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  Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie 
pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discrimin-
area și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost 
adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua 
internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul internațional al femeii.

   ...pe parcursul anul  2017  vînzari de terenu-
ri proprietate publică privată nu au avut loc.
Modificări în bilanța funciară  nu au fost  
efectuate.
   Suprafața totală a terenurilor din cadrul 
primăriei Păulești este de 1267,98 ha.

  Toate terenurile, indiferent de destinație și 
proprietate, constituie fondul funciar care 
este compus din următoarele categorii de 
terenuri:

- terenuri cu destinație agricolă  -  611,98 ha
- terenurile localității  - 168,51 ha
- terenurile destinate industriei transport  -  3 ha.
- terenurile fondului silvic  -  181,2 ha.
- terenurile fondului apelor  -  76 ha.
- terenurile fondului de rezervă  -  227,29 ha.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, vă doresc cele mai sincere felicitări. 8 Martie  este 
ziua  feminității,  a frumuseții,  ziua în care  femeia este venerată  cu deosebit respect. Fie ca 
toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindini. Prin 
farmecul și optimismul dumneavoastră ne inspirați la cele mai frumoase gînduri, afecțiune 
și speranță. Să vă bucurați din plin de gratitudinea și aprecierea celor din preajmă.

Primar: Ion Prunici

Ce spun unele legende despre mărţişor?
  Pînă astăzi nu sînt date precise, care ar atesta, cînd 
şi unde anume a luat naştere tradiţia Mărțișorului. 
Ce adevăr raţional stă la originea lui? Ce exprimă 
culorile alb şi roşu? Însă se ştie, că din vechime...

E ZIUA TA, FEMEIE! 
8 Martie- Ziua Internaţională a Femeii.
  Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 mart-
ie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei femeilor 
muncitoare de dobândire a unor drepturi...

Săptămâna Mare sau Săptămâna 
Patimilor
Săptămâna  Mare,   ultima  săptămâna  a  Postului
Paștelui, numită și  Săptămâna Patimilor,  are meni-
rea de a pregăti credincioșii pentru Înviere...

NOȚIUNI
  - colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;
 - administraţie publică locală - totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile 
legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale;
 - primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a 
consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;
  - primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale;
  - consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-terito-
riale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;
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LEGENDE, TRADIȚII, SIMBOLURI

