
i/o casa pentru sufletuCtau II 

Astazi cand lumea este atat de debusolata si asistam la 0 rastumare de valori si 

mai ales la promovarea nonvalorilor, astazi cand boala secolului a devenit stresul, no( 

venim in ajutorul tinerilor si al tuturor celor care se simt complexati sau stresati de 

problemele si nevoile cotidiene. Aducem 0 raza de lumina si un gram de bucurie in 

sufletul celor care vor sa se impartaseasca de beneficiile proiectului nostru. 

Pe plaiurile minunate ale banatului montan, intr-un sat retras, ce pastreaza 

puritatea vremurilor de altadata, dorim a face un asezamant de suflet pentru suflet, 

proiectul nostru intitulandu-se "0 casa pentru sufletul tau". Prin demararea acestui 

proiect social urmarim ca in preajma bisericutei de lemn-monument istoric din localitatea 

Ersig, judetul Caras Severin, sa contruim casute din lemn cu arhitectura autentic 

banateana care sa devina asezaminte pentru persoanele ce doresc sa se retraga pentru 

cateva zile din tumultul problemelor cotidiene, din zgomotul de zi cu zi al urbiei. La 

Ersig in jurul bisericutei, prin ridicarea acestor casute intentionam ca oamenii ce vor veni 

aici sa gaseasca un loc al linistii, a1 rugaciunii si al bucuriei in annonie perfecta cu natura 

inconjuratoare. Prin acest deziderat al nostru dorim a oferi persoanelor interesate 0 

cunoastere a trecutului istoric local si zonal, 0 infonnare in ceea ce priveste cultura 

populara banateana, dar si dobandirea unui confort spiritual prin participarea la seri de 

rugaciune si conferinte sustinute pe diferite teme. Asadar intr-un mediu curat si pur al 

naturii, intr-o liniste cate iti bucura sufletul ai ocazia sa te regasesti, sa iti aduni fortele si 

sa iti fonnezi noi propuneri si idealuri pentru viitorul tau. Vrem ca Ersigul sa devina un 

loc al regasirii personale si al intalnirii cu Dumnezeu prin cant, cuvant si rugaciune, un 

loc in care descoperind simplitatea si puritatea vremurilor de altadata sa iti fonnezi noi 

concepte de viata. 


