Episcopii ortodocși din Franța se roagă pentru poporul francez „rănit în intimitatea ființei sale”
Scris de Paris, Franța / Romanian Global News
Miercuri, 17 Aprilie 2019

Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din Franța a publicat un mesaj de solidaritate cu
poporul francez, „rănit în intimitatea ființei sale" ca urmare a incendiului care a izbucnit luni la
Catedrala Notre-Dame din Paris, transmite
www.basilica.ro
, preluat de Romanian Global News.

În comunicat se menționează faptul că monumentul emblematic al Bisericii Catolice din Franța
reprezintă un loc de reculegere și pelerinaj pentru ortodocși.

„Notre-Dame din Paris este mai mult decât o catedrală. Ea este un loc de întâlnire cu
transcendența, un loc de dialog cu istoria și de speranță în infinit".

În încheiere, episcopii ortodocși își exprimă sprijinul și se roagă pentru credincioșii și clerul
Arhidiecezei romano-catolice din Paris, condus de Monseniorul Michel Aupetit.

Comunicatul Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța: text integral

În această primă zi din Săptămâna Sfântă pentru frații și surorile noastre catolice, catedrala
Notre-Dame din Paris tocmai a fost parțial distrusă de flăcări.

Această dramă teribilă este dincolo de înțelegere.

Uimirea face loc ororii. Dincolo de apartenența religioasă și confesională, acest monument
emblematic al Bisericii Catolice din Franța vorbește imaginarului colectiv al lumii.
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Ortodocșilor le face plăcere să se reculeagă acolo, cum ar fi în cazul serbării pomenirii Sfântului
Dionisie din Paris ca semn al trecutului nostru comun sau să venereze sfânta coroană de spini.

Notre-Dame din Paris este mai mult decât o catedrală. Ea este un loc de întâlnire cu
transcendența, un loc de dialog cu istoria și de speranță în infinit.

Această minune arhitecturală a străbătut veacurile, fiind o mărturie a greutăților vremilor, pentru
a deveni simbolul identității Franței.

Credeam Notre-Dame a fi imuabilă. Distrugerea sa parțială ne afectează pe toți cu multă
intensitate.

Împărtășim durerea fraților și surorilor noastre catolice care astăzi își pierd o parte din ei înșiși.
Parizienii, francezii și împreună cu ei toată lumea sunt bulversați.

De asemenea, Adunarea Episcopilor Ortodocși din Franța își oferă întreg sprijinul ei și se roagă
pentru un popor rănit în intimitatea ființei sale și, în special, pentru Arhiepiscopul de Paris,
Monseniorul Michel Aupetit, pentru clerul și toți credincioșii săi care, în această zi Sfântă de
Luni, trăiesc într-o profunzime cu totul specială taina Pătimirii, care, potrivit credinței noastre
comune, nu este niciodată separată de Hristos cel Înviat.

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și-a exprimat solidaritatea cu poporul
francez, Biserica Romano-Catolică și Arhiepiscopia de Paris în urma incendiului izbucnit la
Catedrala Notre-Dame din Paris.

„Suntem profund îndurerați de catastrofa care lovește capitala Franței", a spus Înaltpreasfințitul
Părinte Iosif în numele clerului și credincioșilor Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale și Meridionale.
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„Este vorba despre un simbol asumat ca reper mondial, dincolo de apartenență religioasă sau
de convingeri".

„Martoră peste veacuri a construirii Europei Creștine, în toată complexitatea istorică și
culturală", a adăugat Mitropolitul Iosif despre Catedrala Notre Dame din Paris, „se topește acum
sub povara flăcărilor necruțătoare".

„Suntem alături de Biserica Romano-Catolică și de întregul popor francez în aceste clipe de
mare durere, trăind anticipat și noi pătimirile Mântuitorului".

„Catedrala Notre-Dame de Paris, construită pe parcursul a 182 de ani, este mistuită de flăcări.
Câte un minut pentru fiecare an de sudoare și jertfă au pecetluit ireversibil reperul în jurul căreia
s-a reconstruit Parisul", a adăugat Mitropolitul Iosif într-un comunicat remis Agenției de Știri
Basilica.

„Să nu uităm însă că puterea simbolului este dincolo de ziduri și șarpante!"

„Această tragedie trebuie să ne facă mai responsabili în a prețui valorile, câtă vreme sunt vii și
prezente în mijlocul nostru".

„Focul nemilos aprinde în noi conștiința solidarității creștinilor și a cetățenilor lumii întregi,
deoarece suntem puternici și prin asumarea simbolurilor dincolo de vremelnicia lor".

Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsă luni, 15 aprilie 2019, de flăcări,
într-un incendiu puternic care a distrus celebrul monument parizian, unul dintre cele mai vizitate
obiective turistice ale Franţei.

3/3

