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numai Arhiepiscopia are dreptul s  vând  acele obiecte. Deci, ce înseamn  
aceasta? Bani, lei noi, euro, dolari, monede, etc. A adar, preotul în cele din urm  
este caterisit, pe alte 3 motive… Fire te, când vrei s  cau i buba cuiva, o g se ti. 

S  vedem ce declar  c lug rii de la M n stirea Crasna în „ap rarea 
controversatului Episcop: „de când era frate de M n stire era plin de mândrie i 
se vedea deja episcop”. C uta i pe youtube aceast  declara ie publicat  de ziarul 
News Buz u. Cu alte cuvinte, lor li se pare c  toat  lumea alearg  dup  bani, vor 
s  detalieze acest lucru public, dar nu arat  mai exact în ce vil  de lux locuie te 
nepotul Înalt Prea Sfin itului Cezar(Ciprian), ce ma ini îi stau la poart  i cu ce 
smerenie umbl  prin eparhia pe care nu o p store te, ci o domin , acolo unde, 
dac  cineva dintre preo i cuteaz  s  nu-i dea afacerea din care î i între in familiile, 
sunt caterisi i pe motiv de neascultare.Inalt Prea Sfin ite, m  mir  faptul c  nu-i 
obliga i i la alte fapte de alta natura, pentru virtutea ascult rii. Dumneata faci 
ascultare de cineva, cât  vreme e ti contestat de în i i ierarhii Bisericii Ortodoxe 
Române?! 

„Ca urmare, un a a-zis preot sau ierarh, care se pretinde ortodox – dac  nu 
face dovada hirotoniei sale de c tre episcopii uneia dintre cele 14 Biserici Ortodoxe 
surori canonice i, implicit, a comuniunii cu ace tia – nu poate fi considerat, din 
punct de vedere al Bisericii Ortodoxe universale, decât un preot sau un episcop fals, 
neadev rat sau necanonic, întrucât unitatea trupului hristic comunitar, asemenea 
celui sacramental, se reg se te, deopotriv , atât în pliroma Ortodoxiei (comuniunea 
celor 14 Biserici Ortodoxe autocefale), cât i în fiecare parte a ei (spre exemplu, 
Biserica Ortodox  Român ). De men ionat faptul c  demersul nostru nu vizeaz  
confesiunile cre tine istorice sau cultele neoprotestante, recunoscute de statul român 
i alte state europene, întrucât credincio ii ortodoc i români cunosc foarte bine 

diferen ele dintre ele i Biserica lor str mo easc  i, în consecin , nu exist  riscul 
vreunei confuzii cu privire la slujbele s vâr ite în loca urile de cult specifice acestor 
confesiuni, fie în ar , fie în str in tate.” 

Domniile lor folosesc aici termenul de „ortodoxie universal ”. Haide i s  
explic m mai detaliat ce neadev ruri încearc  s  expun ! Mitropolia din Bergamo 
face dovada hirotoniei, nicidecum cum afirm  domniile lor! Succesiunea noastr  
provine de la Biserica Ortodox  Rus  din Diaspora, care a primit autocefalia 
Bisericilor Surori în anul 1921. În anul 1924 o parte din Bisericile surori fac 
tulburare în Ortodoxia Universal , adoptând pentru uzul liturgic calendarul 
papist esc, cu grave abateri dogmatice, prin: anularea postului Sfin ilor Apostoli; 
suprapunerea unor 3 zile de post în S pt mâna Mare – a Pogorârii Sfântului Duh, 
când Sfin ii P rin i au l sat ca toat  suflarea s  NU POSTEASC  pentru a 
s rb tori întemeierea Bisericii Ortodoxe, iar acum, canonic, domnului Cezar 
Spiridon i se pare c  trebuie s  posteasc  2 zile „un post mare”, chiar i în 
s pt mâna de har i a Ortodoxiei! A adar, noi facem dovada hirotoniei, pe când 
domnia sa nu face dovada la ceea ce urmeaz : 

La aceast  adres  (www.dailymotion.com/video/xbwl21_cuvantul-ps-ciprian-
campineanu-in-c_news ) îl g si i pe domnul episcop numind o biseric  eretic  
„dreapt  credin ”. Asculta i cu aten ie ce poate spune în cadrul predicii sale din 
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Catedrala romano-catolic , unde nume te o confesiune eretic  i care nu are 
comuniune cu Biserica Ortodox , „dreapt  credin ”. Fapta lui este condamnat  
de Sfintele Sinoade i de Sfin ii P rin i cu CATERISIREA! Indiferent dac  nu-l 
caterise te Sinodul, tainele lui sunt NULE, începând de la Botez i pân  la 
hirotonie. A adar, necanonicul, vorbe te despre canonicitate! A fi canonic 
înseamn  s  respec i Sfintele Canoane, de la care vine termenul „canonic”! Iat  
câteva dintre canoanele unde Sfin ii P rin i spun clar c  activitatea lui ca i ierarh 
este nul : Canoanele 10, 11, 45, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. VI Ecumenic; 6, 9, 32, 33, 34, 37 
Laodiceea; 9 Tim. Al. 

Pentru cei ce nu au acces la internet i nu pot asculta predica, vom expune 
fotografie cu „arhiepiscopul canonic” înc lcând Sfintele Canoane: 

 
Cezar Spiridon adresându-se arhiepiscopului romano-catolic catolic „Înalt Prea 

Sfin ite” contrar M rturisirii Sfin ilor P rin i care numesc NESFIN ITOARE cele 
s vâr ite de eretici. 

În cea de-a doua fotografie, acela i fals (necanonic – c lc tor de canoane) 
arhiepiscop, se roag  împreun  cu episcopi i preo i de diferite confesiuni eretice. 
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Aici pute i vedea cum episcopul chiar „nu are interese lume ti” cum îi acuz  pe al ii 

c  au. Bog iile lui nu trebuie judecate, doar… între inute??? 
 
În continuare d m citire celor r spunse de dumnealor, dup  bunul plac, nu 

dup  adev r: 
„De aceea, chiar dac  legisla ia civil  a statelor actuale accept  ca legal  

existen a i func ionarea unor grup ri religioase separatiste ce se pretind ortodoxe 
(singurele la care ne-am referit în bro ura noastr  de informare), acestea nu sunt 
canonice (adev rate) i nici nu pot dobândi canonicitate, în afara Bisericii Ortodoxe 
Celei una, sfânt , soborniceasc  i apostolic .” 

REPET: Canonicitatea în ce const , pentru dumnealui, devreme ce ierarhia 
noastr  ia fiin  cu binecuvântarea Patriarhiei de Constantinopol, în acord cu 
împuternicirile urm toarelor Patriarhii: a Moscovei, Ierusalimului, Antiohiei i 
Serbiei, în anul 1921? Nu este vina noastr  c  ei au vurt s  se adune în întâlniri cu 
ereticii, s  recunoasc  erezii ca „dreapt  credin ”! Noi am p strat în continuare 
Ortodoxia, UNA SFÂNT  SOBORNICEASC , pe când, în doctrina ecumenist , 
la care este p rta  i Ciprian Spiridon, sus ine c  nu numai Ortodoxia este 
adev rat , iar în predicile lui auzim c  i catolicii sunt adev ra i 
credincio i…(accesa i link-ul de mai sus). Pentru el este doar o formalitate a spune 
„Una Sfânt ” doar când vine vorba s  ne atace pe noi, iar în practicile lui vedem 
c  nu numai UNA i se pare a fi Sfânt , ci i alta sau altele. 
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Continu m cu scrisoarea domnilor de la Buz u: „În acest sens, Arhiepiscopia 
Buz ului i Vrancei are obliga ia, iar credincio- ii din cuprinsul ei au dreptul de a fi 
corect informa i cu privire la aceste chestiuni, care îi pot induce în eroare, 
periclitându-le, în cele din urm , îns i mântuirea, tiut fiind faptul c  harul 
Preasfântului Duh, Duhul Adev rului i principiul comuniunii în Hristos, nu 
lucreaz  (opereaz ) decât în Biserica autentic , p str toarea, prin succesiune 
apostolic , a adev rului mântuitor.” 

Oare, nu le este ru ine s  mint  într-un asemenea fel? Este demn pentru o  
arhiepiscopie, cu tradi ie veche, s  duca oamenii la secund  in eroare? Exact mai 
sus încerca s  duc  lumea în nent i s  sus in  ideea c  ei cred c  exist  doar o 
singur  Biseric  adev rat . Dar, ce ne scriu ei aici??? C  Harul Sfântului Duh 
lucreaz  doar în Biserica autentic ! Perfect adev rat… doar c , tot ei se contrazic, 
f când slujbe în ve minte cu episcopi eretici de alte confesiuni. Deci, dac  Harul 
lucreaz  numai în Biserica Ortodox , atunci ei de ce încalc  Dreapta Credin  i 
slujesc cu ereticii, confirmându-le tainele? Iat  cum în i i î i v desc modul 
mincinos prin care încearc  manipularea maselor de oameni naivi, fire te, s -i 
citez, pentru „foloase necuvenite” i bani, doar nu pentru dragul de a manipula. 

În continuare ve i vedea c  arhiepiscopul Cezar(Ciprian) nu- i d  silin a s - i 
înve e adep ii cultura teologic , fapt pentru care, iat  o groaznic  erezie, o 
groaznic  afirma ie prin care, iar i, se contrazic: 

ATEN IE!!!: Cât prive te grup rile parareligioase din ar  i din str in tate – 
precum a azisa Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e dell’Europa 
(nerecunoscut  nici de Biserica romano-catolic ) sau cea de la Bucure ti, intitulat  
Mitropolia Autonom  dup  Vechiul Calendar „Episcop Gherasim“ – acestea nu pot fi 
socotite canonice atâta vreme cât a a-zisul Thomos de recunoa tere a lor este emis de 
conduc torul unei alte structuri necanonice din SUA, care nu este recunoscut  nici 
de Biserica Ortodox  din America (OCA), i cu atât mai pu in de Patriarhia 
Ecumenic  (a se vedea r spunsul primit de Patriarhia Român  de la cele dou  
Biserici). 
Din punctul lui de vedere, am fi fost „canonici” dac  ne-ar fi recunoscut Biserica 
catolic ! Un punct de vedere mincinos, fals, eretic i mâr vesc prin care sfideaz  
ceea ce spun Sfin ii P rin i i pune pre ul suprem pe ceea ce vrea el s  zic . Drept 
urmare, Sfin ii P rin i sunt nuli în hot râri – pentru acest fals canonic i c lc tor 
al Sfintelor canoane – iar ceea ce spune dumnealui este liter  de lege. În ceea ce 
prive te canonicitatea Bisericii noastre, vreau s  v  atrag aten ia c  în Sfintele 
Canoane citate mai sus este STRICT INTERZIS de Sfin ii P rin i s  iei în chirie 
sau concesionare… pe o anumit  perioad  de timp, cu bun  tiin , o biseric  
eretic , s  s vâr e ti Sfintele Taine acolo,binestiind , c  dup  un timp revin ereticii 
i pâng resc a ez mântul. Tocmai de aceea Biserica noastr  respect  ceea ce spun 

Sfin ii P rin i i NU ÎNCHIRIAZ  biserici eretice, cum fac ierarhii Patriarhiei 
Române(in diaspora) 

. Privind lucrurile din contextul scrisorii, i „episcopii canonici” care au 
comuniune cu Cezar Spiridon au închiriat garaje, bojdeuci, farmacii, magazine 
etc., transformându-le în Biserici; dar, acest aspect îl ve i observa pe parcursul 
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scrisorii, cum încearc  iar i s  manipuleze. Pân  atunci d m citire abera iilor 
dumnealor: 

„A adar, din informa iile pe care le de inem, Dl Octavian Pop Bindiu, autorul 
Scrisorii deschise nr. 161/13 iulie 2016, a fost hirotonit ieromonah în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române, slujind la Penitenciarul G e ti, dar a pierdut preo ia lucr toare 
prin actul de caterisire i excludere din monahism, emis de c tre Preafericitul P - 
rinte Patriarh Teoctist, în decembrie 2006, din pricina slujirii sale cu ereticii i 
schismaticii unor structuri religioase necanonice din Ucraina, acolo unde, ulterior, 
pretinde c  a fost i „hirotonit“ întru arhiereu, ritual ce nu poate fi socotit valid de 
Biserica Ortodox , atâta timp cât a fost oficiat tot de ierarhi necanonici.” 

