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Ziua Națională și Centenarul Marii Uniri,
sărbătorite la Șag

ȘAGUL a ales să marcheze Centenarul cu baloane tricolore, discursul lui
Iuliu Maniu de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și cu inaugurarea Târgului de Crăciun.

PROGRAMUL
PRIMĂRIEI
DE SĂRBĂTORI

Cu mic, cu mare, locuitorii comunei
Șag s-au adunat, sâmbătă, 1 decembrie, în fața Căminului Cultural din
localitate, pentru a sărbători Ziua Națională a României, 100 de ani de la
Marea Unire.
La orele prânzului, zeci de baloane
tricolore au umplut cerul, copiii din
Șag le-au dat drumul pentru a marca
acest eveniment special, trăit o dată
în viață. După acest moment, manifestările au debutat cu o slujbă de Te
Deum la monumentul eroilor din Parcul Central, oficiată de preotul paroh
din localitate, Florin Băran.

momentul înfăptuirii României Mari,
despre rolul important jucat de Casa
Regală și despre viitorul țării noastre.
Toți participanții au intrat în atmosfera de 100 de ani când directorul ȘcoÎn discursul său, Primarul Flavius lii gimnaziale din Șag, Radu Cosmin
Roșu a vorbit despre importanța Ma- Flavius, a citit discursul lui Iuliu Marii Uniri și despre capacitatea extra- niu de la Marea Adunare de la Alba
ordinară a poporului nostru de a-și Iulia. Pentru toți, a fost un moment
întoarce soarta, în cele mai grele mo- emoționant, care a recreat imaginea
mente ale istoriei sale.
de acum un secol a României Mari și
a oamenilor care au înfăptuit Unirea.
Printre invitați s-a aflat istoricul Sorin A urmat un program artistic, cu cânIonescu, directorul Colegiului Nați- tece românești interpretate de elevii
onal Bănățean, care a vorbit despre școlii. La final, toată lumea a fost in-

La finalul unui an bun pentru comuna Șag

Iată că am ajuns și la finalul unui an 2018 în care comuna noastră a făcut
pași importanți spre o dezvoltare atât pe plan economic cât și pe plan social și cultural. A fost un an bun pentru administrația din Șag, dar nu lipsit de
obstacole de tot felul. Am reușit să finalizăm o parte dintre proiectele care se
aflau în derulare, am demarat altele noi. Au fost probleme mari ce au trebuit
rezolvate, dar și multe reușite de care sunt mândru. Sunt optimist că în 2019
vom intra într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu începerea lucrărilor la
canalizare. Vor veni noi provocări, dar și multe satisfacții. Așa că, haideță să ne
păstrăm unitatea și spiritul comunitar, să punem toți umărul pentru dezvoltarea comunei! Acum, în pragul sărbătorilor, vă doresc să trăiți în pace aceste zile
minunate, închinate miracolului Nașterii Domnului și să priviți cu încredere,
putere, speranță și optimism spre Anul Nou. Sper ca în fiecare casă din comuna
noastră să domnească liniștea și bunătatea sufletească și vă doresc ca anul
care vine să fie unul prosper.Atât eu, cât și consilierii locali și funcționarii din
Primărie vom rămâne dedicați problemelor comunei și vă asigur că, și în anul
care vine, veți găsi, la Primărie, un sprijin pentru rezolvarea tuturor situațiilor.
Vă doresc să aveți parte de un Crăciun frumos, un Moș darnic, iar Anul Nou să
vă aducă numai bucurii. Crăciun Fericit și La mulți ani! Flavius Roșu, primarul
comunei Șag

vitată la o porție de fasole cu ciolan,
o rețetă locală, acompaniată obligatoriu de un pahar de vin fiert. Astfel, a fost inaugurat și micul Târg de
Crăciun la care participă producători
locali cu bunătăți preparate după rețete originale, dar și cu cadouri artizanale și dulciuri.
Căsuțele de la Târgul de Crăciun de la
Șag va fi deschis în fiecare sfârșit de
săptămână între orele 14:00 – 20:00,
pe platoul din fața Căminului Cultural.

