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Duminică, 12 mai 2019, la prăznuirea Femeilor Mironosițe și la sărbătoarea Zilei Familiei,
parohiile din zona Lazio au împreună-slujit Dumnezeiasca Liturghie la Sediul Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, de la Roma, sub protia Preasfințitului Părinte Arhiereu-vicar
Atanasie de Bogdania, transmite Romanian Global News.

A devenit deja o frumoasă tradiție ca în preajma zilei de 15 mai, când este sărbătorită Ziua
Internațională a Familiei, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei să aibă loc, timp de o
săptămână, ample manifestări prilejuite de promovarea nucleului social, cultural și spiritual al
societății, Familia, atât de greu încercată în zilele noastre.

De aceea, anul acesta, praznicul Familiei a fost sărbătorit la Sediul Episcopiei noastre de
majoritatea clericilor din Lazio, dimpreună fiind credincioși ai parohiilor păstorite de către
aceștia, alături de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania. De altfel, sărbătorirea Zilei
Familiei s-a adăugat tradiției pascale a împreună-slujirii parohiilor din Lazio, spre a se bucura de
lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a
vorbit mulțimii de credincioși despre Femeile Mironosițe:

„Acestea sunt cele cărora Domnul cel Înviat li se descoperă întâi, Mântuitorul arătând și prin
acest fapt că femeia, al cărei arhetip este Maica Domnului, are rolul ei mântuitor în lume.

Femeile mironosițe, prin curajul lor de a alerga primele la mormânt, sunt cele care salvează
onoarea neamului omenesc. Astăzi, toate femeile care aduc prunci pe lume, salvează familia și
onoarea neamului omenesc.
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De altfel, biserica zilelor noastre trăiește prin lucrarea femeii, a cărei prezență, în multe cazuri,
deschide poarta mântuirii întregii familii. Dorul după Hristos al Femeilor Mironosițe trebuie să
fie, pentru fiecare dintre noi, exemplu în urmarea Mântuitorului nostru".

De asemenea, Ierarhul a amintit despre comunitatea familiei, ca prim nucleu al unei societăți
sănătoase: „De modul în care copilul se dezvoltă în sânul familiei stă creșterea sănătoasă a
societății. Dacă îi dăruim copilului valori autentice și principii de viețuire creștină, nădăjduim să
avem un viitor luminos. Însă dacă nu ne străduim să insuflăm copiilor noștri iubirea lui Hristos și
valorile ce decurg din aceasta, vom fi martori ai unui exil duhovnicesc al societății, care astăzi
nu-L mai mărturisește pe Dumnezeu".

La momentul potrivit din timpul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a
săvârșit hirotonia întru diacon a ipodiaconului Vasile Cican, pe seama Parohiei „Sfântul și
Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana" din Pescara, îndemnându-l să primească această
perioadă a slujirii diaconești cu multă bucurie și cu multă trezvie pentru treapta preoției ce îi stă
înainte.

Ziua Familiei a constituit și prilejul de a cinsti familiile numeroase, de aceea Preacucernicul
Părinte Gabriel Apopei, Consilier al Departamentului pentru Familie al Episcopiei Italiei, a
felicitat la sfârșitul Sfintei Liturghii mai multe familii cu mulți copii din zona Lazio, acordându-le
câte o diplomă de recunoștință și câteva daruri, ca unora care dăruiesc lumii noastre
contemporane un exemplu. Fiecare familie a fost invitată să aducă o mărturie personală despre
propria trăire în această zi de prăznuire.

De asemenea, Preasfințitul Atanasie de Bogdania a oferit câte o diplomă de onoare și daruri,
familiilor clericilor din zona Lazio care au avut bucuria de a li se naște prunci în anul 2019.

În cadrul evenimentului a avut loc și Târgul de Carte Nepsis, al Frăției tinerilor ortodocși din
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, care a expus numeroase cărți de interes pentru cei tineri
și nu numai, dar și creații proprii ale tinerilor Nepsis.
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