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PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII
DOMNULUI IISUS HRISTOS DIN ANUL MÂNTUIRII 2015
Şi fiind seara, în ziua aceea, întâia a săptămânii – adică Duminica
şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor,
a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă” (Ioan 20,19)
IUBIŢII MEI FII SUFLETEŞTI,
HRISTOS A ÎNVIAT!
Din mila Preabunului Dumnezeu, iată că am mai parcurs încă un
an încărcat cu darurile dumnezeieşti, cu nădejde şi rugăciune, încât
în această minunată zi ne-am adunat aici, împreună, să sărbătorim
Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos. Este cea mai mare sărbătoare creştină din decursul anului
calendaristic bisericesc, zi aleasă –
după cum se spune şi în Canonul
Învierii - Praznic al Praznicelor.
Venirea Mântuitorului pe pământ,
în chip plin de modestie, întrupându-se din Preacurata Fecioară Maria,
după cum Sfânta Evanghelie ne
spune „Şi Cuvântul trup S-a făcut”
(Ioan 1, 14), ca să scoată din adâncul
păcatului strămoşesc, poporul Său
ales. El, a fost mai înainte de crearea
omenirii, împreună cu Dumnezeu
Tatăl şi cu Sfântul Duh, de aceea îl
regăsim şi în cartea Facerii, unde
spune: „Să facem om după chipul şi
după asemănarea Noastră” (Facere,
1, 26).
Întruparea Fiului Lui Dumnezeu
a avut ca scop izbăvirea neamului
din robia tiraniei şi redeschiderea
porţilor Raiului, după căderea strămoşului Adam la aproximativ 5508
ani. S-a născut în Betleemul Iudeii,
din Preacurata fecioară, despre care

Proorocul Isaia prevesteşte cu 736 de
ani înainte de acest eveniment, astfel:
„Pentru aceasta Domnul meu vă va
da un semn: Iată, Fecioara va lua în
pântece şi va naşte fiu şi vor chema
numele lui Emanuel” (Isaia 7,14).
Iar despre Fiul Lui Dumnezeu, zice
astfel: „Dintre vii Te-ai pogorât la
ei şi Te-ai înălţat ca să înalţi pe toţi
fiii întru toate zilele veacului” (Isaia
42, 6).
Prin păcat omul a pierdut Raiul şi
a fost izgonit pe pământ. Mai bine zis
prin invidie şi neascultare, îndărătnic
fiind. Dar, iată că răutatea omenească
nu a avut pic de remuşcare în momentul în care au cerut Răstignirea Celui
care mai-nainte le vindecase bolnavii
şi le săvârşise numeroase minuni.
Când le-a adus binele, cu toţii s-au
bucurat, i-au mulţumit cu falsitate;
dar, când Hristos a fost pus înaintea
judecătorilor romani, poporul tămăduit, a cerut răstignirea Sa şi eliberarea lui Baraba. Dar, Baraba s-a pocăit
şi s-a îndreptat, iar după aceea a devenit unul dintre cei mai puternici propovăduitori, căci însuşi a recunoscut
că era vrednic de răstignire, înainte
fiind un tâlhar, nicidecum Hristos, Cel
care făcuse atâta binefacere în tot
Israelul.
Răutatea omenească a fost aceeaşi din totdeauna, ca şi acum. Însuşi
Sfântul Apostol Pavel exclamă: „iar
dacă vă muşcaţi între voi unul pe
altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă

nimiciţi între voi” (Galateni 5,15).
Din păcate, noi înşine ne nimicim,
nu doar distrugându-ne unii pe alţii,
ci chiar distrugând şi mediul în care
trăim, lăsând urmaşilor noştri un
pământ poluat, murdar, imposibil
de supravieţuit sănătos pe el. Dar,
poate că într-o zi Dumnezeu ne va
lumina pe toţi să revenim la faptele
cele bune, pentru că o singură viaţă
pământească avem.
IUBIŢI CREDINCIOŞI ŞI
CREDINCIOASE,
Săptămâna trecută am sărbătorit
Patimile Mântuitorului, cu tristeţe
în suflet, pentru jertfa pe care a
suportat-o din dragoste pentru creaţia mâinilor dumnezeirii, încât a
primit bătaie, chinuri, răstignirea şi
îngroparea, Cel care putea să cheme
în jurul Său toate Căpeteniile de
Îngeri. Nu a făcut aceasta, pentru
a-şi îndeplini sarcina primită de la
Tatăl Cel ceresc, după cum spune
Sfântul Apostol Pavel, „ca să sfinţească poporul cu sângele Său”
(Evr. 13,12). Iată bunătatea Lui
Continuare în pagina 2



Al vostru binevoitor şi
pururea către Domnul
rugător
† Dr. ONUFRIE
Arhiepiscop şi Mitropolit
Dată în reşedinţa noastră Mitropolitană
din Bergamo de Praznicul Învierii
Domnului din anul mântuirii 2015
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Hristos! Iată dragostea cea nemăsurată! Ştiind că poporul vindecat şi
privilegiat de atâtea minuni îl va
răstigni, El nu îi urăşte, şi-i iartă,
făgăduindu-le: Şi când mă voi
înălţa, vă voi trage după mine (Ioan
15, 5). Iată câtă bunătate a avut
Acesta, încât n-a purtat ură nici
asupra chinuitorilor săi, încât nu a
anulat scopul pentru care venise pe
pământ, să ridice la înălţime pe cei
căzuţi şi să le deschidă braţele Sale
părinteşti, chiar şi dacă au greşit.
Noi creştinii, trebuie să fim
următori ai Sfintelor Evanghelii, să
fim buni şi blânzi cu inima, să
iubim pe cei din jurul nostru, căci
nu putem fi creştini doar cu numele,
cu certificatul de botez sau de cununie, ci trebuie să ne gândim la mântuirea sufletului. Înainte de Întruparea Lui Hristos nimeni nu se mai
ducea în Rai, fiind opriţi pentru
neascultare. Acum după ce ni s-a
dat acest prilej, nu avem motiv şi
nici temelie să facem cele ale diavolului, să pierdem această unică
şansă de a merge în Rai.
IUBIŢII MEI,
Adesea aud pe tineri vorbind
despre persoanele dragi: s-a dus în
Rai. Nu putem şti acest lucru, iar
mai concret, Sfântul Apostol Pavel
ne spune: „cei ce sunt ai lui Hristos
Iisus şi-au răstignit trupul împreună
cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim
în Duhul, în Duhul să şi umblăm”
(Galateni 5, 24-25). Iar mai înainte
de acesta, însuşi Hristos ne învaţă:
„căci pildă v-am dat, ca precum
v-am făcut Eu, şi voi să faceţi”
(Ioan. 13,15). Cu alte cuvinte, pilda
pe care ne-a dat-o El este dragostea
şi multitudinea faptelor acesteia,
urmarea Sfintelor Evanghelii, Păzirea Poruncilor şi a Credinţei Ortodoxe.
Am ales să pun accent pe
această virtute a dragostei, întrucât
omenirea se confruntă cu situaţii de
război între oameni şi pericolul se
îndreaptă către noi toţi. Nu putem
opri decât cu rugăciunea tirania
acestui duşman al omenirii: războiul. Chiar şi cu motive temeinice,
nu ne este nouă dat a lua viaţa
cuiva, pe care Dumnezeu i-a dat-o;
dar, în clipele cele de cumpănă ale
omenirii, iată că se întâmplă aceste
nenorociri. Oamenii suferă, sunt

înspăimântaţi; însă, războiul le ia
dintre apropiaţi, dar nu şi nădejdea
mântuirii. Dacă ne-am pleca genunchii cu toţii înaintea Lui Dumnezeu,
în Biserici, sau acasă, şi să ne rugăm
pentru pacea omenirii, am transmite
acest mesaj de pace la tot omul răuvoitor. Rugăciunea se face auzită ori
de câte ori o rostim. Întrucât nu avem
altă soluţie, vă îndemn pe toţi, în
această Sfântă şi Măreaţă zi, să ne
rugăm pentru pacea lumii.
Chiar dacă în anumite zone ale
pământului sunt războaie, întotdeauna Praznicul Învierii Domnului
ne-a adunat pe toţi, creştinii ortodocşi, în faţa Sfântului Altar, să primim Sfânta Lumină şi căldura bucuriei fără margini care ne-a fost
dăruită de însuşi Dumnezeu. Oricât
de trişti am fi fost în tot anul, această
zi miraculoasă ne face să fim mai
buni, mai rugători şi darnici, plini de
iubire faţă de aproapele. Acesta este
un moment bun să ne amintim şi de
cei ce au nevoie de rugăciunea noastră. Chiar dacă nu suntem aproape de
ei, darul rugăciunii ne va face să le
fim alături în clipele mai puţin uşoare
din viaţa lor, ca şi Dumnezeu să aibă
grijă de noi şi să ne ocrotească.
Dacă noi, oricât am fi de strâmtoraţi, în ziua Învierii ne umplem sufletele de aleasă bucurie, să ne imaginăm cât de mare a fost bucuria
femeilor mironosiţe, care, venind în
ziua cea dintâi a săptămânii, adică
Duminica, să ungă cu miresme trupul
îngropat al Mântuitorului Iisus Hristos, au găsit mormântul gol şi giulgiurile fără Trupul Său. Înspăimântate fiind ca nu cumva cineva să fi
intrat să-l fure, Hristos s-a arătat
acestora şi le-a vestit bucuria Învierii
Sale. La aflarea veştii, au mers să
vestească şi Apostolilor, care erau
ascunşi de frica iudeilor, să nu vină
să-i omoare şi pe ei. Dar, Hristos i-a
vegheat pentru că rolul lor nu era să
moară atunci, ci să împlinească misiunea propovăduirii, să vestească la
toate neamurile cuvântul Evangheliei
Lui Hristos.
Când au ajuns femeile mironosiţe
la Apostoli să le vestească măreaţa
bucurie a Învierii Lui Hristos, le-a
trecut orice teamă, s-au umplut de
căldura Duhului Sfânt şi au conştientizat cât de mult a iubit Dumnezeu
creaţia mâinilor sale, încât şi-a dat
spre răstignire şi înviere pe propriul
Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus

Hristos, ca ispăşitor al păcatului
neascultării săvârşit de strămoşul
Adam, păcat care acum se ierta şi
Adam primea din nou dreptul de a
reveni în Raiul desfătărilor veşnice.
De acum, toţi creştinii aveau acest
prilej binecuvântat de a intra în
bucuria vieţii cele de veci, Raiul
fiind încuiat de la căderea lui Adam
şi până la Învierea Lui Hristos,
după cum spune şi Sfântul Apostol
Pavel: „a Înviat din morţi, făcându-se începătură a învierii celor
adormiţi” (I Cor.15,20). Iată că
Adam cel adormit acum învia, acum
se ridica din nou la statutul iniţial
primit la crearea lui. Amarnic s-a
tânguit aproape 5000 de ani; dar,
acum venea din nou clipa bucuriei.
Fără să ne dăm seama, toată
natura se înveseleşte în această
perioadă. Pomii înfloresc, livezile
se îmbracă în haină albă a florilor,
tot pământul ia haină albă, de sărbătoare. După cum spune cântarea
de la Utrenie „Toată suflarea şi
toată făptura să laude Sfânt numele
Domnului”, cu mult mai intens trebuie să preaslăvim noi, oamenii, pe
Iisus Hristos Cel înviat din morţi.
Florile apar, pomii dau roade; dar,
atât. Omul rămâne veşnic prin
sufletul său primit de la Dumnezeu.
Trupurile rămân aici; dar, sufletele
trebuie să le înviem prin fapte bune,
prin milostenie şi dragoste, să
meargă în Edenul cel mult dorit.
Fără Învierea Lui Hristos, nu ar fi
fost posibil acest lucru; dar, noi
avem privilegiul de a primi răsplata
cea bună pentru faptele cele bune.
În această Sfântă zi luminată şi
plină de bucurie duhovnicească, vă
îmbrăţişez cu toată dragostea, povăţuindu-vă să rămâneţi strâns legaţi
de Corabia mântuirii şi a învierii
sufletelor noastre, pentru ca şi
Dumnezeu să vă îndestuleze de tot
binele, de toate darurile Sale cele
pământeşti şi trupeşti. Mântuitorul
sufletelor noastre, Iisus Hristos, Cel
înviat a treia zi din mormânt, să vă
umple sufletele de toată dragostea,
să vă binecuvânteze mesele şi bucatele de sărbătoare şi mai ales, să vă
asculte rugăciunile; iar Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu să vă
ocrotească cu rugăciunile Sale către
Fiul său şi izbăvitorul sufletelor
noastre!
HRISTOS A ÎNVIAT!
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VIAŢA ÎNALT PREA SFINŢITULUI MITROPOLIT DR.
ONUFRIE POP DE BERGAMO – ITALIA
(în limba română – italiană – engleză – rusă)
Doctor Conferenţiar Universitar Onufrie (Octavian) Pop Arhiepiscop Ortodox
titular de Bergamo şi Mitropolit al Mitropoliei Creştin Ortodoxe de Bergamo și Europa.
• S-a născut la 22 Octombrie 1956 în comuna Rodna,
jud. Bistriţa Năsăud, România,
din părinţii Simion şi Maria de
credinţă ortodoxă. Studiile
gimnaziale le-a urmat la Şcoala
generală din comuna natală
Rodna, între anii 1963-1971;
anii 1971-1973,
• Între
urmează cursurile Şcolii Profesionale de Construcţii, în
municipiul Dej, jud. Cluj unde
se califică în meseria de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze;
• Între anii 1973-1974,
lucrează ca instalator la
Exploatarea Minieră Rodna;
anii
1974-1976,
• Între
urmează cursurile Şcolii Militare de Subofiţeri, din municipiul Roman, jud. Neamţ (U.M.
01386/II), fără însă a profesa,
din motive de sănătate;
• Între 1977-1982, urmează
cursurile Seminarului Teologic
Ortodox Bucureşti pe care le
absolvă în sesiunea iunie 1982;
• Între anii 1982-1986,
urmează cursurile Liceului
Industrial “Traian Vuia” în
oraşul Făget, jud Timiş, unde
susţine şi examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 1986;
• Între 1986-1988 urmează
mai multe cursuri de polica
lificare.
• Între 1988-1992 urmează
Facultatea de Teologie “Andrei
Şaguna” din Sibiu unde la 1
iulie 1992 devine licenţiat în
Teologie Pastorală.
• Între 1991-1996 urmează
cursurile Facultăţii de Drept
“Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova jud. Dolj, în
sesiunea februarie 1997 devine

licenţiat al acestei facultăţi în ştiinţe juridice;
anii
1998-1999
• Între
urmează cursurile postuniversitare ale aceleiaşi facultăţi pe care
le absolvă în sesiunea iunie 1999,
specializându-se în Drept Administrativ; paralel (1998) a urmat
şi cursurile postuniversitare ale
Universităţii Politehnice din
Timişoara, specializându-se în
Resurse Umane.
anii
1999-2001
• Între
urmează cursurile de doctorat în
drept la Institutul de Sociologie,
Filozofie şi Drept din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova pe care le definitivează
în luna martie 2001, devenind
Doctor în Ştiinţe Juridice;
• Începând din anul 1999 este
încadrat ca asistent la Universitatea de Criminologie din Chişinău, Republica Moldova;
• În anul 2002 devine prin
concurs lector al aceleiaşi Universităţi, iar în anul 2003 lector
univ. superior. În anul 2004 se
transferă în cadrul Universităţii
de Stat “Alecu Russo” din Bălţi,
la Facultatea de Drept, catedra
de drept public, unde funcţionează şi în prezent ca profesor
asociat.
• La 26 oct 2006 Comisia
Superioară de Atestare a Republicii Moldova, la propunerea
Senatului Universităţii din Bălţi,
îi acordă titlul ştiinţific de Conferenţiar universitar – specialitatea criminologie, drept penal şi
drept penitenciar.
• A desfăşurat o bogată activitate publicistică şi editorială
atât pe tărâm religios cât şi în
domeniul dreptului, primind mai
multe premii şi distincţii.

• În luna noiembrie 2008,
Academia Internaţională de
Cadre de pe lângă UNESCO
din Kiev (Ucraina) i-a acordat
titlul de membru corespondent
al acesteia, pentru activitatea
ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anilor.

Activitatea religioasă
• La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe seama
Mănăstirii Cocoş, jud TulceaRomânia, de către regretatul
Arhiepiscop Dr. Antim Nica al
Tomisului şi Dunării de Jos,
iar la 6 noiembrie 1982 este
hirotonit preot de către I.P.S
Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului pe atunci
Episcop-vicar al Mitropoliei
Banatului, în Catedrala Mitro
politană din Timişoara, pe
seama Mănăstirii “Sf Ilie de la
Izvor” Bocşa Vasiova, jud Caraş
Severin, fiind hirotesit singhel
şi
duhovnic
al
acestei
mănăstiri.
• La 15 sept 1985 este transferat la Mănăstirea „Izvorul
Miron” Româneşti, jud Timiş
şi numit stareţ al acestei
mănăstiri;
• La 20 iulie 1987 cu ocazia
hramului Mănăstirii “Izvorul
Miron ” Româneşti, jud. Timiş
a fost hirotesit protosinghel de
către I.P.S Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului;
• La 1 decembrie 1995 se
transferă la cerere în Arhiepiscopia Târgoviştei jud. Dâmboviţa, România şi este numit
preot capelan la Centrul de
Reeducare Minori, Găeşti. Aici
desfăşoară o bogată activitate
socio-educativă şi moral-religi-
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slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din
Milano-Italia.
• 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 sinodale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în
Arhiepiscop de Sondrio cu reşedinţa în Bergamo
(Citta Alta).
• La data de 21 aprilie / 4 mai 2012 a fost
numit Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit al
noii Mitropolii „Mitropolia 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
Întâistătător al Mitropoliei fiind instalat în noua
funcţie la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Cernăuţi – Ucraina
• 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.
oasă, construind şi o biserică cu hramul “Sf Ioan
Gură de Aur” sfinţită de către regretatul Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgoviştei, la 13
noiembrie 1997. Cu această ocazie este distins
cu Crucea Patriarhală de către vrednicul de
pomenire Teoctist Arăpaşu, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.
• Din motive personale la 1 aprilie 2006
trece sub jurisdicţia Patriarhatului de Kiev, sub
omoforul Episcopului 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 Europeană,
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 stabilindu-se în cadrul Mitropoliei Ortodoxe 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 Episcop, de către Mitropolitul Primat
Evloghie şi de membrii Sfântului Sinod, care au
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Archiepiscopo e metropolita
Dottore Conferenziario Universitario
Onufrie (Octavian) Pop Archiepiscopo Ortodosso titolare di
Bergamo e Metropolita della Metropolia Cristiana
Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia.
• È nato il 22 Ottobre 1956
nella località di Rodna, prov.
Bistrita Nasaud, Romania, dai
genitori Simion e Maria di fede
ortodossa. Gli studi ginnasiali
gli ha frequentato presso la
Scuola generale della località
natale di Rodna, tra gli anni
1963-1971;
• Tra gli anni 1971-1973, frequenta i corsi della Scuola Professionale di Costruzioni, nel
municipio di Dej, prov. Cluj
dove si qualifica nel mestiere di
installatore tecnico-sanitarie e
gas;
• Tra gli anni 1973-1974,
lavora come installatore presso
l’Esplorazione Mineraria di
Rodna;
• Tra gli anni 1974-1976,
frequenta i corsi della Scuola
Militare di Sottufficiali nel
municipio di Roman, prov.
Neamt (u.m.01386/II), senza
poter però professare, per
ragioni di salute;
• Tra gli anni 1977-1982 frequenta i corsi del Seminario
Teologico Ortodosso di Bucarest che gradua nella sessione
di giugno 1982;
• Tra gli anni 1982-1986,
frequenta i corsi del Liceo Industriale “Traian Vuia” nella città
di Faget, prov Timis, dove
sostiene anche l’esame di maturità nella sessione di giugno
1986;
• Tra gli anni 1986-1988 frequenta vari corsi di poli-qualifica.
• Tra gli anni 1988-1992 frequenta la Facoltà di Teologia
“Andrei Saguna” di Sibiu dove
al 1 luglio 1992 diventa laureato
in Teologia Pastorale.
• Tra gli anni 1991-1996 frequenta i corsi della Facoltà di
Giurisprudenza “Nicolae Titule-

scu” del municipio di Craiova
prov. Dolj e nella sessione di febbraio 1997 diventa laureato di
questa facoltà in scienze giuridiche;
• Tra gli anni 1998-1999 frequenta i cosi postuniversitari
della stessa facoltà, da dove si
laurea nella sessione di giugno
1999, specializzandosi in Giurisprudenza Amministrativa; in
parallelo (1998) ha frequentato i
corsi postuniversitari dell’Università Politecnica di Timisoara, specializzandosi in Risorse Umane.
• Tra gli anni 1999-2001 frequenta i corsi di dottorato presso
l’Istituto di Sociologia, Filosofia e
Giurisprudenza
dell’ambito
dell’Accademia di Scienze della
Repubblica di Moldavia, che finalizza il mese di marzo 2001,
diventando Dottore in Scienze
Giuridiche;
• Dall’anno 1999 è inquadrato
come assistente presso l’Università di Criminologia di Chisinau,
Repubblica di Moldavia;.
• Nell’anno 2002 diventa
mediante concorso lettore della
stessa Università, e nell’anno
2003 lettore universitario superiore. Nell’anno 2004 si trasferisce nell’ambito dell’Università di
stato
“Alecu
Russo”
di
Balti, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dipartimento di giurisprudenza pubblica, dove funziona
anche
adesso
come
professore socio.
• Il 26 ottobre 2006, la Commissione Superiore di Attestazione della Repubblica di Moldavia, alla proposta del Senato
dell’Università di Balti, conferisce
allo stesso il titolo scientifico di
Docente Universitario - specialità
criminologia,
giurisprudenza
penale e giurisprudenza del penitenziario.

