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Despre
botezul
Sfântului
Constantin se povestește astfel:
Cu purtarea de grija a lui
Dumnezeu, Cel ce le rînduiește
toate spre folosul omenesc,
împaratul Constantin a căzut
într-o lepră foarte cumplită,
care i-a cuprins tot trupul de la
cap pîna la picioare, încît tot
trupul lui era o rană. El a adus
multi doctori preaînțelepti și
vrăjitori,
nu
numai
din
stăpînirea Romei, ci și din
Persia; însă nici un folos n-a
cîștigat la boala sa. Mai în urma
venind la împaărat, slujitorii
idolești de la Capitoliu i-au zis:
"De nu-ți vei face scăldătoare
din sânge de copii mici și de nu
te vei spăla în acel sînge, fiind
cald, apoi nu poți să te
tămăduiești; iar de vei face asa,
atunci îndată vei fi sănătos, căci
altă doctorie nu este mai bună
decît aceasta".
Atunci împăratul a trimis
pretutindeni ca să adune prunci
mici, pentru a face din sângele
lor scăldătoarea. Adunându-se
la Capitoliu o mulțime de prunci
mici, care sugeau la sânul
maicilor lor și, sosind ziua în
care erau sa fie junghiați, a mers
și împăratul la Capitoliu; pentru
că acolo îi gătise slujitorii
idolești scăldătoarea de sânge.
Atunci s-au adunat o mulțime
de femei, care își smulgeau
părul de pe cap și cu unghiile își
zgâriau fetele, tânguindu-se și
plângând cu amar. Deci,
întrebînd împaratul care este
pricina plângerii lor, și aflând că
sunt mame ale pruncilor
adunați pentru junghiere, s-a
umilit și, văzând plângerea și
tânguirea cea amară, a zis: "O,
cât de mare este neomenia
celor ce m-au sfătuit să vărs
sânge nevinovat! Chiar de aș fi
știut cu adevărat că mă voi
tămădui, apoi mai bine era ca
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eu unul să rabd durere, decât să
vărs sângele la atîția prunci,
care nici un rău nu mi-a facut, și
încă și pe maicile lor să le umplu
de neîncetata tânguire și
mâhnire". Acestea zicând, s-a
întors la palat și îndată a
poruncit să dea mamelor,
sănătoși pe fiii lor, dându-le în
același timp și aur din vistieriile
împărătești, și astfel le-a
eliberat pe ele cu pace.
Iar Preabunul Dumnezeu, văzînd
o milostivire că aceasta din
partea împaratului, i-a răsplatit
cu îndoita sănătate și trupească
și sufletească. Dumnezeu a
trimis la dânsul pe Sfinții și Marii
Apostoli Petru și Pavel, care s-au
arătat în vedenie pe când
dormea, stând lângă patul lui.
Împăratul i-a întrebat pe dânșii,
cine sunt și de unde vin, iar ei
au zis: "Noi suntem Petru si
Pavel, Apostolii lui Hristos,
trimiși de Dânsul la tine să te
povățuim la calea mântuirii, săți arătăm baia în care vei cîștiga
sănătatea sufletului și a trupului
și să-ți făgăduim viața cea
veșnică de la Dumnezeu, pentru
viața cea vremelnică pe care ai
dăruit-o pruncilor, fiindcă i-ai
cruțat pe dânșii de moarte.
Deci, cheamă la tine pe
episcopul Silvestru, care se
ascunde de frica ta în muntele
Soract, și să asculți învățătura
aceluia, pentru că el îți va arăta
o scăldătoare, în care te vei
curăți de toate spurcăciunile și
vei fi sănătos cu trupul și cu
sufletul". Sfinții Apostoli, zicând
acestea, s-au dus de la dânsul.
Împăratul deșteptându-se din
somn, se minuna de acea
vedenie, când, după obicei, a
intrat la dânsul doctorul. Atunci
împăratul a zis către dânsul: "De
acum nu mai am trebuință de
doctoria
voastră,
fiindcă
nădăjduiesc spre dumnezeiescul

ajutor". Și l-a gonit pe el de la
dânsul. După aceea a poruncit,
ca îndată să caute pretutindeni
pe episcopul Silvestru și să-l
aducă la dânsul cu cinste. Deci,
găsindu-l pe episcopul Silvestru
și aducându-l la împărat, l-a
primit cu mare cinste și
dragoste, pentru că, singur
sculîndu-se, l-a întîmpinat și l-a
îmbrațișat prietenește.

