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Sărbătoarea zilei

Grădina Zoologică

Înălţarea Sﬁntei Cruci
Înălţarea Sﬁntei Cruci, cea
mai veche dintre sărbătorile
creştine, este singura cu post
aspru şi rugăciune ce apare
atât în calendarul bizantin
(ortodox şi greco-catolic), cât
şi în cel latin, la data de 14
septembrie. Spre deosebire
de alte sărbători, Înălţarea
Sﬁntei Cruci se cinsteşte cu
post negru, pentru că aduce
aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. Astfel, Crucea a devenit
un simbol al victoriei asupra
morţii şi păcatului.

Înălţarea Sﬁntei Cruci marchează şi două evenimente solemne: Aﬂarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de către
episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335,
şi aducerea Sﬁntei Cruci de la
perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care
a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Aceeaşi sărbătoare aminteşte
de un moment semniﬁcativ din
viaţa Sﬁnţilor Împăraţi Constantin şi Elena: în ajunul luptei cu Maxenţiu, un duşman al
creştinilor (307-312), împăratul
Constantin a avut o viziune: în
plină zi, pe cer a apărut o cruce
formată din stele, cu inscripţia
„Prin acest semn vei invinge”.
Împăratul a învins, iar mama
lui, după izbândă, a poruncit
să ﬁe găsită Sfânta Cruce, la
Ierusalim, aproape de Golgota.
Acolo au fost găsite trei cruci
identice, cea pe care a fost răstignit Iisus şi două ale tâlharilor ucişi odată cu El. Pentru a
aﬂa care este crucea pe care a
fost răstingnit Iisus, patriarhul
Ierusalimului Macarie a apropiat ﬁecare cruce de o fată care
tocmai murise. Când Macarie
a aşezat lângă ea Sfânta Cruce, se spune că tânăra a înviat.
Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar biserica a devenit neîncăpătoare pentru credincio-

şii care soseau să vadă Sfânta
Cruce. În anul 335 după Hristos, Patriarhul a înălţat-o să
ﬁe văzută de tot poporul şi, de
atunci, în ﬁecare an, la 14 septembrie, se sărbătoreşte acest
eveniment.

Datini şi obiceiuri
străvechi

Ziua Crucii este considerată
data ce vesteşte sfârşitul verii
şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează
această zi şi sub alte denumiri,
cum ar ﬁ Cârstovul Viilor şi
Ziua Şarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscută
mai ales în zonele deluroase şi
sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor.
A doua denumire este legată
de faptul că, din această zi, se
crede că şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane, hibernând până
în primăvară. La sate, încă se
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Cu lacrimi în ochi şi
durere în suﬂet mă despart de
cea care a fost scumpa mea soţie
FLOARE TURCUŞ,
de 61 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 14 septembrie, ora 13.00, în localitatea Ogeşti de la nr. 47. Veşnic
nemângâiat soţul Vasile. (6720)



Amintiri dragi, împletite cu lacrimi, dragoste şi recunoştinţă este ceea ce simţim
acum, când a plecat dintre noi
mama, soacra şi bunica noastră dragă
FLOARE TURCUŞ,
de 61 ani. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Nu te vom uita
niciodată. Fiica Mirela, ginerele Lucian şi adorata nepoată
Dalina. (6721)

(558)



Suntem alături de colega noastră Ardeleanu Maria,
în aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele veşnice
a tatălui său drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Colegii de la Clubul Lions Oradea.
(6713)



Suntem alături de verişoarele noastre Budea Florica,
Preda Marioara şi familiile lor,
la durerea pricinuită de moartea dragei lor mame,
FLOARE SILAGHI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Nicu, Adriana şi Nicoleta. (6709)



mai crede că şerpii, înainte
de a se retrage, se strâng mai
mulţi la un loc, se încolăcesc
şi produc o mărgică numită
„piatra nestemată”, ce ar folosi
pentru vindecarea tuturor bolilor. Potrivit altor tradiţii, de
Ziua Crucii se strâng ultimele
plante de leac (boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic), care
sunt duse, împreună cu un
buchet de ﬂori şi busuioc, la biserică, pentru a ﬁ puse în jurul
crucii şi a ﬁ sﬁnţite. Plantele
astfel sﬁnţite se păstrează apoi
în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, ﬁind folosite pentru
vindecarea unor boli, dar şi la
farmecele de dragoste. Busuiocul sﬁnţit de Ziua Crucii se
pune în vasele de apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli,
în lăutoarea fetelor, pentru a nu
le cădea părul, şi la streşinile
caselor, pentru a le feri de rele,
în special de trăsnete.
 L.I.

