
Parohia ortodoxă « Sfinții arhangheli », Düsseldorf
Patriarhia ecumenică
Exarhatul parohiilor ortodoxe de tradiție rusă din Europa Occidentală

Informații cu privire la cumpărea bisericii noastre (biserica sf. Nicolae şi centrul
parohial situate în Werstener Feld 65, Düsseldorf-Wersten) de către Mitropolia
Bisericii ortodoxe române pentru Germania şi Europa Centrala şi de Nord

Pe data de 16 noiembrie am luat cunoştință de faptul că un contract de vânzare-
cumpărare privind biserica şi centrul parohial din Werstener Feld 65 a fost încheiat
de către Mitropolia ortodoxă romană din Europa Centrala şi  de Nord cu asociația
Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe. În acest context am dori să aducem
urmatoarele clarificări:
În  1961/62,  Natiunile  Unite,  Consiliul  ecumenic  al  Bisericilor,  Ministerul  Republicii
Federale Germania care se ocupa cu problemele exilaților, autoritățile municipale ale
oraşului Düsseldorf şi Biserica Evanghelică din Rheinland au construit prin mijloace
financiare  comune în  Düsseldorf-Wersten o  biserică şi  un  centru  parohial  pentru
refugiații şi exilații ortodocşi din fosta Uniune Sovietică şi din țările balcanice, pentru
a  da în  acest  fel  o  dovadă a dorinței  lor  de împăcare şi  de despăgubire pentru
pagubele de război pricnuite de Germania.
Cele patru parohii ortodoxe aparținînd unor jurisdicții diferite care şi-au avut sediul în
această biserică până în 2007 nu au fost nevoite, mai intâi, să participe financiar la
costurile de întreținere. Abia după trecerea în noul mileniu,  Das Diakonische Werk
Rheinland,  în proprietatea caruia intraseră între timp biserica şi  centrul,  a cerut o
contribuție  moderată la  costurile  curente,  respectiv  o  preluare  a  costurilor  de
întreținere care le reveneau, din partea celor patru parohii, dintre care pe atunci două
aparțineau Mitropoliei Ortodoxe Române. Însă cele patru parohii nu au acceptat să
participe la acoperirea acestor costuri.
Din  acest  motiv,  Das  Diakonische  Werk a  oferit  să pună la  dispoziția  parohiei
noastre, care rezidase până atunci – timp de exact 50 de ani – în Jan-Wellen-Kapelle
din  Düsseldorf-Hamm,  biserica  şi  centrul  parohial.  În  acea  perioadă noi  tocmai
căutam un loc care ne-ar fi oferit mai mult spațiu decât micuța capelă şi fosta casă a
grădinarului.  De  aceea  eram  foarte  dispuşi  să acceptăm  centrul  şi  biserica  în
condițiile refuzate de parohiile care le folosiseră până atunci. Astfel, în ianuarie 2008,
am devenit locatari ai proprietății, pe baza unui contract nelimitat.
Fosta noastra biserică, un monument istoric aflat în posesia municipalității oraşului,
am  lăsat-o  în  folosința  parohiei  ortodoxe  georgiene  Sf.  Antim  Ivireanul,  pe  care
parohia noastră o găzduia deja de doi ani. Această parohie a rămas de atunci acolo.
De-a lungul celor 11 ani care au trecut, parohia noastră a investit sume considerabile
pentru  a  renova  şi  a  moderniza  mai  ales  biserica,  care  era  deja  atunci  vizibil
degradată. Astfel, de exemplu, am înlocuit la sfârsitul anului 2007 vechea podea de
placaj  cu  un  parchet  din  lemn  de  cireş,  iar  în  anul  2016  am  renovat  fațada
amenințată de umiditate. În casa parohială am instalat o bucătarie şi un birou.
Când  a  început  să se  prefigureze  că noua  instituție  formată prin  unirea  a  trei
Diakonische Werke,  Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, nu mai era
interesată de centrul parohial şi când, într-un sfârsit, aceasta şi-a arătat intenția de a
pune  în  vânzare  această proprietate  imobiliara,  prețuită la  suma  de  aproxiativ
750.000  Euro,  parohiei  noastre  i-a  reuşit  să convingă instituția  responsabilă de
monumentele istorice ale municipalității şi Institutul pentru întreținerea şi protejarea
monumentelor istorice de importanța acestui complex imobiliar, salvînd în acest fel
biserica şi  centrul  parohial  de o demolare altfel  certă.  Biserica Sfântul  Nicolae şi



centrul sunt in acest fel recunoscute ca mărturii ale solidarității cu crestinii ortodocşi
care au fost forțați după război, în condițiile ‚Războiului rece‘, la un exil în Germania,
adesea pe viață. 
Numai în urma acestor demersuri a scăzut drastic valoarea imobiliară a proprietății.
Statutul  de  monument  protejat  a  făcut  ca  Diakonisches  Werk să ofere  parohiei
noastre spre vânzare centrul şi biserica cu suma de 250.000 € , în cazul în care nu
se va fi găsit un cumpărator care să ofere o sumă mai mare.
Însă, pana la vizita comună a proprietății pe data de 6 septembrie a acestui an, nu
ne-am fi aşteptat nicidecum ca tocmai o parohie ortodoxă din apropiata vecinătate,
care este infrățită cu noi prin Adunarea parohiilor ortodoxe din Düsseldorf, să intre pe
ascuns în concurență cu noi la aceasta vânzare cu oferte netransparente. Căci în
ciuda  întâlnirilor  şi  slujbelor  comune  frecvente,  de  mai  multe  ori  pe  an,  dintre
parohiile noastre, nu am auzit din partea membrilor parohiei ortodoxe române nici o
remarcă,  o  intrebare  sau  vreo  exprimare  a  intenției  lor  de  cumpărare,  înaintea
acestor evenimente.
Mitropolitul  Serafim l-a informat pe episcopul nostru,  Jean, la Paris, si  pe preotul
nostru paroh, abia după încheierea definitivă a tranzacției.

Düsseldorf, 21 noiembrie 2018