Cât se poate de neadev rat! Un cleric nu este „domn” i un catolic „înalt prea 
sfin it”; dar, în exprimarea domnului Cezar Spiridon, c lc torul de Sfinte 
Canoane, se vede clar cum c  afirm  despre P rintele protosingel Octavian 
(Onufie Pop) pe atunci, nicidecum ieromonah, care, de asemenea, este o alt  
treapt  clerical , era canonic i slujea în Biserica Ortodox  Român . În cel mai 
r u caz, nu te po i adresa unui sfin it slujitor cu „domnule (dl.)” ci cu „sfin ia sa”. 
În alt  ordine de idei, domnia sa nu cunoa te nici pe departe ce înseamn  
schismatic sau eretic: schismatic înseamn  rupt de comuniunea Bisericii, iar eretic 
înseamn  c zut de la m rturisirea Bisericii – a a cum cade el, înc lcând ce 
hot r sc Sfintele Sinoade Ecumenice, prin slujirea cu ereticii. Ca urmare, 
niciodat  nu poate fi cineva „schismatic i eretic” ci ori schismatic, ori eretic. Aici 
se refer  la Patriarhia de Kiev, dar, în mod aberant, v  vom dovedi i de ce! Dar, 
pân  a vedea documentul, vreau s  mai amintesc i faptul c  nu avea cum s  fie 
f cut  acea „caterisire” de c tre patriarhul Teoctist în decembrie 2006, f r  
num r, f r  dat , f r  document real, doar date cu de la sine surs  „decembrie 
2006”… Ori, p rintele Onufrie avea toate documentele de ie ire canonic  din 
eparhia sa i a aderat la Patriarhia de Kiev în primavara anului 2006, deci, cu 3, 
anotimpuri mai devreme decât spune Cezar Spiridon (iarn , toamn , var )… 

Acum, s -i l murim ce înseamn  Patriarhia de Kiev, de data aceasta cu 
dovezi „canonice”… Sunt valabile ori nu tainele s vâr ite de aceast  Patriarhie? 
Dac  nu sunt valabile, l sa i-ne s  ne îndoim c  sunt canonice doar în momentul în 
care episcopi precum Cezar Spiridon le trimit un email prin yahoo, gmail sau 
facebook s  le confirme „de la acest mail ave i har i lucrare haric ”… Trecând 
peste modul ironic în care dumnealor ne-au abordat în ambele materiale i modul 
reciproc în care i noi i-am abordat întocmai, v  voi trimite pe pagina agen iei de 
tiri Basilica (cu toate c  este un termen catolic), a Patriarhiei Române, în care, în 

mod surprinz tor, la 15 iulie 2016, chiar în ziua în care noi trimiteam o scrisoare 
Patriarhului cu referire la abuzurile lui Cezar Spiridon alias arhiepiscopul 
Ciprian, apare o tire: Patriarhia de Constantinopol este în dialog cu Patriarhia de 
Kiev i, în cele din urm , Patriarhul Constantinopolului afirm  c  aprob  cererea 
guvernului ucrainean privind analizarea acord rii autocefaliei Patriarhiei de Kiev. 
Iat  dovada i sursa Patriarhiei Române: http://basilica.ro/autocefalia-bisericii-
ucrainei-va-fi-analizata-de-o-comisie-sinodala-a-patriarhiei-ecumenice/ 
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ierarhul nu cunoa te situa ia nici m car într-unul. De ce? Pentru c  acuza ia 
aceasta este foarte grav , fals  i prob  în vederea plângerii penale pe care suntem 
îndrept i i s  o înaint m aici în Italia, unde func ioneaz  Mitropolia noastr . În 
ceea ce prive te „credincio ii lui din cele dou  jude e”, noi avem lista complet  a 
credincio ilor Mitropoliei noastre, care provin din: Rusia, Bulgaria, Republica 
Moldova,Ucraina etc. i credincio i ortodoc i pe stil vechi, mai pu ini la num r, 
dar, din p r ile Ardealului i Banatului, care îl cunosc pe Mitropolitul Bisericii 
noastre de peste 30 de ani. Acum s  ne întreb m, din care ar  enumerat  mai sus 
face parte Buz ul sau Vrancea? Este prea clar cum domniile lor încearc  s  se 
eschiveze; dar, cum bine tim din proverb c  „minciuna are picioare scurte” iat  i 
rezultatul. 

„Uite sursa, nu e sursa” cam a a în elegem din citatul urm tor, continuare a 
aceleia i scrisori:  

„Preciz m c  bro ura de informare, editat  de Arhiepiscopia Buz ului i 
Vrancei, are un caracter misionar, i nu unul de „r fuial “ cu una sau mai multe 
persoane care se simt ofensate de apari ia ei. Aceasta a fost distribuit , în loca urile 
de cult (nu prin libr rii sau magazine biserice ti), doar credincio ilor ortodoc i 
români din Eparhia noastr , inând seama de faptul c , în ora ul Foc ani, s-a 
format, deja, o grupare schismatic , parareligioas , care a aderat la una din a a-
zisele mi- tropolii autonome necanonice. În plus, pe un site de tiri 
(http://www.newsbuzau.ro/), a fost postat  o informa ie – preluat  apoi i pe pagina 
de facebook a fondatoarei acelei grup ri – în leg tur  cu implicarea „mitropolitului“ 
Onufrie Pop într-o ac iune de înfiin are a unei episcopii pe teritoriul jude ului 
Vrancea. Este adev rat c , ulterior, tirea a fost retras  de pe site, dar aceasta a creat 
deja o stare de indignare i tulburare în rândul preo ilor i credincio ilor din Eparhia 
noastr , care i-au exprimat dorin a de a fi informa i în leg tur  cu aceste structuri 
paralele, pretinse biserice ti”. Cu alte cuvinte, surse false de pe internet, fac obiectul 
discrimin rii dintr-o bro ur  editat  de eparhia domnului Cezar Spiridon, care, 
pân  la urm , în i i recunosc c  nu este o tire corect . Nu este vina noastr  c  
domnia sa este mai preocupat de internet, decât s  constate c  Mitropolia de 
Bergamo nu are nici o implicare în jude ele pe care dumnealui le are sub 
jurisdic ie. Nu este vina noastr  c  dumnealui nu verific  sursele i dezinformeaz , 
având la baz  alte dezinform ri. 

Mitropolia de Bergamo nu desf oar  activit i pe teritoriile Buz u i 
Vrancea, nu a desf urat i nici nu are vreun credincios în registrele de membri ai 
Mitropoliei, care s  fie originar din aceste dou  jude e din România. Mai mult de 
atât, am fost informa i c  un alt ierarh din Italia va merge la sfin irea unei Biserici 
din Buz u, dar care este la origine italian i nu este aceea i persoan  cu 
Mitropolitul Onufrie Pop. Trebuie men ionat înc  o dat  c  Mitropolia Autonoma 
Ortodox  de Bergamo, nu are comuniune cu nici un preot care î i desf oar  
activitatea sacerdotal  pe teritoriul Buz ului   si Vrancei. 

Prin urmare, transmitem arhiepiscopului Cezar (Ciprian) Spiridon, 
urm toarele cuvinte ale Mitropolitului Onufrie Pop din Bergamo: 
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SCRISOAREA MEA C TRE RODNENI 

 

Dragii mei cons teni, 
 
Ast zi 3 septembrie i mâine 4 septembrie 2016, sunt zilele comunei 
RODNA (prima edi ie) în care m-am n scut i am copil rit al turi de dvs. 
Îmi pare r u c  sunt departe i nu pot fi prezent la marele eveniment. Dar 
cu sufletul sunt acolo! Sunt dou  zile de s rb toare, de petrecere 
împreuna cu dragoste i voie bun . E timpul împ c rii întreolalt ! 
Rodnenii întotdeauna au dovedit prin fapte i nu prin vorbe, c  sunt 
oameni harnici i credincio i i au tiut s  fie primitori i iubitori de 
semeni! Sunt convins c  i ast zi i mâine ve i fi la fel! Fi i uni i i 
practica i iubirea! Dumnezeu este iubire! Rodna a trecut prin multe 
încerc ri de-a lungul istoriei, dar a rezistat datorit  oamenilor destoinici, 
iubitori de adev r i dreptate. RODNA a avut academicieni, profesori 
universitari i oameni de tiin  de renume mondial, cu care ne mândrim. 
Dar are i o istorie milenar , de aceea Rodna trebuie s  arate bine i 
frumos! i iat  c  acum s-a g sit omul care s  o aduc  din nou pe treptele 
slujirii în istoria neamului. Este vorba de tân rul primar VALENTIN 
GRAPINI. Fi i mândri cu el! L-a i ales i cred c  nu v  v-a dezmin i i 
dezam gi. A a cum a promis va i face! De aici din Italia, de la Bergamo, 
m  al tur i eu bucuriei dumneavoastr , dragi cons teni, i închin un 
pahar de vin în cinstea oaspe ilor care vor veni, în cinstea consiliului local, 
a domnului primar i a tuturor celor care ostenesc i trudesc pe 
meleagurile Rodnei. 
 
LA MUL I ANI RODNA! LA MUL I ANI DOMNULE PRIMAR VALENTIN 
GRAPINI! LA MUL I ANI DRAGI CONS TENI! 
 
Cu dragostea i pre uirea mea, MONS. DR. OCTAVIAN POP, 

Bergamo, Italia 
3 sept. 2016 
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– 60 DE ANI DE VIAȚĂ, ÎN SLUJIREA LUI HRISTOS –
ÎNALT PREA SFINȚITUL DR. ONUFRIE POP

ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT

Nr. 177/17 octombrie 2016

Prea Cucernici si Prea Cuviosi Părinţi,
Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

La data de 22 octombrie Înalt Prea Sfinţitul Părinte Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop 
de Bergamo şi Mitropolit al Mitropoliei Autonome 
Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa împlineşte 
vârsta de 60 de ani. Cu acest prilej, vă vom prezenta un 
material biografic în care îl redescoperim pe omul de 
cultură, scriitor, teolog şi model de simplitate pentru 
noi toţi, arhierei, preoţi, călugări şi mireni ai 
Mitropoliei noastre si nu numai.

Inalt Prea Sfintia Sa,s-a născut la 22 octombrie 
1956 în comuna Rodna, Jud. Bistriţa Năsăud, România, 
fiind cel de-al doilea copil al părinţilor Simon şi 
Maria(tatal decedat din anul 2007), ambii muncind în agricultură pentru a-şi creşte cei 
doi copii. Tatăl său a fost un mare patriot român,suferind pentru aceasta in timpul 
regimului de trista amintire.

