ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία κατά την πανήγυρη του Μετοχίου
της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βελιγράδι

Στις 21 Ιουνίου 2021, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εορτάσθηκε στο Μετόχι της Ρωσικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βελιγράδι η πανήγυρις του ναού. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο
Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος.

Μαζί με τους κληρικούς και τους θρησκευόμενους υποδέχθηκε τον Αγιώτατο Πατριάρχη κατά την
είσοδο στο ναό η παιδική χορωδία του Μετοχίου.

Επίσης συλλειτούργησαν ο προϊστάμενος του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος, Μετοχίου της
Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βελιγράδι, πρωθιερέας Βιτάλιος Ταράσιεφ, οι εψηφισμένοι
βοηθοί επίσκοποι Μαρτσάν Σάββας και Τοπλίτς Ιερόθεος, ο προϊστάμενος του ιερού ναού Αγίου
Μάρκου Βελιγραδίου πρωθιερέας Τραϊανός Κόγιτς κ.ά.

Τη Θεία Μυσταγωγία παρακολούθησαν ο υπουργός Καινοτομιών και Τεχνολογικής Αναπτύξεως
της Σερβίας Νενάντ Πόποβιτς, ο έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Δημοκρατίας της
Λευκορωσίας στη Σερβία Β. Μπριλιόφ, ο σύμβουλος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο
Βελιγράδι Α. Κονανίχιν, ο προϊστάμενος του Ρωσικού Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού
Βελιγραδίου Ε. Μπαράνοφ.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο πρωθιερέας Βιτάλιος Ταράσιεφ προσφώνησε με λόγια
ευγνωμοσύνης τον Αγιώτατο Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο, ο οποίος προεξήρχε των λατρευτικών
εκδηλώσεων του Μετοχίου. Εις ανάμνησιν της κοινής εορταστικής προσευχής ο π. Βιτάλιος
προσέφερε στον Αγιώτατο Πατριάρχη ιερό εγκόλπιο με τη μορφή της Αγίας Τριάδος.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας συνεχάρη τους ενορίτες για την εορτή,
αποκαλώντας τον ιερό ναό Αγίας Τριάδος του Μετοχίου «τόπο του Αγίου Πνεύματος», όπου την
ώρα της ιεράς ακολουθίας «είναι συνηγμένη όλη η Εκκλησία του Χριστού -– ο ουρανός και η γη,
όπου δεν υπάρχουν όρια και διαιρέσεις, όπου δεν έχει σημασία σε ποιον λαό ανήκει κανείς».

Ο Αγιώτατος κ. Πορφύριος επίσης υπενθύμισε στους θρησκευόμενους την ανάγκη να
διαφυλάττουν την αμοιβαία αδελφική αγάπη και κατανόηση, ώστε να αυξάνονται στην Εκκλησία οι
δωρεές του Αγίου Πνεύματος: «Πρέπει να είμαστε μάρτυρες της αλήθειας του Χριστού, της
παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στο Σώμα του Χριστού, διότι αντιθέτως μάταια είναι όλα τα λόγια
μας, τα κηρύγματα και η σοφία μας».

«Ο Κύριος είθε να χαρίζει στον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο έτη πολλά
και υγεία αδιάπτωτο, ενώ στον ρωσικό λαό και τη Ρωσική Εκκλησία ειρήνη, αγάπη και αλήθεια. Και
όλες οι επιβουλές κατά της Εκκλησίας του κακού και του πονηρού, του περιβεβλημένου στις
δυνάμεις του κόσμου τούτου, ας συντριβούν κάτω από τα πόδια του Χριστού και της Εκκλησίας
Του. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους και όλο τον κόσμο, ο οποίος είθε να γεμίσει με τη χάρη του
Αγίου Πνεύματος», είπε ολοκληρώνοντας ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος.

Μετά την πανηγυρική λατρευτική εκδήλωση παρατέθηκε επίσημη δεξίωση στην αίθουσα της
Γραμματείας του Μετοχίου.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87498/
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