• Ha svolto una ricca attività
pubblicistica ed editoriale sia
religiosa che nel campo della
giurisprudenza, ricevendo vari
premi e distinzioni.
• Nel mese di novembre
2008, l’Accademia Internazionale di Professori presso UNESCO di Kiev (Ucraina) gli ha
conferito il titolo di membro
corrispondente dello stesso, per
l’attività
scientifica
svolta
durante gli anni.

Attività religiosa
• Il 5 ottobre 1980 è ordinato ierodiacono per il Monastero di Cocos, Tulcea-Romania, dal pentito Archiepiscopo
Dott. Antim Nica del Tomis e
della Danubio inferiore, ed il 6
novembre 1982 è ordinato
sacerdote dal I.P.S Archiepiscopo Dott.Timotei Seviciu
dell’Arad, in quel momento
Vescovo-vicario della Metropolia di Banat, nella Cattedrale
Metropolitana di Timisoara,
per il Manastero “Sf Ilie de la
Izvor” Bocsa Vasiova, prov.
Caras Severin, essendo ordinato
sighel e confessore di questo
monasterio.
• Il 15 settembre 1985 è trasferito presso il Monastero
”Izvorul Miron” Romanesti,
prov. Timis e nominato abate di
questo monastero;
• Il 20 luglio 1987 all’occasione del patrono del Monastero “Izvorul Miron” Romanesti, prov. Timis è stato ordinato
protosinghel dal I.P.S Dott.
Nicolae Corneanu, Metropolita
di Banat;
• Il 1 dicembre 1995 viene
trasferito a richiesta all’Archivescovado di Targoviste, prov.
Dambovita- Romania ed è
nominato sacerdote cappellano

Pag. 6 † An V, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2015
Santa Liturgia nella Chiesa Sf. Nicolae di MilanoItalia.
• Il 31 agosto 2008, è nominato Archiepiscopo titolare di Bergamo e Vercelli e nominato
Exarco per l’Europa dell’Est. Il 1 settembre 2009
il Santo Sinodo, nella permanenza dei lavori
sinodali ha cambiato la titolatura I.P.S. in Archiepiscopo di Sondrio con la residenza in Bergamo
(Città Alta).
• Il 21 aprile/4 maggio 2012, è stato nominato
Archiepiscopo di Bergamo e Metropolita della
Nuova Metropolia “Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario
in Italia” con la sede in Bergamo, in seguito al
ritiro del Metropolita Evloghie dalla sedia di
Metropolita il 8 aprile 2012 della Metropolia di
Milano e Aquileia, con la sede in Milano diventando Primato “Locum Tenens”, in conformità al
Protocollo n. 7 del 4 maggio 2012 rilasciato dal
Metropolita Primato Ioan di America. Il 1 giugno
2012, il Santo Sinodo della nuova Metropolia ha
scelto IPS Onufrie come principale sacerdote
della Metropolia, essendo installato nella nuova
carica presso il Monastero “Sfanta Treime” di
Cernauti – Ucraina.
• Dopo solo tre mesi ha ricevuto l’autonomia
piena della Metropolia Cristiana Ortodossa
secondo il Vecchio Calendario in Italia, in conformità al protocollo numero 10 del 14 / 27 agosto
2012.
presso il Centro di Rieducazione dei Minori, Gaesti. Qui svolge una intensa attività sociale ed educativa e morale-religiosa, costruendo qui anche
una chiesa con il patrono “Sf Ioan Gura de Aur”
consacrata dal pentito Archiepiscopo dott. Vasile
Costin di Targoviste, il 13 novembre 1997. Con
questa occasione gli è stata conferita la Croce
Patriarcale dal Telefotista Arpasu, Patriarca della
Chiesa Ortodossa Rumena.
• Per ragioni personali, il 1 aprile 2006, passa
sotto la giurisdizione del Patriarcato di Kiev,
sotto l’omoforio del Vescovo di Moldavia Estica,
P.S. Filaret Pancu. Due mesi dopo (giugno), è
nominato sacerdote missionario per la Comunità
Europea, poì vicario amministrativo ed exarco di
questa eparchia, sempre per la Comunità Europea, stabilendo la residenza a Torino, in Italia.
All’occasione del giorno della Resurrezione di
Gesù nell’anno del Sacramento 2007, è nominato
Archimandrita Mitroforo, ricevendo anche la
seconda Croce con pietre.
• Il 15 giugno 2008 riceve a richiesta la benedizione di uscita dall’eparchia di Moldavia, stabilendosi nell’ambito della Metropolia Ortodossa di
Milano e Aquileia con la sede in Milano- Italia,
dove il 20 giugno 2008 è scelto vescovo vicario
dal Santo Sinodo. Il 29 giugno 2008 è ordinato
Vescovo dal Metropolita Primato Evloghie e dai
membri del Santo Sinodo, che hanno ufficiato la
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Archbishop AND Mitropolitan
Associate Professor Onufrie (Octavian) Pop,
Orthodox Archbishop of Bergamo and Mitropolitan of Orthodox
Christian Mitropoly according of Julian Calendar in Italy.
• Born on October 22, 1956
in the village Rodna, Nasaud
Bistrita county, Romania. His
parents, Simon and Maria, are
Orthodox. He went to school in
his native village Rodna,
between 1963-1971;
• Between 1971-1973, he
continued his studies in the
Vocational School for Construction in the city of Dej, Cluj
county. He qualified as a plumber for plumbing and gas;
• Between 1973-1974, he
worked as a plumber in Mining
Operation Rodna;
• Between 1974-1976, he
attends the Military School,
from Roman, Neamt County
(um01386/II); he does not
practice it, for health reasons;
• Between 1977-1982, he
attends Bucharest Theological
Orthodox Seminary and graduates in June 1982 session;
• Between 1982-1986, he
attends the Industrial High
School “Traian Vuia” from
Faget city, county Timis, and
graduates in June 1986;
• Between 1986-1988, he
follows multiple qualification
courses.
• Between
1988-1992,
attends the Faculty of Theology
“Andrei Saguna” from Sibiu
where on July the 1th 1992 he
becomes licensed in Pastoral
Theology.
• Between 1991-1996, he
attends the Faculty of Law
“Nicolae Titulescu” in Craiova,
Dolj county where on February
1997 he becomes licensed in
Legal Sciences;
• Between years 1998-1999,
he attends a master of the

same faculty and graduates in
June 1999, being specialized in
Administrative Law; in parallel
(1998), he follows the courses of
Polytechnic Univesity of Timisoara, and obtains a specialization
in Human Resources.
• Between 1999-2001, he
receives a PhD in Law at the
Institute of Sociology, Philosophy and Law of the Academy of
Sciences of Moldova, becoming
Doctor of Legal Sciences in
March 2001;
• Since 1999, he is employed
as an assistant at the University
of Criminology in Chisinau,
Republic of Moldova.
• In 2002, he becomes a Lecturer at the same university and
a higher lecturer in 2003. In
2004 he transferres to the State
University “A. Russo” of Balti,
Faculty of Law, Department of
Public Law, where he also currently works as an Associate Professor.
• On the 26th of October
2006, the Council for Certification of the Republic of Moldova,
at Balti Senate proposal, grants
him the academic title of Associate Professor – specialised in
criminology, criminal law and
prison law.
• Rich activity in publishing
and editorial work, both in the
field of religion and of public
law, receiving several awards
and distinctions.
• In November 2008, the
International Academy of UNESCO in Kiev (Ukraine) grants
him the title of Corresponding
Member, for the academic work
developed over the years.

Religious activity
• On the 5th of October
1980, he is ordained Hierodeacon on account of Cocos Monastery, Tulcea county, Romania,
by the late Archbishop of
Tomis and Lower Danube, Dr
Antim Nica.
• On the 6th of November
1982, he was ordained Priest
by Archbishop of Arad, Dr.
Timotei Seviciu, which was at
that moment the Assistant
Bishop of the Mitropoly of
Banat. He was ordained Priest
in the Mitropolitan Cathedral
in Timisoara, due to the Monastery “St Elijah from the
Spring” from Bocsa Vasiova,
Caras Severin county, being
ordained Syngellos and Confessor of the monastery.
• On the 15th of September
1985, he is transferred to the
Monastery “Spring Miron”
Romanesti, Timis county and
named Abbot of the monastery;
• On the 20th of July 1987,
during the Dedication Day of
the Monastery “Miron Spring”
Romanesti, Timis county, he is
ordained Protosyngellos by
Rev. Dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitan of Banat;
• On the 1st of December
1995, at his request, he is transfered in the Archdiocese of
Targoviste, Dambovita county,
Romania; he is named Chaplain Priest of the Juvenile
Rehabilitation Center, Gaesti.
Here, he develops rich socioeducational and moral-religious activities and builts a
church dedicated to St. John
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• On the 31st of August 2008, he is adanced
to the rank of Titular Archbishop of Bergamo
and Vercelli and appointed Exarch for Eastern
Europe. On the 1st of September 2009, the Holy
Synod changed his name to Archbishop of Sondrio residing in Bergamo (Citta Alta).
• On the 21st of April/4th of May 2012, he is
appointed Archbishop of Bergamo and Mitropolitan of the new “Autonomous Orthodox Christian Mitropoly according to the Julian Calendar
in Italy” based in Bergamo, following the withdrawal of Mitropolitan Evloghie on April 8 2012
from the position of Mitropolitan of Milan and
Aquileia Mitropoly based in Milan. He becomes
the first “Locum Tenens” under Protocol number 7 of May 4, 2012 issued by Mitropolitan
John from America.
• On the 1st of June 2012, the Holy Synod of
the new Mitropoly elected Rev. Onufrie as head
of the Mitropoly being established in new position at the Monastery “Holy Trinity” of Chernivtsi – Ukraine.
After just three months, he receives full autonomy for the Christian Orthodox Mitropoly
according to the Julian Calendar in Italy, according to the Protocol number 10 of 14/27 august
2012.
Chrysostom, consecrated by the late Archbishop
Dr Vasile Costin of Targoviste, on the 13th of
November 1997. On this occasion he is awarded
the Patriarchal Cross by Teoctist Arapasu,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church.
• Staring from the 1st of April 2006, he moves
under the jurisdiction of the Patriarchate of Kiev
for personal reasons, under the oversight of
Bishop of Eastern Moldova, Rev. Filaret Pancu.
Two months later (June), he is appointed as
Missionary Priest for the European Community,
then Administrative Assistant and Exarch of the
diocese throughout the European Community,
setting up residence in Turin in Italy. In the day
of the Feast of the Resurrection in 2007, he rose
to the rank of Archimandrite Mitrofor, receiving
the second ’Cross with Stones’.
• On the 15th of June 2008, he receives on
request the blessing to go out of the diocese of
Moldova, settling in the Orthodox Mitropoly of
Milan and Aquileia, which is based in Milan,
Italy
• On the 20th of June 2008, he is elected
Assistant Bishop by the Holy Synod. On the 29th
of June 2008 he is ordained Bishop by the Primate Mitropolitan Evloghie and the members of
the Holy Synod, who served the Holy Liturgy in
St. Nicholas Church in Milan, Italy.
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Жизнь Его Высокопреосвященство,
Митрополита Доктора Онуфрия Поп
Октавиан С. ПОП, нынешний Архиепископом Бергамский
и Митрополит Примас “Автономной Митрополии
Православных Христиан Старого Календаря в Италии”.
Онуфрий именем, родился 22
октября 1956 года в селе БистрицаНэсэуд, является вторым ребенок
родителей Симиона и Марии, оба
фермеры. В родной деревне, он посещал начальную школу в течение 8
лет, которую окончил в 1971 году.
Осенью того же года, он поступил в
профессиональную
строительную
школу в городе Деж, жудец Клуж,
которую окончил в июне 1973 получив калификацию сантехника, технка-санитара и газа. В период с 19731974
года
работал
слесарём
механическых систем на шахте
Родна. В период с 20 сентября 1974 5 января 1976 поступил в военную
службу в У.M. 01386/II РОМАН,
жудец Нямц. С 1 февраля 1976 до 1
февраля 1977 года он работал на
шахте Родна, как механический мастер подземной установки, после чего
он решил уйти в монастырь и одеть
монашескую одежду. 2 февраля 1977
года, зашёл как брат в монастырь
Нямц в рамках Митрополий Молдовий и Сучавы, имея в качестве настоятеля архимандрита Ефрема Кискариу.
После
шести
месяцев
послушания, как ученик монастыря,
6 августа 1977 года, он получил благословение носить рясу и был пострижен в расофор, получив имя Оливиан. С 1 сентября 1977 года, с
благословением Святейшего Патриарха Юстин Моисеску, достойным
памяти, тогда был митрополитом
Молдовы и Сучавы, присоединился к
Православно Духовному Семинарию
в монастыре Нямц, где после вступительных экзаменов поступил третьим. 15-го сентября 1978 года, был
переведен в Православно Теологический Семинарий в Бухаресте и
поклянялся Монастыре Кэлдэрушань,
жудец Илфов. Здесь выполнил много
послушании в том числе был економом монастыря. 9 июня 1979 года, в
кануне праздника Пятидесятницы, на
вечерне, взял монашеские обеты,
чтобы стать монахом церкви Монастыря Кэлдэрушань, после этого стал

монахом Оливианом. Осенью того же
года он был переведен на работу в
Монастырь Синая, жудец Прахова,
руководителем музея. В следующем
году (1980) с 1 июля был переведен в
Монастырь Кокош, жудец Тулча, тоже в
касестве руководителя музея а также и
секретарем -бухгалтером монастыря.
5 октября 1980 года был рукоположен во иеродиакона Архиепископом
д-ром Антимом Ника Тимосовским и
Нижнего Дуная. После рукоположения
посешял Духовный Семинарии в Бухаресте, служив в качестве дьякона в Церкови Семинария «Раду-Водэ» Бухарест.
В июньской сессий 1982 года, после
дипломных экзаменов, стал выпускником Духовного Семинария в Бухаресте,
со средним балом 7,50%. После выпускных по собственной просьбе получил
благословение Блаженнейшего Патриарха Юстина Моисеску для выхода из
содержания Архиепископий Бухареста,
поселившись в Архиепископии Тимишоары и Карансебеша, в Монастыре
«Изворул Мирон» Ромынешть, жудец
Тимиш с благословением Его Высокопреосвященством д-ром Николай Корнеану, Митрополит Баната. В период с 1
июля по 1 ноября 1982 года, служил
диаконом в этом монастыре, после чего
он был переведен для работы в качестве священника духовника в Монастыре «Святого Илья от Источника»
Бокша-Васиова, жудец Караш-Северин.
Здесь он был рукоположен во иеромонах 6 ноября 1982, в Митрополитском
соборе Тимишоары, Архиепископом
доктором Тимофтием Севичу Арадский
Иенополский и Хэлмаджевский, тогда
был епископом викарием Архиепархии
Тимишоары и Карансебеша. В течение
почти 3 лет, занялся восстановлением
здании и заборов Монастырской Церкви. 13 мая 1984 года, все дела, которые
он сделал, были благословлены архиепископом
доктором
Тимофтием
Севичу, в виде повторного освящения
храма, Храм отдели в праздничной
одеже, новыми картинами, востановлевающим ремонтом, а за все усилия и
старания для церковь, Онуфрию Поп

вручили титул Сингеля во время
рукопологания. Во время годов его
нахождения в Монастыре «Св. Ильи
с Источника» Бокша-Васиова, параллельно продолжал и посещал вечерние курсы Индустриального лицея
но.2 из Бокша-Васиова, 1985-го,
после четвертого года был переведен
в лицей «Траян Вуя» Фаджет, жудец
Тимиш. Имев инициативу во всём и
будчшим хорошим организатором,
был переведен опять же в служебных
интересах в монастырь «Изворул
Мирон» В Ромынештьях, жудец
Тимиш для её рестаураций и восстоновления как национальную и интернациональную туристихескую зону.
Осенью того же года он поступил
в «Траян Вуя» в 5-ом году вечерных
курсов, которух окончил в сесии 1986
года в июне, когда после сдачи экзаменов для бакалавра и диплома,
получил в среднем 7,25%. В монастыре «Изворул Мирон» работал усердно над востановлением живописей,
над декорированием, но не только
церкви а и других зданий по близести, за что, 20 июля 1987 года во
время Праздника который является
днём когда 75 лет назад д-р Елие
Мирон Кристя поставил первый фундаментный камень для конструкций
Церкви Монастыря, в этот день
Высокопресвяшёный
Митрополит
Баната д-р Николай Корняну рыкопологал Онуфрия во Протосингеля. В
качестве главы монастыря, был в
состоянии сформировать монашескую общину, которая в 1994 году
имела 7 существ. 1-го октября 1988
года, после сдачи вступительных
экзаменов в июле поступил в первый
год в Теологическом Университете с
Институтским градом в Сибиу, который после событиях 1989 года,
назывался Факультет Православной
Теологий «Андрей Шагуна» Университета «Лучян Блага» Сибиу. В 1992
году после июньской-июльской сессии, стал лицензионным в пастырской теологий этого факултета, зашитил работу на тему: «Канонизация
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Святых В Православной Церкви»,
имел в качестве научного консультанта Архидиакона Университетского
Профессора Д-ра Иоана Н. Флока, за
что получил в среднем 9,33%. На
празднике юбилея 20 июля 1991 года,
с благословением Высокопреосвященнейшего д-ра Николая Корняну,
Митрополит Баната, Церковь Монастыря которое было восстановлено и
перекрашено, было освящено достойным памяти Епископом Емилианом
Бирдас, тогда он был архиереем-викарием Арадской Епископий. Осенью
того же года в Монастырь «Изворул
Мирон» Ромынешть, были три рукоположения во рясофора и один монаховский постриг. Тут же поставилна
основе религиозной бумаги под
названием «Монашеская Жизнь»,
единственная токого вида (в те времена), которая была адресованна
всем монахам. Это религиозная
бумага ежемесячного появления
имела значительные сотрудничество
с румынским монашеством. Под
монастырской эгидой появились в
общей сложности 20 книг, подписанных Его Высокопреосвященством,
содержащие поэзии, прозы, статьи и
исследований с области пастырскогомисионерского и право. Потому что
одним из его желанием было достичь
совершенствование во знаний и
открыть для себя новых и широких
оризонтов знания не только в одной
облости но во многих. В 1991 году
решил и поступил в Юридический
Факультет «Николая Титулеску» Университет Крайова, который окончил в
июне 1996 года и стал лицензированным в февральской сессии 1997 года,
сделал дипломную работу на тему
«Материальная
ответственность
работников», за что получил в среднем 7,97%, его научным консультантам был Университетский Профессор
Доктор Константин Белу. В июне
1995-го, с поддержкой Примэрий
Марджина, жудеца Тимиш создал
местную газету с названием «Марджина», которая появилось ежемесячно, он же был редактором газеты
до сентября 1995 года, когда из за
финаннсовых причин прекратил публикацию. 1-го декабря 1995 года,
после нескольких запросов чтобы
перейти в другую епархию, получил
благословение Высокопреосвященнейшего Отца Митрополита д-ра
Николая Корняну Банатского, чтобы
вернуться в Монастырь Кэлдэрушань, жудец Илфов, монастырь
метана Его Высокопреосвященство.

