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Primăria și Consiliul Local Șag
vă urează Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Dragi consăteni,
Crăciunul este perioada în
care sărbătorim solidaritatea
umană, care ne definește pe
fiecare dintre noi, în egală
măsură. E îndemnul dumnezeirii
către bunătate și înțelegere.

Dragi șăgeni,
Acum, când sărbătorile
se apropie, putem să spunem
cu conștiința împăcată că,
până acum, am muncit
concret cu toții pentru a
crea o comunitate mai bună,
mai prosperă și mai sigură.
Ne-am străduit cu toții, atât
cei din administrație, dar și
cei de acasă, într-un an greu
al pandemiei, restricțiilor și
limitărilor. Cu toate acestea,
am avut realizări, și nu puține.
Dar ele nu ne fac să fim plini
de sine, ci să ne dorim să avem
proiecte și mai multe, și mai
bune, pentru toate grupurile
sociale, pentru cât mai mulți
cetățeni. Să ridicăm comuna,
să facem din ea casa noastră
extinsă!
Toate aceste eforturi ne
vor face mai puternici, mai
buni și mai mândri de acest
loc minunat care este Șagul.

Alături de familie și de cei
dragi, așteptăm cu emoție
și bucurie sărbătorile
sfârșitului de an. Sunt zile
în care fiecare din noi se uită
spre viitor cu speranță și
dorința de mai bine.
Vă urez ca sărbătoarea Crăciunului să vă aducă
belșug în case și fericire în suflete. Noul An să fie
unul mai bun, în care să ne putem bucura de tot
ce ne înconjoară.

Crăciun fericit
			
și La mulți ani!
Viceprimar,
Antonius Kapor

CONSILIERII
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Ciuculescu Daniel
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Bujora Sebastian
Vlad Ioan
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Homorodean Doru
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Ivan Valentin
Apostu Bogdan
Luca Florin
Purcar Sorina
Răducă Cristian

Fiecare dintre noi cunoaște
cel mai bine lipsurile din
propriile noastre familii. Ale
apropiaților, ale prietenilor,
ale întregii comunități. Ca
reprezentant al administrației,
datoria mea și a instituției pe
care o conduc este să servim și să
aducem soluții problemelor ce
apar. Să gândim în perspectivă,
pentru a rezolva cât mai multe
dintre acestea. Știu că nu
întotdeauna vom reuși așa cum
ne propunem, dar cu siguranță
știu că nu renunțăm și nu dăm
înapoi! Sunt destule situațiile
care mă îngrijorează, care mă
preocupă, dar împreună cu
voi sunt convins că putem
trece peste ele. Mulți dintre
dumneavoastră ați folosit
deja
serviciile
primăriei.
Mulți le veți folosi și în viitor.
Strădania mea e ca, în urma
interacțiunii cu ele, să fiți
cât mai multumiți. Iar dacă
nu vom reuși întotdeauna,
vom corecta, vom îmbunătăți
până când rezultatul va fi cel
așteptat.

Acum,
la
ceas
de
sărbătoare, gândurile mele
cele mai profunde se îndreaptă
spre voi toți, consătenii mei.
Crăciunul este un timp de
reflecție personală, dar și de
evaluare a raportului nostru cu
cei din jur: cetățeni, prieteni
sau familie. De asemenea,
această sărbătoare sfântă este
și o ocazie bună de a face
un bilanț față de aspirațiile
noastre, de a lăsa o lume mai
bună decât cea pe care am
primit-o. Pentru copiii noștri,
pentru generațiile ce vin.
Depinde de noi să facem asta.
Iar momentul cel mai potrivit
este chiar acum! Viitorul se
construiește începând de
astăzi!
Fie ca simbolul Nașterii
Mântuitorului nostru să
reprezinte
nașterea
unei
comunități mai bune. A unui
Șag puternic, respectat și
demn.
Dumnezeu să vă aducă
Lumina Nașterii în case și în
suflete!

