ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Одржан сусрет председавајућег ОСЦП-а и епископа
будимског Лукијана

Током боравка у Мађарској председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске
Патријаршије митрополит волоколамски Иларион посетио је храм Светог Великомученика Георгија
у Будимпешти (Српска Православна Црква) 6. септембра 2021. године. На улазу у храм владику
Илариона дочекао је администратор Будимске епархије епископ Лукијан.

Након кратког молебана архијереј Српске Православне Цркве срдачно је дочекао
председавајућег ОСЦП-а. Истичући своје дуго познанство са митрополитом Иларионом, које је
почело у периоду његове службе на тлу Мађарске, владика Лукијан је изразио радост због
доласка Његовог Високопреосвештенства у Будимпешту и посете локалној српској парохији.
Према речима владике Лукијана, ова посета представља још један видљив показатељ блискости
Руске и Српске Цркве. Архијереј је изразио наду да ће та блискост допринети наставку службе
Цркава у нарочито тешким савременим условима.

Администратор Будимске епархије се задржао на положају Православне Цркве у Црној Гори. Он
је рекао да се дан раније вратио у Мађарску са Цетиња, где је учествовао у устоличењу
митрополита црногорско-приморског Јоаникија. Владика је изразио радост због присуства
делегације Московске Патријаршије на прослави и затражио да се молитвено подрже црногорски
православни хришћани који су верни канонској Цркви.

Епископ Лукијан пренео је митрополиту Илариону поздраве Његове Светости Патријарха српског
Порфирија и поклонио му икону Светог Петра Цетињског.

Председавајући ОСЦП-а срдачно се захвалио представнику Српске Православне Цркве на
добродошлици. Владика Иларион је нагласио да је током година служења у Мађарској имао
најтоплије односе са локалном епархијом Српске Цркве и њеним поглаваром. Према речима
архијереја, ова традиција се наставља и даје добре плодове.

Митрополит Иларион је говорио и о непоколебљивој подршци Руске Православне Цркве
јединству Српске Православне Цркве. Председавајући ОСЦП-а подсетио је да је Његова Светост
Патријарх московски и целе Русије Кирил упутио честитке митрополиту црногорско-приморском
Јоаникију поводом његовог устоличења.

На крају је председавајући ОСЦП-а пожелео епископу Лукијану Божју помоћ у архипастирској
служби очувања пастве Српске Православне Цркве у Мађарској и поклонио архијереју бројне
његове књиге објављене на мађарском језику.

Архијерејско општење настављено је за братском трпезом.

Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/87971/
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