Mesagerul de Costești
Nr.27
deși
Cheile
Costeștilor
au
impresionat prin sălbăticie, faptul
că peretele de stâncă care despărțea
Cariera de Calcar Bistrița de chei sa prăbușit aproape în totalitate în
chei colmatând cursul râului, a dus
la schimbarea locației pentru
filmarea în parc cu cheile Bistriței
(se dorea ca materialul realizat să
prezinte natura și nu impactul
activității omului asupra ei).

Primăria ne informează!

Apoi l-a întrebat pe dânsul,
zicând: "Sănt la voi oarecare
dumnezei cu numele Petru si
Pavel?" Silvestru a răspuns: "Împărate, unul este la noi
Dumnezeu, Care a zidit cerul și
pământul și toate cele ce sunt
pe dânsul. Iar aceia cărora tu le
zici Petru si Pavel, nu sunt
dumnezei, ci robi ai lui
Dumnezeu, care au propovăduit
în toata lumea numele lui Iisus
Hristos și mai pe urmă și-au
vărsat sângele lor pentru
Domnul, fiind uciși de către
Nero".
Auzind
aceasta,
împaratul s-a bucurat foarte
mult și a zis: "Rogu-mă ție,
episcope,
arată-mi
mie
asemănarea lor, dacă o ai pe
icoane închipuită, ca mai cu
încredințare să știu de sunt
aceia ce mi s-au arătat mie în
vis". La vederea icoanei a spus:
„Cu adevărat aceștia sunt, cei
văzuți de mine!"(…)
Sursa - www.crestinortodox.ro

-Au fost reabilitate punțile:
- La Crăcană
- La Pungești
-Au început lucrările la drumul
din Valea Stuparului
-Sunt continuate lucrările la
clădirea Dispensarului Veterinar
-Au fost pietruite drumurile:
- Ilie Sandu – Stog
- Baba Roșie – Zăton
- Secături – Valea Cheii
-Se lucrează pentru dosarele
APIA.
Primar – Toma Marius Peștereanu

***

Charlie Ottley la Costești
Împreună
cu
Laurențiu
Bălintescu, voluntar în Asociația
Kogayon, l-am însoțit pe Charlie
Ottley și echipa sa la filmarile
realizate la Muzeul Trovanților,
schitul 44 de Izvoare și în Parcul
Național Buila-Vânturarița. Deși
filmările fuseseră programate inițial
pentru ziua anterioară, vremea

Foto – Laur Bălintescu

nefavorabilă a dus la amânarea lor.
La Muzeul Trovanților
realizatorul a fost fascinat de forma
trovanților, de faptul că, deși se mai
găsesc și în alte locații, cei din
Costești au cele mai mari
dimensiuni și cele mai ciudate
forme. Un interes deosebit l-au
reprezentat legendele despre aceste
pietre (se spune, de exemplu că ele
cresc după ploaie, sau că, odată cu
căderea întunericului încep să se
miște. Alte legende, izvorâte
probabil din jocurile copiilor spun
că trovanții ar fi de fapt ouă ale
unor creaturi preistorice precum
dinozaurii).
Am continuat drumul spre
Schitul 44 de Izvoare, situat la
limita Parcului Național BuilaVânturarița;
parcul,
respectiv
Cheile Costești, ne gândisem noi să
reprezinte ultima destinație a
filmărilor din Costești. Din păcate,

