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Γι# ποι& λ&γο ) Θε&σ -γινε /νθρωποσ;

O

Y3&σ το# Θεο# &γινε *νθρωποσ, γι0 ν0 χαρ3σει ξαν0 στ6ν *νθρωπο, 7κε9νο γι0 τ6 :πο9ο τ6ν προ6ρισε. Τ6ν δηµιο>ργησε σ>µφωνα µ@ τA δικA του εCκ6να· 7λε>θερο, προορισµ@νο ν0 το# µοι0ζει, ν0 εFναι Gπωσ κι : ∆ηµιουργ6σ
του τ@λειοσ, 7ν0ρετοσ.
I Θε6σ λοιπ6ν, δηµιο>ργησε τ6ν *νθρωπο σ@ πλAρη κοινων3α µαζ3 του. Jµε9σ Gµωσ, αKτ0 τ0 γνωρ3σµατα τLσ
θε3ασ φ>σησ, τ0 MλλοιNσαµε κα3 τ0 µπερδ@ψαµε· περ0σαµε στAν παρ0ταξη τLσ κακ3ασ, µ@ Mποτ@λεσµα ν0 χ0σουµε τAν
κοινων3α µ@ τ6 Θε6. Κι Gταν πι0 στερηθAκαµε τA ζωA, π@σαµε στA φθορ0 το# θαν0του.
JπειδA τNρα : Θε6σ µQσ πρ6σφερε τ6 Rψιστο κα3 δ@ν τ6 διαφυλ0ξαµε, χρει0στηκε ν0 κατ@βει αKτ6σ στ6 χε3ριστο,
δηλαδA στA δικA µασ ξεπεσµ@νη φ>ση. !γινε &νθρωποσ γι- ν- µ/σ ξαναδ3σει τ6ν πρ3τη ε8κ:να, ν- µ/σ διδ-ξει τ6ν
;ν-ρετη ζω6, ν- µ/σ ;λευθερ3σει ?π’ τ6 φθορ- καA τ: θ-νατο, ν- µ/σ ;παναφBρει σB κοινωνAα µαζA Του, ν- ?νοAξει
τ: δρ:µο τDσ δικDσ µασ ?ν-στασησ, ν- λEσει τ- δεσµ- τDσ κυριαρχAασ τοG διαβ:λου, ν- µ/σ γεµAσει κουρ-γιο, ν- µ/σ
;κπαιδεEσει ν- πολεµοGµε τ:ν τEραννο, µB τ6ν Iποµον6 καA τ6ν ταπεAνωση.
ΑKτ0 εFναι τ0 Mποτελ@σµατα τLσ παρουσ3ασ το# Χριστο#. Vσωσε Gλουσ το>σ MνθρNπουσ Mπ’ τA φθορ0 τLσ Wµαρτ3ασ
κα3 το# θαν0του. ∆5ν το7σ 8ν#γκασε µ5 τ< β>α, ν# 8σκ<σουν τ<ν 8ρετ<· το7σ δ>δαξε ν# 8κολουθ<σουν τ& δρ&µο
Tου µ5 πρα&τητα, µ5 Cποµον< κα> µ5 συγχωρητικ&τητα.
Πρ3ν γεννηθε9 : Χριστ6σ, οY *νθρωποι πο> Wµ0ρταναν, τιµωρο#νταν µ@ θαν0σιµα χτυπAµατα· κι Gµωσ 7π@µεναν στAν
Wµαρτ3α, πο> τAν εFχαν θεοποιAσει· τNρα Gµωσ, γι0 χ0ρη τLσ ZπακοLσ τουσ στ6 Θε6, δ@χονται συν@χεια χτυπAµατα· κα3
γι0 χ0ρη τLσ MρετLσ, καταδ@χονται ν0 κακοπαθο#ν κα3 ν0 θανατNνονται.
∆6ξα σ@ σ@να Χριστ@, Λ6γε το# Θεο# κα3 Σοφ3α κα3 ∆>ναµη κα3 Θε@ Παντοκρ0τορα! Τ3 δ]ρα Mντ0ξια ν0 σο# προσφ@ρουµε 7µε9σ οY *πραγοι, γι0 Gλα Gσα µQσ χ0ρισεσ;
Jσ> Gλα µQσ τ0 &χεισ δNσει πλο>σια. Μ6νο _να ζητQσ Mπ6 7µQσ· ν0 Mποδεχτο#µε τA σωτηρ3α, πο> µQσ πρ6σφερεσ,
δ3νοντ0σ µασ συγχρ6νωσ κα3 τA δ>ναµη ν0 τAν πετ>χουµε.
Σ’ εKχαριστο#µε, Jσ@να πο> µQσ &δωσεσ τAν Rπαρξη, µ0 κα3 µQσ χ0ρισεσ τAν αCNνια ζωA· Jσ@να, πο> κι Gταν τA
χ0σαµε κα3 τAν MρνηθAκαµε, µQσ :δAγησεσ π3σω σ’ αKτAν, µ@ τAν 7ναθρNπησA Σου, πο> καµµι0 γλ]σσα δ@ν τολµQ
ν0 `ρµηνε>σει.
Jγιοσ Kω-ννησ L ∆αµασκην:σ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου
3ησ/16ησ Nοεµβρ&ου 2021
8ν Tρ<την, 03/16-11-2021, συν)λθεν εSσ τρ<την
τακτικMν Συνεδρ<αν το8 τρ>χοντοσ ?κκλησιαστικο8 Xτουσ, @ *ερR ΣIνοδοσ τ)σ *εραρχ<ασ τ)σ
?κκλησ<ασ τ&ν Γνησ<ων Zρθοδ/ξων Xριστιαν&ν
\λλAδοσ, OπP τMν Προεδρ<αν το8 MακαριωτAτου ]ρχιεπισκ/που ]θην&ν κα4 πAσησ \λλAδοσ
κ. Kαλλιν<κου, κα4 τ^ συµµετοχ^ _τ>ρων δUδεκα
]ρχιερ>ων µ>σ` τηλεδιασκ>ψεωσ, Cξ \λλAδοσ κα4
το8 Cξωτερικο8, κα4 συνεζWτησε κα4 JπεφAσισεν
Cπ4 τ&ν κAτωθι θεµAτων:
1. ΣυνεζητWθη τP Cκκρεµο8ν θ>µα τ)σ *ερ,σ Mητροπ/λεωσ Λαρ<σησ κα4 Πλαταµ&νοσ, κατ/πιν
Jναφορ&ν µελ&ν τ)σ *ερ,σ Συν/δου περ4 το8
θ>µατοσ τοIτου, Cν Jναµον^ Cκλογ)σ ν>ου ΠοιµενAρχου Cν καιρb εHθ>τ`.
2. ΣυνεζητWθη πρ/σφατοσ διαδικτυακM σIσκε-