Crăciun fericit și un An
Nou în sănătate și belșug !
Cu respect,
Flavius Alin Roșu
Primarul dumneavoastră

Vă urează Sărbători Fericite! Vă dorim
ca, de Crăciun, să vă bucurați de tot ce
aduce Nașterea Domnului, să aveți parte
de sănătate și împliniri, iar belșugul să
vă însoțească în tot ce faceți. Sfânta
sărbătoare a Crăciunului să vă aducă pace
în case şi împlinirea tuturor dorinţelor.
În ajunul sărbătorilor, vă transmitem cele
mai sincere gânduri de împlinire, liniște
și prosperitate!

Crăciun fericit
și La mulți ani!

În fiecare an, în jurul bradului veşnic verde aşteptăm
şi trăim cu emoţie şi bucurie Sfânta sărbătoare a
Crăciunului. Sunt zile în care fiecare din noi, alături
de familie și de cei dragi sufletului nostru, sărbătorim
Nașterea Domnului și privim cu încredere în viitor.
În acest an, pandemia de coronavirus ne împiedică
să fim alături de toți membrii familiei sau prietenii cu
care am dori să petrecem aceste zile de sărbătoare, dar trebuie să fim
conștienți că numai așa ne putem păzi atât pe noi, cât și pe cei dragi
sufletului nostru. În numele şi în spiritul acestor clipe, permiteţi-mi să vă
doresc tuturor ca sărbătorile de iarnă
să fie un prilej de bucurie şi de pace sufletească
şi de încredere într-un viitor mai bun.
La mulți ani!

”Hristos se naște
Domnul coboară
Îngerii cântă
Magii îl adoară
Păstori aleargă
Ieslea-nconjoară
Mari minuni se întamplară"

Prefect,
Liliana Oneț

(Colind Cerul și pământul)

Împreună cu îngerii aducem laudă lui Dumnezeu şi în acest an pentru că ne-a binecuvântat
să prăznuim împreună Naşterea Domnului, sărbătoarea speranţei şi a bucuriei, sărbătoarea
pogorârii lui Dumnezeu pe pământ. Iar această pogorâre este izvor de bucurie negrăită căci
Dumnezeu este cu noi. Această bucurie este vestită de îngeri nu numai păstorilor, ci întregii
creaţii. În Condacul praznicului spunem că pământul peşteră Celui neapropiat aduce, iar în alte
cântări că peştera şi ieslea L-au primit. Întregul univers participă la pogorârea lui Dumnezeu pe
pământ şi se bucură de trimiterea Mântuitorului.
Hristos se naşte, slăviți-L, cântăm cu toţii folosind timpul prezent. Naşterea Domnului
este un eveniment prezent şi semnificativ, acum în timpul nostru şi în locul unde ne aflăm.

Credința în Dumnezeu, într-un viitor
mai bun și în magia sfintelor sărbători să
vă încălzească sufletele și căminele, dragi
timișeni. Încheiem un an dificil, dar care
ne-a arătat încă o dată cât de important este
să ne iubim și să ne respectăm aproapele.
A fost un an în care, deși a trebuit să ne
distanțăm fizic, ne-am unit eforturile pentru binele fiecăruia
dintre noi. Vă doresc să vă bucurați de dragostea celor apropiați,
iar sărbătorile să vă lumineze inimile și casele.
Crăciun fericit!
La mulți ani!
Președintele
Consiliului Județean Timiș,
Alin Nica

Primindu-L pe Hristos în sufletele noastre, făcându-I sălaș ca în ieslea
Betleemului, fiecare creștin poate fi un hristofor, un purtător de Hristos
în lume.
Astăzi mai mult ca oricând, în contextul pandemiei de coronavirus,
când vedem în jurul nostru atât de multe semne ale bolii şi ale morţii fizice,
trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toate persoanele bolnave, dar şi
pentru toţi medicii şi personalul sanitar, pentru toţi voluntarii care îi ajută
pe cei bolnavi şi pe cei aflaţi în izolare, precum şi pentru toţi cei ce lucrează
cu devotament pentru sănătatea şi binele fiinţelor umane afectate într-un
fel sau altul de această pandemie.
Să iubim cu toții pe Dumnezeu, de la mic la mare, cu mulțumire pentru toate cele făcute
de El pentru noi în anul care a trecut și în toată vremea, și să iubim pe cel de lângă noi și pe tot
omul, dorind și cerând Domnului pentru toți aceeași fericire, pace și împlinire și aceeași milă și
iertare, ca și pentru noi înșine.

