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D U M I N I C A  Î N V I E R I I  D O M N U L U I
ZIUA CEA MĂREAŢĂ

B  unul Dumnezeu ne-a 
învrednicit ca astăzi să 
putem sărbători ziua 

cea măreaţă, cea mai plină 
de bucurie şi mângâiere din 
câte are omul bisericesc, ziua 
Învierii Domnului.

Emoţionaţi, plini de bucurie 
noi vestim această Înviere unul 
altuia şi cu o sfântă 
şi cerească însufleţire 
buzele noastre rostesc 
frumosul şi străvechiul 
salut creştin: „Hristos a 
înviat!” Pe tot întinsul 
pământului, în toate 
oraşele, comunele şi 
satele unde se găsesc 
creştini adevăraţi, în 
palate şi în bordeie, e 
mare bucurie în această 
senină zi. Astăzi, parcă 
nici săracul nu simte 
amarul vieţii, nici 
bolnavul durerile ce-l 
chinuiau altădată. Firea 
întreagă îşi sărbătoreşte 
acum învierea sa din 
somnul şi amorţeala 
iernii, razele soarelui s-au făcut 
mai calde şi sărută pământul, în 
tot locul ochiul nostru zăreşte 
semne de reîntinerire, de bucurie 
şi de viaţă. Atât în natură, cât şi 
în inima omului, în aceste zile, 
domneşte bucuria.

Zilele cele pline de jale ale 
săptămânii Patimilor, în care 
am auzit din Sfintele Evanghelii 
duioasele istorisiri despre chinu-
rile nespuse ale Domnului 

nostru Iisus Hristos, au trecut. 
Acum, acest Iisus din Nazaret, 
omul durerilor şi al suferin ţelor, 
stă înaintea ochilor noştri ca un 
biruitor al morţii prin învierea 
Sa. Pe Iisus, pe care l-am văzut 
umilit şi batjocorit, îl vedem astăzi 
preamărit. Iată cel dintâi temei al 
bucuriei noastre.

„Dumnezeu a înviat pe Acest 
Iisus, Căruia noi toţi suntem 
martori”, a zis Sf. Apostol Petru 
către mulţimea ce-l asculta (Faptele 
Apostolilor II, 32). Şi mulţimea a 
primit cu bucurie această veste şi 
în temeiul ei, a primit şi botezul 
lui Hristos. Învierea lui Hristos au 
predicat-o şi toţi ceilalţi Apostoli, 
iar pentru adevărul învierii au 
suferit ei toate prigoanele din 
partea păgânilor. Credinţa s-a 

răspândit în întreaga lume 
numai prin învierea lui Hristos. 
Fără învierea Domnului s-ar 
fi sfârşit istoria vieţii Lui cu 
moartea pe cruce şi nu s-ar mai 
fi deschis nicio inimă ca să-I 
primească învăţătura, iar lumea 
toată, desigur, l-ar fi uitat de 
mult. Fără Învierea Domnului 

nu ar fi pătimit atâtea 
mii de mucenici, ca să 
mărturisească cu sângele 
lor credinţa în această 
înviere şi să pecetluiască 
această credinţă cu moar-
tea lor martirică. Învierea 
Domnului este cea mai 
mare minune, cea mai 
mare taină a credinţei 
noastre. Iată cel de-al 
doilea temei al bucuriei 
noastre în Domnul.

Învierea lui Hristos 
este cea mai puternică 
dovadă că El a fost 
într-adevăr Mesia cel 
tăgăduit, Mântuitorul, 
trimis din mila Tatălui 
ceresc ca să ne scoată 

din robia păcatului. De aceea, 
încredinţându-se Toma, apostolul 
necredincios, că Hristos a înviat 
cu adevărat, L-a mărturisit cu 
lacrimi în ochi zicând: „Domnul 
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meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 
XX, 28).

Prin Învierea Sa din morţi, 
Iisus Hristos a nimicit puterea 
morţii şi ne-a dat şi nouă 
garanţia învierii din morţi şi 
a vieţii de veci. De aici putem 
înţelege ce spune Sf. Apostol 
Pavel prin cuvintele: „Dacă 
Hristos n-a înviat, zadarnică este 
atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră” 
(I Corinteni XV, 14). Înviind, 
Iisus, vom învia şi noi, iată cel 
de-al treilea temei şi cel mai 
de seamă al bucuriei noastre. 
Acest lucru îl vom înţelege uşor, 
dacă ne vom da seama că, din 
toate binefacerile, cu care Bunul 
Dumnezeu ne-a învrednicit 
aici pe pământ, viaţa ne pare 
a fi cea mai mare. Deşi ştim că 
bunătăţile şi plăcerile acestei 
lumi se trec ca umbra, totuşi ne 
place viaţa, ne place să trăim. De 
aceea bolnavul îşi doreşte mult 
însănătoşirea, toate le încearcă, 
niciun medicament nu i se pare 
prea amar, niciun lucru prea 
scump, dacă poate lega de el o 
nădejde de scăpare. Nu numai 
celor avuţi le place viaţa, ci şi 
celor sărmani şi necăjiţi, pentru că 
toţi vor să trăiască. Dacă această 
viaţă pământească, trecătoare, 
plină de griji şi de nevoi, ne pare 
atât de frumoasă şi ne este atât 
de dragă, ce fericire trebuie să 
fie în viaţa cea netrecătoare, în 
care nu mai este nici durere, nici 
frica morţii. Platon a scris o carte 
frumoasă despre nemurirea 
sufletului. Cartea se numeşte 
„Phaedon.” Această carte a citit-o 
un oarecare păgân cu numele 
Cleombrotus şi s-a însufleţit de 
credinţa în nemurirea sufletului 
atât de mult, încât s-a aruncat 
în valurile mării ca să se înece, 
zicând: „Ştiu de acum că sufletul 
e nemuritor şi nu am nicio teamă 
de moarte”. Cu toată credinţa 
noastră în nemurirea sufletului, 
noi creştinii nu am face un 
astfel de lucru pentru că ştim 
că viaţa noastră ne este dată 
de Bunul Dumnezeu s-o trăim, 
dar un lucru tot îl putem învăţa 
din această istorisire şi anume: 

credinţa în nemurirea sufletului 
este cea mai mare mângâiere a 
omului muritor şi cel mai puternic 
sprijin în lupta vieţii! Credinţa în 
nemurirea sufletu lui este tot atât 
de veche ca şi neamul omenesc. 
Şi păgânii o aveau în vechime, 
însă ei nu aveau garanţia învierii, 
cum o avem noi, creştinii, prin 
învierea Domnului. Să ne aducem 
aminte ce s-a petrecut în casa 
lui Iair. Singura copilă pe care o 
avea, s-a îmbolnăvit foarte tare. 
Părinţii deznădăjduiţi, auzind 
că Mântuitorul lumii este prin 
apropiere, L-au rugat să vină la 
ei. Până Iisus a sosit la casa lor, 
„copila murise”. Cei de acasă 
au trimis veste ca Iair să nu mai 
supere pe învăţătorul. Iisus 
intră totuşi în casă şi se aşează 
la căpătâiul patului. Părinţii 
plângeau dispariţia unicului lor 
copil, iar Iisus plin de milă se uită 
la ei şi le spune: „N-a murit, ci 
doarme”. (Luca VIII, 52). Cât de 
frumos ne arată această istorisire 
că moartea nu este decât un 
somn înaintea Atotputernicului 
Dumnezeu şi precum Iisus a înviat 
pe fiica lui Iair din acest somn al 
morţii, precum El însuşi a înviat 
din morţi, tot aşa ne va învia şi 
pe noi din praf şi cenuşă, la o 
viaţă nouă. E mare taina aceasta! 
Dacă acel păgân nu se temea de 
moarte, pentru că aşa îl învăţase 
Platon, cu atât mai mult trebuie 
noi să spunem că, prin învierea 
Domnului, moartea şi-a pierdut 
spaimele ei pentru urmaşii lui 
Hristos. Având garanţia învierii 

noastre, pe drept cuvânt putem 
şi noi rosti împreună cu Sfântul 
Apostol Pavel triumfătoarele 
cuvinte: „Moarte, unde este 
biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, 
boldul tău?” (I Corinteni XV, 55).

Să ne bucurăm, deci, în această 
măreaţă zi, zi de mântuire, zi 
de bucurie sfântă, că Hristos a 
înviat! A înviat cu adevărat!

Sărbătoarea învierii Domnului 
vorbeşte mai mult sufle tului 
nostru, decât celelalte sărbători. 
Învierea ne spune parcă mai 
hotărât, mai cu putere: „Omule, 
cunoaşte-ţi înalta ta menire!” Noi 
nu ne-am născut în lume ca să ne 
trecem fără urmă ca dobitoacele, 
nici ca pomul care, tăiat şi ars, 
se nimi ceşte cu desăvârşire! Noi 
avem un suflet nemuritor, care 
nici după moartea trupului nu se 
trece, ci viază mai departe.

Dacă Hristos a înviat, vom 
învia şi noi şi întreg neamul 
omenesc la o viaţă nouă şi fără 
de sfârşit. Azi moartea e biruită, 
iadul e biruit, porţile raiului sunt 
iarăşi deschise. „E ziua învierii, 
să ne luminăm popoare, că sunt 
Paştile Domnului! Paştile” Unul 
pe altul să ne îmbrăţişăm şi de 
toate grijile acestei lumi să uităm. 
Să zicem fraţi şi acelora care ne 
urăsc pe noi şi să le iertăm toate 
pentru învierea lui Hristos. Cu 
toţii să ne bucurăm că astăzi 
Hristos a înviat din morţi cu 
moartea pe moarte călcând şi 
celor din mormânturi viaţă 
dăruindu-le!



Pag. 3 † An III, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2013

C U V Â N T  L A  A  I I - A  Z I  D E  P A Ş T I
O SĂRBĂTOARE PENTRU CER

ărbătoarea învierii Dom-
nului, marele praznic al 
întregii Creştinătăţi, nu 

este o sărbătoare numai pentru 
acest pământ, ci şi pentru cer. 
Nu numai noi pământenii 
preamărim pe Hristos cel 
înviat, ci şi Sfinţii îngeri care 
acolo, în cer, cântă biruinţa lui 
Iisus asupra morţii: „Învierea 
Ta Hristoase, Mântuitorule, 
îngerii o laudă în ceruri...”.

De ce se bucură îngerii? 
Oare pentru ei, Iisus Hristos a 
venit aici pe pământ? Pentru ei 
a suferit, a murit şi a înviat? De 
ce cântă îngerii Învierea Lui? 
Pentru că ei sunt slujitorii lui 
Hristos, slujitorii cei buni şi 
devotaţi. Cel rău, astăzi nu 
cântă. Pentru el, orice bucurie 
sufletească a aproapelui e de 
nesuferit; fericirea altuia e 
suferinţa şi întristarea lui. Aşa 
se manifestă întotdeauna oa-
me nii răi, care nu vor să-L 
cunoască pe Dumnezeu.

Îngerii totdeauna se bu-
cură, când văd că alţii gustă 
feri cirea. Ei ne înconjoară cu 
lumina bucuriei când noi ne 
învrednicim să câştigăm har 
înaintea lui Dumnezeu, ca şi 
când ei ar fi principalii părtaşi 
ai acestui dar. Tocmai de aceea 
îngerii se bucură şi preamăresc 
pe Hristos împreună cu noi.

Dar noi ce facem? Cel bun 
la suflet şi curat la inimă se 
bucură de acest măreţ praznic 
din tot sufletul, e fericit din 
toată inima, iar cel cu sufletul 
întinat şi cu inima rea nu are 
nicio bucurie şi mulţumire 
sufletească.

Legea este una şi pentru 
cer ca şi pentru pământ, adică 

cel rău, cel stăpânit de patimi nu 
se poate bucura de acest măreţ 
praznic al Învierii Domnului. 
Asemenea oameni nu pot gusta 
din triumful biruinţei lui Hristos 
şi nu sunt în stare să simtă marea 
bucurie a întregii Creştinătăţi – 
Învierea Domnului. Le este 
indiferent că a înviat Iisus sau că 
a rămas în mormânt. Şi dacă 
prăznuiesc Ziua Învierii Dom-
nului, o prăznuiesc în trân dăvie 
sufletească şi în libertatea slăbi-
ciunilor.

Ce bine ar fi astăzi pe 
pământ, dacă în lume nu ar 
exista războaie şi neînţelegeri, 
dacă între noi nu ar fi oameni 
vicleni, invidioşi, lacomi şi me-
reu porniţi spre râu! Cu ce 
bucurie ne-am apropia unul de 
altul de această mare sărbătoare 
a sărbătorilor şi de acest măreţ 
praznic al praznicelor! Noi vrem 
din tot sufletul să împărţim 
această bucurie cu aproapele 
nostru, să-l facem părtaş dra-
gostei noastre pentru Cel Înviat; 
iar el nu vrea să audă.

Şi totuşi nu se cuvine ca noi 
să judecăm, pentru că nu suntem 
sus în cer, ci pe pământ, unde 
bucuria noastră nu poate fi 
desăvârşită. Cine dintre noi e cu 
desăvârşire curat la inimă? 
Nimeni. Toţi suntem păcătoşi. 
Însă, după cum îngerii cei răi nu 
împiedică pe cei buni să se 
bucure, tot aşa nici pe noi, 
oamenii cei răi n-ar putea să ne 
lipsească de bucurie dacă noi 
înşine nu am simţi vinovăţia 
păcatului. Deci zadarnică este 
judecata noastră asupra aproa-
pelui... Mai de folos este să ne 
curăţim sufletul nostru de toate 

păcatele şi să ne eliberăm inima 
noastră de toată răutatea.

De sărbătoarea Învierii 
Domnului ne-am împodobit 
trupul cu hainele cele mai 
frumoase. Aşa se şi cuvine. De 
acest măreţ praznic, Bise rica e 
ca o împărăteasă cu frumuseţea 
şi podoaba ei sclipitoare. În 
jurul ei totul e numai smirnă şi 
tămâie cu bun miros. Noi 
suntem fiii ei şi n-ar fi oare o 
ruşine pentru noi să stăm de 
Învierea Domnului îmbrăcaţi 
cu haina trupească şi sufle-
tească cea de toate zilele? 

Grija pentru înfrumu seţa-
rea noastră exterioară trebuie 
înso ţită de grijă şi mai mare 
pentru împodobirea sufletului. 
Schimbând haina trupului, să 
schimbăm şi haina sufletului. 
Haina, oricât de albă ar fi ea, 
nu poate să ascundă sufletul 
negru, iar răutatea inimii noas-
tre nu poate fi acoperită cu tot 
aurul pământului. Împodo bi-
rea trupului cere multe osteneli 
şi timp, dar înfrumuseţarea 
sufletului este foarte uşoară şi 
se poate face în scurtă vreme. 
Dacă vom striga bunului Dum-
nezeu, El ne va da o inimă 
nouă şi o lacrimă a căinţei ne 
va face sufletul alb ca zăpada.

Cine îşi păstrează curăţenia 
inimii şi îşi spală sufletul în 
lacrimile căinţei, simte bucuria 
Învierii Domnului şi înalţă în 
această zi luminată un imn 
desăvârşit Celui ce a biruit 
moartea. Aşa că bucuria lumii 
creştine este pe deplin justifi-
cată şi nu ne rămâne decât să 
strigăm cu însufleţire şi cu 
toată încrederea:

„Hristos a înviat !”

S
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CREDINŢA ÎN HRISTOS
nvierea Domnului zguduie 
de fiecare dată porţile mor
mântului nostru sufletesc, 

chemândune la viaţa cea nouă, 
ca odinioară pe Lazăr cel înviat 
din morţi.

Când auzim cântânduse 
„Hristos a înviat din morţi, cu 
moartea pe moarte călcând şi 
celor din mormânturi viaţă 
dăruin dule”, să nu ne gândim 
numai la cei care dorm somnul 
de veci, în morminte, ci şi la 
mormântul din interiorul nos
tru, în care sălăşluieşte credinţa 
noastră cea adormită, pacea 
sufletului cea pierdută, şi bucu
ria inimii cea uitată, deasupra 
cărora stă de strajă frica zilei de 
mâine. Şi totuşi ne întrebăm: de 
ce rămânem noi tot cei vechi şi 
nepăsători? 

Dacă despărţirea noastră de 
Dumnezeu şi cufundarea în 
păcat este moartea sufletului, 
atunci şi pocăinţa şi renaşterea 
la credinţă este învierea lui. 
Învierea trupului nu este cu 
nimic o minune mai mare decât 
învierea sufletului la o nouă 
viaţă.

În zadar am încerca noi cu 
mintea noastră slabă să înţe
legem cum poate omul cel 
muritor să se facă părtaş la viaţa 
cea veşnică, când între Dum
nezeu şi om vedem cum se ridică 
ca un perete despărţitor mor
mântul şi putreziciunea. Ce ne 
poate pe noi lumina este numai 
învăţătura Domnului şi Mân
tuito rului nos tru Iisus Hristos, 
în viaţa cea veşnică, noi nu 
putem intra cu trupul acesta 
stricăcios, ci numai cu sufletul 
nostru cel nemuritor. Calea spre 
viaţa cea veşnică o aflăm prin 
ascultarea cuvântului dumne
zeiesc şi prin credinţa cea vie în 
adevăratul Dumnezeu. „Şi 
aceasta este viaţa veşnică: să te 
cunoască pe Tine singurul 
Dumnezeu adevărat şi pe Iisus 
Hristos”.

A crede în Hristos înseamnă 
a ne lega viaţa de El şi aL primi 

în noi pentru a vieţui împreună, 
aL face pe El luminător şi 
propovăduitor al vieţii noastre şi 
a ne preda cu totul Lui. „Precum 
mlădiţa nu poate să aducă roadă 
de la sine, dacă nu rămâne în viţă, 
tot aşa nici voi dacă nu rămâneţi 
în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine 
şi Eu în el, acesta aduce roadă 
multă, căci fără Mine nu puteţi 
face nimic” (Ioan XV, 4–5). Orice 
legătură între om şi lume o desface 
moartea, însă legătura de viaţă 
între om şi Dumnezeu păstrată 
până la moarte, nu o mai poate 
desface nimeni. Creştinul care sa 
mutat din această viaţă împăcat 
cu Dumnezeu şi cu credinţa 
întreagă în El, nu mai poate avea 
frică de judecata cea de apoi. El 
face parte dintre slujitorii lui 
Hristos şi locul lui se află acolo 
unde este şi Stăpânul său. „Dacă
Mi slujeşte cineva, săMi urmeze 
şi unde sunt Eu, acolo va fi şi 
slujitorul Meu” (Ioan XII, 26). Se 
poate spune despre unul ca acesta 
că „sa mutat din moarte la viaţă” 
(Ioan V, 24). Credinţa în Hristos 
şi viaţa trăită după legea Lui este 
puntea care ne trece din această 
viaţă în viaţa cea veşnică. Mân
tuitorul exprimă foarte des acest 
adevăr când zice: „Cel ce crede în 
Mine are viaţă veşnică” (Ioan VI, 
4 7), adăugind şi acestea: „Eu sunt 
învierea şi viaţa; cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va trăi” 
(Ioan XI, 25).

Despre osânda cea veşnică 
Mântuitorul Iisus Hristos ne 
spune că noi înşine neo pregătim, 
încă de aici de pe pământ. „Cel ce 
crede în El nu este judecat, iar cel 
ce nu crede, a şi fost judecat 
pentru că nu a crezut în numele 
Celui UnuiaNăscut, Fiul lui 
Dumnezeu” (Ioan III, IV). Necre
dinţa şi lepădarea de Hristos şi de 
Biserica Sa este începutul osândei 
pe care cel necredincios şio pre
găteşte încă de aici de pe pământ 
şi această osândă i se va rosti în 
ziua judecăţii de apoi, iar înce

putul vieţii de veci se face prin 
alipirea sufletului nostru mai 
mult de Dumnezeu, care este 
izvorul vieţii.

„Cerul şi pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece” 
(Matei XXIV, 35) – aşa nea 
făgăduit Domnul şi Mân tuitorul 
nostru Iisus Hristos, şi noi ştim 
că nimic din ceea ce a făgăduit 
Dumnezeu nu se va clăti. Îm
plinirea făgăduinţelor lui se va 
face în veacul ce va să vină, spre 
care noi privim neîn ce tat ca spre 
o ţintă. Şi la gândul împlinirii 
tuturor făgăduinţelor date nouă 
de Dumnezeu, praznicul cel 
luminat al Învierii Domnului 
face să tresalte de bucurie sufle
tele noastre nemu ritoare, o pri
măvară sufletească, întărind în 
noi nădejdile şi încrederea în 
făgăduinţele lui Dumnezeu.

Învierea Domnului este o 
mărturie neîndoielnică despre 
aceea că Dumnezeu veghează 
neîncetat asupra lumii. Lumea 
nu este condusă la întâmplare, 
ci după planul Lui, El na făcut 
pe om pentru al nimici, ci la 
creat din iubire şil ocroteşte 
pentru al ridica la Sine, binele 
iese întotdeauna biruitor asupra 
răului, nu viaţa aceasta trecă
toare a trupului este cea ade
vărată, ci viaţa sufletului, trăită 
după Legea lui Hristos, potrivit 
voinţei Tatălui ceresc, singura 
care ne face moştenitori ai 
cerului.

Numai înălţândune pe acest 
pisc de munte, care este Învierea 
Domnului, vom fi în stare să 
înţelegem rostul adevă rat al 
vieţii, să ne bucurăm de ea şi să 
ne pregătim drumul spre viaţa 
cea fără de sfârşit care este la 
Dumnezeu. Întunericul a trecut 
şi de acum în faţă ne străluceşte 
Învierea Domnului pe care în 
aceste zile am prăznuito. Să 
lepădăm, deci, frica şi faptele 
întunericului, umblând ca fii    
ai luminii şi răscum părând 
  vremea.
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OCTAVIAN S. POP, actualul 
Arhiepiscop de Bergamo şi Mitro-
polit Primat al „Mitropoliei Auto-
nome Creştin Ortodoxe după 
Vechiul Calendar în Italia”, cu 
numele de Onufrie, s-a născut la 22 
octombrie 1956, în comuna 
RODNA, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
fiind cel de-al doilea copil al părin-
ţilor SIMION şi MARIA, agricultori. 
În comuna natală, a urmat Şcoala 
Generală de 8 ani, pe care a absol-
vit-o în anul 1971. În toamna ace-
luiaşi an, s-a înscris la ŞCOALA 
PROFE SIO NALĂ DE 
CON S TRUCŢII din oraşul 
DEJ, judeţul Cluj, pe care 
a absolvit-o în luna iunie 
1973, califi cân du-se în 
meseria de instalator, in-
stalaţii teh nico-sanitare şi 
de gaze.

Între anii 1973–1974 a 
lucrat ca lăcătuş-mecanic 
– instalaţii, la EXPLOA-
TAREA MINIERĂ 
RODNA. În perioada 20 
septembrie 1974 – 5 ia nua-
rie 1976 a satisfăcut stagiul 
militar la U.M. 01386/II 
ROMAN, jud. Neamţ. De 
la 1 februarie 1976 până la 
1 februarie 1977, a lucrat 
tot la EXPLOATAREA MINIERĂ 
RODNA, ca maistru mecanic – 
instalaţii în subteran, după care s-a 
hotărât să plece la mănăstire şi să 
îmbrace haina monahală.

La data de 2 februarie 1977, a 
intrat ca frate la MĂNĂSTIREA 
NEAMŢ, din cadrul Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei, avându-l ca 
stareţ pe regretatul duhovnic şi 
arhimandrit EFREM CHISCARIU. 
După şase luni de ascultare, ca 
ucenic la stareţia mănăstirii, la 6 
august 1977, a primit binecuvântarea 
de a purta reverenda şi a fost tuns 
întru rasofor, primind numele de 
OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu 
binecuvântarea vrednicului de pome-
nire patriarh IUSTIN MOISESCU, 
pe atunci mitropolit  al Moldovei şi 
Sucevei, s-a înscris la SEMINARUL 
TEOLOGIC ORTODOX de la 

MĂNĂSTIREA NEAMŢ, unde, în 
urma examenului de admitere a 
intrat al treilea. La data de 15 
septembrie 1978, s-a transferat la 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTO-
DOX BUCUREŞTI şi a fost închi-
noviat la MĂNĂSTIREA CĂLDĂ-
RUŞANI, din Judeţul Ilfov. Aici a 
îndeplinit mai multe ascultări printre 
care şi cea de econom al mănăstirii. 

