O
DELEGATIE
A
LIDERILOR
BRITANICI MUSULMANI VIZITEAZA
PATRIARHIA
Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea a fost încântat să
primească o delegație de lideri britanici musulmani la
Patriarhie, pe 6 aprilie 2019. Delegația s-a aflat într-o
misiune de informare în Țara Sfântă, explorând oportunități
pentru pace și reconciliere.
Delegația a discutat rolul Bisericilor din Țara Sfântă, ca o
forță pentru pace și reconciliere, care este prezentă de
aproape 2000 de ani. Ei au discutat, de asemenea, despre
moștenirea comună a creștinilor, a evreilor și a musulmanilor
și despre modul în care este venerată împreună în orașul sfânt
al Ierusalimului: oraș care este sfânt nu doar prin istorie,
ci prin rugăciunea constantă care o înconjoară.
Din partea Secretariatului-General

SEMINARUL TEOLOGIC DIN SFÂNTA
ARHIEPISCOPIE
A
CIPRULUI
VIZITEAZĂ PATRIARHIA
Vineri, 23 februarie / 8 martie 2019, Peafericitul Părinte al
nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și Părinți
aghiotafiți, împreună cu niște pelerini, au primit Seminarul
Teologic al Sfintei Arhiepiscopii a Ciprului, un grup de 15
elevi și directorul lor, Cuviosul Arhimandrit Benedict
Ioannou.

În cadrul acestei întâlniri, Preafericirea Sa a făcut referire
la ajutorul pe care Patriarhia îl primește de la Seminarul
teologic al Bisericii din Cipru, sub îndrumarea
Arhimandritului Benedict, Școala primind membri ai Patriarhiei
să studieze acolo și să slujească după absolvire, ca Preoți.
Directorul Școlii, Arhimandritul Benedict, I-a mulțumit
Preafericirii Sale pentru încrederea în Școală și pentru
ajutorul și beneficiile spirituale pe care le oferă
pelerinilor în pelerinaj și I-au oferit un disc din Leukara.
Din partea Secretariatului-General

DISTINCȚII
MEMBRILOR
IORDANIA
PATRIARHIE

ONORIFICE
EPARHIEI
DIN
OFERITE
DE

Joi seara, în Săptămâna Brânzei, pe 22 februarie / 7 martie
2019, Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al
Ierusalimului Teofil i-a onorat cu medalia de Stavrofor al
Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt pe distinșii
credincioși ortodocși care sunt fii spirituali ai Patriarhiei,
pentru munca lor în construcția de biserici și activitățile de
caritate din comunitate și din centrele de caritate, care
promovează progresul spiritual și prosperitatea comunităților
lor. Ceremonia a avut loc la Amman la Mitropolia Patriarhiei,
în prezența vicarului patriarhal, ÎPS Arhiepiscop Hristofor al
Kyriakoupolei, a ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, a
preotului Issa, reprezentantul pentru presa în limba arabă a
Patriarhiei, Arhidiaconul Marcu și mulți preoți din Iordania,

precum și mulți alți oameni. Preafericitul Părinte a decernat
medalia următoarelor persoane:
1 Domnul Faouzi Shnouda
2 Domnul Qaisar Aldaoud
3 Domnul Elias Atallah
4 Domnul Ibrahim Quakish
5 Domnul Iskandar Aldaoud
De asemenea, Preafericirea Sa a oferit o placă onorifică
reprezentând Sfânta Mitropolie din Amman unor membri de seamă
ai eparhiei.
În cadrul acestei ceremonii, Preafericirea Sa a anunțat
donarea a 250.000 de dinari iordanieni pentru începerea
construcției unei Catedrale Sfinte în orașul Fuheis, o
suburbie a orașului Amman, și l-a onorat de asemenea pe
profesorul și preotul teolog Psara Evagelo Dahabra, care este
membru al Curții Bisericești, cu distincția de epitrop
stavrofor.