Но тут из за недостаточного места и
должностей для персонала получил
отрицательный ответ, а Архиепископ
Бухареста дал ему благословление
чтобы установится в Архиепископию
Тырговиштя, где Д-р Василий Костин
покойный назначил его начиная с 1
февраля 1996 года военным священником капелланом Реабилитационного
Центра из Гэештя, жудец Дымбовица,
где он работал до 1 апреля 2006 года.
Как опытный духовник и учитель заметил потребности этого места, пытался
поставить фундамент одной исключительной деятельность в морально-религиозной облости, а 12 июня 1997 года,
при поддержке Епархиального Центра
Тырговиште, создал будущую церковь
которая должна была быть посвящена
«Св. Иоанну Златоусту», Архиепископ
Константинополя. 5-го июля 1997 года
началось строительство, которое длилось всего три месяца. 15-го сентября в
том же году начались живописные
работы релизованные профессором
Чернэу Хория из Тырговиштя, помогали ему заключенные Mариус Поп и
Емилиян Раду, а 13 ноября 1997 года,
во время поменования Св. Иоанна Златоуста, новая церковь была освящена
достойным памяти Архиепископом
д-ром Василием Костин, Предстоятель
Церкви Дымбовица. За кропотливую
работу Архиепископия Тырговиштя
вручила Онуфрию Поп «Дипломом
признательности» но. 4321/11 ноябрь
1997, а Блаженнейший Отец и Патриарх Теоктист
Арэрашу, Румынской Православной
Церкови, Патриархальной Граматой
но.326/13 ноябрь 1997, вручил «Патриархальный Крест». И здесь он основал
журнал с названием «Луминэ ши Сперанцэ» (Свет и Надежда), который появился ежеквартально с 1996 года до
2006 года, журнал для культуры, мнений и для информаций, который пересёк границы страны и пользвалася
широкой признательность. Кроме того,
в 1996 году, под присмотром Его Высокопреосвященство, в Центре Реабилитации был основан Кабинет Религиозной Поддержки который в 1999 году
был изменён в Бюро по Религиозной
Поддержке, оборудованое библиотекой,
иконами, коллекциями газет и журналов и так далее.
Чтобы углубить свое образование, в
1998 году, поступил на постуниверситетские курсы (докторантура) Юридического Факультета имени «Николае
Титулеску» Крайова, который окончил
в 1999 год, поддержав диссертацию на
тему «Теоретические и Практические

Соображения Общей Теорий Право
на Законность и Конституционность
Административных
Документов»,
под руководством Университетского
Профессора Доктора Юлиана Неделку. И получил за это в среднем 10.
Параллельно с этим посещал постуниверситетеские курсы Университета
«Политехника» Тимишоара, которые
закончил в 1999 году, выполнив диссертацию на тему: «Управление
Человеческих Ресурсов. Система.
Работа. Структура и Функционирование. Параметры. Производительность
и Усталость» под руководством Университетского Профессора Доктора
Иоана ПУГНА, получив в среднем
9,40. После вступительного экзамена,
состоявшегося в январе 1999 года в
Академии Наук Молдовы – Институт
Философии, Социологии и Права
Кишинёва, стал докторандом в Специальность: 12.00.08. (Уголовное
право, Криминология и Тюрьмное
Право).
27 апреля 2001 года публично
поддержал тезис (докторантура) под
названием «Причины которые Смягчают и Усугубляют Казни» в Полицейскую Академию имени «Штефан
чел Маре» Кишинёв, под научным
руководством Университетского Профессора Д-ра Борой Александру из
Полицейской Академий «Aлександру
Иоан Куза» Бухарест, Румыния, и
научного руководителя Доцента
Доктора Валериу Бужор, бывший
ректор Университета Криминологий
Кишинёва, Молдова. Научный Совет
Специализированных этой Академий
вручила Онуфрию Поп звание «Доктор Юридических Наук» (в соответствии с Докторальным Дипломом по
серии D.R. но. 1280/21 июнь 2001
года, выданное Высшей Комиссией
по Сертификаций Республики Молдова. 20 августа 1999 года в Совет
Университета
Криминологий
Кишинёва, Молдова, по приказу но.
43/р, назначел по кумуляций, университетским асистентом кафедры «Публичное Право» (на учебный год 19992000, затем 28 августа 2000 года за
учебный год 2000-2001, приказом но.
35/р.) А 30 апреля 2001 года, Совет
бывшего Университета Криминологий Кишинёва, Молдова по приказу
но. 17/U.P.Pc, таким же оброзом
назначел университетским лектором
кафедры «Публичное Право». Поже
27 декабря, того же года, по приказу
но.24b/U.P.Pc., конкурсом был назначен в функцию высшего лектора той
же кафедры. Потом по Приказу но.
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78 U.P.P./30 августа 2002 году тем же
Советом, тоже через конкурс был
назначен конференциаром той же
кафедры за 2002-2003 год. После
этого времини 13 сентября 2003 года,
по приказу 41/р Совет Академии
Права из Молдовы, назначил по
кумуляций
высшим
лектором
кафедры «Публичного Права».
Через год 20 октября 2004 года по
приказу 05-542, был нанят времено и
конечно опять по кумуляций в функцию университетского конференциара Юридического Факультета, Государственного Университета имени
«Алеку Руссо», кафедры «Публичного Права, в Бельцах, Молдова. Не
намного позже по приказу 05.277 29
августа 2005 года, был нанят на 5 лет
(до 2010), заглавный Кафедры Публичного Пава в функцию университетского конференциара Юридического Факультета, Государственного
Университета имени «Алеку Руссо»
Бэлць, Молдова.
26 октября 2006 года Национальный Совет по Аккредитаций и Аттестаций Молдовы, по рекомендаций
Совета Университета из Бельцах,
вручила научно-дидактическое звание Университетского Конференциара (Доцент) специальность Криминология,
Уголовное
Право
и
Тюрьмное Право. (в соответствий с
протоколом но.6/2006)
В период с 1990 года до 2011
года, опубликовал в общей сложности 116 работ, 92 из них появились
в коллекциях: пастырские, правовые
и педагогические и остальные были
прозы, поэзии с области истории
социологии и технологии. Между
1985-х и 2011-х годов, опубликовал в
разных газетах (периодичные и ежедневные), а также в журналах в
стране и за рубежом, в общей сложности 150 проповедей, 1200 статей и
исследований (различных областей),
127 стихотворений и 33 статьи пастырским характером на французском
языке, обший обзор составлял 114
книг и 12 предисловий,книг разных
авторов. Не будучим нескромным
должен сказать о его жизни и его
писаниях что были написаны 13 книг
подписанные разными авторами. За
эти годы, получил высокую оценку
за издательские и литературные
работы, множество дипломов, наград
и почётных званий . В период с 19952011 он принимал участие в различных конгрессах, конференциях симпозиумах, как в стране так и за
рубежом, где обсуждались вопросы
представляющие
национальный
интерес, но в особенности о тюрем-

ной реформе, в каждой раз вмешался
представлением одной статьи. Почти
362 издателей и журналистов с 19902011годов отметили в местной и зарубежной прессе о его работ и его издательской деятельности.
В 1999 году он основал Бюллетень
«Кувынт ши Суфлет» (Слово и Душа)
Церкви «Св. Иоанна Златоуста» в Центре Реабилитации Гэешть который появился ежеквартально до 2006 года. В
2001 году он основал журнал многозначительным названием «Феникс», который тоже появился до 2006 года. Ежеквартальным
появлением
дал
возможность несовершеннолетним и
сотрудникам центра публиковать
материалы с которыми очень легко
ознакомились все читатели. Исходя из
вышеизложенного, можно сказать, что
его жизнь была не легкой и не спокойной, еще молодым должен был взять
свою судьбу в свои руки, и был вынужден жить в одиночестве среди чужих,
вдали от дома и близких. Волны его
жизнь нисли его по обоим сторонам
жизни, встретил в своём пути хороших
людей, менее хороших, плохих но и
людей с большим сердцем, полненным
верой и страхом Божия.
То что он служит Богу и что почти
11 лет работал в Центре Реабилитации,
мы считаем, что это служество является вызовом тех для которых он был
пастором, молодые преступники часто
отвергнутые обществом, к которому
они принадлежат, и на самом деле они
нуждються о верным друге, который
непрестанно молился за них, тем
самым помогал встать из «грязь в которую они попали.»
По личным причинам, 1 апреля
2006 переходил под юрисдикцией
Киевского Патриархата, под омофором
Епископа Восточной Молдовы Его
Преосвященство Филарета Панку.
Через два месяца (в июне) был назован
миссионерским священником Европейского Сообщества, потом администратором викарием и екзархом этой епархии
тоже
для
Европейского
Сообщества, после чего установил
место жительства в Турине, Италия. В
праздник Воскрешения Христова в год
Спасения 2007-го, был повышен в сан
Архимандрита Митрофора, получив и
второй Крест с камнями.
15 июня 2008 получает благословение по собственной просьбе для выхода
из Молдавской Епархий и поселяется
под
Православный
Митрополит
Милана и Аквилеи, где 20 июня 2008
Священный Синод выбирает его епископом викарием.
29 июня 2008 был рукоположен во
Епископа Архиерея Онуфрий, Митро-

политом Предстоятелем Евлогием,
Его Преосвященством Епископом
Авондиосом и Его Высокопреосвященством Архиепископом Лука,
которые служили Божественную
Литургию в Церков Св. Николая из
Милано, Италия.
31 августа 2008 повышен в сан
Архиепископа Бергамского и Верчелли и назован Экзархом Восточной
Европы. 1 сентября 2009 года Священный Синод изминил титулатуру
Его Высокопреосвященство в Архиепископ Сондрийско-Верчелльский,
прописанный в Бергамо (Citta Alta).
21-го апреля/4-го мая 2012 года
был назован Архиепископом Бергамским и Митрополитом новой Митрополий “Автономно Православная
Митрополия по Старому Календарю
в Италии” с пропиской в Бергамо,
после ухода в отсавку Митрополита
Евлогия с Митрополитского Кресла
8-апреля 2012 года. Онуфрия Поп
назовали Примасом “Locum Tenens”
Митрополии Милано и Аквилия с
пропиской в Милано, в соответствии
с Протоколом но.7 с 4-го мая 2012
года, выданый Митрополитом Примасом Джоном Америки. 1-го июня
2012 года Священный Синод новой
Митрополий выбрал Его Высокопреосвященство Онуфрия Примасом
Митрополий и установил в новую
функцию в Монастыре “Святой Троицы” из Черновцы-Украина.
Протокол но.7 (перевод с оригинала):
Архиепархия Нью-Йорка
и Нью-Джерси
Автономно Православно
Митрополитский Синод Северной и
Южной Америки и Британских
Островов.
в соответствий с Томосом
Евхаристического Общения с
Истинной Православной Церкви
Греции, Россий и Болгарий
Abbey of the Holy Name
(Аббатство Святого Имени)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ
07480-3910 USA
Телефон (973) 838-8795
Факс: (973) 838-2228
Его Блаженства,
Высокопреосвященнейший Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),
Первоиерарх Священного Синода
Ваше Высокопреосвященство,
Митрополит Онуфрий Бергамский
Наш дорогой Брат,
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Христос Воскресе.
Мы получили с радостью ваш
запрос с 4-го мая, 2012 года, для вас
и Архиепископа Варсонофий, как
Епископов Православной Митрополии Западной Европы. Теперь, когда
Митрополит Евлогий вывёл себя из
ведуших Митрополий Милана и
Аквилеи, мы ставим вас и новую
сформировавшийся
ассоциацию
(Ассоциация АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИТРОПОЛИИ ПО
СТАРОМУ КАЛЕНДАРЮ, фиск.
код: 95198720161, находящийся в
Бергамо) под нашей защитой, и мы
намерены поддержать вашу Митрополию чтобы была включена в Томос
Евхаристического Общения вместе с
нашими сёстрами Истинно Православных Церквей Греций, Россий,
Болгарий и Грузий.
Как ваши старшие братия в Священном Синоде, мы были благословлены чтобы предоставить статус
Автономной Митрополий в 2011 году
в рамках Первенства Митрополии
Милана и Аквилеи, чьё первенство
было создано впервые для Запада
через Томос Архиепископа Авксентий Афины в 1984 году, и позже через
Томос Патриарха Владимира Киева в
1993 году который признал Митрополию Аквилеи и Милана что была
основана Святым Апостолом Варнавым, и мы согласились с этим:
1) В Милано и Аквилеи освободилось место, и Метрополит Онуфрий Бергамский получает право служить как Locum Tenes этого кресла
под нашим согласием, и регистрировать это с местными правительствами
там где наши Церкви находятся.
2) Как только митрополит Онуфрий и архиепископ Варсонофий Черновцы остануться в Митрополии
Западной
Европы
(Associazione
Metropolis Autonoma христианских
Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario),
они смогут избрать кандидата для
служения в качестве дополнительного епископа для Митрополии.
3) Мы поддержим епископа который останется в Associazione
Metropolis Autonoma христианских
Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario,
чтобы присоединиться к Евхаристическому Общению вместе с нашими
Братиями Митрополитами Греции,
России, Болгарии и Грузии.
Выпущенный двадцать второго
Апреля (O.S.) в Госпожим году две
тысячи двенадцатого.
Ваш смиренный Отец в Бога
Христа, Нашего,
(Его Блаженства, Высокопреосвященнейший) Митрополит Джон
(ЛоБие(LoBue),

Первоиерарх Священного Синода
Aрхиепископ Нью-Йорка.
Через 3 месяца получил полную
автономию Православной Митрополии
по Старому Календарю в Италии, в
соответствии с Протоколом нo.10 с
14/27-го августа 2012 года.
Протокол но.10
(перевод с оригинала):
Архиепархия Нью-Йорка
и Нью-Джерси
Автономно Православно
Митрополитский Синод Северной и
Южной Америки и Британских
Островов.
в соответствий с Томосом
Евхаристического Общения с
Истинной Православной Церкви
Греции, Россий и Болгарий
Abbey of the Holy Name
(Аббатство Святого Имени)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ
07480-3910 USA
Телефон (973) 838-8795
Факс: (973) 838-2228
Его Блаженства,
Высокопреосвященнейший Митрополит Джон (ЛоБие(LoBue),
Первоиерарх Священного Синода
14/27 Августа, 2012
Томос- Протокол 10
Мы, Джон, по милости Божией,
Первоиерарх Священного Синода,
действующие на основание автономии
нашего Святейшего Синода, этим Томосом предоставляем автономию организации наших Братьев Епископов Священного Синода из Италии, а именно:
Его Блаженства, Высокопреосвященнейший Митрополит Онуфрий
(Поп) Бергамский Его Превосходительство, Преосвященный Епископ Георгий
(Брату) Сондрийско-Верчелльский, Его
Превосходительство, Преосвященный
Епископ Серафим (Дел Фатторе (Del
Fattore) Епископ Сицилии и Центральной Италии.
Священный Синод Италии по настаяшему признаёт Митрополию, котороя было признана канонически и юридически как Автономная Митрополия с
полными правами на управление Церквей Италии в полное общение с нашим
Автономно Православно Митрополитским Синодом Северной и Южной Америки и Британских Островов.
Кроме того, мы признаем, Блаженнейшого Митрополита Онуфрий, как
Митрополит и Первоиерарх Священного Синода Италии как равный для
нас и наших братьев Первоиерархов

наших братских Православных Церквей, со всеми обычными правами,
привилегиями и личным снаряжением белой Камалавки, панагия и два
креста, которые относятся к этой
должности.
В качестве Автономного Синода,
Священный Синод Италии будет
иметь право выбирать и рукополагать
Священнослужителей(Клириков) и
Епископов в Италии или в других
государствах, где этот Священный
Синод имеет верующих по Старому
Календарю Православной Церкви,
уважая территориальные миссии
нашего Священного Синода и наших
церквей-сестер Восточной Европы.
Офис Первоиерарха поручен
вместе с рабой Священного Синода
его Епископов,и установлен в соответствий Святых Канонов Православных Приходов, Монастырей и
Миссий, принимая надлежащим
образом в рамках этих Канонов тех,
кто применяют представиться в свой
Синод, как Епископи, Священники,
Диаконы, Монахи или Клирики.
Выпущенный под собственной
подписью и печатью 14-го Августа, в
Госпожим году две тысячи двенадцатого, с момента создания мира, семитысячно пятисот двадцатого, будучи
тридцать вторым годом нашего Епископата.
(Его Блаженства, Высокопреосвященнейший) Митрополит Джон
(ЛоБие(LoBue),
Первоиерарх Священного Синода
Aрхиепископ Нью-Йорка.
Он положил и положит душу во
всем, что он делает, помогая всем
тем, кто страдает и нуждается в
помоши, до тех пор пока Бог будет
держать его на земле. Неустанно
будет молится за всех, просить от
Господа Бога чтобы сохранил его
здоровым, чтобы смог спасти свою
душу и чтобы смог в свою очередь,
как духовник и архиереи способствовать в спасении других душ.
Как любой человек прошедший
через страдания и беды, не хочет
ничего от этой земной и переходной
жизни или от людей этой эры, которые тоже переходные, кроме того как
дать славу Господу за все что он
получил в свой 57 лет от жизни и в
32 лет служений на алтаре веры как
священник, духовник (27 лет) и архиерей (5 лет), являясь до сегодняшнего
дня (с 2012 года) Архиепископом
Бергамским и Митрополитом Примасом “Автономной Митрополий Православных Христиан Старого Календаря в Италии” с пропиской в
Бергамо.
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ISTORIA MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DE BERGAMO
ŞI EUROPA DE LA ORIGINI ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT
(în limba română – italiană – engleză – rusă)

ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA ŞI
A MITROPOLIEI ORTODOXE AUTONOME A EUROPEI
OCCIDENTALE ŞI A AMERICII
I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA
În anul 1924 Biserica Ortodoxă Greacă (oficială) adoptă calendarul Gregorian (de Stil
Nou). Această reformă a creat multă tulburare în Grecia. De menţionat este faptul că în mai
multe Biserici Ortodoxe oficiale s-a făcut această schimbare contestată de foarte multe feţe
bisericeşti, ierarhi, clerici, monahi şi mireni. Tulburarea pricinuită în Grecia a generat o
schismă în Biserica Ortodoxă, luând naştere fenomenul aşa-numit „Stil Vechi” şi „Stil Nou”.
Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă născută în Grecia, a luat amploare, sporind de la an la an
numărul de clerici şi credincioşi care nu primeau noul calendar, sau pur şi simplu reveneau la
Stilul Vechi, considerând necanonică adoptarea unei inovaţii gregoriene.Văzând adevărul de
Credinţă mărturisit de Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă din Grecia, doi episcopi hirotoniţi
înainte de schimbarea calendarului revin la Stilul Vechi, rostind în public o Mărturisire de
Credinţă, în anul 1935. Aceştia erau: episcopul Hrisostom de Florina şi episcopul Hrisostom
de Dimetrias mai târziu s-a alăturat celor doi şi Gherman de Zachintos, constituindu-se astfel
primul Sfânt Sinod Ortodox de Stil Vechi din Grecia.