A urmat şcoala generală în 
localitatea natală RODNA până 
în anul 1971. Apoi  Scoala 
profesionalăde constructii  din 
mun. Dej, jud.Cluj. pe care a 
absolvit-o în anul 1973. Între anii 
1974 şi 1976 satisface stadiul 
militar la Unitatea Militară nr. 
01386/II din mun. Roman, jud. 
Neamţ. Înainte de stagiul militar, 
cât şi după acesta, Octavian Pop, 

a lucrat ca maistru mecanic în Exploatarea Minieră Rodna.
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La data de 2 februarie 1977 a intrat ca frate la Mănăstirea Neamţ, sub ascultarea 
părintelui stareţ arhim. Efrem Chiscariu. La 6 august 1977 este tunsns rasofor(prima 
treapta a calugariei). În acelaşi an la 1 septembrie intră la Seminarul Teologic Ortodox 
de la ManastireaNeamţ cu 
binecuvântarea Patriarhului Iustin 
Moisescu, fiind admis al treilea. La 15 
septembrie 1978 se transferă la 
Seminarul Teologic Ortodox din 
Bucureşti şi a fost închinoviat la 
Mănăstirea Căldăruşani din jud. Ilfov. 
La Căldăruşani a îndeplinit funcţia de 
econom al Mănăstirii.

La 9 iunie1979 de praznicul 
Pogorârii Sf. Duh este tuns în monahism  
primind numele de călugărie Olivian. De aici, este transferat la Mănăstirea Sinaia  
jud.Prahova pentru a îndeplini funcţia de supraveghetor la muzeul mănăstirii.

În 1980 este transferat la Mănăstirea Cocoş, jud. Tulcea, tot ca supraveghetor de 
muzeu, ocupând şi funcţiile de secretar şi contabil.

La data de 5 octombrie 1980 este hirotonit ierodiacon de către Arhiepiscopul 
Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos. Este trimis din nou la Bucureşti unde-şi 
continua studiile Seminarului Teologic Ortodox , slujind ca ierodiacon la Mănăstirea 
Radu Vodă. În anul 1982 susţine examenul de diplomă tot la Seminarul Teologic 
Ortodox din Bucureşti. După terminarea seminarului primeşte binecuvântarea 
Patriarhului Iustin Moisescu pentru a fi închinoviat în Arhiepiscopia Timişoarei şi 
Caransebeşului, ca slujitor la Mănăstirea „Izvorul Miron”, loc. Româneşti, jud. Timiş, 
intrând sub omoforul Mitropolitului Nicolae Corneanu, al Banatului.

Este hirotonit în treapta preoţiei, la 6 noiembrie 1982, de către Prea Sfintitul 
Episcop Vicar Timotei Seviciu,actualul Arhiepiscop al Aradului, în catedrala din 
Timişoara, pe seama Mănăstirii „Sf. Ilie de la Izvor” din Bocşa Vasiova, jud. Caraş 
Severin. Aici se îngrijeşte de mai multe lucrări la complexul mănăstiresc, iar după 3 ani 
de zile termină ostenelile şi 
Mănăstirea este încununată cu 
resfinţirea Bisericii, de către Prea 
Sfinţitului Timotei Seviciu. În 
acelaşi timp îşi continuă studiile la 
Liceul industrial nr. 2 din Bocşa 
Vasiova, în 1985 promovând anul 
IV, după care este transferat la 
Liceul „Traian Vuia” din Făget, 
jud. Timiş. Văzând activitatea sa 
fructuoasă, Mitropolitul Nicolae 
Corneanu îl numeşte Stareţ  la 
Mănăstirea „Izvorul Miron” din loc. 
Româneşti, jud. Timiş.
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Pentru activitatea depusă la Mănăstirea „Izvorul Miron” Mitropolitul Banatului, 
Nicolae Corneanu, îl hiroteseşte Protosinghel la data de 
20 iulie 1987, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a mănăstirii, fondat a de 
primul Patriarh al României , Miron Cristea.

În anul 1988 este înscris la Institutul Teologic de 
Grad Universitar din Sibiu, actuala Facultate de 
Teologie „Andrei Şaguna”. În anul 1992 devine 
licenţiat în Teologie Pastorală, cu media 9,33. L-a avut 
îndrumăt  pe marele Profesor Universitar Arhidiaconul 
dr. Ioan N. Floca,caruia i-fost si ucenic.

Activitatea sa didactică în calitate de scriitor 
începe în cadrul Mănăstirii „Izvorul Miron” unde 
publică 20 de cărţi ce cuprindeau poezii, proză, articole 
şi studii teologice. În 1991 începe Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, 
pe care o absolva în 1996,iar  în 1997 devenind licenţiat in drept cu media 7,97.

Şi pe plan local, actualul Mitropolit Onufrie, a adus un aport cultural deosebit de 
apreciat, înfiinţând ziarul local „Margina” cu sprijinul primăriei Margina, jud. Timiş. 
Este redactor şef până în septembrie 1995.

În anul 1996 devine preot capelan la Centrul de 
Reeducare Găeşti jud. Dâmboviţa, până în anul 2006. Aici, 
de la început, îndeplineşte funcţia de duhovnic şi pedagog, 
iar mai pe urmă, la 5 iulie 1997, începe lucrările de 
construire a Bisericii cu hramul „Sf. Ioan Gură de Aur” cu 
binecuvântarea   regretatului arhiepiscop Vasile Costin. La 
15 septembrie 1997 încep lucrările de pictură, iar la 13 
noiembrie 1997, după terminare, este sfinţită de către 
Arhiepiscopul Vasile Costin.

Pentru munca depusă, atât din punct de vedere 
cultural şi didactic în folosul comunităţii, Patriarhul 

Teoctist îl decorează cu „Crucea Patriarhală”(cea mai inalta distinctie pentru clerici) la 
13 noiembrie 1997 cu ocazia sintirii.
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Decoraţia „Crucea Patriarhală” oferită de Prea Fericitul Părinte Teoctist.
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Este fondatorul revistei „Lumină şi Speranţă” din anul 1996, publicaţie de cultură, 
opinie şi informare al Centrului de Reeducare Gaesti. Această revistă depăşeşte 
graniţele ţării şi se bucură de aprecieri atât în România cât şi în alte ţări ale lumii. În 
anul 1999 înfiinţează Buletinul „Cuvânt şi Suflet” care apare până în anul 2006; iar în 

2001 înfiinţează revista 
semestrială „Phoenix”a Scolii 
Generale clasele I-VIII din cadrul 
C.R.Gaesti.

În anul 1988 începe studiile 
postuniversitare ale Facultăţii de 
Drept „Nicolae Titulescu” din 
Craiova, pe care le-a absolvit cu 
punctajul maxim. În paralel cu 
aceste studii, a urmat şi cursurile 
postuniversitare la Universitatea 
Politehnica din Timişoara, la 
examen obţinând media 9,40.

În anul 1999 începe cursurile de doctorat in drept la Academia de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept din Chişinău, devenind 
doctorand iar  la 27 aprilie 2001, obtine  titlul de „Doctor în Ştiinţe Juridice”  Diploma 
nr. 1280/21 iunie 2001, eliberat de Comisia Superioară de Atestare a Republicii 
Moldova.

Începând cu 20 august 1999, prin decizia Senatul Universităţii de Criminologie din 
Chişinău, devine cadru didactic la catedra de „Drept Public” (1999-2001), lector 
universitar (2001-2002), lector universitar superior la catedra „Drept Penal şi 
Criminologie” (2002), conferenţiar interimar (2002-2003), conferenţiar universitar la 
catedra de Drept a Facultăţii de Drept din cadrul 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Republica 
Moldova (2004-2010). În 26 octombrie 2006, Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii 
Moldova la recomandarea Senatului Universitatii din 
Bălţi, a conferit titlul „ştiinţifico-didactic de 
„Conferenţiar Universitar”.Pe parcursul anilor a obtinut  
numeroase  diplome, distincţii şi decoraţii bisericeşti,dar  
şi de stat.

Între anii 1990-2011 a publicat un număr de 116 
lucrări de pastorală, ştiinţe juridice, psihopedagogie, 
proză, poezie, istorie, sociologie şi tehnologie. Între anii 
1985 şi 2011 publică 1200 articole în diferite ziare şi 
publicaţii (periodice şi cotidiene), reviste din ţară şi din străinătate, în diferite domenii, 
150 de predici, 114 recenzii de carte, prefaţând  si 12 cărţi ale unor autori diferiţi.

Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop nu a fost doar autorul atâtor cărţi şi lucrări, ci 
şi subiectul unui număr de 13 cărţi, scrise de autori diferiţi, despre Înalt Prea Sfinţia Sa. 
În perioada 1990-2011 apar peste 362 articole care-i menţionează activitatea 
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publicistică, culturală, teologică şi ştiinţifică, atât în presa din România, cât şi din 
străinătate.

Şi-a continuat activitatea publicistică şi după anul 2011, până în ziua de astăzi 
venind în atenţia cititorilor fideli cu diferite teme şi subiecte importante pentru 
societatea modernă.

Pe când era cadru didactic în Republica Moldova a slujit ca Protosinghel, 
începând cu anul 2006, sub ascultarea Patriarhiei de Kiev, sub omoforul Prea Sfinţitului 
Filaret Pancu, Episcopul Moldovei de Răsărit. 
Slujeşte ca protosinghel în perioada aprilie-iunie 
2006, după care este numit preot misionar pentru 
Comunitatea Europeană, apoi este numit în 
funcţia de vicar administrativ şi exarh, tot pentru 
Comunitatea Europeană, stabilindu-şi sediul în 
Torino, Italia.

În anul 2007 este ridicat la rangul de 
Arhimandrit Mitrofor, rămânând în funcţia de 
vicar administrativ până în anul 2008, când 
primeşte binecuvântare de ieşire din Eparhie de la 
Episcopul Filaret, afiliindu-se Mitropoliei Ortodoxe 
din Milano – Italia. La 20 iunie 2008 este ales Episcop Vicar de către Sf. Sinod, iar la 29 
iunie a aceluiaşi an este hirotonit în treapta de Arhiereu (Episcop) de către Mitropolitul 
Evloghie, Arhiepiscopul Luca şi Episcopul Avondie, în Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din 
Milano. Cu acest moment, primeşte numele de arhiereu    ONUFRIE „ de Sondrio şi 
Vercelli”.

La 31 august 2008 este ridicat la treapta de Arhiepiscop de Bergamo  şi numit 
Exarh pentru Europa de Est.
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GRAMATA DE HIROTONIE ÎNTRU ARHIEREU A MITROPOLITULUI  ONUFRIE.
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În data de 4 Mai 2012 Mitropolia Ortodoxă Autonomă din America, 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 să fie încredinţată spre păstorire Înalt Preasfinţitului Dr. Onufrie Pop, 
devenind astfel: Arhiepiscop și Mitropolit Primat al Mitropoliei care astăzi poartă 
numele canonic și juridic de: Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă de Bergamo și 
Europa.