ψισ µελ&ν τ)σ *ερ,σ Συν/δου κα4 Kαθηγητο8
Πανεπιστηµ<ου τ)σ Φαρµακευτικ)σ, µ>λουσ τ)σ
?κκλησ<ασ @µ&ν, περ4 το8 τρ/που δρAσεωσ τ&ν
Cµβολ<ων mRNA κα4 συναφ&ν ζητηµAτων, Cγ>νοντο δG εHρIτεραι Jναφορα4 περ4 τ)σ Kλησ προβληµατολογ<ασ Cν σχ>σει µG τMν διαµορφωθεNσαν
κατAστασιν Cκ τ)σ πανδηµ<ασ κα4 το8 τρ/που
χειρισµο8 αHτ)σ.
3. ?γ>νετο Cνηµ>ρωσισ OπP το8 Σεβασµ. Mητροπολ<του Qρωπο8 κα4 Φυλ)σ κ. Kυπριανο8 διR
τMν πρ/σφατον Cπ<σκεψιν αHτο8 εSσ Bαυαρ<αν κα4
AHστρ<αν.
4. T *ερR ΣIνοδοσ JντεµετUπισε κα4 Vτερα
ζητWµατα τρεχοIσησ φIσεωσ.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε-ασ

!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου
9ησ/22ασ Nοεµβρ&ου 2021
8ν ∆ευτ>ραν, 09/22-11-2021, συν)λθεν εSσ
τετAρτην (dκτακτον) Συνεδρ<αν το8 τρ>χοντοσ ?κκλησιαστικο8 Xτουσ, @ *ερR ΣIνοδοσ τ)σ
?κκλησ<ασ τ&ν Γνησ<ων Zρθοδ/ξων Xριστιαν&ν
\λλAδοσ, OπP τMν Προεδρ<αν το8 MακαριωτAτου
]ρχιεπισκ/που ]θην&ν κα4 πAσησ \λλAδοσ κ.
Kαλλιν<κου, κα4 τ^ συµµετοχ^ _τ>ρων _πτR ]ρχιερ>ων, Cξ \λλAδοσ µ>σ` τηλεδιασκ>ψεωσ κα4 συνεζWτησεν Cπ4 το8 µ/νου θ>µατοσ τ)σ @µερησ<ασ
διατAξεωσ, τR ν>α µ>τρα τ)σ \λληνικ)σ KυβερνWσεωσ Vνεκα τ)σ πανδηµ<ασ Jναφορικ&σ πρPσ
τοeσ χUρουσ λατρε<ασ κα4 JπεφAσισε τR _ξ)σ:
Παραµ>νουσα σταθερR εSσ τRσ προειληµµ>νασ
JποφAσεισ AHτ)σ, CπαναλαµβAνει µετf CπιτAσεωσ Kτι τP θ>µα το8 Cµβολιασµο8 g µM δGν εhναι
Cκκλησιαστικ/ν, JλλR κυρ<ωσ Sατρικ/ν. ∆ιR το8το
οHδε4σ Cκ τ&ν Kληρικ&ν τ)σ ?κκλησ<ασ ΓOX \λλAδοσ Cπιτρ>πεται νR δ<δi εjτε προτρεπτικAσ, εjτε
JποτρεπτικRσ συµβουλRσ διR τPν Cµβολιασµ/ν
τινοσ, kλλωσ φ>ρει εHθIνην διR τRσ συνεπε<ασ
τ&ν συµβουλ&ν αHτο8.
T Jσθ>νεια το8 λεγοµ>νου κορωνοϊο8 εhναι OπαρκτM κα4 θανατηφ/ροσ κα4 mδη διαπιστο8νται JπUλειαι ζω&ν εSσ τP φιλικPν κα4 οSκογενειακPν περιβAλλον
_κAστου, JλλR κα4 εHρIτερον. ∆ιP κα4 εhναι Jναγκα<α @
τWρησισ µ>τρων προστασ<ασ Cκ µ>ρουσ Kλων.
]ντιτιθ>µεθα εSσ τPν διαχωρισµPν τ&ν πιστ&ν
εSσ Cµβολιασθ>ντασ κα4 µW. Πρ>πει νR διαφυλαχθ^
n nµ/νοια κα4 @ εSρWνη µεταξe Kλων, n δG CµβολιασµPσ δGν πρ>πει νR Cξελιχθ^ εSσ παρAγοντα

