ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο πατριαρχικό Μετόχι
στη Σόφια

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στο Μετόχι του Πατριάρχη Μόσχας
και Πασών των Ρωσσιών στη Σόφια προεξήρχε ο μητροπολίτης Βάρνας και Βελίκα Πρεσλάβα
Ιωάννης. Επίσης συλλειτούργησε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας
της Βουλγαρίας επίσκοπος Μελνίσκι Γεράσιμος, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών
των Ρωσσιών παρά τω Πατριάρχω Βουλγαρίας και προϊστάμενος του πατριαρχικού Μετοχίου
αρχιμανδρίτης Βασσιανός Ζμέγεφ, ο αντιπρύτανης της Ιερατικής Σχολής Σόφιας ιερομόναχος
Μελέτιος Σπάσοφ, ο πρωθιερέας Δημήτριος Τουχτσίγεφ, ο πρωτοδιάκονος Ιβάν Πέτκοφ και ο
διάκονος Αλέξανδρος Μορόζοφ.

Την ακολουθία παρακολούθησαν προσευχόμενοι ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Φ. Βοσκρεσένσκι, ενορίτες και προσκεκλημένοι του ναού.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των
Ρωσσιών παρά τω Πατριάρχω Βουλγαρίας αρχιμανδρίτης Βασσιανός εκ μέρους των κληρικών και
ενοριτών του Μετοχίου καλωσόρισε τον μητροπολίτη Βάρνας και Βελίκα Πρεσλάβα Ιωάννη.

«Στο πρόσωπό Σας, αγαπητέ Δέσποτα, διαθέτουμε έναν αγαπητό φίλο της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας. Τάσσεσθε με συνέπεια υπέρ της ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ακολουθώντας
μια συνετή και μετρημένη θέση, η οποία εδράζεται επί της μακραίωνης αγιοπατερικής παραδόσεως
της συνοδικής διοικήσεως της εκκλησιαστικής ζωής, επί της άνευ όρων προτεραιότητας των ιερών
κανόνων. Η αρχιερατική στοργή Σας, ο ζήλος και η μέριμνά σας για την ενότητα της Ορθοδοξίας
μάς εμπνέει και ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα διαφυλάξει την Εκκλησία του ενιαία, αδιαίρετη και θα
μας χαρίσει τη δυνατότητα ενί στόματι και μία καρδία να δοξάσουμε τον Κύριο και Θεό, ο Οποίος
τόσο θαυμαστώς δοξάσθηκε μέσω των Αγίων Αυτού, ένας εκ των οποίων είναι ο Άγιος Ιεράρχης
Σεραφείμ του Μπογουτσάρ, θαυματουργός της Σόφιας», ανέφερε ειδικότερα ο αρχιμανδρίτης
Βασσιανός.

Ως ανάμνηση τελέσεως της κοινής ιεράς ακολουθίας ο προϊστάμενος του πατριαρχικού Μετοχίου
στη Σόφια προσέφερε στον Σεβασμιώτατο κ. Ιωάννη ιερό εγκόλπιο.

Στη συνέχεια χαιρετιστήριο λόγο στους παρισταμένους απηύθυνε ο μητροπολίτης Βάρνας και
Βελίκα Πρεσλάβα Ιωάννης, ο οποίος υπενθύμισε ότι το 2021 συμπληρώνονται πέντε χρόνια από
τότε που η Ιερά Σύνοδος Ιεραρχίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε συντονισμό με την Ιερά
Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας ανέγραψε στις δέλτους των Αγίων τον
Αρχιεπίσκοπο Μπογκουτσάρ Σεραφείμ, ο οποίος χρόνια ευλαβείται τόσο στη Βουλγαρία, όσο και
στη Ρωσία. Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Πατριάρχη Μόσχας
και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο και τον πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών
Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, ο οποίος ήταν πρόεδρος
της Επιτροπής Αγιοκατατάξεως του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Εκ μέρους του Αγιωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεοφύτου ο κ. Ιωάννης επίσης ευχαρίστησε τον
προϊστάμενο του Μετοχίου αρχιμανδρίτη Βασσιανό, ευχόμενος σε αυτόν υγεία και «χαρά εν Αγίω
Πνεύματι, η οποία χαρακτήριζε τον Άγιο Σεραφείμ Σόμπολεφ».

«Σας διαβεβαιώ ότι οι μακραίωνες σχέσεις μας θα παραμένουν πάντοτε ανεξαρτήτως των
σύγχρονων αναταραχών και στρεβλώσεων. Η Ορθοδοξία δύναται να ανταπεξέλθει όλες τις
δοκιμασίες εάν εσωτερικά είμαστε ενωμένοι ως χριστιανοί και λειτουργοί του ιερού μας.
Οφείλουμε να έχουμε ως γνώμονά μας τη ζωή των Αγίων μας, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου
Σεραφείμ της Σόφιας, του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Εύχομαι ο Θεός να Σας ενδυναμώνει, όπως
και τους αδελφούς κληρικούς και όλους τους εδώ παρισταμένους», ανέφερε εν κατακλείδι ο
μητροπολίτης Ιωάννης.

Μετά τη λήξη της Θείας Μυσταγωγίας ο μητροπολίτης Βάρνας και Βελίκα Πρεσλάβα Ιωάννης
προέστη της δοξολογίας ενώπιον του τάφου του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ του Μπογκουτσάρ και
ευλόγησε μέσω χρίσεως με αγιασμένο έλαιο από το καντήλι της εικόνας του Αγίου Σεραφείμ.
Μετόχι του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών στη Σόφια /
Υπηρεσία Επικοινωνίας του ΤΕΕΣ
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