La 9 iunie 1979, în ajunul praz-
nicului Rusaliilor, la slujba vecerniei, 
a depus voturile monahale la 
Biserica MĂNĂSTIRII CĂLDĂRU-

ŞANI devenind monahul OLIVIAN. 
În toamna aceluiaşi an, a fost 
transferat în interes de serviciu la 
MĂNĂSTIREA SINAIA, judeţul 
Prahova, ca supraveghetor muzeu. 
Anul următor (1980) începând cu 
data de 1 iulie, a fost transferat tot în 
interes de serviciu la MĂNĂSTIREA 
COCOŞ, jud. Tulcea, tot ca supra ve-
ghetor muzeu, primind şi ascultarea 
de secretar şi contabil al mănăstirii. 
La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit 
ierodiacon de către regretatul Arhi-
episcop dr. ANTIM NICA al Tomisu-
lui şi Dunării de Jos. După hirotonie, 
a urmat cursurile la zi ale Semina-
rului Teologic din BUCUREŞTI, 
slujind ca diacon la Biserica 
SEMINARULUI „RADU VODĂ” 
BUCUREŞTI. La sesiunea din iunie 
1982, după susţinerea examenului de 
diplomă, a devenit absolvent al 

SEMINARULUI TEOLOGIC OR-
TODOX BUCUREŞTI, cu media 
7,50. După absolvire, la cererea sa, a 
primit Înalta binecuvântare a Prea 
Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN 
MOISESCU de ieşire din cuprinsul 
Arhiepiscopiei Bucureştilor, stabi-
lindu-se în cadrul Arhiepiscopiei 
Timişoarei şi Caransebeşului, la 
MĂNĂSTIREA „IZVORUL 
MIRON” ROMÂNEŞTI, Jud. Timiş 
cu binecuvântarea Înalt Prea Sfin-
ţitului Dr. NICOLAE CORNEANU, 
Mitropolitul Banatului. În perioada 

1 iulie – 1 noiembrie 1982, 
a slujit ca diacon la aceasta 
mănăstire, după care a fost 
transferat în interesul ser-
viciului ca preot duhovnic 
la MĂNĂSTIREA „SFÂN-
TUL ILIE DE LA IZVOR” 
BOCŞA-VASIOVA, jude-
ţul Caraş-Severin. Aici a 
fost hirotonit ieromonah la 
6 noiembrie 1982, în 
Catedrala Mitropolitană 
din TIMIŞOARA, de către 
Înalt Prea Sfinţitul Arhi-
episcop Dr. TIMOTEI 
SEVICIU al Aradului, 
Ienopolei şi Hălmagiului, 
pe atunci episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei 

şi Caransebeşului. Timp de aproape 
3 ani de zile, aici a fost angrenat 
într-o serie de lucrări de restaurare, 
pictură şi reconstrucţie la Biserica 
mănăstirii, clădirile anexe şi gar du-
rile ce împrejmuiau mânăstirea. La 
13 mai 1984, lucrările pe care le-a 
realizat, au fost binecuvântate de 
către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop 
Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin resfin-
ţirea bisericii, îmbrăcată în haine de 
sărbătoare, prin noua pictură reali-
zată şi lucrările de reparaţii, iar 
pentru munca şi osteneala depusă i 
s-a acordat distincţia de SINGHEL, 
prin hirotesie. În perioada anilor pe-
trecuţi la MĂNĂSTIREA “SFÂN-
TUL ILIE DE LA IZVOR” BOCŞA-
VASIOVA, şi-a continuat la seral 
cursurile LICEULUI INDUSTRIAL 
Nr. 2 din BOCŞA-VASIOVA, în 
anul 1985, promovând anul IV, după 

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Onufrie Pop la 5 ani de 
slujire ca arhiereu şi un an de la întronizarea sa ca mitropolit 
primat şi la aproape 57 de ani de viaţă
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care s-a transferat la LICEUL 
„TRAIAN VUIA” FĂGET, jud. 
Timiş. Ca om de iniţiativă şi bun 
organizator, a fost transferat din nou, 
tot în interesul serviciului, la 
MĂNĂSTIREA „IZVORUL 
MIRON” ROMÂNEŞTI, jud. Timiş, 
începând cu data de 1 septembrie 
1985, pentru a o restaura şi de a o 
repune în circuitul turistic naţional şi 
internaţional. În toamna aceluiaşi an, 
s-a înscris la LICEUL „TRAIAN 
VUIA” din FĂGET, în anul V, curs 
seral, pe care l-a absolvit în sesiunea 
iunie 1986, când în urma susţinerii 
examenelor de diplomă şi baca lau-
reat, a obţinut media 7,25. La 
MĂNĂSTIREA „IZVORUL 
MIRON” ROMÂNEŞTI, a realizat 
lucrări de amenajare, restaurare, 
reconstrucţie şi pictură atât la 
biserică, cât şi la clădirile anexe, 
fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de 
sărbătoarea hramului, sărbătoare ce 
coincidea şi cu aniversarea a 75 de 
ani de la punerea pietrei de temelie a 
Bisericii mănăstirii, de către cel care 
a ctitorit-o, Dr. ELIE MIRON CRIS-
TEA, primul patriarh al BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE, să i se 
acorde prin hirotesie, de către Înalt 
Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit al 
Banatului Dr. NICOLAE COR-
NEANU, distincţia de PROTO SIN-
GHEL. În calitate de conducător al 
mănăstirii, a reuşit să formeze o 
obşte monahală, ce în anul 1994 
număra 7 vieţuitori. La 1 octombrie 
1988, după susţinerea examenului de 
admitere, din luna iulie 1988, s-a 
înscris în anul I la INSTITUTUL 
TEOLOGIC DE GRAD UNIVER SI-
TAR SIBIU, care după evenimentele 
din decembrie 1989, a devenit 
FACULTATEA DE TEOLOGIE 
ORTODOXĂ „ANDREI ŞAGUNA” 
din cadrul UNIVERSITĂŢII 
„LUCIAN BLAGA” SIBIU. În anul 
1992, sesiunea iunie-iulie, a devenit 
licenţiat în teologie pastorală a 
acestei facultăţi, susţinând lucrarea 
cu tema: „CANONIZAREA SFINŢI-
LOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, 
avându-l ca îndrumător ştiinţific pe 
Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. 
FLOCA, obţinând media 9,33%. La 
sărbătoarea hramului din 20 iulie 
1991, cu binecuvântarea Înalt Prea 
Sfinţitului Dr. NICOLAE COR-
NEANU, Mitropolitul Banatului, 
Biserica mănăstirii, restaurată şi 
repictată a fost târnosită (sfinţită), de 
către vrednicul de pomenire Episcop 

EMILIAN BIRDAS, pe atunci 
arhiereu-vicar al EPISCOPIEI 
ARADULUI. În toamna aceluiaşi 
an, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL 
MIRON” ROMÂNEŞTI, au avut loc 
trei rasoforii şi o tundere în mona-
hism. Tot aici, a pus bazele unei foi 
religioase intitulată sugestiv „VIATA 
MONAHALĂ”, singura de acest gen 
(în acea perioadă), ce se adresa tutu-
ror monahilor. Această foaie reli-
gioasă apărea lunar şi a avut colabo-
ratori de marcă ai monahismului 
românesc. Sub egida mănăstirii, au 
apărut şi un număr de 20 cărţi sem-
nate de I.P.S. Sa conţinând poezie, 
proză, articole şi studii cu caracter 
pastoral-misionar, drept etc. Din 
dorinţa de a-si perfecţiona studiile şi 
de a-si lărgi orizontul de cunoaştere 
în mai multe domenii de activitate, 
în anul 1991, s-a înscris şi la 
FACULTATEA DE DREPT „NICO-
LAE TITULESCU” CRAIOVA, din 
cadrul UNIVERSITĂŢII CRAIOVA, 
pe care a absolvit-o în luna iunie 
1996 şi a devenit licenţiat al acesteia 
în sesiunea februarie 1997, susţinând 
lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA 
MATERIALĂ A PERSOANELOR 
ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ” obţi-
nând media 7,97, având ca îndru-
mător ştiinţific pe Prof. Univ. Dr. 
CONSTANTIN BELU. În luna iunie 
1995, a înfiinţat cu sprijinul Primă-
riei MARGINA, jud. Timiş, ziarul 
local intitulat sugestiv „MARGINA” 
ce a apărut lunar şi pe care l-a 
condus ca redactor sef, până în luna 
septembrie 1995, când din motive 
financiare şi-a încetat apariţia. La 1 
decembrie 1995, în urma mai multor 
solicitări de a pleca într-o altă epar-
hie, a primit binecuvântarea Înalt 
Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit 
Dr. NICOLAE CORNEANU, al 
Banatului, de a se reîntoarce la 
MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI, 
din Judeţul Ilfov, mănăstirea de 
metanie a I.P.S. Sale. Aici din lipsa 
de spaţiu şi de posturi în schema de 
personal, a primit o negaţie, iar 
Arhiepiscopia Bucureştilor, i-a dat 
binecuvântarea de a se stabili în 
Arhiepiscopia Târgoviştei, unde 
regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE 
COSTIN, chiriarhul de atunci al 
locului, l-a numit începând cu data 
de 1 februarie 1996, ca preot capelan 
militar la CENTRUL DE REEDU-
CARE GĂEŞTI, jud. Dâmboviţa, 
unde a lucrat până la 1 aprilie 2006. 
Prin experienţa acumulată de duhov-

nic şi pedagog, văzând  nevoile aces-
tei unităţi, a încercat să pună bazele 
unei activităţi moral-reli gioase de 
excepţie. A întocmit programe de 
asistenţă moral-religioasă, iar la 12 
iunie 1997, sprijinit de cadrele uni-
tăţii şi Centrul Eparhial TÂR-
GOVIŞTE, a pus bazele viitoarei 
bise rici, ce urma să fie închinată 
„SFÂN TULUI IOAN GURĂ DE 
AUR” Arhiepiscopul Constantinopo-
lului. La 5 iulie 1997, au început 
lucrările de construcţie a edificiului, 
ce au durat doar trei luni de zile. La 
15 septembrie acelaşi an, au început 
lucrările de pictură, realizate de 
profesorul HORIA CERNĂU din 
TÂRGOVISTE, ajutat de deţinuţii 
MARIUS POP şi RADU EMILIAN, 
iar la 13 noiembrie 1997, când se 
face pomenirea SFÂNTULUI IOAN 
GURĂ DE AUR, Biserica nou cons-
truită, a fost târnosită (sfinţită) de 
vrednicul de pomenire Arhiepiscop 
Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul 
Bisericii Dâmboviţene.

Pentru munca şi osteneala 
depusă, Arhiepiscopia Târgoviştei 
i-a acordat „DIPLOMA DE APRE-
CIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, 
iar Prea Fericitul Părinte Patriarh 
TEOCTIST ARĂPAŞU, al Bisericii 
Ortodoxe Române, prin GRAMATA 
PATRIARHALĂ Nr. 326/13 noiem-
brie 1997, i-a acordat „CRUCEA 
PATRIARHALĂ”. Şi aici a pus 
bazele unei reviste, sugestiv inti-
tulată „LUMINĂ ŞI SPERANŢĂ”, 
ce a apărut trimestrial începând cu 
anul 1996 şi până în anul 2006, o 
revistă de cultură, opinie şi infor-
mare, ce a depăşit graniţele ţării şi 
s-a bucurat de o largă apreciere. Tot 
din anul 1996, prin grija I.P.S. Sale, 
la Centrul de Reeducare GĂEŞTI, a 
luat fiinţă Cabinetul de Asistenţă 
Religioasă, care din 1999, s-a trans-
for mat în Biroul de Asistenţă Reli-
gioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, 
colecţii de ziare şi reviste etc.

În vederea aprofundării studiilor 
absolvite, în anul 1998, s-a înscris la 
cursurile postuniversitare ale Facul-
tăţii de Drept „Nicolae Titulescu” 
CRAIOVA, pe care le-a absolvit în 
anul 1999 susţinând lucrarea de 
disertaţie cu tema: „CONSIDERAŢII 
TEORETICE ŞI PRACTICE ALE 
TEORIEI GENERALE A DREP-
TULUI PRIVIND LEGALITATEA 
ŞI CONSTITUŢIONALITATEA 
ACTE LOR ADMINISTRATIVE”, 
sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. 
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IULIAN NEDELCU obţinând media 
10. În paralel cu aceste cursuri a 
urmat şi cursurile postuniversitare 
ale Universităţii „Politehnica” TIMI-
ŞOARA, pe care le-a absolvit tot în 
anul 1999, susţinând lucrarea de 
disertaţie cu tema: „MANAGE MEN-
TUL RESURSE LOR UMANE. SIS-
TEMUL. LOC DE MUNCĂ. 
STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE. 
PARAMETRII. PERFORMANŢĂ ŞI 
OBOSEALĂ”, sub îndrumarea Prof. 
Univ. Dr. IOAN PUGNA, obţinând 
media 9,40. În urma examenului de 
admitere, susţinut în luna ianuarie 
1999 la Academia de Ştiinţe a 
Republicii Moldova – Institutul de 
Filozofie, Sociologie şi Drept 
CHIŞINĂU, a deve nit doctorand în 
spe cialitatea: 12.00.08. 
(Drept Penal, Crimino lo-
gie şi Drept Penitenciar). 
La data de 27 aprilie 
2001, a susţinut public 
teza de doctorat intitulată: 
„CAUZELE CARE ATE-
NUEAZĂ ŞI AGRA-
VEAZĂ PEDEAPSA”, la 
Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” din 
CHIŞINĂU, sub condu-
cerea ştiinţifică a Prof. 
Univ. Dr. ALEXANDRU 
BOROI, de la Academia 
de Poliţie „Al. Ioan Cuza” 
BUCUREŞTI – România 
şi a consultantului ştiin ţi-
fic, Conf. Univ. Dr. 
VALERIU BUJOR, fostul rector al 
Universităţii de Criminologie – 
CHIŞINĂU, Republica Moldova, 
consiliul ştiinţific specializat al aces-
tei academii conferindu-i titlul de 
„DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE” 
(conform Diploma de Doctor seria 
D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată 
de Comisia Superioară de Atestare a 
Republicii Moldova). 

La data de 20 august 1999, 
Senatul Universităţii de Criminologie 
Chişinău - Republica Moldova, prin 
Ordinul nr. 43/p, l-a numit prin 
cumul, asistent universitar la catedra 
de „Drept Public” (pentru anul uni-
versitar 1999-2000). La data de 28 
august 2000 tot Senatul Universităţii 
de criminologie Chişinău - Republica 
Moldova, prin Ordinul 35/p, l-a 
numit prin cumul, asistent universitar 
la catedra de „Drept Public” (pentru 
anul universitar 2000-2001). La data 
de 30 aprilie 2001, Senatul fostei 
Universităţii de Criminologie CHI-

ŞINĂU – R. Moldova, prin Ordinul 
nr. 17/U.P.Pc., l-a numit, prin cumul, 
în funcţia de lector universitar, la 
catedra de „Drept Public”. La data de 
27 decembrie 2001, în baza hotărârii 
aceluiaşi senat al fostei Universităţi 
de Criminologie CHIŞINĂU - R. 
Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a 
fost numit prin concurs în funcţia de 
lector universitar superior la Catedra 
de „Criminologie şi Drept Penal”. 
Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 
2002 al Senatului fostei Universităţii 
de Criminologie CHISINAU – R. 
Moldova, a fost numit, prin concurs, 
în funcţia de conferenţiar interimar la 
Catedra de „Criminologie şi Drept 
Penal” pentru anul universitar 2002-
2003. Prin ordinul 41/p din 13 

septembrie 2003, Senatul Academiei 
de Drept din Moldova, l-a numit prin 
cumul lector superior la Catedra de 
Drept Public. Prin ordinul 05-542 din 
20 octombrie 2004, a fost angajat 
prin cumul în funcţia de conferenţiar 
universitar interimar la Catedra de 
Drept, a Facultăţii de Drept din 
cadrul Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi – Republica Mol-
dova. Prin ordinul 05.277 din 29 
august 2005 a fost angajat pe o 
perioadă de 5 ani (2010), titular la 
Catedra de Drept Public în funcţia de 
conferenţiar universitar la Facultatea 
de Drept din cadrul Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi – 
Republica Moldova. La 26 Octom-
brie 2006, Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare a Republicii 
Moldova, la recomandarea Senatului 
Universităţii din Bălţi, a conferit 
titlul ştiinţifico-didactic de CONFE-
RENŢIAR UNIVERSITAR (DO-
CENT), specialitatea Criminologie, 

Drept Penal şi Drept Penitenciar. 
(conform Proces verbal nr.6/2006) În 
perioada anilor 1990-2012, a publicat 
un număr de 116 lucrări, 92 dintre 
ele apărând în colecţiile: pastorală, 
juridică şi psihopedagogică, iar cele-
lalte fiind de proză, poezie, istorie, 
sociologie şi tehnologie. Între anii 
1985-2012, a publicat în diferite 
ziare (periodice şi cotidiene) dar şi în 
reviste din ţară şi străinătate, un 
număr de 170 predici, 1250 articole 
şi studii (diferite domenii), 127 
poezii şi 40 de articole cu caracter 
pastoral în limba franceză, recenzând 
un număr de 114 cărţi şi prefaţând 12 
cărţi ale unor autori diferiţi. Fără să 
fie lipsit de modestie, trebuie să 
spunem că despre viaţa şi scrierile 

sale, s-au scris 13 cărţi 
semnate de autori diferiţi. 
Pe parcursul ani lor, a 
primit în semn de apre-
ciere, pentru activi ta tea 
publicistică şi literară, mai 
multe diplome, dis tincţii 
şi premii.

Între anii 1995-2012, a 
participat la diferite con-
grese, conferinţe şi sim-
pozioane, atât în ţară cât 
şi în străinătate, unde au 
fost dezbătute probleme 
de interes naţional şi mai 
ales de reformă peni ten-
ciară, la fiecare parti ci-
pare, având câte-o inter-
venţie, şi prezentând câte 

un referat. Aproape 362 de publicişti 
şi gazetari, au con semnat în presa 
scrisă din ţară şi străinătate între anii 
1990-2012 despre lucrările şi 
activitatea publi cistică, dar şi edilitar 
gospodărească a smereniei sale. În 
anul 1999 a înfiinţat şi Buletinul 
„CUVÂNT ŞI SUFLET” al Bisericii 
„Sfântul Ioan Gură de Aur” din 
cadrul Centrului de Reeducare 
GĂEŞTI, ce a apărut trimestrial până 
în anul 2006. În anul 2001, a fondat 
şi revista sugestiv intitulată 
„PHOENIX” ce a apărut tot până în 
anul 2006, revistă semestrială ce a 
oferit minorilor şi cadrelor din centru 
posibilitatea de a-şi publica mate ria-
lele şi de a le face cunoscute citito-
rilor. Din cele prezentate, se poate 
vedea, că viaţa pe care a parcurs-o, 
nu a fost o viaţă liniştită şi nici 
uşoară, trebuind de tânăr să-şi ia 
soarta în mâini, şi să trăiască numai 
şi numai printre străini, departe de 
casă şi de cei dragi. Valurile acestei 
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vieţi, l-au purtat de-o parte şi de alta 
a ei, având de-a face cu oameni buni, 
mai puţin buni, cu oameni răi, dar şi 
cu oameni plini de credinţă cu suflet 
mare şi cu frica lui Dumnezeu. Fap-
tul că este slujitorul lui Dumnezeu şi 
Arhiereu al lui Hristos şi că aproape 
11 ani şi-a desfăşurat activitatea într-
un Centru de Reeducare, considerăm 

că această slujire, a fost chemarea 
celor pe care i-a păstorit, tineri certaţi 
cu legea şi de multe ori respinşi de 
societatea din care fac parte şi care 
pe bună dreptate au avut nevoie de 
un prieten adevărat, ce să se roage în 
permanenţă pentru ei, ajutându-i în 
felul acesta să-şi revină, dar şi să se 
ridice din „noroiul în care au căzut”. 

Din motive personale la 1 aprilie 
2006 trece sub jurisdicţia Patriarha-
tului de Kiev, sub omoforul Episco-
pului Moldovei de Răsărit, P.S. 
Filaret Pancu. Două luni mai târziu 
(iunie) este numit preot misionar 
pentru Comunitatea Europeană, apoi 
vicar administrativ şi exarh al acestei 
eparhii tot pentru Comunitatea Euro-
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episcop Luca, care au slujit Sf. 
Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din 
Milano - Italia, primind numele de 
arhiereu Onufrie. La 31 august 2008, 
este ridicat la treapta de Arhiepiscop 
Titular de Bergamo şi Vercelli şi 
numit Exarh pentru Europa de Est. 
La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod 
în permanenţa lucrărilor sale au 
schim bat titulatura I.P.S. Sale în 
Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli cu 
reşedinţa în Bergamo (Citta Alta).

La data de 21aprilie / 4 mai 2012 
a fost numit Arhiepiscop de Bergamo 
şi Mitropolit al noii Mitropolii 
„Mitro polia Autonomă Creştin 

Ortodoxă după Vechiul Calendar în 
Italia” cu sediul în Bergamo, în urma 
retragerii Mitropolitului Evloghie din 
scaunul de Mitropolit la data de 8 
aprilie 2012 al Mitropoliei de Milano 
şi Aquileia cu sediul la Milano 
devenind Primat „Locum Tenens”, 
conform Protocolului nr. 7 din 4 
mai 2012 emis de Mitropolitul 
Primat Ioan al Americii. La data de 1 
iunie 2012 Sfântul Sinod al noii 
Mitropolii l-a ales pe I.P.S. Onufrie 
ca Întâi stătător al Mitropoliei fiind 
instalat în noua funcţie la Mănăstirea 
„Sfânta Treime” din Cernăuţi – 
Ucraina.

Arhiepiscopia din New York şi New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al Americii de Nord şi de Sud şi al Insulelor Britanice
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei, Rusiei şi Bulgariei

Abbey of the Holy Name (Abaţia Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795
Fax: (973) 838-2228
Protocolul nr. 7

Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfântului Sinod.

Eminenţei Voastre, Mitropolitul Onufrie de Bergamo
Dragul nostru frate,
Hristos a Înviat.

Am primit cu bucurie cererea dumneavoastră din data de 4 mai 2012, pentru dumneavoastră si 
Arhiepiscopul Varsanufie ca ierarhi ai Mitropoliei Ortodoxe din Europa de Vest, acum când Mitropolitul 
Evloghie a demi sionat de la conducerea Mitropoliei de Milano şi Aquileia, noi vă punem, împreună cu asociaţia 
recent înfiinţată „Mitropolia Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia”, Cod Fis.: 95198720161, situată 
în Bergamo, sub protecţia noastră şi intenţionăm să susţinem Mitropolia dumnea voastră pentru a fi inclusă în 
Tomosul de comuniune euharistică cu bise ricile noastre surori, Adevărata Biserică Ortodoxă a Greciei, Rusiei, 
Bulgariei şi Georgiei.

Ca fraţi mai mari în Sfântul Sinod, am fost binecuvântaţi să primim statutul de Mitropolie Autonomă în anul 
2011 de la Primatul Mitropoliei de Milano şi Aquileia, a cărei superioritate a fost stabilită pentru prima dată în 
Occident, prin Tomosul Arhiepiscopului Atenei, Auxentios în 1984, şi mai târziu prin Tomosul Patriarhului 
Volodymyr al Kievului în 1993, care a recunoscut Mitropolia de Milano şi Aquileia, ce a fost fondată de Sfântul 
Apostol Barnabas, şi am stabilit:

1) Scanul din Milano şi Aquileia s-a vacantat şi Mitropolitul Onufrie de Bergamo are dreptul de a-l ocupa în 
calitate de „Locum Tenens” al aces tui Scaun în temeiul acordului nostru, şi de a înregistra această mitropolie 
conform legislaţiei italiene, şi de a o pune în legătură cu Bisericile noastre;

2) De îndată ce Mitropolitul Onufrie şi Arhiepiscopul Varsanufie al Cernăuţiului, Herţei şi Bucovinei de 
Nord vor rămâne în Mitropolia Europei de Vest (Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar 
în Italia), ei vor putea să aleagă un nou episcop pentru a servi ca vicar sau titular pentru această Mitropolie;

3) Vom sprijini ierarhii care vor rămâne în Mitropolia Autonomă Creş tin Ortodoxă după Vechiul Calendar în 
Italia, urmând ca ei a fi şi în comu niunea euharistică cu fraţii noştri Mitropoliţi din Grecia, Rusia, Bulgaria şi 
Georgia.