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 Arhiepiscop şi Mitropolit.
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THOMOSUL DE AUTONOMIE conferit de Mitropolia Ortodoxă a Americii.
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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, 

Rusiei și Bulgaria

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
Protocolul nr. 7 (traducere după original)

Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),

Primat al Sfîntului Sinod.
 Eminenței Voastre, Mitropolitul Onufrie de Bergamo
Dragul nostru frate,
Hristos a Înviat.
 Am primit cu bucurie cererea dumneavoastră din data de 22 aprilie/ 4 mai 2012, pentru 
dumneavoastră si Arhiepiscopul Varsanufrie ca ierarhi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe din 
Europa de Vest, acum când Mitropolitul Evloghie a demisionat de la conducerea 
Mitropoliei de Milano și Aquileia, noi vă punem, împreună cu asociația recent înființată 
(Asociația” Mitropolia Creștin Ortodoxă după Vechiul Calendar in Italia”, Cod Fis.: 
95198720161, situată în Bergamo), sub protecția noastră și intenționăm să susținem 
Mitropolia dumneavoastră pentru a fi inclusă în Tomosul de comuniune euharistică cu 
Biserica noastră sora, Adevărata Biserică Ortodoxă a Greciei, Rusiei, Bulgariei și 
Georgiei.
Ca frați mai mari în Sfântul Sinod, am fost binecuvântați să primim statutul de 
Mitropolie Autonomă în anul 2011 de la Primatul Mitropoliei de Milano și Aquileia, a 
cărei superioritate a fost stabilită pentru prima dată în Occident, prin Tomosul 
Arhiepiscopului Atenei, Auxentios în 1984, și mai târziu prin Tomosul Patriarhului 
Volodymyr al Kievului în 1993, care a recunoscut Mitropolia de   Milano si Aquileia, ce 
a fost fondată de Sfântul Apostol Varnava, și am stabilit:
1)       Scanul din  Milano și Aquileia a fost eliberat și Mitropolitul Onufrie de Bergamo 
are dreptul de a servi în calitate de Locum Tenens al acestui Scaun în temeiul acordului 
nostru, și de a înregistra acestea cunform legislației, în locațiile Bisericilor noastre.
 2)       De îndată ce Mitropolit Onufrie și Arhiepiscopul Varsanufrie al 
Cernăuțiului,Hertei si Bucovinei de Nord vor rămâne în Mitropolia Europei de Vest 
(Mitropolia Autonomă Creștin Ortodxă  după Vechiul Calendar in Italia), ei vor putea 
să aleagă un candidat pentru a servi ca Episcop auxiliar pentru Mitropolie.
 3)       Vom sprijini ierarhii care vor rămâne în Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă 
după Vechiul Calendar in Italia, în comuniunea euharistică cu frații noștri Mitropoliți 
din Grecia, Rusia, Bulgaria si Georgia.

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

Umilul tău Părinte în Hristos Domnul nostru,
Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),

Primat al Sfîntului Sinod
Arhiepiskop de New York.
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TOMOS - Protocolul 10 ( traducere dupa 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 Sfîntului 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 Ierarhi 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 sa 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 si 
Primat al Sfântului Sinod în egalitate cu noi și fratii nostri Primatii Bisericilor Surori 
Creștin Ortodoxe, cu toate drepturile cuvenite, privilegiile și distinctiile: Camilafca alba, 
doua Engolpioane și Crucea ce aparține acestui rang.
Ca Sinod autonom, Sfântul Sinod al Italiei va avea dreptul să aleagă și să hirotoneasca 
Clerul și Episcopii în Italia și în alte state unde Sfântul Sinod are enoriași, creștini pe rit 
vechi a Bisericii Ortodoxe, respectând atribuțiile teritoriale a Sfântului Sinod și a 
Bisericilor noastre surori din Europa de Vest. Rangul de Primat este incredințat cu 
sarcina de a numi Ierarhii Sfântului Sinod și de stabili în conformitate cu Sfintele 
Canoane parohii, mănăstiri și misiuni Ortodoxe, primirea într-un mod adecvat în cadrul 
acestor Canoane pe cei care doresc să slujească Sinodului său ca Episcopi, Preoți, 
Diaconi, monahi sau monahii.

Eliberat sub semnătura și ștampila noastră  la data de 14/27 august (OS), în anul 
Domnului Hristos, doua mii doisprezece, si șapte mii cinci sute douăzeci, de la crearea 
lumii,si al  treizeci și doilea an al Episcopiei noastre.

Preafericitul Părinte, IPS Mitropolitul Ioan (LoBue),

Primat al Sfântului Sinod
Arhiepiskop de New York.
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În prezent, Mitropolia Autonomă Creștin Ortodoxă de Bergamo și Europa este 
într-un permanent progres. Prin străduința și osteneala Înalt Prea Sfințitului Dr. 
Onufrie Pop, Arhiepiscop și Mitropolit, Biserica a fost recunoscută oficial de statul 
italian, avându-și sediul în orașul Bergamo – Italia. De asemenea, Eparhia se extinde în 
mai multe țări ale Uniunii Europene, purtând cu demnitate Credința Creștin-Ortodoxă 
și propovăduind Adevărul Mântuirii neamului omenesc în mai multe limbi, precum: 
italiană, română, spaniolă, ucraineană, rusă, etc. În mare parte, credincioșii Mitropoliei 

sunt ortodocși pe stil vechi 
(Calendarul Patristic – Iulian), 
cât și credincioși români, care și-
au regăsit liniștea duhovnicească 
și întărirea eclesiastică în 
Misiunile (Parohiile) Mitropoliei 
de Bergamo.

În acord cu libertatea 
religioasă reglementată de toate 
țările europene și nu numai, 
Mitropolia de Bergamo nu 
îngrădește dreptul nimănui de a 
cunoaște Cuvântul Lui 
Dumnezeu, de a lua parte la 

Sfintele Slujbe sau Ierurgii bisericești. Din acest punct de vedere, celelalte Biserici nu au 
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prezentat nici un fel de opoziție față de Autonomia acestei jurisdicții, cu excepția unor 
abuzuri de putere și modalități de informare intenționat-greșită, din partea unor clerici 
sau ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Aceștia au căutat să minimalizeze importanța 
și activitatea Mitropolitului Onufrie Pop, pe vremea când era cleric si slujitor al Bisericii 
Ortodoxe Romane, încercând să scoată în evidență o istorisire modificată în favoarea 
discreditării mincinoase a acestuia. De pildă, unele atacuri au venit chiar din partea 
Arhiepiscopului Buzăului, făcând asocieri între persoane care nu au, sau care nu au 
avut niciodată legătură cu Mitropolia noastră, doar cu scopul de a crea o impresie 
negativă cititorilor.

Sfântul Sinod al Mitropoliei de Bergamo, s-a străduit de fiecare dată să aducă în 
atenția credincioșilor istoria reală, în detrimentul persoanelor rău intenționate care vor 
să ascundă adevărul.

Pentru că se împlinesc 60 de ani de la nașterea Mitropolitului Bisericii noastre, 
Înalt Prea Sfintitul Dr. Onufrie Pop, vom prezenta câteva note de apreciere venite din 
partea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, prin care acestia, erau încântați de 
implicarea prosperă a Înalt Prea Sfinției Sale în viața bisericească, atât ca stareț, preot 
slujitor cât și ca scriitor si publicist etc.

După cum am amintit mai devreme, doi Patriarhi ai României l-au susținut pe 
Inalt Prea Sfintitul. Dr. Onufrie Pop (Octavian nume civil – Olivian nume de călugărie), 
Prea Fericitul Iustin Moisescu,de vrednica amintire, care îi acordă binecuvântarea 
ierodiaconului (pe atunci) Olivian Pop, pentru a fi închinoviat în Arhiepiscopia 
Timișoarei, mai apoi fiind hirotonit în treapta preoției de către actualul Arhiepiscop al 
Aradului,dr. Timotei Seviciu și de asemenea Prea Fericitul Teoctist Arăpașu,de vrednica 
amintire, care-i conferă distincția de merit și apreciere „Crucea Patriarhală”.

Biserica Mănăstirii „Izvorul Miron” refăcută de Inalt Prea Sfintitul Dr. Onufrie pe când 
era stareţ(1985-1995) şi Biserica de la Penitenciarul  Găeşti, ctitorită de Înalt Prea Sfinţia 

Sa(in doar trei luni de zile)pe cind era preot capelan(1996-2006) , drept pentru care a 
primit decoraţia „Crucea Patriarhală” de la regretatul Patriarh Teoctist Arapasu.
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SCRISORI ALE IERARHILOR BISERICII ORTODOXE ROMANE

ROMÂNIA
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI ŞI

SĂTMARULUI

Doresc din tot sufletul, ca şi în anul acesta, noi toți fiii lui Adam, să gustăm din plin 
din dumnezeiască bucurie pe care ne‐a făcut‐o Dumnezeu Tatăl, când l‐a trimis pe Fiul 
Său, Domnul nostru Iisus Hristos, să se nască pe pământ şi să ne mântuiască de tot răul. 
De această mare bucurie, a Naşterii Domnului, doresc să aveți parte toată viața, iar Anul 
Nou 2004, să vă aducă şi împlinirea tuturor dorințelor bune, sufleteşti şi trupeşti 
deopotrivă.

Mulțumesc din toată inima pentru frumoasele urări pe care mi le-ați trimis cu ocazia 
Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale Anului Nou!

Hristos S‐a născut, preamăriți‐L!

† JUSTINIAN
EPISCOPUL MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI

Baia Mare, 10 ianuarie 2004

PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

Prea Cuvioase Părinte,

Vă transmitem alesele noastre mulțumiri pentru urările făcute cu prilejul aniversării zilei 
de naştere. Vă dorim, la rândul nostru, ani mulți şi fericiți, viață cu sănătate deplină şi 
bogate împliniri în slujba la care ați fost rânduiți întru propăşirea Bisericii străbune şi a 
neamului nostru românesc.
Cu arhiereşti binecuvântări,

20 aug.1996
† Dr. Laurentiu Streza,

Episcopul Caransebeşului

Prea Cuviosiei Sale,
Preotului Capelan Lector Univ. Dr. OCTAVIAN POP,
Capela „ Sf. Ioan Gură de Aur "
Centrul de Reeducare Găeşti-Dimbovita
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

CABINETUL EPISCOPULUI

Prea Cuviosia Voastră,

Vă mulțumesc călduros pentru urările pe care le‐ați adresat cu prilejul aniversării zilei 
noastre de naştere. La rându‐mi, rog pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască împliniri alese, 
cu sănătate, pace şi cât mai multe realizări întru slujirea Sfintei noastre Biserici.

Cu arhiereşti binecuvântări,

15 aug. 1998
† Laurențiu Streza

Episcopul Caransebeşului
Prea Cuviosieiei Sale,
Preot conf. Univ. Dr. Octavian Pop,
Capelanul C.R.Găeşti.

MITROPOLIA BANATULUI
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI

300021 TIMIŞOARA Bd. C.D. Loga nr. 7, Tel: 0256/490287 Fax: 0256/491176
Serviciul Prezidial Timişoara, la 10 noiembrie 2004

Nr.3043‐A/2004
Prea Cuvioase Părinte,

Confirmăm cu bucurie primirea cărților care mi le‐ați trimis. Mulțumindu‐vă pentru buna 
colaborare, Vă felicităm pentru aceste noi apariții editoriale. Bunul Dumnezeu să Vă 
dăruiască spor în continuare spre împlinirea bunelor doriri.

Cu arhierească binecuvântare.
† Lucian Lugojanul

Episcop vicar
Prea Cuviosului Părinte
Octavian Pop
Centrul de Reeducare Găeşti
Județul Dâmbovița
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MITROPOLIA BANATULUI
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI

Serviciul Prezidial Timişoara, la 17 sept. 2002

Nr. 2141‐A 2002

Prea Cuvioase Părinte,

Mulțumesc pentru bunele calde urări transmise cu ocazia zilei de naştere. La rândul meu 
rog pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă aibă totdeauna în purtarea Sa de grijă dăruindu‐Vă 
viață îndelungată, sănătate deplină şi bogat rod în noua misiune ce Vi s‐a încredințat.

Cu arhierească binecuvântare,
† Lucian Lugojanul

EPISCOP‐VICAR
Prea Cuviosului Părinte
Lector univ. dr. Octavian Pop
Centrul de Reeducare Găieşti
GĂEŞTI,jud.Dimbovita

MITROPOLIA OLTENIEI
CABINETUL MITROPOLITULUI

PREA CUVIOŞIA VOASTRĂ,

Recent am primit şi ultima lucrare pe care ați dat‐o la lumină „De la cuvânt la faptă”. Vă 
felicit cordial şi cu arhierească binecuvântare Vă adresez toate laudele. Spor bogat la noi 
asemenea lucrări.

