Biserica Bulgariei ia o decizie
fermă împotriva slujirii și
rugăciunii comune la vizita papei
Francisc
Sfântul Sinod al Bulgariei a examinat proiectul agendei pentru viitoarea vizita a
Papei Francisc, în cadrul sesiunii sale de ieri, luând o decizie ferma cu privire la
nivelul adecvat de participare.
Potrivit afirmației afișate pe site-ul oficial al Patriarhiei, ierarhii bulgari au decis
în unanimitate, că nu poate fi vorba de nici o forma de rugăciune sau slujire în
comun cu Papa Francisc, întrucât este strict interzisă de către sfintele canoane
ale Bisericii.
De asemenea, Sinodul nu a binecuvântat participarea unui diacon al Bisericii
Bulgariei, ca traducător al lui Francisc în timpul vizitei sale.
Potrivit declarației, ierarhii au decis să trimită o scrisoare la Nunțiul Apostolic al
Vaticanului din Bulgaria, Anselmo Guido Pecorari, menționând că, întrucât
invitația pentru vizita Papei a venit de la autoritățile statului, principalele
evenimente ar trebui să fie coordonate cu agențiile guvernamentale, deși Prea
Fericirea Sa, Patriarhul Neofit și membrii Sinodului, sunt pregătiți să-l primească
pe Papa la Patriarhie pe 5 mai, în conformitate cu programul stabilit.
Traseul Pontifului include, de asemenea, „rugăciunea particulară înaintea
Tronului Sfinților Chiril și Metodiu la Catedrala Patriarhală a Sfântului Alexandru
Nevski”, deși Sinodul Bulgariei a anunțat că este posibilă o vizită la Catedrala
Patriarhală”, dorim să subliniem că orice formă de slujire liturgică sau de
rugăciune în comun, precum și purtarea de veșminte liturgice este inacceptabilă
pentru noi, întrucât sfintele canoane interzic acest lucru .”
În consecință, Corul Patriarhal nu va participa în nici un caz la vizită.
Participarea oricărui reprezentant al Bisericii Bulgare la orice alte evenimente
incluse în program este „imposibilă”, se arată în declarație. Programul Papei

include și alte slujbe, inclusiv o „Rugăciune pentru pace împreună cu
reprezentanții bulgari ai diferitelor culte religioase la Piața Nezavisimost”.
Mai mult, ierarhii au scris Nunțiului Apostolic: „În ceea ce privește sugestia
conform căreia diaconul Ivan Ivanov să fie interpret în timpul vizitei Papei
Francisc în Bulgaria – Sinodul nu-și dă binecuvântarea, cu excepția vizitelor în
clădirea Sfântului Sinod și a catedralei Patriarhale Sf. Alexandru Nevski.”
„Nu se dă binecuvântare clericilor Bisericii Ortodoxe Bulgare-Patriarhia Bulgariei,
să participe la nici un eveniment inclus în programul vizitei Papei Francisc în
Bulgaria”, se arată în declarație.
Papa a vizitat Georgia în septembrie-octombrie 2016, iar Biserica Georgiană a
manifestat aceeași reținere și respect pentru tradiția sfântă ortodoxă, la întâlnirea
cu Papa, neparticipând la nici o slujba comună sau rugăciune.
Biserica Georgiei și a Bulgariei sunt cele două Biserici Ortodoxe Locale care s-au
retras din Consiliul Mondial ecumenist al Bisericilor.
Sofia, 4 aprilie 2019
Bulgarian Holy Synod takes hard stance against attending any services during
Pope Francis’ visit in May

Citiți și:
Scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei și Bucovinei cu privire la
venirea papei în orașul ortodox Iași

