fără soare.
3. Râul cel mai lung
din ţară – Începe urătura –
Sunt mulţi pe acordeon. 4.
Notă pe portativ – Măsoară
timpul – Inclus în lot. 5.
Tulpina grâului – Fusta
leliţei. 6. Cuprins de bucur i e – M i n a ( a n a g r. ) . 7 .
P e t r o s î n s i n e – Tr a s a t p e
jumătate. 8. O persoană
din familie – noroc. 9.
Pocit – Viaţă de câine. 10.
Mic cu bere - Vin regesc.
11 .
Boală
la
ficat
–
Ve n t i l a ţ i .