La mulţi ani întru mântuire!
Un An Nou binecuvântat!
Preot paroh Băran Florin, Biserica ortodoxă română Șag

"Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să
căpătăm înfierea. Și pentru ca suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă:"Ava", adică: "Tată!" Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești
fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu." (Galateni 4:4-7)
Cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut a fost să-l trimită pe Fiul Său ca ispășind și răscumpărând păcatele noastre să ne facă fii ai Săi.
"Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem." (1 Ioan 3:1)
Doresc acum la sfârșitul unui an în care întreaga omenire a fost greu încercată să realizăm că Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca să ne schimbe identitatea, să ne facă
copii ai lui Dumnezeu și să ne ofere adevărata viață împreună cu El.
Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și înțelepciune pentru anul care vine! La mulți ani!
Conducătorul Bisericii Penticostale Speranța Șag, Rusu Vinicius
Iubiți credincioși,
Chiar dacă anul acesta a fost unul cu totul și cu totul special, plin de întristare, boală si distanțare, și chiar dacă nu putem colinda cum am fi dorit sau nu putem să ne
bucurăm împreună cu toți cei care am fi dorit să ne fie alături, totuși minunea Nașterii Mântuitorului, doresc să cuprindă întreg pământul acesta întristat, iar cu ocazia
acestor Sfinte Sărbători, Cel născut în ieslea Bethleemului, să vă aducă liniște în suflet, lumină în gânduri, pace în inimă, înțelegere în familie, speranță în viață, multă
sănătate și să avem parte de bucuria Vieți Veșnice în viețile noastre!
"Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:10-11)
Domnul să vă binecuvinteze!
Sărbători Fericite și La mulți ani!
Cu prețuire, din partea Bisericii Creștine Baptiste,
Pastor Dr. Marius Ianc

Iubiți credincioși,
Evenimentul Nașterii Domnului nostru Isus Cristos să ne reaprindă speranța în suflet că, în ciuda tuturor durerilor și temerilor provocate de pandemie,
nu suntem părăsiți de Tatăl ceresc și iubirea sa divină ne va ocroti în orice situație ne-am afla. Cristos a venit acum 2000 de ani odată pentru totdeauna,
iar după cum El însuși afirmă: "voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor". Să ne străduim să-l recunoaștem și să-l acceptăm astăzi poate mai mult
ca oricând în persoana de lângă noi, care zace în suferință și se luptă pentru a rămâne în viață. Să-l recunoaștem și în medicii și asistentele,
care se luptă pentru a le salva viața. Cristos s-a făcut trup și s-a făcut asemenea nouă afară de păcat, luând asupra sa toate slăbiciunile și păcatele noastre.
Iubirea lui Dumnezeu s-a coborât pe pământ și s-a făcut vizibilă prin Cristos. Să învățăm să trăim și noi această iubire urmând învățătura sa:
"iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit și eu pe voi". Fie ca pruncul născut în ieslea din Betlehem să vă umple casele și sufletele voastre
cu mai multă credință, speranță, iubire și armonie, dar și multă înțelepciune pentru anul care vine.
Crăciun binecuvântat și un An nou îmbelșugat și plin de haruri duhovnicești.
Preot romano-catolic Ciubotariu Simon

Istoria Crăciunului
Crăciunul sau Nașterea Domnului este o
sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie (în
calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul
iulian) în fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice
împărătești ale bisericilor de rit bizantin. În anumite
țări, unde creștinii sunt majoritari, Crăciunul e