ANUNȚĂM locuitorii comunei Șag
că, în preajma sărbătorilor de iarnă, programul Primăriei se modifică, conform legii. Zilele de 24, 25,
26 și 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
2019 sunt declarate sărbători legale, astfel că nu se va lucra. Pe de
altă parte, cei care mai au restanțe la plata taxelor și impozitelor
pentru anul în curs trebuie să știe
că ultima zi de plată a dărilor către
bugetul local este data de 20 decembrie 2018. Încasarea taxelor și
impozitelor va fi reluată în data de
15 ianuarie 2019.

S-A SEMNAT
CONTRACTUL DE
EXECUȚIE A CENTURII
DE SUD A TIMIȘOAREI

MARȚI 18 decembrie 2018, la Palatul Administrativ din Timișoara, a
fost semnat contractul de proiectare și execuție a Centurii de Sud
a orașului Timișoara. Contractul a
fost semnat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu societatea
Tirrena Scavi, câștigătoare a licitației. Din momentul semnării, firma
are la dispoziție 6 luni să realizeze
proiectarea șoselei și 2 ani pentru
a executa lucrarea. De asemenea,
s-a deblocat și situația exproprierilor de pe traseu, fiind încheiat
contractul cu firma care va întocmi
documentația aferentă.
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140 DE GOSPODARII
DIN ȘAG NU AU
CONTRACT DE GUNOI.
CE RISCĂ?

PRIMĂRIA Șag a fost informată de
către RETIM că 140 de gospodării
din comuna noastră nu au semnat
până acum contractul de colectare
a deșeurilor, fie pentru că au refuzat, fie pentru că nu au fost găsite la
domiciliu. Prin urmare, potrivit Legii 101/2006 și HCL 29/28.03.2018,
se impune instituirea taxei speciale
de salubritate. Retim va emite factură către Primăria Șag, iar aceasta
va încasa taxa de la gospodăriile
fără contract. Taxa pe fiecare gospodărie va ajunge astfel la circa
300 lei pe an, mult peste valoare
plătită de cei cu contract.
Îi rugăm pe proprietarii gospodăriilor de la următoarele numere de
casă să își încheie contracte: Strada CXIV nr. 11, 13; Strada CX: nr.
4,5, 11; Strada XXII: nr. 54, 58, 60,
32, 44, 48, 31/B, 4, 1, 14, 17, 22 A;
Strada XVII nr. 1, 8; Strada XIX:
9, 8/1, 8/2, 2A; Strada XX: 7, 4, 20;
Strada XXI: 2H, 11, 35, 43, 18; Strada XII: nr. 13, 29, 33, 41; Strada
XIII: nr. 9, 17, 31, 47; Strada XVI: nr.
14; Strada CXI: nr. 32; Strada CVI:
nr. 42/1, 42/2, 13; Strada XIV: nr. 8,
1A; Strada CVII: nr. 13; Strada CIV:
nr. 35; Strada CXII: nr. 9, 11; Strada
CXII: nr. 13A, 1; Strada CXV: nr. 13,
15; Strada CIX: nr. 2-B; Strada XI:
nr. 15, 59, 61, 69, 111, 119, 121, 123,
125, 62/A, 44, 22, 18, 16, 8; Strada
IX: nr. 11, 12, 6, 29D; Strada VII: nr.
8; Strada VI: nr. 3, 17, 32, 13A; Strada X: nr. 3, 8B; Strada IV: nr. 96, 72,
60, 46, 42, 8; Strada V: nr. 12, 18;
Strada XXVI: nr. 18B; Strada IV: nr.
45, 63, 75, 124, 104; Strada XXVIII:
nr. 29; Strada XXXVIII: nr. 1; Strada XL: nr. 27, 31B, 1; Strada CIII: nr.
15; Strada CII: nr. 20; Strada XXIX:
nr. 4, 10, 7C, 26; Strada XLVIII: nr.
8, 20, 22; Strada XXVII: nr. 4, 1B;
Strada XIVII: nr. 3B; Strada III: nr.
27, 29, 49, 95, 109, 111, 112, 68, 64,
58, 40, 34/2; Strada LXX: nr. 23, 28;
Strada LX nr. 30, 1; Strada LXIV:
nr. 1; Strada LVI: nr. 7; Strada XCV:
nr. 10; Strada LXIX: nr. 10; Strada
LXIV nr. 24, 20, 15, 13; Strada LXII
nr. 4; Strada LXI: nr. 3, 2; Strada
LVIII: nr. 29.

