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Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας εξέφρασε
υποστήριξη προς τον Προκαθήμενο της Ουκρανικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας

Στις 10 Οκτωβρίου 2021, ΙΣΤ´ Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης
Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος τέλεσε στη Λαύρα Σβιατογκόρσκαγια της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου τις εορταστικές ιερές ακολουθίες, που ήταν αφιερωμένες στην 30ή επέτειο από
ιδρύσεως της εκκλησιαστικής επαρχίας Ντονέτσκ της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της
εις επίσκοπο χειροτονίας του μητροπολίτη Ντονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίωνα.
Προ της ενάρξεως της ακολουθίας στον Προκαθήμενο επιφυλάχθηκε επίσημη υποδοχή στην
είσοδο της Λαύρας. Ο Μακαριώτατος κ. Ονούφριος τέλεσε τα εγκαίνια του νέου ανδριάντα του
μακαριστού Προκαθημένου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μητροπολίτη Βλαδιμήρου
Σαμποντάν.
Στη Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συλλειτούργησαν με τον

Προκαθήμενο οι μητροπολίτες Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος, Ντονέτσκ και Μαριουπόλεως
Ιλαρίωνας, Βίσγκοροντ και Τσερνόμπιλ Παύλος, πλειάδα άλλων ιεραρχών της Ουκρανικής
Εκκλησίας και ιεραρχών εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας και της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Μολδαβίας. Τη Θεία Σύναξη παρακολούθησε πλήθος πιστών.
Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου ο Προκαθήμενος κήρυξε τον θείο λόγο στο εκκλησίασμα,
αναλύοντας την ιστορία της θαυμαστής αλιείας στη λίμνη της Γεννησαρέτ.
Μετά την απόλυση εψάλη το πολυχρόνιο και ο Μακαριώτατος κ. Ονούφριος συνεχάρη τον
μητροπολίτη Ιλαρίωνα για τις προσωπικές επετείους και την 30ή επέτειο από ιδρύσεως της
εκκλησιαστικής επαρχίας Ντονέτσκ. «Είναι όμορφοι αριθμοί, οι οποίοι ομιλούν περί του ελέους του
Θεού, το οποίο Σάς σκεπάζει, Σεβασμιώτατε, και Σας ενισχύει στη διακονία», επεσήμανε ο
Προκαθήμενος και ευχήθηκε στον ιεράρχη να ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες και πάντα να
ευρίσκεται στην οδό της σωτηρίας.
Χαιρετιστήριο λόγο επίσης εκφώνησε ο αρχιεπίσκοπος Περεμίσλ και Γκόρλιτς Παΐσιος. Ο
Πολωνός ιεράρχης μετέφερε τον χαιρετισμό του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Πολωνίας και την υποστήριξη του κλήρου της Τοπικής αυτού Εκκλησίας στον Μακαριώτατο
μητροπολίτη Ονούφριο.
«Είμαστε πάντα στο πλευρό Σας», ανέφερε ο κ. Παΐσιος και συνέχισε: «Είσθε δικός μας άνθρωπος.
Πάντα προσπαθούμε να Σας στηρίζουμε και διά λόγου και διά προσευχών».
Ο αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον μητροπολίτη Ιλαρίωνα για την επέτειο και εκ μέρους του
Μακαριωτάτου μητροπολίτη Σάββα τού απένειμε την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Πολωνίας, το παράσημο Α´ Τάξεως της Αγίας Ισαποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής και
επίσης διαβίβασε ιερό εγκόλπιο από τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας και
αντίγραφο της εικόνας τη Παναγίας Λεσνίνσκαγια από τον αρχιεπίσκοπο Λιούμπλιν και Χολμ Άβελ.
Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας αντιφώνησε με ευχαριστίες. Εν κατακλείδι των πανηγυρικών
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε κοινή φωτογράφηση μπροστά στο καθολικό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου.
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