Foto – Laur Bălintescu

În Cheile Bistriței am discutat
despre valoarea deosebită a parcului
din
punct
de
vedere
al
biodiversității și despre obiectivele
turistice naturale și antropice care iar putea interesa pe vizitatori (trasee
turistice marcate, trasee tematice,
peșteri, specii rare de plante si
animale, peisaje deosebite, sectoare
cu chei sălbatice săpate de apa
râurilor care străbat muntele).
Din Costești, echipa de
filmare a plecat spre satul Firijba
(comuna Popești - Vâlcea), unde cel
mai tânăr locuitor are 80 de ani.
Un aspect profund neplăcut a fost
faptul că, poteca care merge în
(Continuare în pag.3)
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Cheile Costeștilor prin spatele
Schitului 44 de Izvoare, era
presărată cu o mulțime de peturi, sticle, ambalaje de metal și
plastic, aruncate acolo periodic
de unii localnici ai satului
Pietreni.
Monica Huidu, biolog – Parcul
Național Buila - Vânturarița
***
Nor cu noroc fac loc la soare
(Poveste cu sâmbure de adevăr)

Un cer pe care soarele și norii se
joacă „de-a v-ati – ascunselea”
deasupra unui parc aproape
pustiu. Un grup străbate o alee,
par a fi bunicii cu nepotica care
nu poate sa aiba mai mult de 3
ani. Copila râde și sare, aleargă
și se întoarce la bunicii care o
mănâncă din priviri.
Brusc fetița se oprește, se uită de
jur împrejur și brusc fuge spre o
doamnă care stă pe o bancă și
privește cerul zâmbind, parcă
numărând norii dar și victoriile
soarelui. Copilul îi prinde
genunchii – atât poate să ajungă
– și strigă fericită “Mama!
Mama!”
Bunicii vin spre bancă, încearcă
să desprindă fetița de genunchii
doamnei iar bunica, cu lacrimile
șiroindu-i pe obraji îi spune
doamnei: “Iertați-o, nu știu de ce

face asta, nu și-a cunoscut
mama, a murit când avea 5
luni.”
Doamna cea visătoare rămăsese
cu ochii pironiți pe copil,
tremura ușor, râdea, plângea și
mângâia
continuu
capul
carlionțat așezat pe genunchii ei.
Nu o auzea pe bunica și se
comporta ca și cum era în transă,
fără să realizeze ce făcea.
Cât a durat scena în care bunica
plângea și cerea scuze, doamna
plângea, râdea și mângâia
cârlionții copilului, iar copila
strângea cu disperare genunchii
doamnei, greu de spus. Bunicul
privea scena înmărmurit și la un
moment dat, se apropie de
grupul pe care il formaseră cele
3 generații. Cu mare sfială se
adresează doamnei de pe bancă,
mângâind-o ușor pe umărul
stâng, iar când ea își ridică
privirea el spuse cu duioșie: “Ce
face inima pe care ai primit-o in
urmă cu 3 ani?”
Doamna s-a oprit din orice
reacție anterioară, uitându-se la
domnul cărunt care-și ținea
mâna pe umărul ei stâng.
- De unde știți?

- Simt, cu toții simțim, inima
care bate în pieptul tău a batut
până în urmă cu 3 ani în cel al
fiicei mele, în pieptul mamei
Corinei. Ea ne-a adus azi aici,
împreună.
Amali Teodorescu - Asociaţia
Transplantaţilor din România
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Doamnei învățător Elena
Drăghicescu, cu dragoste!

Foto – biblioteca publică

Eram mică. Priveam școala cu
teamă. Ghiozdanul mi se părea
parcă greu deși era aproape gol.
Am intrat în clasă. Era mare și
parcă goală. Ușor, ușor, în timp,
pereții s-au umplut de micile
noastre creații.
Doamna era drăguță, cu chip
luminos, ochi blânzi și vorbă
dulce. Era de o răbdare fără
margini.
Anii au trecut, am crescut și iată
că ne apropiem de despărțirea de
blânda noastră Doamnă.
În prima zi ne-ați privit cu
bucurie, pe fiecare, când ne
răsfoiam
abecedarul
mare,
frumos, necunoscut. Am râs și
ne-am distrat, am învățat să
scriem și să citim,am învățat
jocuri și am făcut serbări
minunate.
Eu am ajuns la Olimpiada de
Limba
Română
datorită
dumneavoastră. Îmi place să
citesc foarte mult.
Promit că nu o să vă
dezamăgesc și nu o să vă uit
niciodată!
Vă mulțumesc!
Adelina Predoiu, clasa a IV-a

