ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Предстоятелите на Поместните Православни Църкви
поздравиха председателя на ОВЦС
с 55-годишнината му

На 24 юли 2021 г., деня, в който се чества паметта на света равноапостолна княгиня Олга, в Свето
Кръщение Елена, председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската
Патриаршия, ректорът на Общоцърковната аспирантура и докторантура «Свети равноапостолни
Кирил и Методий» митрополит Волоколамски Иларион отслужи Божествена литургия в храма
«Свети мъченици и изповедници Михаил, княз Черниговски, и неговият болярин Теодор
чудотворци», който влиза в комплекса на Черниговското Патриаршеско подворие. В сградите на
подворието се помещава Общоцърковната аспирантура и докторантура.

На този ден владика Иларион навърши 55 години.

На Божествената литургия на архипастиря съслужиха управляващият делата на Московската
Патриаршия митрополит Воскресенски Дионисий, представителят на Патриарха на Антиохия и
целия Изток при Патриарха Московски и на цяла Русия митрополит Филипополски Нифон,
Саранският и Мордовският митрополит Зиновий, представителят на Сръбския Патриарх при
Патриарха Московски и на цяла Русия епископ Моравишки Антоний, заместителят на
председателя на ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), представителят на Православната
Църква на Чешките земи и Словакия при Московския Патриаршески престол архимандрит
Серафим (Шемятовски), предстоятелят на подворието на Руската Православна Църква в Карлови
Вари протойерей Николай Лишченюк, секретарят на ОВЦС по междуправославните отношения
протойерей Игор Якимчук, секретарят на ОВЦС по делата на далечната чужбина протойерей
Сергий Звонарьов, секретарят на ОВЦС по междухристиянските отношения йеромонах Стефан
(Игумнов), секретарят на ОВЦС по междурелигиозните отношения свещеник Дмитрий Сафонов.

Дяконския чин оглави помощникът на председателя на ОВЦС протодякон Владимир Назаркин.

На богослужението се молеха предстоятелката на Воскресенския Новодевически манастир
игумения София (Силина) и служители на ОВЦС.

На сугубата ектения бяха отправени молитвени прошения за избавяне от коронавирусната
инфекция.

След сугубата ектения владика Иларион отправи молитва, четена по време на разпространение
на вредоносна зараза.

След завършека на Божествената литургия управляващият делата на Московската Патриаршия
митрополит Воскресенски Дионисий прочете приветственото послание на Светейшия Патриарх
Московски и на цяла Русия Кирил по случай 55-годишнината на митрополит Иларион. От лицето
на Предстоятеля на Руската Православна Църква митрополит Дионисий поднесе на
председателя на ОВЦС старинна икона на Спасителя и букет бели рози.

От името на Блаженейшия Патриарх Антиохийски Йоан владика Иларион бе поздравен с
рождения си ден от представителя на Патриарха Антиохийски и на целия Изток при Патриарха
Московски и на цяла Русия митрополит Филипополски Нифон. Пожелавайки на йерарха добро
здраве и по-нататъшни успехи на високия му пост в служението му на Руската Църква, владика
Нифон, в частност, каза: «Вие, скъпи Владико, давате пример на служещите заедно с Вас за
преданост на Църквата и Родината. Своето разностранно образование Вие използвате за благото
на Църквата: оглавявате най-стария синодален отдел, укрепващ връзките между Църквите и
народите. Вашето ярко пастирско слово, увлекателните Ви богословски книги, възвишената Ви
музика разкриват пред хората богатството на Светата Църква».

«Да Ви даде Господ Своята благодат, за да се изпълнят благите Ви намерения за слава на
Руската Църква и Велика Русия», каза в заключение Филипополският митрополит Нифон.

Приветствено послание за Волоколамския митрополит Иларион постъпи също и от
от Блаженейшия Патриарх на Светия град Йерусалим и цяла Палестина Теофил III.

Представителят на Сръбския Патриарх при Патриарха Московски и на цяла Русия епископ
Моравишки Антоний прочете поздравителното послание на Светейшия Патриарх Сръбски
Порфирий.

Поздравлението на Блаженейшия Митрополит на Чешките земи и Словакия Ростислав прочете
представителят на Православната Църква на Чешките земи и Словакия при Московския
Патриаршески престол архимандрит Серафим (Шемятовски).

Поздравителните послания от Предстоятелите на Румънската, Българската, Полската
Православни Църкви, а също и поздравлението на Предстоятеля на Православната Църква в
Америка прочете секретарят на ОВЦС по междуправославните отношения протойерей Игор
Якимчук.

След това към присъстващите се обърна митрополит Иларион:

«Ваше Високопреосвещенство, високопочитаеми владико Дионисий,

Ваши Високопреосвещенства, владико митрополит Нифон, владико митрополит Зиновий,

Ваше Преосвещенство, владико Антоний,

скъпи отци, почитаема майко игумения, скъпи братя и сестри!

Бих искал преди всичко да изразя благодарност на Бога за онези години, които съм живял на
тази земя, и най-вече за това, че още от младини Господ ме призова в Своята Света Църква и аз
всеки ден получавам от Църквата духовно подхранване, духовна утеха и вдъхновение за всички
трудове, които Господ чрез Свещеноначалието ми възлага. Без това вдъхновение нищо не би
могло да се извърши от онова, което е извършено и се прави.

