ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

В навечерието на 75-годишнината на Предстоятеля
на Руската Православна Църква излезе от печат
юбилейното издание на книгата „Патриарх Кирил.
Биография“

В навечерието на 75-годишнината на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил
излезе от печат юбилейното издание на книгата на Волоколамския митрополит Иларион
„Патриарх Кирил. Биография“.

Първото издание на книгата се появи през 2009 година, малко след интронизацията на Негово
Светейшество. Второто издание излезе в серията „Животът на известни хора“ през 2018 година.
Настоящето трето издание, подготвено от издателска къща „Познание“ със съдействието на
фондация „Руски свят“, е съществено допълнено по сравнение с двете предходни. В частност,

обновена е статистиката, отнасяща се до живота на Руската Православна Църква, разширени са
съществено разделите, посветени на дейността на Светейшия Патриарх на външноцърковното
поприще, неговите Първосветителски посещения в епархиите на Руската Православна Църква,
дейността му като епископ на град Москва.

Книгата започва с разказ за семейството на бъдещия Патриарх, за неговото детство и
юношество, за годините на учение, за дяконската и свещеническата му хиротония, за работата на
архимандрит Кирил като представител на Московската Патриаршия в Световния Съвет на
Църквите, за неговото служение като ректор на Ленинградската духовна академия. Отделни
глави са посветени на неговата дейност като архиерей на Смоленска и Калининградска епархия и
работата му като председател на Отдела за външни църковни връзки. Книгата продължава с
описание на трудовете на Светейшия Патриарх от времето на избирането му на Московския
Първосветителски Престол до наши дни.

В книгата са включени множество цитати от изказвания, в които Предстоятелят на Руската
Православна Църква споделя спомени, мисли за различни страни на църковния живот и застава
пред нас като личност, йерарх и мислител, отворен за общуване с хора от различни
вероизповедания и убеждения.

Биографията на Негово Светейшество е илюстрирана с уникални снимки от архива на пресслужбата на Московския и на цяла русия Патриарх, Издателския съвет на Руската Православна
Църква, Издателството на Московската Патриаршия, Световния Съвет на Църквите, фотоархива
на Църковно-научния център „Православна енциклопедия“ и други източници. Някои снимки се
публикуват за първи път.
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