ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Синодът счита за важно свидетелството
на международни форуми за потискането
на православните в Украйна

На заседанието на Светия Синод на Руската Православна Църква, което се проведе на 23-24
септември 2021 година под председателството на Светейшия Патриарх Московски и на цяла
Русия Кирил, Волоколамският митрополит Иларион, председател на Отдела за външни църковни
връзки (ОВЦС), направи доклад за пътуването си в Йордания.
На 5 август 2021 година с благословение на Светейшия Патриарх Кирил председателят на ОВЦС
посети столицата на Йордания град Аман, където се срещна с Негово Блаженство Патриарха на
Светия Град Йерусалим и цяла Палестина Теофил ІІІ.
Членовете на Светия Синод изслушаха и доклада на Волоколамския митрополит Иларион за
състоялото се работно пътуване до Съединените Американски Щати за участие в
Международната среща по въпросите на религиозната свобода.
От 10 до 16 юли 2021 година с благословението на Светейшия Московски и на цяла Русия
Патриарх Кирил председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската

Патриаршия Волоколамският митрополит Иларион посети Съединените Американски Щати.
В рамките на пътуването председателят на ОВЦС се срещна с Блаженнейшия Митрополит на
цяла Америка и Канада Тихон, с Председателя на Архиерейския Синод на Руската Задгранична
Църква Източно-Американския и Нью-Йоркски митрополит Иларион, с Извънредния и
Пълномощен посланик на Русия в Съединените Американски Щати А.И. Антонов, с президента на
семинарията «Свети Владимир» в Ню-Йорк протойерей Чад Хадфийлд, с бившия посланик по
въпросите на религиозната свобода Сам Браунбек, с президента на правозащитната
организация Open Doors Дейвид Карри, с американския конгресмен Джим Слеттери, с депутата
от Бундестага ФРГ Валдемар Герд, с организатора на Националната молитвена закуска в САЩ
Даг Берли, с основателя на католическата фондация «Urbi et orbi», главен редактор на
списанието «Inside the Vatican» Роберт Мойнихан, с президента на
медиакомпанията Trans World Radio Лорен Либби, с лидера на християнската
организация Pulse Ник Хол.
На 14 юли председателят на ОВЦС изнесе доклад на Международната среща по въпросите на
религиозната свобода във Вашингтон. В доклада митрополит Иларион подробно разказа за
потискането на православните вярващи в Украйна и за гоненията на християните в другите
страни.
Светия Синод на Руската Православна Църква одобри резултатите от пътуванията на
председателя на Отдела за външни църковни връзки. За резултатите от работното посещение на
Волоколамския митрополит Иларион в САЩ бе подчертана важността от свидетелството на
международни форуми за потискането на православните вярващи в Украйна.
Служба „Комуникация”на ОВЦС
Източник: https://mospat.ru/bg/news/88125/
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