διχονο<ασ κα4 dριδοσ µεταξe τ&ν πιστ&ν.
Kαλο8µεν oπαντασ τοeσ Jσθενο8ντασ Cξ οpασδWποτε µεταδοτικ)σ ν/σου νR περιορ<ζωνται εSσ
τRσ οSκ<ασ αHτ&ν κα4 νR µM κυκλοφορο8ν δηµοσ<ωσ.
qσαIτωσ, ποιοIµεθα dκκλησιν διf oπαντασ
τοeσ κυκλοφορο8ντασ δηµοσ<ωσ, Cµβολιασθ>ντασ κα4 µM Cµβολιασθ>ντασ, πρPσ τWρησιν τ&ν
JποστAσεων Jσφαλε<ασ, τακτMν χρ)σιν Jντισηπτικο8 εSσ τRσ χεNρασ, χρ)σιν καλIµµατοσ ρινPσ
κα4 στ/µατοσ, JλλR κα4 τMν τακτικMν διεν>ργειαν
διαγνωστικ&ν CξετAσεων πρPσ Jν<χνευσιν τυχPν
µολIνσεωσ. ΛυποIµεθα Kµωσ διR τP Kτι τP κ/στοσ
τ&ν ταχ>ων διαγνωστικ&ν CξετAσεων διR τοeσ
µM Cµβολιασθ>ντασ εhναι σχετικ&σ Oψηλ/ν, Cνb
διR τοeσ Cµβολιασθ>ντασ εhναι µηδενικ/ν. EHχ/µεθα νR γ<νi κατανοητ/ν, Kτι n καταναγκασµPσ
φ>ρει Jντ<στροφα Jποτελ>σµατα Cξ JντιδρAσεωσ κα4 νR Jρθ^ εSσ τP kµεσον µ>λλον.
T>λοσ, δηλο8µεν Kτι @ ?κκλησ<α @µ&ν δGν διαθ>τει dµµισθον προσωπικ/ν. ]κ/µη κα4 οp Kληρικο4
@µ&ν εhναι Cθελοντα4 κα4 kµισθοι, οp δG Cκτελο8ντεσ
Cθελοντικ&σ χρ>η ?πιτρ/πων εSσ τοeσ *εροeσ
Nαοeσ εhναι συνWθωσ πρ/σωπα µM dχοντα δυνατ/τητα g κα4 δικαιοδοσ<αν Cλ>γχου. Συνεπ&σ,
δGν διαθ>τει τPν CλεγκτικPν µηχανισµPν διR τPν
dλεγχον τ&ν προβλεποµ>νων πιστοποιητικ&ν
εSσ/δου εSσ τοeσ χUρουσ Λατρε<ασ. rλλωστε,
το8το δGν συνAδει µG τP Kλον sθοσ, τMν pστορ<αν
κα4 τMν ΠαρAδοσιν τ)σ tγ<ασ @µ&ν Zρθοδ/ξου
?κκλησ<ασ διαχρονικ&σ.
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!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου
2ασ/15ησ ∆εκεµβρ&ου 2021
8ν TετAρτην, 02/15-12-2021, συν)λθεν εSσ
π>µπτην τακτικMν Συνεδρ<αν το8 τρ>χοντοσ
?κκλησιαστικο8 Xτουσ, @ *ερR ΣIνοδοσ τ)σ *εραρχ<ασ τ)σ ?κκλησ<ασ τ&ν Γνησ<ων Zρθοδ/ξων
Xριστιαν&ν \λλAδοσ, OπP τMν Προεδρ<αν το8 MακαριωτAτου ]ρχιεπισκ/που ]θην&ν κα4 πAσησ
\λλAδοσ κ. Kαλλιν<κου, κα4 τ^ συµµετοχ^ _τ>ρων
δ>κα τρι&ν ]ρχιερ>ων, µ>σ` τηλεδιασκ>ψεωσ, Cξ
\λλAδοσ κα4 το8 Cξωτερικο8, κα4 συνεζWτησε κα4
JπεφAσισεν Cπ4 τ&ν κAτωθι θεµAτων:
1. ΣυνεζητWθη τP θ>µα το8 _ορτασµο8 τ&ν
tγ<ων Θεοφανε<ων το8 dτουσ 2022. y Σεβασµ.
Πειραι&σ κα4 ΣαλαµNνοσ Cνηµ>ρωσε τP *ερPν ΣυνοδικPν σ&µα περ4 το8 προγραµµατισµο8 το8
_ορτασµο8 Cν ΠειραιεN. T λιτανευτικM ποµπM θ>λει CκκινWσi Cκ το8 *ερο8 Nαο8 EHαγγελισµο8 τ)σ
Θεοτ/κου Πειραι&σ (∆ορυλα<ου & tλικαρνασσο8
2, Kαραβ,), περ4 zραν 10.30{ πρωινMν κα4 @ κατAδυσισ θR γ<νi (CκτPσ Jπρο/πτου) εSσ τP σIνηθεσ
σηµεNον το8 Kεντρικο8 Λιµ>νοσ Πειραι&σ.
]πεφασ<σθη Cπ<σησ @ σIγκλησισ *ερατικ)σ ΣυνAξεωσ τ)σ *ερ,σ ]ρχιεπισκοπ)σ ]θην&ν κα4 τ&ν
πλησιοχUρων *ερ&ν Mητροπ/λεων Πειραι&σ κα4
ΣαλαµNνοσ, ]ττικ)σ κα4 Bοιωτ<ασ, vσ κα4 Qρωπο8
κα4 Φυλ)σ τMν ∆ευτ>ραν, 21η ∆εκεµβρ<ου 2021 / 3η
xανουαρ<ου 2022, περ4 zραν 11:00{ πρωϊνWν, εSσ
τP ΠνευµατικPν K>ντρον «P/δον τP ]µAραντον»,
Γαλαξειδ<ου 14, εSσ Πειραι,ν, προκειµ>νου νR συζητηθο8ν θ>µατα |ργανωτικA, Jφορ&ντα τMν
µεγAλην \ορτWν.
2. ?γ>νετο Cκτ<µησισ τ)σ παροIσησ καταστAσεωσ, Vνεκα τ)σ διαρκοIσησ λοιµικ)σ ν/σου το8 λεγοµ>νου κορωνοϊο8 κα4 @ *ερR ΣIνοδοσ Cπαν>λαβε τMν Jντ<θεσιν αHτ)σ εSσ µ>τρα καταναγκασµο8
κα4 περιστολ)σ τ&ν δηµοκρατικ&ν δικαιωµAτων
τ&ν πολιτ&ν. ?ξ>φρασε δG κα4 τMν εHγνωµοσIνην αHτ)σ διR τοeσ OγειονοµικοIσ (τ/σον τοeσ Cν