Episcopii Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias
şi Gherman de Zachintos – Atena, 1935

Între 23 – 26 Aprilie 1935, membrii Sfântului Sinod hirotonesc alţi noi episcopi, după cum
urmează: episcopul Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia şi Matei
de Brestena (fondatorul sinodului aşa-zis „mateit”). Sfântul Sinod avea să fie împrăştiat de
prigoanele ce au avut loc în Grecia, fapt pentru care nu au mai rămas, decât doar doi episcopi
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şi anume: episcopul Hrisostom de Florina şi episcopul Matei de Brestena. Între aceştia doi se
creează o disensiune ce a dat naştere unei schisme. Astfel, episcopul Matei se separă de episcopul Hrisostom şi hirotoneşte de unul singur un alt episcop, iar episcopul Hrisostom de Florina rămâne în aşteptare, considerând că nu este bine să încalce Mărturisirea de Credinţă rostită în public în anul 1935.
După moartea arhiepiscopului Hrisostom de Florina, tradiţionaliştii greci fac apel către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) condus pe atunci de mitropolitul Anastasie.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) ia hotărârea de a trimite
în Grecia doi ierarhi pentru a hirotoni un nou episcop. Astfel, în anul 1960, arhiepiscopul
Serafim Ivanov împreună cu arhiepiscopul român Teofil Ionescu de Paris – Franţa, îl hirotonesc pe episcopul Akakios Papas de Talantion – Grecia.

Arhiepiscopii Serafim Ivanov, Teofil Ionescu şi
Episcopul Akakios – Atena, 1960

În anul 1961 episcopul Akakios şi arhiepiscopul Leontie de Chile (din ROCOR), hirotonesc
alţi 5 noi episcopi în Grecia, printre care şi episcopul Avxentios, constituindu-se astfel Sfântul
Sinod al Greciei. După constituirea Sinodului, episcopul Akakios este numit arhiepiscop şi
mitropolit, rămânând primat al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Grecia până la moartea sa,
în anul 1963.

Mitropolitul Avxentios şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
de Stil Vechi din Grecia – Athena, 1962
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După moartea mitropolitului Akakios, în anul 1963, arhiepiscopul Avxentios devine cel
de-al doilea Întâistătător al Sf. Sinod. De asemenea, în anul 1969, Sfântul Ierarh Filaret, pe
atunci mitropolit al ROCOR, recunoaşte succesiunea Apostolică a Bisericii Ortodoxe Tradiţionale din Grecia şi toate hirotoniile ce au fost săvârşite în Grecia, de către acest Sfânt Sinod.

Episcopii Antonie, Calist, Gherontie, Arhiepiscopul Avxentios,
Paisie, Acachie şi Gabriel – Atena, 1978

Mitropolitul Avxentios are un rol foarte important în înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a
Europei Occidentale şi a Americii, a cărei succesoare de drept este acum Mitropolia Autonomă
Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia, păstorită de Înalt Preasfinţitul, Arhiepiscop
şi Mitropolit Dr. Onufrie Pop.
În anul 1978 Mitropolitul Avxentios alături de episcopii greci Gherontie şi Antonie, hirotonesc doi episcopi: Gabriel de Portugalia şi Iacob de Coimbra. Aceştia doi hirotonesc apoi în
anul 1984 alţi doi episcopi în Italia: Evloghie de Milano şi Grigorie de Torino.

Mitropolitul Gabriel şi Episcopul Iacov la hirotonia
Episcopului Evloghie – Milano, 1984
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Până în anul 1984 Episcopul Evloghie era sub ascultarea Patriarhiei Moscovei. Datorită
implicării comunismului în viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse, parohiile din Italia îşi pierduseră
susţinerea financiară din partea ruşilor. După mai multe solicitări de ajutor ale episcopului
Evloghie (pe atunci arhimandrit mitrofor), Biserica Ortodoxă Rusă a răspuns negativ acestor
insistenţe. De menţionat este faptul că parohiile din Italia aveau foarte puţini credincioşi, dat
fiind faptul că pe vremea comunismului nu se puteau trece graniţele unor ţări aşa uşor.
După mai multe insistenţe, arhimandritul Evloghie cere ajutorul mitropolitului Avxentios
din Atena, care se arată binevoitor să ajute parohiile din Italia. Ba mai mult, după o scurtă
perioadă de timp, trimite în Italia doi Episcopi ai Sinodului Ґ.O.Ҳ. din Grecia, care înfiinţează
două episcopii ortodoxe italiene. Pe vremea aceea niciuna dintre Patriarhiile mari şi Bisericile
Autonome Ortodoxe nu deţineau eparhii pe teritoriul Italiei.

II. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN ITALIA
La data de 27 Septembrie 1984 arhiepiscopul Gabriel de Portugalia este numit Mitropolit
Primat al Mitropoliei Ortodoxe a Europei Occidentale şi a Americii, iar Sf. Sinod primeşte
Tomosul de autonomie, având dreptul de a se organiza conform Canoanelor Bisericii Ortodoxe
Universale.

Episcopul Evloghios alături de Mitropolitul Avxentios şi clerici din Atena – Grecia
În anul 1990, mitropolitul Gabriel demisionează pe motiv de sănătate. Scaunul vacant,
rămâne în grija Sf. Sinod care, în data de 27 Septembrie a aceluiaşi an, fiind întrunit în Mănăstirea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Franţa, îl aleg ca Mitropolit Primat pe Episcopul
Evloghie de Milano. Astfel, Mitropolitul Evloghie devine cel de-al II-lea Primat al Mitropoliei
Autonome Ortodoxe a Europei Occidentale şi Americii.

Pag. 17 † An V, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2015
În Italia mitropolia este activă din anul 1984, pe când Patriarhia Română nu avea nicio episcopie în Italia. Sf. Sinod s-a extins de-a lungul anilor în toată Europa şi America stabilind
comuniune euharistică cu mai multe Biserici, după cum urmează: Arhiepiscopia de Oropos şi
Fili condusă de mitropolitul Kiprianos, care în prezent se află în comuniune cu Mitropolia Slătioara din România. În cadrul acestei mitropolii Greceşti, mitropolitul Evloghie şi arhiepiscopul Kiprianos îl hirotonesc pe episcopul Hrisostom de Etna.

Mitropolitul Evloghios şi Arhiepiscopul Kiprianos la hirotonia Episcopului Hrisostom de Etna.

Cunoscut este faptul că doi episcopi din
Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale şi a
Americii, anume arhiepiscopul Lazăr Puhalo
şi episcopul Varlaam, au aderat la Sinodul
Bisericii Ortodoxe Autonome din America
(O.C.A.) şi au fost recunoscuţi de Patriarhia
Moscovei fără rehirotonie. De asemenea,
arhiepiscopul Lazăr Puhalo a participat la mai
multe întruniri şi conferinţe ale Bisericilor
oficiale, printre care şi Patriarhia Română.
Prin acest fapt reiese că şi bisericile oficiale
recunoscute de Patriarhia Constantinopolului,
le considera drept valide hirotoniile săvârşite
Arhiepiscopul Lazăr Puhalo şi Episcopul Varlaam
în cadrul acestei Mitropolii.
În anul 2008 mitropolia italiană a intrat în comuniune cu Mitropolia de Avlona, condusă de
mitropolitul Anghelos. Mitropolitul Evloghie alături de arhiepiscopul Luca şi de arhiepiscopul
Anghelos au săvârşit hirotonia episcopului Porfirios de Martiropolis, ulterior hirotonind alţi
doi episcopi la care a participat şi mitropolitul Onufrie de Bergamo, constituindu-se astfel Sf.
Sinod al Mitropoliei de Avlona (Ґ.O.Ҳ.).
Înainte ca mitropolitul Evloghie să renunţe la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat a
acordat autonomie de organizare şi funcţionare atât Mitropoliei din America, condusă de
mitropolitul John de New York, cât şi Mitropoliei de Avlona, condusă de mitropolitul
Anghelos.
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Formarea Sinodului Ortodox de Stil Vechi
din Grecia, condus de Mitropolitul
Anghelos – Avlona, 2008

Înainte ca Mitropolitul Evloghios să demisioneze din funcţia de Mitropolit Primat a acordat
Autonomie de organizare şi funcţionare atât Mitropoliei din America, conduse de Mitropolitul
John de New York, cât şi Mitropoliei de Avlona, conduse de Arhiepiscopul Anghelos.

Mitropolitul Evloghie alături de Mitropolitul John şi
noul episcop Fanurie –
Milano, 2011
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Tomosul de Autonomie acordată Sfântului Sinod din America, de către Mitropolitul Evloghie.

În data de 8 Aprilie 2012 mitropolitul Evloghie, renunţă la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat. Această retragere a întristat profund membrii mireni şi clerici ai mitropoliei, mai ales pentru
faptul că a fost singurul mitropolit care a păstorit Biserica mai bine de 3 decenii, având o implicare
deosebită în dezvoltarea şi consolidarea acesteia.

Primele fotografii cu arhimandritul Evloghie după renunţare la arhierie şi la funcţia de
mitropolit primat – Milano, 8 aprilie 2012.
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Documentul prin care se atestă faptul că Mitropolitul Evloghie a demisionat din funcţia de
Primat al Mitropoliei de Milano şi Aquileia

Singurul dintre ierarhii Sinodului Local din Italia care nu a acceptat condiţia de a renunţa la
rangul de arhiereu pentru a se uni cu Patriarhia Moscovei, a fost arhiepiscopul Dr. Onufrie
Pop de Sondrio şi Vercelli, cu reşedinţa la Bergamo. Acesta a precizat faptul că nu există
niciun canon bisericesc, care să poată fi invocat în favoarea renunţării sale la rangul de arhiepiscop. Ca urmare, Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop a rămas până la 4 mai 2012 în continuare arhiereu, păstorind Dioceza de Sondrio şi Vercelli.
La data de 4 Mai 2012 Mitropolia Ortodoxă Autonomă din America condusă de mitropolitul
John, în acord cu Mitropolia Ortodoxă Rusă condusă de mitropolitul Rafael, Mitropolia Ortodoxă Greacă de Avlona condusă de mitropolitul Anghelos, Mitropolia Ortodoxă Bulgară condusă de mitropolitul Daniel şi celelalte Biserici aflate în comuniune liturgică, hotărăsc ca succesor al scaunului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Europei Occidentale
(Mitropolia de Milano si Aquilea) pe Înalt Preasfinţitul Mitropolit Dr. Onufrie Pop (ca Locum
Tenens).
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Protocolul nr. 7, eliberat, semnat şi ştampilat (timbru sec) de către Mitropolitul John prin care
Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop este numit în funcţia de mitropolit al noii Mitropolii Autonome
Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia

Pentru ca Mitropolia să funcţioneze în condiţiile legii
statului Italian, mitropolitul dr. Onufrie Pop, înregistrează o nouă instituţie cu titulatura „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia”
– succesoare de drept a vechii Mitropolii de Milano şi
Aquileia. La scurt timp după înregistrarea Mitropoliei,
Mitropolitul Onufrie deschide un Centru Misionar care
în prezent deserveşte ca reşedinţă Mitropolitană şi sediu
al Asociaţiei.
În ziua de 27 Iulie / 9 August 2012, ziua de pomenire
a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost hirotonit cel
de-al III-lea Episcop din Sfântul Sinod al Mitropoliei
Autonome Creştin Ortodoxe în Italia, în persoana Preasfinţitului Serafim Del Fattore, episcop de Sicilia şi Italia Centrală. La hirotonie au participat mitropolitul Onufrie Pop şi episcopul Gheorghe Bratu de Sondrio şi
Vercelli, înconjuraţi de un sobor de clerici şi credincioşi.
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Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat

Aspecte de la hirotonia întru arhiereu a
Arhim. Serafim del Fattore în Misiunea
Creştin Ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul”
după vechiul calendar – Bergamo,
9 august 2012

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.
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TOMOS – Protocolul 10 (traducere din original):
Arhiepiscopia din New York și New Jersey
Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al Americii de Nord și de Sud și al Insulelor Britanice
inclusă în Tomosul de comuniune cu Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei și Rusiei
Abbey of the Holy Name (Abația Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228
Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue), Primat al Sfântului Sinod.
August 14/27, 2012
TOMOS – Protocolul 10
Noi, Ioan, prin harul lui Dumnezeu, Întâiul Ierarh al Sfântului Sinod, acționând sub autoritatea
Sfântului nostru Sinod, prin acest Tomos oferim autonomie organizației fraților noștri Episcopi ai
Sfântului Sinod din Italia, nominal:
Preafericitul, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Onufrie (Pop) de Bergamo,
Excelența Sa, Prea Sfințitul Episcop Gheorghe (Bratu) de Sondrio și Vercelli
Excelența Sa, Prea Sfințitul Episcop Seraphim (del Fattore) de Sicilia și Italia Centrală.
Sfântul Sinod a Italiei prin prezentul recunoaște că Mitropoliei i s-a garantat canonic și legal
recunoaștere ca Mitropolie Autonomă cu drepturi depline pentru a conduce Bisericile din Italia
aflate în deplină comuniune cu Sinodul Mitropoliei Autonom Ortodoxe al Americii de Nord și de
Sud și al Insulelor Britanice.
Mai mult, noi Îl recunoaștem pe Prea Fericitul, Mitropolitul Onufrie, ca Mitropolit şi Primat al
Sfântului Sinod în egalitate cu noi și fratele nostru Primatul Bisericilor Surori Creștin Ortodoxe,
cu toate drepturile cuvenite, privilegiile și decorațiile Camilafci albe, două Engolpioane și Crucea
ce aparține acestui rang.
Ca Sinod Autonom, Sfântul Sinod al Italiei va avea dreptul să aleagă și să declare Clerul și
Episcopii în Italia și în alte state unde Sfântul Sinod are enoriași, creștini pe rit vechi ai Bisericii
Ortodoxe, respectând atribuțiile teritoriale ale Sfântului Sinod și ale Bisericilor noastre surori din
Europa de Est. Rangul de Primat este încredințat cu sarcina de a numi Episcopi ai Sfântului
Sinod și de stabili în conformitate cu Sfintele Canoane parohii, mănăstiri și misiuni Ortodoxe, primirea întru-n mod adecvat în cadrul acestor Canoane pe cei care doresc să slujească Sinodului
său ca Episcopi, Preoți, Deaconi, Clerul sau monahi.
Eliberat sub semnătura și ștampila noastră la data de 14 august (OS), în anul Domnului nostru, două mii doisprezece, al șapte mii cinci sute douăzecele, de la crearea lumii, treizeci și doilea an al Episcopiei noastre.
Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),
Primat al Sfântului Sinod
Arhiepiskop de New York.

A pus şi va pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să‐i ajute pe toți cei care sunt
în suferință, atât cât Dumnezeu îl va tine pe pământ.
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STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO DI
GRECIA E DELLA METROPOLIA ORTODOSSA AUTONOMA
DELL’EUROPA OCCIDENTALE E DELL’AMERICA
1. STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO DI GRECIA
Nell’anno 1924 la Chiesa Ortodossa Greca (ufficiale) adotta il Calendario Gregoriano (di Stile
Nuovo). Questa riforma a creato tantissima turbolenza nella Grecia. Dobbiamo menzionare che in
varie Chiese Ortodosse ufficiali è stato fatto questo cambiamento contestato da tantissime persone
dalla chiesa, gerarchi, ecclesiastici, monarchi e mireni. La turbolenza avvenuta nella Grecia ha
generato una scisma nella Chiesa Ortodossa, producendo il fenomeno denominato „Stile Vecchio” e
„Stile Nuovo”. Il Movimento ortodosso Tradizionalista avvenuto nella Grecia è stato esteso, incrementando anno dopo anno il numero di ecclesiastici e delle persone cristiane che non ricevevano il
nuovo calendario, o semplicemente che ritornavano allo Stile Vecchio, considerando non canonico
adottare un’innovazione gregoriana. Vista la verità di Fede confessato dal Movimento Ortodosso
Tradizionale della Grecia, due vescovi ordinati prima del cambiamento del calendario, ritornano allo
Stile vecchio, menzionando in pubblico una Testimonianza di FEde, nell’anno 1935. Questi erano:
il vescovo Hrisostom de Florina ed il Vescovo Hrisostom de Dimetrias, ai quali, che più tardi si è
avvicinato anche Gherman de Zachintos, costituendo in questo modo il primo Santo Sinodo Ortodosso di Stile Vecchio della Grecia.

I vescovi Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias e
Gherman de Zachintos – Atena, 1935

Tra le date di 23 – 26 Aprile 1935, i membri del Sinodo ordinano altri nuovi vescovi, in quanto
segue: il vescovo Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia e Matei de Brestena (fondatore del sinodo così detto „mateit”). Il Santo Sinodo è stato diffuso dalle turbolenze
avvenute nella Grecia, motivo per cui non hanno rimasto solo due vescovi, cioè: il vescovo Hriso-
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stom de Florina ed il vescovo Matei de Brestena. Tra questi due è avvenuto un dissenso che ha provocato una scisma. Di conseguenza, il vescovo Matei si separa dal vescovo Hrisostom ed ordina da
solo un’altro vescovo, mentre il vescovo Hrisostom de Florina rimane in attesa, considerando che
non va bene trasgredire la Testimonianza di Fede fatta pubblica nell’anno 1935.
Dopo la morte dell’arcivescovo Hrisostom de Florina, i tradizionalisti greci fanno appello al
Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa della Diaspora (ROCOR), diretto in quei tempi dal
metropolita Anastasie.
Il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa della Diaspora (ROCOR) prende la decisione di
inviare nella Grecia due gerarchi per ordinare un nuovo vescovo. In questo modo, nell’anno 1960,
l’arcivescovo Serafim Ivanov, insieme all’arcivescovo Teofil Ionescu de Paris – Francia, ordinano al
vescovo Akakios Papas de Talantion – Grecia.

Archiepiscopi Serafim Ivanov, Teofil Ionescu ed il
Vescovo Akakios – Atena, 1960

Nell’anno 1960, il vescovo Akakios e l’arcivescovo Leontie de Chile (di ROCOR), ordinano
altri 5 nuovi vescovi nella Grecia, mediante i quali anche il vescovo Avxentios, essendo costituito
in questo modo il Santo Sinodo della Grecia. In seguito alla costituzione del Sinodo, il vescovo
Akakios è nominato arcivescovo e metropolita, rimanendo primato della Chiesa Ortodossa di
Stile Vecchio fino alla sua morte, nell’anno 1963.

Metropolita Avxentios ed il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa
di Stile Vecchio della Grecia – Atena, 1962
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In seguito al decesso del metropolita Akakios, nell’anno 1963, l’arcivescovo Avxentios
diventa il secondo sacerdote principale del Santo Sinodo. Inoltre, nell’anno 1969, il santo
Gerarca Filaret, in quel momento metropolita di ROCOR, riconosce la successione Apostolica
della Chiesa Ortodossa Tradizionale della Grecia e tutti gli ordini che sono stati effettuati nella
Grecia, da questo Santo Sinodo.