Întocmit în a douăzeci şi doua zi din aprilie (OS) în anul Domnului nostru, două mii doisprezece.

Umilul tău frate în Hristos Domnul nostru,
Preafericitul Părinte, Mitropolitul Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfîntului Sinod
Arhiepiscop de New York.

Protocolul nr. 7 (traducere din original):

peană, stabilindu-şi reşedinţa la 
Torino în Italia. De Praznicul Învierii 
Domnului al anului Mântuirii 2007, 
este ridicat la rangul de Arhimandrit 
Mitrofor, primind şi cea de-a doua 
Cruce cu Pietre. La 15 iunie 2008 
primeşte la cerere binecuvântarea de 
ieşire din eparhia Moldovei stabi-
lindu-se în cadrul Mitropoliei Orto-
doxe de Milano şi Aquileia, cu sediul 
la Milano – Italia, unde la 20 iunie 
2008 este ales episcop vicar de către 
Sfântul Sinod. La 29 iunie 2008 este 
hirotonit Arhiereu Episcop, de către 
Mitropolitul Primat Evloghie, P.S. 
Episcop Avondios şi de I.P.S. Arhi-
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Arhiepiscopia din New York şi New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonome Ortodoxe a Americii de Nord şi de Sud şi a Insulelor Britanice.
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei şi, Rusiei

Abbey of the Holy Name
(Abaţia Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228

Preafericitul Părinte,
Mitropolit Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfîntului Sinod.
August 14/27, 2012

TOMOS – (Protocolul nr. 10)

Noi, Ioan, prin harul lui Dumnezeu, preşedinte al Sfântului Sinod, acţionând sub autoritatea sfântului nostru 
Sinod, prin acest Tomos oferim autonomie mitropoliei şi fraţilor noştri ierarhi ai Sfântului Sinod din Italia, 
nominal:

1. Preafericitul, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Onufrie (Pop) de Bergamo;
2. Excelenţa Sa, Prea Sfinţitul Episcop Gheorghe (Bratu) de Sondrio şi Vercelli;
3. Excelenţa Sa, Prea Sfinţitul Episcop Seraphim (del Fattore) de Sicilia şi Italia Centrală. 

Sfântului Sinod al Italiei şi Mitropoliei prin prezentul tomos li se recunoaşte şi li se garantează canonic şi 
legal autonomia cu drepturi depline pentru a conduce Bisericile din Italia aflate în deplină comuniune cu 
Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Ortodoxe a Americii de Nord şi de Sud şi a Insulelor Britanice.

Mai mult, noi Îl recunoaştem pe Prea Fericitul, Mitropolit Onufrie, ca Primat şi Preşedinte al Sfântului Sinod 
în egalitate cu noi şi cu fraţii noştri Primaţi ai Bisericilor Creştin Ortodoxe Surori, cu toate drepturile cuvenite, 
privilegiile şi însemnele: camilafcă albă, două engolpioane şi crucea ce aparţine acestui rang.

Ca autoritate autonomă, Sfântul Sinod al Italiei va avea dreptul să aleagă şi să numească clerul şi ierarhii din 
Italia şi din alte state unde Sfântul Sinod are enoriaşi, creştini pe rit vechi a Bisericii Ortodoxe, respectând 
atribuţiile teritoriale ale Sfântului Sinod şi ale Bisericilor noastre surori din Europa de Est. Rangul de Primat este 
încredinţat cu sarcina de a numi Episcopi ai Sfântului Sinod şi de a stabili în conformitate cu Sfintele Canoane 
parohii, mănăstiri şi misiuni ortodoxe, şi de a respecta într-un mod adecvat aceste canoane de către cei care 
doresc să slujească sfântului său sinod (episcopi, preoţi, diaconi şi cinul monahal.

Eliberat sub semnătura şi ştampila noastră la data de 14 august (OS), în anul Domnului nostru, două mii 
doisprezece, al şapte mii cinci sute douăzecelea, de la crearea lumii, treizeci şi doilea an al Episcopatului nostru.

Preafericitul Părinte, Mitropolit Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfântului Sinod
Arhiepiscop de New York.

viaţă şi 32 de ani de slujire la altarul 
credinţei dintre care 5 ani de slujire 
ca arhiereu şi un an ca Mitropolit 
Primat al Mitropoliei Autonome 
Creştin Ortodoxe după Vechiul 
Calendar în Italia.

Arhiepiscop şi Mitropolit
VArsANufIe sOlOPOV 

al Cernăuţiului, Herţei 
şi Bucovinei de Nord

După doar trei luni de zile a 
primit autonomia deplină a 
Mitropoliei Creştin Ortodoxă după 
Vechiul Calendar în Italia conform 
protocolului numărul 10 din 14 / 27 
august 2012.

A pus şi va pune suflet în tot ceea 
ce face, căutând în permanenţă să-i 
ajute pe toţi cei care sunt în suferinţă, 
atât cât Dumnezeu îl va tine pe 
pământ. Se va ruga neîncetat pentru 
pacea a toată lumea, cerând de la 

TOMOs - Protocolul 10 (traducere din original):

bunul Dumnezeu să-l ţină sănătos, 
să-şi poată mântui sufletul şi să poată 
contribui la rându-i ca duhovnic şi 
arhiereu la mântuirea altora. Ca orice 
om trecut prin multe suferinţe şi 
necazuri, nu-şi mai doreşte nimic de 
la această viaţă pământească şi 
trecătoare şi nici de la oamenii 
vremurilor pe care le trăim şi care şi 
ei sunt trecători, ci caută să dea slava 
lui Dumnezeu pentru toate cele 
primite în cei aproape 57 de ani de 
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Patriarhul Tihon s-a năs-
cut în ziua de 19 ianuarie 
1865 în familia unui preot. În 
anul 1891, a fost tuns în mo-
nahism şi în 1897 a fost făcut 
irodiacon şi apoi ieromonah. 
La vârsta de 32 de ani a fost 
făcut episcop de Lublin din 
Polonia care pe atunci aparţi-
nea Imperiului Rus. La scurt 
timp a fost numit episcop de 
Aleutine şi Alaska, eparhie 
care cuprindea în fapt Statele 
Unite şi Canada. În 12 De-
cembrie 1898 când a ajuns în 
New York, el era singurul epi-
scop ortodox al întregului 
continent nord american. În 
februaie 1907, după 9 ani de 
păstorie în America episcopul 
Tihon a revenit în Rusia şi a 
ocupat scaunul de iaroslav, 
iar după alţi 7 ani în 1914, a 
fost mutat la Vilnius. În tim-
pul primului război mondial, 
el s-a îngrijit de soldaţi, mer-
gând în prima linie a frontu-
lui şi slujind personal. În 1917 
a fost ales Mitropolit de Mos-
cova. În urma restaurării Pa-
triarhiei Moscovei şi întregii 
Rusii a fost ales prin voia lui 
Dumnezeu Patriarh al întregii 
Rusii.

Patriarhul Tihon s-a ridi-
cat împotriva bolşevicilor 
conduşi de Lenin, care jefuiau 
bisericile, profanau icoanele 
şi furau odoarele sfintei bise-
rici. Când a aflat de uciderea 
călugărilor şi a preoţilor şi a 
creştinilor, i-a chemat pe cre-
dincioşi să apere credinţa şi 
sfintele biserici.

După uciderea Ţarului 
 Nicolae şi a familiei impe ri-

ale, a înţeles marea responsa-
bilitate care îi revenea şi a 
conştien tizat pericolul com pro-
mi sului cu ateii bolşevici. El le-a 
scris bolşevicilor „Reveniţi-vă, 
nebunilor, şi opriţi această văr-
sare de sânge! Nu numai că 
 faceţi fărădelegi, ci însăşi lucra-
rea diavolului săvârşiţi, şi asta 
vă va duce în viaţa viitoare în 
flăcările Ghenei, iar urmaşii voş-
tri vor fi blestemaţi încă din 
această viaţă”. Iar credincioşilor 
le-a spus de va fi să suferim 
martiriul pentru adevărul lui 
Hristos, vă chemăm iubiţi fii ai 
bisericii să primiţi martiriul ală-
turi de noi. După această împo-
trivire a patriarhului, bolşevicii 
lui Lenin au înfiinţat Înaltul 
Consiliu Bisericesc (V.T.U.) for-
mat din trădători şi oameni fără 
Dumnezeu, avându-l conducă-
tor pe mitropolitul trădător Ser-
ghei. După închisoare şi perse-
cuţii grele la 25 Decembrie 1924 
patriarhul Tihon, scrie cu ocazia 
activităţii sale: „Drepturile pa-
triarhale şi obligaţiile până la 
alegerea legală a patriarhului 
vor fi încredinţate Mitropolitu-
lui Smirnov, Mitropolitului Aga-
tanghel şi Mitropolitului Petru”. 
La 25 decembrie 1925 patriarhul 
Tihon a trecut la cele veşnice iar 
din surse demne de încredere se 
spune că a fost otrăvit de bolşe-
vici. După moartea sa, conform 
testamentului său sinodul 
 arhieresc a ales conducător pe 
Mitropolitul Petru la 12 aprilie 
1925, care a fost instalat la 13 
Septembrie 1925. La data de 9 
decembrie 1925 bolşevicii l-au 
arestat pe Mitropolitul Petru. 
După arestarea Mitropolitului 

Petru bolşevicii dau puterea 
Patriarhiei Ruse, Mitropolitu-
lui trădător Serghei.

În scrisoarea din 9 mai 
1926, Mitropolitul canonic 
Petru, lasă succesor al său, în 
mod canonic, pe Mitropolitul 
Aghatanghel, respectând tes-
tamentul patriarhului Tihon. 
La 10 mai 1926, Mitropolitul 
Petru, dă un ordin unde scrie: 
„Eu Petru, Mitropolitul Mos-
covei aflându-mă la finalul 
activităţii mele, transmit prin 
acest document Mitropolitu-
lui Aghatanghel, rugând a 
arăta Mitropolitului Serghei 
toate documentele stenografi-
ate referitoare la demiterea 
mea, numai pentru o anumită 
perioadă şi nu pentru tot-
deauna. Rog pe Înalt Prea 
Sfinţia Ta, să aducă la Mos-
cova, pe Mitropolitul Agatan-
ghel, conducător şi să ocupe 
locuinţa mea din Socolnichi. 
După ce l-au arestat Mitropo-
litul Petru a fost împuşcat la 
10 octombrie 1927, deci a fost 
chinuit şi torturat timp de 11 
ani şi 10 luni.

Acum după ani de zile ur-
maşii acelora care l-au întem-
niţat şi l-au chinuit l-au făcut 
sfânt.

Întemniţările, schingiui-
rile, deportările făcute de 
 către bolşevici clerului şi creş-
tinilor ruşi a adus la împărţi-
rea bisericii ruse în trei:

1. Biserica Ortodoxă Rusă 
din Afara graniţelor Rusiei 
condusă de Mitropolitul An-
tonie Hrapovitki;

2. Adevărata Biserică Or-
todoxă Rusă din Catacombe 

ISTORICUL ADEVĂRATEI BISERICI ORTODOXE RUSE
DIN CATACOMBE

(GRUPAREA SERAFIM – GHENADIE – TEODOSIE)
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condusă de Mitropolitul Iosif 
Petrovici de Petrograd şi de 
mitropolitul Serafim Pozdeev 
în partea de nord a Rusiei.

Aceste două biserici au 
avut binecuvântarea canonică 
pe linia patriarhului martir 
Tihon.

3. Organizaţia V.T.U. 
 (înal tul consiliu bisericesc) 
înfiinţat de bolşevici a devenit 
actuala Patriarhie a Rusiei cu 
centrul la Moscova.

Adevărata Biserică Orto-
doxă Rusă din Catacombe (a 
lui Tihon) mai bine de 85 de 
ani lucrează pentru Dumne-
zeu în taină, ierarhii acesteia 
fiind în mare majoritate 
schimnici şi foarte smeriţi, 
fără a umbla după plăcerile 
lumii acesteia şi fără a se îm-
brăca în veşminte cu fir de 
aur şi mitre arhiereşti cu pie-
tre scumpe. Arhiereii care nu 
au vrut să se alinieze mitro-
politului Serghei Trădătorul 
viitorul patriarh bolşevic, 
după înlăturarea, surghiuni-
rea şi întemniţarea patriarhu-
lui Tihon Belavin, s-au retras 
şi au trăit modeşti şi săraci iar 
alţii au fost întemniţaţi la 
 mănăstirea Solovki. Unul din-
tre arhiereii care au supravie-
ţuit prigoanei bolşevice şi 
K.G.B.-ului a fost mitropolitul 
Serafim Pozdeev (1883–1971), 
care a devenit în anul 1938, 
după moartea mitropolitului 
Iosif Petrovici de Petrograd, 
întâistătătorul Adevăratei 
 Biserici Ortodoxe Ruse din 
Catacombe în perioada 1926–
1963. 

Mitropolitul Serafim Poz-
deev împreună cu Arhiepisco-
pul Ermoghen de Taschent, 
eliberat din lagărele Rusiei au 
hirotonit întru arhiereu în 

anul 1959, de praznicul Învierii 
Domnului pe Arhimandritul 
Schimnic Ghenadie Sekaci 
(1900–1985) care a fost şi stare-
ţul mănăstirii Mahu sevca.

În anul 1963 s-a retras şi îm-
preună cu Arhiepiscopul Ermo-
ghen şi sinodul Sf. Biserici au 
hotărât ca să pună ca Întâistătă-
tor pe mitropolitul schimnic 
Ghenadie Sekaci. Mitropolitul 
Serafim Pozdeev a trăit în post 
şi rugăciune până la sfârşitul 
vieţii când a plecat la domnul în 
ziua sfântului mare mucenic 
Gheorghe în anul 1971.

Noul conducător al bisericii 
mitropolitul schimnic Ghenadie 
Sekaci a reînviorat viaţa şi acti-
vitatea Adevăratei Biserici Ruse 
din Catacombe (a lui Tihon). A 
organizat 12 mănăstiri unde a 
călugărit 500 de monahi şi mo-
nahii, a mărit sfântul sinod, a 
hirotonit 5 arhierei, printre care 
şi episcopul schimnic Teodosie 
Gumenicov.

Mitropolitul Ghenadie Sekaci 
a condus Sf. Biserica până în 
anul 1984 când s-a retras dato-
rită stării grave a sănătăţii iar în 
anul 1985 la naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul a murit.

Episcopul Schimnic Teodosie 
Gumenikov, născut în anul 1921, 
a fost hirotonit în ziua Sf. Pro-
roc Ilie Tezviteanul întru arhie-
reu. În anul 1984 de Buna Ves-
tire a fost ridicat la treapta de 
Arhiepiscop, iar de schimbarea 
la faţă în acelaşi an a fost ridicat 
la treapta de mitropolit încre-
dinţându-i-se şi conducerea 
 mănăstirii Mahusevca. După 
moartea mitropolitului Ghena-
die Sekaci în anul 1985 mitropo-
litul Teodosie Gumenikov a 
 devenit Întâistătătorul Adevăra-
tei Biserici Ortodoxe Ruse din 
Catacombe.

Timp de 80 de ani slujito-
rii acestei biserici au fost per-
secutaţi. Centrul Adevăratei 
Biserici Ruse din Catacombe 
este mănăstirea Mahusevca 
care se afla la circa 600 de km 
de Moscova, înspre Caucazul 
de Nord.

Sfântul Sinod al acestei 
 biserici este format din 7 
 arhierei şi anume:

Mitropolitul schimnic 
 Teodosie Gumenicov – Întâi-
stătător

Arhiepiscopul Adrian – 
Exarh Ucraina

Arhiepiscopul Varsanufie
Arhiepiscopul Vasile
Episcopul Nechita
Episcopul Leon
Episcopul Vladimir

Adevărata Biserică Orto-
doxă Rusă din Catacombe a 
ştiut prin reprezentanţii ei să 
îndure umilinţa şi greutăţile 
vieţii cu multă resemnare, 
 dovadă că ea a existat şi exis-
tă până în prezent. Din anul 
2004 Arhiepiscopul Adrian 
Lapin, exarh pentru Ucraina 
al acestei biserici primeşte 
autonomia şi din luna sep-
tembrie îşi formează un nou 
sinod şi se constituie Adevă-
rata Biserică Ortodoxă a 
Ucrainei, el fiind ales mitro-
polit, din care a făcut parte şi 
actualul mitropolit Varsanufie 
Solopov, al Cernăuţiului, Her-
ţei şi Bucovinei de Nord. La 6 
mai 2009 Mitropolitul Adrian 
Lapin de Dubno şi Poceaiev-
ski se retrage la pensie, iar 
Înalt Prea Sfinţitul Varsanufie 
primeşte autonomia şi îşi sta-
bileşte reşedinţa în Cernăuţi-
Ucraina, la Mănăstirea „Sf. 
Treime”.

Protoiereu
Octavian Trifan
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA
CABINET MITROPOLIT
Nr. 42/1 1.01.2013

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREA SFINŢITULUI PĂRINTE
SILUAN SPAN, EPISCOPUL ORTODOX ROMÂN ÎN ITALIA

PREA SFINŢIA VOASTRĂ,

Mă întreb încă de la începutul acestor modeste rânduri, dacă mai există omenie şi bun simţ în 
Biserica Ortodoxă? Cu siguranţă că ele există, excepţie făcând de la ele, doar cei care nu îşi înţeleg 
chemarea de a sluji lui Dumnezeu şi pe semeni.

Mi-a fost dat, ca sâmbătă 5 ianuarie 2013, în ajunul Bobotezei (stil nou) să aud de la câţiva 
credincioşi ortodocşi, că preotul Nicu Cartoafa, de la Parohia LECCO, ce aparţine canonic de Prea Sfinţia 
Voastră, umblând cu iordanul, conform tradiţiei ortodoxe, pe la casele credincioşilor, i-a reproşat unei 
tinere, fără să o cunoască, că el ştie că frecventează o altă biserică „necanonică”, adică pe cea de la 
BERGAMO, unde slujeşte şi semnatarul acestei scrisori. Tânăra văzându-se apostrofată, l-a întrebat zicând: 
„De unde ştiţi părinte ce fac eu şi unde merg la Biserică?”, iar preotul Nicu Cartoafa, i-a răspuns: „De pe 
facebook, te-am văzut în poză acolo!”. Interesant că pozele puse pe facebook, pot fi folosite ca şantaj 
împotriva credincioşilor care până la urmă cercetează Biserica pe care ei o doresc. Cine poate stabili 
canonicitatea sau necanonicitatea unei Biserici?

Cu Sfânta Cruce în mână, părintele, a început să spună vrute şi nevrute despre mitropolia noastră, 
iar despre mine că sunt fără pregătire, un renegat, că nu am har, dat afară din B.O.R. etc. Oare acest preot, 
care îşi permite cam multe la vârsta lui, fiu duhovnicesc al PS. Voastre, nu ştie că eu 25 de ani am slujit în 
Biserica Ortodoxă Română, că am fost candidat la scaunul episcopal de la Caransebeş (1994), că am fost 
apreciat şi distins cu Crucea Patriarhală (1997) după ce am construit o Biserică la Centrul de Reeducare 
Găeşti judeţul Dâmboviţa – România? (vezi site-ul www.octavianrodna.ro).

Cred că nu vrea să ştie, dar nici Prea Sfinţia Voastră nu vreţi să ştiţi, din moment ce aţi declanşat 
această ofensivă, care oricum nu vă face cinste!

Deci, iată dragii mei, de ce se ocupă unii preoţi în Italia, bineînţeles nu fără ştirea şi binecuvântarea 
P.S. Voastre! (la timpul potrivit vă voi dovedi acest lucru). Îmi pare rău că am studiat la aceeaşi Facultate 
de Teologie Ortodoxă în Sibiu, am fost colegi, şi nu ţin minte ca profesorii noştri să ne fi învăţat să 
practicăm ura şi vrajba în rândul credincioşilor.

Ştiu că sunteţi un om răzbunător, dar cu ce sunt eu de vină, că am ajuns la conducerea unei 
mitropolii „necanonice”, cum îi ziceţi P.S. Voastră, care există de 30 de ani în Occident şi care vreţi, nu 
vreţi are succesiunea apostolică dovedită şi că vin credincioşi şi români la noi, care probabil iubesc 
meditaţia şi rugăciunea, mai mult ca fala şi mândria de a frecventa o biserică.

În luna iunie 2012, v-aţi pronunţat printr-un raport scris împotriva noastră şi ne-aţi catalogat în fel şi 
chip, pe care apoi l-aţi înaintat Sf. Sinod al B.O.R., deşi situaţia la data respectivă era alta în ce priveşte 
Mitropolia de Milano şi Aquileia (care în prezent nu mai există ca titulatură, având o altă denumire) iar eu 
nu mai am nicio legătură cu membrii fostului sinod al acesteia, cu atât mai puţin cu Ion Preoteasa, care nu 
a avut şi nu are nimic în comun cu noi. Deci iată, de ce la acea vreme am trimis o scrisoare deschisă 
Patriarhului Daniel, arătându-i în mare adevărata stare de lucruri şi să nu ia în considerare poveştile 
redactate în raportul P.S. Voastre, pe care îl deţin şi eu în copie şi care a lăsat răni adânci, care greu se 
vindecă. Din anul 2008, suport minciunile, denigrările şi calomniile Prea Sfinţiei Voastre şi ale câtorva 
preoţi care vă ascultă „sfaturile duhovniceşti” (Protopopul Pompiliu Nacu, fratele său, preotul Laurenţiu 

LUPTA CU VALURILE ÎN ADEVĂRATA ORTODOXIE
De multe ori aflăm din presă că în biserică există tensiuni şi neînţelegeri, de aceea credem de 

cuviinţă că e bine ca şi opinia publică şi credincioşii noştri fideli să ştie aceste lucruri, pe care noi 
le dăm publicităţii. Vom începe cu cele două scrisori deschise trimise episcopului Siluan al 
românilor din Italia şi episcopului Timotei al românilor din Spania şi Portugalia şi apoi cu 
schimbul de scrisori între noi şi Adevăratele Biserici Ortodoxe Surori din Grecia şi Rusia, privind 
„cazul” fostului arhiepiscop Seraphim Del Fattore.
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Nacu, de la parohia MONZA, preotul Nicolae Cazacu de la parohia LODI şi mai nou preotul Nicu Cartoafa, 
de la parohia LECCO), care prin manifestarea lor în public şi-au depăşit limitele bunului simţ şi tocmai de 
aceea m-am decis să public această scrisoare deschisă, pentru a se cunoaşte de întreaga opinie publică, 
adevărata stare a lucrurilor şi situaţia nedorită pe care Prea Sfinţia Voastră aţi creat-o (poate la comandă 
sau poate din proprie iniţiativă, se va afla acest lucru).

Vă întreb iubite coleg şi Prea Sfinţite Părinte Siluan, sfintele canoane pot fi folosite ca şantaj în 
pastoraţia credincioşilor? Normal nu, dar preoţii din eparhia Prea Sfinţiei Voastre, folosesc asemenea 
metode dându-le canoane celor care frecventează Biserica noastră, ameninţându-i şi cu „focul iadului”. 
Doamne, mă rog tot timpul să nu Vă socotească Dumnezeu acest mare păcat al dezbinării şi al mândriei că 
sunteţi „Biserica Oficială” iar ceilalţi trebuie probabil să fie sclavii P.S. Voastre? În asta stă mântuirea 
noastră, sau în ceea ce facem pentru sufletul nostru şi al celor pe care îi păstorim şi unii şi alţii?

Unde aţi găsit scris, iubiţii mei fraţi, că dacă cineva merge la o biserică ce nu aparţine Patriarhiei 
Române, trebuie să primească canon? Ce s-ar întâmpla în Grecia, Rusia, Ucraina şi în alte ţări unde sunt 
zeci de grupări ortodoxe şi care au mulţi adepţi? Dezastru!

Consider, că aceste practici cripto-comuniste, din vremuri apuse demult, nu trebuie să mai existe şi 
să fie folosite într-o lume civilizată şi într-o ţară creştină ca Italia. De ce în Italia, în Spania, în Franţa etc., 
nu se folosesc asemenea practici? Ei ne-au primit pe toţi şi ne suportă, iar Episcopia Ortodoxă Română îşi 
arată din când în când „colţii” şi vrea să-şi impună regulile proprii într-o ţară străină, de ce? Şi eu mă 
întreb! Cred că la mijloc este banul apoi mândria şi apoi cu siguranţă lipsa de experienţă diplomatică a 
Prea Sfinţiei Voastre.

