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Dragi locuitori ai Comunei Prejmer
Întreaga creºtinãtate îºi primeneºte, în aceastã sãptãmânã, a Patimilor,
trupul ºi sufletul pentru a întâmpina în curãþenie Învierea Domnului.
Chiar dacã ni se pare cã lumea modernã pare mai puþin preocupatã de dimensiunea spiritualã a vieþii, realitatea este cu totul alta: nu ne este indiferentã starea ºi
evoluþia propriului suflet! Marile traume ale umanitãþii nu au fost niciodatã generate
de crizele materiale ci de ignorarea nevoilor sufletului individual ºi colectiv.
Comunitatea prejmereanã este recunoscutã ca o reuniune de oameni
binevoitori, preocupaþi de problemele celor aflaþi în dificultate ºi cu încredere în
puterea Divinã, într-un Dumnezeu iubitor ºi înþelept cu noi toþi. Fiecare om poate,
prin faptele sale, prin grija de a nu rãni, de a nu cãlca peste vieþile altora, prin
vorbele sale sã-ºi încununeze propria viaþã. Un mare gânditor spunea: ,,De douã
mii de ani ni se spune sã ne iubim ºi noi nu încetãm sã ne sfâºiem”. Lecþia rãstignirii
Mântuitorului este o lecþie continuã, din care încã învãþãm cu greu sã extragem
esenþa. Suntem înzestraþi cu suflet ºi conºtiinþã pentru a iubi, pentru a ne bucura,
pentru a împãrtãºi bucuria cu cei asemenea nouã, pentru a sluji luminii ºi binelui.
Celebrarea Sfintelor Paºti reprezintã pentru creºtini un moment emoþionant,
un simbol al bucuriei ºi al înþelegerii. Sãrbãtoarea luminii, întruchipatã de Învierea
Domnului, ne aratã tuturor cã speranþa în mai bine face parte din fiinþa umanã.
De aceea, dorim ca aceste clipe înãlþãtoare sã aducã în sufletul fiecãruia pacea ºi
liniºtea de care avem atâta nevoie. Le dorim tuturor locuitorilor Comunei
Prejmer sã se bucure, împreunã cu cei dragi, de aceste momente deosebite.

Sãrbãtori fericite !
Primar - ªerban Todoricã-Constantin
Viceprimar - Dobra Rovin
Secretar - Pleºa Emil
ªef Serviciu Financiar Contabil Rechiþean Ioan
Colectivul Primãriei Comunei Prejmer

Consiliul Local transmite
tuturor locuitorilor Comunei Prejmer,
acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale,
cele mai bune gânduri de sãnãtate, pace ºi liniºte
sufleteascã. Sã fie luminã în inimile dumneavoastrã
pentru a vã bucura de miracolul Învierii Domnului!
Ioniþã Vasile, Gãitan Sorin, ªerban Sorin,
Tomi Sorin, Bogdan Loredan Marian, Despu Ioan,
Hurghi Florin Laurenþiu, Dobra Rovin, Ticuºan
Ioan, Popa Vasile ªtefan, Drângã Gheorghe,
Nedelea Gheorghe jr., Colþ Gheorghe,
Apafi Ioan Mihai, Klutsch Gerhard
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