PRIMĂRIA
ANGAJEAZĂ

PRIMĂRIA Șag angajează buldoexcavatorist cu experință. Pentru detalii sunați la tel. 0256.395.368
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Deszăpezire eficientă la Șag

NINSORILE abundente din zilele de
14-16 decembrie au fost o adevărată
provocare pentru comuna și pentru
județul nostru. Astfel, de vineri seara,
de la ora 22.30, până duminică ora
20.30 s-a intervenit pe străzile comunei cu patru utilaje de deszăpezire
și o mașină care a împrăștiat nisip și
sare în unele intersecții. Chiar și în
aceste condiții, a nins atât de mult
încât a fost nevoie să se intervină de
multe ori pentru a păstra condițiile
de circulație.
Pe unele străzi au fost probleme din
cauza mașinilor rămase parcate pe
partea carosabilă, ce au încurcat destul de mult utilajele de deszăpezire.
Mulți cetățeni au ieșit la curățat zăpa-

da de pe trotuare și din parcări, dar
au fost și cazuri în care s-au dat avertismente pentru ca oamenii să pună
mâna pe lopată și să participe la curățarea zăpezii.

Menționăm că Primăria a semnat un
contract de deszăpezire care acoperă perioada de la 1 decembrie 2018
până la 15 martie 2019.

Campanie de colectare a deșeurilor
voluminoase

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. informează cetățenii că în data de 26
ianuarie 2019 derulează campania
de colectare a DEȘEURILOR VOLUMINOASE.
DATA: 26.01.2019
INTERVAL ORAR: 08.00- 11.30
Locul depunerii: Str a II-a , lângă
Primărie
CE SE COLECTEAZĂ?

mente electrice și electrocasnice;

ATENȚIE!
• se interzice amestecarea deșeurilor
voluminoase cu deșeuri periculoase
sau alte deșeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile);
• nu se colectează transformatori,
• mobilier, covoare, saltele, canapele; condensatori cu conținut de PCB,
- obiecte mari de folosință îndelun- deșeuri de echipamente electrice și
gată;
electronice, produse cu conținut de
• altele decât deșeurile de echipa- azbest.

Extinderea iluminatului public

ÎN ULTIMELE săptămâni s-a lucrat
din plin la extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public. S-au
montat lămpi în fața caselor locuite
din Zona Mănăstirii și în intersecțiile
mari, însă numai pe străzile care au
fost preluate de Primărie până la data
finalizării proiectului. Anul viitor se
va continua montarea de lămpi și în
dreptul caselor locuite, pe drumurile

preluate de Primărie ulterior.
În vatra veche, până la finele anului
se vor înlocui lămpile arse cu led-uri
și se vor completa pe stâlpii unde lipsesc, în limita bugetului, urmând ca
în primăvara anului viitor, să fie înlocuite și celelalte. De asemenea, s-a
încheiat recent montarea lămpilor cu
LED pe drumul național.

Ședința Consiliului Local Șag
din data de 4 decembrie 2018

ORDINEA DE ZI
• 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din
luna decembrie 2018;
• 2. Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
națională de Investiții „CNI” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții – proiect pilot „Construire Sală de sport școlară, comuna Șag, sat Șag, str. a VIII-a nr. 13-15. jud.
Timiș”.