Pas cu pas spre viitor

Foto
–
Director
Mihai
Diaconescu
În cadrul activităților școală
altfel ,,Să știi mai multe sa fii
mai bun" pt. îmbunătățirea
relațiilor
interpersonale
și
schimbarea atitudinii
și
comportamentelor față de mediu
am organizat drumeție cu picnic
și
ne-am
întîlnit
cu
reprezentanții Parcului National
Buila-Vinturarita
***
"Tradițiile satului vâlcean"
Proiect al Secției Legislație,
Periodice a Bibliotecii Județene „
Antim
Ivireanul”
Rm.Vâlcea,
"Tradițiile satului vâlcean" continuă
și în acest an.
Școala „Ferigile” a participat vineri,
26 mai 2017 cu un grup de elevi
coordonați de doamna învățător
Floricica Mîndreci.

Foto – Adelina Gheorghe

Au fost făcute două prezentări, o
prezentare PowerPoint a comunei
urmată de cea a unui produs
tradițional.
Dansurile mixte prezentate de un
grup de elevi ai școlii au însuflețit
atmosfera.
Felicitări, tuturor!

Școala este libertatea de a merge
ajutat și îndrumat. Profesorul
este un ghid, un îndrumător, un
om de la care poți să înveți ceva.
Toate acestea se leagă – școala
este instituția unde se desfășoară
demersul educativ, profesorul
este
cel
care
transmite
informațiile , iar elevul este cel
care primește și înmagazinează
în sistemul propriu de valori,
toate datele necesare pentru a
deveni un om de calitate.
Fiecare școală se mândrește cu
elevii săi
și cu rezultatele
acestora obținute la diferite
concursuri și olimpiade școlare.
Așa se întâmplă și la Școala
Gimnazială „Ferigile” Costești.
O școală cu tradiție, cu elevi
foarte buni, care au ajuns
oameni importanți în viață.
Anul școlar 2016 – 2017 s-a
ridicat la nivelul așteptărilor
cadrelor
didactice,
al
Inspectoratului
Școlar,
al
comunității și al părinților, elevii
obținând punctaje bune și foarte
bune la toate concursurile și
olimpiadele la care au participat.
Olimpiada de lectură ca abilitate
de viață s-a desfășurat la
începutul anului 2017, unde
elevii
Școlii
Gimnaziale
„Ferigile” au participat obținând
rezultate bune.
Olimpiada
de
Limba
și
Literatura
Română,
faza
județeană,
desfășurată
la
Rm.Vâlcea a fost o provocare
pentru elevii noștri care au
obținut rezultate foarte bune:
Leșan Georgeta, 70 de puncte,
Ciobanu Anastasia, 73 de puncte
și Ilie Petruța, 91 de puncte.

Olimpiada
„Cunoașterea
Universului prin Lectură” ne-a
adus la Faza județeană locul 1 la
clasa a VII-a cu eleva Ilie
Petruța și o mențiune la clasa a
V-a cu eleva Bănuț Sorina.
La faza națională a acestei
olimpiade, eleva Ilie Petruța s-a
întors acasă cu un premiu
special.

Foto – Ilie Petruța, arhiva personală

În luna mai elevii au participat
la:
-Concursul Județean de Limba
Română „Preda Buzescu” de
asemenea obținându-se rezultate
foarte bune – Ilie Petruța, locul
III. Nici rezultatele celorlalți
elevi nu au fost mai prejos:
Badea Carmina – 79 de puncte,
Cîrstoiu Magdalena – 80,5
puncte, Istocescu Teodora - 73
de puncte, Florescu Daniel –
76,5 puncte, Dorobanțu Vlad –
89 de puncte, Ciobanu Anastasia
– 82 de puncte, Ionescu
Alexandru – 92 de puncte,
Istocescu Eduard – 85 de
puncte.
-Concursul
Județean
„Fii
campion” desfășurat în luna mai,
unde au participat elevii Stoican
Alin și Dinulică Albert.
-Concursul Regional „Logos” –
mențiune, Ilie Petruța
Felicitări, tuturor!
Prof.Andreea-Cristina Popescu

Școala Gimnazială „Ferigile”
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