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A început Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor

Nouă comunități creștine,
la ediția din acest an
La Sinagoga Comunităţii
Evreilor Mesianici din Oradea, a debutat, vineri seara,
Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creștinilor,
un eveniment care se desfășoară anual în întreaga
lume creștină, în perioada
18-25 ianuarie.
Seara de sâmbătă, 19 ianuarie a fost una cu și pentru tineri.
„Ridica-voi ochii mei spre
Ceruri, de unde va veni ajutorul meu”, după cum amintesc
versurile cântecului interpretat
de Ovidiu Lazăr și Alexandru
Cristea, din partea departamentului artistic al EGCO.
Pr. Paul Popa, responsabil
al Biroului pentru Pastorația
Copiilor și Tinerilor din cadrul
Eparhiei Greco-Catolice de
Oradea, a menționat că: „Bucuria credinței, bucuria de a
trăi în Cristos, sunt cele care îi
aduc pe tineri împreună, întrun liant de unitate care transmite lumii întregi speranța”.
Tema aleasă în acest an pentru Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creștinilor este
„Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”.
La Oradea, evenimentul se
bucură de participarea a nouă
comunități creștine, gazde și,
totodată, protagoniste, precum și de o seară ecumenică
de rugăciune dedicată exclusiv
tinerilor, fapt pentru care Săptămâna mondială de rugăciune
pentru unitatea creștinilor se
va încheia cu două zile mai
târziu, pe 27 ianuarie a.c., în
Catedrala „Sf. Nicoaleˮ din

Evenimentul se desfășoară anual, în întreaga lume creștină
Oradea. Laura Ologu, reprezentanta
Departamentului
pentru Pastorația Adulților și
Familiilor din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea,
a spus că, la evenimentul din
acest an se pune în aplicare o
propunere venită din partea
Bisericii Romano-Catolice locale. „În locul mesajelor adresate de ﬁecare reprezentant
al cultelor, în ﬁecare locație
gazdă, să ﬁe doar o predică de
bază, amplă, să ﬁe una singură,
rostită în ﬁecare locație de reprezentantul unui alt cult, prin
tragere la sorțiˮ, a menționat
aceasta.
Totodată, Săptămâna de
rugăciune
pentru
unitatea creștinilor 2019 invită
participanții la unitate, rugăciune comunitară și la caritate.

„Reprezentații bisericilor și
comunităților creștine din Oradea au considerat că este necesar să se treacă de la vorbe la
fapte, făcându-se pași concreți
în colaborarea fraternă din teritoriu. Astfel, pentru al treilea
an consecutiv, pe întreg parcursul inițiativei se desfășoară
o colectă care, prin tragere la
sorți, este coordonată în acest
an de Comunitatea Evreilor
Mesianici din Oradea. Beneﬁciarii colectei vor ﬁ copiii Centrului de Plasament, nr 2, din
Oradea (str. Feldioarei, nr 13)ˮ,
a menționat Laura Ologu.
Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creștinilor a
debutat la ﬁnele săptămânii
trecute, vineri, și va continua
în aceste zile, după următorul
program: astăzi, 21 ianuarie

2019, ora 18.00 - Biserica Reformată Olosig, Piaţa Libertăţii, nr. 40; marți, 22 ianuarie 2019, ora 18.00 - Biserica
Betania, strada Doina, nr.19;
miercuri, 23 ianuarie 2019, ora
18.00 - Biserica Evanghelică Lutherană, strada Tudor Vladimirescu, nr. 26; joi, 24 ianuarie
2019, ora 18.30 – Biserica Penticostală Tabor, strada Meiului,
nr. 4;
vineri, 25 ianuarie 2019, ora
18.00 – Biserica Unitariană,
strada Nicolae Jiga, nr. 72;
sâmbătă, 26 ianuarie 2019, ora
17.00 – Biserica Ortodoxă cu
Lună, strada Traian Moşoiu,
nr. 2; duminică, 27 ianuarie
2019, ora 18.00 - Catedrala
Greco-Catolică ,,Sfântul Nicolae”, strada Iuliu Maniu, nr.1.
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Oradea. În primăvara acestui an