Mărțișor
Ce spun unele legende despre mărţişor?
  Pînă astăzi nu sînt date precise, care ar atesta, cînd 
şi unde anume a luat naştere tradiţia Mărțișorului. 
Ce adevăr raţional stă la originea lui? Ce exprimă 
culorile alb şi roşu? Însă se ştie, că din vechime 
strămoşii noştri s-au folosit de un calendar special, 
aşa-numitul calendar popular agricol, ce oglindea 
nemijlocit schimbările din natură şi care orienta 
oamenii în efectuarea lucrărilor de cîmp. Conform 
acestui calendar, începutul anului în Europa de Sud 
era considerat luna martie, care coincidea cu sosirea 
primăverii şi reînvierea naturii. Cu timpul, Anul 
Nou a început să fie sărbătorit la 1 ianuarie, iar pri-
ma zi de primăvară a fost stabilită − 1 martie. Cu 
ocazia schimbărilor din natură, oamenii şi-au ex-
primat sentimentul de bucurie, generînd un şir de 
manifestări frumoase cu un bogat conţinut simbolic 
şi semnificativ, astfel îmbogăţindu-şi viaţa spiritu-
ală cu noi valori artistice. Pînă în zilele noastre s-a 
păstrat o tradiţie frumoasă moştenită din vremuri de 
demult, cînd în prima zi de primăvară oamenii apro-
piaţi îşi dăruiesc unul altuia cîte un suvenir mic, con-
fecţionat din fire de lînă sau mătase de culoare albă 
şi roşie, numit „mărţişor”. Această mică bijuterie e 
legată de denumirea lunii martie şi exprimă bucuria 
faţă de sosirea primăverii şi trezirea naturii la viaţă, 
dragostea faţă de oameni.
   La vechii romani luna martie era închinată zeului 
Marte − ocrotitorul agriculturii şi vităritului, zeul 
primăverii şi fertilităţii. Conform multor legende şi 
credinţe populare „mărţişorul” simbolizează schim-
barea iernii cu zăpadă albă cu soarele roşu.
  Există mai multe legende legate de mărţişor. Una 
din ele mărturiseşte că: „cică era pe la sfîrşitul lui 
Faur (februarie), iarna nu dorea să cedeze poziţiile 
în faţa Soarelui, care tot mai puternic încălzea 
pămîntul şi prevestea venirea primăverii. La mar-
ginea unei păduri sub o tufă de trandafir sălbatic 
a apărut un ghiocel. Văzînd una ca aceasta, iarna 
grozav s-a supărat de îndrăzneala ghiocelului şi şi-a 
strîns ultimele forţe şi a trimis ger şi viscol zile în şir. 
În popor se zice că Iarna − Baba Odochia îşi scutură 
cele 12 cojoace, ca să îngheţe ghiocelul − vestitorul 
primăverii. Ghiocelul a îngheţat, dar de tragedia lui 
a aflat Primăvara − Zîna florilor, care îndată îi venise 
în ajutor. Tot dînd zăpada la o parte, căutînd să-1 
salveze şi-a înţepat degetul într-un spin de trandafir, 
şi atunci peste ghiocel a căzut o picătură de sînge, 
care încălzindu-1 1-a readus la viaţă”. Se spune că 
acest moment de reînviere a ghiocelului − a natu-
rii datorită căldurii − culorii roşii şi calde, căzute pe 
fundalul alb de zăpadă, a şi servit drept motiv pentru 
obiceiul de a purta fire albe şi roşii − simbolul reîn-
vierii naturii.
   Ce stă la baza „mărţişorului”, ce simbolizează cu-
lorile roşu şi alb? De unde vine această tradiţie? Ce 
grăunte raţional stă la baza acestui frumos obicei şi 
simbol legat de venirea primăverii. Sintetizînd mul-
tiplele semnificaţii ale culorilor de roşu şi alb, care 
stau la baza mărţişorului, putem afirma că au fost 
găsite şi îmbinate cele mai reuşite şi frumoase cu-
lori, dovedindu-ne o gîndire profundă şi simbolică, 
ce am moştenit-o de la strămoşi. Şi nu numai bucu-
ria pentru sosirea de venirea primăverii şi reînvierea 
naturii, dar şi multe alte cauze şi valori spirituale, 
noţiuni şi stări lăuntrice au servit la înrădăcinarea 
frumoasei tradiţii pur-populare − a mărţişorului. 
Simbolul manifestărilor de bucurie şi sărbătoare în 
pragul primăverii este o mică bijuterie în care sînt 
codificate multiple semnificaţii cu un mesaj infor-
mativ secular îmbogăţit cu motive contemporane.

Tradiţia Mărţişorului şi simbolurile lui.

Vorbind despre formele mărţişorului la moldoveni 
astăzi, deosebim forme tradiţionale şi noi. Forma 
mărţişorului subliniază în mod organic, expresiv 
şi estetic conţinutul simbolic. În virtutea tradiţiilor 
populare mărţişoarele se confecţionează manual şi 
se dăruiesc omului drag, părinţilor, învăţătorilor, 
etc. Cea mai veche şi simplă formă prezintă fire 
albe şi roşii legate sau răsucite împreună. De rînd 
cu acestea s-au răspîndit larg mărţişoarele în formă 
de cerculeţe, cănăfiori, fulgi, floricele, pătrăţele, etc. 
Confecţionate manual cu multă sîrguinţă şi dra-
goste, mărţişoarele au ajuns adevărate podoabe de 
artă.
   Tradiţia de a purta, mărţişor e întîlnită încă din 
vechime la mai multe popoare: romani, slavi, greci, 
germani, bulgari, găgăuzi, albanezi, maghiari, etc. 
La diferite popoare mărţişoarele se deosebesc după 
mărime şi formă.
   În trecut fire albe şi roşii se legau la mîna copiilor 
cu un anumit scop, „ca ei să aibă noroc pe parcur-
sul anului”, firul roşu se purta ca copiii „să nu să se 
deoache”. 

