DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion: datorită reformei
administrației bisericești din timpul Sanctității Sale
Patriarhului Chiril, procesul renașterii bisericești
a primit un nou impuls

La 1 februarie se împlinesc doisprezece ani de la începutul slujirii de Întâistătător a Sanctității Sale
Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, preşedintele
Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, a vorbit în cadrul programului
„Biserica și lumea” despre modul în care această dată va fi sărbătorită în contextul pandemic pe care îl
traversăm.
„Sanctitatea Sa va săvârși dumnezeiasca liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”, dar, din păcate,
puțini arhierei vor putea sluji împreună cu el de această dată, deoarece măsurile stricte de carantină
împiedică deocamdată acest lucru”, – a anunțat arhipăstorul, menționând, în special, că el însuși nu va
putea participa la dumnezeiasca slujbă de sărbătoare, deoarece a avut recent contact cu o persoană
care a fost diagnosticată ulterior cu coronavirus.
„Dar cu toții ne vom ruga pentru Părintele Patriarh în această zi și Îl vom ruga pe Dumnezeu să-i
dăruiască încă mulți ani de Patriarhie pașnică și liniștită”, – a spus ierarhul.
Vorbind despre realizările din ultimii doisprezece ani ai slujirii în calitate de Întâistătător a Sanctității

Sale Patriarhului Chiril, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion a menționat că pot fi enumerate multe dintre
acestea dar principalul lucru, în opinia sa, este reforma administrației bisericești „care a devenit motivul
pentru ca renașterea bisericească, care a atins, în primul rând, orașele mari, are loc acum și în regiunile
îndepărtate”. El a subliniat că: „Acum avem arhierei care locuiesc nu numai în capitale sau centre
regionale, ci și în provincii, care vizitează sate și cătune”.
Sub Patriarhul Chiril, datorită reformei administrației bisericești, procesul de renaștere bisericească a
primit un nou impuls, a constatat Înaltrpeasfințitul Mitropolit Ilarion de Volokolamsk.
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