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Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului
Episcop Vicar Atanasie de Bogdania, duminică 19 mai 2019, a avut loc prima ediţie a
"Festivalului Bucuriei" în Protopopiatul Piemonte III, festival care a unit într-un singur zâmbet
peste o sută de copii din Protopopiat, a consemnat Angelica Olenici pentru www.episcopia-itali
ei.it
, preluat de
Romanian Global News.

Gazda evenimentului a fost parohia "Sf. Niceta de Remesiana" din Susa, păstorită de Pr. Ionuţ
Olenici, care împreună cu credincioşii din această parohie au creat o atmosferă primitoare
pentru toți cei invitați.

În cuvântul de deschidere adresat tuturor celor prezenţi, PC. Părinte Protopop Marius Floricu, a
subliniat importanţa acestei întalniri pentru copiii şi tinerii români din Protopopiat, cât şi pentru
punerea în valoarea a tradiţiei populare româneşti.

Cuvântul de deschidere a sfinției sale a fost precedat şi de salutul de bun venit al domnului
Sandro Plano, primarul din Susa, care și-a exprimat bucuria de a fi prezent la" o aşa caldă şi
primitoare atmosferă de sărbătoare", menţionând buna şi frumoasa colaborare cu Biserica
Ortodoxă şi cu românii în general, îndemnându-i să ducă mai departe frumoasa tradiţie a
poporului român, chiar dacă se află departe de ţară.

Atât în deschiderea Festivalului cât şi în încheierea acestuia am avut prilejul să avem în mijlocul
nostru un musafir "surpriză" venit din România, tenorul Costel Busuioc, care a încântat inimile
celor prezenţi prin intervențiile sale muzicale.

La acest Festival au participat şapte parohii din Protopopiatul Piemonte III la diferite secţiuni:
muzică, dans, poezie, teatru, pictură de icoane pe sticlă, pictură pe lemn, tablouri cu temă
religioasă şi laică.
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Cea care a deschis Festivalul Bucuriei a fost Parohia "Sfinţii Martiri Evlampie şi Evlampia"
Collegno, urmată de parohiile "Sfinţii 40 de Martiri din Sevastia" Moncalieri, Parohia „Sfântul
Ioan de la Râşca şi Secu" Settimo Torinese, Parohia "Sfântul Iuliu Veteranul" Rivarolo, Parohia
"Sfântul Iosif cel Milostiv" Carignano, Parohia "Sfântul Niceta de Remesiana" Susa și Parohia
"Sfântul Teotim al Tomisului" Giaveno.

Pe toată durata spectacolului, într-o atmosferă feerică, plină de bucurie, copiii şi tinerii
participanţi au interpretat cântări pascale, cântece pentru copii, s-au recitat poezii cu temă
religioasă şi patriotică, s-au interpretat cântece la pian, saxofon şi vioară, au prezentat scenete,
dar nu a lipsit nici şezătoarea şi dansul popular. Toate aceste reprezentări au încântat în mod
deosebit auditoriul şi au fost îndelung apreciate cu aplauze.

Numărul însemnat de participanţi din aproape toate parohiile Protopopiatului, precum şi modul
frumos în care s-au prezentat demonstrează încă odată dorinţa tinerilor de a arăta şi transmite
mai departe tot ce are mai frumos neamul românesc.

Toate grupurile de copii şi tineri au fost premiate cu diplome de participare şi premii speciale,
pentru că , așa cum spunea părintele protopop "la un festival al bucuriei nu trebuie să se verse
lacrimi decât de bucurie, fără urme de invidie sau alte lucruri de acest gen care strică
comuniunea între noi". Parohiile care vor reprezenta Protopopiatul Piemonte III în etapa finală,
ce va avea loc în 9 iunie la Firenze sunt: pentru expoziția de tablouri si icoane - Parohia „Sfântul
Ioan de la Râşca şi Secu" Settimo Torinese, instrumental - Parohia " Sfinţii 40 de Mucenici din
Sevastia" Moncalieri, cântec - Parohia "Sfântul Iuliu Veteranul" Rivarolo și Parohia "Sfântul
Teotim al Tomisului" Giaveno .
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