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Pentru a omagia înfrățirea și integrarea tuturor acelora care au ales să trăiască în Sicilia, la
Catania s-a organizat în prag de vacanță, SĂRBĂTOAREA POPOARELOR - un eveniment ce
adună laolaltă, italieni și străini care, deși sunt de alt neam, limbă și cultură, trăiesc și muncesc
în pace, înțelegere și respect, transmite www.episcopia-italiei.it , preluat de Romanian Global
News.

La acest eveniment au participat și enoriași din Parohia Ortodoxă Română "Sfânta Muceniță
Agata", care au mers pe străzile orașului, în procesiune cu un drapel tricolor lung de 20 m, până
la Parcul Bellini, un cadru natural de excepție, aflat în centrul orașului, ce a găzduit această
sărbătoare.

La început s-a intonat imnul fiecărei țări și apoi fiecare grup a oferit celorlalți un program artistic,
specific poporului din care provine.

Când românii au ascultat imnul lor - DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE - gândurile au zburat spre țara
natală, locul drag al copilăriei, locul unde au învățat primele cuvinte, unde au iubit și au muncit,
dar și unde au lăsat o parte din inima lor. La spectacol ei au cântat și au jucat hore, sârbe și alte
dansuri din folclorului românesc.

Părintele paroh Mihai Gabriel Ichim, în discursul său, a mulțumit organizatorilor pentru această
frumoasă întâlnire și a subliniat faptul că românii nu se simt străini pe pământul italian, datorită
limbii latine ce stă la rădăcina graiului românesc , dar și a credinței ortodoxe, soră a
catolicismului, ambele aparținând BISERICII APOSTOLICE - lăsată de Hristos.

Veselia, buna dispoziția și dragostea de cânt și joc au molipsit întreg auditoriul, indiferent de
limba vorbită și cu toții s-au prins în hora românească, o horă a păcii, a colaborării, a prieteniei.
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" Nu uita că ești român,

Ca tatăl tău a fost cioban,

Bunicul tău a fost Traian.

Nu uita că ești român,

Că tatăl tău și mama ta

Bunicul și bunica ta

Te-au învățat dintotdeauna să fi bun."
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