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APRINDEREA PRIMEI LUMÂNÎRI DE ADVENT LA CARASOVA
luni, 14 ianuarie 2019

În data de 1 decembrie, într-o zi de sâmbt, aproximativ 330 de tineri
ai Diecezei de Timioara au participat la aprinderea primei lumânri
de pe coroana de Advent, în localitatea Caraova.

Evenimentul a fost organizat de parohia local, unde este paroh preotul Rebegila Petru, împreun cu Centrului Diecezian
de Tineret al Episcopiei Romano-Catolice de Timioara, iar unul dintre suscintorii principali a fost Uniunea Croacilor din
România.

Tinerii catolici au ajuns la ora 10.00 la Caraova, unde l-au ascultat pe preotul Daniel Dumitru, paroh de Oravia, care le-a
vorbit despre &bdquo;mulimea de bagaje&rdquo; care stau în drumul lor ctre cer, cum ar fi arogana sau singurtatea,
accentuând c prin rugciune ctre Sfânta Fecioar Maria, acestea pot deveni mai uoare sau pot chiar disprea, în timp ce preotul
Daniel Pozsonyi, capelan în parohia romano-catolic Lugoj, le-a vorbit despre cât de important este ca aceast perioad de
ateptare i rugciune s îi fie închinat Fecioarei Maria, i c fiecare Rozariu rostit este &bdquo;un buchet de trandafiri&rdquo;
adus Ei.

Începând cu ora 16.00, în biserica Înlarea Maicii Domnului din Caraova, Excelena Sa Jozséf Csaba Pál, Episcop de
Timioara, a celebrat Sfânta Liturghie în cadrul creia a avut loc aprinderea primei lumânri de Advent. Pstorul Diecezei a
accentuat faptul c în vremurile acestea este grea meninerea pe calea cea dreapt, el spunându-le tinerilor: &bdquo;Când ai
inta în faa ta, când tii pentru ce trieti, atunci cu greu vei cdea&rdquo;.

Aceast perioad de Advent este bine s fie pentru fiecare un timp de cugetare i de ateptare, de pregtire i rugciune pentru
venirea pe lume a pruncului Mesia. Lumânrile de Advent, care se aprind pe rând, trebuie s fie pentru sufletele oamenilor
felinare de speran, lumin i iubire, dup cum printele episcop a subliniat în predica sa: &bdquo;Dac tu îl iubeti pe Isus i pe
semenii ti, atunci trieti în lumin&rdquo;.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul Rebegila Petru le-a adresat cuvinte de mulumire preoilor prezeni i în mod deosebit
episcopului Csaba Pál. De asemenea, preotul Rebegila le-a mulumit i tuturor credincioilor care au participat la sfânta
slujb, precum i instituiilor din Caraova care au contribuit la organizarea acestui eveniment religios. Tot la finalul slujbei,
ansamblul folcloric din Clocotici a susinut un scurt program, cântând la tamburin cântece religioase.

Adventul este o tradicie ale crei rdcini se afl în secolul al XIX-lea, în Germania, când un pastor a realizat pentru prima dat,
ajutat de mai mulci copii ai strzii, o astfel de coronic. Coronica de Advent veste_te apropierea Crciunului, ne pregte_te
pentru aceast srbtoare, treze_te în noi setea de rugciune _i ne arat c Isus este adevrata lumin, spun preocii romanocatolici. Fiecare lumânare are o semnificacie religioas. Se spune c prima lumânare este cea a profetului, a doua, a
Betleemului, cea de-a treia este a pstorilor, iar ultima, a îngerilor. Coronica de Advent va fi înlocuit, în Ajunul Crciunului, de
bradul împodobit.
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