
Distincţia 

Trandafirul Argintiu al Sfântului Nicolae 

În data de 6 decembrie 2005, cu ocazia comemorării Sfântului Ierarh Nicolae, Episcop de Myra 
Institutul pentru Studii Ecumenice al Universităţii Fribourg din Elveţia a întemeiat „die Silberne Rose 
des heilige Nikolaus von Fribourg”, „Trandafirul argintiu al Sfântului Nicolae de la Fribourg”. 

Comitetul fondator este alcătuit din trei membrii ai instititului: 

Monsignore Dr. Nikolaus Wyrwoll 

În calitatea sa de director al Institutului pentru Biserici Răsăritene Regensburg, delegat al diocezei 
Hildesheim pentru relaţia cu Bisericile răsăritene, membru al directoriumului Institutelor pentru 
Studii Ecumenice al Universităţii Fribourg-Elvetia, doctor honoris al Facultăţii Minsk, sfătuitor al 
Comisiei Ecumenice a Conferinţei Episcopilor Germani, consultor al Consiliului Papal pentru 
Promovarea Unităţii Creştinilor, distins cu medalia Daniel a patriarhatului Moscovei, distins cu 
cruceade onoare „Bundesverdienstkreuz” a statului german. 

Prof. Dr. Guido Vergauwen 

În calitatea sa de director al Institutului pentru Studii Ecumenice al Univesităţii Freibourg, 
vicerector al Univesităţii Freibourg, preşedinte al Comisiei Ecumenice a Conferinţei Episcopilor 
din Elvetia, distins cu medalia Nestor a Bisericii Ortodoxe ucrainiene a patriarhatului Moscova, 
doctor honoris al Facultăţii de Teologie Bucureşti. 

Prof. Dr. Barbara Hallensleben 

În calitatea sa de directoare a Institutului pentru Studii Ecumenice al Univesităţii Freibourg-Elveţia, 
decan al Facultăţii de Teologie, Membru al Comisiei Teologice Internaţionale, co-preşedinte al 
Comisiei pentru Dialog Catolic-Ortodox a conferinţei episcopilor din Elveţia, consultor al 
Consiliului Papal pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, membru al Comisiei pentru Credinţă şi 
Învăţătura Bisericii, distinsă cu medalia Barbara al Bisericii Ortodoxe ucrainiene a partriarhatului 
de Moscova.  

Fundaţia este inspirată din „die Goldene Rose”, Trandafirul Auriu, pe care Papa începând cu secolul 
XI în Duminică a Sfintelor Paşti (Laetare; Rosensonntag) îl binecuvânta şi apoi consacra persoane sau 
locuri, care au adus beneficii Bisericii. Distincţia „Trandafirul argintiu” este consacrat persoanelor 
care în viaţa lor, asemenea Sfântului Nicolae au făcut posibilă descoperirea bunătăţii lui Dumnezeu. 
Cei care primesc acest premiu trebuie să fie înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti, să 
adeverească misiunea Bisericii în întreaga lume în puterea Duhului Sfânt şi astfel să contribuie la 
concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii, a umanităţii şi a întregii creaţii. „Trandafirul 
argintiu” este în acelaşti timp o onoarea academică şi bisericească; ea vrea să evidenţieze faptul că 
reflecţia teologică în relaţie cu mărturia de viaţă personală este roditoare pentru Biserică. 

Acest trandafirul este prelucrat de giuvaergiul benedictinilor din Münsterschwarzach. El este făcut din 
argint. Florile sunt umplute cu mireasmă ca semn „pentru aroma recunoaşterii lui Hristos in toate 
locurile” (2 Corinteni 2,14). Înaintea conferirii, în timpul unui pelerinaj, trandafirul este aşezat la 
mormântul Sfântului Nicolae in Bari şi binecuvântat de către Papă. 

Primul care a primit Trandafirul Argintiu al Sfântului Nicolae este Mitropolitul Kyrill al Smolenskului 
şi Kaliningradului, responsabilul pentru Relaţii Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Mitropolitul 
Kirill a primit Trandafirul Argintiu al Sfântului Nicolae în data de 19 mai 2006 în Roma. 