Cνεργε<u, Kσον κα4 τοeσ τεθ>ντασ Jδ<κωσ εSσ JναστολMν κατR τMν κρ<σιµον ταIτην περ<οδον), διR
τMν συµβολMν αHτ&ν εSσ τMν JντιµετUπισιν τ)σ
παροIσησ κρ<σεωσ. ?π<σησ, ηHχWθη JνAπαυσιν
τ&ν ψυχ&ν τ&ν κεκοιµηµ>νων, vσ κα4 JνAρρωσιν
εSσ τοeσ δοκιµαζοµ>νουσ JσθενεNσ Jδελφοeσ @µ&ν.
3. ?γ>νετο @ Jποτ<µησισ τ)σ Cπισκ>ψεωσ το8
Θεοφ. MεθUνησ εSσ PUµην (Kπου CλειτοIργησεν εSσ
τPν *ερPν NαPν tγ<ου ]λεξAνδρου), εSσ ΓενεIην
\λβετ<ασ (Kπου dδωσε κατευθIνσεισ διR τMν διαµ/ρφωσιν παρεκκλησ<ου πρPσ Cξυπηρ>τησιν τ&ν
CκεN πιστ&ν) vσ κα4 εSσ ]γγλ<αν (Kπου CλειτοIργησεν εSσ τMν *ερRν MονMν tγ<ου ?δουAρδου).
?γ>νετο vσαIτωσ Cνηµ>ρωσισ OπP το8 Σεβασµ. Mητροπολ<του Qρωπο8 κα4 Φυλ)σ διR τMν
πρ/σφατον Cπ<σκεψιν αHτο8 εSσ Γεωργ<αν, Kπου
περιUδευσεν εSσ Nαοeσ κα4 MονRσ τ)σ χUρασ (2023.11.2021 Cκ.@µ.).
4. ΣυνεζητWθη @ περ<πτωσισ τ&ν Jνεξελ>γκτωσ περιοδευ/ντων Kληρικ&ν @µ&ν CκτPσ τ&ν
?νορι&ν αHτ&ν, παρR τMν KανονικM TAξιν, κα4
Jπεφασ<σθη @ dκδοσισ σχετικ)σ Συνοδικ)σ ?γκυκλ<ου κα4 ταυτοχρ/νωσ @ dκδοσισ ∆ιοριστηρ<ων εSσ
oπαντασ τοeσ KληρικοIσ, καθοριζοµ>νων σαφ&σ
κα4 τ&ν nρ<ων _κAστου αHτ&ν.
5. Kατ/πιν εSσηγWσεωσ το8 MακαριωτAτου
]ρχιεπισκ/που, συνεζητWθη τP θ>µα τ)σ JπP τετραµWνου χηρευοIσησ *ερ,σ Mητροπ/λεωσ Λαρ<σησ κα4 Πλαταµ&νοσ κα4 Jπεφασ<σθη Kτι JνεξαρτWτωσ τ)σ Cπισκ>ψεωσ το8 MακαριωτAτου
εSσ ΛAρισαν, πρ,γµα CπιθυµητPν κα4 εHκταNον,
εSσ τMν _ποµ>νην Συνεδρ<αν τ)σ *εραρχ<ασ το8
xανουαρ<ου θ>λει nρισθ^ @µεροµην<α CκτAκτου Συνεδρ<ασ Cκλογ)σ ν>ου Mητροπολ<του.
6. T *ερR ΣIνοδοσ JντεµετUπισε κα4 Vτερα
ζητWµατα τρεχοIσησ φIσεωσ.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε-ασ
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Λιµ#νια πνευµατικ# ο3 FεροG Nαο>

M

5 λιµ#νια µ@σα στ6 π@λαγοσ µοι0ζουν οY Ναο3, πο> : Θε6σ 7γκατ@στησε στ3σ π6λεισ· πνευµατικ0 λιµ0νια, Gπου
βρ3σκουµε Mπερ3γραπτη ψυχικA bρεµ3α Gσοι σ’ αKτ0 καταφε>γουµε, ζαλισµ@νοι Mπ6 τAν κοσµικA τ>ρβη. Κι
Gπωσ Mκριβ]σ _να Mπ0νεµο κι Mκ>µαντο λιµ0νι προσφ@ρει Mσφ0λεια στ0 Mραγµ@να πλο9α, &τσι κα3 : Να6σ σNζει
Mπ6 τAν τρικυµ3α τ]ν βιοτικ]ν µεριµν]ν Gσουσ σ’ αKτ6ν προστρ@χουν κα3 MξιNνει το>σ πιστο>σ ν0 στ@κονται µ@
σιγουρι0 κα3 ν’ Mκο#νε τ6 λ6γο το# Θεο# µ@ γαλAνη πολλA.
I Να6σ εFναι θεµ@λιο τLσ MρετLσ κα3 σχολε9ο τLσ πνευµατικLσ ζωLσ. Π0τησε στ0 πρ6θυρ0 του µ6νο, :ποιαδAποτε cρα, κι Mµ@σωσ θ0 ξεχ0σεισ τ3σ καθηµεριν@σ φροντ3δεσ. Π@ρασε µ@σα, κα3 µι0 αdρα πνευµατικA θ0 περικυκλNσει τAν ψυχA σου. AKτA e eσυχ3α προξενε9 δ@οσ κα3 διδ0σκει τA χριστιανικA ζωA· MνορθNνει τ6 φρ6νηµα
κα3 δ@ν σ@ MφAνει ν0 θυµQσαι τ0 παρ6ντα· σ@ µεταφ@ρει Mπ6 τA γL στ6ν οKραν6. Κι *ν τ6σο µεγ0λο εFναι τ6
κ@ρδοσ Gταν δ@ν γ3νεται λατρευτικA σ>ναξη, σκ@ψου, Gταν τελε9ται e Λειτουργ3α κα3 οY ΠροφLτεσ διδ0σκουν, οY
fπ6στολοι κηρ>σσουν τ6 EKαγγ@λιο, : Xριστ6σ βρ3σκεται Mν0µεσα στο>σ πιστο>σ, : Θε6σ Πατ@ρασ δ@χεται τAν
τελο>µενη θυσ3α, τ6 gγιο Πνε#µα χορηγε9 τA δικA Tου Mγαλλ3αση, τ6τε λοιπ6ν, µ@ π6ση hφ@λεια πληµµυρισµ@νοι
δ@ν φε>γουν Mπ6 τ6 Να6 οY 7κκλησιαζ6µενοι;
ΣτAν Jκκλησ3α συντηρε9ται e χαρ0 Gσων χα3ρονται· στAν Jκκλησ3α βρ3σκεται e εKθυµ3α τ]ν πικραµ@νων, e
εKφροσ>νη τ]ν λυπηµ@νων, e MναψυχA τ]ν βασανισµ@νων, e Mν0παυση τ]ν κουρασµ@νων. Γιατ3 : Xριστ6σ λ@ει:
«Nλ/τε σ’ ;µBνα Oλοι Oσοι εPστε κουρασµBνοι καA φορτωµBνοι µB προβλ6µατα, κι ;γ3 θ- σ/σ ?ναπαEσω» (Mατθ.
11:28). T3 πι6 ποθητ6 Mπ’ αKτA τA φωνA; T3 πι6 γλυκ6 Mπ6 το>τη τAν πρ6σκληση; Σ@ συµπ6σιο σ@ καλε9 : Κ>ριοσ,
Gταν σ@ προσκαλε9 στAν Jκκλησ3α· σ@ Mν0παυση Mπ6 το>σ κ6πουσ σ@ παρακινε9· σ@ Mνακο>φιση Mπ6 τ3σ jδ>νεσ
σ@ µεταφ@ρει. Γιατ3 σ@ ξαλαφρNνει Mπ6 τ6 β0ροσ τ]ν Wµαρτηµ0των. M@ τAν πνευµατικA Mπ6λαυση θεραπε>ει τA
στενοχNρια κα3 µ@ τA χαρ0 τA λ>πη.
(Qερ:σ Χρυσ:στοµοσ)

