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Episcopul Hușilor a declarat luni pentru Agerpres că este solidar cu poporul francez, care trece
printr-un moment foarte greu, suferind o mare pierdere în urma incendiului izbucnit la
Catedrala Notre-Dame din Paris, scrie
www.activenews.ro
, preluat de Romanian Global News.

„Orice națiune are un simbol. Când arde simbolul, totul se ruinează. Ca unul care a trăit în
Paris, sunt solidar cu poporul francez, care iubește frumos și nefandosit un simbol. Vive la
France!", a spus Preasfințitul Părinte Ignatie.

Imediat după ce președintele Franței a declarat pe contul său de Twiter „la fel ca toți
compatrioții noștri, sunt trist în această seară să văd cum arde această parte din noi", episcopul
Hușilor a spus într-o postare pe Instagram că Emmanuel Macron, „președintele unei țări
declarat laice, iubește mai mult catedralele decât spitalele", făcând astfel referire la cei care
contestă construirea Catedralei Mântuirii Neamului în România.

Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsă luni de flăcări, într-un incendiu
puternic care a distrus celebrul monument parizian, unul dintre cele mai vizitate obiective
turistice ale Franței.

Înainte de a păstori episcopia Hușilor, Preasfințitul Părinte Ignatie a fost arhiereu vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, care face parte din Mitropolia Europei
Occidentale și Meridionale.

Patriarhia Română a transmis marți „profunda" solidaritate cu poporul francez în urma
incendiului care a afectat Catedrala Notre-Dame din Paris, exprimându-și dorința ca acest lăcaș
de cult, „simbol al Europei creștine", să fie restaurat cât mai curând.
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„Patriarhia Română a primit cu adâncă întristare vestea despre incendiul care, în seara zilei de
15 aprilie 2019, a distrus acoperișul Catedralei Notre Dame din Paris, monument religios, istoric
și arhitectural de valoare inestimabilă, simbol al creștinismului european, cunoscut în întreaga
lume și vizitat în fiecare an de milioane de pelerini și turiști.

Emblemă venerabilă a Europei catedralelor, biserică încărcată de istorie (începută în 1163),
care a rezistat vicisitudinilor vremurilor de-a lungul a peste 850 de ani, aceasta a fost acum grav
afectată, producându-se, pe lângă pagube materiale imense, și o consternare la nivel
internațional.

Ne exprimăm profunda solidaritate cu poporul francez, greu încercat în aceste zile de o severă
pagubă adusă unui simbol spiritual național și internațional. Totodată, dorim ca această
Catedrală, simbol al Europei creștine, să fie restaurată cât mai curând, în special cu ajutorul
tuturor celor care iubesc valorile spirituale ale patrimoniului religios și cultural universal", se
spune în comunicatul Patriarhiei Române.

Un mesaj de solidaritate cu poporul francez a fost transmis și din partea Mitropolitului Iosif al
Europei Occidentale și Meridionale, al cărui sediu mitropolitan se află în apropierea Catedralei
Notre-Dame.

Mitropolitul Iosif, ierarh al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române din Europa Occidentală și
Meridională, și-a exprimat solidaritatea cu poporul francez, biserica Romano-Catolică și
Arhiepiscopia de Paris în urma incendiului care a devastat luni Catedrala Notre-Dame din Paris.

„Suntem profund îndurerați de catastrofa care lovește capitala Franței", a transmis mitropolitul
Iosif în numele clerului și credincioșilor Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și
Meridionale, într-un comunicat pentru agenția de știri Basilica.
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