† NESTOR
MITROPOLITUL OLTENIEI

Craiova
26 august 1991

Prea Cuvioşiei Sale,
Părintelui Protos. Olivian Bindiu
Mănăstirea „Izvorul Miron”
Româneşti, jud. Timiş.
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
Cabinetul Patriarhului

Bucureşti 26 septembrie 2001 ROMÂNIA Aleea Patriarhiei, 2

Nr.267/2001 Prea Cuvioşiei Sale,

Prea Cuviosului Protos. OLIVIAN POP
Centrul de Reeducare Minori Str. Dumbrăvei nr.2    0150 ‐ GĂEŞTI Jud. DÂMBOVIȚA

Prea Cuvioase Părinte Olivian,

Vă facem cunoscut că la Cabinetul Patriarhal s‐au primit cărțile publicate de Prea 
Cuvioşia Voastră, pentru care Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Va mulțumeşte, împărtăşindu‐Vă părinteasca binecuvântare.

Din încredințarea Prea Fericirii Sale,

CONSILIER PATRIARHAL
Pr. Nicolae Vladu

Prea cuvioase Parinte Olivian,

HRISTOS A ÎNVIAT!

Slăvitul praznic al Sfintelor Paşti să reverse în sufletele noastre dragoste, lumină şi bucurie 
sfântă, iar Hristos cel înviat să ne dăruiască sănătate, pace şi împliniri duhovniceşti.
Mulțumesc pentru publicații şi felicitări.

Cu binecuvântări,
† NIFON

ARHIEPISCOPUL TÂRGOVIŞTEI
Sfintele Paşti 2004
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ
CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD

Nr. 2700/1993

PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN,

Mulțumesc pentru gândurile bune transmise cu ocazia Sfintei Învieri a Domnului nostru 
Isus Hristos precum şi pentru lucrarea în versuri „Pe ultimul drum”. Dumnezeu să vă 
răsplătească strădaniile şi să vă întărească în cele duhovniceşti pentru slujirea Sfintei 
noastre Biserici Ortodoxe.

Bucuresti 3 mai 1993
EPISCOP

† NIFON PLOIEŞTEANUL
VICAR PATRIARHAL

PATRIARHIA ROMÂNĂ
ADMINISTRATIA PATRIARHALĂ
CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD

4 ianuarie 1993
P.C.SALE, P.C. Protosinghel OLIVIAN BINDIU
Redacția "VIAȚA MONAHALĂ” 1865‐Curtea, județul Timiş
Mânăstirea „Izvorul Miron”

PREA CUVIOASE PĂRINTE,

Primesc cu bucurie publicația religioasă "Viața Monahală" prin strădaniile ce le depuneți, 
vă numărați printre cei ce scot lumina monahismului ortodox de sub obroc. Faceți o 
lucrare vrednică de pomenire, căci slovele pe care le adunați în pagină sunt, fără îndoială, 
de mult folos monahilor, credincioşilor şi clericilor noştri.
Să vă ajute Dumnezeu în lucrarea ce o desfăşurați!

Cu arhiereşti binecuvântări,
EPISCOP

† NIFON PLOIEŞTEANUL
Vicar Patriarhal

Bucureşti 4 ianuarie 1993
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA ARDEALULUI

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia
Str. Mihai Viteazul nr. 16; 510.010 ‐ Alba Iulia

Tel.0258‐811.690; Fax.0258‐812.797 Email: Epalba@yahoo.com

Nr.107‐c/30 dec.2004

Mult Distinse Părinte Conferențiar univ. dr.Olivian Pop,

Înalt prea Sfințitul Părinte Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul de Alba Iulia şi Mureş, îşi 
exprimă gratitudinea pentru gesturile dumneavoastră mărinimoase, manifestate în repetate 
rânduri, de a‐i expedia volumele ce constituie expresia concretă a muncii dumneavoastra 
ştiințifice şi de popularizare a adevărurilor mântuitoare. A primit constant cărțile expediate 
de dumneavoastră şi a lecturat o parte din lucrările oferite în dar. Apreciază râvna 
dumneavoastră misionară manifestată atât prin activitatea didactico‐ştiințifică cât şi prin 
cea pastorală.
Numai un suflet nobil poate să investească eforturi atât de mari şi constante pentru 
recuperarea pentru Hristos a celor care au apucat pe cărările malefice ale devianței. 
Noul An 2005 să fie unul binecuvântat, cu rod sporit şi cu împliniri deosebite pentru 
dumneavoastră şi pentru cei care beneficiază de binecuvântata dumneavoastră activitate.

Din încredințarea Î.P.S. Sale,
Pr. dr. Teofil Tia
Secretar eparhial

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ORADIEI,
BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI

410017 Oradea, BIHOR, Str. Episcop Roman Ciorogariu Nr.3,
Tel: 0040‐259‐433487, Fax: 0040‐259‐211178

BCR Oradea ‐ Cont RO60 RNCB 1500 0000 0141 0001

10. 11.2004

Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Parinte Conf. Univ. Dr. Octavian Pop,
Capelanul C. R. Găeşti

Prea Cuviosia Voastră,
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Vă mulțumim în mod deosebit pentru cărțile: ,,De la cuvânt la faptă", “Lucrarea Duhului 
Sfânt în Vechiul Testament” şi “Jurisdicția în Dreptul bisericesc”, pe care ni le‐ați trimis. 
Osteneala de a plămădi o carte nu este deloc uşoară, însă şi satisfacțiile ulterioare sunt pe 
măsură. Preocuparea permanentă şi constantă pe care o aveți pentru teologie şi cultură 
V‐au aşezat numele între teologii şi slujitorii Bisericii deja consacrați.
Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, putere de munca şi zile îndelungate, pentru a 
putea tipări cât mai multe cărți, precum şi pentru a putea conduce cu înțelepciune turma 
cuvântătoare încredințată de Dumnezeu spre păstorire, pe calea anevoioasă către
împărăția cerurilor.

Cu îmbrățişare sfântă în Hristos, Domnul nostru,

† Petroniu Sălăjanul
Arhiereu Vicar al Oradiei,

Bihorului şi Sălajului

EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A ORADIEI,
BIHORULUI SI SALAJULUI

410017 Oradea, BIHOR, Str. Episcop Roman Ciorogariu Nr.3
Tel./Fax. 0040‐259‐433487 ‐ BCR Oradea ‐ Cont 2511.1‐141.1/ROL

30. 11.2003
Prea Cuvioşia Voastră,

Vă mulțumim în mod deosebit pentru urările pe care ni le‐ați adresat cu prilejul zilei 
noastre de naştere. ÎI rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, putere de 
muncă şi zile îndelungate, pentru a putea conduce cu înțelepciune şi pricepere turma 
cuvântătoare încredințată de Dumnezeu spre păstorire, pe calea anevoioasă către împărăția 
cerurilor.

Cu îmbrățişare sfântă în Hristos, Domnul nostru,

† Petroniu Sălăjanul
Arhiereu Vicar al Oradiei,

Bihorului şi Sălajului
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MITROPOLIA BASARABIEI
şi Exarhatul Plaiurilor

Cabinetul Mitropolitului

Nr. 198/22.10.2001
Prea Cuvioase Părinte,

Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte de felicitare pe care ni le‐ați adresat cu ocazia 
aniversării zilei de naştere. La rândul nostru, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască 
sănătate deplină şi alte numeroase roade în activitatea cotidiană.
Cu dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU
Arhiepiscop al Chişinăului

Mitropolit al Basarabiei

Iubite Părinte Octavian,

Am primit cele trei cărți de specialitate pe care ați reuşit să le scrieți spre binele societății, 
pentru care Vă felicit. În acelaşi timp, mă bucur că se găsesc oameni care scriu neîncetat 
abordând atâtea probleme strict necesare în zilele noastre pe care le petrecem acum.
Pe aici, ne străduim pe cât se poate, să mai facem câte ceva. Faptul c‐am reuşit să 
reînființăm Mănăstirea Bogdana, Starețul de aici construieşte un orfelinat în care vor fi 
primiți peste 100 de copii. Sunt peste zece clădiri în care vor locui copiii. Este ceva nou în 
țară. S‐a zidit şi o biserică în mijlocul clădirilor precum şi o clopotniță de
cărămidă.
Mai alătur şi o carte, a unui inginer geolog, ce a fost în străinătate, şi cu această ocazie, a 
scris anumite aspecte de drumeție de pe acele meleaguri, pe care am tipărit‐o acum şi pare 
interesantă. Poate ne putem revedea cumva.

Cu toată dragostea părintească,
EPISCOP

† Gherasim Putneanul

 Rădăuți,11.07.2003
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Iubite Părinte Octavian,
Cu multă bucurie am primit plicul cu tipăriturile la care osteneşti ca să dați educație 
fraților mai mici care sunt nevoiți să stea un timp oarecare în stare de reținere.
M‐am bucurat că v‐am văzut îmbrăcat în haină militară cum era odinioară P.S. Dr. 
Partenie ca Episcop al Armatei, ce mi‐a fost profesor. Aveți câmp deschis în sectorul 
cultural şi Vă desfătați în acest domeniu de activitate cu lucrările apărute. Ce să Vă spun 
de pe aici, decât că îmbătrânesc, puterile scad şi neputința anilor îi simt binişor.
Am sub tipar un studiu: „Precizări tipiconale”. Până va fi publicat, vă alătur ultimul 
număr din ziarul local „7 zile bucovinene” şi două xerox‐uri cu privire la cărțile tipărite şi 
un articol arădean.
Doresc a ne revedea înainte de a mă strămuta la cele veşnice şi Vă urez spor duhovnicesc!

Rădăuți, 2 oct. 2002
EPISCOP

† Gherasim Putneanul

NOTĂ:
Înalt Prea Sfintitul Dr. Onufrie Pop 

(Olivian) a avut o prietenie îndelungată cu înalţi 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, care 
aveau o viaţă duhovnicească impecabilă şi de 
apreciat. Corespondenţele sale cu regretatul 
Episcop Gherasim Putneanul sunt numeroase şi 
în mai toate, Prea Sfinţia Sa, îl felicita pentru 
fiecare lucrare şi-l ruga să se revadă.

Nu numai acest Arhiereu al Lui Hristos, a 
avut un deosebit respect faţă de actualul 
Mitropolit Onufrie, ci şi alţi ierarhi!

Din nefericire, aceste adevăruri au încercat 
să fie înlăturate de o parte din actualii ierarhi cu 
o viaţă duhovnicească ce, să ne ierte Dumnezeu, 
lasă mult de dorit… Smintelile pe care le-au 
răsădit unii dintre ei, peste tot locul, au ştirbit 
foarte grosolan imaginea Bisericii Ortodoxe, 
lăsată curată şi frumoasă de către ierarhii mai 
dinainte.

Unii dintre aceşti ierarhi, au căutat să 
scoată vorbe neadevarate si sa înşele pe unii 
oameni, cum că Înalt Prea Sfintitul Onufrie Pop, 
nici nu a fost preot în BOR; dar, acest stil grotesc de dezinformare, se adresa doar 
creştinilor, care nu cercetează şi nu se documenteaza, cu privire la veridicitatea 
informaţiilor pe care le primesc. Pe de altă parte, credincioşii care studiază în amănunt 
biografia Mitropolitului Onufrie Pop, văd cine caută să amăgească şi să mintă pe 
oameni şi cine duce mai departe Crucea şi misiunea Lui Hristos !
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Arhiereu vicar
Dr. IOACHIM BĂCĂOANUL

Episcopia Romanului
Str. Alexandru cel Bun, 15, R O M A N ‐ 5550 Tel/Fax +40 33 74 42 54

Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Dr. Octavian Pop

Am bucuria de a Vă adresa Dvs. precum şi celor apropiați ai Dvs. cele mai frumoase 
gânduri şi urări sincere prilejuite de Sfintele sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus 
Hristos şi ale Noului An ‐ 2002.
Vă felicităm pentru tot ce ați împlinit nobil şi frumos până acum, dorindu‐Vă ca şi în viitor 
să aveți parte de mult succes şi realizări deosebite, iar Hristos ‐ Domnul să Vă 
binecuvânteze cu fericire şi sănătate deplină.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu, care s‐a manifestat prin Iisus Hristos de manieră unică şi 
definitiva «la plinirea vremii», să Vă protejeze de tot răul, să Vă dăruiască pace şi linişte, 
iar Anul Nou ‐ 2002 ‐ să Vă aducă numai bine şi împlinirea tuturor gândurilor în 
perspectiva mântuirii.