Le Episcopie Antonie, Calist, Gherontie, Arhiepiscopul
Avxentios, Paisie, Acachie e Gabriel – Atena, 1978

Il Metropolita Avxentios ha un ruolo molto importante nella costituzione della Metropolia
Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America, la quale successore di diritto è adesso la
Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio calendario in Italia, diretta dal
Santo, arcivescovo e Metropolita Dott. Onufrie Pop.
Nell’anno 1978, il Metropolita Avxentios, insieme ai vescovi greci Gherontie ed Antonie,
ordinano due vescovi: Gabriele de Portogallo e Iacob de Coimbra. Questi due ordinano poì
nell’anno 1984 altri due vescovi in Italia: Evloghie de Milano e Grigorie de Torino.

Metropolita Gabriele ed il Vescovo Iacov all’ordinamento del
Vescovo Evloghie – Milano, 1984
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Fino all’anno 1984 il vescovo Evloghie era subordinato alla Patriarchia di Moscova. Per
colpa del coinvolgimento del comunismo nella vita della Chiesa Ortodossa Russa, le parrocchie dall’Italia hanno perso il supporto finanziario da parte dei russi. Dopo varie richieste di
aiuto del vescovo Evloghie (che in quei tempi era archimandrita mitroforo),la Chiesa Ortodossa Russa ha risposto in modo negativo a queste insistenze. Dobbiamo menzionare il fatto
che le parrocchie dall’Italia avevano pochissimi cristiani, perché nel periodo del comunismo
non si potevano superare le dogane dei paesi così facile.
Dopo varie insistenze, l’archimandrita Evloghie richiede l’aiuto al metropolita Avxentios di
Atena, che desidera aiutare le parrocchie dall’Italia. Inoltre, dopo un breve periodo di tempo,
invia in Italia due vescovi del Sinodo Ґ.O.Ҳ. di Grecia, che costituiscono due episcopie ortodosse italiane. In quel periodo nessuna delle grandi Patriarchie e le Chiese Autonome Ortodosse non possedevano eparchie sul territorio dell’Italia.

II. STORIA DELLA CHIESA ORTODOSSA DI STILE VECCHIO D’ITALIA
Il 27 settembre 1984 l’arcivescovo Gabriele de Portogallo è nominato Metropolita Primato
della Metropolia Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America, e il Santo Sinodo riceve
il Tomos di autonomia, avendo il diritto di organizzarsi in conformità ai Canoni della Chiesa
Ortodossa Universale.

Il Vescovo Evloghios vicino al Metropolita Avxentios ed ai ecclesiastici di Atena – Grecia
Nell’anno 1990, il metropolita Gabriele rinuncia alla sua carica per ragioni di salute. La sedia
vacante, rimane nella cura del Santo Sinodo che, il 27 settembre dello stesso anno, essendo riunito nel Monastero Santi Archangeli Mihail e Gavril di Francia, scelgono come Metropolita primato al Vescovo Evloghie de Milano. In questo modo, il Metropolita Evloghie diventa il secondo
Primato della Metropolia Autonoma Ortodossa dell’Europa Occidentale e dell’America.
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In Italia, la Metropolia è attiva nell’anno 1984, mentre la Patriarchia Rumena non aveva nessuna episcopia in Italia. Il Santo Sinodo è stato esteso negli ultimi anni in tutta l’Europa ed America, stabilendo una comunione eucaristica con varie chiese, in quanto segue: L’Archiepiscopia di
Oropos e Fili diretta dal metropolita Kiprianos, che attualmente si trova in comunione con la
Metropolia Slătioara dalla Romania. Nell’ambito di questa Metropolia Grecca, il metropolita
Evloghie e l’arcivescovo Kiprianos ordinano al vescovo Hrisostom de Etna.

Metropolita Evloghios e l’arcivescovo Kiprianos all’ordinamento del Vescovo Hrisostom de Etna.

È noto il fatto che due vescovi dal Sinodo
della Metropolia dell’Europa Occidentale e
dell’America, cioè l’arcivescovo Lazăr Puhalo
ed il vescovo Varlaam, hanno aderito al Sinodo
della Chiesa Ortodossa Autonoma dell’America
(O.C.A.) e che sono stati riconosciuti dalla
Patriarchia di Moscova senza riordinamento.
Inoltre, l’arcivescovo Lazăr Puhalo ha partecipato a varie riunioni e conferenze delle Chiese
Ufficiali, tra i quali anche la Patriarchia
Rumena. Da questa situazione risulta il fatto
che anche le chiese ufficiali riconosciute dalla
Patriarchia del Costantinopoli, considera validi
gli ordinamenti fatti nell’ambito di questa
Arcivescovo Lazăr Puhalo ed il vescovo Varlaam
Metropolia.
Nell’anno 2008, la Metropolia Italiana è entrata in comunione con la Metropolia de Avlona,
diretta dal Metropolita Anghelos. Il Metropolita Evloghie insieme all’arcivescovo Luca e dall’arcivescovo Anghelos hanno effettuato l’ordinamento del vescovo Porfirios de Martiropolis, ulteriormente ordinando anche altri due vescovi, all’evento partecipando anche il metropolita Onufrie
de Bergamo, essendo costituito in questo modoil Santo Sinodo della Metropolia di Avlona
(Ґ.O.Ҳ.).
Prima che il Metropolita Evlighie rinunciasse all’archieria ed alla carica di Metropolita Primato, ha conferito l’Autonomia di Organizzazione e funzionamento, sia alla Metropolia
dell’America, diretta dal Metropolita John de New York, che alla Metropolia de Avlona, diretta
dal Metropolita Anghelos.

Pag. 29 † An V, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2015

Costituzione del Sinodo Ortodosso di Stile
Vecchio della Grecia, diretto dal
Metropolita Anghelos – Avlona, 2008

Prima che il Metropolita Evlighie rinunciasse alla carica di Metropolita Primato, ha conferito
l’Autonomia di Organizzazione e funzionamento, sia alla Metropolia dell’America, diretta dal
Metropolita John de New York, che alla Metropolia de Avlona, diretta dal Metropolita Anghelos.

Metropolita Evloghie
vicino al Metropolita John
ed al nuovo vescovo
Fanurie – Milano, 2011
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Il Tomos di Autonomia conferito al Santo Sinodo di America, dal Metropolita Evloghie.

Il 8 Aprile 2012 il metropolita Evloghie, rinuncia all’archieria ed alla carica di Metropolita
Primato. Questo ritiro ha profondamente intristito i membri mireni ed ecclesiastici della
metropolia, specialmente per il fatto che era l’unico metropolita che ha diretto la Chiesa per più
di tre decenni, avendo un coinvolgimento speciale nello sviluppo e consolidamento della stessa.

Le prime fotografie con l’archimandrita Evloghie dopo il rinuncio all’archieria ed alla
carica di metropolita primato - Milano, 8 aprile 2012.

Pag. 31 † An V, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2015

Il documento mediante il quale si attesta il fatto che il Metropolita Evloghie ha rinunciato dalla
carica di Primato della Metropolia di Milano ed Aquileia.

L’unico tra gli gerarchi del Sinodo Locale dell’Italia che non ha accettato la condizione di
rinunciare al rango di archiereo per unirsi alla Patriarchia di Moscova, è stato l’arcivescovo
dott. Onufrie Pop di Sondrio e Vercelli, con la residenza in Bergamo. Lo stesso ha menzionato
il fatto che non esiste nessun canone della chiesa, che può essere invocato a favore el suo
rinuncio al rango di arcivescovo. Di conseguenza, il santo dott. Onufrie Pop è rimasto fino al 4
maggio 2012, di seguito, archiereo, dirigendo la Diocesi di Sondrio e Vercelli.
ll 4 maggio 2012, la Metropolia Ortodossa Autonoma di America, diretta dal metropolita
John, in accordo con la Metropolia Ortodossa Russa, diretta dal metropolita Rafaele, con la
Metropolia Ortodossa Greca di Avlona, diretta dal metropolita Anghelos, la Metropolia
Ortodossa Bulgara diretta dal metropolita Daniele e le altre chiese che si trovano in comunione
liturgica, decidono come successore della sedia metropolitana della Metropolia Ortodossa
Autonoma dell’Europa Occidentale (Metropolia di Milano ed Aquilea) al Santo Metropolita
Dott. Onufrie Pop (come Locum Tenens).
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Il Protocollo n. 7, rilasciato, firmato e timbrato (bollo a secco) dal Metropolita John mediante il quale il santo
dott. Onufrie Pop è nominato nella carica di metropolita della nuova Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa
secondo il Vecchio Calendario in Italia

Al fine che la Metropolia possa funzionare ai sensi delle
condizioni delle leggi dello stato Italiano, il metropolita
dott. Onufrie Pop, registra un nuovo ente con il titolo di
„Metropolia Autonomă Cristiana Ortodossa secondo il
Vecchio Calendario in Italia” – successore di diritto della
vecchia Metropolia di Milano ed Aquileia. Dopo breve
tempo dalla registrazione della Metropolia, il Metropolita
Onufrie apre un Centro Missionario che attualmente è utilizzato come residenza Metropolitana e sede dell’Associazione.
Il 27 luglio/9 agosto 2012, il giorno di rammento del
Santo Grande martire Pantelimon è stato ordinato il terzo
Vescovo del Santo Sinodo della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa dell’Italia, nella persona del Santo Serafim del Fattore, vescovo di Sicilia e dell’Italia Centrale.
All’ordinamento hanno partecipato il metropolita Onufrie
Pop ed il vescovo Gheorghe Bratu de Sondrio e Vercelli,
insieme ad un gruppo di ecclesiastici e cristiani.
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Il Santo Dott. Onufrie Pop, Arcivescovo e Metropolita Primato

Aspetti dall’ordinamento tra l’archiereo
dell’Archim. Serafim del Fattore nella
Missione Cristiana Ortodossa „Santo
Giovanni Battista” secondo il vecchio
calendario – Bergamo, 9 agosto 2012

Dopo solo tre mesi ha ricevuto la piena autonomia della Metropolia Cristiana Ortodossa secondo
il Vecchio Calendario in Italia, in conformità al protocollo numero 10 dal 14/27 agosto 2012.
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TOMOS – Protocollo 10 ( traduzione secondo l’originale):
Arcivescovia di New York e New Jersey
Sinodo della Metropolia Autonoma Ortodossa dell’America del Nord e del Sud e delle Isole
della Bretagna inclusa nel Tomos di comunione con la Chiesa Ortodossa Vera della Grecia e
della Russia
Abbey of the Holy Name (Abbazia del Nome Santo)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Telefono (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228
Il santo sacerdote,
Metropolita Ioan (LoBue), Primato del Santo Sinodo.
Agosto 14/27, 2012
TOMOS – Protocollo 10
Noi, Ioan, mediante il regalo di Dio, il Primo Gerarca del Santo Sinodo, azionando sotto
l’autorità del Santo Sinodo, mediante questo Tomos offriamo autonomia all’organizzazione dei
nostri fratelli Vescovi del Santo Sinodo d’Italia, nominale:
al Felice, Santo Metropolita Onufrie (Pop) di Bergamo,
alla Sua Eccellenza, il Santo Vescovo Gheorghe (Bratu) di Sondrio e Vercelli
alla Sua Eccellenza, il Santo Vescovo Seraphim (del Fattore) di Sicilia ed Italia Centrale.
Il Santo Sinodo dell’Italia, mediante il presente, riconosce il fatto che alla Metropolia gli è stata
garantito in modo canonico e legale il riconoscimento come Metropolia Autonoma con diritti pinei
per poter dirigere le Chiese dall’Italia che si trovano in piena comunione con il Sinodo della
Metropolia Autonoma Ortodossa dell’America del Nord e di Sud e delle Isole della Bretagna.
Inoltre, noi riconosciamo al Felice Metropolita Onufrie, come Metropolita e Primato del Santo
Sinodo in parità a noi e con il nostro fratello Primato delle Chiese Sorelle Cristiane Ortodosse,
con tutti i diritti afferenti, con i privilegi e con le decorazioni Camilafci bianchi, due Engolpioni e la
Croce che appartiene a questo rango.
Come Sinodo Autonomo, il Santo Sinodo dell’Italia avrà il diritto di scegliere e dichiarare il
Clero e le Episcopie in Italia e negli altri stati dove il Santo Sinodo ha cristiani, cristiani sul
vecchio rito della Chiesa Ortodossa, rispettando gli attributi territoriali del Santo Sinodo e delle
nostre chiese sorelle dall’Europa dell’Est. Il rango di Primato è affidato con la carica di nominare
Vescovi del Santo Sinodo e di stabilire in conformità ai Santi Canoni delle parrocchie, monasteri
e missioni ortodosse, di ricevere in un modo adeguato nell’ambito di questi canoni a quelli che
desiderano servire al suo Sinodo come Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Ecclesiastici o Monarchi.
Rilasciato sotto il nostro timbro e firma il 14 agosto (OS), nell’anno del nostro Dio, due mila
dodici, l’anno sette mila cinque cento ventesimo anno dopo la creazione del mondo, il trenta due
anno della nostra Episcopia.
Santo Sacerdote, IPS Metropolita Ioan (LoBue),
Primato del Santo Sinodo
Arcivescovo di New York.

Ha contribuito tanto e contribuirà con l’anima in tutto quello che farà, cercando sempre di
aiutare a tutti quelli che si trovano in sofferenza, - fino quando Dio li permetterà di rimanere
sulla Terra.
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HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN
GREECE AND OF THE OCCIDENTAL EUROPE AND AMERICA
AUTONOMOUS ORTHODOX MITROPOLY
1. HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN GREECE
In the year 1924 the Greek Orthodox Church (official) adopts the Gregorian Calendar (of New
Style). This reform created a new disorder in Greece. We have to mention the fact that in various
Official Orthodox Churches it has been done this change, contested by various persons from the
church, hierarchs, clerks, votaries and mirens. The disorder appeared in Greece generated a schism
in the Orthodox Church, provoking the phenomenon so-called „Old Style” and „New Style”.
The Traditionalist Orthodox Movement initiated in Greece, extended, incrementing every year
the number of clerks and Christians which didn’t receive the new calendar, or that simply returned
to the Old Style, considering not canonic to adopt the Gregorian innovation.
Seeing the truth of Faith witnessed by the Traditionalist Movement in Greece, two bishops
ordered before the calendar change, return to the Old Style, expressing in public a Testimony of
Faith, in the year 1935. Those were the following: the bishop Hrisostom de Florina and the bishop
Hrisostom de Dimetrias, and later on, to those added also Gherman de Zachintos, being set up this
manner the first Saint Synod of Old Stype in Greece.

Bishops Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias and
Gherman de Zachintos – Athens, 1935

In the period 23rd – 26th Aprile 1935, the members of the Saint Synod order other new bishops,
as it follows: the bishop Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia and
Matei de Brestena (the founder of the so-called „mateit”). The Saint Synod has been diffused by the
persecutions that took place in Greece, and consequently, remained only two bishops, who are: the
bishop Hrisostom de Florina and the bishop Matei de Brestena. Between those two appeared a dissension which lead to the appearance of a schism. Consequently, the bishop Matei separates to the
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bishop Hristostom and ordains by himself another bishop, while the bishop Hrisostom de Florina
remains in standby, considering that it is not good to infringe the Faith Testimony expressed in public in the year 1935
After the death of the archbishop Hrisostom de Florina, Greek traditionalists make an appeal to
the Saint Synod of the Russian Orthodox Church from the Diaspora (ROCOR), managed those
times by the metropolitan Anastasie.
The Saint Synod of the Russian Orthodox Church from the Diaspora (ROCOR), takes the decision to send in Greece two hierarchs in order to ordinate a new bishop. Consequently, in the year
1960, the archbishop Serafim Ivanov together with the Romanian archbishop Teofil Ionescu de Paris
– France, ordinate the bishop Akakios Papas de Talantion – Greece.

Archbishops Serafim Ivanov, Teofil Ionescu and
Bishop Akakios – Athens, 1960

In the year 1961, the bishop Akakios and the archbishop Leontie de Chile (from ROCOR), ordinate another 5 bishops in Greece, by which also the bishop Avxentios, settting up this way the Saint
Synod of Greece. After the Synod constitution, the bishop Akakios is nominated also archbishop
and metropolitan, remaining primate of the Old Style Orthodox Church in Greece until he died, in
the year 1963.

Metropolitan Avxentios and Saint Synod of the Orthodox Church
of Old Style in Greece - Athens, 1962
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After the death of the metropolitan Akakios, in the year 1963, the archbishop Avxentios
becomes the second Saint of the Saint Synod. Also, in the year 1969, the Saint Hierarch Filaret,
in those times metropolitan of ROCOR, recognizes the Apostolic succession of the Traditional
Orthodox Church in Greece and all the ordinations done in Greece, bu this Saint Synod.

Bishops Antonie, Calist, Gherontie, Archbishop Avxentios,
Paisie, Acachie and Gabriel – Athens, 1978

The metropolitan Avxentios has an important role in the set up of the America and Occidental Europe Orthodox Mitropoly, whose legal successor now is the Orthodox Christian Autonomous Metropolia according to the Old Calendar in Italy, managed by the Saint Archbishop and
Metropolitan Dr. Onufrie Pop.
In the year 1978 the metropolitan Avxentios together with the Greek bishops Gherontie and
Antonie, ordinate two bishops: Gabriel of Portugal and Iacob de Coimbra. Those two ordinate
then in the year 1984 other two bishops in Italy: Evloghie of Milan and Grigorie of Turin.

Metropolitan Gabriel and the Bishop Iacov at the ordination of the
Bishop Evloghie – Milan, 1984
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Until in the year 1984, the bishop Evloghie has been under the control of Moscow Patriarchy. Due to the communism implication in the life of the Russian Orthodox Church, the parishes from Italy lost the financial support that they received from Russians. After various
requests of help of the bishop Evloghie (in those times archimandrite mitrofor), the Russian
Orthodox Church answered negatively to those insistences. It is to mention the fact that the
parishes from Italy have few Christians, because in the times of the communism you couldn’t
pass the borders of the country so easy.
After various insistences, the archimandrite Evloghie asks for the help of the metropolitan
Avxentios from Athens, who wants to help parishes from Italy. Moreover, after a short period
of time, he sends in Italy two bishops of the Ґ.O.Ҳ. Synod from Greece, who set up two Italian
Orthodox parishes. Those times none of the big patriarchies and Orthodox Autonomous
Churches possessed eparchies on the territory of Italy.

II. HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH OF OLD STYLE IN ITALY
On 27th September 1984, the archbishop Gabriel of Portugal is named Primate of the
America and Occidental Europe Orthodox Mitropoly, while Saint Synod receives the Autonomy
Tomos, having the right to organize itself according to the Universal Orthodox Church Canons.

Bishop Evloghios near the Metropolitan Avxentios and clerks from Athens – Greece
In the year 1990, the metropolitan Gabriel retires due to some health problems. The vacant
chair, remains in the cure of Saint Synod, which, on 27th September of the same year, being
reunited in the Monastery of the Saint Archangels Michail and Gavril from France, choose as Primate Metropolitan the Bishop Evloghie of Milan. Consequently, the metropolitan Evloghie
becomes the second primate of the America and Occidental Europe Orthodox Autonomous
Mitropoly.
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In Italy, the Mitropoly is active since the year 1984, when the Romanian Patriarchy had no
episcopacy in Italy. Saint Synod extended during the years in the entire Europe and America,
establishing a Eucharistic communion with various churches, as it follows: The archiepiscopacy
of Oropos and Fili, managed by the metropolitan Kiprianos, who actually is in the communion
with the Mitropoly of Slatioara from Romania. In this Greek Mitropoly, the metropolitan Evloghie
and the archbishop Kiprianos ordinate the bishop Hrisostom of Etna.

