Papa Francisc către Fanar:
„Suntem hotărâți să restabilim
comuniunea deplină”
Pontiful Roman a scris în mesajul său tradițional către Patriarhul Bartolomeu
despre lucrarea care urmărește „restabilirea comuniunii depline” între Catolici și
Ortodocși.
La 30 noiembrie 2019, conducătorul „Bisericii” Romano-Catolice, Papa Francisc,
a trimis un mesaj de felicitare Patriarhului Bartolomeu cu prilejul sărbătorii
Sfântului Apostol Andrei cel Dintâi-Chemat – Sfântul patron al Patriarhiei
Constantinopolului .
În mesaj, pontiful roman a subliniat că prin intermediul delegației BRC, care
participă la festivitățile Patriarhatului Constantinopolului, el transmite
„asigurarea intenției de neclintit a „Bisericii Catolice”, precum și a mea personal,
de a continua în angajamentul nostru de a lucra pentru restabilirea comuniunii
depline între Creștinii din Orient și Occident. ”
Reamintind cea de-a 40-a aniversare a Comisiei Internaționale Mixte pentru
Dialogul Teologic între Bisericile Romano-Catolice și Ortodoxe, care este
sărbătorită în acest an, conducătorul RCC a menționat că problema restabilirii
comuniunii „continuă să provoace Bisericile noastre”.
„În timpul vizitei sale la Fanar, Papa Ioan Paul al II-lea a spus că„ întrebarea pe
care ar trebui să ne-o punem nu este dacă putem restabili comuniunea deplină, ci
mai degrabă dacă avem dreptul să rămânem separați ”, a scris pontiful. „Această
întrebare, care este doar aparent retorică, continuă să provoace Bisericile noastre
și solicită ca toți credincioșii să răspundă printr-o reînnoire a atitudinii și a
comportamentului.”
În același timp, pontiful a subliniat că „urmărirea restabilirii comuniunii depline
între Catolici și Ortodocși nu se limitează cu siguranță doar la dialogul teologic, ci
se realizează și prin alte căi ale vieții ecleziale”.
„Relațiile noastre sunt întreținute mai presus de toate, prin gesturi autentice de

respect și stimă reciprocă. <…> Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au început
deja această călătorie promițătoare, așa cum atestă inițiativele noastre comune.
Am încredere, de asemenea, că, în contexte locale, toți vom consolida din ce în ce
mai mult dialogul zilnic al iubirii și al vieții în proiecte spirituale, pastorale,
culturale și caritabile comune ”, a scris conducătorul BRC în discursul său adresat
Patriarhului Bartolomeu.
Așa cum a informat UJO, în zilele de 29 și 30 noiembrie 2019 la Fanar, sunt
organizate sărbători cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei cel DintâiChemat, la care au participat Patriarhul Theodor, Primatul Bisericii Ortodoxe a
Alexandriei și reprezentanți ai „Bisericii” Romano-Catolice, conduși de Kurt Koch,
președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștine.
Pope Francis – to Phanar: We are determined to restore full communion