  Mulţi purtau mărţişorul crezînd că el „le va aduce 
frumuseţea trandafirului şi albul laptelui”. Fetele şi 
nevestele credeau că dacă vor purta mărţişoare „nu 
le va arde soarele vara”, vor fi păzite de rele, vor avea 
noroc. Ele legau cîte un mărţişor şi la caierul cu lînă 
din care torceau „ca lucrurile făcute de mîna lor să le 
fie dragi tuturor”. Cu venirea primăverii se măturau 
curat ogrăzile şi se ardeau frunzele uscate, se făcea 
curat în case şi femeile deschideau larg uşile spunînd: 
„ieşi iarnă afară, martie în casă” şi pregăteau ciorbă 
cu urzici, iar copiilor li se făceau la foc, din grăunţe 
de popuşoi, „cucoşei şi găinuşe”.
   Mărţişoarele se agăţau la piept la 1 martie şi se 
purtau pînă la 1 aprilie. De scoaterea mărţişorului 
de asemenea sînt legate un şir de obiceiuri. Cînd se 
lua din piept, mărţişorul se lega de un pom care da 
în floare, ca fata să fie frumoasă ca floarea pomu-
lui, „să fiu bălaie ca floarea şi rumenă ca vişina”, 
doreau ca pomul „să dea roadă bogată”. Tot cu sens 
simbolic firele de mărţişor erau ţesute în covor sau 
lăicer. În multe părţi mărţişorul se ascundea într-un 
bulgăr mic şi jilav de pămînt, pe care îl aruncau pe 
acoperişul casei, pentru a ademeni cocorii să-şi facă 
cuib în preajma caselor din sat. Mulţi oameni cred 
că, dacă în sat îşi face cuib un cocostîrc − satul e cu 
noroc. Cuibul de cocostîrci era păzit cu grijă de săte-
ni şi se credea, că dacă cineva ar îndrăzni să-l strice, 
atunci asupra satului se vor abate un şir de nenoroci-
ri. Frumoasa tradiţie populară a mărţişorului legată 
de venirea primăverii şi completată cu nenumărate 
elemente simbolice şi superstiţii a căpătat astăzi noi 
valenţe, fiind lipsită de sensul magic iniţial şi de-
venind o sărbătoare comună. Frumosul obicei de a 
dărui mărţişor şi-a lărgit orizonturile şi şi-a asumat 
noi înţelesuri. Dăruiesc mărţişoare unii altora tine-
rii îndrăgostiţi, soţii, colegii, prietenii, copiii prind 
mărţişoare părinţilor, învăţătorilor, fraţilor şi suror-
ilor. Prin acest simbol nobil şi frumos ne exprimăm 
respectul şi sentimentul de dragoste, urările de 
sănătate şi belşug în toate, de pace şi prietenie.

Sursa: m.moldovenii.md

CENTENARUL MARII UNIRI 
 1918-2018

  Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric 
în urma căruia toate provinciile istorice locuite de 
români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul acelu-
iași stat național, România. Etapele preliminare au 
fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara 
Românească și dobândirea independenței în urma 
războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii națio-
nale a românilor pe parcursul secolului al XIX-lea.
   Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, 
a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi 
Regat) a dus la constituirea României Mari. Realiza-
rea unirii a fost motivul intrării României în Primul 
Război Mondial de partea Antantei, iar actul unirii a 
fost favorizat de mai mulți factori istorici:
 - acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul 
României și din Austro-Ungaria în conjunctura fa-
vorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial
 - prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperi-
ului Rus
 - afirmarea principiului autodeterminării și a celui 
al naționalităților pe plan internațional, în contextul 
prezenței pe scară largă a sentimentului național în 
rândul populației românești.
   În anul curent se împlinesc exact 100 de ani de la 
marele eveniment. Și la Păulești a fost marcat mo-
mentul făuririi statului național unitar prin  

semnarea unei declarații simbolice de unire cu țara 
mamă - România. Actul a fost semnat de catre pri-
mar, secretar și majoritatea consilierilor.

