Benedikt XVI. přijal delegaci
konstantinopolského patriarchátu
Benedikt XVI. přijal delegaci
ekumenického
patriarchátu
Konstantinopole, která se každoročně
účastní slavnosti sv. Petra a Pavla v
Římě. „Cesta ekumenického úsilí
zahájená na koncilu před padesáti lety
bude pokračovat,“ řekl při té příležitosti
papež a poděkoval patriarchovi
Bartoloměji I. za jeho otevřenost k
dialogu a jeho nasazení při hlásání
evangelia. Delegaci ekumenického patriarchátu tvořili Emmanuel Adamakis, metropolita Francie a
předseda úřadu pravoslavné církve při EU; Ilias Katre, biskup z Philomelionu z USA a diakon Paisios
Kokkinakis, sekretář posvátného synodu ekumenického patriarchátu.
„Kázání svatých Petra a Pavla, zpečetěné mučednictvím,“ obrátil se papež ke členům delegace, „je
pevným a trvalým základem církve. Ve věrnosti pokladu víry, předaného apoštoly, spočívají kořeny
společenství, které již nyní zakoušíme.“ Benedikt XVI. připomněl blížící se padesáté výročí zahájení
Druhého vatikánského koncilu (11. října):
„Právě v souvislosti s tímto koncilem, na kterém se účastnili jako «bratrští delegáti» představitelé
ekumenického patriarchátu, byla započata nová fáze vztahů mezi našimi církvemi. Chceme chválit
Pána zejména za opětovné nalezení hlubokého bratrství, které nás spojuje, a také za teologický
dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví v důvěře, že i v nynější fázi je možné činit pokroky.“
Papež dále připomněl „nezapomenutelnou postavu ekumenického patriarchy Athenagorase,“ od
jehož smrti uplyne za pár dní čtyřicet let.“ Tento patriarcha i jeho nástupce Dimitrios spolu s papeži
Janem XXIII. a Pavlem VI. „oživováni touhou po jednotě církve, která plyne z víry v Krista Pána,
učinili odvážné kroky, kterými umožnili nové vztahy mezi ekumenickým patriarchátem a katolickou
církví. Benedikt XVI. dále vyzdvihl přínos nynějšího patriarchy Bartoloměje I., který se ve šlépějích
svých předchůdců profiloval na mezinárodní úrovni především svojí otevřeností pro dialogu mezi
všemi křesťany a službou hlásání evangelia v soudobém světě.
„Kéž nám všemohoucí Bůh dává stále plnější společenství podle své vůle, abychom jako „jedno srdce
a jedna duše“ (Sk 4,32) mohli chválit Jeho jméno.“
Končil Benedikt XVI. svou promluvu na dnešním setkání s delegací konstantinopolského patriarchátu.
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