Se va deschide o nouă creşă

De la an la an, creșele publice din Oradea sunt tot mai căutate. Arina Moș, directorul
executiv al DASO, a anunțat
miercuri, 16 ianuarie, întro conferință de presă că, în
această primăvară, se va deschide o nouă creşă în Oradea,
creşa „Micul Prinţ”, de pe
strada Iuliu Maniu.
„Numărul copiilor din creșe
este în creștere. Vin înspre noi și
copii de la creșe particulare”, a
spus Arina Moș, precizând că în
Oradea sunt, în acest moment,
13 creşe publice, cu o capacitate
de 519 locuri.
În luna iunie 2018, în sesiunea de depunere a dosarelor de
înscriere a copiilor la creşă pentru anul şcolar 2018-2019, s-au
depus 618 solicitări de înscriere
pentru 245 de locuri disponibi-

le, ﬁind primul an în care instituţia s-a aﬂat în imposibilitatea
de a da curs tuturor cererilor,
astfel 90 de copii rămânând pe
lista de aşteptare.
Potrivit directorului DASO,
pentru a onora toate solicitările
pentru creşă, cu sprijinul Primăriei Oradea, s-au realizat demersurile în vederea deschiderii
unei noi creşe, Creşa nr.14, „Micul Prinţ”, situată pe str. Iuliu
Maniu nr.46.
În ceea ce privește eﬁcientizarea Centrului de Îngrijire şi
Educaţie Timpurie - Creşe, pornind de la premisa că educația
este procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea
personalității umane, având la
bază principii și valori, ca de
exemplu: educația continuă, ﬁecare copil ﬁind unic, cu nevoile
lui particulare, ﬁecare act de în-

grijire ﬁind un demers educativ,
în anul 2018 a continuat programul „Școala părinților”. În
cadrul acestuia, 400 de părinţi
ai copiilor de vârstă antepreşcolară, şi nu numai, au beneﬁciat,
în cadrul întâlnirilor lunare, de
consiliere şi sprijin din partea
specialiştilor, pe diverse teme:
neascultarea, anxietatea de separare, accesele de plans, adap-

tarea copiilor la creşă şi trecerea
de la creşă la grădiniţă, alimentaţia sănătoasă. Obiectivul
principal este prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta
pe părinți să înțeleagă mai bine
nevoile copiilor și să dezvolte
o relație de atașament cu copiii
lor, într-o formă ușor de asimilat
și într-un context suportiv.
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Au încercat să introducă
în ţară cannabis şi cocaină

Captură de droguri
în Borş

Trei bărbaţi au fost prinşi în ﬂagrant, joi,
în Borş, după ce au trecut frontiera cu 17,6
kilograme de cannabis şi 354 grame de cocaină ascunse în maşina cu care se deplasau.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de
DIICOT, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud, cu sprijinul SCCO BN,
au efectuat prinderea în ﬂagrant a 3 persoane
de sex masculin, cetățeni români, în Punctul
de trecere al frontierei Borș - România, imediat
după ce acestea au trecut frontiera din Ungaria
în România, introducând astfel pe teritoriul
României, fără drept, cantitatea de 17,6 kg
cannabis și 354,3 grame cocaină, droguri
ascunse în interiorul autoturismului cu care
se deplasau. “Cele 3 persoane au fost conduse
la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
– Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud pe baza
mandatelor de aducere, ﬁind suspectate de
săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui
grup infracțional organizat - prev. de art. 367
alin. 1 și 2 din C.pen, traﬁc de droguri de risc
- prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000,
cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. şi introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul
ori exportul de droguri de risc și de mare risc,
fără drept - prev. de art. 3 al. 1 și 2 din Legea
nr. 143/2000”, se arată în comunicatul DIICOT.
La aceeași dată, anchetatorii au efectuat, în
aceeași cauză penală, 10 percheziții domiciliare la locuința a 4 suspecți și a altor persoane
implicate în săvârșirea de infracțiuni de traﬁc
de droguri.
“Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, la locuințele în cauză au fost descoperite
alte cantități de droguri de risc - canabis și
mare risc – cocaină, care au fost ridicate în
vederea cercetărilor. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate în vederea cercetărilor sume de bani, bijuterii, aparatură electronică (telefoane mobile, laptop-uri, etc.) despre
care există date că au fost folosite la săvârșirea
infracțiunilor sau provin din săvârșirea acestora sau din valoriﬁcarea produsului infracțional,
precum și 3 autoturisme bănuite că ar ﬁ fost
folosite la comiterea infracțiunilor”, au mai
transmis procurorii. Cei trei inculpati prinși în
ﬂagrant, precum și un al patrulea inculpat, au
fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud, urmând a ﬁ
prezentați judecătorului de drepturi și libertăți
din cadrul tribunalului Bistrița-Năsăud cu
propunerea de are stare preventivă.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul SCCO
BN, IPJ Bistrița-Năsăud, BCCO Cluj Napoca,
SCCO Maramureș, Inspectoratului Județean
de Jandarmi ”Gelu Voievod” Bistrița-Năsăud,
SAS Bistriţa-Năsăud.
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