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Logo-ul vizitei pe care Suveranului Pontif o va efectua în România, care cuprinde
motto-ul "'Să mergem împreună!' Papa Francisc în România 31 mai - 2 iunie 2019", invită
la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului, se explică pe site-ul Curiei
Arhiepiscopiei Majore.
"Poporul lui Dumnezeu din România îşi duce existenţa sub ocrotirea Maicii Domnului. România
este numită adesea 'grădina Maicii Domnului', expresie dragă tuturor credincioşilor, folosită şi
de Sfântul Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale din 1999. Vizita Papei Francisc preia această
amprentă tipic mariană, invitând la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului, aşa
cum indică mottoul 'Să mergem împreună!'", se arată în postarea de pe e-communio.ro.

Potrivit materialului menţionat, Suveranul Pontif însuşi a îndemnat adesea la unirea diferitelor
forţe, la renunţarea la egoism şi la acordarea priorităţii binelui comun: "Urmaşul Sfântului Petru
vine în România pentru a invita la unitate, pentru a întări în credinţă. Într-un context confesional
divizat, apelul la unitate primeşte o importantă dimensiune ecumenică".

Culorile utilizate în logo fac trimitere la cele ale drapelului naţional, respectiv albastru, galben şi
roşu.

Papa Francisc va face o călătorie apostolică în România în perioada 31 mai - 2 iunie. Papa
Francisc va vizita oraşele Bucureşti, Iaşi şi Blaj şi sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc.

Papa Francisc va avea o întrevedere cu patriarhul Daniel, cu ocazia vizitei pe care Suveranul
Pontif o va efectua în România între 31 mai şi 2 iunie, a declarat purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

"Ne bucurăm că vizita a fost confirmată şi în virtutea vechilor şi bunelor relaţii dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, relaţii întărite de vizita Papei Ioan Paul al II-lea
din anul 1999 şi reînnoite acum prin apropiata vizită a Papei Francisc. Acesta va fi primit de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul unei întâlniri al cărei program urmează să fie
anunţat. Bunele relaţii dintre cele două Biserici au fost şi sunt manifestate inclusiv prin
ospitalitatea de care se bucură comunităţile de români din multe ţări, mai ales din Italia, unde
multe dintre parohiile româneşti îşi oficiază slujbele religioase în biserici puse la dispoziţie de
comunitatea catolică locală. Precizăm că vizita Papei Francisc în România are loc în urma
invitaţiilor oficiale adresate Sanctităţii Sale de Conferinţa Episcopilor (Catolici) din România,
preşedintele României şi prim-ministrul României", a precizat Vasile Bănescu.
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