Sărbători fericite şi La mulți ani!
Vă binecuvântăm întru Hristos Domnul!

Dr. Ioachim Băcăoanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului

30 dec.2002

ROMANIA
MITROPOLIA MUNTENIEI şi DOBROGEI
Bucureşti, Str. Patriarhiei Nr. 21 ‐ sector 4

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR - CABINET EPISCOP
PREA CUVIOSIA VOASTRĂ,

Am primit cu multă bucurie sufletească felicitările şi cărțile pe care ați avut dragostea să ni 
le trimiteti ,cu ocazia zilei de naştere. La rândul nostru rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă 
dăruiască din bogăția darurilor Sale sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti.
Cu dragoste întru Hristos Domnul,

5 noiembrie 2001
EPISCOP VICAR

†Sebastian Ilfoveanul
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ARHIEPISCOPIA TOMISULUI ‐ Cabinet
STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 23, 8700 / CONSTANȚA

Tel. 0241/614020; 0241/618667 ; Fax. 0241/611732
17 decembrie 2002
Prea Cuvioase Părinte,
Mulțumindu‐Vă pentru frumoasele urări ce ni le‐ați adresat cu prilejul zilei de naştere, Vă 
încredințăm de toată dragostea şi bucuria comuniunii şi rugăm pe Atotputernicul 
Dumnezeu ca în aceste zile minunate de praznic să Vă aducă în suflet spor de daruri 
duhovniceşti.

Cu arhiereşti binecuvântări,
† Dr. TEODOSIE

ARHIEPISCOP AL TOMISULUI
Prea Cuviosiei Sale
Prea Cuviosului Părinte Lect. Univ. Dr. OCTAVIAN POP
Centrul de Reeducare Găeşti ‐ Capela "Sf. Ioan Gură de Aur"

MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

CABINETUL MITROPOLITULUI
Nr. 5028/18.11.2004

Preacuviosiei Sale,
Preacuviosului Pr. conf. univ. dr. Octavian Pop,
Capelanul Centrului de Reeducate Găeşti
Str. Dumbravei nr. 2, Găeşti, Dâmbovița

Părinte Octavian,

Confirm, cu bucurie, primirea celor trei lucrări pe care, recent, le semnezi: De la cuvânt la 
faptă, Lucrarea Duhului în Vechiul Testament şi Jurisdicția în dreptul bisericesc. Ele vor 
ajunge, spre buna folosire, în Biblioteca fundației” Cuvântul care zideşte”, fundație care 
gestionează misiunea Centrului nostru Eparhial în Penitenciarul de Minori si Tineri din 
Craiova.
Mulțumesc şi te felicit!
Cu arhiereşti binecuvântări,

† Teofan
MITROPOLITUL OLTENIEI



Pag. 75 † An VI, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2016

NOTĂ:
O mare parte a corespondenţelor Înalt Prea Sfintitului Dr. Onufrie Pop, au fost 

publicate în cartea „Surghiunit pentru credinţă” 2011, autor: Florian Bichir,cunoscut 
ziarist si om de presa. Aici am extras doar o 
parte din scrisorile ierarhilor, mulţi dintre 
aceştia având zeci de scrisori trimise sau 
confirmări cu note de mulţumire pentru 
diferitele cărţi şi reviste pe care le scria 
Părintele Olivian, la vremea aceea.

În aceste corespondenţe se regăsesc 
mai multe scrisori trimise şi de alţi Ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române, precum: Irineu 
Bistriţeanul, Roman Ialomiţeanul, Timotei 
al Aradului, Ioan Mihălţan al Oradiei, 
Visarion Răşinăreanu, Ioachim al Huşilor, 
Calinic Argatu, Nicolae, Mitropolitul 
Banatului, Antonie, Mitropolitul Ardealului, 
Ambrozie Sinaitul, Gherasim Vrânceanul, 
Epifanie Norocel al Buzăului, Irineu Duvlea 
din America, Emilian al Caransebeşului, 
Galaction al Alexandriei, Serafim 
,Mitropolitul Germaniei, Nestor, 
Mitropolitul Olteniei, Teofan, actualul 
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Casian, 
Episcopul Galaţiului, şi mulţi alţi ierarhi ai 

BOR, dintre care o parte nu mai sunt printre noi. Cele mai multe şi cele mai frumoase 
scrisori sunt semnate de Prea Sfinţitul Gherasim Putneanul, care avea o aleasă stimă 
pentru activitatea părintelui, de atunci, Olivian.

În cele ce urmează vă expunem alte 2 scrisori ale Patriarhului României, Prea 
Fericitul Teoctist:

Prea Cuvioase Parinte Olivian,

Am primit cartea Prea Cuvioşiei Voastre „Tipărirea preoțească” pentru care Vă mulțumim. 
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu darurile Sale cele bogate dăruindu‐vă 
sănătate, bucurii, spor duhovnicesc şi realizări în lucrarea preoțească!

†Teoctist
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Bucureşti, 1 iulie 1993
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,

Vă mulțumim pentru felicitările pe care ni le‐ați 
adresat cu ocazia aniversării zilei de naştere. 
Recunoscători şi mulțumitori Bunului Dumnezeu 
pentru binefacerile de care ne‐a împărtăşit, Îl rugăm, 
la rândul nostru, să vă binecuvânteze viața şi să vă 
dăruiască sănătate, pace şi alese împliniri 
duhovniceşti.

Cu părintească dragoste şi binecuvântare,

†TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Bucuresti 07.02.2002

PERSECUTAT DE PROPRII COLEGI: IERARHI ȘI PREOȚI

În decursul celor 8 ani 
de arhierie în Italia, Înalt 
Prea Sfințitul Mitropolit Dr. 
Onufrie Pop, a avut parte de 
multe trădări şi „persecuţii” 
din partea unui număr 
restrâns de clerici sau 
ierarhi din România. În 
încercarea lor de a schimba 
cursul istoriei, au conceput 
numeroase articole prin 
presa scrisă şi TV din care 
să reiasă că „n-a fost 
apreciat de nimeni” când 
era cleric al Bisericii 
Ortodoxe Române. Era şi 

firesc ca mulţi dintre cititori să se lase influenţaţi de invidia acestora. Nu oricine are 
acces la corespondenţele private ale ierarhilor, să poată vedea ceea ce v-am expus mai 
sus, scrisori de apreciere şi note de încurajare venite atât de la Patriarhul BOR, cât şi de 
la cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din România.
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Chiar anul trecut, în mai multe publicaţii virtuale, printre care şi „Astradrom” 
erau scoase la iveală o serie de informaţii modificate după bunul plac al acestei redactii, 
din care să reiasă, în opinia cititorilor  confuzi si necunoscători, că Mitropolitul Onufrie 
ar fi plecat din BOR, pentru a obţine funcţii în alte ţări. Total aberant; dar, omul de 
rând, nu are de unde să cunoască adevărul, lipsit de informaţii reale şi complete. 
Mitropolitul Onufrie nu a plecat din B.O.R. pentru a obţine funcţii ierarhice în alte ţări, 
ci pur şi simplu a fost promovat în învăţământul din Republica Moldova, unde a fost 
nevoie de performanţele Înalt Prea Sfinţiei Sale, pe cânt era preot. Munca sa depusă în 
R.Moldova, pentru pregătirea unor generaţii de elită pentru cultura basarabeană si in 
domeniul dreptului, a fost apreciată 
la nivel înalt.

Fiind în R. Moldova, nu putea 
să întrerupă activitatea sa 
pastorală, ca şi slujitor al Sfântului 
Altar. Drept aceea este închinoviat 
în Eparhia Moldovei de Răsărit, 
unde continuă slujirea Lui Hristos, 
în timp ce îndeplinea cu succes 
statutul de cadru didactic. Noi nu 
ne simţim ofensaţi foarte mult de 
informaţiile modificate, după voia 
fiecărui anonim, care apar în presa 
din România. Este mai grav atunci 
când invidia aparţine unor ierarhi 
sau clerici, faţă de succesul altuia, 
pe care l-ar fi dorit slugă în Eparhia 
sa. Aşa s-a întâmplat şi cu alţi preoţi 
de seamă, implicaţi în activitatea 
pastoral-misionară la un nivel înalt. 
La momentul în care au fost 
promovaţi în alte zone, fără a mai fi 
ţinuţi pe post de slugi unor „foşti 
securişti” care pledează sub falsa 
smerenie de pioşi arhierei, au fost 
persecutaţi în cele mai josnice 
moduri cu scopul de a-i discredita. 
În cele ce urmează vă prezentăm o 
situaţie reală, care a fost un şoc 
pentru Ortodoxia anilor 1990, totodată fiind primul gest vădit în care promovatul ajuns 
în funcţie, luptă să-l distrugă moral pe cel ce l-a promovat, doar pentru a-i lua locul.

În anul 1994 Părintele Onufrie (Olivian) Pop este candidat la scaunul Episcopal de 
Caransebeş,unde  candidează şi Prea Sfinţitul Arhiereu Vicar Emilian Birdaş al 
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, ambii fiind si buni prieteni. În cele din urmă postul 
este ocupat de Prea Sfinţitul Emilian Birdas. Acesta a fost detronat din scaunul 
Episcopiei de Alba Iulia, în anul 1990 (singurul ierarh detronat la acea vreme şi acuzat 
că a fost colaborator al securitatii si al comuniştilor. Deci, el era marginalizat dintru 
început, ca fiind singura necinste a Sinodului…). Când acuzatorii săi au fost dovediţi la 
rândul lor, că au colaborat cu securitatea, Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu 
caută să-l „reabiliteze”. Era o mare nedreptate să acuze un om, exact acei care 
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colaborase cu securitatea… Prea Sfinţitul Emilian Birdaş a ocupat scaunul de la 
Caransebeş, începând cu anul 1994 şi a murit în 1996... La doar 2 ani distanţă…

Pentru a cunoaşte detaliile acestui caz uluitor, amintim că Prea Sfinţitul Emilian a 
fost scos din scaun de interesele actualului Mitropolit Andrei Andreicuţ, pe atunci un 
simplu vicar administrativ al Episcopiei de Alba Iulia, ulterior avansat în locul 
predecesorului său, nedreptăţit chiar de cel pe care-l crescuse la piept ca pe un 
porumbel şi apucase instinctele şarpelui.

Andrei Andreicuţ era preot la o simplă Parohie de oraş, fiind promovat în funcţie 
de părintele său duhovnicesc, Episcopul Emilian Birdaş, pe care la rândul său a căutat 
să-l înlăture cu ajutorul unor preoţi răzvrătiţi, imediat după Revoluţia din 1989. Cu alte 
cuvinte, iată un exemplu, în care un ierarh promovează un preot şi îl ajută se ajungă 
mare, văzând în el un potenţial fructuos pentru Biserica Ortodoxă; iar după ce ajunge 
în funcţie, acesta îşi schimbă scopul său ca şi Arhiereu şi îşi înlătură promotorul. Deci, 
astfel de situaţii răutăcioase au mai fost în Biserica Ortodoxă şi vor mai fi şi în ziua de 
astăzi, cât şi în viitor. Asta pentru că oamenii ajunşi în funcţii clericale sau arhiereşti, 
uită că principala lor misiune trebuie 
să fie slujirea Mântuitorului.