Cum poţi denigra pe cineva sau discredita, fără să îl cunoşti şi să îi ştii C.V.-ul? Cum poţi spune de o 
mitropolie, aşa „necanonică” cum este ea, ce există pe teritoriul Italiei de aproape trei decenii, că este o 
sectă? Noi tot ce avem (documente, recunoaşteri, tomosul de autonomie etc.) există postate pe site şi pe 
facebook, pentru că nu avem nimic de ascuns. Şi atunci cum poţi să spui lucruri nefondate şi să induci în 
eroare opinia publică, aducând în acelaşi timp mari prejudicii instituţiei în sine dar şi celor care fac parte 
din ea (preoţi şi credincioşi) lucruri ce se pedepsesc de lege în orice ţară din lume.

Fac un apel la raţiune, de bun simţ, dar şi creştinesc în acelaşi timp la P.S. Voastră şi la toţi preoţii 
implicaţi în această „cruciadă” ce aţi declanşat-o voit la adresa noastră, să înceteze de îndată! Dacă această 
campanie de denigrare, de asuprire vădită, dar şi de amestec în treburile interne ale mitropoliei noastre, 
vor mai continua, mă simt nevoit ca Întâistătător al acestei Mitropolii Autonome Creştin Ortodoxe după 
Vechiul Calendar în Italia, să prezint în scris situaţia creată de P.S. Voastră, Bisericilor Ortodoxe surori de 
stil vechi, cu care suntem în comuniune şi împreună să cerem ajutorul forurilor internaţionale(CEDO) care 
apără drepturile omului, discriminarea şi dreptul la credinţă etc., iar apoi, după ce voi aduna dovezile 
necesare de la credincioşi să acţionez în justiţie pe cei care mi-au stricat imaginea, m-au defăimat şi m-au 
calomniat în public, aducându-mi mari prejudicii morale.

Mă întreb: unde-i dragostea creştină? Cum spuneţi Prea Sfinţite şi iubite frate Episcop Siluan, că îl 
iubiţi pe Hristos şi pe mine, Biserica mea şi pe slujitorii acesteia, dar şi pe cei care ne cercetează îi urâţi de 
moarte? Cum slujiţi Sfânta Liturghie, cum vă împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele Domnului şi cum rostiţi 
Tatăl Nostru, atât Prea Sfinţia Voastră, cât şi preoţii amintiţi în această scrisoare? E greu de dat un răspuns! 
Eu V-am iertat pe toţi pentru că nu ştiţi ce faceţi şi tocmai de aceea vă îndemn la mai multă rugăciune 
pentru a înţelege că toţi putem trăi pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu şi toţi avem loc să ne 
desfăşurăm activitatea pastorală, iar Hristos Domnul sălăşluieşte peste tot nu numai în Episcopia Ortodoxă 
Română, ale cărei Întâistătător sunteţi.

Doamne unde am ajuns la început de secol XXI şi de multe ori mă întreb unde sunt ierarhii călugări 
de odinioară cu trăire, diplomaţi, înţelepţi şi mari cărturari ai Bisericii Ortodoxe Române?

Închei rândurile mele spunându-vă Prea Sfinţite Părinte Episcop Siluan că nu aşa veţi ajunge 
departe semănând neghina în loc de grâu în ogorul Domnului pe care l-aţi „arendat” în Italia, iar preoţilor 
pe care îi păstoriţi le adresez rugămintea să se roage mai mult, să judece mai puţin, să îşi iubească semenii 
şi pe Dumnezeu, nu banii şi bogăţiile lumeşti care pot să îi ducă la pierzanie.

Cu dragostea şi preţuirea dintotdeauna, de Hristos iubitor şi pururea către El rugător.

DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP DE BERGAMO ŞI MITROPOLIT PRIMAT
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Cabinet Mitropolit NR. 30/25 Noiembrie 2012

SCRISOARE DESCHISĂ,
PREA SFINŢITULUI TIMOTEI,

EPISCOPUL ORTODOX ROMÂN AL SPANIEI ŞI PORTUGALIEI

Cu frăţească dragoste, Vă aduc la cunoştinţă Prea Sfinţiei Voastre, ca reprezentant al Bisericii 
Ortodoxe Române în Spania, că sunt foarte mâhnit şi supărat de atitudinea negativă pe care o aveţi faţă de 
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia a Vicariatului Creştin Ortodox 
pentru Spania, cu sediul în oraşul Castellon, dependent canonic de noi, a clerului şi a credincioşilor fideli 
nouă.

Consider, ca Întâistătător al acestei Mitropolii că într-o lume civilizată, nu se poate admite şi nici 
tolera la infinit, o asemenea atitudine necreştinească şi discriminatorie, mai ales în Spania unde 
democraţia dăinuie de secole. Vă înţeleg, că faceţi parte dintr-o Biserică cu un Sinod, care văd că nu 
admite dialogul cu Adevăratele Biserici Ortodoxe Tradiţionale, după Vechiul Calendar, dar care încălcând 
Sfintele Canoane, înclină a fi deschis ecumenismului bolnăvicios al secolului al XXI-lea şi în acelaşi timp 
bun „prieten” – cu alte dominaţiuni care nu au nimic în comun cu ortodoxia în general, lucru ce nu Vă 
poate scuza pe Prea Sfinţia Voastră, ca ierarh ortodox tânăr cu alte viziuni, să fiţi deschis unui dialog 
civilizat, într-o lume în plină schimbare şi de a nu mai instiga pe preoţii ce-i păstoriţi, împotriva noastră, 
cu prilejul conferinţelor preoţeşti sau cu ocazia vizitelor pastorale ce le întreprindeţi şi de a afirma în 
permanenţă că tainele pe care noi le săvârşim nu sunt valide şi că preoţii noştri nu sunt canonici şi că 
aparţin unei Biserici schismatice de stil vechi şi că Misiunile noastre deschise în Spania sunt pe stil nou 
(după calendarul Gregorian).

Vă întreb şi pe bună dreptate, de ce Patriarhia Ortodoxă Română, a acceptat cu două decenii în 
urmă, ca Mitropolia Autonomă de Stil Vechi a Basarabiei din R. Moldova să depindă canonic de ea, Clerul 
şi Mitropolitul Petru al Basarabiei sunt necanonici sau schismatici? Cu siguranţă că veţi zice nu, dar noi de 
ce suntem schismatici? Numai pentru faptul că suntem de origine română şi simţim româneşte?

Propaganda Prea Sfinţiei Voastre, printre preoţii dependenţi canonic de Biserica Voastră din Spania, 
nu face altceva decât să tensioneze relaţiile noastre şi să adâncească ura şi dezbinarea între credincioşi, 
prin aceasta dovedind că nu practicaţi dragostea între semeni, pe care o propovăduiţi la fiecare slujbă şi în 
felul acesta Vă faceţi fără să vreţi purtătorul de cuvânt al unei Biserici închistată în dogmă şi de sorginte 
conservatoare cu practici dictoriale:

„CINE NU-I CU NOI ESTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ”

Însă, nu-i chiar aşa... Vă înşelaţi iubite frate TIMOTEI...!

În spiritul dragostei creştine şi al drepturilor omului, dar şi religioase garantate de Constituţia 
Spaniei, Vă cer în numele Sf. Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, să încetaţi asemenea 
practici neortodoxe şi dictatoriale, care oricând pot fi condamnate într-un stat de drept, unde dreptul la 
religie este garantat. Vreţi nu vreţi, conform Constituţiei din Spania, pot să existe şi alte Misiuni ortodoxe, 
aşa cum există în toate ţările civilizate unde funcţionează o democraţie. Dacă această propagandă va 
continua şi pe viitor vom fi nevoiţi să apelăm la toate forurile naţionale şi internaţionale atât din România 
cât şi din Spania, care apără drepturile omului şi discriminarea, făcând cunoscută atitudinea Prea Sfinţiei 
Voastre şi a clerului ce-I păstoriţi din Spania cu dovezi şi argumente, pentru a ne apăra.

Noi nu avem nicio legătură cu Biserica Ortodoxă Română şi nu depindem canonic de aceasta, atunci 
de ce Vă amestecaţi în treburile noastre interne, cine Vă dă acest drept?

Noi suntem o Biserică de Stil vechi, care de aproape 25 de ani propovăduieşte dreapta credinţă în 
Occident şi în vremuri de restrişte, iar Patriarhia Ortodoxă Română, avea doar câteva parohii în Occident.

În speranţa unui dialog civilizat şi creştinesc cu Biserica Voastră, rămân pentru mai departe acelaşi 
iubit în Domnul frate,

DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP DE BERGAMO ŞI MITROPOLIT PRIMAT
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA,
BERGAMO-MALPENSATA

SERVICIUL ECONOMIC
NR.44 din 2/15 ianuarie 2013-02-11

REFERAT

ÎNALT PREA SFINŢITE PĂRINTE MITROPOLIT PRIMAT,

Urmare cercetării canonice şi administrative făcute de către smerenia mea, protoiereu Mitrofor 
Nicolae Constantin în calitate de reprezentant al I.P.S Voastre dar şi de consilier economic în cadrul 
Diocezei (Centrul Eparhial) de Sicilia şi Italia Centrală, parte componentă a mitropoliei noastre, am 
constatat următoarele:

- arhiepiscopul Seraphim Del Fattore pe toată perioada cât a ocupat funcţia de episcop de Sicilia şi 
Italia Centrală (10 august – 31 decembrie 2012) nu a desfăşurat nici o activitate administrativă şi pastorală. 
Singura misiune pe care o administra în duminici şi sărbători aparţinea protoiereului mitrofor Egidio Cali 
şi a fost înfiinţată în Catania, provincia Catania (Sicilia) înainte ca acesta să fi devenit titularul Diocezei 
(Centrul Eparhial). În această misiune închinată „Sf. Antonie cel Mare” el a săvârşit Sf. Liturghie şi slujbele 
dumnezeieşti publice în duminici sărbători în prezenţa credincioşilor fideli care nu erau alţii decât 
membrii familiilor celor trei preoţi şi a celor doi ipodiaconi ce se găseau îmbisericiţi în dioceza sa şi rudele 
acestora;

- s-a mai constatat de asemenea, că arhiepiscopul Seraphim a indus de mai multe ori în eroare 
conducerea mitropoliei noastre şi membrii consiliului eparhial minţind cu neruşinare încă înainte de a fi 
hirotonit episcop, că el are o mănăstire în Sicilia şi trei misiuni, lucruri care ulterior s-au dovedit a fi 
nereale;

- preoţii din dioceza sa au mari probleme canonice, de aceea consider că trebuie făcută o cercetare 
canonică amănunţită acestor clerici şi de a se lua cât mai urgent măsurile ce se impun de către consistoriul 
de disciplină;

- arhiepiscopul Seraphim a emis un comunicat prin care a făcut cunoscut clerului şi credincioşilor 
de origine italiană că el este responsabilul acestora, deşi nimeni nu l-a delegat cu asemenea sarcină. Iată 
deci dorinţa acestuia de a se separa de mitropolia noastră lucrul foarte grav care necesită luare de măsuri 
cât mai urgent;

- arhiepiscopul Seraphim prin conduita sa dar şi prin afirmaţiile făcute în cadrul cuvântărilor dar şi 
a discuţiilor purtate în rândul clerului şi credincioşilor mitropoliei noastre dovedesc că el practică ura de 
rasă şi discriminarea, făcând mereu afirmaţia că mitropolia noastră trebuie să fie a italienilor şi să devină o 
Biserică Ortodoxă Italiană şi nu a românilor, moldovenilor, ucrainenilor, ruşilor, bulgarilor etc.

Analizând toate aceste abateri grave ale arhiepiscopului Seraphim Del Fattore şi a preoţilor din 
dioceza sa propun ca Înalt Prea Sfinţia Voastră să convocaţi şedinţa consistoriului de disciplină a 
mitropoliei, la sfârşitul lunii ianuarie, chemarea celor implicaţi şi amintiţi mai sus în faţa acestui for 
pentru a da explicaţiile necesare şi totodată de a se lua măsurile ce se impun.

Faţă de cel de mai sus rog a dispune.

CONSILIER ECONOMIC,
PROTOIEREU MITROFOR NICOLAE CONSTANTIN

   

Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Bergamo-Italia
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ARHIEPISCOP SERAPHIM

PREA FERICITULUI
MITROPOLIT PRIMAT
ONUFRIE POP

OBIECTUL: DEMISIA DIN MITROPOLIA DE BERGAMO

Subsemnatul arhiepiscop Seraphim după o atentă analiză în ce priveşte problemele eclesiastice, vă 
trimit această scrisoare de demisie din cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxă După Vechiul Calen-
dar în Italia, reprezentată de dumneavoastră, pentru următoarele motive:

– Alegerea dumneavoastră de a adopta calendarul gregorian (stilul nou) pentru celebrări liturgice;
– Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă După Vechiul Calendar în Italia reprezentată de dumnea-

voastră seamănă mai degrabă a fi ca o biserică română în exil nepermiţând participarea italienilor la servi-
ciile liturgice (vezi decretul eliberat de dumneavoastră pentru mine personal);

– Imposibilitatea de a comunica cu dumneavoastră, neavând cunoştinţe de limba italiană, şi faptul 
că lipsiţi mai tot timpul din Italia.

Fac cunoscut că şi preoţii: protoiereul Egidio Cali, arhimandritul Ciprian Busa, preotul misionar Cle-
mente, diaconul Iustinian, monahia Maria Gabriella şi ipodiaconul Pancrazio îşi dau demisia din Mitropo-
lia de Bergamo.

Subliniez şi notez că nici un procedeu disciplinar nu poate fi luat asupra mea deoarece nu există un 
sfânt sinod începând cu 01 ianuarie 2013 urmare demisiei arhiepiscopului Gheorghe Bratu.

De asemenea subliniez că fiecare hotărâre emisă de Sf. Sinod de la hirotonia mea întru episcop (9 
august 2012) o consider nulă şi invalidă. Adevăratele hotărâri luate de Sf. Sinod sunt doar cele ce se refera 
la organizarea de misiuni; ridicarea la rangul de arhimandrit a părintelui Ciprian (Paulo Busa) şi numirea 
responsabilului Misiunii „Sf. Antonie cel Mare” din Catania în persoana preotului Egidio şi demisia din 
calitatea de membru al Sf. Sinod a arhiepiscopulului Gheorghe.

Copia acestei demisii a fost trimisă mitropolitului Anghelos de Avlona şi Viotia-Grecia şi mitropoli-
tului Ioan al Americii de Nord şi Sud şi Insulele Britanice.

Vă port mereu în rugăciunile mele cu multă afecţiune şi vă doresc numai bine din partea mea şi a 
lui Dumnezeu.

CATANIA, 10 ianuarie 2013

ARHIEPISCOP SERAPHIM
s.s. indescifrabilă

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA
CABINET MITROPOLIT
NR. 1 din 10/23 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN 
AL AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Mitropolia noastră, se găseşte într-un mare impas, creat de Mitropolitul Anghelos de Avlona şi 
Viotia-Grecia. Arhiepiscopul Seraphim Del Fattore, mi-a spus telefonic că demisionează şi se alătură 
Mitropoliei din Grecia şi că se uneşte cu aceasta şi va rămâne în Italia.

Este inadmisibil şi în acelasi timp necanonic, iar gestul este incalificabil. Mitropolia noastră nu a 
încălcat graniţele mitropoliei din Grecia şi tocmai de aceea credem că Mitropolitul Anghelos, a făcut un 
mare abuz! Cum mă sfătuiţi să procedez în continuare.

Noi suntem o mitropolie autonomă şi legătura noastră directă este numai cu Prea Fericirea Voastră. 
Noi cu celelalte biserici eram numai în dialog. Din această cauză, vă informăm că întrerupem orice dialog 
cu Mitropolia de Avlona şi Viotia-Grecia.
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Vă mai facem cunoscut că Protoiereul Mitrofor Ambrozie Ciota, de lângă Roma, a fost racolat încă de 
anul trecut de Mitropolitul Anghelos, el având o mică capelă şi câţiva credincioşi în Italia. Acum încă o 
dată Mitropolitul Anghelos ne-a încălcat graniţele mitropoliei noastre. Noi am deschis două misiuni şi un 
Vicariat Ortodox General în Spania, urmând cât de curând să fie deschisă cea de-a treia misiune în Spania. 
Arhiepiscopul Seraphim Del Fattore, a fost neserios şi cred că el demult a complotat împotriva mea cu 
episcopul Porfirios. Eu nu înţeleg ce se întâmplă? Mitropolia de Avlona şi Viotia a făcut un mare abuz aşa 
cum am mai spus, şi a creat un precedent! Ce trebuie să facem în continuare?

Mitropolia din Italia s-a reconstituit foarte greu. Am depus mari eforturi pentru reorganizarea 
acesteia. Noi am muncit din greu şi mitropolitul Anghelos vine acum ca un laş să fure. Noi ne-am chinuit 
fără nici un sprijin din partea cuiva să ducem mai departe istoria, cu preoţi şi o eparhie nouă, iar grecii ne 
fură trei preoţi, un diacon şi arhiereul lor, pe care noi i-am promovat în urmă cu câteva luni! Ruşine şi 
lipsă de respect! Noi nu suferim o mare pierdere prin plecarea lor, pentru că tot nu au făcut nimic, ci 
dimpotrivă în felul acesta s-a ales neghina din grâu! Cât a fost Episcop de Sicilia şi Italia Centrală, nu a 
făcut nimic, după numirea sa ca Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli nu a făcut nimic (nici o misiune) şi cu 
nimic a plecat la greci! A lăsat un gust amar în rândul clerului şi al credincioşilor prin gestul lui şi mai 
ales faţă de smerenia noastră, care l-a hirotonit episcop şi mai apoi ridicat la rangul de arhiepiscop (toate 
acestea în doar cinci luni), când a avut timp să sufere, că el mai mult a stat acasă? Un mare mincinos şi un 
om fără scrupule!

A trebuit de două ori să mergem în Grecia şi vizita a fost anulată de mitropolitul Anghelos, invocând 
motive puerile. Acum ne dăm seama că totul a fost un complot împotriva mitropoliei iar cei care au condus 
complotul sunt episcopul Porfirios şi mitropolitul Crisostom de Ecuador, prietenii arhiepiscopului 
Seraphim. Prin ceea ce a făcut Mitropolia de Avlona şi Viotia, dovedeşte că este imorală şi lipsită de 
respect faţă de noi.

Ce părere aveţi despre mitropolitul Rafael al Rusiei? El încă nu ne-a deranjat, deşi a scos de pe site 
legătura cu noi. Cu el avem încheiat un protocol de intenţie pentru comuniune pe o perioadă de şase luni, 
care expiră pe 2 martie a.c. Dacă mitropolitul Rafael, nu va lua o poziţie faţă de abuzul grecilor, pe 2 martie 
anul curent întrerupem şi cu ei dialogul. Sunt bucuros că vă avem prieten şi vă asigurăm de dragostea şi 
respectul nostru. Mitropolia noastră va merge înainte şi va promova în continuare dragostea şi pacea între 
oameni şi popoare.

Vă suntem recunoscători, vă iubim şi preţuim!

DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP DE BERGAMO ŞI MITROPOLIT PRIMAT

Dragii mei*)

Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Ioan m-a rugat să vă scriu o scurtă notă întrebându-vă ce s-a întâm-
plat în Italia cu Episcopul Serafim Del Fattore al Siciliei? Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Onufrie ne-a tri-
mis o scrisoare, declarând că Episcopul Serafim a părăsit sinodul său şi s-a alăturat Mitropoliei de Avlona 
şi Viotia din Grecia. Nu pot să mă exprim, cât de îngrijorat este în aceste momente Vlădica Ioan faţă de 
unitatea Bisericii, dar şi de respectarea sfintelor canoane şi tradiţia Adevăratei Biserici Ortodoxe, fără de 
care nu mai avem nimic şi ele trebuie să prevaleze întotdeauna. În sărăcia noastră, canoanele şi tradiţiile 
sacre ale Bisericii sunt tot ce avem, Dumnezeu ni le-a dăruit şi le vom apăra cu însăşi viaţa noastră.

Sperăm să fie doar o mică neînţelegere, şi că Episcopul Serafim şi-a exprimat greşit intenţiile, el 
fiind hirotonit de către Biserica pentru Sicilia şi că Mitropolitul Onufrie este conducătorul Mitropoliei de 
Italia. Suntem neplăcut surprinşi dacă ce citim a fost scris corect. Suntem de asemenea nelămuriţi, de ce 

*)Scrisoare trimisă de diaconul Joseph Suaiden, Mitropolitului Rafael, Mitropolitului Anghelos şi 
Mitropolitului Onufrie în numele Mitropolitului Ioan la data de 24 ianuarie 2013
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cu trei săptămâni în urmă, Episcopul Serafim a fost numit în locul Episcopului Gheorghe, care s-a retras, 
de către Mitropolitul Onufrie, iar acum de ce toate acestea? Mitropolitul Onufrie ne-a spus că va întrerupe 
dialogul cu Mitropolia din Grecia din această cauză, datorită gravităţii celor întâmplate. Acest fapt ar fi o 
proastă rezolvare a problemei noastre.

Ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru Mitropolia din Italia şi au fost multe motive de satisfacţie 
prin preluarea conducerii Mitropoliei şi munca de zi şi noapte a Mitropolitului Onufrie. Într-adevăr, mani-
festăm o îngrijorare crescândă faţă de aspectele canonice ale unei astfel de mişcări a Episcopului Serafim, 
dacă acest lucru este adevărat. Suntem profund îndatoraţi lucrării Bisericii din Grecia în propovăduirea 
Evangheliei în ţări unde Adevărata Biserică Ortodoxă nu este prezentă. Însă nu este cazul în Italia, unde 
Mitropolia cu succesiune Apostolică a fost reactivată în anul 2012 în de comunul acord al tuturor, aşa cum 
ar trebui să fie întotdeauna. Dacă Episcopul Serafim a abandonat într-adevăr Mitropolia sa, atunci Canonul 
XIV al primului şi al doilea Sinod Ecumenic devine relevant: Orice Episcop, dacă este acuzat de comiterea 
unor fărădelegi faţă de propria mitropolie, se separă sau se leapădă de credinţa sa, înainte ca un verdict 
sinodal să fie pronunţat împotriva sa şi se abţine de la comuniunea cu ea şi nu menţionează numele ei, în 
concordanţă cu unele uzanţe, în cursul timpului (celebrarea liturgică a Tainei Euharistiei) şi dacă Sfântul 
Consiliu a decretat destituirea din funcţie, pentru separare de către propria mitropolie va crea o schismă. 
Toată lumea ar trebui să-şi cunoască propriile limite, şi nici un preot nu ar trebui să-şi trateze propriul epi-
scop cu dispreţ, după cum nici un episcop nu ar trebui să-şi trateze propriul mitropolit astfel.”

Nici o hotărâre nu a fost pronunţată, după ştiinţa noastră, împotriva Mitropolitului Onufrie. În ceea 
ce ne priveşte, aceasta a fost făcută fără motiv. Ne-am străduit să ne asigurăm că trimitem felicitările noas-
tre, cu ocaziile zilelor de naştere sau festive, cât mai din timp posibil. Dar în mod sigur plecarea unui epi-
scop de la o Biserică locală la alta depăşeşte cu siguranţă importanţa unei felicitări! Şi totuşi într-un ase-
menea caz de o mare gravitate nu ne-aţi informat cu nimic!

După cum Preafericitul Părinte Anghelos şi Prea Sfinţia Voastră deja ştiţi: ca să iei un Episcop de la 
altă Mitropolie cu care te afli în dialog este acceptabil doar dacă Mitropolitul este un eretic. O astfel de 
mişcare trebuie imediat făcută publică spre ştiinţa tuturor. (Canon XV, de la primul şi al doilea Sinod Ecu-
menic: „Si pentru acele persoane, pe de o parte, care, datorită unei erezii condamnate de Sfintele Sinoade, 
sau de Sfinţii Părinţi, retrăgându-se din dialogul cu conducătorii săi (lucrul ce trebuie anunţat) predicând 
erezia în mod public şi repetat şi predicând cu capul gol în biserică, aceste persoane nu numai că nu sunt 
subiectul oricărei pedepse canonice pe seama opririi lor de la orice şi de la toate dialogurile cu acel episcop, 
înaintea emiterii oricărei hotărâri sinodale, ei dimpotrivă vor fi socotiţi vrednici de onoarea cuvenită printre 
creştinii ortodocşi.”)

