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Επόµενο ιστολόγιο»

∆ηµιουργία ιστολογίου | Συνδεση

XAIRETE
Χαίρετε! Με την χαρά, νικούµε την θλίψη από τα κακώς κείµενα στον τόπο µας και στην τοπική µας
εκκλησία και στην Εκκλησία γενικότερα! Με χαρά εργαζόµαστε, και, προς την κατεύθυνση της οµολογίας
της Πίστεώς µας, της ενίσχυσης του πλησίον µας, αλλά και προς την κατεύθυνση της κάθαρσης, ώστε να
απολαµβάνουµε τη χαρά της χριστιανικής ζωής µέσα σε µια καθαρή εκκλησία, και έτσι να δικαιούµαστε να
ακούσουµε και το: «µακάριοι, άγιοι, είστε εσείς που αγαπάτε την ευπρέπεια του οίκου του Θεού»
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Π ΈΜΠ Τ Η, 18 ΙΟΎΝ ΙΟΣ 2009

Θεόδωρος Προσήλιας: «Αν το ποίµνιο δεν αντιδρά
σε τέτοιες ενέργειες, τότε είναι θέµα χρόνου ο
εθνικός αφανισµός µας»

∆ιονυσιακός παπάς, ή µε µαλάκυνση
εγκεφάλου;
http://xairete.blogspot.com/2009/06/fan-club.html

Πέµπτη, 18 Ιούνιος 2009, 18:33
Θεµα: Βαρθολοµαίος: Μετέτρεψε ναό σε Αµέρικαν
µπαρ!
Από: Θεοδωροs Προσηλιαs erikpros@yahoo.gr
Προς: panagiotis michalopoulos
panag_michal@yahoo.gr
Τελικά, κύριε Μιχαλόπουλε, τέτοιες συµπεριφορές
υπαγορεύει ο οικουµενισµός;
Αναφέροµαι στην ανάρτησή σας, σύµφωνα µε την οποία
ο Βορθολοµαίος µετέτρεψε σε κέντρο διασκέδασης τον
ιστορικό ναό της Αγίας Ειρήνης στην
Κωνσταντινούπολη.
Με ποιο δικαίωµα ρε φίλε ιεροσυλείς κατ' αυτόν τον
τρόπο; Ποιος σου έδωσε τέτοιες κατευθύνσεις, και µε τι
αντάλλαγµα;
Πώς θέλουµε από τους αλλόθρησκους (κυρίως
µουσουλµάνους) να σεβαστούν την πίστη µας, όταν
εµείς ασεβούµε προκλητικά απέναντι σ' αυτήν;
Εδώ ένα κοράνι σκίσαµε (υποτίθεται) στην Αθήνα κι
έγινε επανάσταση από την ισλαµική µειονότητα.
Τελικά αν το ποίµνιο δεν αντιδρά σε τέτοιες ενέργειες
από πλευράς των ιεραρχών τής ορθοδοξίας µας, είναι
θέµα χρόνου ο εθνικός αφανισµός µας.
Ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία, κι ας ελπίσουµε ο
Μεγαλοδύναµος να µας δίνει φώτιση.
Θεόδωρος Προσήλιας.

Αίσχος! Αµέρικαν µπαρ, τον έκανε τον ιερό
ναό ο Βαρθολοµαίος!..
Αναρτήθηκε από P. MICHALOPOULOS στις 7:07 µµ
Ετικέτες Βαρθολοµαίος, Εθνικά θέµατα, Εκκλησία, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, Ισλάµ

0 σχόλια:
Ανάρτηση Σχολίου

Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)
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Προέλευση επισκεπτών µας.

ΜΑΣ ∆ΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Για Μένα
Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος
(Επιστολογράφος - Blogger)
Ξάνθου 66 -16777- Ελληνικό.
Τηλέφωνο: 698 2331071
michalopoulos_p@yahoo.gr
Προβολή πλήρους προφίλ
Έχει χειροθετηθεί Αναγνώστης

Αριστερό κλικ στη φωτογραφία, σας
πάει στο θέµα...
Μέχρι τώρα µας επισκέφτηκαν:

Free Counter
Περιµένουµε το σχόλιό σας

Πώς να γράψεις τα σχόλιά
σου;
Αφού πατήσεις τα σχόλια και
γράψεις το κείµενό σου, πατάς το
ανώνυµος και κάνεις την
καταχώρηση.
Αν θέλεις χρησιµοποιείς και την
διεύθυνσή σου µε πλήρη
επωνυµία.
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Παναγιώτης Μιχαλόπουλος (Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008):

Ζητούσαν να αποκλειστώ από το φόρουµ, να καταργηθεί το κλαµπ µου, και φυσικά να πάψω να γράφω και
εδώ (στο µπλογκ του παθφαηντερ) που τους έτσουζε πιο πολύ από όλα. Ορισµένους από αυτούς, εγώ τους
ονοµάζω «χριστιανο»φασίστες! Ένας µάλιστα από αυτούς που ενοχλήθηκαν, πριν από λίγο καιρό, µε απείλησε
(µε µέηλ), εµµέσως πλην σαφώς, που λένε, µε απείλησε ακόµα και για τη ζωή µου διότι έγραψα κάτι
(χιουµοριστικό κυρίως, για τον πατριάρχη Αλεξάνδρειας). Με απείλησε µε ένα χυδαίο µέηλ του οποίου µετά
από έρευνα ανακάλυψα τον αποστολέα, ότι επρόκειτο δηλαδή για τον αρχιεπίσκοπο του Γιοχάνεσµπουργκ!

http://xairete.blogspot.com/2008/07/blog-post_3790.html
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