Metropolitan Evloghios and the Archbishop Kiprianos at the ordination of the Bishop Hrisostom of Etna.

It is known the fact that those two bishops
from the America and Occidental Europe
Orthodox Mitropoly Synod, that is the
archbishop Lazăr Puhalo and the bishop
Varlaam, adhered to the Autonomous Orthodox
Church from America (O.C.A.) and have been
recognized by the Moscow Patriarchy without
being reordinated. Also, the archbishop Lazăr
Puhalo participated to various reunions and
conferences of the official Churches, by which
also the Romanian Patriarchy. It results the fact
that also the official churches recognized by the
Patriarchy of Constantinopol, recognizes as
Arcivescovo Lazăr Puhalo ed il vescovo Varlaam
being valid the ordinations done in this
Mitropoly.
In the year 2008, the Italian Mitropoly entered in communion with the Mitropoly from Avlona,
managed by the metropolitan Anghelos. The metropolitan Evloghie together with the archbishop
Luca and with the archbishop Anghelos have done the ordination of the bishop Porfirios of
Martiropolis, ulteriorly ordinating also other two bishops, where also participated the metropolitan
Onufrie of Bergamo, being set up this way the Saint Synod of the Mitropoly of Avlona (Ґ.O.Ҳ.).
Before the metropolitan Evloghie renounced to the archery and at the title of Primate
Metropolitan, he conferred Organization and functioning Autonomy both to the Mitropoly from
America, manged by the metropolitan John of New York, and to the Mitropoly of Avlona,
managed by the metropolitan Anghelos.
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Set up of the Old Style Orthodox Synod in
Greece, managed by the Metropolitan
Anghelos – Avlona, 2008

Before the metropolitan Evloghios renounced to the archery and at the title of Primate
Metropolitan, he conferred Organization and functioning Autonomy both to the Mitropoly from
America, manged by the metropolitan John of New York, and to the Mitropoly of Avlona, managed
by the archbishop Anghelos.

Metropolitan Evloghie
together with the
Metropolitan John and the
new bishop Fanurie –
Milan, 2011
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The Autonomy Tomos conferred to the Saint Synod of America, by the Metropolitan Evloghie.

On 8th April 2012, the metropolitan Evloghie renounces to the archery and to the title of
Primate Metropolitan. This retirement sadden deeply the miren and clerk members of the
Mitropoly, especially for the fact that he has been the only metropolitan that managed the church
for more than 3 decades, having a special implication in its development and consolidation.

First photographs with the archimandrite Evloghie after he gave up the archery and to
the function of primate metropolitan - Milan, 8th April 2012.
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The document by which it is attested the fact that the Metropolitan Evloghie gave up the function of
Primate of the Mitropoly of Milan and Acquileia

The only one from the Local Synod Gerarchs from Italy that didn’t accept the condition to
renounce to the rank of bishop in order to unite to the Patriarchy of Moscow, has been the
archbishop dr. Onufrie Pop of Sondrio and Vercelli, with the residence in Bergamo. He
mentioned the fact that there is no church canon, to be invocated for his renouncement to the
rank of archbishop. Consequently, the Saint Dr. Onufrie Pop remained until on 4th May 2012 a
bishop, managing the Dioceses of Sondrio and Vercelli.
On 4th May 2012, the Autonomous Orthodox Mitropoly from America, managed by the
metropolitan John, based on an agreement with the Russian Orthodox Mitropoly, managed by
the metropolitan Rafael, the Greek Orthodox Mitropoly of Avlona managed by the metropolitan
Anghelos, the Bulgarian Orthodox Mitropoly managed by the metropolitan Daniel and the other
Churches in liturgic communion, decide as successor at the metropolitan chair of the Occidental
Europe Autonomous Orthodox Mitropoly (Mitropoly of Milan and Aquilea) the Saint dr.
Onufrie Pop (as Locum Tenens).
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Protocol no. 7, issued, signed and stamped (embossed stamp) by the Metropolitan John, by which the
saint Dr. Onufrie Pop is named in the function of the new Orthodox Christian Autonomous Mitropoly
according to the Old Calendar in Italy

In order that the Mitropoly functions according to the
laws of the Italian state, the metropolitan dr. Onufrie Pop,
registers a new institution, with the denomination of
„Orthodox Christian Autonomous Mitropoly according to
the Old Calendar in Italy” – legal successor of the old
Mitropoly of Milan and Aquileia. After a short period since
the registration of the Mitropoly, the metropolitan opens a
Missionary Center, that actually serves as Mitropoly residence and as a registered office of the Association.
On 27th July/9th August 2012, the memorial date of the
Big Saint martyr Pantelimon, has been ordinated the third
Bishop from the Saint Synod of the Orthodox Christian
Autonomous Mitropoly in Italy, in the person of the Saint
Serafim Del Fattore, bishop of Sicily and Central Italy. At
the ordination participated the metropolitan Onufrie Pop
and the bishop Gheorghe Bratu of Sondrio and Vercelli.
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The Saint dr. Onufrie Pop, Archbishop and Primate Metropolitan

Aspects from the ordination from the bishop
and Archim. Serafim del Fattore in the
Orthodox Christian Mission „Saint John
the Baptist” according o the old calendar –
Bergamo, 9th August 2012

After only three months since he received the full autonomy of the Orthodox Christian
Autonomous Mitropoly according to the Old Calendar in Italy, according to the protocol number 10
from 14th / 27th August 2012.
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TOMOS – Protocol 10 (translation from the original):
Archiepiscopacy from New York and New Jersey
Synode of the Orthodox Autonomous Mitropoly of North and South America and of the Britain
Islands included in the Communion Tomos with the Real Orthodox Church of Greece and Russia
Abbey of the Holy Name (Abația Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ 07480-3910 SUA
Phone no. (973) 838-8795; Fax: (973) 838-2228
The Saint Priest,
Metropolitan John (LoBue), Primate of the Saint Synod.
August 14/27, 2012
TOMOS – Protocol 10
We, John, by the gift of God, the first hierarchs of the Saint Synod, actioning under the authority
of our Saint Synod, by this Tomos we offer autonomy to the organization of our brothers, Bishops
of the Saint Synod in Italy, which are the following:
The Saint Metropolitan Onufrie (Pop) of Bergamo,
His Excellence, the Saint Bishop Gheorghe (Bratu) of Sondrio and Vercelli
His Excellence, the Saint Bishop Seraphim (del Fattore) of Sicily and of Central Italy.
By the herein document, the Saint Synod of Italy recognizes that to the Mitropoly has been
guaranteed a legal canonic recognition as an Autonomous Mitropoly with full rights in order to
manage the Churches in Italy which are in complete communion to the Orthodox Autonomous
Mitropoly Synod of the North and South America and of the Britain Islands.
Moreover, we recognize the Saint Metropolitan Onufrie, as Metropolitan and Primate of the Saint
Synod, equal to us and as the Primate of the Orthodox Christian Sisters Churches, with all the
afferent rights, privileges and decorations of the white Camilafci, two Engolpions and the Cross
pertaining to this rank.
As an autonomous Synod, the Saint Synod of Italy shall have the right to choose and declare
the Clerk and the Episcopacies from Italy and from other states where the Saint Synod has
Christians, parishioners, on the old rite of the Orthodox Church, observing the territorial attributions
of the Saint Synod and of our sister Churches from the Eastern Europe. The rank of Primate is
assigned with the function to nominate Bishops of the Saint Synod and to establish according to
the Saint Canons, parishes, monasteries and orthodox missions, to receive in an adequate manner
in those Canons the ones who want to serve to his Synod, for example Bishops, Priests, Deacons,
Clerk or Votaries.
Issued under our signature and stamp, on 14th August (OS), in the year of our God, two
thousand twelve, the seven thousand five hundred year twenty since the creation of the world, the
thirty two year of our Episcopacy.
The Saint priest, IPS Metropolitan John (LoBue),
Primate of the Saint Synod
Archbishop of New York.

He put his heart in everything he did, looking always to help the people in sufferance, for the
period that God shall allow him to live on this earth.
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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО СТАРОМУ
КАЛЕНДАРЮ В ГРЕЦИИ И АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
МИТРОПОЛИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
I. История Православной Старостильной Церкви из Греции
В 1924 году греческая православная церковь (официальная) приняла григорианский
календарь (по новому стилю). Эта реформа создала много расстроиств в Греции. Стоит
отметить, что в многих официальных православных церквей произошли эти изменения,
вызов пришел от многих церковных лиц, от иерархов, клириков, монахов и мирян. Все эти
неполадки в Греции привели к Расколу в Православной Церкви, так рождались феномены
называемые “Старый стиль” и “Новый стиль”
Традиционалистское и Православное Движение которое родилось в Греции, стало
вырастить из года в год, число клириков, верующих которые отказывались получать
календари по новому стилю и возврашались к старому стилю стало растить, они шитали
некамомическими григорианскими иновациами.
Увидев истинную веру в Православное Традиционалистское Движение, два епископа
которые проходили хиротование перед изменением календаря, вернулись к старому стилю,
высказывали публично Признание о Вере. Этими епископами были: Хрисостом де Флорина и
епископ Хрисостом де Диметриас, позже к ним присоединился Герман де Закинтос, вот так
создался Святой Православный Синод по Старому Календарю в Греции.

Епископы Хризостом Флоринский, Хризостом Димитриадский
и Герман Закинфский-Атена, 1935.

Между 23 и 26 апреля 1945 года, члены Святого Синода рукопологают других новых
епископов: Епископа Германа Кикладского, Христофора Мегаридского, Поликарпа
Диавлейского и Матфея Вресфенского (создатель так-называемого Синода “Матфеевский”).
Святой Синод должен был преследован и прогонят грекими, из зо чего остались только два
епископа и именно: епископ Хризостом Флоринский и епископ Матфей Вресфенский.
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Между этими двумя епископами создаётся разногласие, которое является поводом начало
одного раскола. Таким оброзом, епископ Матей растаётся с епископом Хрисостом и
рукополагает в одиночку другого епископа, а епископ Хрисостом остаётся в ожидании, считав
что не хорошо нарушать данное Признание о Вере перед публикой.
После смерти архиепископа Христофора Мегаридского, грецкие традиционалисты
сообщили в Православный Святой Синод, которого тогда руководил митрополит Анастасий.
Святой Синод Православной Русской Церкви из Диаспоры (ROCOR ) решает отправить в
Грецию двух иерархов чтобы рукоположили одного нового епископа.
Таким оброзом, в 1969 году архиепископ Серафим Иванов вместе с румынским
архиепископом, Теофилом Ионеску Парижским, рукополагают епископа Акакиоса Папас
Талантионский (Talantion-Греция).

Серафим Иванов, Теофил Ионеску и
Акакиос Папас-Атена, 1960.

В 1961 году епископ Акакиос и архиепископ Леонтии Чилийский (из ROCOR),
рукополагают 5-х епископах, одним из них является епископ Авксентиос, после этого
рукоположения создаётся Святой Синод в Греции. После создания Синода, епископ
Акакиос был назован архиепископом и митрополитом, оставщимся Примасом
Православной Церкви по Старому Стилю из Греции, до своей смерти 1963 года.

Митрополит Авксентиос и Святой Синод Православной Церкви по
Старому Стилю из Греции-Атена, 1962
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После смерти Митрополита Акакиоса, архиепископ Авксентий стал вторым Примасом
Святого Синода. Также, в 1962 году, Святой иерарх Филарет (тогда был Митрополитом
ROCOR), признаёт Апостольские последовательности Православной Традиционалистической
Церкви из Греции и все рукоположения, которые были совершены в Греции этим Святым
Синодом.

Епископы Антоний, Калист, Геронтий, Архиепископ
Авксентий, Акакий и Габриэль-Атена, 1978.

Митрополит Авксентиос имеет очень важную роль в создании Православной Митрополии
Заподной Европы и Америки, правым последователем которого сейчас является Автономная
Православная Митриполия по Старому Митрополит Д-р Онуфрий Поп.
В1978 году, Митриполит Авксентиос вместе с гречиским Епископом Геронтием и
Антонием, рукопологают двух епископов: Габриэля Португалийского и Иакоба Коимбра,
которые потом сами рукополагают в 1984 году других двух епископов в Италии: Евлогия
Миланского и Григорием Ториным.

Митрополит Габриель и Епископ Иаков на рукоположение
Епископа Евлогия-Милано,1984
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До 1984 года Епископ Евлогий был на послушании в Московской Патриархии. Из за
коммунистического вмешательство в жизни Русской Православной Церкви, приходы из
Италии потеряли финансовое обеспечение со стороны русских. После многих усилий и
просьб епископа Евлогия (тогда был архимандритом митрополитом) для помощи и
поддержки, Русская Православная Церковь ответила отрицательно. Надо отметить что
приходу из Италии имели мало верующих, потому что во время комунисма было очень
трудно перейти границы между стран. После множеством пыток, архимандрит Евлогий
просит о помощи у митрополита Авксентиоса из Атены, который относился доброжелательно
к этой проблеме и помог проходам из Италии. Даже больше, после короткого времени
отправил в Италию двух епископов Синода Ґ.O.Ҳ. из Греции, которые позже создали две
Итальянские Православные Епископии(Епархии). В то время не одно из больших Патриархии
и Автономных Православных Церквей не обладали Епархиями на територии Италии.

II. Автономная Митрополия Православных Христиан Старого Календаря в Италии
27 сентября 1984 года, архиепископ Габриэль Португалийский назован Митрополитом
и Примасом Православной Митрополии Западной Европы и Америки, а Святой Синод
получает Томос об Автономии, который даёт право быть организованными в соответствии
с Канонами Универсальной Православной Церкви.

Епископ Евлогий рыдом с Митрополитом Авксентиосом и клириками из Атены-Греция
В 1990 году, Митрополит Габриэль увольняется в связи с состоянием здоровья. Свободное
место осталось под присмотром Святого Синода, который 27 сентября того же года вместе с
Монастырём Святых Архангелов Михаила и Гаврила из Франции, выбирают в качестве
Митрополита Примаса Епископа Евлогия Миланского. Таким образомМитрополит Евлогий
стал вторым Митрополитом Примасом Автономной Православной Митрополии Западной
Европы и Америки.
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В Италии Митрополия существовала с 1984 года, в то время когда румынская Патриархия
не имела ни одной Епископии(Епархии) в Италии.
Святой Синод распространялся в течении годов во всей Европы и Америки, потом
объединилось с Митрополией Слэтишоара из Румынии. В гречиской Митрополии,
митрополит Евлогий и архиепископ Киприанос рукополагали епископа Хризостома (de
Etna).

Митрополит Евлогий и Архиепископ Киприанос на рукополагание Епископа Хризостома (de Etna).

Язвестным фактором является то что два
епископа из Синода Митрополии Заподной
Европы и Америки, и именно архиепископ
Лазэр Пухало и епископ Варлаам, присоединились к Святому Синоду Автономной Православной Церкви из Америки (O.C.A.) и
были признаны и приняты Московской Патриархиеи без рукополагания. Архиепископ
Лазэр Пухало участвовал на множество совещаний официальных церквей, одно из которых является Румынская Птриархия. Из
вышесказанного можно отметить что и официальные церкви которые признаны Константинопольской Патриархией, считают положиAрхиепископ Лазэр Пухало и Eпископ Варлаам
тельными все рукополагания совершенные
этой Митрополией.
В 2008 году Итальянская Митрополия соединилось с Митрополией Ангелос, во главе ц
Митрополитом Ангелосом. Митрополит Евлогий вместе с архиепископом Лука и архиепископом Ангелосом совершили рукоположение епископа Порфириоса Мартирополиского,
позже совершили рукоположение других двух епископов вместе с Митрополитом Онуфрием
Бергамский, таким образом составили Святой Синод Митрополии Авлона (Ґ.O.Ҳ.).
Перед тем как Митрополит Евлогий ушёл в отставку от титула архиерея и функции Митрополита Пимаса, дал Автономию для организования и функционирования Митрополии
Америки (во главе с Митрополитом Джоном Нью-Йоркским) и Митрополии Авлона(во главе
с Митрополитом Ангелосом).
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Создание Православного Синода по
Старому Стилю из Греции,
руководимый Митрополитом
Ангелосом-Авлона, 2008

Митрополит Евлогий
рядом с Митрополитом
Джоном и новым
Епископом ФануриемМилано, 2011.
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Томос об Автономии данный Святому Синоду из Америки, Митрополитом Евлогием.

8 апреля 2012 года, Митрополит Евлогий, ушёл в отставку от архиерисма и от функции
Митрополита Примасая. Этот уход расстроил членов мирян и клириков митрополии,
потому что что он был единственным митрополитом который был пастором Церкви больше
3-х десятилетий, при этом он был очень вовлечён во её развитие.

Первые фотографии с Архимадритом Евлогием после ухода от архиерисма и от
функции Митрополита Примаса-Милано, 8 апреля 2012 года.
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Документ о том, что Митрополит Евлогий ушёл в отставку с функции Митрополита
Примаса Митрополии де Милано и Аквилея.

Единственный из иерархов Локального Синода из Италии, который не принял условия
отказаться от титула архиерея для того чтобы соединился с Московской Патриархией, был
Д-р. Онуфрий Поп Сондрийско-Верчелльским, с пропиской в Бергамо.Он уточнил что не
существует ни одного церковного канона, который бы мог быть вызван в пользу его отказа
от титула архиепископа. Его Высокопреосвященство Д-р. Онуфий Поп был архиереием до
4-го мая 2012 года и был пастором Епархии (Dioceza) Сондрио и Верчелли.
4-го мая 2012 года Автономная Православная Митрополия во главе с Митрополитом
Джоном, в согласии с Русской Православной Митрополией во главе с Митрополитом
Рафаэлем, Греческой Православной Митрополией Авлона во главе с Митрополитом
Ангелосом, Болгарской Православной Митрополией во главе с Митрополитом Даниэлем и
остальные Церкви которые являются в одинаковом литургическом союзе, решают и
выбирают к качестве наследника митрополитского кресла Автономной Православной
Митрополии Западной Европы (Митрополия Милано и Аквилия)
Его
Высокопреосвященство Митрополита Д-р. Онурия Поп (как Locum Tenens).
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Протокол. 7, выдана, с подписью и печатью Митрополита Джона, говорится о том что Его
Высокопреосвященствo д-р Онуфрии Поп назован в функции Митрополита новой Автономной
Православной Митрополии по Старому Календарю в Италии.

Чтобы Митрополия соответсвовала легальным правам
Италии, Митрополит Онуфрии (Поп) зарегистрировал
новую юрисдикцию в итальянских институциях под
названием “Автономная Правослабная Митрополия по
Старому Календарю в Италии”(Associazione Metropolia
Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario)правом наследником бывшей Митрополии Милана и
Аквилеи. После краткого времени после этого
Митрополит Онуфрий открыл Миссионерский Центр
который до сих пор является местом прописки
Митрополии и отделением Ассоциации.В день 27-го
июля/9-го августа 2012 года, день поминовения Св.
Мученика Пантелеймона было хиротонование III-го
Епископа Святого Синода Автономной Православной
Митрополии из Италии, Высокопреосвященнейший
Серафим (дель Фатторе), Епископ Сицилии и
Центральной Италии. На хиротонии
участвовали
Митрополит Онуфрий (Поп) и Епископ Георгий Брату
Сондрийско-Верчелльским, а также присутствовали
собор клириков и верующих.
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Его Высокопреосвященство Онуфрий (Поп), Архиепископ Бергамский, Митрополит и Примас.