SĂRBĂTORI NAȚIONALE
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SĂNĂTATE
Ce trebuie să mâncați dimineața ca să 
puteți gândi, să fiți energici, dar să nu vă 
îngrășați.

EVENIMENTE

Sursa: www.sanoteca.md

E ZIUA TA, FEMEIE! 

   Mâncarea potrivită pentru micul dejun vă poate ajuta să 
vă concentrați, să fiți activi, dar și să vă mențineți o greu-
tate normală. Micul dejun este într-adevăr cea mai im-
portantă masă a zilei. Nu numai că vă oferă energie pent-
ru a începe o nouă zi, dar micul dejun este legat de multe 
beneficii pentru sănătate, inclusiv controlul greutății și 
îmbunătățirea performanțelor.
   Studiile arată că un mic dejun sănătos vă poate ajuta la:
- Îmbunătățirea concentrației și performanței;
- Mai multă forță și rezistență pentru a vă angaja în acti-
vitate fizică;
- Niveluri scăzute de colesterol.
   Micul dejun este important pentru toată lumea, dar 
în special pentru copii și adolescenți. Potrivit Asociației 
Americane de Dieteticieni, copiii care mănâncă micul 
dejun au performanțe mai bune la școală și pe terenul de 
joacă, au o concentrare mai bună, abilități mai bune de a 
realiza sarcinile de la școală, dar și o coordonare a ochilor.
   Multe studii, atât la adulți cât și la copii, au arătat că cei 
care iau micul dejun tind să cântărească mai puțin decât 
cei care sar peste micul dejun. De ce? O teorie sugerează 
că un mic dejun sănătos poate reduce foamea pe tot par-
cursul zilei și îi ajută pe oameni să facă alegeri mai bune 
la alte mese. Deși s-ar părea că ați putea economisi calorii 
sărind micul dejun, aceasta nu este o strategie eficientă. În 
mod obișnuit, cei care se lipsesc de micul dejun mănâncă 
mai mult la prânz și pe tot parcursul zilei.
   Merită menționat faptul că majoritatea studiilor care 
au analizat tangența dintre micul dejun și pierderea con-
trolului greutății au făcut referire la un mic dejun sănătos 
care conține proteine și / sau cereale integrale - nu mese 
încărcate cu grăsimi și calorii.
   Adăugarea proteinelor slabe la micul dejun poate fi doar 
un impuls necesar pentru a vă ajuta să vă mențineți starea 
de sațietate până la prânz. „Proteinele țin cel mai mult de 
foame și sunt sățioase” Și un mic dejun tradițional cu ouă 
poate fi una dintre cele mai bune decizii. Ouăle conțin o 
parte din proteinele de cea mai bună calitate.
   Femeile supraponderale care mănâncă două ouă la micul 
dejun de cinci ori pe săptămână, timp de opt săptămâni, 
ca parte a unei diete cu conținut scăzut de grăsimi, pierd 
până la 65% din greutate, spun specialiștii.
  Atunci când oamenii consumă ouă la micul dejun se 
simt mai mulțumiți și consumă mai puține calorii pe par-
cursul zilei, în comparație cu cei care mănâncă o masă 
plină cu carbohidrați.
   Cât despre colesterol, cercetătorii spun că un ou mare 
conține 75 de calorii, 6 grame de proteine și 212 de co-
lesterol. Potrivit American Heart Association (AHA), 
oamenii sănătoși pot mânca un ou pe zi.
   Multe studii au arătat, de asemenea, că, atunci când 
cerealele pentru micul dejun sunt consumate ca parte a 
unui stil de viață general sănătos, acestea pot juca un rol 
în menținerea unei greutăți corporale sănătoase.
   Un studiu efectuat la Harvard pe un eșantion de 17.000 
de bărbați a constatat că cei care au mâncat frecvent ce-
reale pentru micul dejun - atât cereale rafinate cât și ce-
reale integrale - au cântărit în mod constant mai puțin 
decât cei care au mâncat rar sau deloc cereale la micul 
dejun.
   Este foarte important să alegeți alimentele potrivite pen-
tru micul dejun. O masă sănătoasă pentru micul dejun 
trebuie să conțină o varietate de alimente, inclusiv fructe, 
legume, cereale integrale, lactate cu conținut scăzut sau 
fără grăsimi și proteine slabe.

