
Ангела Меркел: Папа се интересовао за европско јединство
четвртак, 22 септембар 2011 15:45

Немачки канцелар Ангела Меркел сусрела се данас накратко у Берлину са поглаваром
Римокатоличке цркве папом Бенедиктом XVI, који се нарочито интересовао за тему
јединства Европе, пренели су немачки медији.

  

У краткој размени мишљења Меркелове и папе, који борави у вишедневној посети својој
домовини, било је речи, посебно, о европским темама и финансијској кризи.

  

Папа је показао интересовање посебно за тему Европе и европско јединство, рекла је
Меркелова после сусрета, пренели су медији.

  

Папа и Меркел су се срели у згради Немачке бискупске конференције, а не у
Канцеларској служби, указују медији.

  

Папа Бенедикт XVI је на почетку своје посете Немачкој упозорио на све већу
равнодушност према религији и рекао да је за заједнички живот потребна вера као
повезујућа база, иначе ће свако живети само свој индивидуализам.

  

Папа је, пред око 1.000 гостију у председничком дворцу ''Белви'' у Берлину, рекао да је
религија нужна као основа за функционисање заједништва у друштву и да је, упркос
званичном карактеру посете, он ту да би се срео с људима и говорио о Богу.

  

''Како религија треба слободу, тако је и слободи потребна религија'', цитирао је папа
реформатора Вилхелма фон Кетелера.
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''Срећан сам да реч божју могу да донесем у мојој домовини'', рекао је папа, који је данас
дочекан уз највише војне почасти, али и демонстрације противника његове посете,
окупљених у Берлину испред Бранденбуршке капије.

  

Међу онима који се противе његовој посети су жртве сексуалног злостављања деце у
редовима католичке цркве, али и припадници хомосексуалних организација.

  

Немачка полиција јаким снагама обезбеђује демонстрације.

  

Папа ће данас говорити и у Бундестагу, а бојкот његовог обраћања најавило је око 100
посланика.

  

Посета поглавара Римокатоличке цркве се завршава 25. септембра.

  

(Танјуг)
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