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real holidays. As the solemnity and beauty of celebration
are becoming ever more subtle and fragile, broader dimensions – joint participation, historical memory, and
the common affirmation of life – are gradually eliminated from the “space” of holidays. Festivities are organized

acts of identity; in fact, encounters that put particular
phases of life into a broader frame. A sense of God is concurrently a sense for festivity: it is ultimately God who
weaves the festive attire of the soul.
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