Ce ați putea alege la micul dejun:
• omletă și o bucată de pâine prăjită de grâu integral;
• biscuiți din grâu integral, brânză, un ou, o roșie și o felie de 
șuncă;
• smoothie din fructe și iaurt cu conținut scăzut de grăsimi;
• cereale integrale cu fructe proaspete;
• fulgi de ovăz cu stafide și nuci;
• iaurt cu conținut scăzut de grăsime și fructe proaspete;
• ou fiert și o banană.

 8 Martie- Ziua Internaţională a Femeii.
  Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 mart-
ie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei femeilor 
muncitoare de dobândire a unor drepturi, însă, de-a 
lungul timpului, s-a transformat într-un prilej de 
sărbătorire a feminităţii şi a reprezentantelor sexului 
frumos, indiferent de religie şi rasă.
  Aceasta nu este o sărbătoare atât de veche. Prima 
zi a fost marcată la 19 martie 1911 în Germania, 
Austria, Danemarca şi în alte câteva ţări europene. 
Data a fost aleasă de femeile germane pentru că, la 
aceeaşi dată în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă 
faţă unei revolte armate şi a promis că va face o se-
rie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru 
femei. Cum a apărut ziua festivă! În 1908, 15.000 de 
femei au protestat în New York City cerând un pro-
gram de lucru mai scurt, salarii mai bune şi dreptul 
la vot, iar în 1909, potrivit unei declaraţii a Partidu-
lui Socialist din America, Ziua Internaţională a Fe-
meii a fost stabilită pe 28 februarie. Un an mai târziu, 
în 1910, în urma unei Conferinţe a Muncitoarelor 
de la Copenhaga, unde au participat peste 100 de 
femei din 17 ţări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie 
sărbătorită în aceiaşi zi peste tot în lume, data de 8 
martie fiind aleasă abia în 1913. Ziua Internaţională 
a Femeii este astăzi sărbătoare oficială doar în anu-
mite state ca  Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Be-
larus, Burkina Faso, Cambodia, China, Cuba, Geor-
gia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhsan, Kyrgyzstan, 
Laos, Madagascar , Republica Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Rusia, Vietnam si Zambia.
  În Republica Moldova  8 Martie este un prilej 
de bucurie şi răsfăţ pentru toate femeile. Potriv-
it tradiţiei, în această zi bărbaţii le oferă mamelor, 
soţiilor, prietenelor, colegelor, etc. buchete de flori şi 
mici cadouri. Ziua de 8 Martie este ziua feminității, 
a frumuseții, a dragostei, ziua în care femeia este în 
centrul atenției, este sărbătorita de copii, de soți, de 
prieteni. Femeia, ființa delicată, sensibilă este cea 
care dă viață și poate de aceea, în momentele grele, 
se dovedește mai tare decît bărbatul, iar în viața de zi 
cu zi, nu are voie să obosească nici la serviciu, nici ca 
mamă, nici ca soție.

  Această frumoasă zi a fost marcată și la Păulești. 
Domnul Ion Prunici, primarul satului,  a felicitat 
reprezentantele sexului frumos, iar doamna Barbăn-
eagră Svetlana , șefa casei de cultură , a organizat o 
adevărată sărbătoare de suflet.
  Prin cântec , dans și poezie am călătorit timp de 
peste o oră în lumea artei și frumosului. Pe scenă au 
urcat trei  generații de oameni talentați, ingenioși și  
care iubesc nespus viața.  Spectatorii au rămas încân-
taţi de muzica și atmosfera din sală. 

   Ca soarele de primăvară să vă fie gândul și sufletul, 
dragi doamne!