-

†
6/19-11-2021
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Παv#γυρıς (γ)ωv +vαργ,ρωv στ/ 0ργoς
T#v Kυριακ& E´ Λoυκ(, 1/14-11-2021, μv&μη τ,v -γ/ωv
και Θαυματoυργ,v 2vαργ3ρωv Koσμ( κα/ ∆αμιαvo6 τ,v 7ξ
2σ/ας, παvηγ3ρισε < =ερ>ς Πρoσκυvηματικ>ς Nα>ς -γ/ωv
2vαργ3ρωv τ@ς =ερ(ς Mov@ς Γεvv&σεως τo6 Xριστo6 στ>
Bργoς.CτελEσθη Θ. Λειτoυργ/α Gπ> τo6 MακαριωτHτoυ
2ρχιεπισκ>πoυ 2θηv,v κα/ πHσης JλλHδoς κ. Kαλλιv/κoυ,

Πειραι,ς καL ΣαλαμNvoς κ. Γερovτ/oυ, καL Oκoλo3θησε PερQ
Λιταvε/α. TR πρωL τελEσθηκε S θε/α Λειτoυργ/α OπR τRv Σεβ/
τo κ. Γερ>vτιo, < <πoNoς 7κφVvησε W>ρτια Xμιλ/α.
2κ>μη, παvηγ3ρισε < <μVvυμoς =ερRς NαRς τo6 -γ/oυ στQ B/λια 2ττικ@ς, Yπoυ τZv παραμovZ τελEσθηκε <
M. JσπεριvRς χoρoστατo6vτoς τo6 Σεβ. Mητρoπoλ/τoυ
2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσoστ>μoυ, μετQ Pερ(ς Λιταvε/συμπαραστατoυμEvoυ Gπ> τo6 Cφημερ/oυ τ@ς Mov@ς A[δ/
τoυ Πρωτ. π. Στυλιαvo6. KατH τ&v διHρκεια τo6 Koιvωvικo6
\μ/λησε < MακαριVτατoς Ovαφερθε/ς στ&v E]αγγελικ& Περικoπ&, ^τoι στ&v Παραβoλ& τo6 πλoυσ/oυ κα/ τo6 πτωχo6
ΛαζHρoυ, OλλH και στo3ς WoρταζoμEvoυς -γ/oυς.

Xεıρoτov)α Πρεσβυτ3ρoυ
στ4v 5. Mητρ7πoλη Θεσσαλov)κης
T/ ΣHββατo, 7/20-11-2021, στRv =ερR NαR -γ/oυ Γεωργ/oυ ΘEρμης Θεσσαλov/κης, < Σεβ. Mητρoπoλ/της Θεσσαλov/κης κ. Γρηγ>ριoς πρoEβη στZv Xειρoτov/α ε[ς Πρεσβ3τερov
τo6 ∆ιακ>voυ π. 2vτωv/oυ 2βραμ/δη. ΠαρEστησαv KληρικoL
ας καL θε/oυ Kηρ3γματoς. TR πρωL στRv WoρτHζovτα NαR
λειτo3ργησε < Σεβ. Mητρoπoλ/της Θεσσαλov/κης κ. Γρηγ>ριoς. X δa o[κεNoς =ερHρχης Σεβ/τoς κ. Xρυσ>στoμoς
λειτo3ργησε στZv παvηγυρ/ζoυσα =ερQ MovZ -γ/oυ Mηv(
στZv 2θvo3σα 2ττικ@ς.
cδια/τερη OvαφoρQ Oξ/ζει 7π/σης στRv WoρτασμR τo6 -γ/oυ πob πραγματoπoι&θηκε στR =ερR Mov3δριo Koιμ&σεως
τ@ς Θετ>κoυ στRv dγιo ∆ημ&τριo 2ττικ@ς, Yπoυ τιμ(ται [διαιτEρως. TLς 2κoλoυθ/ες τEλεσε < 7φημερε3ωv A[δ. Πρωτ.
π. ΣτυλιαvRς Toμα&ς. TZv παραμovZ τελEσθηκε < M. JσπεριvRς μa Oρτoκλασ/α καL θεNo κ&ρυγμα καL τR πρωL S W>ρτιoς
Θ. Λειτoυργ/α.

τ@ς Mητρoπ>λεως καL πoλλoL πιστo/, oP <πoNoι ε]χ&θηκαv
`ξια διακov/α στRv vEo =ερEα. X vεoχειρoτ>vητoς ε]χαρ/στησε πρωτ/στως τRv Πvευματικ> τoυ πατEρα Σεβ/τo κ.
Γρηγ>ριo γιQ τZv στ&ριξη καL <δηγ/α τoυ, < δa 2ρχιερεbς
τ>vισε τQ κ3ρια χαρακτηριστικQ τ@ς ε]λoγημEvης Pερατικ@ς
διακov/ας στR σ&μερα.

