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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Πῶς ἔφτασε 
ὁ τόπος σ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο;»

Στὰ 17 χρόνια της  Ἱερωσύνης μου εἶναι ἡ πρώτη 
χρονιὰ ποὺ δὲν ἔκανα Πάσχα. 
Ἀπὸ τὸ 2002 στὴν Μπουζουμπούρα τοῦ Μπουρούντι 
ἕως καὶ πέρυσι στὴν Κυανή του Διδυμοτείχου ἤμουν 

ἱερουργὸς τῆς πορείας πρὸς τὴν Ἀνάσταση. Μιὰ 
διακονία ποὺ ἐπεκτάθηκε ἀπὸ τὰ  Ἄπω της  
Ἀνατολῆς στὴν Μπανγκὸκ τῆς Ταϊλάνδης, 
ἕως τὰ τῆς Δύσεως πέρατα, Μὰρ δὲ Πλάτα 

τῆς Ἀργεντινῆς καὶ Σάο Πάολο τῆς Βραζιλίας.  
Ἐνδιάμεσα ἅπαξ στὴν Σίφνο, καὶ ἀπὸ δὶς στὴν 

νησίδα τῆς  Ἡρακλειᾶς καὶ στὸ Μοναστήρι τοῦ  Ἅγιου  
Ἰεροθέου στὰ Μέγαρα. Μοῦ ἔμελε στὸ 2018 νὰ κλείσω 
τὸν νοητὸ Σταυρὸ στὸν ὁρίζοντα, ὁδηγηθεῖς στὰ βόρεια, 
Μητρόπολη Σουηδίας.

Ἐφέτος, μὲ περασμένη ἀπὸ καιρὸ πιὰ τὴν μέση 
ἡλικία, ἤμουν ἀπὸ ἱερουργός, ὁ ἕνας ἀρωγός, ὡς ὁ 
Κυρηναῖος στὸν ἐκεῖ εἰς τύπον Χριστοῦ ἱστάμενο. 
Ἦταν ὁ ἀπὸ παλιὰ γνώριμος Μητροπολίτης Σουηδίας καὶ 
πάσης Σκανδιναβία Κλεόπας, ὁ δεηθεῖς ἀρωγῆς. Δὲν 
ἦταν ἀκόμα ἡ σειρά μου νὰ μείνω στὴν ἐνορία. Πλέον  
τὸ δύο ἔξω μιὰ μέσα, ἔχει γίνει τρεῖς ἔξω μιὰ μέσα.  
Ἀφοῦ μποροῦμε κάθε χρόνο τρεῖς ἀπὸ τοὺς 
συνεφημερίους μου νὰ διακονοῦμε ἐκτὸς τὴν Μεγάλη 
Ἑβδομάδα μὲ προθυμία τὸ κάνουμε. Ἔτσι χωρὶς δεύτερη 
σκέψη, ἀνταποκρίθηκα στὸ νὰ βρεθῶ τὴν Μεγάλη 
Ἑβδομάδα στὴν Στοκχόλμη. 

Ἡ εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχη μου κυρίου μου 
κ. Ἱερωνύμου δεδομένη, ἀφοῦ πάντα συντρέχει  
σὲ ἀρωγὴ τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συνδρομὴ τοῦ 
Πρωτοσυγκέλου του, Ἐπισκόπου Θεσπιῶν Συμεὼν 
ὁλοθυμη, «ἂν δὲν τοὺς βοηθήσουμε ἐμεῖς ποιὸς θὰ τὸ 
κάνει» λέγει καὶ ὑπογράφει τὶς ὑπηρεσιακὲς ἄδειες στὸν 
π. Δαμασκηνὸ γιὰ τὴν Τύνιδα καὶ τοῦ π. Ἰωάννου καὶ τὴν 
δίκη μου γιὰ Στοκχόλμη. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

p

Λέγω
ἐγώ...

Στὴν Στοκχόλμη
Α  ́μέρος. Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης.