Maria Pîrău

OPINIA PUBLICĂ

Un bun cetățean în linii generale nu este indiferent 
la ceea ce se întamplă în jurul său: oameni, situații, 
decizii etc... și  are o atitudine corectă și politicoasă.
Ce ar însemna aceasta?
  -este informat, permanent urmărește evenimentele 
din localitate, țară, lume;
 -este responsabil, adică orice acțiune, decizie este 
cumpătată, acționează în limitele legii;
  -este prietenos cu mediul ( nu distruge și  nu pol-
uează natura);
  -se respectă pe sine și pe cei din jur;
 -este  activ, se implică sau contribuie la rezolvarea 
problemelor comunității;
 -participă la acțiuni de voluntariat și de caritate.

Ce înseamnă să fii un cetățean activ și 
responsabil?

 Însuși cuvântul ,,responsabil” face parte din catego-
ria atât a drepturilor cît și a a obligațiunilor fiecaruia 
din noi. Este necesar de a respecta toate regulile din 
mediul natural și de trai al cetățenilor.
 1. Să ne iubim limba strămoșilor care este proslăvită 
adânc de Alecsei Mateevici mai ales în cuvintele im-
nului RM.

  2. Să fim responsabili față de resursele pe care ni le 
oferă conducerea țării.
  3. Să conștientizăm că țara în care trăim cu tradițiile 
și obiceiurile caracteristice anumitor teritorii sînt de 
datoria fiecaruia să respectăm oamenii acestei țări 
indiferent de limba pe care o vorbesc.
 4. Să trăim în prietenie și bună înțelegere cu toate 
popoarele.
  5. Să respectam copiii, bătrînii și alte categorii ce 
trăiesc în țara noastră.

Maria Pîrău

Ana Cucuietu, locuitoare a satului

   ”Libertatea  mea  se  termină   acolo   unce   începe   
libertatea altuia”  Pe lângă drepturi, fiecare cetătean 
are și o sumedenii de obligații necesare pentru în-
treținera ordinei și a păcii. Asumându-ne oarecare 
responsabilități contribuim la dezvoltarea și pros-
peritatea țării. Viitorul se află în mâinile noastre, 
noi suntem arhitecți, ce poartă în spate trecutul și 
clădește viitorul, fiecare persoană este la fel de im-
portantă pentru țară. La fel cum, și fiecare cărămidă 
din construcție joacă un rol primordial. Fiind cu 
toții devotați, și muncind împreună, vom deschide 
noi orizonturi către viitor.

Mihaela Lungu, studentă



... pagina 4 

BANCURI

TELEFOANE UTILE
Î.C.S. “GAS NATURAL FENOSA”  S.R.L.

RELIGIE

Redactor/Design: Ion Prunici
Coordonatori:

Maria Ciorchin
Maria Pîrău 

Publicație locală a satului Păulești
Apare lunar 

Web: www.paulesti.md
Despre orice incident informați urgent 

furnizorul de energie electrică la 
telefonul:

022-43-11-11

- Ce i-ai luat soției tale de 8 martie?
- I-am luat niște bani din portofel.

De 8 Martie, într-un birou, o tipă îli sună soțul:
– Vai, dragule! Toate colegele mele au primit flori! 
Sunt superbe!
– Probabil de-aia au si primit …

De 8 martie vine un inginer cu un buchet imens de 
trandafiri la director:
- Domn’ director, să trăiți, la mulți ani! Pentru dv. 
am luat cel mai mare buchet de 8 martie !!!
- Bă tâmpitule, ai înnebunit? Păi de 8 martie se dau 
flori la femei... ce, am față de femeie?
- Nu, domn director... da’ sunteți totuși cea mai 
mare curvă din instituție...

Dragul meu, ia-mi si mie un martisor… 
Da ce ai? ala de anul trecut te strange?

O păuleșteancă a primit de marțișor un pumn în 
gură de la soțul ei. Ea a declarat că gestul soțului a 
dat-o pe spate…

În săptămîna mare a Paștelui vă 
dorim tot binele din lume.

ȘI NU UITAȚI...
O vorbă bună nu costă nimic, și 
totuși este cel mai scump cadou.

Dumnezeu să vă ocrotească 
familia și pe toți cei dragi!

MESAJE

ÎȚI IUBEȘTI SATUL?
FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL!