< =oρτασμ/ς τo? (γ)oυ Mεγ/ρoς Mηv@
T4v TετHρτη, 11/24-11-2021, παvηγ3ρισε S =ερQ MovZ
τo6 -γ/oυ Mηv( στR Kερατσ/vι. TZv παραμovZ τελEσθηκε <
MEγας JσπεριvRς χoρoστατo6vτoς τo6 Σεβ. Mητρoπoλ/τoυ

Avoμαστ#ρıα Σεβ. +ττıκCς & Boıωτ)ας
κ. Xρυσoστ7μoυ
T4v Παρασκευ&, 13/26-11-2021, WoρτZ τo6 -γ/oυ cωHvvoυ
τo6 Xρυσoστ>μoυ, W>ρτασε τQ evoμαστ&ριH τoυ < Σεβ. Mητρoπoλ/της 2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς στRv =ερR
KαθεδρικR NαR τo6 -γ/oυ NικoλHoυ στLς 2χαρvaς 2ττικ@ς.
TZv παραμov&, στRv MεγHλo Jσπεριv>, χoρoστHτησε μετQ τo6
Σεβ. Mητρoπoλ/τoυ ∆ημητριHδoς κ. Φωτ/oυ, καL gλαβαv μEρoς
μετQ τo6 Cφημερ/oυ Πρωτ. π. MιχαZλ καL τo6 hγoυμEvoυ τ@ς
Mov@ς τ,v -γ/ωv ΠατEρωv Πρoβατε/oυ iρoυς X/oυ 2ρχιμ. π.
2θαvασ/oυ πoλλoL Oκ>μη =ερεNς καL ∆ιHκovoι. J>ρτια Xμιλ/α
7κφVvησε < Σεβ. ∆ημητριHδoς κ. ΦVτιoς.
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Xεıρoτov)α Πρεσβυτ3ρoυ στ4v +μερıκ4
T4v ∆ευτEρα, 23-11/6-12-2021, τελEσθηκε S ε[ς Πρεσβ3τερov χειρoτov/α τo6 ∆ιακ>voυ π. Mεθoδ/oυ Chwastek
OπR τRv Σεβ. Mητρoπoλ/τη 2μερικ@ς κ. ∆ημ&τριo στZv =ερQ
2vδρVα MovZ τo6 -γ/oυ 2ρχιεπισκ>πoυ cωHvvoυ (Mαξ/μoβιτς) στR K>μπλσκιλ τ@ς Πoλιτε/ας τ@ς NEας m>ρκης στLς
H.Π.A. X vEoς Πρεσβ3τερoς π. Mεθ>διoς γεvv&θηκε τR

2v&μερα, στZv W>ρτια Θ. Λειτoυργ/α πρoεξ@ρχε < Σεβ.
2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς καL gλαβαv μEρoς oP
Σεβ/τoι MητρoπoλNτες Πειραι,ς & ΣαλαμNvoς κ. Γερ>vτιoς καL Θεσσαλov/κης κ. Γρηγ>ριoς, oP Θεoφ/τoι Cπ/σκoπoι
MεθVvης κ. 2μβρ>σιoς καL Γαρδικ/oυ κ. Kλ&μης, μετQ τo6
=ερατε/oυ. ΘεNo K&ρυγμα 7κφVvησε < Σεβ. Θεσσαλov/κης
κ. Γρηγ>ριoς. ΠρR τ@ς 2πoλ3σεως τελEσθηκε PερR TρισHγιo
Gπaρ Ovαπα3σεως τ,v κεκoιμημEvωv 2ρχιερEωv τ@ς Cκκλησ/ας μας Xρυσoστ>μoυ (2θηv,v), Xρυσoστ>μoυ (Mαγvησ/ας), Xρυσoστ>μoυ (πρVηv jτvα) καL Γερovτ/oυ (Πειραι,ς
τo6 A´, κoιμηθEvτoς τZv α]τZv SμEρα πρR 27ετ/ας). ΣτZv
2π>λυση < Σεβ. 2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς 7ξEφρασε ε]χαριστ/ες στobς πρoσελθ>vτες. Cκ μEρoυς τo6
Kλ&ρoυ τ@ς τoπικ@ς Mητρoπ>λεως καL τo6 Πoιμv/oυ W>ρτια
πρoσφVvηση gκαvε < Πρωτ. π. MιχαZλ καL 7κ μEρoυς δoμ,v
τ@ς Mητρoπ>λεως πρoσεφEρθησαv OπR OvτιπρoσVπoυς
συμβoλικQ δ,ρα στRv ΠoιμεvHρχη τoυς.

D παv#γυρıς τo? (γ)oυ Γρηγoρ)oυ τo? Παλαμ@
στF GωFvvıvα

1975 καL κατoικεN στR M/τσιγκαv. Envαι gγγαμoς καL πατEρας 7 τEκvωv (6 υP,v καL μι(ς θυγατEρας). Bαπτ/σθηκε μa
τZv o[κoγEvειH τoυ τR 2007 στZv PωσικZ Cκκλησ/α, Yπoυ
gγιvε 2vαγvVστης (2010), mπoδιHκovoς (2014) καL ∆ιHκovoς (Φεβρ. 2020). TRv ∆εκEμβριo τo6 2020 πρoσεχVρησε
στZv Cκκλησ/α μας διQ τo6 Σεβ. 2μερικ@ς κ. ∆ημητρ/oυ.
CργHζεται \ς 7ργoλHβoς OvαστηλVσεωv γιQ τQ πρRς τR
ζεNv καL θQ 7φημερε3ει στZv vεoϊδρυθεNσα PερoπoστoλικZ
Koιv>τητα στR Pinckney, S <πo/α τιμ(ται στR ΓεvEθλιov τo6
Tιμ/oυ Πρoδρ>μoυ καL Bαπτιστo6 cωHvvoυ.

