ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μητροπολίτου
Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος στο Άγιον Όρος

Τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων τέλεσε στις 15 Απριλίου 2013 στο Καθολικό της
Ιεράς Μονής Βαοπαιδίου Αγίου Όρους ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του
Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Σημειωτέον ότι
σύμφωνα με το τυπικό του ιερού αυτού του καθιδρύματος η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
τελείται καθημερινώς εκτός Καθαράς Δευτέρας και Τρίτης. Επίσης συλλειτούργησαν ο Ηγούμενος
Φιλάρετος Μπουλέκωφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ,
Γραμματέας επί των διορθοδόξων σχέσεωνς του ΤΕΕΣ κλπ.
Μετά το πέρας της λειτουργίας και του γεύματος ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας με τη συνοδεία του
κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, όπου είχε συνάντηση με τον Καθηγούμενο

Αρχιμανδρίτη Παρθένιο. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε θέμα της μεταφοράς των Τιμίων Δώρων
των Μάγων για προσκύνημα στη Ρωσική Εκκλησία. Ακόμα ο Ιεράρχης ασπάσθηκε τα ιερά κειμήλια
που φυλάσσονται στο Ιερό αυτό το καθίδρυμα.
Αφού αποχαιρέτισε τον Γέροντα Καθηγούμενο και την αδελφότητα της Μονής ο Μητροπολίτης
Ιλαρίωνας με τη συνοδεία αυτού μετέβη στην όμορα Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, οπου προσκύνησε
τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου και λοιπά ιερά κειμήλια. Εν συνεχείᾳ μίλησε με
τους αδελφούς και ξεναγήθηκε στην έκθεση της Μονής, η οποία περιλαμβάνει παλαιές εικόνες,
λειτουργικά σκεύη και μοναδικά ιστορικά τεκμήρια.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ με τη συνοδεία του επισκέφθηκε το Πρωτάτο, όπου στην
κατοικία της Ιεράς Κοινότητας είχε συνάντηση με τον Πρωτεπιστάτη Γέροντα Μάξιμο Μοναχό
Ιβηρήτη. Μεταξυ άλλων σε θερμό κλίμα συζητήθηκε και η επικείμενη επίσκεψη του Αγιωτάτου
Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου στο Άγιώνυμο Όρος.
Ακολούθως ο Γέρων Μάξιμος ξενάγησε τους προσκεκλημένους στο Συνοδικό και ενημέρωσε για το
έργο του συλλογικού αυτού οργάνου της διοικήσεως των Αγιορειτικών Μονών.
Το απόγευμα οι προσκυνητές από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας φιλοξενήθηκαν από τον
Μοναχό Ιωσήφ, στον υπό τη διεύθυνσή του Ξενώνα Αγίου Ιωάννου του Ρώσου παρά το Ιερό Κελλίο
Μεταμορφώσεως του Κυρίου στις Καρυές.
Το πρωϊ της επομένης ο όμιλος προσκυνητών με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ αναχώρησε
για Θεσσαλονίκη.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/52840/
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