O DELEGATIE DIN GRECIA SI DIN
CIPRU VIZITEAZA PATRIARHIA
PENTRU A DISCUTA CHESTIUNI
LEGATE DE EXPATRIATI
Miercuri, 14/27 februarie 2019, o delegație formata din 10
persoane din Grecia și Cipru a vizitat Patriarhia pentru a

discuta chestiunile legate de expatriați. Delegația Greciei a
fost condusă de domnul Kouik, Ministrul Adjunct al Afacerilor
Externe al Greciei și delegația cipriote a fost condusă de
domnul Fotios Fotiou, Comisar Prezidential în chestiuni legate
de expatriați, fiind însoțiți de Consulul General al Greciei
în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos și de Ambasadorul
Ciprului în Israel, doamna Thessalia Siambou.
Acest grup prestigios a fost primit de Preafericitul Părinte
al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de Părinți
aghiotafiți.
În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre importanța
cunoașterii și difuzării limbii grecești pentru păstrarea
identității naționale și despre rolul semnificativ al
Bisericii în această misiune.
Preafericitul Părinte i-a informat pe membrii delegației
despre eforturile Patriarhiei de păstrare a identității romortodoxe a turmei sale și de ajutorul ei în cooperarea cu
oficialii guvernamentali relevanți pentru renovarea Sfintei
Mănăstiri a Sf. Ioan Botezătorul de lângă râul Iordan, căreia
i s-a redat statutul de lăcaș de pelerinaj, mai ales în timpul
sărbătorii Bobotezei.
Membrii delegației I-au mulțumit Preafericitului Părinte
pentru această întrevedere și pentru darurile Sale, I-au
oferit darurile lor și i-au cerut rugăciunile pentru
prosperitatea și siguranța poporului grec, și I-au cerut
binecuvântarea ca să se închine la Sfântul Mormânt.
Din partea Secretariatului General

MINISTRUL
ADJUNCT
TURISMULUI
DIN
CIPRU
VIZITĂ LA PATRIARHIE

AL
ÎN

În după-amiaza zilei de luni, 29 ianuarie / 11 februarie 2019,
a vizitat Patriarhia Ministrul adjunct al Turismului din
Cipru, domnul Sava Perdiou, însoțit de reprezentanți ai
Ambasadei Ciprului la Tel-Aviv, doamna Luiza Varakla și de
domnul Constantin Hrisanthou.
Excelența Sa, domnul Ministru adjunct, a fost primit de
Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului
Teofil, însoțit de Părinți Aghiotafiți.
Cu ocazia acestei vizite a avut loc o discuție importantă
despre strânsa colaborare care a existat încă de la început
între Bisericile Ierusalimului și a Ciprului și despre bunele
legături din prezent între Cipru și Israel, spre folosul
cetățenilor acestor două țări și al țărilor învecinate.
S-a subliniat de asemenea rolul Bisericii Ciprului ca inel de
legătură a poporului cipriot și lucrarea de reînființare a
Reprezentanței Sfântului Mormânt în Lefkosia cu aprobarea și
ajutorul Sfintei Arhiepiscopii a Ciprului.
Preafericitul a mulțumit și pentru intervenția Președintelui
Ciprului, domnul Nikos Anastasiadou, pe lângă Prim-Ministrul
Israelului, domnul Veniamin Netaniahu, în favoarea
Patriarhiei. A dăruit domnului Perdiou o icoană în basorelief
a Sfintei Cetăți a Ierusalimului, icoana Maicii Domnului
Ierusalimița și a Baldachinului Sfântului Mormânt de curând
restaurat, urându-i ca problema Ciprului să aibă o soluționare
dreaptă. Domnul Perdiou, la rândul său, a oferit
Preafericitului o plachetă cu o ramură de măslin.
Din partea Secretariatului-General

MINISTRUL CULTURII DIN GRECIA
ÎN VIZITĂ LA PATRIARHIE
În după-amiaza zilei de luni, 29 ianuarie / 11 februarie 2019,
Ministrul culturii și turismului din Grecia, Dna. Elena
Kountoura, a vizitat Patriarhia împreună cu asociații ei și cu
Consulul General
Sophianopoulos.

al

Greciei

în

Ierusalim,

Christos

Doamna Ministru a fost primită de Preafericitul Părinte al
nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de părinții
aghiotafiți.
În cadrul acestei întâlniri, a avut loc o conversație
interesantă cu privire la susținerea numeroșilor pelerini care
vizitează Țara Sfântă din multe țări ortodoxe, sprijinirea
turismului religios și cultivarea unei bune cooperări cu
Ministerul Turismului din Israel. De asemenea, s-a făcut
referire la renovarea Ediculei Sfântului Mormânt în anul
2016-2017 prin parteneriatul-cheie cu Primul Ministru al
Greciei, Domnul Alexis Tsipras.
Apoi, după schimbul de daruri, doamna Kountoura a vizitat
Biserica Sfântului Mormânt ca să se închine.
Din partea Secretariatului-General

