MINISTRUL AFACERILOR SOCIALE
AL UNGARIEI ÎN VIZITĂ LA
PATRIARHIE
Marți seara, pe 22 mai / 4 iunie 2019, în ajunul Odovaniei
Paștelui, ministrul Afacerilor Sociale și vice-ministrul
Resurselor Umane din Ungaria, domnul Zoltán Balog, a vizitat
Patriarhia, însoțit de reprezentantul Ungariei la Ramallah,
Dr. Mihail Rada Csaba și de asociații săi.
Reprezentanții Ungariei au fost primiți de către Preafericirea
Sa și de Părinți Aghiotafiți.
La această întâlnire, Preafericirea Sa și Ministrul și-au
amintit zilele vizitei Preafericitului în Ungaria și ajutorul
financiar al Ungariei pentru renovarea acoperișului Basilicii
din Betleem și a Sfintei Ediculei a Sfântului Mormânt, și au
subliniat necesitatea de a sprijini principiile civilizației
creștine și creștinii persecutați mai ales în Orientul
Mijlociu.
Această inițiativă a fost întreprinsă și promovată de Ungaria
și dorește să o continue cu cooperarea Bisericilor.
Spre amintirea acestei vizite și a exprimării sprijinului
Ungariei pentru enoriașii Patriarhiei Ierusalimului,
Preafericirea Sa i-a oferit ministrului o icoană cu orașul
Ierusalim.
Din partea Secretariatului-General

PATRIARHIA
IERUSALIMULUI
PARTICIPĂ
LA
SEMINARUL
SOCIETĂȚII
IMPERIALE
PALESTINIENE ORTODOXE
Joi după-amiază, pe 3/16 mai 2019, la Hotelul Serghei,
adiacent MISSIEI Ruse a Patriarhiei Moscovei, a avut loc un
Seminar condus de S.V. Stepashin,Președintele departamentelor
raionale
și străine ale Societății Imperiale Palestiniene
Ortodoxe, cu ocazia aniversării celor două sute de ani de
sprijin diplomatic al prezenței Rusiei în Orientul Mijlociu.
Hotelul Serghei a fost luat în 1948 de statul Israel și a fost
recent returnat jurisdicției Bisericii Ruse.
La acest seminar, Patriarhia a fost reprezentată de ÎPS
Arhiepiscop Aristarh al Constantinei și Secretarul General,
care a citit următorul discurs al Părintelui nostru și
Patriarh al Ierusalimului Teofil.
„Vă salutăm cu bucuria acestui sezon pascal, cu salutul care
este și triumful credinței noastre ortodoxe. Din acest oraș
sfânt al Ierusalimului, lumina Învierii s-a răspândit în
întreaga lume.
Salutăm acest seminar, acum când vă întâlniți la Ierusalim.Vă
întâlniți într-un moment în care mărturia noastră creștină
este atât de importantă în sprijinul prezenței creștine în
Țara Sfântă și
în Orientul Mijlociu, și când Patriarhia
Ortodoxă Greacă joacă un rol principal în promovarea unor
relații mai profunde dintre comunitățile creștine de aici. O
astfel de adâncire a relațiilor este esențială pentru
bunăstarea unei prezențe creștine vitale și vibrante.

Patriarhia promovează, de asemenea, un important dialog
interconfesional și mai presus de toate,menținem caracterul
multi-etnic, multi-cultural, multi-religios al Ierusalimului
și al Orientului Mijlociu.
Biserica Ierusalimului,care este mama tuturor Bisericilor,
este garantul unității Bisericii Ortodoxe. Recunoaștem în
special rolul pe care Biserica Ortodoxă Rusă l-a jucat de-a
lungul secolelor, și mai ales în perioada otomană, în
sprijinirea Bisericii Ierusalimului din punct de vedere
politic, diplomatic și bineînțeles,financiar. Dar trebuie să
recunoaștem că au existat și momente dificile care au pus la
încercare relația noastră; trebuie să învățăm din ele și să
lucrăm pentru consolidarea unității noastre ortodoxe.
În spiritul unității noastre ortodoxe,trebuie să învățăm din
trecut.Trebuie să vorbim întotdeauna și să acționăm în moduri
care să susțină viața și misiunea Patriarhiei Ierusalimului
din această regiune.Noi suntem Biserica Sfântă Sobornicească
și Apostolească și suntem obligați atât moral,cât și
spiritual, să ne asigurăm că identitatea și mărturia Bisericii
Ortodoxe din Țara Sfântă și din Orientul Mijlociu se bazează
pe temelia de neclintit a unității noastre ortodoxe.
Dorim să profităm de această ocazie pentru a ne exprima
profunda apreciere față de Excelența Sa Președintele
Federației Ruse,Vladimir Vladimirovici Puțin, pentru sprijinul
său material la restaurarea Bisericii Nașterii Domnului din
Betleem și pentru sprijinul său statornic față de misiunea
Patriarhiei.
Vă urăm, domnule Președinte, și seminarului, succes în
deliberările dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să aflăm
roadele discuțiilor.
Hristos a înviat!”
Din partea Secretariatului General

CEREMONIA DE ABSOLVIRE LA
ȘCOLILE
PATRIARHIEI
DIN
IORDANIA
Miercuri seara, în Săptamâna Luminată, pe 18 aprilie/1 mai
2019, a avut loc ceremonia de decernare a diplomelor
absolvenților a școlilor Patriarhale din Iordania, anume
„Patriarhul Diodoros” din Madaba, Fuheis și Zarja, în sala de
recepție a Centrului Cultural din Amman.
Preafericitul Parinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului
Teofil a onorat ceremonia cu prezența Sa, venind din Ierusalim
însoțit de ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, ÎPS
Arhiepiscop Hristofor al Kyriakoupolei și de Preotul Issa
Mousleh.
Ceremonia bine organizată a Început cu imnul național al
Iordaniei.
A urmat intrarea celor 144 de absolvenți din cele patru școli,
în prezența Directoarei Școlilor din Iordania, Doamna Souheira
Betjali, a profesorilor școlilor, a părinților și a altor
apropiați ai acestora, apoi a urmat discursul de bun venit
ținut de Preotul Sotirios Halassa.
Directoarea Școlilor, D-na Suheira Betjali, a ținut de
asemenea un discurs în care a vorbit
despre contribuția
Patriarhiei și munca profesorilor pentru crearea unei educații
de înalta calitate în Școlile Patriarhiei.
A urmat un cântec al unui profesor din școala de la Zarka,
discursuri în limbile arabă, engleză și franceză ale
studenților reprezentativi ai Școlilor, precum și spectacole

de dansuri și cântece tradiționale. Aproape de final Parintele
Issa Musleh a citit discursul Preafericirii Sale.
La sfârșit, ceremonia s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de
absolvire studenților de către Preafericirea Sa și de
Directoarea Școlilor, cu urări de bine în carieră și în viață.
Cu această ocazie, Directoarea Școlilor, D-na Suheira Betjali,
i-a oferit Preafericitului un frumos omofor și un epitrahil,
iar ceremonia s-a încheiat cu imnul național al Iordaniei.
Din partea Secretariatului General

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
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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
Ministrul culturii
Kountoura, a vizitat
Consulul General
Sophianopoulos.

de luni, 29 ianuarie / 11 februarie 2019,
și turismului din Grecia, Dna. Elena
Patriarhia împreună cu asociații ei și cu
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
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ȘEF
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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