Este Mitropolitul Onufrie acum un eretic, fapt de care noi nu aveam cunoştinţă? Sau oare acuzaţiile 
sunt făcute, în mod secret, suficiente să justifice o schismă?

De ce toate acestea le auzim pentru prima dată de la Mitropolitul Onufrie, care este pe deplin justifi-
cat şi supărat că o asemenea mişcare a fost făcută în cadrul diocezelor sale?

Dacă acesta este noul proces canonic pentru episcopi, cine urmează? Poate vor fi noi episcopi în 
America, şi apoi am putea avea episcopi în Grecia (episcopul Serafim al nostru se înţelege că el e doar oas-
pete în Grecia, şi este Episcop de Manhattan, după ştiinţa noastră) şi amândouă Sinoadele noastre pot face 
în acest caz proprii noştri episcopi în Rusia, iar ruşii pot să ne facă asemenea lucruri nouă: aşa putem 
repeta nesănătoasele lupte care au cuprins ca o plagă toată Ortodoxia adevărată cu excepţia Sfintelor noas-
tre Sinoade care pe parcursul ultimilor ani au stopat haosul anticanonic.

Am căzut de acord, în particular, că pentru preotul Ambroggio Ciotta nu merită o luptă care să con-
ducă la o schismă. Recunoaştem aceasta datorită confuziei în jurul Mitropoliei din Milano, care a avut 
dreptul să se alăture Mitropoliei Greceşti, şi de asemenea Mitropolitul Anghelos are dreptul la o reprezen-
tanţă în Italia, cu un preot; aceasta nu a fost intenţionat să creeze un precedent, nici să preia o dioceză! 
Este ilegal să converteşti un teritoriu care este acum sub conducerea unui Mitropolit în funcţie dacă nu e 
cazul vreunei erezii. Cazuri ca acesta, de transfer al unui episcop trebuiau aduse la cunoştinţa întregii 
noastre biserici. Mitropolia din Milano fiind Biserica noastră Mamă, şi Mitropolia din Bergamo este succe-
soarea ei legitimă până când un mitropolit este ales pentru Milano, fie în cursul acestei generaţii sau urmă-
toarea, dacă Dumnezeu ne mai acordă timp!

Vlădica Ioan a cerut politicos un apel telefonic sau o scrisoare de la cei implicaţi în această pro-
blemă cât mai curând posibil. Iertaţi-mă pentru caracterul urgent al notei mele! Dar unitatea Bisericii, pe 
care o vom celebra în lunile următoare şi pentru care am lucrat atât de mult să o păstrăm este în mare peri-
col! Aşteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai urgent!

Sărutăm dreapta,
Întru Hristos Domnul,
Diacon Joseph Suaiden-America
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COMUNICATUL FOSTULUI ARHIEPISCOP
SERAPHIM DEL FATTORE PUBLICAT 11/24 IANUARIE 2013 PE FACEBOOK

Se comunică la toţi credincioşii fideli nouă că: Arhidioceza de Sondrio şi Vercelii îşi încetează 
existenţa.

Eminenţa Sa Arhiepiscopul Seraphim împreună cu clericii: Preot Ciprian, Preot Egidio, Preot 
Clemente, Preot Justinian, Maica Maria Gabriella, Ipodiacon Pancrazio şi-au dat demisia de la Mitropolia 
de Bergamo, condusă de Mitropolitul Onufrie.

Eminenţa Sa Arhiepiscopul Seraphim a fost deja primit în urma cererii sale, în Sf. Sinod al 
Mitropoliei de Avlona şi Viotia-Grecia condusă de Prea Fericitul Mitropolit Anghelos.

Arhiepiscopul nostru a luat titlul de Arhiepiscop de Campania reprezentant general al Italiei.

Tot clerul Italiei se bucură pentru intrarea în Sf. Biserică Ortodoxă Greacă După Vechiul Calendar 
Patristic de Avlona.

Profilul nostru actual de facebook va fi înlocuit.

Îi dorim actualului mitropolit Anghelos şi întregului nostru Sf. Sinod, mulţumiri, sănătate şi bucurii 
duhovniceşti.

ARHIMANDRIT CIPRIANO,
SECRETAR EPARHIAL.

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA, 
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 2 DIN 10/23 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN
AL AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE*)

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Vă aducem la cunoştintă Prea Fericirii Voastre, că arhiepiscopul Seraphim Del Fattore, a postat deja 
un comunicat pe Facebook prin care face cunoscut fidelilor săi (10 la număr) şi clerului (4 la număr) că el 
a fost primit în Sinodul Mitropoliei de Avlona şi Viotia, ca arhiepiscop de Campania şi reprezentant 
general pentru Italia.

Mitropolia de Avlona şi Viotia-Grecia, nu ne-a contactat şi nu ne-a întrebat nimic, nici mitropolitul 
Anghelos şi nici episcopul Porfirios. Ei au tăcut şi au lucrat mişeleşte pe la spate (stilul grecesc). Iată un 
comportament de oameni care locuiesc în pădure şi nu între oameni civilizaţi. Putem spune că suntem o 
Biserica unită? Eu cred că nu! De ce se procedează aşa? Cine îi dă dreptul acestui mitropolit să încalce 
graniţele mitropoliei noastre? Cu acordul cui? Noi nu reprezentăm nimic în Italia? Care e logica acestor 
greci?

Arhiepiscopul Seraphim Del Fattore, va fi caterisit de mitropolia noastră pentru următoarele abateri:
– încălcarea graniţelor mitropoliei;
– mutarea într-o altă eparhie fără binecuvântare şi carte canonică;
– renunţarea la eparhia încredinţată fără motiv de dogmă;
– abuz de funcţie şi complot împotriva Mitropoliei din Italia.

*) scrisoare trimisă ca răspuns la comunicatul publicat de Arhiepiscopul Seraphim Del Fattore în data de 10/23 
ianuarie 2013
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Mitropolia de Avlona şi Viotia, prin mitropolitul Anghelos, a încălcat abuziv graniţele mitropoliei 
noastre, furând un episcop, membru al Sinodului nostru şi l-a numit într-o altă eparhie fără acordul 
nostru! Total necanonic! Acest caz parcă este desprins dintr-o minte eretică şi haină, care doreşte cu orice 
preţ a domina lumea şi de a suprima autonomia unei mitropolii de pe teritoriul altui stat.

Ne întrebăm dacă această Mitropolie de Avlona şi Viotia, mai poate fi numită soră? Mai poţi avea cu 
ea vreun dialog? Cred că nu, ea trebuie să fie tratată ca o Biserică schismatică, care încalcă orice principiu 
canonic în vederea scopului propus şi dorit!

Din încredinţarea Mitropolitului Primat Onufrie de Bergamo
Arhidiacon B.Mihail-secretar eparhial

CONVORBIREA DE PE FACEBOOK ÎNTRE 
ARHIEPISCOPUL SERAPHIM DEL FATTORE ŞI MITROPOLITUL ONUFRIE 

POP DIN DATA DE 10/23 IANUARIE 2013

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Învaţă italiana înainte de a vorbi cu mine, eşti pe teritoriul italian şi fi atent cum te comporţi 

şi dă dovadă de respect. Eu nu am preoţi divorţaţi în timp ce dumneavoastră aveţi preoţi recăsătoriţi. 
Şi fi atent că trebuie să spui numai adevărul şi să nu minţi. Învaţă mai bine italiana dacă vrei să stai 
în Italia, dacă nu du-te în România dacă mai este posibil.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Mitropolitul Anghelos cunoaşte foarte bine situaţia. Stai liniştit! Numărul de credincioşi care 

spui că îi ai nu corespunde, dar lucrul cel mai important este că dumneavoastră aţi sărbătorit 
Crăciunul în 25 decembrie (stil nou), vă amintiţi??? Faceţi-vă un examen de conştiinţă, nu aveţi nici 
o frică. Atenţie dacă dumneavoastră spuneţi lucruri neadevărate suntem gata să luăm decizii civile 
sau penale în justiţie. Puneţi-vă în ascultarea Domnului şi lăsaţi-vă în voia lui.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Tu i-ai spus mitropolitului Anghelos că respecţi calendarul nou? I-ai spus că porţi în public 

reverenda catolică? I-ai spus că nu ai biserică unde să slujeşti? I-ai spus că m-ai minţit că primeşti un 
spaţiu în Catania-Sicilia şi nu l-ai primit? I-ai spus că m-ai minţit că acolo faci o mănăstire? Sau şi pe 
el l-ai minţit ca ai vreo catedrală şi mulţi fideli? Tu ai doar 10 adepţi! Tu i-ai spus că vei mai aduna 
adepţi? Sau că îi ai deja? Sunt confuz! Unde iţi sunt preoţii şi credincioşii despre care tot vorbeşti! 
Cu 10 oameni tu nu eşti arhiepiscopie!!! Te întreb cu pace şi fără supărare! Nu am nimic împotriva ta 
pentru că eşti om ca şi mine!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Ascultaţi domnule Giusepe eu ştiu limba italiană, tu nu ştii nimic. Nu trebuie să îţi spun ţie 

ce ştiu şi ce nu ştiu! Tu nu ştii mult... şi cu acele cuvinte unde ai spus că nu sunt în regulă, eu te 
asigur că unde îmi desfăşor activitatea sunt 100% în regulă! Tu nu eşti în regulă. Ai asociaţie? Cu 
documentele de la Avlona tu nu vei face nimic în Italia, până ce nu ai acte italiene, adică o asociaţie!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Te rog nu folosi titlurile noastre pentru că tu nu eşti cu Mitropolia Ortodoxă După Vechiul 

Calendar în Italia şi Arhidioceza de Sondrio şi Vercelii este titulatura noastră. Când eu voi observa că 
foloseşti titulatura noastră eu te asigur că te voi acţiona în justiţie şi vom ajunge până în tribunalul 
de la Haga, ai înţeles? Tu eşti într-o altă mitropolie, nu mai eşti cu noi, şi te rog răspunde-mi urgent!
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MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu ştiu limba italiană.
Schimbă contul de pe facebook cu titulatura noastră. Nu vreau un alt scandal. Rămânem amici, 

gata!

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Eu nu folosesc titulatura, ţineţi-o, efectiv nu fac nimic cu acest titlu de Sondrio şi Vercelli. 

Stai liniştit noi avem documente italiene de asociaţie, nu te mai interesa de noi, vezi-ţi de treaba ta, 
nu-ţi mai permit să deschizi gura. Bine eu nu vreau să îţi fac probleme dar tu ai început să vorbeşti 
urât şi nu trebuie să îţi permiţi, eu nu sunt român de-al vostru.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Bine, suntem amici.
– Scuză-mă, cum sunt românii?

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Am schimbat contul de pe facebook, acum aştept ca un prieten să îmi facă un alt cont.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Afirmaţiile tale se numesc discriminări!

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Românii din trecut nu erau de recomandat, tu ai spus-o!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Stai liniştit, schimbă facebook-ul şi nu mai e nicio problemă, chiar dacă durează o zi, două, 

trei etc.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Eu nu am nimic cu tine!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu sunt român! Te-am primit în mitropolie, te-am făcut episcop, te-am ajutat cu bani, ţi-am 

dat o camilafcă şi te rog ascultă-mă măcar acum!

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Si eu am dat bani la hirotonie plătind drumul dus şi întors episcopului Gheorghe.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu nu îţi vreau răul. Tu eşti un om cum sunt şi eu!!! Fii atent şi uită-te la trecutul lui 

Ghervasie, Evloghie şi alţi episcopi care au ajutat Mitropolia de Avlona şi Viotia, cum au sfârşit-o.
– Eu nu îţi vreau răul.
– Lasă lucrurile aşa cum sunt, nu era normal să plăteşti drumul episcopului Gheorghe.
– El nu are mulţi bani. Ştiai? Cine te făcea episcop?
– Ascultă-mă acum!

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Nici eu nu îţi vreau răul, te respect şi mereu te-am respectat dar nu înţeleg de ce astăzi m-ai 

atacat când alaltăieri mi-ai spus că totul merge bine!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Ai luat vreun ajutor de la Avlona? Nu! Sigur! Unul mic. Nu eşti episcop de-al lor, de ce faci 

toate aceste?

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Noi am decis aşa şi că aşa ar fi corect.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– De ce Mitropolia de Avlona a provocat un scandal aşa de mare în toată biserica. Mitropolitul 

Ioan din SUA şi mitropolitul Rafael din Rusia sunt cu Mitropolia din Italia. Niciunul dintre ei nu a 
privit cu ochi buni plecarea ta la greci.
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– Fratele meu, fii atent! E problema ta, nu e problema mea! De ce nu ai vorbit cu mine? Eu 
vorbeam cu mitropolitul Ioan şi el cu siguranţă te ajuta foarte mult.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Noi suntem mulţumiţi să fim sub Mitropolia de Avlona şi Viotia-Grecia.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Fratele meu, cât timp? Istoria arată că toţi episcopii care au fost cu Anghelos au stat maxim 

un an.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Mai vedem!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu te-am făcut episcop şi arhiepiscop, am vorbit frumos cu tine şi tu de ce ai făcut aşa? Ştii 

că eu mă supăr şi nu stau bine cu sănătatea şi când un prieten îţi face una ca asta normal că nu te 
simţi bine şi îţi pare rău.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Te cred dar nu am vrut să îţi fac rău, noi toţi vrem o biserică ortodoxă italiană.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Nu am nevoie de Mitropolia de Avlona. Nu au avut nevoie de Evloghie şi nu o să aibă nevoie 

nici de tine.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Nu se vorbeşte de a avea nevoie se vorbeşte de altceva.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– De ce nu ai spus de la început aceste cuvinte? De ce spui tocmai acum că vrei o altă biserică? 

Trebuia să spui de prima dată.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Dragule mitropolit eu nu am nimic în privinţa voastră, vreau să continui prietenia cu 

dumneavoastră, acum trebuie să plec, vă salut cu tot sufletul şi vă voi purta în rugăciunea mea.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu mă rog pentru tine! Eşti un prieten şi nu îţi vreau răul! Fii foarte atent. Nu ştii cum se 

sfârşeşte comuniunea ta cu biserica. De astăzi eu nu mai pot face nimic pentru tine. Trenul este 
pierdut.

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Vă salut şi vă mulţumesc.

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Şi eu te salut! Noapte bună! Pe mâine!
– Îţi place cum scriu în italiană?

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Doamne ajută!
– Da, bine!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Eu nu vorbesc bine, scriu puţin!

ARHIEPISCOPUL SERAPHIM:
– Încet, încet!

MITROPOLIT ONUFRIE:
– Doamne ajută! Te salut fratele meu!
– Lasă aşa scandalul acesta!
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA,
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 3 DIN 11/24 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN 
AL AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Credeţi-ne că scrisoarea pe care v-am trimis-o a fost sinceră şi cred că prin ea am descris situaţia 
reală în ceea ce priveşte plecarea arhiepiscopului Seraphim Del Fattore, la greci. Şi pe noi ne-a surprins 
decizia lui pripită, întrucât pe 17/30 decembrie 2012 l-am promovat şi l-am ridicat la rangul de Arhiepiscop 
de Sondrio şi Vercelli, în locul arhiepiscopului Gheorghe Bratu, care o perioadă de timp s-a retras pe 
motive de sănătate. Acum a revenit şi pentru a-i uşura munca, nemaiputând face naveta Bucureşti-
Bergamo, l-am numit secretarul Sfântului Sinod de Bergamo şi l-am ridicat la rangul de arhiepiscop 
conform decret nr. 45 din 28 dec/10 ian 2013. Arhiepiscopul Gheorghe Bratu este membru al Sfântului 
Sinod şi secretarul acestuia. Noi am rămas în continuare în comuniune liturgică şi cu mitropolitul 
Varsanufie Solopov din Cernăuţi-Ucraina, acesta fiind şi membru al Sfântului Sinod, având calitatea de 
Exarh al Plaiurilor. Noi ne vom continua activitatea ca şi până acum, urmând a hirotoni un nou episcop în 
locul Arhiepiscopului Seraphim Del Fattore. Nu înţelegem de ce mitropolitul Anghelos, a folosit un 
asemenea procedeu mârşav şi necreştinesc cu mitropolia noastră? Oare ce i-a lipsit arhiepiscopului 
Seraphim, pentru ca în cele cinci luni cât a fost membru al Bisericii noastre a fost numai promovat fără a 
avea vreo activitate meritorie. Aici îmi asum vina şi regret că l-am promovat. Noi nu l-am supărat cu nimic 
şi s-a bucurat de stimă şi preţuirea noastră până în ultima clipă! Interesantă atitudine!

Prea Fericirea Voastră aceasta este situaţia reală, astăzi 11/24 ianuarie 2013, în ce priveşte cazul 
Seraphim via Grecia. Noi nu vom lua nici o hotărâre până nu vom primi sfatul şi îndemnul vostru, care 
acum ne este foarte necesar în a decide soarta celor care au părăsit mişeleşte şi au trădat Biserica noastră.

Regretam cele petrecute şi condamnăm atitudinea Mitropolitului Anghelos. Iată că în loc să ne 
bucurăm cu toţii împreună de slujirea noastră liturgică, iată-ne acum deja dezbinaţi din dorinţa Mitropoliei 
de Avlona şi Viotia de a stăpâni Italia şi de a nu ţine cont de Sfintele canoane.

Cu dragostea şi preţuirea noastră, 
- Mitropolit Primat Dr. Onufrie Pop, Preşedintele Sf. Sinod
- Arhiepiscop Gheorghe Bratu, Secretarul Sf. Sinod
- Arhiepiscop Varsanufie Solopov, Exarh al Plaiurilor-Ucraina
- Arhidiacon B. Mihail, Secretar Eparhial
- Protoiereu Mitrofor Victor Pană, Vicar General
- Protoiereu Mitrofor C. Doru, Consilier administrativ
- Protoiereu Mitrofor Ciprian Cristoi, Vicar administrativ
- Protoiereu Mitrofor Nicolae Constantin, Consilier economic
- Protoiereu Mitrofor B. Florian, Consilier relaţii externe
- Protoiereu Octavian Trifan, Consilier Cultural
- Ipodiacon Ilie Ionel Grec, Cântăreţ bisericesc
- Protoiereu Mitrofor Nicolae Marius Constantin, Vicar general-Spania
- Protoiereu Mitrofor Claudiu Marius Crăciun, Preot misionar-Spania
- Protoiereu Gabriel Cojocaru, Preot misionar-Spania
- Diacon Nicuşor Dănăilă Mladinovici, Secretar vicariat-Spania
- Ipodiacon Virgil Constantin, Spania
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Strada Alessandro Furietti nr. 7, Bergamo – Malpensata, Cod 24126 

 
 

Hot rârea Sfântului Sinod Nr. 46 / 11/24 ianuarie 2013 
 

Sfântul Sinod întrunit în edin  de lucru, ast zi 11/24 ianuarie 2013, în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase 
Xenia i al Sfântului Ierarh Filon, a luat urm toarele hot râri: 

Art. 1. Suspendarea definitiv  a dreptului de slujire în calitatea de Arhiepiscop; 
Art. 2. Readucerea la statutul de simplu monah; 
Art. 3. Interzicerea de a mai purta însemnele reprezentative ale arhiereului; 
Art. 4. Interzicerea dreptului de a folosi numele Mitropoliei Autonome Cre tin Ortodoxe dup  Vechiul Calendar în 

Italia; 
Art. 5. Anularea tuturor decretelor emise de noi în ce prive te persoana monahului Seraphim Del Fattore i a 

preo ilor ce l-au urmat. 
Prezentul Decret are la baz  abaterile canonice s vâr ite de monahul Seraphim Del Fattore dup  cum urmeaz : 
a. înc lcarea grani elor eparhiale; 
b. neascultare fa  de Sfântul Sinod al Mitropoliei noastre; 
c. p r sirea Eparhiei f r  binecuvântarea mitropolitului, f r  consultarea Sfântului Sinod, f r  carte canonic  i 

ie ire din Eparhie; 
d. schimbarea destina iei primit  la hirotonie; 
e. lipsa de interes pentru dezvoltarea i organizarea eparhiei primite sub p storire; 
f. atribuirea calit ii de coordonator i al preo ilor i credincio ilor italieni, f r  încuviin area Sfântului Sinod i a 

Mitropoliei; 
g. înc lcarea statutului i actului constitutiv al Mitropoliei noastre; 
h. înc lcarea constitu iei canonice; 
Art. 6. În urma acestor abateri canonice i disciplinare comise de fostul Arhiepiscop Seraphim Del Fattore, s-a 

hot rât depunerea din toate treptele i aducerea sa la treapta de simplu monah. 
Art. 7. Sunt opri i de la slujirea celor sfinte pe o perioad  nedeterminat  preo ii: Ciprian Busa, Egidio Cali, 

preotul Clemente i diaconul Justinian, iar monahia Maria Gabriela nu va mai purta rasa monahal  
 

Datori suntem noi, clericii i ierarhii Mitropoliei Autonome Cre tin Ortodoxe dup  Vechiul Calendar în Italia, s  
p storim pe calea mântuirii to i credincio ii i binef c torii Bisericii, dând slav  Lui Dumnezeu pentru toate. 

 
Bergamo, la 11/24 ianuarie 2013 

 
 

Pre edintele Sf. Sinod 
Dr. ONUFRIE POP 
Mitropolit Primat 

 
Secretarul Sf. Sinod 

Arhiepiscop GHEORGHE BRATU 
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA
CABINET MITROPOLIT
NR. 4 din 12/25 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN AL 
AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE

PREA FERICIREA VOASTRĂ, 

În vara anului 2012, am rămas fără niciun sprijin canonic, prin retragerea din scaun a mitropolitului 
Evloghie Hesler, primatul Mitropoliei de Milano şi Aquileia. Arhiepiscopia de Sondrio şi Vercelli, cu sediul 
la Bergamo a rămas să funcţioneze singură, cerând într-o asemenea situaţie sprijinul Mitropoliei de Avlona 
şi Viotia-Grecia. Întâistătătorul acesteia, mitropolitul Anghelos mi-a răspuns cererii zicând: „Ori te 
subordonezi sinodului meu grec, ori pleci în România ta, altă soluţie nu exista…!” El încă de pe atunci 
intenţiona sa pună stăpânire pe Italia. Retragerea mitropolitului Evloghie din scaunul de la Milano a fost 
un joc politic. El a fost convins şi chemat în Grecia pentru a semna un document. Ulterior Mitropolia de 
Avlona şi Viotia, a invocat tot felul de motive! Cunoaştem bine orgoliile grecilor! Este bine ştiut faptul că 
episcopul Porfirios era un apropiat al arhiepiscopului Avondios. Cum se face ca la puţin timp după aceasta 
„lucrătură”, mitropolitul Evloghie este convins de Avondios să renunţe la funcţie şi la toate calităţile de 
mitropolit. Acum el este trist, pentru că totul s-a petrecut prea repede. 

Mitropolitul Anghelos, a primit autonomia de la mitropolitul Evloghie. De ce oare a fost convins, 
mitropolitul Evloghie, să renunţe la toate funcţiile? Tocmai pentru faptul ca mai apoi, mitropolitul 
Anghelos, să devină „şeful tuturor”, însă nu a fost aşa şi de aceea acum acest comportament dictatorial şi 
această luptă împotriva mea, pentru a pune mâna pe Italia! Numai are cum, este prea târziu! Nu avem 
nimic împotrivă, dacă şi construieşte un metoc-mănăstire, şi în această situaţie trebuie doar să ne 
informeze despre intenţia lor. Ei au lucrat totul pe ascuns şi nu dau explicaţii nimănui, dar ei cer explicaţii 
altora. Situaţia creată este o problemă delicată! Cu siguranţă că arhiepiscopul Seraphim a fost convins de 
greci să părăsească fraudulos mitropolia noastră şi să se stabilească definitiv la ei.

