ANUNȚ
AL
IERUSALIMULUI

PATRIARHIEI

Răspunsul Patriarhiei Ierusalimului la conținutul cărții
domnului Demetrios Alikakos cu privire la Lumina Sfântă este
cel care a fost deja dat de la Secretariatul General, și anume
că „poziția oficială a Patriarhiei Ierusalimului referitoare
la slujba Sfintei Lumini este aceea inclusă în programul
Săptămânii Sfinte a fiecărui an, de pe site-ul Patriarhiei,
din studiile Părinților Aghiotafiți și în special ale
răposatului aghiotafit Kallistos Miliaras din Revista „Nea
Sion” și ceea ce se deduce din Sfânta Biblie și din scrierile
Părinților Bisericii”.
Din partea Secretariatului-General
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Site-ul web al Patriarhiei din Ierusalim anunță cititorii că
Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului,
Teofil, va fi în Qatar, de duminică, 8/21 februarie până
duminică 11/24 februarie 2019. Preafericirea Sa va onora cu
prezenta sfințirea Sfintei Biserici a Sfântului Isaac Sirul,
vineri 9/22 februarie 2019.
Detalii despre eveniment vor fi postate în timp util.
Din partea Secretariatului General

PREAFERICITUL PATRIARH AL
IERUSALIMULUI CA INVITAT LA A
DOUA
CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ
ASUPRA
ORIENTULUI MIJLOCIU DE LA
ATENA
De duminică, 16/29 octombrie până marți, 18/31 octombrie 2017,
Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului
Teofil participă ca oaspete la „A doua Conferință
internațională de la Atena despre pluralismul religios și
cultural și coexistența pașnică în Orientul Mijlociu”,
organizată de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia. La
această conferință, Preafericitul Patriarh a fost însoțit de
Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh de
Constantina, de Arhidiaconul Marcu și de părintele exarh în
Atena, Arhimandritul Damian.
La sosirea Preafericirii sale pe Aeroportul „Eleftherios
Venizelos” cu un zbor al companiei aeriene El Al Airways, a
fost întâmpinat de Exarhul Sfântului Mormânt la Atena,
Arhimandritul Damian și de reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe din Grecia.
În dimineața zilei de luni, 17/29 octombrie 2017, Excelența
Sa, președintele Republicii Elene, domnul Prokopios
Pavlopoulos, a declarat Conferința deschisă, urându-le bun
venit participanților și subliniind faptul că în țara
binecuvântată a Greciei, unde au fost concepute și s-au născut

valorile spirituale ale democrației și ale civilizației,
conflictul dintre civilizații ar putea fi discutat și depășit.
Omul este epicentrul
drepturilor omului.

civilizației,

purtătorul

valorilor

Discursul rostit de Preafericitul Părinte al nostru și
Patriarh al Ierusalimului la această conferință este
disponibil pe link-ul de mai jos (în limba engleză):
http://www.jp-newsgate.net/en/2017/10/30/35549

Din partea Secretariatului General
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Dorim să aducem la cunoștința Bisericilor Ortodoxe surori
faptul că Arhimandritul Andrei Aleme, născut în Nazaret, a
fost demis oficial din Patriarhia Greacă Ortodoxă a
Ierusalimului și nu mai apartine de ea.
Din partea Secretariatului-General

VANDALISM
LA
MĂNĂSTIREA
CATOLICĂ BEIT JIMAL
Miercuri noaptea, pe 7/20 septembrie, persoane rămase
necunoscute până în momentul de față au atacat mănăstirea
catolică Beit Jimal de lângă orașul Beit Shemesh și au
vandalizat grav icoanele mozaicului care ilustrează evenimente
din viața lui Hristos și martiriul primului Sfânt mucenic și a
arhidiacon Ștefan.
Această mănăstire a fost ținta a trei acte similare de
vandalism în ultimii patru ani.
Patriarhia Ierusalimului condamnă în mod solemn acest act de
vandalism inacceptabil care subminează coexistența religioasă
pașnică în Țara Sfântă, își exprimă sprijinul față de
Patriarhia Latină și solicită arestarea și pedepsirea legală a
vandalilor.
Din partea Secretariatului-General

