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Cu ajutorul Domnului în săptămâna care tocmai s-a încheiat, s-a desfășurat în zona Frosinone
una dintre taberele interparohiale de vară din seria "Nu uita că ești român". În această tabără au
participat membri juniori ai Frăției Nepsis a EORI din parohiile "Înălțarea Sfintei Cruci", "Sfântul
Grigorie Dialogul" și "Zămislirea Maicii Domnului" din Roma, ai parohiei "Buna Vestire" - Ostia 2
si ai parohiei "Sfânta Anastasia" - Prato (Toscana), transmite Romanian Global News.

Programul a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită în ziua Preasfintei Treimi, luându-O ca model
de împreună viețuire într-un singur gând. A urmat împărțirea pe vârste a participanților în patru
grupe de lucru, sub ocrotirea Sfântului Cuvios Benedict de Nursia, a Sfintei Mucenițe Anastasia
Romana, a Sfintei Cuvioase Monica si a Sfântului Ierarh Grigorie Dialogul. Tot în prima zi s-au
desfășurat jocuri de cunoaștere și de constituire a echipei, s-au evidențiat obiective
operaționale ale acestei lucrări pe ansamblu si câteva reguli esențiale, apoi fiecare a amintit ce
are de oferit celorlalți din "bagajul" propriu, daruri ca răbdarea, timpul liber, prietenia, vorba
dulce, care să poată contribui la înfrumusețarea momentelor petrecute în tabără. După acestea
s-au stabilit tot împreună și câteva consecințe la care se poate ajunge în caz de nerespectare a
sfatului dintru început, toate însă cu scopul fundamental de a crește în bucuria specifică fiilor lui
Dumnezeu. Încă din prima seară, in cadrul concursului "Camera Lună", copiii s-au străduit să-și
păstreze camerele în ordine si armonie.

A doua zi, sub îndrumarea Părintelui Profesor Ilie Ursachi, tot în "vis si armonie", au avut
posibilitatea de a "zbura" printre "Somnoroase păsărele" cu "îngerii aproape" la atelierul de
Limbă, cultură și civilizație românească, cunoscând mai bine aspecte din opera si biografia
marelui poet Mihai Eminescu, dar si a povestitorului Ion Creangă, amintindu-și de casa
părintească si de dragostea mamei afirmând :"... și mă alintam la sânu-i, gângurind și
uitându-mă în ochi-i cu drag; și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a
vorbi de la dânsa am învățat."
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Modelul de prietenie sinceră pe care l-au observat la cele două personalități de seamă ale
literaturii române, va rămâne mereu vrednic de urmat. Programul a continuat cu jocuri pe
echipe, apoi observarea țintei și a condițiilor de siguranță pentru tirul cu arcul.

În ziua următoare, pornind de la prima probă supravegheată de Părintele Gheorghe Soponaru,
au învățat cum să caute comoara cea mare, trecând uniți prin mai multe probe si încercări
dificile în urma cărora au primit de fiecare dată garanția că sunt pe calea cea bună, indiciul
aducător de bucurie, pentru a continua cu mai multă râvnă spre comoara cea mult așteptată
din care s-au ospătat la cină.

Ziua următoare a fost marcată de drumeția la Peștera Falvaterra, unde la 200 de metri sub
pământ si la 14 grade Celsius in timpul unei călduroase zile de vară, au descoperit că o mie de
ani valorează cât 25 de centimetri de apropiere intre stalactite si stalagmite, prin fiecare picătură
de apă aparent neînsemnată. Un mult așteptat joc cu apa după o zi așa călduroasă, s-a
concretizat imediat după întoarcerea din drumeție, spre bucuria tuturor.

Programul zilei a continuat cu întrebări adresate preotului din fiecare grupă și spovedanie, ca
pregătire pentru Sfânta Liturghie din ziua de apoi.

Așadar, după Sfânta Liturghie de vineri si pauza de prânz, a urmat descoperirea talentelor, tot
in semn de mulțumire lui Dumnezeu, pentru voci de înger, interpretări la pian si alte urme de
comori încă nedescoperite.

Seara s-a încheiat cu renumitul foc de tabără si cântec împreună, fiind urmate in ultima zi de
concluzii si festivitatea de premiere a tuturor participanților.
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