În urma regretatului Episcop 
Emilian Birdaş, rămân numeroase 
Mănăstiri şi Parohii, activităţi 
pastorale de o înaltă apreciere în cele 
mai vitregite judeţe, Harghita şi 
Covasna, lăsând o dezvoltare 
continuă, iar în urma Mitropolitului 
Andrei Andreicuţ au rămas întruniri 
ecumenice (ecumeniste) şi alte 
activităţi de acest gen, care sunt 
contestate vehement în întreaga lume 
Ortodoxă. După 25 de ani de la 
această nedreptate plină de 
făţărnicie, în care acuzatorul Episcopului Emilian Birdaş, anume Mitropolitul 
Andreicuţ, apare în dosare de colaborare cu securitatea si comuniştii. Aici putem vedea 
pura făţărnicie a unor ierarhi care îşi ascund propriul trecut dubios şi nedemn, cu 
scopul de a-i discredita pe alţii şi mai ales pentru a le lua funcţiile predecesorilor săi.

Vă prezentăm în continuare o altă situaţie pe care am dezbătut-o în urmă cu 
câteva luni, aceea în care actualul Arhiepiscop al Buzăului, Ciprian( Cezar)Spiridon, îl 
ataca pe Mitropolitul nostru, prezentând o istorisire falsă, în care mai şi aminteşte că 
domnia sa ar avea ideea că Înalt Prea Sfinţitul Onufrie Pop, nu ar fi fost apreciat de 
nimeni din BOR… Vă puteţi închipui că toată lumea din Buzău şi Vrancea stă şi caută 
în arhivele personale ale Patriarhului Teoctist, cât şi ale Episcopilor menţionaţi la 
paginile de mai sus? Evident, s-a încercat şi se încearcă să se discrediteze persoana 
Mitropolitului Onufrie pe marginea lipsei de informare a cititorilor. Oamenii citesc, se 
lasă influenţaţi, consideră că autorul este chiar bine intenţionat şi aşa rămâne senzaţia 
că subiectul chiar a fost o nulitate în Ortodoxie. Episcopii care au ajuns să slujească 
satanei prin astfel de acţiuni meschine, stau şi se amuză pe seama unor oameni care 
orice li se pune în faţă, aceea şi cred. Ne doare faptul că lupta lor pentru propovăduirea 
Sfintei Evanghelii este înlocuită cu propovăduirea intereselor personale, ascunse în 
diferitele forme de manipulare mediatică.

Ne vom întoarce în timp să ne reamintim una dintre cele mai meschine şi eretice 
expresii folosite în „replica” celor de la Arhiepiscopia Buzău. Aici Dumnezeu chiar i-a 
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lăsat să facă această greşeală pentru a vedea întreaga făptură cine este eretic şi cine 
acuză fără argumente… Vrem să nu fim înţeleşi greşit ca şi acuzatori, noi încercând să 
ne apărăm Arhipăstorul, în faţa făţarnicilor care l-au atacat cu informaţii pe jumătate 
reale, cu un context fals, pentru a manipula cititorii după voia lor şi într-o manieră 
nedemnă de statutul unui creştin ortodox:

<< „Ca urmare, un așa-zis preot sau ierarh, care se pretinde ortodox – dacă nu face 
dovada hirotoniei sale de către episcopii uneia dintre cele 14 Biserici Ortodoxe surori 
canonice și, implicit, a comuniunii cu aceștia – nu poate fi considerat, din punct de vedere 
al Bisericii Ortodoxe universale, decât un preot sau un episcop fals, neadevărat sau 
necanonic, întrucât unitatea trupului hristic comunitar, asemenea celui sacramental, se 
regăsește, deopotrivă, atât în pliroma Ortodoxiei (comuniunea celor 14 Biserici Ortodoxe 
autocefale), cât și în fiecare parte a ei (spre exemplu, Biserica Ortodoxă Română). De 
menționat faptul că demersul nostru nu vizează confesiunile creștine istorice sau cultele 
neoprotestante, recunoscute de statul român și alte state europene, întrucât credincioșii 
ortodocși români cunosc foarte bine diferențele dintre ele și Biserica lor strămoșească și, în 
consecință, nu există riscul vreunei confuzii cu privire la slujbele săvârșite în locașurile de 
cult specifice acestor confesiuni, fie în țară, fie în străinătate.”

Domniile lor folosesc aici termenul de „ortodoxie universală”. Haideţi să explicăm 
mai detaliat ce neadevăruri încearcă să expună! Mitropolia din Bergamo face dovada 
hirotoniei, nicidecum cum afirmă domniile lor! Succesiunea noastră provine de la 
Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora, care a primit autocefalia Bisericilor Surori în 
anul 1921. În anul 1924 o parte din Bisericile surori fac tulburare în Ortodoxia 
Universală, adoptând pentru uzul liturgic calendarul papistăşesc, cu grave abateri 
dogmatice, prin: anularea postului Sfinţilor Apostoli; suprapunerea unor 3 zile de post 
în Săptămâna Mare – a Pogorârii Sfântului Duh, când Sfinţii Părinţi au lăsat ca toată 
suflarea să NU POSTEASCĂ pentru a sărbători întemeierea Bisericii Ortodoxe, iar 
acum, canonic, domnului Cezar Spiridon i se pare că trebuie să postească 2 zile „un post 
mare”, chiar şi în săptămâna de harţi a Ortodoxiei! Aşadar, noi facem dovada 
hirotoniei, pe când domnia sa nu face dovada la ceea ce urmează:

La această adresă (www.dailymotion.com/video/xbwl21_cuvantul-ps-ciprian-
campineanu-in-c_news ) îl găsiţi pe ereticul episcop numind o biserică eretică „dreaptă 
credinţă”. Ascultaţi cu atenţie ce debitează în cadrul predicii sale din catedrala romano-
catolică, unde numeşte o confesiune eretică şi care nu are comuniune cu Biserica 
Ortodoxă, „dreaptă credinţă”. Fapta lui este condamnată de Sfintele Sinoade şi de 
Sfinţii Părinţi cu CATERISIREA! Indiferent dacă nu-l cateriseşte Sinodul, tainele lui 
sunt NULE, începând de la Botez şi până la hirotonie. Aşadar, necanonicul, vorbeşte 
despre canonicitate! A fi canonic înseamnă să respecţi Sfintele Canoane, de la care vine 
termenul „canonic”! Iată câteva dintre canoanele unde Sfinţii Părinţi spun clar că 
activitatea lui ca şi ierarh este nulă: Canoanele 10, 11, 45, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. VI 
Ecumenic; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laodiceea; 9 Tim. Al.

Pentru cei ce nu au acces la internet şi nu pot asculta predica, vom expune 
fotografii cu „arhiepiscopul canonic” încălcând Sfintele Canoane:
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Cezar Spiridon adresându-se episcopului catolic „Înalt Prea Sfinţite” contrar Mărturisirii 
Sfinţilor Părinţi care numesc NESFINŢITOARE cele săvârşite de eretici.

În cea de-a doua fotografie, acelaşi fals (necanonic – călcător de canoane) arhiepiscop, se 
roagă împreună cu episcopi şi preoţi de diferite confesiuni eretice.

Aici puteţi vedea cum episcopul chiar „nu are interese lumeşti” cum îi acuză pe alţii că au. 
Bogăţiile lui nu trebuie judecate, doar… întreţinute???

În continuare dăm citire celor răspunse de dumnealor, după bunul plac, nu după 
adevăr:

„De aceea, chiar dacă legislația civilă a statelor actuale acceptă ca legală existența și 
funcționarea unor grupări religioase separatiste ce se pretind ortodoxe (singurele la care 
ne-am referit în broșura noastră de informare), acestea nu sunt canonice (adevărate) și nici 
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nu pot dobândi canonicitate, în afara Bisericii Ortodoxe Celei una, sfântă, sobornicească și 
apostolică.”

REPETAM: Canonicitatea în ce constă, pentru dumnealui, devreme ce ierarhia 
noastră ia fiinţă cu binecuvântarea Patriarhiei de Constantinopol, în acord cu 
împuternicirile următoarelor Patriarhii: a Moscovei, Ierusalimului, Antiohiei şi Serbiei, 
în anul 1921? Nu este vina noastră că ei au vurt să se adune în întâlniri cu ereticii, să 
recunoască erezii ca „dreaptă credinţă”! Noi am păstrat în continuare Ortodoxia, UNA 
SFÂNTĂ SOBORNICEASCĂ, pe când, în doctrina ecumenistă, la care este părtaş şi 
Ciprian Spiridon, susţine că nu numai Ortodoxia este adevărată, iar în predicile lui 
auzim că şi catolicii sunt adevăraţi credincioşi…(accesaţi link-ul de mai sus). Pentru el 
este doar o formalitate a spune „Una Sfântă” doar când vine vorba să ne atace pe noi, 
iar în practicile lui vedem că nu numai UNA i se pare a fi Sfântă, ci şi alta sau altele.”>>

(extras din documentul Nr. 165/16 
iulie 2016, intitulat: „Răspuns adresat 
Arhiepiscopiei Buzăului şi 
Arhiepiscopului Cezar Spiridon”).

La începutul replicii de „apărare” 
a numitei Broşuri cu pricina, cei de la 
Arhiepiscopia Buzăului încercau să-şi 
argumenteze ironic lucrarea 
mincinoasă în care asociau Mitropolia 
de Bergamo cu nişte preoţi cu probleme 
din Episcopiile din România, care n-au 
fost niciodată nici măcar în vizită la 

Bergamo, de asemenea fără să aibă vreo legătură cu Jurisdicţia noastră. În broşură au 
aşezat câteva persoane compromiţătoare, după aceea câteva feţe bisericeşti care au avut 
legătură cu Mitropolia noastră, dar care au întrerupt comuniunea cu mai mulţi ani în 
urmă. În acest mod, ei încercau să-şi spele ruşinea şi să nu recunoască faptul că „acei 
compromişi” au fost întâi promovaţi de Ierarhii din România, cu păcate grave, cu 
nevrednicia de a ajunge preoţi; dar, după ce i-au promovat, n-au făcut multă cinste 
Bisericii Ortodoxe Române şi au plecat… În broşură nu se scotea în evidenţă decât 
faptul că sunt persoane compromise sau compromiţătoare; dar, ale cui rezultate erau? 
Nu ale BOR-ului? Acest adevăr îl 
ascund şi astăzi, cât şi atunci, după 
cum reiese din acea replică: 
„„Publicarea broșurii de informare 
„Feriți-vă de preoții și de episcopii 
falși!” are o motivație foarte precisă, și 
anume atenționarea dreptcredincioșilor 
din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, 
precum și din întreaga Biserică 
Ortodoxă Română, cu privire la 
fenomenul sectar ce se manifestă astăzi, 
pe fondul degradării morale a societății 
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contemporane”. Cu alte cuvinte, Arhiepiscopul Buzăului, atenţionează colegii săi, din 
Sinodul BOR, că au hirotonit o droaie de preoţi fără nici o tangenţă cu preoţia, de 
dragul de a hirotoni, iar mai apoi, vina nu este a lor că degradează Ortodoxia. Este 
straniu să înţelegem cum se poate ca Biserici din alte ţări, care n-au nici o activitate în 
România, să fie de vină pentru ce fel de preoţi hirotoneşte BOR prin asemenea 
Ierarhi…Datorită domniilor lor, se înmulţesc imoralităţile şi abaterile disciplinare, 
pentru că îşi promovează „prietenii” din diferite motive, să ajungă diaconi sau preoţi, 
iar vina smintelilor le aparţine lor, celor ce-i hirotonesc anapoda, nu nouă, nici 
Mitropolitului Onufrie de Bergamo, dar nici Patriarhului Antiohiei sau episcopilor din 
Siberia sau din alte regiuni îndepărtate. Este prea vizibilă tentativa lor de a se eschiva 
din faţa propriilor erori, să continuăm cu dezminţirile la infinit. Vina pentru orice 
greşeală aparţine Episcopului care încalcă Sfintele Canoane şi hirotoneşte preoţi NU 
după vrednicia de a ajunge slujitor al Altarului, ci mai grav, după câtă „donaţie” face în 
contul sau buzunarul unui ierarh… Întrucât acest fel de greşeli nu s-au întâmplat în 
Mitropolia noastră, Sfântul Sinod, Clerul şi Credincioşii Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe de Bergamo şi Europa, sunt fericiţi şi împliniţi duhovniceşte avându-l ca 
Întâistătător pe Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop – în reşedinţa Mitropolitană din Bergamo.
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ÎNCHEIERE

Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Iubiti fii duhovnicesti!

