DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va deschide o conferință
despre primat și sobornicitate în Ortodoxie

În data de 16 august 2021, la ora 10:00, va avea loc deschiderea conferinței Comisiei Sinodale Biblice
și Teologice „Ortodoxia Universală: primatul și sobornicitatea în lumina învățăturii de credință ortodoxe”,
în sala Sfântului Serghie de la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Organizatorii și partenerii
forumului sunt: Comisia Sinodală Biblică și Teologică, Departamentul pentru Relații Bisericești Externe
al Patriarhiei Moscovei și Institutul de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie. Scopul conferinței
va fi crearea unei platforme de discuții pentru dezbaterea teologică a unor astfel de probleme
eclesiologice (adică a celor legate de natura și structura Bisericii) precum primatul, sobornicitatea și
procedura de acordare a autocefaliei. Printre participanții săi se numără membri ai Comisiei Sinodale
Biblice și Teologice, reprezentanți ai școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse, ai cadrelor didactice
de la instituțiile de învățământ superior, ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice și
invitați din Bisericile Ortodoxe Locale. Conferința va fi deschisă cu un discurs introductiv al Sanctității
Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele
Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, va susține o comunicare în
plen. Diverse aspecte ale subiectului ridicat vor fi analizate în discursurile care vor fi ținute în sesiunile
plenare din 16 și 17 septembrie. În urma rezultatelor conferinței, este planificată publicarea unei colecții
de rapoarte ale participanților săi în limba rusă. Acreditarea reprezentanților mass-media se efectuează
până pe 15 septembrie, ora 12:00, la adresa de e-mail: acredit@patriarchia.ru. Pe 15 septembrie,
jurnaliștii acreditați vor trebui să-și facă singuri un test PCR (pentru a intra la deschiderea conferinței,
trebuie să aveți un certificat de rezultat negativ al testului). Purtarea măștii și menținerea distanței
sanitare sunt obligatorii. Reprezentanții presei acreditați la conferință vor avea, de asemenea,

posibilitatea să viziteze prezentarea publicației „Reunificarea Mitropoliei de la Kiev cu Biserica Ortodoxă
Rusă. 1676-1686: Cercetări și documente”. Prezentarea va avea loc pe 16 septembrie în sala Sfântului
Serghie din Catedrala Hristos Mântuitorul. Evenimentul va începe la ora 17:00.
O sursă: https://mospat.ru/ro/news/88022/
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