SECRETARUL
MINISTERULUI
EXTERNE
AL
PATRIARHIE

ȘEF
AL
DE
AFACERI
GRECIEI
LA

În dimineața zilei de vineri, 26 ianuarie / 8 februarie 2019,
Secretarul General al Ministerului Afacerilor Externe al
Greciei, dl. Demetrios Paraskevopoulos, a vizitat Patriarhia,
însoțit de Secretarul biroului său, Dl. Kremydas, și de
Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos
Sophianopoulos.
Dl. Paraskevopoulos a fost primit de Preafericitul Părinte al
nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de părinți
aghiotafiți.
În timpul acestei întâlniri a avut loc o conversație
interesantă despre respectul primit de Patriarhie, ca primă
instituție ecleziastică din Țara Sfântă, din partea Regatului
Iordaniei, a Autonomiei Palestiniene și a Israelului, datorită
echilibrului pe care Patriarhia îl susține prin politica sa de
reconciliere.
De asemenea, s-a pus accent pe cooperarea Bisericilor Creștine
din Ierusalim, sub conducerea Patriarhiei, în chestiuni
referitoare la creștinii din Țara Sfântă.
Apreciind buna
Paraskevopoulos
pentru aceasta,
oferindu-i daruri

cooperare pe termen lung a domnului
în sprijinul Patriarhiei și mulțumindu-i
Preafericirea Sa a încheiat întrunirea
din Ierusalim și binecuvântările Lui.

Din partea Secretariatului-General

IERARHI
DIN
MOSCOVEI
ÎN
PATRIARHIE

PATRIARHIA
VIZITĂ
LA

În după-amiaza zilei de luni, 22 ianuarie / 3 februarie 2019,
doi ierarhi ai Patriarhiei Moscovei, împreună cu un grup de
pelerini, au vizitat Patriarhia și au fost primiți de
Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului
Teofil. Preafericirea Sa le-a vorbit despre ajutorul
duhovnicesc pe care îl pot obține de pe urma pelerinajului lor
în Țara Sfântă și la Patriarhie.
Din partea Secretariatului-General

ÎNALT
PREASFINȚITUL
MITROPOLIT AL AUSTRO-UNGARIEI
ÎN VIZITĂ LA PATRIARHIE
În după-amiaza zilei de luni, 22 ianuarie / 3 februarie 2019,
ÎPS Mitropolit Arsenie al Austro-Ungariei din Patriarhia
Ecumenică a vizitat Patriarhia, însoțit de episcopul Paisie al
Apameiei și de un grup de 50 de pelerini. Vizita sa a fost o
continuare a îndelungatei sale tradiții de a face un pelerinaj
anual în Țara Sfântă. Înalt Preasfinția Sa a fost primit cu
căldură de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al
Ierusalimului Teofil, care a binecuvântat pelerinii și le-a

adresat cuvinte duhovnicești părintești.
Din partea Secretariatului-General

TĂIEREA VASILOPITEI LA CLUBUL
GREC DIN IERUSALIM
Sambată

seara,

pe

20

ianuarie

/

2

februarie

2019,

Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil a
tăiat Vasilopita (prăjitura de Anul Nou) a Comunității
Grecești de la Ierusalim în timpul ceremoniei modeste
organizate la Clubul Grec din Ierusalimul de Vest, de lângă
Consulatul Grec .
Ceremonia a fost onorată de prezența Consulului General al
Greciei la Ierusalim, Christos Sophianopoulos, a doamnei
Consul Katherine Tzima, reprezentanta Ambasadei cipriote în
Tel-Aviv, doamna Luiza Varakla, a Doctorului Demetrios
Karousis și a expatriaților greci.
După troparul Sfântului Vasile, Preafericirea Sa a urat un An
Nou Fericit, apoi a tăiat Vasilopita și a împărțit bucățile de
Vasilopita tuturor.
Președintele Comunității, dl. Anastasios Damianos, I-a
mulțumit Preafericirii Sale, spunând că festivitatea de tăiere
a Vasilopitei are loc în această zi de pomenire a Sfântului
Eftimie, în timpul căreia Comunitatea greacă îl onorează cu
recunoștință pe binefăcătorul său, aghiotafitul Eftimie, fost
Schevofilax al Sfântului Mormânt, căruia îi datorează nu numai
Clubul ci și existența sa.
Din partea Secretariatului-General