Mitropolitul Onufrie nu este un om bun, este incapabil? Nu vi se pare dubios că numai mitropolitul 
Anghelos este omul cel bun şi capabil? De ce desfiinţarea lui Evloghie? De ce desfiinţarea lui Onufrie? El 
luptă să dizolve mitropolia din Italia şi să treacă totul sub „papucul lor”! Vise…! Iată de ce se petrec toate 
acestea, desigur nu fără un scop! Aşa cum v-am mai spus arhiepiscopul Gheorghe Bratu s-a retras pentru 
scurt timp din motive de sănătate, dar nu a părăsit Biserica ca un trădător şi acum s-a reîntors. 
Arhiepiscopul Seraphim, a fost viclean şi a colaborat permanent cu episcopul Porfirios şi pleacă convins 
că va primi bani şi ajutoare mari de la greci. Este naiv! Grecii nu îl vor ajuta cu nimic! Cu siguranţă că el a 
plecat cu gândul de a se îmbogăţi peste noapte. Se înşeală amarnic, el a fost minţit, dar şi el a minţit şi de 
acum va culege roadele. 

Mitropolitul Ghervasie din Bulgaria a fost rău, tot la fel şi Evloghie dar acum şi Onufrie? Aceasta 
este un joc murdar şi cred cu iz politic. Noi nu purtăm ură nimănui, Grecia este Biserica noastră soră, dar 
nu mamă, Biserica mamă în cazul nostru este acum America! Mitropolitul Anghelos, trebuie să înţeleagă 
acest lucru odată pentru totdeauna. Într-o Biserică Ortodoxă se aplică principiul vechimii chiar şi la slujire 
cel mai vechi episcop are întâietate!

Noi nu am încălcat graniţa Mitropoliei de Avlona şi Viotia din Grecia, vrem să fim în relaţii bune cu 
toţi. De ce grecii, niciodată nu pot alege o cale de pace? Pentru că Mitropolia de Avlona şi Viotia are bani şi 
cinci episcopi, iar Mitropolia de Italia nu are bani şi a rămas numai cu trei episcopi. De ce trebuia să ne 
fure un episcop? Nu au oare destui? Noi dorim să fie linişte şi pace în Biserică! Ei de ce lucrează pe 
ascuns? De ce nu spun lucrurilor pe nume?

Arhiepiscopul Seraphim are o plecare prematură, de aceea nu s-a ştiut până acum nimic… el trei 
zile nu a răspuns la telefon şi cu siguranţă că a fost plecat din Italia la greci. Şi iată că de acolo a venit cu 
mintea schimbată, oare de ce? Tocmai pentru atingerea scopurilor şi a orgoliilor grecilor. Păcat că se dă o 
asemenea luptă! De ce membrii Sf. Sinod şi Clerul care au rămas în Mitropolia noastră din Italia nu creează 
şi nu fac probleme? De ce credincioşii fideli nouă, nu fac plângeri? Mitropolia noastră este strâns unită în 
jurul mitropolitului Onufrie care a pus suflet pentru reactivarea ei. Vrem şi noi să aflăm cine sabotează 
bunul mers al acesteia şi ce se urmăreşte? Noi nu dorim să facem tulburare! Noi iubim pacea, pentru că 
dezbinarea nu este de la Dumnezeu ci este de la diavol. Şi de aceea credem că cine doreşte dezbinarea 
noastră slujeşte diavolului! Cazul Italia, dorim să nu se mai repete niciodată!

Cu dragostea şi preţuirea noastră, în numele Sf. Sinod al Italiei, 

DR. ONUFRIE POP 
ARHIEPISCOP DE BERGAMO ŞI MITROPOLIT PRIMAT
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 5 DIN 12/25 ianuarie 2013

PREA FERICIŢILOR MITROPOLIŢI,
ÎNALT PREA SFINŢIŢILOR ARHIEPISCOPI,

PREA SFINŢIŢILOR EPISCOPI,
FRAŢILOR PREOŢI ŞI MONAHI,

DRAGULUI NOSTRU POPOR CREDINCIOS ŞI FIDEL NOUĂ,

Îmi pare rău de situaţia creată. Ispitele diavolului vin peste noi pentru că suntem Adevărata Biserică 
Ortodoxă. Diavolul nu iubeşte ortodoxia. El caută să dezbină Biserica şi să facă schisme între sinoade. 
Biserica Ortodoxă la nivel mondial suferă. Ortodoxia mondială trece prin perioade foarte grele. Secolul XX 
a fost una dintre cele mai triste perioade din istorie. Au fost ideologiile comuniste care au căutat dizolvarea 
bisericii, a fost comunism şi bolşevism şi popoarele lumii au rămas cu traume din această cauză. Ceea ce 
se întâmplă acum este o problemă foarte delicată. Noi, toţi, trebuie să luăm hotărâri prin care să nu rupem 
biserica. Hotărârile noastre trebuie să fie gândite şi analizate. Ele nu trebuie să supere nici bisericile surori 
şi nici popoarele. Suntem o biserică ortodoxă frumoasă, în curs de dezvoltare. „Bisericile necanonice”, 
patriarhiile, mitropoliile autonome, care nu sunt în comuniune euharistică cu noi, caută să ne divizeze. 
Este foarte greu pentru noi toţi!

În America mitropolitul Ioan, s-a străduit să adune poporul şi să îi unească cu Hristos. Îl felicităm! A 
dus pe umerii săi puternici, o misiune foarte grea, dar a reuşit. Duşmanii ortodoxiei caută să divizeze! Ei 
vor să nu mai existăm. Noi nu trebuie să cedăm presiunilor, misiunea bisericii noastre este să ducem mai 
departe ortodoxia adevărată, apostolică, sfintele canoane, sfânta tradiţie şi dogmele.

De asemenea mitropolitul Rafael al Moscovei şi al întregii Rusii a dus şi duce o misiune practic 
imposibilă. În Rusia comunismul încă persistă. Patriarhia Moscovei nu este de acord cu el! Bisericile 
eretice sunt împotriva noastră. Cu toate acestea mitropolitul Rafael a biruit! El este un om puternic, vrea 
unitatea bisericilor noastre! În Italia, noi am dus o misiune imposibilă. Avem duşmani, bisericile catolice, 
patriarhia română, bisericile eretice etc. Mitropolia din Italia a suferit foarte mult după abdicarea 
mitropolitului Evloghie. El a condus Mitropolia din Italia mai mult de două decenii. Este greu! Noi am 
rămas fără biserici. În anul 2012 a trebuit să ne reorganizăm. Am deschis noi misiuni, am adunat aproape 
20 de preoţi, am deschis un vicariat în Spania şi trei misiuni noi.

Mitropolia de Avlona şi Viotia a primit hirotonia de episcopi de la Mitropolia din Italia. În anul 2008 
a fost hirotonit episcopul Porfirios, iar în anul 2009 episcopul Gabriel. La hirotonirea episcopului Gabriel 
am participat şi eu. Mitropolitul Evloghie a susţinut Mitropoliei din Grecia. În anul 2010 mitropolitul 
Evloghie a fost convins să abdice. El a fost determinat de împrejurări să facă acest pas, ceea ce nu se ştie 
este tocmai faptul că cineva a dorit ca Evloghie să dispară din istoria mitropoliei noastre. Mitropolia de 
Avlona nu l-a sfătuit niciodată pe Evloghie să rămână în ortodoxie. Mitropolitul Anghelos s-a bucurat că 
mitropolitul Evloghie a renunţat la scaun. Mitropolia de Avlona a fost înfiinţată de mitropolitul Evloghie şi 
el a fost mai târziu prima victimă a celor pe care i-a ajutat. În Italia au fost mereu probleme. Trebuie să fim 
conştienţi că avem foarte mulţi duşmani. Cu toate acestea sunt foarte mulţi care au tânjit după scaunul 
Mitropoliei din Italia. Monahul Seraphim Del Fattore fost Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli este un 
călugăr smerit dar are o problemă! În momentul în care a fost numit arhiepiscop s-a derutat. El a căutat să 
provoace dezbinare în Mitropolia din Italia. Se observă clar că intenţionează să deschidă o „mitropolie” 
paralelă în Italia. Nouă ne pare foarte rău, el a promis că rămâne alături de Mitropolia din Italia dar nu şi-a 
respectat angajamentul!

În anul 2012, luna august arhimandritul Seraphim părăseşte pe mitropolitul Evloghie şi se alătură 
Mitropoliei din Italia. Din nevoia firească de episcopi, a fost hirotonit arhiereu. I s-a dat o şansă mare. El a 
promis că va aduna preoţi şi credincioşi în eparhia de Sicilia şi Italia Centrală respectiv Sondrio şi Vercelli. 
Nu a adunat decât zece familii, trei preoţi şi un diacon. După ce a fost numit arhiepiscop pentru încurajare 
el a dat un comunicat prin care afirma public că se declară arhiepiscopul tuturor italienilor. Eu l-am sfătuit 
că nu este bine să vii cu asemenea comunicate. El atunci a închis telefonul şi nu a mai răspuns vreo câteva 
zile. A fost oare plecat din Italia? E posibil că da! A fost în Grecia? Mai mult de atât, el a revenit cu o nouă 
titulatură: Arhiepiscop de Campania şi reprezentant general pentru toată Italia.

Eu sunt şi teolog şi jurist de profesie. Am studiat şi teologia şi dreptul. Conform sfintelor canoane el 
nu avea voie să părăsească eparhia sa. Datoria lui Seraphim era să ne înştiinţeze. El trebuia să primească 
binecuvântarea noastră. Nu a procedat corect! A plecat pe ascuns! Hristos Domnul spune: „Ce este da, da 
şi ce este nu, nu!” Seraphim Del Fattore a plecat pe ascuns. Dovada că l-au urmat foarte puţini membri. 
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PREAFERICIREA VOASTRĂ, VENERABILE PĂRINTE!*)

Vă rog, dragul meu Părinte şi vă implor să înţelegeţi că am rezolvat, în deplină cunoştinţă de cauză, 
o problemă foarte delicată, considerând salvarea unui suflet! Episcopul Serafim a fost persecutat de 
mitropolitul Onufrie, pe motivul că el (Serafim) a insistat să meargă pe calea tradiţională a bisericii, în 
timp ce mitropolitul Onufrie a preferat calea noului calendar. Cel puţin un exemplu este calendarul pe 
care vi l-am trimis. Puteţi observa că, praznicul Crăciunului, în calendarul său tipărit pe 2013, apare 
miercuri 25 decembrie, data când şi Biserica Catolică ţine această sărbătoare.

Important este că noi, Sinodul Grec, am decis să nu intrăm în Comuniune cu mitropolitul Onufrie 
încă de la începutul lunii decembrie 2012. Aceasta a fost propria noastră decizie, datorită mai multor 
plângeri primite de la credincioşii italieni. Cazul episcopului Serafim a apărut mult mai târziu.

În orice caz, nici Mitropolitul Rafael nu a avut cunoştinţă despre toate acestea, deoarece aşteptam să 
treacă sărbătorile şi apoi să anunţăm public această decizie extremă a noastră (inclusiv Bisericile Surori 
din SUA şi Rusia). El a fost informat abia astăzi (ca şi dumneavoastră), doar pentru că mitropolitul Onufrie 
face deja mult zgomot!

Pot să vă spun, în numele mitropolitului meu, dacă doriţi, puteţi să-l luaţi pe mitropolitul Onufrie 
împreună cu arhiepiscopul, Gheorghe, sub omoforul dumneavoastră. Într-o asemenea rezolvare, nu avem 
nimic împotrivă, deoarece avem încredere în acţiunile dumneavoastră şi Comuniunea Euharistică este faţă 
de dumneavoastră personal. Problema noastră este că mitropolitul Onufrie s-a dovedit incapabil să-şi 
conducă propriul Sinod (care desigur a încetat să existe din ziua în care arhiepiscopul Gheorghe s-a retras. 
Cu doi episcopi şi jumătate, nu poţi avea un Sinod!!!)

Pentru istorie, reţineţi următoarele: liniile noastre de succesiune vin de la Mitropolitul Vitalie, cel 
plecat dintre noi. Mitropolitul Evloghie a asistat la hirotonia de noi episcopi, dar aceasta nu ne-a creat nici 
o obligaţie faţă de „Tomosul” lui Auxenţios. Literalmente, noi cei trei vicari, suntem succesorii direcţi ai 
părintelui nostru. Evloghie doar a asistat. Şi relaţia noastră cu Evloghie, a fost întotdeauna o relaţie de 
comuniune şi egalitate, niciodată una subiectivă!!!

Cu mult respect,
Episcopul Porfirios, secretarul Sf. Sinod, Mitropolia de Avlona şi Viotia-Grecia

Mitropolia din Italia nu suferă nici o pierdere prin plecarea lui. Canonic trebuia ca Mitropolia din Grecia 
să ne înştiinţeze despre intenţia acestuia, deci aceasta dovedeşte că ea nu a procedat corect.

Dorim ca toate lucrurile să revină la normal. În momentul în care mitropolitul Anghelos trimite o 
scrisoare prin care îşi cere iertare Mitropolia de Italia este dispusă să îl ierte. Nu trebuie să existe dezbinare 
ci unitate şi smerenie. Dacă smerenie nu există atunci ortodoxia nu este adevărată şi dacă nu există 
ortodoxie adevărată nu există nici mântuirea sufletului. Dacă nu există mântuire fără folos există biserica 
respectivă. Mitropolia din Italia îşi exprimă îngrijorarea pentru situaţia creată. Nu trebuie să existe orgolii 
şi ambiţii în biserică. Nu ne fac cinste şi ne compromit întreaga noastră activitate de viitor. 

Cu frăţeasca dragoste în Hristos Domnul, 
Smeritul Onufrie Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat Italia.

*)scrisoarea episcopului Porfirios adresată mitropolitului primat Ioan al Americii de Nord şi Sud şi Insulele Britanice la 
data de 26 ianuarie 2013
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 6 DIN 13/26 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN AL 
AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE*)

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Scrisoarea episcopului Porfirios este mincinoasă, plină de ură şi tendenţioasă. Dorim să vă amintim 
că mitropolitul Anghelos a fost hirotonit episcop de mitropoliţii Ciprian şi Vlasie şi Episcopul ROCOR 
Agatanghel. În anul 2004, mitropolitul Anghelos, părăseşte sinodul ciprianit fără argumente (cazul 
arhiepiscopului Seraphim Del Fattore) şi este depus din toate treptele clericale, fiind la aceea vreme doar 
episcop. În anul 2008 episcopul Anghelos apelează la mitropolitul Evloghie din Italia pentru a-i hirotoni 
episcopi. Mitropolitul Evloghie asistat de arhiepiscopul Luca şi episcopul Anghelos, săvârşesc hirotonirea 
episcopului Porfirios. De abia în anul 2009, episcopul Anghelos devine mitropolit fiind promovat de 
mitropolitul Evloghie.

Scrisoarea episcopului Porfirios, este o eroare foarte gravă pentru că el desconsideră Tomosul sacru 
dat de mitropolitul Auxentios, punându-l „tomos”, este inacceptabil! Anghelos a primit tomosul de 
autonomie de la mitropolitul Evloghie în anul 2010, deci iată că biserica mamă a acestuia, este Mitropolia 
din Italia nu invers cum vrea el acum să se creadă. Ruşine...! Îl sfătuim pe episcopul Porfirios sa pună 
mâna şi să citească istoria. El se laudă foarte mult dar nu ştie nimic. Falsificarea istoriei este un lucru 
foarte grav, de aici se poate vedea că relaţia cu mitropolitul Evloghie nu a fost subiectivă! Ea a fost o relaţie 
de la un mitropolit la un episcop. Mândria grecilor i-a săltat de fiecare dată! Cum poate fi egal un episcop 
cu un mitropolit primat? Anghelos este numit mitropolit abia în anul 2010 de mitropolitul Evloghie şi nu 
de mitropolitul Vitalie.

Majoritatea credincioşilor din Italia şi Spania au rămas fideli mitropoliei noastre, doar 10 familii şi 3 
clerici l-au urmat pe arhiepiscopul Seraphim!

Care sunt plângerile italienilor? Totul este o minciună şi o dezinformare a grecilor!
Mă aştept ca Seraphim Del Fattore să se fi lăudat cu catedrale mari, popor mult şi preoţi mulţi. 

Minciuni!
În Italia Sf. Sinod este constituit legal. Mitropolia de Avlona şi Viotia nu este o mitropolie, ea nu are 

sinod. Toate hotărârile sunt luate în chip mândru de mitropolitul Anghelos. Toţi episcopii sunt vicari şi 
episcopii vicari nu au drept de semnătură în hotărârile Sf. Sinod. Putem spune că biserica greacă este o 
eparhie cu câţiva episcopi vicari. Câtă vreme mitropolitul Anghelos nu are un sinod şi episcopi titulari el 
nu poate fi preşedinte. Autonomia se amână! El trebuie să facă ascultare de un alt mitropolit. Mitropolia de 
Avlona şi Viotia nu poate fi autonomă şi nici o persoană singură titularizată nu poate fi autonomă. Canonic 
vorbind, un om autonom poate face oricând greşeli şi abuzuri! Cine poate să îl caterisească, cine poate să îl 
sancţioneze, nimeni...! Noi nu suntem o biserică catolică să avem erezia infailibilităţii. Mitropolia din Italia 
are hotărâri sinodale luate de toţi membrii Sf. Sinod. Ea a respectat principiul sobornicităţii şi părerea 
tuturor episcopilor şi clericilor. Mitropolitul de Avlona şi Viotia, ia hotărâri doar ca persoană şi ca un om 
orgolios, nu semnate de toţi episcopii. Sper că acum le-am dat o idee şi lor de organizare şi vor învăţa ce 
înseamnă o biserică, o mitropolie sau un Sf. Sinod. Mitropolitul Rafael din biserica rusă ia hotărâri 
semnate de toţi membrii Sf. Sinod aşa cum este şi normal dar şi canonic. Mitropolia de Avlona şi Viotia 
este doar Anghelos, el ia hotărârile pe care le doreşte şi pe toţi partenerii de dialog îi ignoră.

Noi am luat legătura şi cu mitropolitul Varsanufie şi i-am explicat situaţia, este foarte supărat de 
atitudinea grecilor şi pentru faptul că au intrat pe teritoriul Italiei. În Mitropolia de Avlona şi Viotia este o 
mizerie totală, nu este organizare, nu este rânduială, totul se rezumă la mitropolitul Anghelos. El trebuie să 
renunţe la mândrie şi să urmeze smerenia şi hotărârile să le ia cu toţi episcopii, nu de unul singur. Băgatul 
pe gât al unor idei proprii, pentru el este o dogmă. Nu este corect şi în cazul acesta ar trebui să dea 
camilafca albă jos de pe cap. El nu este mitropolit primat, el este mitropolit al unei eparhii din Grecia.

Încă odată vă spun cu smerenie că mitropolitul Varsanufie Solopov susţine Mitropolia din Italia şi 
regretă amestecul grecilor în treburile interne ale mitropoliei din Italia şi intrarea pe teritoriul acesteia fără 
o anunţare prealabilă. Ne pare rău şi de episcopul Porfirios care a fost spionul numărul unu în această 
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acţiune murdară. Ceilalţi episcopi greci nu au nici o vină, ei nu ştiu nimic ce se întâmplă, ei sunt doar 
slugile „supremului Anghelos”.

Hristos a fost smerit şi a călătorit pe măgar, iar mitropolitul Anghelos a făcut din biserică un palat 
plin de desfătare egipteană! El nu este călugăr, este un faraon plin de glorie şi mândrie diavolească pe care 
îl va mânca iadul.

MITROPOLIT PRIMAT DR. ONUFRIE POP,          ARHIEPISCOP VARSANUFIE SOLOPOV,
PREŞEDINTELE SF. SINOD            EXARH AL PLAIURILOR

                  

ARHIEPISCOP GHEORGHE BRATU,
SECRETARUL SF. SINOD

*)răspuns la scrisoarea episcopului Porifirios din data de 13/26 ianuarie 2013

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA
CABINET MITROPOLIT
NR.8 DIN 13/26 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN
AL AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Mitropolitul Onufrie este plecat în Ucraina. Aici va sta până luni. El a mers în vizită la arhiepiscopul 
Varsanufie Solopov. Astăzi la ora 14 a ţinut o conferinţă cu preoţii din Mitropolia Ucrainei unde s-a 
discutat problema arhiepiscopului Seraphim depus din toate treptele clericale. Arhiepiscopul Seraphim a 
trimis o ameninţare foarte gravă mitropolitului Onufrie zicând: „Învaţă italiană înainte să vorbeşti cu mine, 
eşti pe teritoriu italian fi atent cum te comporţi şi dă dovadă de respect. Atenţie dacă dumneavoastră 
spuneţi lucruri neadevărate suntem gata să luăm decizii civile sau penale în justiţie.

Mitropolitul Anghelos cunoaşte situaţia stai liniştit.”
Mitropolitul Onufrie nu va putea merge la Moscova. Luni trebuie să fie prezent în Italia. El revine în 

Italia.
Prin aceste cuvinte se arată clar că mitropolitul Anghelos a discutat cu arhiepiscopul Seraphim şi a 

întreţinut scandalul din Italia. Cine este în spatele acestui scandal? Anghelos...!
Porfirios a spus că mitropolitul Onufrie a creat tot conflictul!!! Iată adevărul, iată cine urmăreşte circ 

şi scandal în Adevărata Biserică Ortodoxă!

Din încredinţarea Mitropolitului Primat Dr. Onufrie Pop,

ARHIDIACON B. MIHAIL - SECRETAR EPARHIAL
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Preafericite Părinte Onufrie!*)

Hristos în mijlocul nostru,

Vă mulţumesc pentru răspuns. Am înţeles că sunteţi în Ucraina şi sper că veţi ajunge şi în Rusia 
să vă întâlniţi cu Mitropolitul Rafael şi cu Mitropolitul Daniel. Vă rog foarte mult să faceţi această vizită. 
E necesară!

Vă rog să nu-l mai învinovăţiţi pe Mitropolitul Anghelos pentru toate cele petrecute. Cred că toate 
acestea provin de la episcopul Serafim de Sicilia care, mă tem, că i-a dezinformat şi minţit şi pe 
episcopii greci.

Aş dori să înţelegeţi că întâmplările pe care mi le-aţi citat în scrisoare, cu siguranţă că parte din 
ele nu sunt corecte. Mitropolitul Rafael este cel care i-a cerut mitropolitului Anghelos să rupă legătura 
cu mitropolitul Ghervasie al Bulgariei, şi noi ceilalţi am fost de acord. Eu personal i-am cerut 
mitropolitului Anghelos să rupă comuniunea cu mitropolitul Evloghie, pe care eu încă îl preţuiesc mult, 
dar despre care cred că atunci şi acum este influenţat de arhiepiscopul Avondios. Aceasta campanie nu 
este dusă de Greci să destituie pe toată lumea. Într-adevăr, ei m-au surprins iniţial când am dorit să aveţi 
o Mitropolie în Italia. Deci, vă implor, păstraţi-vă calmul faţă de greci, şi voi încerca să fac o investigaţie 
despre acţiunile şi rapoartele false date grecilor de către episcopul Serafim Del Fattore.

Ne rugăm pentru dumneavoastră în călătoriile ce le faceţi!

Al vostru frate iubitor de Hristos,
Mitropolitul Ioan al Americii de Nord şi Sud şi Insulele Britanice

*) scrisoare trimisă de mitropolitul primat Ioan al Americii, mitropolitului Onufrie la data de 26 ianuarie 2013

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 8 DIN 13/26 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ ÎNALT PREA SFINŢITULUI MITROPOLIT DANIEL, 
SECRETARUL SF. SINOD AL ADEVĂRATEI BISERICI ORTODOXE RUSE

ÎNALT PREA SFINŢIA VOASTRĂ,

Pe această cale vă informăm că mitropolitul Onufrie, este plecat în Ucraina, dar până luni 15/28 
ianuarie 2013. El face o vizită frăţească la arhiepiscopul Varsanufie şi la clerul acestuia. Astăzi a avut loc 
adunarea eparhială, în cadrul căreia s-a discutat cazul arhiepiscopului Seraphim Del Fattore, care a fost 
caterisit şi depus din toate treptele clericale. Între timp fostul arhiepiscop Seraphim actualmente monahul 
Seraphim, a trimis mitropolitului Onufrie un mesaj inadecvat şi de prost gust. El i s-a adresat foarte urât, 
poftindu-l să plece în România. Din fericire, mitropolitul Onufrie nu a văzut mesajele. Eu le voi şterge, ca 
să nu îi producă supărare. Eu vă trimit toate mesajele monahului Seraphim, dar vă rog să fie private şi 
confidenţiale. Nu vreau să se mai supere pentru că se îmbolnăveşte din cauza acestei situaţii. Mitropolitul 
Onufrie a muncit foarte mult pentru reactivarea acestei mitropolii şi nu a fost ajutat de nimeni, iar acum 
acest personaj care a stat deoparte la greu vine să distrugă ce s-a clădit pe muncă şi bani. Seraphim s-a 
alăturat nouă după ce mitropolia era deja organizată, este un om cu două feţe şi foarte periculos. Îmi pare 
rău că Mitropolia de Avlona şi Viotia nu apreciază pe cei care muncesc ci pe cei pe care îi poate manevra 
şi folosi în interesul lor. Păcat, păcat...!