Служението на обикновения енорийски свещеник превъзхожда човешките сили, защото
свещеникът трябва или да поема върху себе си скърбите, болките, греховете на другите хора, или
да се учи да пропуска всичко това през сърцето си и след това да го възлага върху Бога. А ако
говорим за архиереите, за онези, комуто Свещеноначалието дава високи отговорни послушания,
то тази отговорност нараства многократно. И не биха стигнали никакви човешки сили за носенето
на тези църковни служения, ако Сам Господ не ни укрепваше – нас свещенослужителите – със
Своята благодат.

Понякога в нашия живот се случва така, че телесните сили оскъдняват. Ала никога не трябва да
оскъдняват духовните сили, никога не трябва да се появява онова, което на съвременен език се
нарича «опустошеност», когато човек изведнъж губи вкус към служението, което извършва. Това е
най-печалното, което може да се случи на един свещенослужител. Дай Боже никой от нас да не
изпита никога такива минути, от които се оплакват понякога съвременните свещенослужители.

Господ, укрепвайки ни в свещеническото ни служение, постоянно ни дава възможността да
общуваме с Него чрез молитвата, чрез светата Евхаристия, да се причастяваме със Светите
Христови Тайни. Именно това ни дава сили да вършим нашето служение.

Бих искал сърдечно да благодаря на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил,
който преди повече от четвърт век ме призова в своя екип и чийто помощник в течение на всички
тези години се явявам. Благодаря за оказаното ми доверие, за това, че имам възможността да
отговарям за една от най-важните сфери на църковната дейност – външните църковни връзки.
Радвам се на това, че днес тук до мен присъстват служителите на Отдела за външни църковни
връзки.

Бих искал сърдечно да благодаря чрез Вас, скъпи владико митрополит Нифон, Негово
Блаженство Блаженейшия Патриарх Антиохийски и на целия Изток Йоан X за добрите му думи,
които той ми предаде чрез Вас, и за онова добро съработничество, което до голяма степен
благодарение на Вас се е създало между нашите две Църкви.

Бих искал да предам сърдечна благодарност на Негово Светейшество Светейшия Патриарх
Сръбски Порфирий чрез Вас, скъпи владико Антоний, а също и да Ви благодаря за
многогодишното добросъвестно служение, което вършите, укрепвайки двустранните връзки

между нашите Църкви.

Бих искал да Ви помоля, скъпи отче Серафим, да предадете моята благодарност на Негово
Блаженство Блаженейшия Митрополит на Чешките земи и Словакия Ростислав за добрите думи,
които той отправи към мен на този паметен ден, и да Ви благодаря за служението, което вършите
в името на укрепването на връзките между Руската Православна Църква и Православната
Църква на Чешките земи и Словакия.

Бих искал сърдечно да благодаря на Блаженейшия Патриарх Йерусалимски Теофил,
Блаженейшия Патриарх Румънски Даниил, Светейшия Патриарх Български Неофит,
Блаженейшия Митрополит Варшавски и на цяла Полша Сава, Блаженейшия Митрополит на цяла
Америка и Канада Тихон за поздравленията, които са ми изпратили.

Живеем в сложно време, когато към кризата в междуправославните отношения се добави и онази
криза, която днес е обхванала целия свят. Молим се час по-скоро да спре онази напаст, която ни е
сполетяла. Молим се Господ да дарува на всички ни «здраве и спасение и во всем благое
поспешение».

Много ми се иска да се надявам, че времето на скръбта за нас ще отмине и ще настъпят радостни
времена, когато ще можем отново с благодарност към Бога да Му отправим благодарни молитви
за избавянето от пагубната зараза».

След това митрополит Иларион връчи Патриаршески награди на служителите на ОВЦС във
връзка със 75-годишнината на Отдела за външни църковни връзки.

С ордена «Княз Даниил Московски» (III степени) бе удостоен секретарят на ОВЦС по
междуправославните отношения протойерей Игор Якимчук.

С ордена «Преподобни Серафим Саровски» (III степен) бе награден завеждащият Сектора
«Протокол» на ОВЦС игумен Теофан (Лукянов).

С медала «Патриаршеска благодарност» бяха удостоени секретарят на ОВЦС по делата на
далечната чужбина протойерей Сергий Звонарьов, секретарят на ОВЦС по междухристиянските
отношения йеромонах Стефан Игумнов, секретарят на ОВЦС по междурелигиозните отношения
свещеник Дмитрий Сафонов.

С медала «Княз Даниил Московски» бяха наградени служителят на ОВЦС свещеник Анатолий
Чуряков, секретарят на председателя на ОВЦС свещеник Александър Карзан, завеждащият
Службата «Комуникации» на ОВЦС свещеник Илия Косих, служителят на ОВЦС дякон Фьодор
Шулга.

С медала «Преподобна Ефросиния Московска» бе наградена завеждащата канцеларията на
ОВЦС монахиня Юлиания (Захарова).

Заради усърдните си трудове за благото на Църквата с Патриаршеска грамота бяха удостоени
служителят на ОВЦС йеромонах Кирил Перегудин и референтът на председателя на ОВЦС
свещеник Александър Ершов.

Служба «Комуникация» на ОВЦС
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