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“Sper s\
intru `n
consiliu”

Iuliana,
Miss la 
40 de ani

Adev\ratul comunism

Nicu Moraru, impresii din Africa
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"Rom=nii care se afl\ `n Italia nu aduc doar
o contribu]ie economic\ la cre[terea acestei
]\ri, dar pun `n eviden]\ [i o dimensiune spiri-
tual\ important\”, spune p\rintele Valdman.   

Fiecare are un rost! ~n preajma Pa[telui,
biserici ne`nc\p\toare

Credin]\
la Milano

Crina Suceveanu

O s\pt\m=n\ a Patimilor. To]i
trecem prin ea de la r\stignirea lui
Hristos. `n fiecare an o sim]im
altfel. Fiindc\ patimile sunt de
multe feluri. 

~n fiecare an ne acoper\
p\timirile. Uneori ne d\r`m\, ne
zdrobesc sau dezrobesc. Fiecare
fr\m=ntare, fiecare g=nd [i fapt\
ne macin\ zilele vie]ii. 

Chiar dac\ de multe ori uit\m
de noi [i de aproapele nostru, de
fratele nostru, c=nd ne aducem
aminte mai sper\m `ntr-o via]\
curat\ [i ne d\m seama c\ toate
problemele pot fi rezolvate. 

~mpreun\ e mai u[or s\ ne d\m
seama ce este bine [i folositor.
~mpreun\ avem Speran]a ~nvierii
pentru fiecare. {i c=nd suntem
slabi `ntotdeauna g\sim un um\r
pe care s\ pl=ngem sau un om
care ne `ntinde o m=n\ de ajutor.
Uneori chiar omul pe care l-am
desconsiderat sau un str\in... 

(continu\ la pag. 5)
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S\rb\tori Pascale 
cu buget de criz\

Criza financiar\ prelungit\,
ratele la b\nci [i datoriile `i
fac pe cei mai mul]i rom=ni
s\ reduc\ bugetul alocat
mesei tradi]ionale de Pa[te.

Dinamo, amical 
de lux cu Valencia

Dup\ ce `n vara lui 2012 a
jucat un amical cu Barcelona,
Dinamo se preg\te[te pentru o
nou\ `nt=lnire de cinci stele pe
Na]ional Arena.
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Statul te pl\te[te 
s\ te mu]i la ]ar\

Tinerii care aleg s\ `nceap\
o nou\ via]a `n mediul rural 
[i s\ fac\ agricultur\, primesc
un sprijin de 40.000 €. 
Suma va cre[te la 70.000 €.
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