Deşi episcopul Porfirios afirma sus şi tare că Seraphim este tradiţionalist şi ortodox el provine din 
catolici şi a fost călugăr franciscan şi doreşte cu orice chip să înfiinţeze o „biserică italiană”, probabil de rit 
galican. Vreau să mai ştiţi că în Italia mai există grupări care se autointitulează Biserica Ortodoxă Italiană 
şi care nu au credincioşi şi nici biserici, aşa că nu e primul. Printr-un mesaj în limba italiană: „Il 
metropolita Anghelos conosce situazione stai tranquillo, tranquillo!”. Din acest mesaj reiese clar că 
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mitropolitul Anghelos l-a pregătit pe Seraphim mai dinainte pentru realizarea acestui scandal. Oare chiar 
ne crede proşti? Un alt nemernic care se dă tradiţionalist, care apare cu o pisică în braţe pe facebook este 
episcopul Porfirios, omul din umbră al lui Anghelos, mintea luminată care se vede cât de luminată este. 
Iată că minciuna nu are picioare lungi şi adevărul a ieşit la lumină, iată cine urmăreşte alimentarea acestui 
conflict, circ şi scandal, mitropolitul Anghelos şi episcopul Porfirios.

Nu crucile, engolpioanele, mitrele şi veşmintele ţin unitatea Adevăratei Biserici Ortodoxe, ci omenia, 
egalitatea între Biserici, bunul simţ şi respectul reciproc, exact ceea ce nu au grecii!

Din încredinţarea Mitropolitului Primat Dr. Onufrie Pop,

Arhidiacon B. Mihail, secretar eparhial

MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 9 DIN 13/26 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ PREA FERICITULUI MITROPOLIT PRIMAT IOAN
AL AMERICII DE NORD ŞI SUD ŞI INSULELE BRITANICE

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Referitor la acuzele aduse de episcopul Porfirios, că noi am fi tipărit un calendar pe stil nou, este 
adevărat, noi am tipărit acest calendar pentru a-l dărui credincioşilor pe stil nou care ne cercetează biserica 
iar o parte a fost făcut pentru vânzare. El de la început a fost conceput ca un calendar comercial, 
nicidecum liturgic si noi nu credem că acesta poate fi motivul declanşării scandalului. Tirajul tipărit a fost 
mic de circa 200 de bucăţi. O să vă trimitem un exemplar pentru documentare.

În duminica din 25 decembrie 2012, ziua de Crăciun (stil nou) a fost oficiată Sf. Liturghie de 
duminică şi a fost săvârşit un botez, nicidecum nu s-a sărbătorit Crăciunul pe stil nou. Acestea sunt 
minciunile scoase de monahul Seraphim ca să fie credibil la greci. Pentru a vă dovedi acest lucru deşi nu 
ar trebui că nu suntem obligaţi să ne justificăm în faţa nimănui vă trimitem în copie comunicatele date, 
care sunt postate pe site-ul mitropoliei.

Vă informăm că mitropolitul Onufrie este plecat în Ucraina. Este foarte şocat de tot ceea ce se 
petrece în ultimele zile şi de atitudinea grecilor, am luat hotărârea de a nu mai da nimănui explicaţii şi de 
a nu mai răspunde provocărilor. Mitropolia de Avlona şi Viotia este liberă să facă ce vrea, pentru noi ea nu 
mai există. Ei gândesc diferit şi nu sunt oamenii dialogului. Mă bucur că nu am primit nimic cadou de la 
ei, să mă aibă la mână. Ei ar trebui să ne ceară scuze, nu noi să le dăm lor explicaţii! În biserica lor este un 
haos. Totul este clădit pe minciună! Noi ne bucurăm că credincioşii fideli nouă ne urmează şi nu ţin cont 
de mofturile şi dorinţa de mărire a fostului arhiepiscop Seraphim.

Mitropolitul Evloghie celebra liturghia galicana şi mitropolia Anghelos ştia asta, de ce nu a făcut caz 
la vremea aceea, pentru că avea interes să obţină autonomia. Acum, evident, nu mai are nici un interes, are 
doar interesul de a distruge Mitropolia din Italia şi după mintea lui bolnavă de a stăpâni lumea, poate, 
poate să o asimileze, niciodată...!

Din încredinţarea Mitropolitului Primat Dr. Onufrie Pop,

ARHIDIACON B. MIHAIL, SECRETAR EPARHIAL
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Strada Alessandro Furietti nr. 7, Bergamo – Malpensata, Cod 24126 

 

HOT RÂREA SFÂNTULUI SINOD DIN BERGAMO 

Nr. 49 din 13/26 Ianuarie 2013 

Sfântul Sinod întrunit în edin  de lucru, ast zi 13/26 ianuarie 2013, în ziua de pomenire a 
Sfin ilor Mucenici Ermil i Stratonic, a luat urm toarele hot râri: 

  
Art. 1. La propunerea Înalt Prea Sfin itului Mitropolit Primat Dr. Onufrie Pop, s-a adus în 

discu ie situa ia creat  de Mitropolia de Avlona i Viotia – Grecia, cu privire la amestecul acesteia în 
buna desf urare a activit ii liturgice i pastorale, din cadrul mitropoliei noastre. În urma analizei 
f cute s-a dispus întreruperea oric rui dialog i schimbul de scrisori cu aceasta. Motivul care st  la 
baza acestei hot râri este luarea în subordinea Mitropolitului Anghelos, a unui fost membru al 
Sfântului Sinod din Italia, depus din toate treptele clericale, pân  la treapta de monah; 

Art. 2. S-a luat în discu ie i actul de inten ie privind comuniunea cu Adev rata Biseric  
Ortodox  Rus  condus  de Sanctitatea Sa Mitropolitul Rafael, i s-a dispus continuarea dialogului cu 
condi ia ca Sfântul Sinod al acestei Biserici, s  ia o atitudine fa  de Mitropolia din Grecia, care a 
înc lcat canoanele i a intrat pe teritoriul Mitropoliei din Italia i fa  de al turarea unui Episcop depus 
de Sinodul acesteia (Ex Arhipiscopul Serafim Del Fattore); 

Art. 3. S-a pus problema statutului fostului Arhiepiscop Serafim (Del Fattore) de ce acesta, dac  
a constatat anumite nereguli (care nu exist ), nu s-a adresat Sf. Sinod din Italia, cu nemul umirile sale, 
de ce a apelat la o biseric  cu care eram doar în dialog i nu în comuniune euharistic . 
Comportamentul s u ne face s  credem c  s-a compl cut acestor nereguli i a urm rit doar promovarea 
lui la rangul de arhiepiscop; 

Art. 4. S-a constatat, în urma raportului prezentat de P.C. Protoiereu Mitrofor Nicolae 
(Constantin), consilier economic al mitropoliei noastre, c  fostul Arhiepiscop Serafim, pe toat  
perioada cât a ocupat func ia de Episcop al Siciliei i Italia Central , ulterior de Arhiepiscop de 
Sondrio i Vercelli, nu a avut nici o activitate administrativ  i pastoral . Singura misiune care exista, 
î i avea sediul într-un spa iu închiriat din localitatea Catania, provincia Catania-Sicilia. Aceasta 
apar inea preotului Egidio Cali. În aceast  misiune el a s vâr it slujba de Cr ciun i de Anul Nou, în 
prezen a credincio ilor fideli care nu erau al ii decât so iile celor trei preo i i rudele acestora; 

Art. 5. S-a mai constatat c  fostul Arhiepiscop Serafim Del Fattore a dezinformat Mitropolia 
din Italia dar i Mitropolia de Avlona, dovedind prin aceasta c  este un rebel, i c  el a dorit aceast  
func ie, pentru a justifica într-un fel plecarea din mitropolia noastr , i de aceea s-a adresat unui alt 
Sinod cu care noi nu aveam nici o comuniune. Hot rârea noastr  de a-l suspenda pe Serafim (Del 
Fattore) este o hot râre legitim , dar i canonic ; 
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Art. 6. Mitropolia din Italia a fost mereu dezinformat  de fostul Arhiepiscop Serafim, i nu a 

adus la cuno tin  faptul c  cei trei preo i (care l-au i urmat) au abateri canonice grave. Ace tia au 
pretins c  au mul i fideli italieni, ceea ce nu este adev rat! Singurii lor fideli sunt cei aminti i mai sus 
(aproximativ 10 persoane); 

Art. 7. Conform Raportului nr. 44 din 2/15 Ianuarie 2013, Consistoriul de Judecat  al 
Mitropoliei a fost sesizat cu privire la ducerea în eroare comis  de fostul Arhiepiscop Serafim. În 
raport sunt aminti i i cei trei clerici care ulterior l-au i urmat. Urma s  fie convocat  edin a Comisiei 
de Judecat  Bisericeasc , la sfâr itul lunii ianuarie. Pentru lips  de activitate i de organizare a 
eparhiei i dezinformarea pe care o practica mereu, i înc  o practic ; 

Art. 8. Mitropolia de Italia are o istorie de 25 de ani, i nu d  socoteal  i nu va da nim nui de 
activitatea intern  a acesteia (care sunt stipulate în statutul de func ionare); precum nici noi nu ne 
amestec m în organizarea altor Biserici surori. Nu prive te pe nimeni calendarul sau alte obiecte 
tip rite, pentru c  ele nu sunt Dogm  i mai apoi, Mitropolia din Italia este dup  Vechiul Calendar; 
dar, are i adep i de stil nou, cum este i civilizat într-o ar  majoritar catolic ; 

Art. 9. La solicitarea adep ilor care frecventeaz  i cerceteaz  Misiunile noastre, au fost tip rite 
calendare de stil nou, dar nu pentru uzul liturgic! Calendarul folosit în toate Misiunile noastre este 
Calendarul Iulian, conform Constitu iei Canonice a Mitropoliei; 

Art. 10. Sfântul Sinod a hot rât în unanimitate c , dore te un dialog pa nic cu orice Adev rat  
Biseric  Ortodox  dup  vechiul Calendar, i nu mai dore te polemici cu nici un fel de grupare care 
inten ioneaz  samavolnic s  se extind  în Italia i nu numai, i s  nu in  cont de reguli i de Sfintele 
Canoane; 

Art. 11. Mitropolia din Italia a acordat autonomie altor Biserici, inclusiv Mitropoliei de Avlona 
i Viotia–Grecia, dovad  c  are istorie. Mitropolia de Avlona a avut inten ia înc  din anul 2011 de a 

desfiin a Mitropolia din Italia i tocmai de aceea, Sf. Sinod analizeaz  i eventuala anulare a actului de 
Autonomie acordat Mitropoliei de Avlona i Viotia, emis în anul 2010 de fostul Mitropolit Primat 
Evloghie, justificând în felul acesta abuzurile f cute i înc lcarea grani elor Mitropoliei noastre. 

  
Bergamo, la 13/26 ianuarie 2013 

 
 

Pre edintele Sf. Sinod 
Dr. ONUFRIE POP 
Mitropolit Primat 

 
Secretarul Sf. Sinod 

Arhiepiscop GHEORGHE BRATU 
 

Vicar general 
Protopop Mitrofor 

VICTOR PAN  
 

Secretar Eparhial 
Arhidiacon B. MIHAIL 
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
BERGAMO-MALPENSATA

CABINET MITROPOLIT
NR. 10 din 15/28 ianuarie 2013

SCRISOARE ADRESATĂ
PREA FERICITULUI MITROPOLIT RAFAEL AL RUSIEI,
PREA FERICITULUI MITROPOLIT IOAN AL AMERICII,
ÎNALT PREA SFINŢITULUI MITROPOLIT DANIEL-RUSIA,
DIACONULUI JOSEPH SUAIDEN-AMERICA

IUBIŢII NOŞTRI FRAŢI,

Observăm că polemicile nu se mai sfârşesc. Noi dorim să punem capăt la toate aceste controverse. 
Arhiepiscopul Seraphim Del Fattore este depus din toate treptele clericale şi adus la treapta de monah, 
deci este caterisit. Mitropolia din Italia, nu mai doreşte nici o comuniune cu Mitropolia de Avlona şi Viotia 
şi întrerupe orice dialog cu aceasta. Abuzurile făcute de această mitropolie prin mitropolitul Anghelos şi 
episcopul său Porfirios arată clar că nu respectă sf. canoane, iar principiul mândriei şi grandomaniei la cei 
doi predomină. Mitropolitul Anghelos, a încercat să distrugă Mitropolia din Italia cu mult timp înainte. În 
luna mai 2012 noi am cerut în scris pentru prima dată ajutorul acesteia la care ei nu ne-au dat nici un 
răspuns. Am încercat să luăm legătura telefonic cu mitropolitul Anghelos şi printr-un translator ne-a 
răspuns zicând: „Daca vrei să fii subordonatul meu, te chem imediat în Grecia şi devii membru al 
sinodului nostru, iar dacă nu, noi iţi recomandăm să te întorci în România ta, că doar eşti român! Tu nu ai 
ce căuta în Italia!”, atunci eu i-am răspuns: „Nu vreau să fiu subordonatul nimănui şi nici în România nu 
voi pleca, voi cere ajutorul altcuiva ca să putem salva Mitropolia din Italia!” şi aşa am apelat la mitropolitul 
Ioan al Americii! După ce mitropolitul Ioan al Americii, a acordat autonomie Mitropoliei din Italia, 
mitropolitul Anghelos ne-a trimis o invitaţie de concelebrare. Noi ne-am făcut bagajul în luna noiembrie 
2012 şi episcopul Porfirios ne-a anunţat să nu mai venim în Grecia că mitropolitul Anghelos este grav 
bolnav şi nu ne poate primi. După o lună de zile în decembrie 2012 ne-a invitat din nou în Grecia şi nu 
după mult timp, a anulat din nou întâlnirea. Ce să credem? Rezultatul se vede...!

Într-o scrisoare recentă adresată diaconului Joseph Suaiden episcopul Porfirios spunea: „Nu a existat 
nici o celebrare cu mitropolitul Onufrie!” Asta da manipulare! Nu a existat pentru că public ne făcea 
invitaţie să mergem în Grecia iar în privat ne spunea să nu mai venim.

De la bun început mitropolitul Anghelos nu a dorit reorganizarea Mitropoliei din Italia! El deja se 
considera regele Europei şi probabil că vrea să stăpâneasca pământul, numai că Mitropolia din Italia exista 
înainte ca Anghelos să fie alungat din Biserica oficială a Greciei pentru diverse motive... şi aici va rugăm 
pe dumneavoastră sa căutaţi în ce scandal a fost implicat în vremea aceea. Noi nu spunem nimic! Căutaţi 
şi veţi descoperi moralitatea acestui personaj controversat.

Mitropolia din Italia are cea mai lungă şi frumoasă istorie. Sunt 25 de ani de când ea există, 
mitropolia de Avlona şi Viotia apare abia în anul 2009. Din luna iunie 2012, mitropolitul Onufrie s-a 
străduit din răsputeri să reorganizeze Mitropolia din Italia şi Europa de Vest. Nu l-a ajutat nimeni, muncind 
zi şi noapte, fără nici o încurajare din partea grecilor sau măcar un salut să fi primit! Tocmai de aceea ei nu 
au nici un drept să se amestece în munca mitropolitului Onufrie şi să îşi bată joc de ea.

Daca vă amintiţi în anul 1924, patriarhul Tihon a acceptat calendarul nou, însă în acelaşi an a 
revenit la calendarul vechi. Calendarul nu este o dogmă şi nici o disciplină de credinţă, noi îl respectăm şi 
pe cel nou deşi suntem pe stil vechi, dar respectăm şi pe credincioşii care ţin pe stil nou, toţi suntem fii ai 
celui Prea Înalt.

O parte din cele relatate vi le-am scris şi într-o altă scrisoare. Noi nu avem nevoie de comuniunea cu 
Mitropolia de Avlona şi Viotia pentru că la nevoie nu am primit nici un ajutor din partea lor deşi ne era 
foarte necesar pentru că ne găseam la început de drum. Grecii ştiau că noi suntem săraci şi că bunii noştri 
credincioşi nu sunt italieni, ci români, bulgari, ruşi, moldoveni, ucraineni etc. De aceea ne miră faptul că 
foarte mulţi credincioşi italieni s-au plâns lor despre mitropolitul Onufrie (adică niciunul, totul fiind o 
minciună), interesul poartă fesul! Cred că v-aţi dat seama că ajutorul lor constă în obiecte folosite de ei, nu 
în ceva consistent din care să faci un progres. Mitropolitul Onufrie l-a ajutat mult pe fostul arhiepiscop 
Seraphim, atât financiar cât şi spiritual, promovându-l şi făcându-l arhiereu, ca numai după cinci luni să îl 
trădeze şi să plece la greci ca un tâlhar. Păcat!

Mitropolitul Onufrie este sărac şi nu a primit nici un ban din partea grecilor. Atunci de ce vin acum 
să pună condiţii şi să ceară socoteală Mitropoliei din Italia, în ce calitate?

Mitropolitul Anghelos suferă „de mândrie acută” şi mereu aduce în discuţie calendarul. Noi ştim un 
lucru, că Mitropolia din Italia ţine vechiul calendar (iulian) lăsat de sfinţii părinţi. Acum firesc ne punem 
întrebarea mândria care îl răscoleşte pe mitropolitul Anghelos de care satan a fost inventată?
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Încă odată vă spunem că nu dorim nici o comuniune euharistică cu Mitropolia de Avlona şi Viotia, 
care este falsă, schismatică şi eretică. Nu respectă pe fraţii mitropoliţi şi nu cunoaşte disciplina canonică.

Ce fel de biserică este aceasta? Ce dogmă are? Unde te uiţi în Mitropolia de Avlona şi Viotia numai 
poze cu Anghelos. El stă mereu în jilţ şi se crede „Dumnezeul omenirii”. Mândria lui este luciferică!

În Grecia există 16 grupări ortodoxe, de ce nici una nu doreşte să aibă comuniune cu mitropolitul 
Anghelos? Pentru că este foarte mândru şi plin de răutate!

Iar în ce priveşte pe fostul arhiepiscop Seraphim Del Fattore putem spune că el a celebrat de două 
ori Sf. Liturghie împreună cu mitropolitul Onufrie, la hirotonia sa ca episcop şi mai apoi la numirea sa în 
funcţia de arhiepiscop. Deci nici nu îl cunoaşte prea bine. Greşeala este că nu trebuia făcut episcop, fostul 
arhiepiscop Seraphim a părăsit mişeleşte mitropolia noastră. Este un trădător! El a fost întronizat la noi în 
Italia nu în Grecia. Mitropolia de Avlona şi Viotia trebuia canonic să aştepte un raport şi expertiza de 
cercetare canonică.

Fostul arhiepiscop Seraphim, a fost caterisit de acelaşi sinod care l-a şi ales episcop. Din acest 
moment cu respectul ce vi-l purtăm vă rugam să luaţi decizii proprii. Nu ne mai interesează problemele 
voastre. Aţi ajuns prea departe şi ceea ce a săvârşit Mitropolia de Avlona şi Viotia intrând pe teritoriul altei 
mitropolii surori este o lecţie de viaţă dată nouă tuturor pentru viitor. Legat de reclamaţiile fostului 
arhiepiscop Seraphim vă putem spune că sunt tendenţioase, nu sunt adevărate şi era normal şi firesc ca 
orice problemă dacă ar fi existat, trebuia să ne fie adresată nouă, nu mitropolitului Anghelos care nu are 
nici un drept să se amestece în mitropolia noastră. De aici se poate vedea tendinţa acestuia de a produce 
schismă invocând argumente puerile.

Din încredinţarea Mitropolitului Primat Dr. Onufrie Pop, 

ARHIDIACON B. MIHAIL, SECRETAR EPARHIAL

Dialog pe marginea unei scrisori a Mitropoliei de Avlona şi Viotia,
între Episcopul Porfirios şi Diaconul Joseph Suaiden, reprezentantul 

Mitropolitului Ioan al Americii din data de 14/27 ianuarie 2013

Prea Sfinţite Părinte Episcop Porfirios:
Nu am răspuns scrisorii Prea Sfinţiei Voastre întrucât se pare că situaţia este în mâinile 

episcopatului. Totuşi, pe măsură ce canoanele şi tradiţia Adevăratei Biserici Ortodoxe sunt foarte repede 
abandonate de dragul unei politici pământeşti şi nu pe principii Divine de dreptate şi adevăr, voi răspunde 
scrisorii dvs. cu gândurile mele sincere, deoarece aparent nimeni nu mai este interesat să mai asculte, cu 
excepţia Mitropolitului Onufrie, care este, pe cât văd eu, nevinovat de orice fărădelege pe care i-o atribuiţi!

Episcopul Porfirios:
„Dragul meu Frate Joseph, îţi mulţumesc foarte mult pentru scrisoarea Sfinţiei Tale! Ca răspuns la 

aceasta, aş dori ca Sfinţia Ta să transmiţi Preafericitului Părinte Ioan, următoarele:
– NOI NU SUNTEM ÎN COMUNIUNE CU MITROPOLITUL ONUFRIE! Aşa cum Preafericitul Părinte 

îşi aminteşte foarte bine, vara trecută la Moscova cei trei întâistătători, mitropoliţii Anghelos, Rafael şi 
Ioan, au decis să-l supravegheze pe mitropolitul Onufrie timp de un an, ca să se vadă dacă respectă 
standardele comuniunii noastre. Actul de Comuniune s-a dorit a fi semnat în vara acestui an la Moscova, 
sau în Grecia. Dacă mitropolitul Onufrie s-ar fi dovedit că respectă termenii comuniunii şi dovedea a fi un 
arhiereu tradiţional! „”

Diacon Joseph Suaiden:
– Prea Sfinţia Voastră, eu cred că, dacă aşa stau lucrurile, atunci Mitropolitul Onufrie a fost în mod 

evident amăgit de tot ce se întâmplă, după cum am fost amăgiţi şi noi! Documentele furnizate la sfârşitul 
lunii august 2012 indică o acceptare a comuniunii ce urma a fi finalizată cu o slujbă oficială care să 
consfinţească acest act de comuniune.

Toate acestea pot fi găsite chiar pe situl web al Mitropolitului Onufrie începând cu luna octombrie 
anul trecut, şi într-adevăr putea fi un motiv de mare sărbătoare pentru toate cele 4 Mitropolii din Europa şi 
America (vezi http://octavianrodna.ro/2012/09/pag/4/)

Faptul că slujba oficială a fost mereu amânată, fără ca noi să ştim, nu dovedeşte faptul că această 
comuniune nu a fost realizată, ci pur şi simplu se dovedeşte a fi „un truc legal” prin negarea acesteia. Într-
adevăr, noi în America nu am slujit niciodată împreună cu Mitropolitul Onufrie, dar am rămas în 
comuniune cu Înalt Prea Sfinţia Sa. Cuvintele pe care le-am, scris şi semnat până acum, oare sunt lipsite 
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cu totul de sens? Sau că nimeni nu poate suspecta amploarea înşelăciunii spre care ne îndreptăm, sau oare 
ne putem juca cu lucrurile sacre?

Episcopul Porfirios:
– MITROPOLITUL ONUFRIE NU ESTE UN ARHIEREU TRADIŢIONAL, EL NU RESPECTĂ 

STANDARDELE COMUNIUNII NOASTRE! Avem dovezi că el oficiază Sf. Liturghie după stilul nou şi ţine 
praznicul Naşterii Domnului după noul calendar (gregorian). Din nefericire, părinte diacon, sunteţi departe 
de a asculta vocile ridicate împotriva mitropolitului Onufrie în Italia, iar începând din vara anului 2012, 
foarte multe plângeri ne-au fost trimise nouă spre soluţionare.