Рукоположение(хиротония) во архиерея
Архимандрита Серафима (дель
Фатторе) в Христианско Православной
Миссии “Св Иоанна Крестителя” по
старому календарю-Бергамо, 9 августа
2012 года.
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E C L E S I O L O G I A
sau

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ

a Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.
Nr.127/01 febr. 2015

b

iserica este trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu şi Omul,
Cel Întâi Născut din Tatăl
mai înainte de veci şi întrupat
din Preacurata Fecioară şi Născătoare de Dumnezeu. Prin
Venirea Sa pe pământ, Dumnezeu Omul – Iisus Hristos – a
desăvârşit Legea Vechiului Testament şi a pus început Legii
Noi – Noului Testament – încă
de la Predica de pe Muntele
Fericirilor – prima ieşire a Mântuitorului1 – şi până la Răstignirea şi Învierea Sa.
Biserica este corabia Mântuirii neamului omenesc. Intrarea
în Corabie şi spălarea de păcatul
strămoşesc este Taina Sfântului
Botez; iar primirea tuturor
Darurilor Sfântului Duh, se face
la Mirungere – ungerea cu Sfântul şi marele Mir – care adevereşte cuvântul Mântuitorului
care zice: „De nu se va naşte
cineva din apă şi din Duh, nu va
putea să intre în împărăţia lui
Dumnezeu” (Ev. Ioan III, 5). De
la Pogorârea Sfântului Duh,
când s-a desăvârşit Cuvântul
acesta rostit de Mântuitorul şi
când a venit Duhul, (la Cincizecime) – înfiinţarea Bisericii Creştine – Biserica a fost:
- UNA, fiind singura mântuitoare, precum trupul Lui Hristos este unul singur ale cărui
mădulare suntem;
- SFÂNTĂ, prin Succesiunea
Apostolică şi harul care se
revarsă asupra întregului popor,
prin Sfintele Taine săvârşite de
Preoţi şi Arhierei, Har primit în
ziua Cincizecimii de Sfinţii
Apostoli şi transmis prin Sfânta
Taină a Hirotoniei de la aceştia
la discipolii lor şi de la Sfinţii
Părinţi până la noi, în ziua de
astăzi şi până la sfârşitul vea
curilor;

1

În cadrul Sfintei Liturghii Vohodul cu
Sfânta Evanghelie simbolizează ieşirea
la propovăduire a Mântuitorului.

- Sobornicească, una şi aceeaşi,
pentru fiecare neam sau ţară în
parte, unică în Dogmă şi în Crez,
păstrând aşezămintele cele insuflate de Duhul Sfânt prin cele 7
Sfinte Sinoade Ecumenice, după
ale căror hotărâri se defineşte
Ortodoxia cea curată, vie şi mântuitoare;
- Apostolească, având acelaşi
scop fundamental, ca şi în vremea
Sfinţilor Apostoli, adică apostolatul impus din porunca Lui Iisus
Hristos, care le-a zis Ucenicilor
Săi: „Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la toată
făptura” (Ev. Marcu XVI, 15). Ierarhii şi preoţii Bisericii au ca scop
răspândirea mesajului evanghelic
la toate neamurile de pe faţa
pământului, indiferent de limbă,
culoare sau regiune geografică.
Biserica este definită de comuniunea prin Trupul şi Sângele Lui
Hristos care se dă tuturor în aceeaşi însemnătate, toţi având acelaşi crez, aceeaşi dogmă, aceeaşi
mărturisire, peste tot, în toată
lumea unde s-ar afla. Ea este un
trup tainic, format din toată creştinătatea, prin această Sfântă Comuniune Euharistică, iar nu o organizaţie
lumească,
omenească,
temporară, ci se întinde ca durată
până la sfârşitul veacurilor; iar ca
spaţiu, pretutindeni unde este
creştin ortodox, care mărturiseşte
Adevărata Credinţă şi Biserica –
Mireasa eshatologică Fiului Lui
Dumnezeu – Iisus Hristos – Dumnezeu şi Omul.
Biserica este turma dreptei credinţe, care urmează Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, crezând în
Sfânta Treime: în Tatăl, în Fiul şi
în Sfântul Duh, Treimea Cea de o
fiinţă şi nedespărţită, necreată şi
veşnică, atotştiutoare şi atotputernică, a cărei lucrare se află pretutindeni.
Prin Succesiunea Apostolică
transmisă din generaţii în generaţii de la Sfinţii Apostoli şi până în
prezent, prin Sfânta Taină a Hiro-

toniei, care reprezintă Continuitatea Apostolică şi permanenta
lucrare a Sfântului Duh în Biserică. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Bergamo şi
Europa păstrează acelaşi Dar şi
Har, pogorât la Sfânta zi a Cincizecimii – numită în popor şi
Duminica Mare – care oferă credincioşilor validitatea Sfintelor
Taine şi mântuirea în ziua Judecăţii Particulare şi Judecăţii de
Apoi.
Biserica este umană, pentru
că membrii ei sunt oameni şi
supuşi greşelii, iar prin pocăinţă
şi prin Spovedanie, ajung din
nou la puritatea din ziua Sfântului Botez şi prin mijlocirile Maicii Domnului, a Sfinţilor Prooroci, Apostoli, Propovăduitori,
Ierarhi, Cuvioşi, Drepţi şi Mucenici, care au luat Botezul Sângelui, jertfit pentru apărarea Credinţei şi Mărturisirea Lui Hristos
în vremurile de prigoană. În acelaşi timp, Biserica este divină,
pentru că lucrarea Sfintelor
Taine este de la Dumnezeu, iar
nu de la om – arhiereul sau preotul fiind cel prin care Dumnezeu revarsă Darul Duhului Sfânt
peste credincioşii drept slăvitori.
Biserica este în acelaşi timp şi
militantă şi triumfătoare, fără să
fie vreo deosebire sau vreo despărţire, „iar porţile iadului nu o
vor birui pe ea” (Ev. Matei XVI,
18).
Ecumenismul este considerat
ca fiind o erezie, ca şi celelalte
erezii combătute de Sfintele
Sinoade. În esenţa scripturistică,
dialogul se face vizibil în pilda
Evangheliei care ne vorbeşte
despre întâlnirea Lui Hristos şi
femeia samarineancă: „Deci a
venit la o cetate a Samariei,
numită Sihar, aproape de locul
pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul
său;... 6. Şi era acolo fântâna lui
Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de
călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. 7.
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Atunci a venit o femeie din
Samaria să scoată apă. Iisus i-a
zis: Dă-Mi să beau. 8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca
să cumpere merinde. 9. Femeia
samarineancă I-a zis: Cum Tu,
care eşti iudeu, ceri să bei de la
mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au
amestec cu samarinenii. 10. Iisus
a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi
ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine
este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să
beau, tu ai fi cerut de la El, şi
ţi-ar fi dat apă vie” (Ev. Ioan IV,
5-10). De asemenea, Mântuitorul
i-a trimis pe Sfinţii Apostoli şi
pe toţi propovăduitorii, să răspândească mesajul evanghelic
prin viu grai, sau prin scris, ceea
ce necesită dialog cu persoane
de altă confesiune. Biserica noastră respinge învăţătura greşită
care pretinde că prin ecumenism
trebuie împărtăşite obiceiuri ale
altor culte, sau religii (Galateni I,
8), singurul dialog fiind acela de
a-i învăţa Adevărata Credinţă,
nu de a prelua din învăţăturile
lor greşite.
Ecumenismul este o erezie
care implică slujirea în comun
cu ereticii, faptă condamnată de
Sfinţii Apostoli (Canoanele 10,
45 Apostolice), precum şi de alte
Canoane ale Sinoadelor Ecumenice. Însăşi Sfânta Scriptură
spune că Biserica este „stâlpul şi
temelia Adevărului” (I Tim. 3,
15). Sfântul Fotie, Patriarhul
Constantinopolului
clarifică
acest lucru spunând: „Cea mai
bună împărtăşire este împărtăşirea în credinţă şi în iubirea cea
adevărată” iar despre „slujirea
la doi domni” găsim mai lămuritor în acest verset: „...nu puteţi
să slujiţi lui Dumnezeu şi lui
mamona” (Ev. Matei VI, 24).
Ecumenismul este anatematisit, fiind practicat prin slujirea
cu „clerici” de alte religii, împărtăşirea de experienţe reciproce,
scopul fundamental fiind doar
dialogul prin care preoţii Adevăratei Credinţe îi învaţă Adevărul pe eretici şi nicidecum să
împartă din învăţăturile lor şi să
se închine altor dogme sau altui
Dumnezeu. Erezia Ecumenismului este interzisă ca practică

atât în slujire, cât şi în practici de
„schimb de experienţe” după cum
ne învaţă şi Sfântul Apostol Pavel:
„Şi ce învoire este între Hristos şi
Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” (2 Corinteni VI, 15).
Biserica nu consideră dogme
multe dintre tradiţiile Bisericii; cu
toate acestea, Biserica a adoptat
Calendarul Iulian cu scopul calculării anului bisericesc şi al Pascaliei – care este dogmă – drept pentru care nu este permisă
recunoaşterea calendarului gregorian ca măsură „corectă” a timpului. Mitropolia Autonomă Creştin
Ortodoxă de Bergamo şi Europa
este păstrătoare a Vechiului Calendar întocmit la Sfântul Sinod I
Ecumenic de la Niceea. Întrucât
Biserica a fost maleabilă, din toate
timpurile aplicând principiul iconomiei, recunoaştem ca valide
Sfintele Taine săvârşite de cei doi
Episcopi din Grecia, Hrisostom de
Florina şi Gherman de Zachintos,
care s-au opus schimbării Calendarului Bisericesc, însă, timp de 10
ani (1924 – 1934) au slujit după
„stilul nou” urmând ca în anul
1935 să anatematisească noul
calendar de provenienţă catolică
din anul 1582. Scopul acestor
Arhierei a fost acela de a primi o
reformă greşită, dar, în timp, pe
parcurs, să arate poporului nepregătit de o revenire la adevărata
tradiţie, calea cea Dreaptă, întrucât omenirea se confrunta cu criza
mondială din urma primului război mondial, criză care captase
atenţia întregului popor şi credincioşii nu mai stăpâneau noţiunea
timpului corect şi nu conştientizau
gravitatea denaturării tradiţiei
Creştine prin schimbarea Calendarului.
Schimbarea Calendarului a fost
o reformă greşită, întrucât contravine „Sinodiconului” semnat de
Sfinţii Părinţi ortodocşi în anul
1583, la Sinodul întrunit în Constantinopol; dar, mai mult de atât,
s-a produs şi o alunecare de 13 zile
dintre timpul astral şi calendarul
terestru, fără vreo justificare canonică, devreme ce n-a existat niciodată în istoria omenirii ca soarele
să răsară o singură dată la un timp
de 13 zile.

Actualmente,
Mitropolia
Autonomă Creştin Ortodoxă de
Bergamo şi Europa dă posibilitatea ca şi în aceste vremuri, chiar
dacă s-a scurs aproape un secol
de la reforma calendaristică
(1924), au fost închinoviaţi sub
ascultarea Canonică a Mitropoliei noastre, credincioşii şi clericii care păstrează stilul nou ca în
timp, să poată să urmeze întru
toate Sfinţiţilor Părinţi Hrisostom şi Gherman din Grecia şi să
nu fie diferenţă de tipic sau de
rânduială în Biserică.
Biserica Ortodoxă este singura instituţie divino-umană
care apare în timp (la Cincizecime) şi rămâne în timp (până la
Sfârşitul Veacurilor). Creştinii
ortodocşi părăsesc Biserica în
mod canonic doar atunci când
trec la cele veşnice, pentru că
această instituţie se află doar pe
pământ, nu şi în cer, fiind premergătoare vieţii veşnice şi
împărăţiei Lui Dumnezeu; iar
cei care părăsesc Biserica în timpul vieţii, se înstrăinează de
posibilitatea mântuirii, numindu-se schismatici sau eretici.
Biserica Ortodoxă crede în
Viaţa cea veşnică, în sentinţa
parţială a sufletului – nu în erezia purgatoriului – sentinţă primită la Judecata Particulară şi
sentinţa veşnică, primită la Judecata de Apoi – Înfricoşata Judecată – când morţii vor învia şi
vor merge înaintea Dreptului
Judecător – Iisus Hristos – pentru a da răspuns faţă de toate
faptele pe care le-au săvârşit în
această viaţă, cu trupurile, iar
sufletele se vor înălţa spre Raiul
desfătărilor, după lucrarea faptelor bune, sau se vor afunda
spre osânda iadului, după lucrarea celor rele!
Nădejdea Creştinilor este ca
prin lucrarea faptelor bune, să
moştenească viaţa cea veşnică,
în Împărăţia Lui Dumnezeu,
spre Slava Tatălui, a Fiului şi a
Sfântului Duh, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
Mitropolit
Dr. ONUFRIE POP,
BERGAMO, Italia

Pag. 58 † An V, Nr. 4-6, Aprilie–Iunie 2015

CONSTITUŢIA CANONICĂ A
MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE
DE BERGAMO ŞI EUROPA
Nr. 126/01 febr.2015

Cap. I. ORGANIZARE
Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Bergamo şi Europa, este organizată conform
Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, fără să încalce hotărârile Sfintelor Sinoade. Ea este organizată în felul următor:
A. MITROPOLIA/CENTRUL MITROPOLITAN;
B. ARHIDIOCEZE, DIOCEZE/CENTRE EPARHIALE;
C. PROTOPOPIATE/CENTRE MISIONARE;
D. PAROHII/MISIUNI;
E. MĂNĂSTIRI (SCHITURI)/CENTRE MONAHALE.
Art. 2. Toate aceste instituţii sau centre înfiinţate de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod.
Art. 3. Parohiile/ Misiunile se vor numi „Parohia/Misiunea Creştin Ortodoxă” şi vor anexa
titulatura oficială a Mitropoliei, vor beneficia de toate documentele canonice şi legale, eliberate de
Mitropolit, pentru a funcţiona în mod corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian
sau al statelor pe teritoriul cărora acestea se află.
Art. 4. Parohia/Misiunea, este condusă de un Preot Paroh, în subordinea căruia funcţionează
Consiliul Parohial format din cel puţin 5 consilieri, al cărui preşedinte este Preotul paroh.
Art. 5. Pe lângă Consiliul Parohial, mai există un comitet, format din cel puţin 3 femei şi are ca
scop implicarea acestora, în activităţile filantropice ale Parohiei. Comitetul se subordonează
Consiliului parohial.
Art. 6. Membrii Consiliului/Comitetului se aleg iniţial de către Preotul Paroh la înfiinţare, pe o
perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului, da nu mai mult de încă 5 ani. La Parohiile/Misiunile care deţin aceste organisme alegerea noilor membri se face în şedinţa Consiliului
Parohial cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării mandatului membrilor consiliului în funcţiune.
Art. 7. Preotul Paroh care se pensionează la vârsta impusă de legile civile, pe raza statului unde
îşi desfăşoară activitatea, pierde calitatea de Paroh, rămânând simplu preot misionar.
Art. 8. Înlocuirea Preotului Paroh se face în cadrul Consiliului Mitropolitan.
Art. 9. Un număr de minim 3 maxim 5 Parohii/Misiuni, dintr-o regiune delimitată prin hotărârea Mitropolitului, vor forma un Centru Misionar/Protopopiat, care se va subordona direct
Mitropoliei.
Art. 10. Un număr de 3 centre Misionare/Protopopiate vor forma o Arhidioceză, Dioceză/Centru Eparhial, care va fi condus de un Arhiepiscop sau Episcop. Mai multe Arhidioceze, Dioceze/
Centre Eparhiale din acelaşi stat formează Consiliul Naţional Bisericesc, al cărui superior ocupă
funcţia de Preşedinte al Consiliului.
Art. 11. Consiliul Naţional Bisericesc este format din toţi Arhiereii, Protopopii şi consilierii
desemnaţi prin vot în cadrul Sfântului Sinod sau al Adunării Generale a Mitropoliei Autonome
Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, conduse de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.
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Art. 12. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc sunt aleşi pe toată perioada cât vor ocupa
funcţii ierarhice, clericale sau administrative în cadrul Arhidiocezei sau Diocezei statului respectiv.
Art. 13. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin
Ortodoxe de Bergamo şi Europa, sunt:
A. SFÂNTUL SINOD;
B. EXARHATUL;
C. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/CONSISTORIUL.
Art. 14. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi
Arhiepiscopi, din cadrul Mitropoliei (Arhidiocezele si Diocezele). Acesta se întruneşte o dată pe
an, sau ori de câte ori este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit.
Art. 15. Consiliul de Disciplină este alcătuit din toţi superiorii protopopiatelor/ centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărui
protopopiat/ centru afiliat canonic sau juridic Mitropoliei.
Art. 16. În cadrul Mitropoliei pot funcţiona centre sau instituţii cu independenţă juridică,
aparţinând doar canonic. Acestea se obligă să respecte în totalitate legile statului, pe raza căruia îşi
desfăşoară activitatea, pentru o bună funcţionare, Canoanele şi dispoziţiile Mitropoliei Autonome
Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.
Art. 17. Exarhatul este organismul ce cuprinde mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi stat,
fiind condus de un reprezentant numit de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh.
Art. 18. Membrii Exarhatului sunt persoane din cinul monahal, atât monahi cât şi monahii,
care au ca scop întărirea vieţii monahale prin dialog şi împărtăşirea de experienţe, precum şi buna
funcţionare a Mănăstirilor/ Centrelor Monahale, atât spiritual cât şi economic.
Art. 19. Fiecare Exarhat deţine şi unul sau mai mulţi Consilieri Economici care să prezinte evidenţele economice direct Mitropolitului în funcţie.

Cap. II. MITROPOLIA/ CENTRUL MITROPOLITAN
Art. 10. Centrul Mitropolitan, reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată
de preşedintele Asociaţiei în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.
Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept,
după cum urmează:
A. MITROPOLITUL PRIMAT;
B. VICARUL GENERAL;
C. VICARUL ADMINISTRATIV;
D. SECRETARUL EPARHIAL;
E. CONSILIERUL ADMINISTRATIV;
F. EXARHUL;
G. CONSILIERUL CULTURAL;
H. CONSILIERUL ECONOMIC.
Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.
Art. 13. Se va prezenta un raport privind situaţia în Arhidioceze, Dioceze/Centre Eparhiale,
Exarhate, Mănăstiri/ Centre Monahale, Parohii/ Misiuni, Protopopiate/Centre Misionare, precum
şi o dare de seamă, în luna Decembrie a anului în curs.
Art. 14. Cotizaţia semestrială se va stabili de către Consiliul Mitropolitan din care face parte şi
Consilierul Economic.
Art. 15. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Mănăstiri/Centre Monahale, Parohii/ Misiuni, Protopopiate/ Centre Misionare, sau Arhidioceze, Dio-
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ceze/ Centre Eparhiale. De asemenea, poate numi în funcţie/demite/avansa sau decade din funcţie Preoţi, Protoierei, etc. în cadrul Consiliului de Disciplină.
Art. 16. Arhiepiscopii sau Episcopii se numesc în funcţie/demit sau se avansează de către
Sfântul Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor
titulari.