APELUL PATRIARHILOR ȘI AL
CONDUCĂTORILOR
BISERICILOR
CREȘTINE DIN IERUSALIM
Conducătorii Bisericilor Creștine din Ierusalim, încheindu-și
misiunea în cadrul reuniunii lor din 12/25 august 2017 de la
Patriarhia Greco-Ortodoxă, prezidată de Preafericitul Teofil,
Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului, au făcut un apel
urgent astăzi, 23 august / 5 septembrie 2017, la protejarea

proprietății creștinilor împotriva deciziei nedrepte a
Tribunalului israelian care dă drept de cauză contractelor
ilegale de închiriere a hotelurilor de la Poarta Jaffa care
aparțin Patriarhiei Greco-Ortodoxe, și împotriva legii propuse
de 40 de miniștri din Knesset care au refuzat dreptul
Bisericilor creștine de a-și administra propriile proprietăți.
Declarația cuprinde următoarele:

Declarația comună a Patriarhilor și Conducătorilor Bisericilor
din Ierusalim „Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea,
ajutaţi pe cel apăsat …“Isaia 1.17

În iulie 2017, noi, șefii Bisericilor din Ierusalim, ne-am
văzut obligați să facem o declarație publică pentru a ne
exprima îngrijorarea cu privire la încălcările Status Quo-ului
care guvernează Locurile Sfinte și garantează drepturile și
privilegiile Bisericilor. Acest Status Quo este universal
recunoscut atât de autoritățile religioase cât și de guverne
și a fost dintotdeauna susținut de autoritățile civile din
regiunea noastră.
Ne aflăm acum uniți încă o dată în condamnarea recentelor
încălcări, din nou, ale Status Quo-ului. În astfel de
chestiuni, Conducătorii Bisericilor sunt hotărâți și uniți în
opoziția noastră față de orice acțiune, a oricărei autorități
sau grup care subminează acele legi, acorduri și reglementări
care ne-au guvernat viețile de secole.
Au existat și alte acțiuni care constituie o încălcare clară a
Status Quo-ului. Hotărârea din cazul „Poarta Jaffa” luată
împotriva Patriarhiei Ortodoxe Grecești din Ierusalim, pe care
noi o considerăm nedreaptă, precum și un proiect de lege din
Knesset motivat politic care ar limita drepturile Bisericilor
asupra proprietății noastre, sunt alte atacuri asupra

drepturilor pe care Status Quo-ul le-a garantat întotdeauna.
Vedem în aceste acțiuni o încercare sistematică de a submina
integritatea Sfântului Oraș al Ierusalimului și a Țării Sfinte
și de a slăbi prezența creștină. Afirmăm în termeni cât mai
clari cu putință că o comunitate creștină vitală și vibrantă
este un element esențial din alcătuirea societății noastre
diverse și că amenințările la adresa comunității creștine pot
doar să sporească tensiunile tulburătoare care au apărut în
aceste vremuri tumultuoase.
Astfel de încercări de a submina comunitatea creștină din
Ierusalim și din Țara Sfântă nu afectează numai o singură
Biserică; ele ne afectează pe toți și îi afectează pe creștini
și pe toți oamenii binevoitori din întreaga lume. Am fost
mereu credincioși misiunii noastre de a ne asigura că
Ierusalimul și Sfintele Locuri sunt deschise tuturor, fără
deosebire sau discriminare, și suntem unanimi în susținerea
acțiunilor noastre, inclusiv a unui recurs la Înalta Curte,
împotriva hotărârii judecătorești luate în cazul „ Poarta
Jaffa” și în opoziția noastră față de orice lege propusă care
ar restricționa drepturile Bisericilor asupra proprietăților
noastre.
Prin urmare noi, cei cărora Purtarea de Grijă a lui Dumnezeu
ne-a încredințat atât îngrijirea Locurilor Sfinte cât și
supravegherea pastorală a comunităților creștine locale din
Țara Sfântă, facem apel la colegii noștri – conducători de
Biserici, și la credincioșii din întreaga lume, precum și la
șefii guvernelor și la toți oamenii de bună voință, să ne
sprijine pentru a ne asigura că nu se vor face și alte
încercări, din orice direcție, de a schimba Status Quo-ul
istoric, dispozițiile și spiritul acestuia.
Nu putem sublinia îndeajuns situația foarte gravă pe care
acest asalt recent sistematic asupra Status Quo-ului o crează
în raport cu integritatea Ierusalimului și starea de bine a
comunităților creștine din Țara Sfântă, precum și asupra