Sincere condoleanţe şi
un gând de mângâiere pentru
cea mai bună prietenă a mea,
Maria Ghidai, acum când îl
conduce pe ultimul drum pe sigurul ei frate
TIBERIU BULZAN.
Fie-i ţărâna uşoară. Florica
Borodi. (6710)

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru cumnata Dina,
fratele Tavi şi nepoatele Adina şi Ştefania, în aceste clipe
de încercare şi durere pricinuite de plecarea la cele veşnice a
mamei, soacrei şi bunicii dragi
MARIA TOMA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Aron, Viorica, Răzvan,
Talida Şuşman. (6711)

Noul program
de vizitare
Administraţia Domeniului Public a anunţat
că, începând din data de 12 septembrie 2017,
Grădina Zoologică din Oradea va funcţiona
după următorul program anual: în perioada
aprilie-august programul de vizitare va ﬁ între
orele 9.00 - 19.00, iar casieria va ﬁ deschisă
între orele 9.00 - 18.00; în lunile septembrie şi
octombrie programul de vizitare va ﬁ între orele 9.00 - 18.00, iar casieria va funcţiona între
orele 9.00 - 17.00; în perioada noiembrie-martie, Grădina Zoologică va putea ﬁ vizitată între
orele 9.00 - 16.00, casieria ﬁind deschisă în
intervalul orar 9.00 - 15.00. 

comemorări





Un gând de alinare familiei îndurerate la despărţirea de
VICTORIA COVACI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cuş Ioan, Rodica şi Mariana cu familiile. (6712)



Suntem alături de colegul nostru Sorin Bulzan, în
durerea pricinuită de moartea tatălui său. Sincere condoleanțe. Colegii de la secțiile de
Arheologie și Istorie a Muzeului Țării Crișurilor, din Oradea.
(771)

Cu vii şi neşterse amin-

tiri şi dor aducem un pios omagiu de dragoste şi cinstire a memoriei scumpei noastre mame,



soacre, bunică şi străbunică iuAu trecut 7 ani de la in-

suportabila despărțire de iubita
noastră ﬁică, soră și mătușă,
FLAMINIA FAUR,

Cu adâncă durere
anunţăm încetarea din viaţă a
celui care a fost unchiul nostru drag
MARIN DIMA.
Stâlpul are loc azi, 14 septembrie 2017, ora 18.30, la Capela Orăşenească, iar înmormântarea va avea loc vineri,
15 septembrie 2017, ora 13.00,
în satul Bucuroaia. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Nepotul Eugen cu familia. (6726)



bitoare, acum la 40 de zile de la
despărţire,
VERONICA MACAVEI.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu

care, în cei 40 de ani pe care

să-i primească suﬂetul generos

i-a trăit, a fost animată de sen-

şi bun în Împărăţia Sa, dăruin-

timente de generozitate uma-

du-i linişte şi odihnă veşnică.

nă, precum și de o pasiune con-

Parastasul de pomenire va avea

stantă pentru cultură și știință,
pe care a materializat-o în studii, articole și cărți de istorie
și literatură. Îl rugăm pe bu-

loc sâmbătă, 16 septembrie, ora
9.00, la Biserica Tei. Familia
îndurerată. (6715)

nul Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Slujba de pomenire va
avea loc vineri, la ora 10.00, în
Biserica „Sf. Treime” din Ora-

Anunţurile de

comemorări şi decese

dea. Familia Faur.

se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea



Gojdu nr. 3, luni-vineri între
Să înălţăm o rugăciune

pentru cea care a fost un om deosebit cu un suﬂet minunat
VICTORIA BUDA

orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patri-

al cărei destin s-a stins mult

oţilor nr. 4 (lângă

prea devreme şi neaşteptat în

Teatrul de stat)

urmă cu 2 ani. Toţi cei dragi şi
apropiaţi îţi vor păstra amintirea vie, rugându-ne mereu pentru odihna suﬂetului tău. Verişoara Doina Hulea. (6725)

luni-vineri, între
orele 9.00-18.00,
duminică, 16.0018.00

