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Acţiunea cultural-diplomatică

13.02.2019

Semnarea protocolului de colaborare cu Organizaţia Uniunii Arabo-Africane

EcouriEcouri
““ România România îîn Egiptn Egipt”” -- CCotidianul otidianul ““Graiul MaramureGraiul Maramureşşuluiului”” aa consemnat, consemnat, îîn data n data de de 18 februarie 18 februarie , detalii , detalii privind acordul deprivind acordul de

parteneriat semnatparteneriat semnat îîn n Republica Arabă EgiptRepublica Arabă Egipt. . 

““((……)), c, considerăm că orice proiect cultural poate fi privit ca un exercionsiderăm că orice proiect cultural poate fi privit ca un exerciţţiu de reiu de reîînnoire, ca un gest de resetare ce prilejuiennoire, ca un gest de resetare ce prilejuieșște valoarete valoare

adăugată celor implicaadăugată celor implicaţţi. i. Astfel de proiecte sau de acorduri de cooperare culturală a iniAstfel de proiecte sau de acorduri de cooperare culturală a iniţţiat iat șși a semnat recent i a semnat recent îîn Orient, la Cairo,n Orient, la Cairo,

AsociaAsociaţţia Nord pentru Cooperare ia Nord pentru Cooperare şşi Integrare (ANCI) din Maramurei Integrare (ANCI) din Maramureșș, conectând România la un , conectând România la un șșir de acir de acţţiuni ce, dincolo de valeniuni ce, dincolo de valenţţaa

culturalăculturală, i, indică implicit fapte diplomaticendică implicit fapte diplomatice.  E.  Este fapt de notorietate că reprezentanste fapt de notorietate că reprezentanţţii Asociaii Asociaţţiei Nord pentru Cooperare iei Nord pentru Cooperare șși Integrarei Integrare

promovează România promovează România îîn lume prin valorosul program semnificativ intitulat n lume prin valorosul program semnificativ intitulat „„România România îîn lume n lume –– imagine imagine, c, culturăultură, spiritualitate, spiritualitate””, derulat, derulat

îîn parteneriat cu Ministerul Român al Afacerilor Externen parteneriat cu Ministerul Român al Afacerilor Externe””..

Articol realizat de Prof. Dr. Terezia Filip

2019 Activităţi
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Acţiunea editorială constă în 
publicarea pentru prima dată în 
limba română a volumelor: 
“Credinţa mea în Biserica Ortodoxă 

Coptă” (autor Papa Tawadros al II-
lea) şi “Biserica Ortodoză Coptă-un 

miracol al istoriei” (autor Fr. Tadros 
Y. Malaty). 
În volumul Său, ÎnaltPresfinţia Sa, 
Papa Tawadros al II-lea a adunat o 
serie de doctrine copte pe care le-a 
pus sub formă de dialoguri 
secvenţiale în 148 de întrebări și 
răspunsuri. Partea a II-a volumului 
poartă titlul “Evanghelizarea prin 
icoane copte” şi este reprezentarea 
iconografică a mesajului biblic.

Acţiunea editorială

Volumul al II-lea, autor Fr. Tadros Y. Malaty), este structurat în 10 capitole, cu titluri ce ţintesc mai toate evenimentele și etapele 
semnificative ale unui destin care relevă parcursul istoric al Bisericii Ortodoxe Copte de la origini până în actualitate, caracteristicile și 

destinul ei distinct în lumea creștină.

Anexele din finalul cărţii prezintă lista și succintele biografii ale patriarhilor Bisericii Copte; reședinţele patriarhale; drumul Sfintei 

Familii în timpul refugiului ei în Egipt; locurile sfinte din Egipt, iar Notele de subsol, adăugate din inţiativa editurii, detaliază cronologic 

biografii, evenimente, personalităţi. Toate dau cărţii nota documentară cumva exhaustivă. Ele menţin cititorul în pagini oferindu-i o 

extrem de bogată informaţie despre două milenii de existenţă în care credinţa a interferat cu istoria și cu deciziile unor autorităţi 

pământești intransigente și deseori defavorabile Bisericii creștine. Cartea confirmă că nicăieri pe suprafaţa terestră, viaţa omenească, 

pulsul societăţilor și al popoarelor nu a fost mai viu, mai intens, mai surprinzător și mai paradoxal decât în Orient și niciunde în alte 

zone de pe pământ credinţa creștină nu a fost atât de supliciată în numele lui Iisus Hristos.
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În 30 septembrie, vicepreşedintele ANCI, Alexandru Peterliceanu, însoţit de ambasadorul României în R.A. Egipt, dr. Mihai 
Stuparu şi reprezentanţi ai ambasadei, au fost primiţi de Sanctitatea Sa, Papa Tawadros al II-lea, Patrirahul Bisericii Ortodoxe 
Copte. În cadrul întâlnirii au fost înmânate patriarhului copt, titlurile editoriale publicate pentru prima dată în limba română de 

Editura Proema-ANCI: “Credinţa mea în Biserica Ortodoxă Coptă” (autor Papa Tawadros alII-lea) şi “Biserica Ortodoză Coptă-un 

miracol al istoriei” (autor Fr. Tadros Y. Malaty.

Sanctitatea Sa a acceptat invitaţia exprimată de vicepreşedintele ANCI de a participa în România la evenimentul de lansare a 

celor două volume reprezentative pentru Biserica Ortodoxă Coptă şi pentru creştinătate.

Primirea de către Sanctitatea  Sa, Papa Tawadros al II-lea 

29 septembrie – 03 octombrie 2019

Acţiunea culturală
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Pentru activitatea desfăşurată în Egipt, Excelenţa Sa, ambasador Mihai Stuparu înmânează vicepreşedintului ANCI 

“Distincţia de Excelenţă”

Planuri – Strategii
- Vizita în România a Sanctităţii Sale, Tawadros al II-lea, cu ocazia evenimentului de lansare a volumelor”Credinţa mea în Biserica 

Ortodoxă Coptă” şi  “Biserica Ortodoxă Coptă, un miracol al istoriei”
- Donaţii de carte cu ocazia evenimentelor de lansare
- Traducerea şi publicarea în limba română a volumelor “Mărturia mea “și “Un martor al războiului și al păcii “, lucrări ale  Secretarului 

General al Ligii Statelor Arabe”, doctor Abul Geit
-- semnarea protocolui de colaborare cu Liga Statelor arabe