Cap. III. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/ CONSISTORIUL
Art. 17. Consiliul de Disciplină/Consistoriul, este organismul deliberativ care se întruneşte
doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop sancţionarea fiecărei nereguli
descoperite în Parohii/ Misiuni, Protopopiate/ Centre Misionare, Mănăstiri, Schituri/ Centre
Monahale, Arhidioceze, Dioceze/ Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către
membrii Mitropoliei, care ocupă o funcţie clericală sau administrativă.
Art. 18. Fiecare cleric judecat de Consiliul de Disciplină/Consistoriul are dreptul la apărare şi
poate prezenta contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă.
Art. 19. Consiliul de Disciplină/Consistoriul analizează problemele economice şi progresele
fiecărui membru al Mitropoliei sau organism component.
Art. 20. Consiliul de Disciplină/Consistoriul hotărăşte sancţiuni precum: caterisirea, oprirea
de slujire pe o perioadă delimitată de timp, demiterea unor organe sau consilieri, aplicarea unor
amenzi, penitenţe, canoane, etc.
Art. 21. Persoanele judecate de Consiliul de Disciplină/Consistoriul care nu depun contestaţie,
sunt de acord cu sentinţa hotărâtă, fără drept la recurs.
Art. 22. Clericii care nu vor să se supună penitenţelor Consiliului de Disciplina/ Consistoriului,
sunt sancţionaţi prin caterisire, sau o altă formă de sancţionare hotărâtă de Sf. Sinod, sau de Mitropolit (după caz).
Art. 23. Admiterea clericilor proveniţi din alte jurisdicţii se face doar în cadrul Sf. Sinod. Aceştia trebuie să nu deţină cazier judiciar cu antecedente, să nu fie divorţaţi, sau să încalce prevederile
Canonice ale Bisericii Ortodoxe, sau hotărârile Sfântului Sinod al Mitropoliei.

Cap. IV. UNIFORMĂ ŞI RANGURI
Art. 24. Fiecare membru al Mitropoliei care ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric,
va purta uniformă corespunzătoare statutului său personal.
A. PREOŢII:
- Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
- Veşminte Preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;
B. PROTOIEREII:
- Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
- Veşminte Preoţeşti, Bederniţă, Mitră fără cruce şi Baston;
C. EPISCOPII:
- Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion/Camilafcă, Cruce Pectorală, Engolpion
şi baston/cârjă arhierească;
- Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Episcopal;
D. ARHIEPISCOPII:
- Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă de culoare neagră cu
Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
- Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Arhiepiscopal;
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E. MITROPOLITUL:
- Reverendă/Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de culoare neagră/Camilafcă
de culoare albă; Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston/cârjă arhierească;
- Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Mitropolitan.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. Fiecare Arhidioceză, Dioceză/ Centru Eparhial va avea un Inspector eparhial şi un
Secretar Eparhial.
Art. 26. Parohiile/ Misiunile care se înfiinţează în străinătate, pot forma un Vicariat, având ca
superior un cleric numit în rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin
Ortodoxe de Bergamo şi Europa.
Art. 27. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi Stareţe/Stareţe de Centrul Eparhial.
Art. 28. Clericii din Mănăstiri se vor numi:
A. Ierodiacon/Arhidiacon;
B. Ieromonah/Egumen;
C. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor;
Art. 29. Fiecare Mănăstire va avea un Econom.
Art. 30. Mănăstirile de maici vor fi conduse de o maică aleasă în funcţie de Centrul Eparhial,
care va ocupa unul dintre următoarele ranguri mănăstireşti: Rasoforă, Monahie sau Schimonahie.
Art. 31. Fiecare Mănăstire va avea un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri excepţionale, va putea suplini (temporar) acest post şi un preot de mir.
Art. 32. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici
ai altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau de alte Biserici Ortodoxe aflate în comuniune
cu Mitropolia.
Art. 33. Fiecare Parohie/ Misiune, Protopopiat/ Centru Misionar, Mănăstire, Schit/ Centru
Monahal, sau Arhidioceză, Dioceză/ Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a
păstra în bună stare toate bunurile înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte scopuri.
Art. 34. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa Consiliu de Control format din inspectori, ce vor
putea desfăşura activităţi de inspectare a fiecărei instituţii care aparţine de Mitropolie.
Art. 35. Sfântul Sinod este organismul în drept care poate completa/modifica sau abroga prezenta Constituţie, fiind necesare 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari şi de drept.
Art. 36. Dizolvarea unui organism sau organ ce funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin
hotărârea Sfântului Sinod.
Dr. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT
Episcop MIHAIL BURUIANĂ, Exarh pentru Europa de Est
SECRETARUL SFINTULUI SINOD
Protopop Mitrofor NICOLAE MARIUS CONSTANTIN
VICAR GENERAL-CASTELLON, Spania
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Traducere din limba italiană

DOCUMENT PRIVAT DE ÎNFIINȚARE
A UNEI INSTITUȚII RELIGIOASE
Ștampilă oficială – Înregistrat în Torino – Administrația financiară I
Prin intermediul unei singure proceduri, la data de 19/2/2015 sub nr. 3208 seria T

Subsemnații:
- POP Octavian, născut în Rodna – România – la data de 22 octombrie 1956, cu domiciliul în Bergamo
(BG), Via Furietti nr.7/B, cod fiscal PPO CVN 56R22 Z129G; care declară că este cetățean român cunoscător al limbii italiene;
- BURUIANĂ GHEORGHE, născut în Lespezi (România) la data de 24 iulie 1968, care declară că este
cetățean român cunoscător al limbii italiene;
MENȚIONEAZĂ CĂ:
- domnul POP Octavian, descris mai sus, având numele religios ONUFRIE, Arhiepiscop și Mitropolit
Ortodox de Bergamo recunoscut de True Orthodox Church of North and South America and British Isles
(Biserica Ortodoxă din America de Nord și Sud și din Insulele Britanice ), a fost delegat în mod canonic să
promoveze credința ortodoxă prin intermediul Tomosului nr. 10/2012 pe teritoriul Italian și în restul Europei
de către Prea Fericirea Sa Mitropolitul John (LOBUE), Primat al Sfântului Sinod al Arhidiocezei din New
York și New Jersey;
- pentru îndeplinirea cât mai eficientă a misiunii pastorale primită, se consideră oportună înființarea
unei persoane juridice pentru adunarea clerului și a credinciosilor;
TOATE ACESTEA FIIND MENȚIONATE ESTE ÎNFIINȚATĂ
o instituție religioasă, conform articolelor 8 și 19 din Constituția Republicii Italiene, denumită:
- “METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA”
(MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, cu sediul în
Bergamo, via Alessandro Furietti nr. 7/B.
Instituția religioasă va exista pe durată nedeterminată.
Membrii Consiliului Ecleziastic Diocezan, sunt următorii domni:
Președinte: POP Octavian, cu nume religios Onufrie, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat;
Vice-președinte și Secretar:
- CONSTANTIN Nicolae, născut în Drăgășani – România – la data de 17 iulie 1975, cu reședința în
Milano (MI), Via Borghese nr. 14, cod fiscal CNS NCL 75L17 Z129V; nume religios Constantin; Tesoriere:
- BUNEA Robert, născut în Breaza – România – la data de 12 iunie 1978, cu reședința în Endine
Gaiano (BG), Via Giorgio Paglia nr. 18/B, cod fiscal BNU RRT 78H12 Z129N; nume religios Mihail.
Instituția religioasă are ca obiect de activitate și va fi reglementată de normele indicate în prezentul act
constitutiv și de următorul
STATUT
ART. 1. Este înființată instituția religioasă denumită:
“METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA”
(MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, conform articolelor 8 și 19 din Constituția Republicii Italiene și conform celorlalte prevederi legale în vigoare.
Instituția nu are scopuri de obținere de profit, fiind organizată pe perioadă nedeterminată.
ART. 2. Instituția va avea sediul în Bergamo, Via Alessandro Furietti nr. 7/B. Instituția poate înființa
parohii/ centre misionare, mănăstiri/ centre monastice, seminarii, instituții culturale și sociale, precum propriul Tribunal Ecleziastic intern. În acest scop, poate numi călugări și călugărițe, ipodiaconi, diaconi, preoți,
protopopi, preoți-parohi acordând grade acestora, arhimandriți și episcopi acordând grade acestora.
Instituția își va putea desfășura activitatea în întreaga Europă.
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ART. 3. Instituția are ca şi patroni spirituali pe Sfânta Fecioara Maria, Sfântul Ioan Botezătorul și
Sfântul Ioan Maximovici.
ART. 4. “METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E
DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI
EUROPA”, este fondată în baza credinței și dogmei Bisericii Ortodoxe și cu respectarea tradiției canonice și
liturgice a acesteia. Principiile dogmatice, canonice și liturgice sunt fondate pe prevederile stabilite de Sfintele Canoane ale celor șapte Sinoade Ecumenice, de Sfinții Apostoli şi de Sfinții Părinți. “METROPOLIA
AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, este deschisă dialogului cu toate
BISERICILE TRADITIONAL ORTODOXE, ce respectă atât noul, cât și vechiul calendar patristic.
ART. 5. “METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E
DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI
EUROPA” are ca obiect de activitate:
a) îndeplinirea mandatului de propovăduire a Evangheliei lăsat de către Domnul Hristos, Sfinţilor
Apostoli și ucenicilor acestuia;
b) va prezenta Adevărata credință ortodoxă, din prezent, dar şi prin opere și instituții;
c) va administra cele sapte Sfinte Taine (Botez, Mirungere, Euharistie, Pocăinţă, Căsătorie, Maslu,
Preoţie) precum și oficierea slujbei pentru înmormântare și va asista în mod spiritual creștinii ortodocși și
catehumeni;
d) va promova cultura creștină prin intermediul școlilor de orice ordin și grad, prin intermediul seminariilor, a manifestațiilor, a publicațiilor tipărite, la radio și TV, prin intermediul procesiunilor și
conferințelor;
e) va desfășura activități de asistenţă, culturale, recreative în favoarea tinerilor, a bătrânilor, a persoanelor bolnave, a persoanelor neadaptate mediilor, a emigranților, a refugiaților, etc.;
f) va promova răspândirea publicațiilor ortodoxe;
g) va deschide locașuri de cult și de adunare.
ART. 6. Dețin funcția de slujitori ai Cultului:
a) Mitropolitul, Arhiepiscopul, Episcopii, Episcopii vicari, Preoții și Diaconii;
b) Cei care au primit o binecuvântare prin hirotesie și mai exact citetii, paracliserii, exorciștii, ipodiaconii, călugării, stareții, arhimandriții și preoții cu distinctie.
ART. 7. Sunt membrii de drept ai Instituției toți creștinii care practica credința ortodoxă și simpatizanții
acesteia.
ART.8. Organele de conducere se împart în “canonice ecleziastice” și “civile administrative”.
Reprezintă organe canonice ecleziastice:
a) Mitropolitul, arhiepiscopul și episcopii;
b) Parohii, preoții și protopopii;
c) Stareții si arhimandriții .
Reprezintă organe administrative civile:
a) Consiliul Ecleziastic Diocezan;
b) Consiliul Ecleziastic Parohial.
ART. 9. Mitropolitul, Arhiepiscopul, Episcopii și Episcopii vicari sunt succesorii Apostolilor.
Mitropolitul Primat, în prezent reprezentat de către POP Octavian, având numele religios de Monsenior ONUFRIE, este reprezentantul canonic al institutiei “METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA
ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ
PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA”, având jurisdicție asupra întregului teritoriu pe care se extinde existenta Mitropoliei, este ghidul spiritual, religios, sacramental și de credință, numește parohi și îi transferă.
Episcopii și episcopii vicari colaborează cu Mitropolitul Primat și sunt subordonați acestuia în administratia ecleziastică.
ART. 10. Parohii sunt reprezentanții canonici ai parohiei încredințată acestora de către Mitropolitul
Primat. Propovaduiesc Evanghelia și instruiesc în mod spiritual credinciosii parohiei. Rămân în funcție până
la revocare.
ART. 11. Arhimandriții, stareții și duhovnicii sunt responsabili de călugări, respectiv de sex masculin
și feminin, și sunt numiți de către mitropolit.
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Mănăstirile sunt spații ale vieții consacrate în cadrul comunității. Starețul și duhovnicii sunt ajutați de
către Consiliul Mănăstirii.
ART. 12. Consiliul Ecleziastic Diocezan “C.E.D” este format din Mitropolitul Primat, din toți Episcopii și Episcopii vicari, care fac parte de drept din acesta, din toți reprezentanții Clerului, aleși de către Cler,
Parohi, Stareți, Duhovnici, consilieri, numiți de către Mitropolit și de către un reprezentant al credinciosilor
mireni din orice Parohie dintre cele alese de aceștia, de eventualii reprezentanți ai altor Instituții religioase.
Va fi în funcție pentru o perioadă de cinci ani, iar membrii acestuia pot fi realeși.
Atribuțiile C.E.D sunt următoarele:
a) administrarea patrimoniului Bisericii;
b) redactarea anuală a bilanțurilor preventive și finale;
c) achiziția, vânzarea, transferul de bunuri mobile și imobiliare;
d) redactarea regulamentelor Arhidiocezei și a Parohiilor;
e) înființarea conform legilor, a școlilor, azilelor, și a tuturor instituțiilor și organelor sau asociațiilor
care activează pentru Biserică și care depind de aceasta.
C.E.D. alege dintre proprii membrii un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar General și un Trezorier.
ART. 13. Mitropolitul Primat este reprezentantul legal al Bisericii în fața terților, convoacă și prezidează C.E.D, se asigură că sunt respectate hotărârile și obiectivele Bisericii; poate deschide, închide conturi
curente poștale și bancare, solicita atribuiri, împrumuturi si credite.
ART. 14. Vicepreședintele, care poate fi ales din cler, preia atribuțiile Președintelui în cazul absenței
sau a unui impediment a acestuia. În cazul absenței sau a unui impediment, inclusiv a celui din urmă, toate
funcțiile vor fi asumate de către consilierul cel mai în vârstă.
ART. 15. Secretarul are funcția de redactare a proceselor verbale, de arhivare a registrelor și de a
acționa ca notar pentru diferite acte canonice. Acesta are funcția de consilier al Mitropolitului Primat în gestionarea Mitropoliei cu puterile care îi vor fi conferite de către C.E.D.
ART. 16. Consiliul Ecleziastic Parohial – C.E.P. – este compus din Preoții Parohiei, care fac parte din
acesta în calitate de membrii de drept dintre credinciosii mireni aleși din comunitatea parohială și dintre
reprezentanții eventualelor alte instituții parohiale, conform normelor indicate de către regulamentele diocezane.
C.E.P. colaborează cu episcopii și preoții, pentru programarea și realizarea activităților pastorale,
redactează anual bilanțurile preventive și finale ale parohiei și se ocupă de administrația acesteia, alege dintre membrii acestuia un președinte, un vicepreședinte și secretarul.
ART. 17. Președintele C.E.P este reprezentantul legal al parohiei în fața terților, acesta poate deschide
și închide conturi curente poștale și bancare, solicita încredințări, împrumuturi, credite cu acordul C.E.D.
Semnătura președintelui va fi întotdeauna cumulată cu cea a unui alt membru al Consiliului. Președintele
convoacă și prezidează C.E.P.
ART. 18. Vicepreședintele C.E.P. înlocuiește Președintele în cazul absenței sau în cazul unui impediment din partea acestuia. În cazul absenței sau a unui impediment inclusiv pentru cel din urmă, toate
funcțiile vor fi asumate de către consilierul cel mai în vârstă.
ART. 19. Colegiul de verificare este compus din trei până la cinci membrii, dintre care unul va fi numit
de către episcopi, unul de către parohii și unul de la alte instituții diocezane; eventualii alți membrii vor
putea fi desemnați de către Consiliul Diocezan.
Colegiul are funcția de revizuire a conturilor, de control a bilanțurilor Arhidiocezei, a Parohiilor și a
instituțiilor. Membrii activează în funcție pentru circa 5 (cinci) ani și pot fi realeși.
Membrii colegiului aleg din interiorul acestuia un președinte, un vicepreședinte și un secretar.
ART. 20. Norme comune pentru C.E.D și C.E.P.
Consiliile ecleziastice diocezane și parohiale vor fi constituite legal la prima convocare, cu prezența a
cel puțin jumătate plus unu din persoanele cu drept de vot; la a doua convocare indiferent de numărul celor
prezenți, cu drept de vot.
Avizul de convocare, care conține punctele cu ordinea de zi, va fi expediat prin intermediul unei scrisori recomandate sau prin intermediul unui alt mijloc corespunzător, cu dovadă de primire.
Este permisă reprezentarea prin intermediul unei procuri scrise.
Hotărârile vor fi luate cu majoritate simplă, cu excepția, în ceea ce privește C.E.D., pentru eventualele
hotărâri cu privire la transformarea, fuziunea sau dizolvarea MITROPOLIEI și pentru modificarea statutului, care vor fi aprobate cu votul a cel puțin o treime din persoanele cu drept de vot.
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Toate hotărârile vor fi înregistrate într-un proces verbal, transcris în registrul corespunzător, semnat de
către președintele adunării și de către secretar.
ART. 21. Toate funcțiile sunt cu titlu gratuit; este permisă exclusiv rambursarea cheltuielilor reale
suportate efectiv în interesul Instituției și documentate.
ART.22) Patrimoniul MITROPOLIEI este format din:
a) bunuri mobile și imobiliare aflate deja în proprietatea acesteia sau care vor fi achiziționate;
b) din ofrande, legate testamentare, donații, donații din partea credinciosilor, a instituțiilor și
asociațiilor;
c) tot ceea ce derivă din activități sociale, culturale și recreative;
d) venituri din alte activități.
Locașurile de cult, operele și instituțiile sunt la dispoziția întregii MITROPOLII; cei care le utilizează
vor beneficia exclusiv de acestea în baza funcțiilor deținute.
ART. 23) În cazul încetării activității instituției, patrimoniul acesteia va fi împărțit instituțiilor religioase și/sau sociale și Bisericilor Ortodoxe împreună cu MITROPOLIA. Beneficiarii vor fi indicați de către
Consiliul Ecleziastic Diocezan.
ART. 24) Pentru toate situațiile neprevăzute de prezentul statut, se va face trimitere expresă la prevederile Legislației italiene în vigoare și la codul Dreptului Canonic al Bisericii Ortodoxe. METROPOLIA
AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO ȘI EUROPA” va avea, de asemenea, posibilitatea
de emitere a documentelor interna corporis.
ART. 25) Se menționează că “METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E DELL´EUROPA” (MITROPOLIA AUTONOMĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ PENTRU BERGAMO
ȘI EUROPA”, va fi inclusă în cadrul tuturor raporturilor cu asociația deja existentă ASOCIAȚIA MITROPOLIEI AUTONOME CREȘTIN-ORTODOXĂ DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA și care activează pe teritoriul acesteia din data de 04 mai 2012.
Torino, corso Duca degli Abruzzi nr. 2, 23 (douăzeci și trei) ianuarie 2015 (două mii cincisprezece).
Semnătură indescifrabilă				
Scris de mână indescifrabil

Semnătură indescifrabilă

Nr. de înregistrare 17293
AUTENTIFICARE DE SEMNĂTURI
Subsemnatul domn ROBERTO MARNETTO, în calitate de notar în Torino, înregistrat în Camera notarilor din Torino și Pinerolo, certific faptul că domnii:
- POP Octavian, născut în Rodna – România – la data de 22 octombrie 1956, cu domiciliul în Bergamo
(BG), Via A. Furietti nr.7/B,
- BURUIANĂ GHEORGHE, născut în Lespezi (România) la data de 24 iulie 1968, de a căror identitate personală, în calitate de notar, m-am asigurat, au semnat documentul anterior, după ce acesta le-a fost
citit de către mine, fără prezența martorilor.
În Torino, Corso Duca degli Abruzzi, numărul 2, la data de 23 (douăzeci și trei) ianuarie 2015 (două
mii cincisprezece).
Semnătură indescifrabilă				
Scris de mână indescifrabil

Semnătură indescifrabilă

Subsemnata, DANDU DIANA MIRABELA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
ENGLEZĂ ȘI ITALIANĂ, în temeiul Autorizaţiei nr. 20798 din 2007, eliberată de Ministerul Justiţiei din
România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ITALIANĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.
TRADUCATOR
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SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE
DI ENTE RELIGIOSO
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