încă multă vreme de către ceilalți creștini, care
preferau data de 6 ianuarie.
În primele două secole creștine, a existat o puternică
opoziție la celebrarea zilelor de naștere a martirilor
și a lui Iisus. Numeroși Părinți ai Bisericii au emis
comentarii privitoare la obiceiul păgân de a celebra zile

Crăciunul a fost promovat în Orientul creștin
ca parte a renașterii catolicismului după moartea
pro-arianului împărat Valens în bătălia de la
Adrianopol din 378. Sărbătoarea a fost introdusă la
Constantinopol în 379, și în Antiohia în aproximativ
380. Sărbătoarea a dispărut după ce Grigorie din
Nazianz a demisionat ca episcop în 381, fiind
reintrodusă de Ioan Gură de Aur aproximativ în anul
400.
Pomul de Crăciun
Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun își trage
originile de la popoarele germanice. Tradiția s-a răspândit
în restul Europei și apoi în toată lumea după Primul
Război Mondial. Între podoabele bradului au devenit
clasice bomboanele de pom, globurile și ghirlandele.
Moș Crăciun

de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se
prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: a doua
zi de Crăciun.
Evanghelia canonică a lui Luca cât și cea a lui
Matei descriu pe Iisus ca fiind născut în Betleem,
Iudeea, din mamă fecioară. În relatarea din Evanghelia
după Luca, Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la
Betleem pentru recensământ, iar Iisus este născut
acolo și pus într-o iesle. Îngerii apar și declară că Iisus
este un salvator al întregii omeniri și păstorii vin ca să-l
adore. În relatarea lui Matei, cei trei magi urmează o
stea până la Betleem pentru a aduce daruri lui Iisus,
născut ca regele iudeilor. Regele Irod ordonă masacrul
tuturor băieților din Betleem care au mai puțin de doi
ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se
restabilește în Nazaret.
Crăciunul a început să fie serbat de către creștini
pe 25 decembrie, după cel puțin trei secole de la
începerea misiunii de evanghelizare a apostolilor,
anume începând cu secolul al IV-lea în Vest și
începând cu cel de-al V-lea secol în Est. Inițial,
sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută pe 6
ianuarie, istoricii știind azi că ea se celebra deja în 336
d. Chr., la Roma. În Est, „Boboteaza”, serbată la data
de 6 ianuarie începând cu secolul al IV-lea, celebra
pe atunci nașterea, botezul și primul miracol al lui
Iisus, în timp ce gnosticii (sectă creștină considerată
eretică de către creștinismul canonic) serbau aceeași
„Epifanie” în Egipt, încă din secolul al II-lea, tot
la data de 6 ianuarie, când, în viziunea lor, „Iisus
s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu la botez”. Sextus
Julius Africanus, un creștin din secolul al III-lea,
este primul care alege în 221 d. Chr. această dată
pentru nașterea lui Iisus, care însă nu va fi celebrată

Și-a făcut apariția în secolul I. Pe atunci el era
îmbracăt în verde. El împarte cadouri tuturor copiilor
în noaptea de Crăciun (de 24 spre 25 decembrie).
Apărut pentru prima dată în America, Santa Claus
este anglicizarea lui Sinterklaas, care înseamnă Sfântul
Nicolae în limba olandeză. Se pare că termenul Santa
Claus a apărut în SUA prin contactul imigranților
olandezi cu alte populații americane. Olandezii cultivați
sunt conștienți că Sinterklaas e sărbătoarea neaoșă,
iar Crăciunul este sărbătoare de import. Protestanții
conservatori din Olanda nu introduc brad în casă de
Crăciun, fiind considerat obicei catolic de origine
păgână.
Conform unei legende, tradiția cadourilor în
noaptea de 24 decembrie spre 25 decembrie ar proveni
de la Martin Luther, care ar fi propagat din anul 1535
această datină numită Christkindl (copilașul Cristos),
ca o alternativă a obiceiului catolic Nikolaustag (ziua
lui Nicolae) de pe 6 decembrie.

de naștere, când, de fapt, sfinții și martirii trebuiau, în
viziunea lor, să fie celebrați la data matiriului lor, adică
Crăciunul în tradiția românească
la data „adevăratei lor nașteri” din perspectiva bisericii.
Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de
Pe teritoriul românesc, Crăciunul este una dintre cele
veselia și festivismul celebrării, pe care îl vedeau ca
mai importante sărbători creștine.
fiind o reminiscență a păgânismului.