Ședința Consiliului Local Șag
din data de 18 decembrie 2018

ORDINEA DE ZI
• 1. Hotărâre privind rectificare de buget;
• 2. Hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului, aprobarea structurii și componenței Consiliului
director al Clubului Sportiv „Timișul Șag”;
• 3. Hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 649 mp
identificat în CF nr. 400160 Șag de Pop Viorel pe Horoba Grigore și soția Horoba Virginia;
• 4. Hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 680 mp
identificat în CF nr. 400392 Șag de Bozeșan Cosmin – Tiberiu și Bozeșan Paula – Bianca pe Sîrca Ioan – Vasile și
soția Sîrca Carmen – Claudia;
• 5. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a Școlii Gimnaziale Comuna Șag în
vederea îmbunătățirii condițiilor de învățământ;
• 6. Diverse
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Carnavalul „Feeria Iernii”

SERBĂRI DE CRĂCIUN

GENERAȚIA MUZICII a organizat,
în data de 9 decembrie, Serbarea
de Crăciun. Cu această ocazie a
fost filmat și un videoclip dedicat
în care protagoniștii principali au

A TREIA ediție a Carnavalului „Feeria
iernii”, ce a avut loc pe data de 6 decembrie, în ziua de Sfântul Nicolae,
a fost o adevărată încântare pentru
părinții, cadrele didactice și invitații
care au participat la eveniment.
Preșcolarii de la Grădinița Șag și elevii de la Școala Gimnazială Șag s-au
costumat în personaje de poveste și

fost copiii. A urmat, în data de 18
decembrie Spectacolul de Crăciun
al trupei ALY DANCE ȘAG, intitulat „Dansând cu Moș Crăciun”.

au defilat, în aplauzele celor prezenți.
Distracția a fost completată cu multă
muzică, dans și voie buna.

Urări de sărbători

•

Sărbătoarea
Naşterii Domnului să vă găsească în armonie şi să vă
aducă în suflete
pace şi speranţă. Vă doresc să
aveţi parte de
un Crăciun îmbelşugat, iar Anul Nou să vă aducă
Acum, în pragul sărbătorii Naşterii numai împliniri. Crăciun fericit şi La
Domnului şi a sfârșitului de an, să în- Mulţi Ani!
cercăm să lăsăm în urmă tot ce a fost
Viceprimar, Florin Luca
şi să ne adunăm în jurul celor dragi
nouă: familia, prietenii, comunitatea
noastră. Să nu uităm că sărbătoarea
aceasta este despre un nou început, Nașterea Domnului să vă aducă în
este una a împăcării şi bucuriei, iar suflet lumină și căldură sufletească,
zilele ce urmează să le petrecem în iar Noul An să vă deschidă calea spre
armonie. Vă urez ca Sărbătoarea Cră- fericire și împliniri! Crăciun fericit! La
ciunului să vă aducă tot ce v-aţi do- mulți ani!
rit, iar spiritul acestui mare praznic al
Călin-Ionel
creștinătăţii să ne lumineze și să ne
Dobra
facă mai buni. Anul Nou 2019, să vă
Preşedintele
aducă sănătate, fericire, prosperitate
Consiliului
și numai bucurii.
Judeţean Timiş
Primar, Flavius Roșu

•

No ş-o văzui şi pră asta. …
Iaca cum să faşe că ăi din Şag or agiuns
mai răi ca ăia dă dincolo de Carpaţi. Dară
dă la înşeput.. O gaşcă de vro 3-4 şăjeni,
s-or gângit să-l bată la cap pe dom Primar să facă şi la Şag „Târg de Crăşiun” ca
la Cimişoara. S-or săturat dă înghesuială şi îmbrânceli. Şi s-or ţânut de capul lui
până o comăndat câceva căsuţă dă lemn
ca să aibă, pilarii unge să şadă. Că iaca,
arată mai faint cu căsuţă, decât să şadă
în şătrii ori la tărabe. Cu chiu cu vai or
fost lămuriţi câţiva oameni dă suflet care
or lucrat ca nişce furnişi să fie totu gata
păntru Zâua Naţională.
Ba, dom’ Primar s-o implicat şi ne-o ajiutat, iară dă la Gaşcă un „Mulţam fain!”. O
scris la ţăitung că faşe şâ un păpricaş, pă
dăgeaba, păntru ăi care or vini la Cămin