Νηστειοδρόμιο: Κατὰ παράδοση καὶ ἕως τῆς 
Πεντηκοστῆς οἱ τηρήσαντες ἐπακριβῶς τὴν 
νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τὶς 
Τετάρτες καὶ Παρασκεῦες κάμουν κατάλυση 
οἴνου καὶ ἐλαίου. 

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 18:00
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
Σάββατο 21 Ἀπριλίου, 
Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος. 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Μυροφόρων 22 Ἀπριλίου, 
Ναθαναὴλ ἀποστόλου.   
Ἑορτασμὸς παιδομάρτυρος  
Γαβριὴλ ἐκ Ζβιέρκι Πολωνίας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου, 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων  
07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας  
στίς 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακή στίς 11:00 καί γιά ἀπόφοιτους 
Λυκείου στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σήμερα καί ὥρα 19:00, ὁ π. Νεκτάριος 
Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Σήμερα καί ὥρα 20:00 ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος 
θά συζητήσει μέ νέους.



Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων 
(facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),  

ἀπό ck.agmarina@gmail.com

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30. 
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε  συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΠΑΣΧΑ 2018

… Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς 
τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος 
τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα 
κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην – 
Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. 
Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή 
τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι 
τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, 
δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά 
θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων 
των. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον  Ἐκκλησίαν, ὁ Σταυρός 
εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι 
ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότης, αὐτός πού ὁρίζει καί τό 
τελικόν σημεῖον προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι 
ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν Ἀνάστασιν, πρός τό πλήρωμα 
τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐπί τῆς βάσεως αὐτῆς, οἱ Ὀρθόδοξοι 
ἀναφωνοῦμεν: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἰς 
τήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν δέν εἶναι 
καταθλιπτική, ἀλλά σταυροαναστάσιμος, ἀφοῦ 
τό Πάθος προσεγγίζεται καί βιοῦται διά μέσου τῆς 
Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία εἶναι «λύτρον λύπης». Διά 
τό  Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος σύνδεσις 
Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως εἶναι ἀσυβίβαστος μέ κάθε 
μορφῆς ἐσωτερικήν φυγήν εἰς μυστικισμούς ἤ εἰς 
ἕνα αὐτάρεσκον εὐσεβισμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι 
ἀδιάφοροι διά τά παθήματα καί τάς περιπετείας τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῇ ἱστορίᾳ.
Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως 

εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐπίσης ἀντιμέτωπον 
τόσον μέ τήν ἀλαζονικήν αὐτοαποθέωσιν τοῦ 
συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου, λογοκρατουμένου, 
πεπεισμένου διά τήν παντοδυναμίαν τῆς ἐπιστήμης, 
ἑαυτοκεντρικοῦ καί προσκεκολλημένου εἰς τά γεώδη 
καί πρόσκαιρα ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου χωρίς 
πόθον τῆς αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώθησιν 
συνόλου τῆς Ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας καί τοῦ 
«σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ, ἐν ὀνόματι τῆς ἀπολύτου 
ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀγεφυρώτου 
χάσματος οὐρανοῦ καί γῆς.
Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, 
τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
ἔμπλεοι τῆς πείρας τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, 
λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, ἐν παντί 
εὐχαριστοῦντες, τά ἄνω φρονοῦντες, ἔχοντες δέ 
ἐντεῦθεν ἤδη τόν ἀρραβῶνα καί τά ἐνέχυρα τῆς 
ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας, 
ἀναβοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ, τό «Χριστός Ἀνέστη!», 
δεόμενοι ὅπως ὁ παθών, ταφείς καί ἀναστάς Κύριος 
καταυγάζῃ τάς διανοίας, τάς καρδίας καί πᾶσαν τήν 
ζωήν ἡμῶν, κατευθύνῃ δέ τά διαβήματα ἡμῶν πρός 
πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί ἐνισχύῃ τόν λαόν Αὐτοῦ πρός 
μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης «ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ «ὑπέρ πᾶν ὄνομα» 
ὀνόματος Αὐτοῦ.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιη´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος 

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης  
πάντων ὑμῶν.

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
– ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ 
ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