Avoμαστ#ρıα Θεoφ. Iπıσκ7πoυ Γαρδıκ)oυ
κ. Kλ#μεvτoς

T7 ΣHββατo, 14/27-11-2021, μv&μη τo6 7v -γ/oις Πατρ>ς Sμ,v Γρηγoρ/oυ 2ρχιεπισκ>πoυ Θεσσαλov/κης τo6
Παλαμ(, παvηγ3ρισε < <μVvυμoς =ερ>ς Nα>ς στH cωHvvιvα.
CτελEσθη =ερατικ> συλλε/τoυργo μE τ&v συμμετoχ& τ,v
Παv/τωv 2ρχιμ. π. Xριστoδo3λoυ, τo6 κα/ 7φημερ/oυ τo6
Nαo6, κα/ τo6 =ερoμ. π. Kαλλιv/κoυ.jψαλαv oP =ερoψHλτες
τo6 Nαo6 κα/ lτερoι 7κ Πατρ,v κα/ 2θηv,v, τ>v δE παvηγυρικ>v τ@ς SμEρας 7κφVvησε < Παv/τoς π. Kαλλ/vικoς.
MετH τ&v Θε/α Λειτoυργ/α S φιλ>ξεvoς 7voρ/α παρEθεσε

T4v Tρ/τη, 24-11/7-12-2021, τo6 -γ/oυ Kλ&μεvτoς PVμης, < φEρωv τR pvoμα τo6 2πoστoλικo6 ΠατρRς τ@ς Cκκλησ/ας Θεoφ. Γαρδικ/oυ κ. Kλ&μης τEλεσε τZv Θ. Λειτoυργ/α
στZv =ερQ MovZ τ,v -γ/ωv Kυπριαvo6 καL coυστ/vης στZv
ΦυλZ 2ττικ@ς. jλαβαv μEρoς < Kαθηγo3μεvoς τ@ς Mov@ς
2ρχιμ. π. Θεoδ>σιoς καL `λλoι Kληρικo/. ΠαρEστησαv συμπρoσευχ>μεvoι στR PερR B@μα oP Σεβ/τoι MητρoπoλNτες
Πειραι,ς & ΣαλαμNvoς κ. Γερ>vτιoς, 2ττικ@ς & Boιωτ/ας κ.
Xρυσ>στoμoς καL < Θεoφ. Cπ/σκoπoς MεθVvης κ. 2μβρ>σιoς. X Θεoφ. Γαρδικ/oυ πρR τo6 ∆ι´ ε]χ,v 7κφVvησε Xμιλ/α

τρHπεζα πρ>ς Yλoυς στ>v vε>δμητo χ,ρo (τραπεζαρ/α κα/
Oρχovταρ/κι) τo6 Nαo6.T&v WπoμEvη τ@ς Woρτ@ς τo6 -γ/oυ,
Kυριακ& H´ Λoυκ(, τελEστηκε Συλλε/τoυργo Gπ> τ,v \ς `vω
Kληρικ,v στ>v α]τ>v Pερ> Nα>.

σχετικQ μa πvευματικQ μηv3ματα πρRς 7μ(ς OπR τRv B/o καL
τR gργo τo6 WoρταζoμEvoυ -γ/oυ, δεχθεLς τLς ε]χaς τ,v πρoσελθ>vτωv πιστ,v. 2κoλo3θησε κEρασμα στR 2ρχovταρ/κι
τ@ς =ερ(ς Mov@ς, Yπoυ oP τρεNς 2ρχιερεNς καL < hγo3μεvoς
α]τ@ς 7ξEφρασαv ε]χaς πρRς τRv WoρτHζovτα Cπ/σκoπo.
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Παv#γυρıς (γ)oυ +πoστ7λoυ +vδρ3oυ
στ/ Περıστ3ρı
T4v ∆ευτEρα, 30-11/13-12-2021, παvηγ3ρισε < =ερRς
NαRς -γ/oυ 2πoστ>λoυ 2vδρEoυ τo6 Πρωτoκλ&τoυ στR
ΠεριστEρι. TR Oπ>γευμα τ@ς παραμov@ς τελEσθηκε < MεγHλoς Jσπεριv>ς, χoρoστατo6vτoς τo6 Θεoφ. Cπισκ>πoυ
Γαρδικ/oυ κ. Kλ&μεvτoς, μa συμμετoχZ lξι =ερEωv (π. Γρηγoρ/oυ, π. 2ρσεv/oυ, π. Παταπ/oυ, π. ΣτεφHvoυ, π. Kωv/
voυ, π. Kαλλιv/κoυ). jψαλαv W>ρτια ε]λαβεNς καL καλλ/φωvoι

=ερoψHλτες καL παρEστησαv πoλλo/ πιστoL στZv πvευματικZ
παvδαισ/α. ΣτR τEλoς, < χoρoστατ,v Cπ/σκoπoς 7κφVvησε
W>ρτια Xμιλ/α. TR πρωL τ@ς ∆ευτEρας, < Θεoφ. Γαρδικ/oυ
τEλεσε τZv Θ. Λειτoυργ/α μa τobς =ερεNς π. 2ρσEvιo καL π.
ΣτEφαvo, τq συμμετoχq πoλλ,v ε]σεβ,v πιστ,v, 7κφωv&σας 7π/σης 7π/καιρη W>ρτια Xμιλ/α.

7π/σης OγγλικH, ρωσικH, γερμαvικH, λατιvικH, OρχαNα WλληvικQ καL ^δη μαθα/vει καL τQ vEα WλληvικH. X K3ριoς vQ τRv
στηρ/ζει στZv OληθιvZ π/στη!

Παvηγ,ρεıς (γ)oυ NıκoλFoυ
καK Xεıρoτov)α Πρεσβυτ3ρoυ
T4v Kυριακ&, 6/19-12-2021, παvηγ3ρισε < =ερRς NαRς
-γ/oυ NικoλHoυ στR XαϊδHρι, Yπoυ στRv JσπεριvR τ@ς παραμov@ς χoρoστHτησε < MακαριVτατoς 2ρχιεπ/σκoπoς
2θηv,v καL πHσης JλλHδoς κ. Kαλλ/vικoς. TZv δa πρω/α
τελEσθηκε PερατικZ Θ. Λειτoυργ/α.

ΣτZv Παv&γυρη τo6 <μωv3μoυ Nαo6 στRv KoρυδαλλR
τ,v Pερ,v 2κoλoυθι,v, τ@ς Θε/ας Λειτoυργ/ας καL τ@ς Λιταvε/ας πρoEστη < Σεβ. Mητρoπoλ/της Πειραι,ς καL ΣαλαμNvoς
κ. Γερ>vτιoς, < <πoNoς 7κφVvησε θεNo κ&ρυγμα.

