A V-a ediție a Universității de Vară a fost deschisă prin rugăciune de către PS Atanasie de Bogdania
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Luni, 10 iunie 2019, au debutat, din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului
Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cursurile celei de a V-a ediții a
Universității de Vară „Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina".
Organizate de către Centrul de Studii Teologice „Sfântul Dionisie Exiguul", al Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei, la Centrul Tabor din Gaiata, în Apeninii Modenezi, acestea se
desfășoară sub spectrul tematic al „Satului Romanesc", trasmite www.episcopia-italiei.it ,
preluat de Romanian Global News.

Universitatea se bucură de prezența unui corp profesoral de excepție, format din personalități
de seamă ale culturii și teologiei românești contemporane: prof. univ. dr. Ioan Bocșa, pr. prof.
dr. Cristian Muntean, pr. conf. univ. dr. Radu Mureșanu, pr. prof. dr. Ioan Pintea și, nu în ultimul
rând, diac. conf. univ. dr. Sorin Mihalache.

Înainte de începerea cursurilor, s-a cerut milostivirea și binecuvântarea lui Dumnezeu printr-o
slujba de Te Deum, săvârșită de un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Părinte Atanasie de
Bogdania, Arhiereul-vicar al Episcopiei noastre.

Importanta cursurilor Universității de Vară „Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfânta Mare Muceniță
Ecaterina", pentru formarea continuă a clericilor din Episcopia Italiei și, indirect, pentru
sănătatea spirituală a comunității românești din Peninsula Italică, dovedită în cele patru ediții
anterioare, a atras după sine implicarea în ediția actuală a Ministerului pentru Românii de
pretutindeni, care a oferit un suport material consistent, pentru buna desfășurare a ediției 2019
a Universității.

Ediția din acest an a Universității de Vară se bucură de o prezență semnificativă din partea
doamnelor preotese și a tinerilor Nepsis care, alături de preoții participanți, vor purta în
comunitățile parohiale de care aparțin, spiritul academic definit și sfânt conservat, al satului
nostru românesc.
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