ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Προσκεκλημένοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Πολωνίας επισκέφθηκαν το ΤΕΕΣ

Στις 14 Ιουνίου 2021, με την ευλογία του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης
Πολωνίας Σάββα αφίχθη στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία για προσκύνημα ο κληρικός της
εκκλησιαστικής επαρχίας Βαρσοβίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας πρωθιερέας Αδάμ
Σεμενιούκ, προϊστάμενος του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας στη Βαρσοβία, συνοδευόμενος από τον
διευθυντή της χορωδίας του ίδιου ναού Μπ. Κουζμούκ.

Στις 14-15 Ιουνίου 2021 οι προσκεκλημένοι προσκύνησαν τα ιερά σεβάσματα της ιεράς
μητροπόλεως Αγίας Πετρουπόλεως, επισκεπτόμενοι τον ιερό καθεδρικό ναό της Παναγίας του
Καζάν, τον ιερό ναό του Σωτήρα «Επί του Αίματος», τον ναό της εικόνας της Παναγίας του
Θεοδώρου και άλλα εκκλησιαστικά αξιοθέατα της παλαιάς ρωσικής πρωτεύουσας.

Στις 16 Ιουνίου οι φιλοξενούμενοι κατέφθασαν στη Μόσχα, όπου προσευχήθηκαν στα τίμια
λείψανα της Αγίας Ματρώνης της Αόμματης στην ιερά μονή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας,
καθώς και του Αγίου Πρίγκιπα Δανιήλ Μόσχας στην ομώνυμη μονή. Πέραν τούτων, επισκέφθηκαν το
Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, όπου έγιναν δεκτοί από
τον αντιπρόεδρο του ΤΕΕΣ πρωθιερέα Νικόλαο Μπαλασώφ. Στη συνάντηση επίσης παρέστησαν ο
γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διορθοδόξων υποθέσεων πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ και ο
συνεργάτης της ίδιας γραμματείας Α. Χόσεφ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία διεξήχθη
σε θερμό κλίμα, γεμάτο από αδελφική αγάπη και αλληλοκατανόηση, οι εκκλησιαστικοί εκπρόσωποι
συζήτησαν τις παραδόσεις και τις προοπτικές αναπτύξεως των διεκκλησιαστικών σχέσεων Ρωσίας
και Πολωνίας, καθώς και την πορεία των συνεχιζόμενων εργασιών για τον καλλωπισμό του ιερού
ναού της Αγίας Σοφίας στη Βαρσοβία.

Η κατασκευή του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας άρχισε το 2015 στην περιοχή Ουρσίνοφ στα νότια
προάστεια της πρωτεύουσας της Πολωνίας. Η αρχιτεκτονική του ναού είναι εμπνευσμένη από τις
σχεδιαστικές γραμμές της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Το συνολικό εμβαδόν του ναού
ανέρχεται σε 1300 τετραγωνικά μέτρα και το υψηλότερο σημείο του σταυρού πάνω από το κεντρικό
τρούλο φθάνει σε ύψος 21,6 μέτρων.

Στις 19 Μαΐου 2018 ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του
Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε στην πρώτη Θεία
Λειτουργία εντός του ναού και στον αγιασμό του σταυρού του τρούλου.

Τα θυρανοίξια τελέσθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020. Για τον εσωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο
εργάσθηκαν αγιογράφοι από την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η αγιογράφηση του
ιερού βήματος και του κεντρικού τρούλου του ναού.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87445/
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