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Κύριλλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Κυβερνήτη της
Επικράτειας του Περμ, Ντ. Ν. Μαχόνιν, τον Μητροπολίτη Περμ και
Κουνγκούρ κ. Μεθόδιο, και φυσικά τους συγγενείς και φίλους των
θυμάτων των πυροβολισμών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ερευνών του Περμ
. Ταυτόχρονα, προέτρεψε τον Μητροπολίτη Περμ να συνδράμει όλους
όσους έχουν ανάγκη είτε επειδή είναι τραυματίες είτε επειδή έχασαν
δικούς τους ανθρώπους.
Διαβάστε τι έγραψε στην επιστολή του:
«Παρακαλώ δεχτείτε τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια για το τραγικό
περιστατικό στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ερευνών του Περμ, που είχε ως αποτέλεσμα
να σκοτωθούν και να τραυματιστούν νεαροί συμπατριώτες μας. Τα νέα αυτού του
σκληρού εγκλήματος έπληξαν με θλίψη την καρδιά μου.

Ελπίζω ότι η περιφερειακή ηγεσία θα καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για
να παράσχει βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων και θα ενδιαφερθεί τόσο για
τα θύματα όσο και τους συγγενείς τους. Με τη σειρά τους, οι κληρικοί της
Μητροπόλεως Περμ είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν πνευματικά όλους εκείνους που
έχουν ανάγκη από ποιμαντική φροντίδα.
Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τραγωδία, η οποία
μας πείθει για την ανάγκη υιοθέτησης πιο προσεκτικής στάσης απέναντι στην
νοητική κατάσταση των εφήβων και την προστασία τους από καταστροφικές
επιρροές και επικίνδυνα χόμπι.
Μοιραζόμενος τη θλίψη με όλους όσους επλήγησαν, προσεύχομαι στον Φιλάνθρωπο
Κύριο, να δείξει αγάπη και έλεος για τις ψυχές των θυμάτων, να θεραπεύσει τους
τραυματίες και να δώσει παρηγοριά και δύναμη σε όλους τους συγγενείς και
φίλους των θυμάτων.
Συλλυπητήρια
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Ακολουθεί η επιστολή προς τον Σεβασμιώτατο:
Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περμ και Κουνγκούρ Μεθόδιο,
Σεβασμιώτατε!
Η είδηση της θηριωδίας που έγινε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ερευνών του Περμ,
όπου πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, αντήχησαν στην καρδιά
μου με βαθιά θλίψη.
Ελπίζω ότι οι κληρικοί της επισκοπής που ανατέθηκε στη φροντίδα σας θα
παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη στις οικογένειες και τους φίλους των
νεκρών και τραυματιών, καθώς και σε εκείνους για τη ζωή των οποίων
αγωνίζονται τώρα οι γιατροί.
Ο Παντοδύναμος Κύριος, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς και είναι κυρίαρχος
της αθανασίας (κανόνας της 5ης φωνής το πρωί του Σαββάτου), ας αναπαύσει με
τους αγίους τις ψυχές των νεοαναχωρησάντων δούλων Του, ας στείλει ίαση στους
τραυματίες κι ας δυναμώσει όλους τους πληγέντες αυτής της θλίψεως στη
δοκιμασία.
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