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Patriarhul maronit libanez,
în vizită la Bucureşti

Patriarhul Bisericii Maronite
a Antiohiei şi Întregului Orient,
Cardinalul Mar Bechara
Boutros al-Rahi, a efectuat o
vizită pastorală în România,
în zilele de 12-15 septembrie.
Beatitudinea Sa a participat
la sfinţirea bisericii Sf. Charbel
(comuna Tunari din Ilfov),
prima biserică maronită
din România şi din Europa
Centrală şi de Est.

C

u acest prilej, înaltul
oaspete s-a întâlnit şi
cu Patriarhul Daniel,
moment în care a prezentat situaţia
dificilă prin care trec popoarele
din Orientul Mijlociu în ultima
perioadă, situaţie care pune
în pericol bunele relaţii dintre
comunităţile creştine şi musulmane
din acea regiune. “Astăzi este necesar
ca împreună creştinii şi musulmanii
să lucreze pentru pace şi stabilitate în
zonă”, a spus Cardinalul. PF. Daniel
a adresat oaspetelui un cuvânt de
întâmpinare şi a transmis un mesaj
de solidaritate cu bisericile creştine
din Orientul Mijlociu, precizând că
în Siria şi Liban există şi două parohii
ortodoxe româneşti: la Damasc
şi Beirut. Patriarhul României a
vorbit şi despre Rugăciunea pentru
pace în Orientul Mijlociu, săvârşită
în bisericile şi mănăstirile din
Patriarhia Română la sărbătorea
Naşterii Maicii Domnului (8
septembrie 2013). De asemenea,
el a exprimat speranţa că, prin
rugăciune şi acţiune comună
pentru pace, vor fi depăşite aceste
momente dificile din Orientul
Mijlociu, care se confruntă cu stări
conflictuale.
Patriarhul Bisericii Maronite
a Antiohiei a fost primit şi de
ministrul afacerilor externe, Titus
Corlăţean. Acesta a exprimat
satisfacţia pentru amplitudinea
relaţiilor româno-libaneze şi a
afirmat interesul părţii române de a
intensifica dialogul politic bilateral.
De asemenea, şi-a exprimat

aprecierea pentru rolul activ al
comunităţii libaneze în România,
fapt demonstrat şi de plasarea
oamenilor de afaceri libanezi
în fruntea investitorilor arabi în
economia românească. Şeful
diplomaţiei române a exprimat
sprijinul ferm al ţării noastre
pentru stabilitatea, suveranitatea şi
integritatea teritorială a Libanului
şi pentru principiile conţinute în
Declaraţia de la Baabda. Înaltul

ierarh a atras atenţia asupra
importanţei susţinerii Libanului, ca
stat democratic şi multiconfesional,
de către comunitatea internaţională.
De sărbătoarea Înălţării Sfintei
Cruci,
Patriarhul Antiohiei
maroniţilor a prezidat Liturghia
solemnă de la Catedrala Sf. Iosif
din Bucureşti. De asemenea,
Preafericirea Sa s-a întâlnit şi cu
comunitatea catolică Sf. Şarbel,
care cuprinde circa 30 de familii

irakiene, 40 de familii maronite
libaneze, familii siriene, iordaniene,
egiptene şi palestiniene. Înalta faţă
bisericească a sădit şi un cedru,
arbore cu semnificaţii şi încărcături
simbolice, fiindcă cedrii Libanului
sunt poate cei mai cunoscuţi
copaci din lume, fiindcă în Vechiul
Testament sunt menţionaţi de zeci
de ori. Ca semn al preţuirii faţă de
arborele biblic, libanezii l-au pus şi
pe drapelul ţării lor. (L.Iv)
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