ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Пресветом Патријарху Кирилу су поводом 75.
рођендана честитке упутиле међухристанске
организације и међународни добротворни фондови

Одељење за спољне црквене послове Московске Патријаршије наставља да прима честитке
поводом 75. рођендана Пресветог Патријарха Московског и све Русије Кирила. Рођендан
Предстојатељу Руске Православне Цркве честитали су вршилац дужности генералног секретара
Светског Савета Цркава протојереј Јован Саука; секретар „Глобалног Хришћанског Форума“
Кејсли Есамуа; председник Фондације "Помоћ Цркве у нужди“ („Kirche in Not“) кардинал Мауро
Пјаченца; оснивач Заједнице Светог Егидија професор Андреа Рикарди и потпредседник
Заједнице Светог Егидија професор Адријано Рокучи.

У писму Патријарху Кирилу из Светског савета цркава истиче се дугогодишња сарадња Његове
Светости са овом организацијом. Честитавши Предстојатељу Руске Православне Цркве 75.
рођендан, протојереј Јован Саука захвалио се Пресветом Владици на дугогодишњој
посвећености међуправославним, међуцрквеним и међурелигијским односима и дијалогу.

„Са захвалношћу се сећамо и година Ваше службе као председавајућег Одељења за спољне
црквене послове Московског Патријархата. Био је то посебно тежак период у историји руског
народа и целог света. Изражавамо дубоку захвалност Вашој Светости за то што сте, поставши
поглавар Руске Православне Цркве, Ви наставили да пружате подршку Светском савету цркава,
преузимајући на себе неколико иницијатива, усмерених на развој дијалога, заштиту правде и
учвршћивање мира", – стоји, између осталог, у писму вршиоца дужности генералног секретара
ССЦ.

У честитки секретара „Глобалног Хришћанског Форума“, Кејслија Есамуе, Пресветом Патријарху
Кирилу, између осталог, наводи се: „Ваистину, Ви сте заузели посебно место у историји велике
Руске Цркве и светске заједнице цркава. Ваша служба, коју носите као шеф цркве у овако важном
времену промена, вреднује се и велича. Ваша отвореност за дијалог са другим црквама у духу
хришћанског братства и пријатељства заслужује једнако велику похвалу. На Ваш рођендан
захваљујемо Богу што сте својим животом Ви имали тако значајан утицај и изражавамо уверење
да ће Вам наредне године донети све врсте благодати“.

Кардинал Мауро Пјаченца је у свом писму посебно нагласио плодоносност односа Руске
Православне Цркве и фондације „Помоћ цркве у нужди“ у последњих тридесет година. У поруци
Патријарху Кирилу, он је такође напоменуо да је у реализацији аранжмана, које су у Хавани
склопили Предстојатељ Руске Православне Цркве и Папа Фрања 2016. године, успело
спровођење низа заједничких пројеката за пружање подршке хришћанима на Блиском истоку, као
и у одбрани породице и вредности.

„Читава збирка дарова Божјих које је Ваша Светост примила током 75 година живота само је
припрема за оне који вас очекују у будућности. Најзначајнији дар који желимо да Вам пожелимо је
Сами Христос, који нас учи као светлост, моћ, љубав на посебан начин присутна у Светој тајни
Евхаристије“, нагласио је председник Фондације „Помоћ цркве у нужди“.

Професор Андреа Рикарди потврдио је у свој честитки да је дугогодишња сарадња Руске
Православне Цркве са Заједницом Светог Егидија донела добре плодове у служењу милосрђа,
заједничкој заштити мира и традиционалних хришћанских вредности, развоју православногкатоличког дијалога.

„Суочен са изазовима нашег времена, често размишљам о будућности хришћанства. Много ствари

уносе немир. О томе смо много пута разговарали у занимљивим и инспиративним разговорима које
сам имао задовољство да водим са Вашом Светошћу. Наши разговори су увек пружали прилику за
дубоку размену мишљења и узајамно обогаћивање, могућност дељења погледа на догађаје који
се дешавају у свету и у животу Цркава“, приметио је оснивач Заједнице Светог Егидија.

„Желим да уверим Вашу Светост у моје најдубље поштовање према Вама и Вашој служби",
написано је, између осталог, у честитки потпредседника Заједнице Светог Егидија професора
Адријана Рокучија. „Честитајући вам од срца рођендан, желим Вам пуно плодова милосрђа
Господњег у Вашој служби Цркви“.

Служба комуникација ОСЦП-а
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