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Вяра
НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СТАТИЯТА
ДОГМАТИЧЕСКОТО ОТПАДАНЕ НА
БЪЛГАРСКАТА ''ПРАВОСЛАВНА'' ЦЪРКВА ОТ
ПРАВОСЛАВИЕТО
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патриарха за епископ, скандален „рицар“ и архимандрит
на Б“ПЦ“ Дионисий. В медията на Българската Патриаршия
е записано: „Уважаеми читатели на Официалния сайт на БПЦБП,
на 28 ноември 2014 г. Св. Синод реши началникът на
синодалния отдел "Богослужебен" Негово
Високопреподобие архимандрит Дионисий (Мишев) да
бъде ръкоположен в епископски сан и назначен за втори
викарий на Софийския митрополит. Ръкоположението на
наречения за Стобийски епископ архим. Дионисий е
определено да се състои на 21 декември 2014 г.
На 01 юли 2011 г. архимандрит Дионисий по благословение

на патриарх Максим и решение на Св. Синод е назначен на
длъжността „Началник отдел „Богослужебен” при Св. Синод.
На 27 май 2014 г. по време на мирната визита на Българския
патриарх Неофит в диоцеза на Руската православна църква е
отличен от Московския и на цяла Русия патриарх Кирил с
орден „Св. преп. Сергий Радонежки” III-та степен.“
Явно става въпрос за специално отношение към
масона от страна на различни патриарси!..
Ето какво още ни казват медиите за тази персона: "На 14
юни 2009 г. в Асизи посланикът на Международната
конфедерация на рицарите на Кръста в България рицарят
Аугусто Перин прие важна делегация на българския „Орден на
архонтите”, оглавявана от Великия секретар Иван Кутевски, в
чийто състав присъстваха други прелати на православната
религия, като архимандрит Дионисий и български
предприемачи, като архонт Нако и Ованес Мелик Пашаев.
Срещата се проведе в
двореца Европа в Асизи,
където официално беше
открито Консулство на
Съвета на архонтите и беше
избран за Почетен консул
професор Джорджо Ченя.
Делегацията беше
придружена и представена
от монсеньор Елдъров. По
повод тази среща Великият съвет на архонтите покани
делегация на кавалерите пазители на мира на
Международната конфедерация на рицарите на Кръста в
България на 28 юни т.г."
В края на месец май 2011 г. друг български бизнесмен

станал „архонт” в Италия. Става дума за собственика на
Енерджи груп Йордан Илиев. Това станало на пищна
церемония в базиликата „Св. Франциск Асизки” в Асизи,
Италия, след което в чест на новия „архонт” е била дадена и
тържествена вечеря в присъствието на други висши „архонти”.
Титлата му била
дадена от българския
„Велик архонтски съвет”,
който беше създаден
преди две години в
Асизи по инициатива на
небезизвестния архим.
Дионисий и униатския
архимандрит Георги
Елдъров. След това
Йордан Илиев е бил
номиниран от Международната организация на рицарите на
мира с титлата „Посланик на мира”. Дейността на български
православни духовници в съмнителната структура продължи
необезпокоявана.
Това обаче са само малка част от безобразията, станали
известни в медиите. Поредното е на 18 февруари 2011 г.
отново в Асизи, където архим. Дионисий в присъствието на
двама „архонти” и монсеньор Елдъров ръководи
богослужението при възвеждането в степен „екзарх на
архонтите в Асизи” на католическия свещеник Жан Мари
Полидоро. Медиите съобщават, че „тази българска титла” се
връчва за първи път и свидетелства за „широката популярност
на Ордена на Асизи в България”.
На всичко отгоре, архим. Дионисий е водил ритуала от името
на Западно и Средноевропейския митр. Симеон, като е прочел
негово писмо като „президент на Великия съвет на

Архонтите”, който възвежда в сан „архонтски екзарх”
въпросния католически свещеник заради миротворческата му
дейност в духа на св. Франциск Асизки.
Римската община, където започнаха да се извършват
„архонтските ръкоположения”, обяви, че се отделя от Западно
и Средноевропейска епархия и изпрати молба да мине към
Старозагорска епархия. (Confederazione Internazionale Cavalieri
Crociati)
Подобни съвместни служби и мероприятия с еретици,
друговерци и сатанински масонски ложи не са
прецеденти в Б“ПЦ“. Те започват още в миналото.
Ето пример за...
Вижте цялата статия: ДОГМАТИЧЕСКОТО ОТПАДАНЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ''ПРАВОСЛАВНА'' ЦЪРКВА ОТ
ПРАВОСЛАВИЕТО - II част
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Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД

Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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