PS Atanasie de Bogdania a binecuvântat terenul unde va fi ridicată noua biserică și un așezământ social î
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Miercuri, 3 iulie 2019, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania a săvârșit,
alături de un sobor de preoți, o slujbă de binecuvântare a terenului aflat în curs de achiziționare
de către Parohia „Sfânta Cuvioasă Melania Romana" din Ragusa. Pe terenul aflat în orașul
sicilian Vittoria se va construi un complex parohial alcătuit din biserică, spații destinate diferitelor
activități catehetice și un așezământ social ce va deservi nevoilor comunității românești greu
încercată în această parte a Italiei, transmite Episcopia Italiei pe site-ul său, preluat de
Romanian Global News.

În cuvântul de învățătură transmis cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Atanasie le-a vorbit celor
prezenți despre comunitatea bisericii ca pridvor al Împărăției lui Dumnezeu, iar locașul bisericii
este locul sfințit în care omul intră și se roagă spre a-și sfinți propria viață și spre a descoperi
tainele cele cerești. De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre grija față de aproapele nostru,
felicitând inițiativa părintelui paroh și a credincioșilor de a ridica un așezământ social pentru a
veni în ajutorul celor aflați în nevoi.

La final, Preacucernicul Părinte Nicolae Chilcoș, parohul comunității din Ragusa, a mulțumit
Preasfințitului Părinte Atanasie pentru binecuvântarea acestui demers al parohiei, cu nădejde
că Domnul, prin cei pe care îi va alege, va rândui a se finaliza acest gând al credincioșilor,
îndreptat nu doar către slujirea liturgică și catehetică, ci și spre slujirea aproapelui, prin centrul
social ce va fi construit lângă biserică.

La eveniment a fost prezent și părintele Beniamino Sacco, parohul comunității catolice „Spirito
Santo" din Vittoria, cel care a oferit sprijin comunității românești din Vittoria spre a avea un loc
în care aceasta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu.
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