la sărbare.
Ş-acuş înşep şopârlilii. Dă şe gulaş şi nu
păsulă cu ciolan. Gulaş nu-i românesc.
Dragi şăjeni, v-aţi ghingit care-i dăosebirea întră gulaş şi păpricaş? V-o dzâc. În
gulaş sâ pun 3 linguri dă piparcă şi şinşi
boambe dă pipier, iar în păpricaş 2 linguri dă piparcă şi tri boambe dă pipier.
Restul îi aşelasi. Prişeput-aţi?
Altşineva o ţâpat în gura mare că asta
nu-i mâncare dă post. Dar păsula cu ciolan sau cârnaţi îi mâncare dă post?
Măi umblă vorba că Forumul, ăla nămţăsc, faşe târgul şi aduşe ţoale pă care le
împarce dă Crăşiun … Altu o născoşit că
numa ăia dă la părtidu ăl mare au voie la
târg …Că ăşcia or să câştije cu nămiluita
... şi alce şopârle mai mari or mai mişi.

•

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

Întrăb şă io ca tăt prostu pră ăia care dau
cu prăsupusu şi răspângesc şopârle cât
mai giochiace: Când o mai fost organizat un „Târg de Crăşiun” în Şag? Au făcut
şeva păntru vro sărbătoare a satului? O
şerut vrunu, un loc dă tarabă şi n-o căpătat? O avut vro propunere sau idee? …
Da, iubiţi şopârlari şi comentatori la colţ
dă uliţă, îi uşor să bârfeșci şâ să răspângeşti vorbe dar tare greu îi să puni mâna
şi să munşesci.
Dar … La tăt natu un Crăşiun ferişit şî
poace careva să mai uită în oglindă şi să
întrabă: "- Io şe am făcut păntru săcenii
mei?"
Un şăjean bat care o visat urât
Kozler Wenzel

La momentul redactării ziarului era
în pregătire, pentru data de 19 decembrie, serbarea Școlii și a grădiniței, dedicate Crăciunului.
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Astăzi s-a născut Hristos
Mesia chip luminos
Lăudați și cântați
Și vă bucurați…

Urări binecuvântate

Iubiți frați și surori în Hristos Domnul,
Sărbătoarea Crăciunului este una a
nădejdii,
a
împlinirii și a
jertfei. Nădejde, pentru că
Dumnezeu
cercetează
pe poporul
Său, nu prin
înger, nu prin
profet, ci prin
Însuși Unul
Născut Fiul Său. Împlinire, pentru că,
iată, în sfârșit, Cel făgăduit omenirii,
Cel așteptat, Cel profețit, Mesia, S-a
pogorât printre noi, este împreună
cu noi. Emanuel: Dumnezeu este cu
noi! Jertfă, deoarece pentru aceasta a
venit Mântuitorul printre noi, pentru
aceasta a luat chip de rob și S-a născut Prunc, pentru a se jertfi pentru
noi. Iar jertfa Sa începe chiar din momentul nașterii Sale. Se naște într-o
biată iesle, iar apoi, imediat, Maica
Sa Maria Fecioara și Dreptul Iosif sunt
nevoiți să plece în pribegie. Și acesta
a fost doar începutul.
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos prin care ni se descoperă iubirea
veșnică a lui Dumnezeu pentru noi
oamenii, ne aduce în suflet speranța
și puterea de a trece mai ușor peste
încercările pe care le avem în viața
noastră.
Bucuria Nașterii Domnului și Anul
Nou, să ne aducă tuturor binecuvântare și bucurie, sănătate și mulțumire
sufletească, pace și spor în tot lucrul
cel bineplăcut Lui. Să mergem la biserică pentru a ne închina Pruncului
Sfânt, precum au călătorit și magii și
așa vom primi harul dumnezeiesc,
vom asculta rugăciunile frumoase și
cântările dumnezeiești și colindele
care înalță inimile și sufletele noastre.
Vă dorim tuturor un praznic luminos,
cu bucurie și sănătate, pace sufletească și spor binecuvântat în toată lucrarea cea bună, iar Anul Nou în care intrăm să fie binecuvântat de Domnul
cu împliniri în viața dumneavoastră și
în familiile dumneavoastră.
preot paroh Florin Băran
Biserica Ortodoxă Română Șag