stabilității societății noastre.
Noi, șefii bisericilor din Ierusalim, stăm uniți, hotărâți
în lucrarea noastră pentru reconciliere și pentru o pace
dreaptă și durabilă în regiunea noastră, și ne rugăm ca
Dumnezeu să binecuvinteze toate popoarelor Iubitei noastre
Țări Sfinte.

Patriarhii și Conducătorii Bisericilor din Ierusalim
+Patriarhul Teofil al III-lea, Patriarhia Greacă Ortodoxă
+Patriarhul Nourhan Manougian, Patriarhia Apostolică Ortodoxă
Armeană
+Arhiepiscop Pierbattista
Apostolic, Patriarhia Latină

Pizzaballa,

Administrator

+Pr. Francesco Patton, ofm, Custode al Țării Sfinte
+Arhiepiscop Anba Antonious, Patriarhia Coptă Ortodoxă,
Ierusalim
+Arhiepiscop Swerios Malki Murad, Patriarhia Siriană Ortodoxă
+Arhiepiscop Aba Embakob, Patriarhia Etiopiană Ortodoxă
+Arhiepiscop Joseph-Jules Zerey, Patriarhia Greacă-MelkităCatolică
+Arhiepiscop Mosa El-Hage, Exarhat Patriarhal Maronit
+Arhiepiscop Suheil Dawani, Biserica
Ierusalimului și a Orientului Mijlociu

Episcopală

a

+Episcop Munib Younan, Biserica Evanghelică Luterană din
Iordania și din Țara Sfântă
+Episcop Pierre Malki, Exarhat Patriarhal Catolic Sirian

+Msgr. Georges Dankaye’, Exarhat Patriarhal Catolic Armean
(Septembrie 2017)

ÎNTÂLNIREA
BISERICILOR
IERUSALIM

CONDUCĂTORILOR
CREȘTINE
DIN

Vineri dimineața, pe 12/25 august 2017, a avut loc o întâlnire
a conducătorilor Bisericilor Creștine din Ierusalim la
Patriarhia Ortodoxă Greacă din Ierusalim, prezidată de
Preafericitul Teofil, Părintele nostru și Patriarhul
Ierusalimului.
La această întâlnire, conducătorii Bisericilor Creștine au
dezbătut recenta decizie nedreaptă a Tribunalului israelian,
care a dat dreptate de cauză închirierii ilegale a hotelurilor
de la Poarta Jaffa, care aparțin Patriarhiei, precum și legea
propusă și prezentată în Knesset cu privire la proprietățile
Bisericilor Creștine, și a făcut o declarație despre care
puteți citi mai multe pe acest link:
http://ro.jerusalem-patriarchate.info/?p=34665
cu rezerva că va fi dată o declarație mai detaliată în timp
util.
Din partea Secretariatului-General
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DECLARAȚIE A PATRIARHILOR ȘI
A
ÎNTÂI-STĂTĂTORILOR
BISERICILOR DIN IERUSALIM
Întâi-stătătorii Bisericilor din Ierusalim s-au întâlnit
vineri, 25 august 2017, pentru a discuta chestiuni presante cu
care se confruntă comunitățile creștine în Țara Sfântă, și în
special în Ierusalim.
În timpul întâlnirii, întâi-stătătorii Bisericilor din
Ierusalim au discutat despre evoluția recentă a cazului
juridic al proprietății de la Poarta Jaffa, care aparține
Patriarhiei Ortodoxe Grecești. Ei s-au referit la proiectul de
lege al Knessetului privitor la proprietățile Bisericii care,
dacă va fi aprobat, va avea ramificații semnificative asupra
prezenței noastre creștine în Țara Sfântă.
Conducătorii Bisericilor din Ierusalim vor face în curând o
declarație publică cu privire la aceste două chestiuni.