Diacon Joseph Suaiden:
– Prea Sfinţia Voastră, dovada plângerilor primite de Prea Sfinţia Voastră par a fi un calendar de 

perete pe care l-a editat şi pe care l-a vândut unor credincioşi de stil nou, iar o parte a fost dăruit unor 
credincioşi fideli Bisericii. Calendarul utilizat în Biserică (din care avem şi noi o copie) este calendarul 
tradiţional Ortodox tipărit în limba română. Programul după care se oficiază slujbele este după calendarul 
tradiţional ortodox (iulian). Înalt Prea Sfinţitul Onufrie a negat vehement că ţine stilul nou. În fine, nu 
există nici o singură dovadă a vreunei oficieri după noul calendar. Nici măcar nu s-a deranjat cineva din 
Sinodul Grec să aducă vreo dovadă că lucrurile ar sta aşa.

Episcopul Porfirios:
– NOI, CA ŞI SF. SINOD, AM DECIS DEJA SĂ NU DĂM CURS UNEI COMUNIUNI CU 

MITROPOLITUL ONUFRIE, lucru pe care îl vom anunţa public la momentul potrivit. Vom dezbate 
problema la viitoarea întâlnire a celor trei Primaţi în vara anului 2013.

Diaconul Joseph Suaiden:
– Prea Sfinţia Voastră, trebuie să presupunem că „timpul potrivit” este după ce Mitropoliţii Ioan al 

Americilor şi Rafael al Moscovei şi întregii Rusii sunt convinşi că această perfidie este acceptabilă în 
Adevărata Ortodoxie. Pentru că, poate, mitropoliţii au fost convinşi despre fantezia acestei „non-
comuniuni” pe care aţi creat-o în ultima săptămână, dar eu nu sunt convins pe deplin. Atunci când această 
recunoaştere în prealabil a avut loc, toată lumea mi-a cerut să prezint documentele legale cu privire la 
această problemă. Acum, se pare că aţi decis să nu procedaţi la realizarea acestei comuniuni. Ce lucru 
interesant! Este o mare ruşine că SFINTELE CANOANE AU FOST DATE LA O PARTE ŞI ÎNCĂLCATE în 
acelaşi timp, în toate acţiunile Prea Sfinţiei Voastre!

Episcopul Porfirios:
– EPISCOPUL SERAPHIM A FOST FOARTE NECĂJIT, de aceea noi ne-am făcut datoria apostolică, 

de a salva un suflet preţios, care a fost profund nemulţumit de faptele Mitropolitului Onufrie!
Diaconul Joseph Suaiden:
– Prea Sfinţia Voastră, „datorie apostolică”? Eu cred că glumiţi! Aceasta a fost o datorie de creare a 

unei schisme, conform Canonului al XIV-lea de la primul şi al doilea Sinod Ecumenic, care zice privitor la 
schisma: „Dacă un episcop, este acuzat de comiterea unor fărădelegi faţă de propria mitropolie sau se 
leapădă de credinţa sa ,separându-se înainte ca o hotărâre de sinod să fie pronunţată împotriva sa, şi se 
abţine de la comuniunea cu ea... Sfântul Sinod hotărăşte destituirea din funcţie, dacă prin această separare 
de către propria mitropolie va putea crea o schismă. Toată lumea ar trebui să-şi cunoască propriile limite, 
şi nici un preot nu trebuie să-şi trateze propriul episcop cu dispreţ, după cum nici un episcop nu trebuie 
să-şi trateze propriul mitropolit asemenea.”

Într-adevăr, Sfinţii Apostoli condamnă aşa-numita „datorie apostolică”: „Să nu îndrăznească vreun 
episcop să hirotonească pe cineva în afara hotarelor sale, în oraşe sau locuri care nu se află în jurisdicţia sa 
şi dacă ar fi condamnat că a săvârşit aceasta, fără acordul celor care au autoritate asupra acestor oraşe sau 
locuri, să fie destituit, şi de asemenea şi cei pe care i-a hirotonit.” (Canon XXXI Apostolic). Prea Sfinţia 
Voastră spuneţi: „Noi nu l-am recunoscut niciodată pe mitropolitul Onufrie”. Foarte interesant!

„Sufletul meu preţios (Seraphim)” este acum foarte necăjit, pentru că canoanele sunt lipsite de sens 
pentru acele persoane despre care am crezut ca pun Ortodoxia pe primul loc!

EPISCOPUL PORFIRIOS:
– „Nu numai că mitropolitul Onufrie trădează Adevărata Ortodoxie, dar el din informaţiile primite 

încearcă să pună bazele unei Biserici Româneşti în interiorul graniţelor Italiei, fapt care, bineînţeles, că nu 
este acceptat sub nici o formă de localnicii italieni.

DIACONUL JOSEPH SUAIDEN:
– Prea Sfinţia Voastră, cu siguranţă că aici este vorba de un oarecare grad de ostilitate etnică. Eu nu 

sunt sigur care este adevărata problemă. În ceea ce mă priveşte, românii sunt un popor latin, aşa cum 
mitropolitul Evloghie dinaintea lui Onufrie era german şi vestic; după cum şi mitropolitul Gabriel 
dinaintea lui Evloghie era spaniol şi tot vestic. Am avut Papi la Roma sirieni şi africani. Este atât de ridicol 
ce spuneţi încât nici nu mai comentez! Îmi dau seama din cele relatate de dvs. că italienii şi-ar fi dorit un 
mitropolit italian; din nefericire, nu s-a găsit pentru Mitropolia din Italia un asemenea candidat înainte de 
aceasta a fost arhiepiscopul Luca, care şi el a plecat; după aceea a apărut arhiepiscopul Seraphim, care 
acum este suspendat în urma acţiunilor sale schismatice. Avem un Mitropolit de origine italiană aici în 
America; dar nu înseamnă că trebuie mutat în Italia! Cu siguranţă pot citi scrierile Mitropolitului Onufrie 
la fel de uşor ca un italian.

În cazul în care a existat vreodată un motiv bun pentru a ne întoarce la utilizarea limbii latine cu 
ocazia slujbelor de la sărbătorile mari, cuvintele spuse anterior de Prea Sfinţia Voastră dovedesc acest 
lucru!
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EPISCOPUL PORFIRIOS:
– Sfinţia Voastră ziceţi că: „Episcopul Serafim l-a contactat pe Mitropolitul Chrisostom al 

Ecuadorului, explicându-i tragedia prin care trece. După aceasta, Chrisostom ne-a sugerat să-l ascultăm pe 
acesta cu mare grijă.”

DIACONUL JOSEPH SUAIDEN:
– Ce lucru interesant, într-adevăr! După convorbirea avută cu Mitropolitul Chrisostom anul trecut 

(2012) în timpul vizitei mele (după ce acel „episcop” brazilian homosexual a făcut un comentariu indecent 
despre mine, fapt pentru care nici nu am mai vorbit cu acesta, şi nu vorbesc nici acum, în ciuda 
încercărilor sale de a vorbi cu mine după ce a descoperit că eram şi jurnalist, nici să iau o binecuvântare 
după aceea nu am mai dorit, fapt comunicat şi mitropolitului Chrisostom), acesta a fost suficient de amabil 
să-mi spună că nu numai că Sinodul dumneavoastră nu a intenţionat să aibă din nou în comuniune un 
sinod italian, dar că sinodul dumneavoastră a vorbit deja cu mitropolitul Onufrie şi cu episcopul Ildefenso 
în numele mitropolitului Chrisostom, intenţia fiind de neacceptare a lor ca urmaşi ai Sinodului Italian, ci 
mai degrabă să-i ignore şi să construiască pe munca făcută în cursul ultimilor 25 ani ca un Exarhat al 
Greciei! Nu aveţi un Arhiepiscop al Atenei, totuşi nu vedeţi un impediment în a prelua controlul asupra 
unui teritoriu aparţinând altcuiva, teritoriu ce o dată l-aţi recunoscut? Într-adevăr acum, acest lucru este 
de înţeles; aţi făcut la fel în Franţa, şi pentru o scurtă perioadă de timp şi în Elveţia. V-am spus încă de pe 
atunci, în timpul primirii preotului Ambrozie Ciotta că aceasta este împotriva canoanelor! Dumneavoastră 
înşivă, Prea Sfinţia Voastră, m-aţi rugat să mă calmez când am ieşit afară din altar după ce am declarat 
acest lucru ca fiind ilegal!

Interesant totuşi, unul dintre episcopii noştri italieni, care probabil are multe discuţii pe Facebook 
cu mitropolitul Ecuadorului, decide brusc că mitropolitul care l-a hirotonit nu este tradiţional, este 
împotriva canoanelor şi de aceea el trebuie să fugă la Sinodul Grec.

Nu vă daţi seama cum tratează canoanele chiar şi avuţia unui arhiereu decedat? Mitropolitul Onufrie 
este încă în viaţă! „Nici unul dintre mitropoliţi, atunci când un episcop aflat sub scaunul său moare, nu 
are niciun drept de a înlătura sau uzurpa bunurile sale ori cele ale bisericii, ci mai degrabă să le lase în 
păstrarea clerului acelei biserici pe care decedatul o conducea, până la instalarea unui alt episcop, cu 
excepţia cazului în care nu mai sunt clerici în aceea biserică. Asta deoarece mitropolitul trebuie să păstreze 
toate bunurile neatinse şi să le înmâneze episcopului ce urmează a fi hirotonit.” (Canonul XXXV de la 
Trullan)

Mai departe: „Dacă orice episcop, fără o consultare, se numeşte singur la conducerea unei biserici 
fără episcop şi confiscă scaunul fără aprobarea unui Sinod complet, el va fi îndepărtat, chiar dacă toate 
persoanele laice pe care le păstorea doreau să-l păstreze. Un sinod complet este unul la care mitropolitul 
este de asemenea prezent.” (Canon XVI de Antiohia)

După cum se vede noi nu atacăm biserici, ci dioceze întregi sau chiar ţări! Incredibil!
Prea Sfinţia Voastră, sunt uimit de felul cum gândesc întâistătătorii Bisericilor la ceea ce se întâmplă, 

şi este atât de evident pentru orice persoană care urmăreşte îndeaproape evenimentele ce se petrec de o 
vreme încoace.

Prea Sfinţia Voastră spuneţi: „Am făcut, şi am aflat că Fratele nostru era în mare pericol. El a declarat 
că dacă nu l-am fi acceptat, l-ar fi părăsit pe mitropolitul Onufrie din disperare.”

Dintotdeauna am dorit să scriu într-o scrisoare „O minune!” În primul rând spuneţi că niciodată nu 
l-aţi recunoscut pe mitropolitul Onufrie. Într-adevăr, în contradicţie cu declaraţiile Prea Sfinţiei Voastre 
publice, el a fost întotdeauna nimic pentru dumneavoastră. Şi atunci cum este episcopul său brusc un 
„frate” al dumneavoastră? Pentru că fiul unui „nimic” este un „nimic”. Nu puteţi spune, „noi i-am 
recunoscut de când erau sub Mitropolitul Ioan” pentru că ar însemna să acceptaţi că suspendatul episcop 
Seraphim ar fi avut o cale de recurs dacă era într-o astfel de situaţie, dar el nu ne-a spus nimic. A apelat el 
oare la noi? A avut vreo comunicare cu noi? A fost perfect mulţumit. Avem adrese de e-mail şi numere de 
telefon publice, de ce nu ne-a contactat?

Prea Sfinţia Voastră, trebuie să vă reamintesc faptul că infracţiunea de conspiraţie este condamnată 
nu de unul, ci de mai multe canoane ale Bisericii lui Hristos. Vă prezint doar unul pentru a fi concis: 
„Infracţiunea de conspiraţie sau asociere în vederea unei conspiraţii este absolut interzisă de legile 
seculare, şi mai mult ar trebui să fie interzisă în Biserica Domnului. Prin urmare, dacă este cazul, fie ei 
clerici sau călugări, dacă sunt descoperiţi conspirând sau asociindu-se în vederea conspiraţiei, sau 
uneltind împotriva episcopilor lor sau a colegilor din cler, ei vor fi demişi din rangul lor prin toate 
mijloacele.” (canonul al XVIII-lea de la Chalcedon).

Şi totuşi Prea Sfinţia Voastră spuneţi: „Deci, ne-am îndeplinit datoria spirituală şi nimic mai mult. 
L-am acceptat în calitate de episcop vicar al Sinodului nostru cu titlul de „Arhiepiscop de Campania”. Vă 
asigur, toate au fost făcute în conformitate cu Sfintele Canoane şi legea morală.”

Prea Sfinţia Voastră trebuie să nu fiu de acord cu ce spuneţi. Am ratat canonul care spune că 
„Episcopii care sunt provizoriu responsabili de teritorii în afara jurisdicţiei altui Mitropolit pot atribui 
procuri pentru a prelua Episcopi fără acuzaţii aduse propriului Mitropolit şi să-i acorde acestuia un nou 
titlu.” Şi deşi nu sunt expert canonic, îmi pare că un astfel de concept este total străin nu unuia, dar unei 
serii de canoane ale Bisericii. Nu a existat nici un proces împotriva Mitropolitului Onufrie. Puteţi spune că 
nu-l recunoaşteţi, deci un proces nu este necesar. Recunoaşteţi americanii la care a apelat Mitropolitul 
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Onufrie după ce acesta v-a solicitat asistenţă? Pentru că dacă recunoaşteţi, nimic din toate astea nu pot fi 
considerate legal, canonic, sau chiar moral. Pentru că dumneavoastră nu ne-aţi contactat, Episcopul 
Seraphim nu ne-a contactat, şi într-adevăr, numai Mitropolitul Onufrie a fost cel care ne-a contactat atunci 
când infracţiunea a fost comisă împotriva diocezei sale.

Prea Sfinţia Voastră spuneţi: „Deci, dragul meu frate, după cum vedeţi, acţiunea noastră este pe 
deplin justificată şi nu poate răni sau pune în pericol preţioasa noastră comuniune. Din contră, am făcut 
asta pentru a proteja preţioasa noastră slujire comună (şi Tradiţie Ortodoxă) de un potenţial pericol. În 
curând, vom dezvălui public întreaga situaţie. Însă aşteptăm momentul potrivit.”

Prea Sfinţia Voastră, sunt foarte bine informat despre „momentul potrivit” pentru că în acest moment 
înţelegem că Eminenţele Voastre încearcă să convingă ruşii şi americanii să retragă recunoaşterea 
Mitropolitului Onufrie. Putem presupune că, dacă acest lucru nu reuşeşte, veţi încerca să-l eliminaţi pe 
Mitropolitul Onufrie chiar dumneavoastră înşivă, fapt fără precedent. Când o bandă de hoţi jefuiesc o casă, 
şi-l aşteaptă pe proprietar, să-i spună că nici această casă nu-i mai aparţine? Ce ziceţi?

Vă amintesc doar acestea: „Nici un Episcop să nu îndrăznească să meargă dintr-o provincie în alta şi 
să hirotonească o persoană a bisericii pentru a sluji liturghia, chiar dacă este urmat de alţii împreună cu el, 
dacă nu, fiind rugat să facă asta, este împuternicit de scrisorile Mitropolitului şi Episcopului în al cărui 
teritoriu se întâmplă să se afle. Dar dacă, fără a fi invitat sau chemat, el ar pleca ilegal să-şi aplece mâinile 
asupra unor anume persoane, şi să se amestece în situaţia actuală a treburilor ecleziastice ce nu-l privesc, 
toate lucrurile pe care el le-ar putea face ar fi nule şi neavenite şi nevalabile; el însuşi va suporta o 
pedeapsă potrivită pentru neregulile sale şi procedura sa nerezonabilă, prin urmare fiind destituit deja de 
către Sfintele Canoane.” (Canonul al XIII-lea de la Antiohia)

Prea Sfinţia Voastră, am fost botezat Creştin Ortodox în urmă cu peste 10 ani, şi nu am fost interesat 
de politică, ci de lucrarea Domnului, de dragul salvării sufletului meu. Pot să vă spun doar atât pe această 
temă: utilizarea politicii pământeşti şi încercarea de a ataca nu doar un frate episcop, dar chiar un om 
nevinovat, nu va rămâne fără răspunsul lui Dumnezeu.

În cazul în care aceasta este acuzaţia pentru îndepărtarea mea din Diaconatul Sfânt (nu am dorit să 
fiu insultător, dar insulta adusă episcopului este acuzaţie în vederea demiterii), atunci aşa să fie. Nu sunt 
oricum vrednic de lucrurile sfinte, dar rămân cu conştiinţa curată pentru faptul că am prezentat adevărul, 
fiindcă sunt dăruit total Bisericii. Conştiinţa mea rămâne curată în faţa lui Hristos, Dumnezeul nostru, care 
va supravieţui oricărui Tomos al intercomuniunii pus la cale de oameni!

Întru Hristos Domnul,
DIACON JOSEPH SUAIDEN

Binecuvântaţi,*)

Eu nu mă mai implic în aceste discuţii după scrisoarea mea, deci trebuie să aşteptaţi răspunsul 
Mitropolitului Ioan. Eu pot doar să fac observaţiile necesare!

Pot doar să vă spun că mitropolitul Ioan s-a săturat de tot acest conflict. Este foarte supărat că nu se 
respectă sfintele canoane în aceste probleme delicate, şi se pare că grecii nu vor să renunţe la Italia ca 
teritoriu, ceea ce este împotriva Tomosului emis. Nu este de loc bucuros despre confuzia în ce priveşte 
calendarul, caz ce s-a petrecut în Italia, despre care crede că nu ar fi trebuit să se întâmple. Este de 
asemenea trist că s-ar putea rupe comuniunea cu ruşii, fiindcă ei nu au nimic de-a face cu aceste 
întâmplări şi probleme.

Pe scurt, el este îngrozit că s-ar putea rupe întru totul comuniunea noastră. Dar sunt principii 
canonice ce ar trebui urmate în rezolvare acestor probleme. Şi dacă aceste principii canonice nu sunt 
respectate, nimic altceva nu are valoare în administrarea Bisericii noastre.

Înainte noi am fost singuri! Deci sunt convins că nu-i este teamă. Este pur şi simplu doar dezamăgit. 
Toată lumea îi cere să „ia partea lui”. Noi dorim să fim de partea lui Hristos, dorim pace, unitate între 
biserici şi respectare Sfintelor canoane.

Întru Hristos Domnul,
Diacon Joseph Suaiden

*)scrisoarea diaconului Joseph Suaiden, din America, adresată mitropolitului Onufrie la data de 29 ianuarie 2013
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MITROPOLIT PRIMAT DR. ONUFRIE POP,
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după vechiul Calendar în Italia-Bergamo
CABINET MITROPOLIT
NR. 11 din 07/20 februarie 2013

PREA FERICITE PĂRINTE MITROPOLIT IOAN,

Mă simt obligat să iau atitudine împotriva scrisorii trimisă în limba rusă de Mitropolitul Daniel prin care îl 
discreditează pe Mitropolitul Varsanufie Solopov în fel şi chip. Acest om slujeşte cu devotament Adevărata Biserică 
Ortodoxă din Ucraina, este iubit de credincioşi şi din banii adunaţi a făcut o mănăstire şi un centru monahal foarte 
frumos. Toate acuzele sunt scenariile Patriarhiei Moscovei tocmai pentru că a plecat de la ei. El din anul 2009 a fost 
primit în comuniune cu Mitropolia de Milano şi Aquileia (vezi decretul nr. 501/5 noiembrie 2009). În luna mai 2009 
prin actul nr. 477/7 mai 2009, am fost delegat de Mitropolitul Evloghie să-i fac hirotesia pentru arhierie, lucru împlinit 
în ziua de 10 mai 2009 (conform proces verbal nr. 043/2009). De ce se aruncă cu pietre în el? Oare de Mitropolitul 
Rafael sau de Mitropolitul Daniel nu s-a scris nimic de rău? De ce nu suntem oameni serioşi şi nu vrem să slujim lui 
Dumnezeu? De ce atâta mândrie din partea unora, de ce atâta fast? Lui Dumnezeu nu-i plac toate acestea! Eu sunt 
doctor în drept, sunt şi avocat şi profesor universitar şi suport umilinţa unor aşa zişi slujitori ai lui Dumnezeu cu mitre 
pe cap şi cu tot felul de veşminte colorate care mă jignesc şi mă fac incapabil din cauza unui nemernic pe care eu l-am 
promovat şi l-am primit ca pe un prieten care mai apoi m-a muşcat şi m-a vândut ca Iuda pe Hristos! Nu vedeţi că 
aceşti greci îşi urmăresc interesul? Indiferent ce-aţi spune ei o ţin pe-a lor! Eu m-am născut ortodox şi mor ortodox. 
Cum de un catolic convertit la ortodoxie este mai tradiţional ortodox decât mine. Nici nu ştie bine ce este ortodoxia! 
Ce a putut învăţa în 2 ani de zile? Şi în aceşti doi ani a trădat de 3 ori minţindu-i pe toţi că are credincioşi şi biserică şi 
nu are nimic şi nici nu a avut! Referitor la credincioşii italieni vă pot spune că cei care erau convertiţi la ortodoxie au 
rămas fideli lui Avondie şi lui Evloghie. Preoţii italieni făcuţi de Evloghie nu aveau parohii, slujeau acasă, deci fără 
credincioşi. Nu am văzut în viaţa mea aşa un mincinos ca Seraphim Del Fattore, dar fiind prietenul lui Crisostom de 
Ecuador trebuia ajutat! Dar oare eu în cele 6 luni de când a venit la noi, nu l-am ajutat? Chiar şi în ultima clipă l-am 
promovat şi l-am făcut arhiepiscop, asta înseamnă pentru Episcopul Porfirios suferinţă? Să le fie ruşine că nu ştiu 
altceva decât să-şi bată joc de oameni. Vor plăti şi ei odată...! Vă sfătuiesc frăţeşte cunoscând foarte bine grecii şi ruşii 
aveţi mare grijă că tot ce aţi clădit într-o viaţă se poate ruina într-o clipă. Mie de Seraphim nu mi-e frică în Italia că nu 
va face nimic, este un profitor dar şi foarte rău la suflet. În Italia mai sunt Biserici Ortodoxe Italiene (vezi Mitropolitul 
Bazilio, Episcopul Lorenzo etc.) şi nu au credincioşi italieni. Au tot credincioşi ortodocşi ruşi, bulgari, români, 
ucraineni, moldoveni etc.). Aşa că placa lui Seraphim cu Biserica Ortodoxă Italiană e de domeniul trecutului. Pentru a 
nu vă compromite cu cele două grupări care vedeţi că le place numai scandalul găsiţi soluţia şi staţi liniştit cum aţi 
stat atâta timp si cred că v-a fost bine. Nu vedeţi că acest Anghelos (cu un trecut foarte dubios) vrea cu orice preţ să 
conducă peste tot şi mai apoi Rafael care se şi vede patriarh, de unde toate acestea? Eu nu mai vreau să intru într-o 
asemenea mocirlă şi nici nu vreau să mă compromit. După cele întâmplate nu mai vreau nimic decât să-mi văd de 
treabă şi să mă ocup de acele misiuni pe care le am. Nu mai vreau să aud de Anghelos şi nici de Rafael m-am săturat! 
Ca ei e plină lumea... Încă o dată vă implor nu mai staţi alături de aceşti oameni că sunt foarte periculoşi şi pisica 
blindă este Crisostom de Ecuador (tot cu trecut dubios). Revin la Mitropolitul Varsanufie pe care îl respect şi-l 
preţuiesc, care ne-a ajutat când ne-a fost greu atât spiritual cât şi material dar şi dvs. că ne-aţi înţeles în acele momente 
grele. Unde era atunci Seraphim? Unde era Anghelos? Unde era Rafael sau Daniel? Au fost zile şi acum mai sunt când 
nu aveam bani de pâine, cine îmi da? Nimeni, aşa că trebuie să terminăm cu aceste mofturi de cucerirea teritoriilor şi 
de supremaţie etc. Lumea moare de foame şi are nevoie de ajutor nu să asiste la certurile noastre şi la care să fie mai 
mare decât celalalt! Noi vă mulţumim pentru tot sprijinul şi ajutorul dat şi vă rugăm ascultaţi-ne sfatul: Aveţi grijă şi 
feriţi-vă de duşmani! Cei cu care acum sunteţi prieteni, mâine vă vor întoarce spatele!

Cu dragostea şi preţuirea noastră, iubit frate în Hristos Domnul.

                                             MITROPOLIT PRIMAT DR. ONUFRIE POP
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Credem că din cele relatate veţi putea trage o concluzie şi vă veţi putea face o imagine despre 
cei care muncesc cu adevărat şi pun suflet pentru biserică şi despre cei care doresc să parvină şi să 
nu muncească în adevărata biserică a lui Hristos.
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