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Drept ești, Doamne, și drepte  
sunt judecăţile Tale. 

Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar  
poruncile Tale sunt gândirea mea. 

 Drepte sunt mărturiile Tale, în veac,  
înţelepţește-mă și voi fi viu.” 

(Psalmul 118, 137; 143-144)

Vreme caldă de Crăciun
Meteorologii au realizat prognoza 
vremii până pe 3 ianuarie 2021. Po-
trivit acesteia,  vremea se va încălzi, 
devenind deosebit de caldă pentru 
această perioadă din an pe 24 și 25 
decembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 
13 grade, iar cea a minimelor, 3...4 grade. Apoi vremea se 
va răci accentat, încât în intervalul 26 - 28 decembrie vor 
fi, în medie, maxime termice de 2...3 grade și minime în 
jurul a -3 grade. Ulterior, până la sfârșitul celor două săp-
tămâni și cu mici oscilații de la o zi la alta, regimul termic 
va fi mai ridicat decât cel normal, cu o medie a tempe-
raturilor maxime de 5...7 grade și a minimelor de -2...0 
grade. Temporar vor fi precipitații mixte în intervalul  
25 – 29 decembrie, în timp ce în restul intervalului  
de prognoză, pe spații mici și trecător vor fi posibile  
burnițe sau 
ploi slabe. I.I.
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