- Desfundă-ți podețul.
- Curăță și văruiește pomii din 
dreptul gospodăriei.
- Curăță-ți șanțul din dreptul 
gardului.
- Nu arunca gunoaie pe teritoriul 
spațiului public.
 

NOI TOȚI, CEILALȚI, ÎȚI 
MULȚUMIM!

Primăria satului Păulești

Primar: Ion Prunici

Săptămâna Mare sau Săptămâna 
Patimilor

    Săptămâna  Mare,   ultima  săptămâna  a  Postului
Paștelui, numită și  Săptămâna Patimilor,  are meni-
rea de a pregăti credincioșii pentru Înviere.
   Pentru a simți bucuria pascală trebuie să ne pregă-
tim în aceasta săptămîna atât sufletul,  cât și trupul, 
înasprind postul pe cât ne stă în putință măcar în 
aceste ultime zile, care sunt și cele mai importante 
din Post. După cum spune Sfântul Ioan Gura de Aur, 
bucuria lui Dumnezeu se revarsă și peste cel care a 
venit abia în ceasul al unsprezecelea ca și peste cel 
care a venit încă din ceasul întâi la Hristos.
   Postul Negru este ținut în credință ca Dumnezeu îl 
va feri pe cel care postește de toate bolile, îl va face să 
fie sănătos și să-i meargă bine tot restul anului și-l va 
ajuta la necazuri și nevoi.
   Pentru Săptămâna Patimilor sunt caracteristice ur-
mătoarele tradiții: păstrarea liniștii, a tristeții gener-
ale; focuri rituale; respectarea strictă a postului; in-
terdicția unor importante lucrări casnice;  îngrijirea 
locuințelor; curățenia prin curți; intreruperea provi-
zorie a lucrărilor principale în câmp; confecționar-
ea hainelor noi pentru sărbătoare; taierea vitelor și 
păsărilor pentru sărbători; împărtășirea la biserică; 
iertarea reciprocă între oameni.
  Săptămâna Mare găsește pe toată lumea ocupată, 
toți se pregătesc să întâmpine marea zi a Învierii 
Domnului. În această săptămâna se face curățenie 
generală în casă, în curte și în acareturi: se matură 
curțile, se repară gardurile, se curătă gunoiul din 
șuri, se lipesc și se varuiesc pereții, se spală perdelele 
și mobilierul, se șterg geamurile, se aerisesc toate 
hainele, așternuturile și covoarele. Se face curățenie 
și în grajdul animalelor, varuindu-se înăuntru.

   Luni și marți, la utrenii, se citesc Evangheliile care 
ne aduc aminte de cele din urmă învățături ale Dom-
nului. Miercurea Mare ne apropie de Sfintele Paști, 
fiecare credincios luând aminte în aceasta zi la doua 
exemple: cel al păcătoasei desfrânate, înstrăinate de 
Dumnezeu (dar care aducând în aceasta zi mir și 
ungandu-l pe Hristos, devine mironosită) și cel al 
lui Iuda (ucenicul care, deși apropiat de Domnul, 
l-a vândut, tot astăzi, pentru treizeci de arginți fari-
seilor și cărturarilor ce voiau sa-l ucidă). Gestul lui 
Iuda a făcut ca, mai târziu, ziua de miercuri să fie 
declarată zi de post, ea fiind, alături de vineri (ziua 
în care Iisus a fost răstignit), una din cele doua zile 
ale săptămânii în care trebuie sa postească creștinii 
de-a lungul anului. În Joia Mare, oamenii merg la bi-
serică să se spovedească și împărtășească. În Vinerea 
Mare, nu se mai slujește Sfînta Liturghie, se ține post 
negru și nu lucrează nimeni nimic. Sâmbăta Mare 
este ultima zi de pregătire a Paștilor, când gospod-
inele pregătesc cea mai mare parte a mâncărurilor 
tradiționale, definitivează curățenia și fac ultimele 
retușuri la hainele pe care le vor îmbrăca la Inviere și 
în zilele de Paști.

Desen reprodus de  Ion Prunici

GÎNDURI, IMAGINI


