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Anul acesta, la 17 martie, în toată Biserica Ortodoxă s-a sărbătorit Chipul lui Dumnezeu în
lumea aceasta: Ortodoxia.La inițiativa Sfântului Sinod, în biserică s-a făcut colecta pentru
Fondul Misionar Central, în vederea susținerii parohiilor izolate, care au o situație precară, a
consemnat preoteasa Geta Ichim pentru www.episcopia-italiei.it , preluat de Romanian Global
News.

Credincioșii din provincia Cataniei, s-au adunat cu mic, cu mare, la biserica "Sfânta Muceniță
Agata", pentru a-și arăta apartenența la credința pe care au primit-o din străbuni, credința
ortodoxă.

Pentru aceasta s-au pregătit și au postit în prima săptămână din Postul Paștilor, s-au spovedit
și au primit Trupul și Sângele Domnului la Sfânta Liturghie.

Și în exterior s-au împodobit cu cele mai prețioase veșminte ale sufletului lor, straiele
costumului neamului românesc .

Au luat cu ei de acasă și icoana cea mai iubită, fereastra spre cer prin care a coborat Hristos, și
sfinții săi, seară de seară, atunci când s-au simțit singuri printre străini, atunci când au plâns de
dorul copilului lăsat în România, pentru a munci, atunci când nu aveau de lucru și au trebuit să
colinde zile în șir pentru a găsi o nouă slujbă, atunci când au fost bolnavi, dar și atunci când au
fost fericiți, când au dat slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.

Cu toate acestea, ortodocșii înțeleg icoana așa cum se spune în Pastorala Sfântului Sinod:

"Sfântul Ioan Damaschin afirmă că icoana este imaginea care reprezintă natura umanã văzută
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a Fiului lui Dumnezeu cel nevãzut: „Odinioară– spune el –Dumnezeu cel necorporal şi fără de
formă nu era zugrăvit deloc. Acum, însă, prin faptul că «Dumnezeu S-a arătat în trup», fac
icoana chipului văzut al lui Dumnezeu. Nu mă închin materiei, ci mă închin Creatorului materiei,
Creatorului Care S-a făcut pentru mine materie şi a primit să locuiască în materie şi a săvârşit
prin materie mântuirea mea."

Procesiunea cu sfintele icoane pe străzile orașelor, are loc an de an în prima duminică din
postul mare, oriunde trăiesc ortodocșii.

Atunci ei se adună în jurul preotului paroh și se împodobesc cu icoanele sfinților, care le înalță
rugăciunile lor spre cer, atunci ei își manifestă credința în fața cetățenilor în mijlocul cărora
trăiesc, de orice neam ar fi ei.

Pe străzile din Catania s-au putut vedea icoanele cu Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Sa,
sfântul Leon al Cataniei, Sfinții Apostoli, Sfântul Nicolae, ocrotitorul marinarilor și prietenul
copiilor, Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie teologul și Ioan Gura de Aur, Sfinții mucenici
Dimitrie și Gheorghe, Sfintele Parascheva, Ecaterina și Filofteia, Sfinții împărați Constantin și
Elena, Sfântul Stelian ocrotitorul copiilor, Sfântul Ioan Botezătorul și mulți alții.

Trăind într-o lume catolică, procesiunea noastră pe străzile de la poalele vulcanului Etna, a
surprins plăcut trecătorii, care încercau să deslușească chipurile sfinților la care se rugau ei
înșiși.

Cu emoție, cei mai mici copii au mers alături de părinți și bunici cu iconițe în mâini, acele iconițe
ce stau acasă la loc de cinste, când seara se roagă la Maica Domnului și la Tatăl ceresc,
rostind cu glas suav "Înger, îngerașul meu ..."

Părintele paroh Mihai Gabriel Ichim, a avut ca oaspete pe părintele Serghei de la Parohia
Ortodoxă Rusă "Sfânta Muceniță Agata" din Catania, care a venit însoțit de câțiva credincioși.
Împreună au săvârșit slujba de Te-Deum la Duminica Ortodoxiei, în limbile română, italiană și
slavonă. Unitatea de credință a arătat că în fața lui Dumnezeu, toți ortodocșii, indiferent de
neam, suntem făpturi ce căutăm drumul spre Împărăția Cerească, mântuirea și viața veșnică.
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Duminica Ortodoxiei reprezintă HRAMUL Bisericii noastre drept măritoare, ziua când prăznuim
biruința dreptei credințe asupra ereziilor.

Fie ca această zi să ne ajute să conștientizăm frumusețea și înțelepciunea credinței noastre,
pentru a cunoaște, pentru a trăi și a propovădui Ortodoxia zi de zi.

În cinstea biruinței icoanelor, la Duminica Ortodoxiei, în parohia noastră s-a finalizat pictura
tavanului din biserică.
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