
Sute de credinciosi la Boboteaza din Piata Mare
Sibienii s-au inghesuit la slujba tinuta de Mitropolitul Laurentiu Streza.

 Gerul naprasnic nu a putut tine departe sutele de sibieni care au participat ieri la slujba de Boboteaza din
Piata Mare, oficiata de Mitropolitul Ardealului, iPS Laurentiu Streza si un sobor de preoti. Seria
evenimentelor religioase prilejuite de sarbatoarea Bobotezei a debutat la primele ore ale diminetii atat la
Catedrala Mitropolitana cat si la fiecare biserica din Sibiu. Dupa Liturghie sibienii s-au incolonat pe opt
trasee delimitate din timp de Mitropolia Ardealului si au pornit spre centrul orasului. in Piata Mare, in
jurul pranzului, s-au intalnit credinciosii din toate cartierele Sibiului si din cateva localitati invecinate si
au ascultat cu smerenie slujba oficiata de Mitropolitul Ardealului si un numeros sobor de preoti. La
eveniment a fost prezent si prefectul judetului, Ilie Haralambie Mitea. „in gerul Bobotezei simtim caldura
launtrica a praznicului pe care il sarbatorim astazi, ca o incununare a sarbatorilor de iarna ", a spus iPS
Laurentiu Streza dupa ce a sfintit butoaiele pline cu sute de litri de apa. Pentru acest eveniment in centrul
Sibiului a fost adusa o cisterna de apa, iar pentru a preveni eventualele imbulzeli in jur de 50 de jandarmi
au asigurat buna desfasurare a procesiunii.

 Boboteaza se serbeaza in fiecare an in data de 6 ianuarie. Este considerata sarbatoarea care incheie ciclul
sarbatorilor de iarna si reprezinta momentul nasterii spirituale a Mantuitorului. Potrivit traditiei, in ajun
de Boboteaza se pregateste o masa asemanatoare celei de Craciun. Pana la sosirea preotului cu Iordanul,
nimeni nu se atinge de mancare. Deasemenea, o parte din bucatele de pe masa sunt adaugate in hrana
animalelor. Astfel, traditia spune ca animalele vor fi protejate de boli si bune de prasila.
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