Iată că Întâistătătorul Sfintei 
noastre Mitropolii a ajuns cu 
bunăvoia Lui Dumnezeu la cea de-a 
60-a aniversare. Cu urcuşuri şi 
coborâşuri, cu încercări şi ispite, dar 
mai ales cu întărirea rugăciunilor, a 
ostenelilor, a Sfintei şi Dumnezeieştii 
Liturghii, a învins în lupta pentru 
Dreapta Credinţă.

Cu acest prilej, am străbătut câteva pagini din biografia Înalt Prea Sfinţiei Sale, 
personalitate apreciată atât ca Preot, mai apoi ca Episcop şi acum ca Mitropolit, scriitor 
şi părinte duhovnicesc a mii de suflete din România, Italia şi din alte ţări ale Europei. 
Cu darul Lui Dumnezeu şi cu sănătate, am ajuns cu bucurie, ziua în care îl sărbătorim 
pe Chiriarhul Bisericii noastre.

Noi, Sfântul Sinod şi Clerul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo 
şi Europa, vă îmbrăţişăm duhovniceşte, vă urăm mult spor in activitatea cotidiana si La 
Mulţi ani! Să ne trăiţi şi să rămâneţi alături de Hristos, în Sfânta sa Biserică şi să-i 
mulţumim pentru toate darurile cele pământeşti şi sufleteşti cu care ne îmbogăţeşte 
fiecare clipă din viaţa noastră, a fiecărui Creştin Ortodox.

Încheiem prin a-i transmite urări de bine, Întâistătătorului Mitropoliei Autonome 
Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, Înalt Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop, 
Arhiepiscop de Bergamo, Mitropolit Primat şi Preşedinte al Sfântului Sinod, ani mulţi 
de arhipăstorire cu sănătate, să poata cârmui Biserica Lui Hristos şi Credincioşii Ei, cu 
tărie şi cu bună pricepere!

ÎNTRU MULŢI ANI STĂPÂNE!

Inalt Prea Sfintia Sa, Mihail Buruiană
Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli si

Secretarul Sfântului Sinod

Protoiereu Mitrofor Nicolae Constantin
Consilier Economic Arhidiacon B. Mihail

Secretar Eparhial
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Ortodox  dup  Vechiul Calendar în Italia” în data 4 mai 2012, sub forma juridic  de 
Asocia ie (ONG). 

În data de 19 februarie 2015, statul Italian recunoa te oficial „Asocia ia Mitropolia 
Autonom  Cre tin Ortodox  dup  vechiul calendar în Italia” sub form  de 
„MITROPOLIE AUTONOM ” cu titulatura: „Mitropolia Autonom  de Bergamo i
Europa”.

Biserica din Italia a primit statutul oficial de „Mitropolie” recunoscut de statul 
Italian, ca fiind continuatoare a Asocia iei înfiin ate în anul 2012! În noul statut al 
Mitropoliei Autonome de Bergamo este stipulat acela i Calendar Patristic: de Stil Vechi!
În Parohiile noastre se s vâr esc slujbe i Sfânta Liturghie dup  Calendarul Patristic i
nu dup  Calendarul Gregorian! Este o acuza ie nefondat  aruncat  asupra noastr  de 
Arhiepiscopul Nicolae Iuhos, care nici nu face parte din Mitropolia Americii de Nord i
Sud i Insulele Britanice, i nici din Mitropolia de Bergamo i Europa! 

2. Practicarea serviciului liturgic în Biserici;

Precum Mitropolia din America, a a i Mitropolia din Italia este multicultural i
multina ional , Bisericile fiind frecventate în mare parte de: ru i, ucraineni, moldoveni, 
care to i p streaz  Calendarul Patristic i ar fi imposibil s  participe la o Liturghie 
s vâr it  dup  „noul calendar”. Printre credincio ii Mitropoliei de Bergamo se num r
i cre tini de na ionalitate român . România este un stat Ortodox, majoritatea 

popula iei p strând „Calendarul de Stil Nou(Gregorian)” din anul 1924. 
Pentru iconomia primirii i iubirii de fra i, Mitropolia de Bergamo accept i

prezen a acestora la Sfânta Liturghie, f r  a exprima forme de radicalism i extremism 
religios, alungându-i sau marginalizându-i, dup  porunca Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos: „Drept aceea, mergând, înv a i toate neamurile, botezându-le în numele Tat lui
i al Fiului i al Sfântului Duh” (Ev. Matei, 28, 19). Mitropolia noastr  recunoa te 

Botezul Bisericii Ortodoxe de Stil Nou, iar Sfintele Canoane ne oblig  s  facem aceasta! 
Botezul nu se poate repeta. Asta ne înva  Sfântul Nichifor M rturisitorul: 

„De nevoie, i c lug rul simplu, boteaz  prunci (sau adul i), i diaconul. Pruncii cei 
neboteza i, când nu este de fa  preotul, se permite a-i boteza oricine ar fi la fa a locului, 
tat l lor, sau orice om, cu condi ia s  fie cre tin” (Canoanele 6 i 7 ale Sf. Nichifor 
M rturisitorul). 

Mai amintim înc  un Canon, care înt re te ceea ce am amintit mai sus: „…Dup
vechea rânduial  s  se primeasc  unii ca ace tia din numele r t cirii prin punere peste ei a 
mâinii, precum înva  Sfântul Apostol zicând: „Un Dumnezeu, o credin , un Botez” i
ceea ce este datorie odat  a se da nu-i slobod a se repeta, dup  ce se va abandona numele 
r t cirii, prin punerea mâinii peste ei, se vor primi în Biserica cea Adev rat ” (extras din 
Canonul 66 al Sfântului Sinod din Cartagina). 

Cu aceste dou  Canoane am l murit situa ia prin care Mitropolia de Bergamo îi 
prime te la Sfânta Liturghie pe credincio ii dup  calendarul nou. Noi s vâr im toate 
slujbele serviciului divin dup  Calendarul Vechi (Iulian-Adev rat), i nu admitem 
celebrarea pe „calendarul nou”.  Cu toate acestea, dac  îi „alung m cu pietre” pe 
mirenii care ader  la Mitropolia de Bergamo, de la calendarul nou, câ tig m ceva? Cum 
vom propov dui Sfânta Evanghelie „la toate popoarele” dac  noi adopt m atitudinea 
Arhiepiscopului Nicolae? De aceea, în Biserica lui, nu se afl  nici un cre tin, el fiind 
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propriul preot, propriul episcop, propriul credincios! Iat  ce ne înva  Mântuitorul Iisus 
Hristos: „Merge i în toat  lumea i propov dui i Evanghelia la toat  f ptura” (Sf. Ev. 
Marcu 16, 15). i iar i ne înva : „iubi i pe vr jma ii vo tri, binecuvânta i pe cei ce v
blestem , face i bine celor ce v  ur sc i ruga i-v  pentru cei ce v  vat m i v  prigonesc, 
Ca s  fi i fiii Tat lui vostru Celui din ceruri, c  El face s  r sar  soarele i peste cei r i i
peste cei buni i trimite ploaie peste cei drep i i peste cei nedrep i. (Sf. Ev. Matei capitol 5, 
versetele 44, 45). Dup  opinia Arhiepiscopului Nicolae ar trebui s  le închidem u a, s -i 
alung m i s  tr im singuri în aceast  lume. S  mai amintim c  dumnealui a vândut 
fosta sa M n stire „Holy Cross Monastery in Niagara Falls, New York” la o comunitate 
ne-cre tin ! Deocamdat , Mitropolia de Bergamo nu i-a vândut nici o Biseric  la 
comunit i musulmane sau de alte religii ne-cre tine... Cu alte cuvinte, trebuie s  vedem 
exact cine este acuzatorul, pentru a avea certitudinea acuza iilor sale. 

În cazul de fa , Arhiepiscopul Nicolae Iuhos nu i-a g sit locul în nici o jurisdic ie
bisericeasc  din toat  lumea! A fost în Patriarhia Român , a fost în ROCOR, în OCA, în 
ROCOR – Mitropolit Damaschin Balabanov; în „mitropolia” din Bulgaria a 
„mitropolitului” Ghervasie, etc. În toate jurisdic iile a creat divergen e majore, fapt 
pentru care a fost înl turat dup  un timp foarte scurt. Istoria se repet ! Acum ajunge la 
Mitropolitul John (LoBue) din America i continu  aceea i strategie de generare 
permanent  a polemicilor f r  sens i f r  veridicitate. 

Arhiepiscopul Nicolae a participat anul trecut la hirotonia unui episcop în 
Bulgaria, în sinodul „mitropolitului” Ghervasie. V  rug m frumos s  accesa i
urm toarele pagini de informare cu privire la „alia ii” Arhiepiscopului Nicolae: 
http://www.anti-raskol.ru/pages/1169 i pagina: http://www.anti-raskol.ru/pages/1892
Ne uime te faptul c  nu i s-a p rut nimic ie it din comun s  „hirotoneasc ” episcopi în 
Bulgaria, f r  s  cerceteze înainte. Sau studiul pe care îl face, trebuie s  fie neap rat
doar cum  vrea el, chiar dac  realitatea îl contrazice? 

3. Preo ii i Credincio ii

Mitropolia Autonom  Cre tin Ortodox  de Bergamo i Europa nu sluje te în 
comun cu preo i de stil nou! Preo ii Bisericii noastre slujesc Sfânta Liturghie i celelalte 
slujbe doar cu preo ii care apar in Mitropoliei de Bergamo. De asemenea, trebuie 
specificat c  Sfântul Sinod nu admite nici o form  de ecumenism, ecumenismul fiind 
catalogat drept cea mai primejdioas i periculoas  erezie! Dac  noi respingem cu 
vehemen  Ecumenismul, v  rug m s  vizualiza i acest video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KG-RFs3HZjk În filmule ul postat pe Youtube 
apare un „preot” care îl înjur  pe Dumnezeu, Biserica si Sfin ii, un eretic! Unde se 
ducea acest eretic? Solicita viz  pentru America, s  mearg  la Arhiepiscopul Nicolae. 
Iat  înc  un exemplu care ni-l prezint  pe acuzator în adev rata sa înf i are. Acest 
preot a fost prieten cu Arhiepiscopul Nicolae. Sfatul nostru pentru dumnealui ar fi s
aib  mai mult  grij  la faptele personale i la prieteniile proprii, mai apoi s  corecteze o 
Biseric , un Sinod, o jurisdic ie bisericeasc  ce are o activitate sacerdotal  permanent ,
apreciat  de sute de credincio i din Italia, Ucraina, Rusia, Moldova, România, Spania i
alte ri ale Europei. 

4. Comuniunea Euharistic  a Bisericii;

Mitropolia Autonom  de Bergamo i Europa a trimis rapoarte Mitropoliei 
Autonome a Americii de Nord i Sud i Insulele Britanice prin care era prezentat
adev rata fa  a Mitropoliei de Avlona, care încearc  s  înfiin eze „un primat papal” în 
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