PREMIEREA CONCURSULUI DE POEZII, ESEURI
Rugăciunea - hrana sufletului

Pr. Vartolomeu - Vasile, Suceava
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Premiul I
Giulia Rusu
Gura Humorului

Premiul II
Maria Jitariu
Dolheştii Mici

Premiul III
Laura Gemănaru
Gura Humorului

Menţiuni: Florentina Fetcu, Zamostea; Alexandra Buta, Straja;
Cosmin Erhan, Cîmpulung Moldovenesc; Adrian Luţa, Horodnic de Sus;
Diana Horju, Păltinoasa; Sânziana Standolariu, Salcea

PREMIEREA CONCURSULUI DE ICOANE

Clasele I-IV

Sfântul Vasile cel Mare

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Marta Alexandrescu
Andreea Luţa
Sebastian Abiculesei
Pleşeşti
Horodnic de Sus
Hînţeşti
Menţiuni: Andrei Gogu, Baia; Elena Ghiniţă, Unceşti;
Carmen Irimescu, Putna; Ciprian Daniş, Suceava

Clasele V-VIII

Era într-una din zilele când Hristos Mântuitorul predicase poporului.
Câteva mame din mulţime au vrut să-şi ducă pruncii la Dânsul, ca să îi
binecuvânteze. Ucenicii nu doreau să tulbure liniştea Învăţătorului şi, de
aceea, nu le lăsau să se apropie. Atunci, Mântuitorul a spus aceste
cuvinte mângâietoare: „Lăsaţi copiii să vină la Mine!” (Luca
18,16). Exact aceasta este cea mai mare datorie a părinţilor
creştini: să îi călăuzească pe copiii lor către Mântuitorul
Iisus Hristos.
Împlinirea acestei misiuni sfinte se realizează prin
aducerea copiilor la biserică, unde intră în contact cu
învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu Sfintele Taine,
unde învaţă să Îl iubească pe Hristos şi pe Sfinţii care
sunt pentru noi modele pe drumul către Hristos. Ca şi
creştini trebuie să purtăm nume de sfinţi. Anul acesta
Sfântul Vasile cel Mare este prăznuit de Biserica
Ortodoxă într-un chip deosebit şi de aceea îndemnăm pe
p
ştini ssă-şi
ărinţii cre
ă-şi boteze pruncii pe care îi nasc în acest
părinţii
creştini
an cu acest nume de renume ((Vasile,
Vasile, Vasilica sau Emilia,
mama Sfântului Vasile
).
Vasile).
Sufletul copilului mic seamănă cu o bucată de ceară
moale. Ea poate fi modelată, fie urmând modelul chipului
lui Dumnezeu, fie al celui viclean. Totul depinde de
educaţia pe care o va primi. Dacă într-o grădină frumoasă
este un copac sălbatic şi neîngrijit, nimeni nu se va gândi
să condamne copacul în sine. Cu toţii se vor gândi că
responsabilitatea aparţine grădinarului, care l-a lăsat să
crească şi să se dezvolte în acest fel.
La Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava se începe educarea copiilor la vârste
fragede în spiritul păstrării valorilor moral creştine.
Activitatea educatoarelor se împleteşte armonios cu cea a
preotului. Ei sunt cei doi grădinari care, împreună cu părinţii,
îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el
însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a
deveni un bun creştin.
În acest scop, unul din proiectele încheiate de
Grădiniţa „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este proiectul
„Să creştem în credinţă”, încheiat cu Grădiniţa „Lizuca”
din Fălticeni. Grădiniţa Nr. 5 din Suceava, Centrul Şcolar
Suceava, Căminul de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou
Suceava, Centru de primire minori sunt alte instituţii cu
care a desfăşurat diferite activităţi cu caracter creştin.
Avem obligaţia să îi conducem către Mântuitorul, Care
îi cheamă lângă El şi ne spune: "Lăsaţi copiii să vină la Mine
şi nu-i opriţi ... " (Marcu 10,14).

Premiul I
Nicolae Camenic
Horodnic de Sus

Premiul II
Premiul III
Alexandra Oltean Mihaela Mărănduca
Tîrgu Mureş
Fălticeni

Menţiuni: Codruţa Ciobanu, Fălticeni; Andreea Olariu, Iaslovăţ;
Ioana Jorea, Horodniceni; Ionuţ Rotar, Stulpicani
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