PREA FERICIREA SA, PATRIARHUL
IERUSALIMULUI,
CONDUCE
DOXOLOGIA
CU
OCAZIA
ANIVERSĂRII A 70 DE ANI DE LA
INCLUDEREA
INSULELOR
DODECANEZE
ÎN
TERITORIUL
GRECIEI
Marți dimineața, pe 22 februarie/7 martie 2017, s-a slujit
Doxologia în Catedrala Bunei Vestiri din Sfânta Mitropolie a
Rodosului, slujbă oficiată de Prea Fericirea Sa, Părintele
nostru și Patriarhul Ierusalimului Teofil, la invitația Înalt
Prea Sfințitului Mitropolit Chiril de Rodos. Slujba a fost
prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la includerea
insulelor Dodecaneze și a Rodosului în teritoriul Greciei.
În timpul Doxologiei, Primarul din Rodos a ținut un discurs
festiv, subliniind străvechile rădăcini grecești ale insulei
Rodos și ale celorlalte insule Dodecaneze, și suferința
îndurată sub diferiți cuceritori: perși, turci, venețieni,
italieni, ca și semnificația acestei includeri pentru
identitatea grecească a locuitorilor insulelor.
Doxologia a fost urmată de o slujbă de pomenire a morților
pentru sufletele celor care s-au luptat și au murit pentru
credința și țara lor – pentru locuitorii din insulele
Dodecaneze. După parastas, Prea Fericirea Sa și soborul
patriarhal, delegații celorlalte comunități creștine din
Ierusalim (franciscană, armeană și Patriarhia latină), și
locuitorii insulei Rodos, au participat la o paradă
emoționantă a elevilor din Rodos, a asociaților din diverse

părți ale Greciei precum Creta, Peloponez, din Cipru și din
alte locuri. La paradă au participat și unități militare,
forțe ale poliției, brigăzi ale pompierilor și multe alte
echipe, și a avut loc și o demonstrație aeriană cu avioane
supersonice.
Toate acestea au creat sentimente profunde de mândrie
națională și dispoziția spre rugăciune către Dumnezeu, pentru
apărarea țării de atacuri inamice.
La sfârșitul paradei, în sediul Primăriei, Primarul a oferit o
copie a cheii orașului Prea Fericirii Sale, delegaților
celorlalte două mari comunități din Ierusalim, Primarului
orașului Beit Sahour/Câmpul păstorilor, domnul Hanna Al Haik,
care a semnat de asemenea cu primarul orașului Rodos un
document de înfrățire între cele două orașe, domnului Atanasie
Abu-Aeta, Ambasadorului Statului Palestina în Grecia, domnul
Marouin Toubasi și altor distinși oaspeți.
În seara aceleiași zile, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit
Chiril de Rodos a oferit o cină în cinstea Prea Fericirii
Sale, a soborului patriarhal și a celorlalți oaspeți.
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