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Editorial

«Primește lauda și
cleveteala și nu te
opune prostului.»
Duminică, 27 martie, creștinii de religie catolică
au sărbătorit Sfintele Paști, Învierea lui Cristos.
Am dorit și am participat la slujba din Biserica
Romano‐Catolică din Vladimirescu. Cristos a Învi‐
at! este salutul care ni l‐am dat tuturor, la ter‐
minarea slujbei. Tuturor celor care sărbătoresc,
indiferent unde se află, le doresc un Paște fericit!
Pentru credincioșii de religie ortodoxă, duminică
20 martie a fost prima duminică din Postul Mare.
Tineri părinți, este educativ să îndrumați copiii
către Biserică. Ei trebuie să știe că spovedania și
sfânta împărtășanie sunt necesare. Ei trebuie să
aibă încredere în duhovnicul lor. Și aici și‐o câștigă
spuneți‐le legământul părintelui că nu voi spune
nimănui taina ta.
Vedeți câte se întâmplă în lume! Și‐i nevoie de
pace. În lume și în suflet. O pace statornică este cea
mai mare binefacerede pe pământ. De ea depind și
toate bunurile trecătoare. Și acolo unde este pace
nu au loc certuri, războaie, vărsare de sânge. Dacă
pace nu este, atunci cearta, ura, războiul este stă‐
pân.
Nu uitați: cel leneș, cel viclean, cel rău nu crede în
nimic, el nu laudă cu adevărat, el lingușește. El nu
critică de‐adevărat, el împroașcă. Copiii noștri nu
trebuie să ajungă așa. Ei trebuie să creadă.
Numai cine crede, are dreptul să acționeze. Ce e mon‐
struos și imoral se naște pe partea cealaltă a minții noas‐
tre. Și aceasta este soarta proștilor. Să nu ne lăsăm
copiii să ajungă proști.
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN
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Papa Francisc transmite
un mesaj de pace tuturor

Frohe Ostern!
Kellemes Húsvéti
Ünnepeket!
Sărbători Pascale
Fericite!
Cu ocazia Sărbătorilor de Paște
ale credincioșilor romano‐catolici,
lumina Învierii lui Iisus Hristos
să vă călăuzească pașii, să vă aducă pace
în suflete și să vă bucurați de această
sărbătoare alături de cei dragi vouă!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar,
IOAN CRIȘAN
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