Patriarhii și Conducătorii Bisericilor din Ierusalim

PROGRAMUL
SLUJBELOR
DIN
SĂPTĂMÂNA MARE LA PREA SFÂNTA
BISERICĂ A ÎNVIERII
De pe 26 martie/8 aprilie până pe 4/17 aprilie 2017
Sâmbăta lui Lazăr
Vecernia Patriarhală: 15:00 *
Duminica Floriilor
Sfânta Liturghie Patriarhală: 08:00 *
Denia: 18:15 *
Sfânta și Marea Luni
Sfânta Liturghie a darurilor mai
Înfricoșătoarea Golgota: 09:00

înainte

sfințite

pe

înainte

sfințite

pe

înainte

sfințite

pe

Denia: 18:15 *
Sfânta și Marea Marți
Sfânta Liturghie a darurilor mai
Înfricoșătoarea Golgota: 09:00
Denia: 18:15 *
Sfânta și Marea Miercuri
Sfânta Liturghie a darurilor mai
Înfricoșătoarea Golgota: 09:00
Sfânta și Marea Joi
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala
Sfântului Iacob: 06:30

Slujba Spălării Picioarelor în Curtea Sfântului Mormânt: 09:00
Sfânta și Marea Vineri
Ceasurile Împărătești pe Înfricoșătoarea Golgota: 10:45
Vecernia Patriarhală: 15:00 *
Denia Prohodului: 23:00
Sfânta și Marea Sâmbătă
Slujba Sfintei Lumini: 13:00
Slujba Învierii: 00:00 (miezul nopții)
Duminica Paștelui
Slujba celei de-a doua Învieri: 13:00

*Slujbele marcate cu steluță vor fi transmise în direct de
postul de radio și de canalul de televiziune al site-ului
Patriarhiei Ierusalimului.

Părintele Teletarh al Patriarhiei
Arhimandritul Bartolomeu

PROGRAMUL
SLUJBELOR
DIN
SĂPTĂMÂNA MARE LA BISERICA

MĂNĂSTIRII SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI
CONSTANTIN și ELENA

De pe 27 martie/9 aprilie până pe 4/17 aprilie 2017
Orele indicate mai jos corespund orei Greciei și orei
României, care coincide cu ora din Israel.
Duminica Floriilor
Utrenia și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la
05.00
Vecernia la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Luni
Ceasurile și Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfințite
la 06.30
Pavecernița Mare la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Marți
Ceasurile și Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfințite
la 06.30
Pavecernița Mare la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Miercuri

Ceasurile și Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfințite
la 06.30
Pavecernița Mare – Taina Sfântului Maslu la 17:00
Sfânta și Marea Joi
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la 04:30
Denia celor douăsprezece evanghelii la 18:15
Sfânta și Marea Vineri
Ceasurile Împărătești la 08.00
Denia Prohodului la 18:30
Sfânta și Marea Sâmbătă
Ceasurile și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la
08:00
Sfintele Paști
Utrenia & Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
la 01:10 – după miezul nopții;
Luni, a doua zi de Paște
Sfânta Liturghie la 08:00

Tipicarul Bisericii Mănăstirii
Arhimandritul Alexie