Biserică o perioadă de timp de post
pentru curățirea lăuntrică a sufletului
(pentru comunitatea Romano Catolică este perioada Adventului care
înseamnă perioada așteptării) astfel
și sufletul nostru să strălucească ca
luceafărul care a semnalat nașterea
Mântuitorului Isus Cristos.
Îngerii au cântat și au vestit ”Mărire
întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor de bunăvoință”.
Fețele noastre să se lumineze în
această noapte sfântă ca Dumnezeu
în lumina acesta să găsească pacea
sufletelor noastre pentru a locui
acolo. Vă doresc
ca din zgomotul cotidianului
nostru să ne retragem în liniște
de a medita și
percepe mesajul
lui Dumnezeu
„...pe
pământ
pace oamenilor
de bună voință”. Dumnezeu este de
partea noastră dorește ca pacea să
odrăslească să se stabilească și să
dăinuie în lumea întreagă dar mai
ales în Comuna noastră Șag.
”Dumnezeule atotputernic, care ne
învălui în lumina nouă a Cuvântului
tău făcut om, dă-ne, te rugăm harul
ca în faptele noastre să strălucească
misterul credinței ce ne luminează
mintea. Amin.
Tuturor oamenilor de bunăvoință din
Comuna Șag
Vă doresc în numele Comunității Romano Catolice Șag mult har și pace
sufletească cu ocazia sărbătorii Nașterii Mântuitorului Isus Cristos și un
An Nou Fericit 2019!
Wir wünschen Allen Christglaubigen
von Schag frohe Weihnachten und ein
gutes Neues Jahr!
Kivánunk mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet!
Wonerth László
Pr. Paroh Romano – Catolic

•

Dragi creștini, în aceste zile ne amintim de venirea Fiului lui Dumnezeu
în lumea noastră, eveniment care a
produs mare bucurie în rândul păstorilor, îngerilor, magilor. Pentru ca nașterea Mântuitorului
să producă bucurie
sufletelor noastre
haideți să ne unim
cu păstorii și să-i
aducem închinare,
să ne unim cu oastea cerească și să-i
aducem slavă, să ne unim cu magii și
să-i facem cel mai frumos cadou inima noastră. În măsura în care deschidem ușa inimii, ea devine o iesle în
care El se naște, trăiește și ne dăruiește putere, înțelepciune și iubirea lui.
Vă dorim sărbători pline de bucurie
și un An Nou binecuvântat alături de
Dumnezeu! La mulți ani!
Conducătorul Bisericii Penticostale
"Speranța" Șag, Vinicius Rusu

•

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455
TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU
Efectuăm intabulări, dezmembrări, comasări,
planuri topografice de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD şi PUZ, scoateri din circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean, tel. 0723.329.790

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

Iubiți credincioși,
Acum când bucuria Nașterii Mântuitorului cuprinde întreg pământul,
doresc ca de aceste Sărbători, Cel
născut în ieslea Bethleemului, să vă
aducă liniște în suflet, lumină în gânduri, pace în inimă,
înțelegere în familie, speranță în viață
și să avem parte de
bucuria veșniciei în
viețile noastre!
"Și îngerul le-a spus:
Nu vă temeți; căci,
iată, vă aduc vești bune ale marii bucurii care va fi pentru tot poporul. Pentru că în cetatea lui David vi s-a născut
astăzi un Mântuitor, care este Hristos
Domnul." Luca 2:9-10
Domnul să vă binecuvinteze!
Sărbători Fericite și La multi ani!
Cu prețuire,
din partea Bisericii Creștine Baptiste,
Pastor Dr. Marius Ianc

•

Dragi Frați și Surori întru Cristos!
Dragi consăteni creștini din Șag!
Toată lumea creștină este în pregătire, se observă peste tot luminile
aprinse la decorațiunile de Crăciun.
Se poate spune că este lumină, strălucire dar această strălucire ar fi ineficientă dacă numai în exterior se
manifestă. De aceea este dată de
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