Papa Francisc, vizită în România. Chirieac: Mai important decât alegerile prezidențiale
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Papa Francisc vine într-o vizită oficială în România, pe data de 31 mai, pentru trei zile. Analistul politic Bogdan Chiriea
comentat evenimentul important care va avea loc în țara noastră.

Papa Francisc va rămâne trei zile în România, timp în care va vizita și Catedrala Mântuirii Neamului. Bogdan Chirieac consid
momentul venirii Papei Francisc în țara noastră este un eveniment chiar mai important decât alegerile prezidențiale.

'O binecuvântare pentru România'

''Orice vizită de acest nivel este o binecuvântare pentru România și este în egală măsură meritul diplomației românești, da
Înaltei Preafericirii Sale Patriarhul Daniel. Pentru o vizită oﬁcială a Papei este nevoie și de invitația statului, dar și de in
bisericii dominante. Se întâmplă un lucru într-adevăr deosebit. Când a venit Ioan Paul al II-lea, în '99, și a fost meritul incont
al președintelui Emil Constantinescu și al Patriarhului Teoctist, România a ieșit din sfera orientală și a intrat oﬁcial în
occidentală. Când Papa a venit la București și a spus: Am pășit în Grădina Maicii Domnului, a fost un moment de înaltă semniﬁc
cu impact. Un miliard de oameni din această lume sunt catolici, inclusiv vârfuri excepționale din toate domeniile de activitat
doresc ca vizita Papei Francisc, mai neconformist, probabil bine ales de Dumnezeu și de conclavul de la Roma, cel mai bin
pentru acest moment istoric, să ajute România să consolideze rolul său de prim bastion al civilizației occidentale în această p
Europei. Bastion, dar și în același timp punte, deschidere, către lumea care se întinde la Est de România.

'Mai important decât alegerile prezidențiale'

Este un moment excepțional. Nu este ușor din punct de vedere religios, al bisericii. Știți foarte bine ce a fost în Cipru din pu
vedere al Bisericii Ortodoxe. Papa Francisc a oferit lumii posibilitatea ca toate bisericile creștine să se reunească. Probabil că
cel mai important eveniment al acestui an pentru România, la egalitate cu alegerile prezidențiale sau poate
mai important decât alegerile prezidențiale.'', a aﬁrmat analistul politic Bogdan Chirieac, prezent prin legătură telefon
cadrul emisiuniii ''Obiectiv'', de la Antena 3.
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