Colindele de Crăciun
Sărbătoarea Crăciunului este anunțată prin obiceiul
copiilor de a merge cu colindul și cu Steaua, pentru a
vesti Nașterea Mântuitorului. De asemenea, o veche
tradiție este „mersul cu icoana”, un fel de colindat care
se face de către preoții comunității locale cu icoana
Nașterii Domnului, binecuvântându-se casele și
creștinii. Colindele de iarnă sunt texte rituale cântate,
închinate Crăciunului și Anului Nou. Originea lor se
pierde în vechimile istoriei poporului român. Evocând
momentul când, la nașterea lui Iisus, s-a ivit pe cer steaua
care i-a călăuzit pe cei trei regi magi la locul nașterii,
copiii - câte trei, ca cei trei magi - merg din casă în casă
cântând colindul „Steaua sus răsare...”, purtând cu ei
o stea. Ajunul Crăciunului începe cu colindul „Bună
dimineața la Moș Ajun!”, casele frumos împodobite își
primesc colindătorii. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu
fructe, covrigi, dulciuri și chiar bani.
Obiceiurile culinare
Timp de 40 de zile înainte de sărbători, creștinii
respectă Postul Crăciunului, care se încheie în ziua de

Crăciun după liturghie. Tăierea porcului în ziua de
Ignat (la 20 decembrie) este un moment important ce
anticipează Crăciunul. Pregătirea mâncărurilor capătă
dimensiunile unui ritual străvechi: cârnații, chișca,
toba, răciturile, sarmalele, caltaboșul și nelipsitul
cozonac vor trona pe masa de Crăciun.
Tradiții de Crăciun în Banat
Sărbătoarea Nașterii lui Iisus este una specială și în
Banat, așa cum este pentru toți creștinii din întreaga lume.
Deși tradițiile și-au mai pierdut din esență, frumusețea
datinilor bănățene fac din Banat un loc unic în România,
unde românii, nemții, ungurii, sârbii, bulgarii și alte
minorități celebrează Crăciunul în armonie.
Fără doar și poate, colindatul este cel mai cunoscut
obicei pentru români. În prag de Crăciun, chiar și cu o
săptămână înainte, ulițele satelor se umplu de colindători.
La fel și în orașe, unde pot fi văzuți colindători printre
blocuri, vestind sărbătoarea finalului de an.
În unele sate din Timiș încă se păstrează tradițiile
vechi, așa că la colindat nu merg doar copiii, ci și
cetele de tineri, numiți „pițărăi”. De obicei, în prima
zi de Crăciun se merge cu „Steaua”, pentru a le aminti
bănățenilor de cei trei magi care au urmat un astru
până la locul unde s-a născut pruncul Iisus. „Irozii”
sau „Viflaimul” sunt scenete prin care copiii refac
povestea nașterii lui Iisus. Se spune că cei care primesc
colindătorii vor fi binecuvântați și vor avea noroc tot
anul ce vine.
Unii timișeni cred că dacă cel mai vârstnic membru
al familiei aruncă în fața colindătorilor boabe de grâu
și de porumb și apoi le amestecă cu sămânța pe care o
vor planta, atunci vor avea o recoltă foarte bună anul
următor. Un alt obicei spune că sub fața de masă pe
care se vor așeza bucatele de sărbători se pun fire de
fân și semințe de porumb, grâu sau floarea-soarelui,
pentru liniște și bogăție în casă. Aceste semințe se dau
mai apoi la animale.