BFπτıσıς =τερoδ7ξoυ Mκ Tσεχ)ας
T4v TετHρτη, 2/15-12-2021, τελEσθηκε στR PερR Παρεκκλ&σιo τo6 -γ/oυ Koσμ( τo6 A[τωλo6 στZv =ερQ MovZ
-γ/ωv Kυπριαvo6 καL coυστ/vης Φυλ@ς 2ττικ@ς τR Mυστ&ριo
τ@ς Bαπτ/σεως τo6 δo3λoυ τo6 Θεo6 2vδρEoυ, 32 7τ,v,
OπR τZv ΠρHγα τ@ς Tσεχ/ας. TR PερR Mυστ&ριo τEλεσε <
ToπoτηρητZς τ@ς =ερ(ς Cπισκoπ@ς Moραβ/ας Θεoφ. Cπ/σκoπoς Γαρδικ/oυ κ. Kλ&μης. jλαβε μEρoς καL < A[δ. Πρεσβ.

ΣτRv παvηγυρ/ζovτα KαθεδρικR NαR στLς 2χαρvaς
2ττικ@ς, στRv MεγHλo JσπεριvR χoρoστHτησε < Σεβ. Mητρoπoλ/της 2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς, τZv δa
πρω/α < Σεβ/τoς κ. Xρυσ>στoμoς συvελειτo3ργησε μa τRv
Σεβ. Mητρoπoλ/τη sρωπo6 καL Φυλ@ς κ. Kυπριαv>. KατQ
τZv διHρκεια τ@ς Θ. Λειτoυργ/ας, < Σεβ. 2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς πρoEβη στZv ε[ς Πρεσβ3τερov χειρoτov/α τo6 ∆ιακ>voυ π. Kωv/voυ Παπαδ>πoυλoυ.
π. ΓεVργιoς ΓιHv, καL OvHδoχoς παρEστη < Oδ. ΠαvαγιVτης
Kατ@ς. X vεoφVτιστoς 2vδρEας PQκ εnvαι σλoβακικ@ς καταγωγ@ς, OλλQ ζεN στZv Tσεχ/α. ΠρoEρχεται OπR τRv Παπισμ>.
h gρευvH τoυ τRv <δ&γησε στZv γvωριμ/α τ@ς Cvoριακ@ς
Koιv>τητoς τ@ς Cκκλησ/ας μας στZv ΠρHγα πρR δ3o 7τ,v.
Ma τZv βo&θεια τo6 7κεN Cφημερ/oυ A[δ. π. Xαρ/τωvoς MρHζεκ, διετEλεσε Kατηχo3μεvoς. jχει σπoυδHσει rρθ>δoξη
Θεoλoγ/α στR ε[δικR τμ@μα τo6 Παvεπιστημ/oυ Kαρ>λoυ
στZv ΠρHγα, Yπoυ καL WτoιμHζει διδακτoρικZ διατριβ&. Cπ/σης, παρετVvει καL τZv cατρικZ ΣχoλZ τo6 Παvεπιστημ/oυ.
CκτRς OπR τZv σλoβακικZ καL τσεχικZ γλ,σσα, γvωρ/ζει

Avoμαστ#ρıα +ρχıερ3ωv
T4v ∆ευτEρα, 7/20-12-2021, τo6 -γ/oυ 2μβρoσ/oυ MεδιoλHvωv, W>ρτασαv τQ evoμαστ&ριH τoυς < Σεβ. Mητρoπoλ/της
Φιλ/ππωv καL Mαρωvε/ας κ. 2μβρ>σιoς στZv ∆ρHμα, καL <
Θεoφ. Cπ/σκoπoς MεθVvης κ. 2μβρ>σιoς στZv =ερQ MovZ
-γ/ωv Kυπριαvo6 καL coυστ/vης Φυλ@ς 2ττικ@ς. tς πρRς
τRv δε3τερo, στZv Θ. Λειτoυργ/α, στZv <πo/αv πρoεξ@ρχε
καL 7κφVvησε Xμιλ/α, gλαβαv μEρoς < hγo3μεvoς τ@ς Mov@ς
2ρχιμ. π. Θεoδ>σιoς, Yπως καL `λλoι Kληρικo/. ΠαρEστησαv
δa συμπρoσευχ>μεvoι oP Σεβ/τoι MητρoπoλNτες sρωπo6 καL
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Σπυρ/δωvoς τ,v Pερ,v 2κoλoυθι,v πρoEστη < Σεβ. Mητρoπoλ/της Πειραι,ς κα/ ΣαλαμNvoς κ. Γερ>vτιoς,τEλoς δE
στ>v <μVvυμo =ερ> Nα> στ/ς CρυθρEς (Kριεκo3κι) 2ττικ@ς
στ>v Jσπεριv> τ@ς παραμov@ς κα/ στ&v Θε/α Λειτoυργ/α
τ@ς κυριωv3μoυ SμEρας πρoεξ@ρχε < Σεβ. Mητρoπoλ/της
2ττικ@ς κα/ Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς

Xεıρoτov)α 5ερoμovFχoυ
T4v ΠEμπτη, 17/30-12-2021, στZv =ερQ 2vδρVα MovZ
Παvαγ/ας KoσμoσVτειρας στR KρυovEρι 2ττικ@ς, < Σεβ.
Mητρoπoλ/της 2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς, ΓEρovτας α]τ@ς, πρoEβη στZv Xειρoτov/α τo6 2δελφo6 τ@ς
Mov@ς =ερoδιακ>voυ Θεoκλ&τoυ (Tασo3λη) στRv βαθμR
Φυλ@ς κ. Kυπριαv>ς, Πειραι,ς καL ΣαλαμNvoς κ. Γερ>vτιoς,
2ττικ@ς καL Boιωτ/ας κ. Xρυσ>στoμoς, καL ∆ημητριHδoς κ.
ΦVτιoς, Yπως καL < Θεoφ. Cπ/σκoπoς Γαρδικ/oυ κ. Kλ&μης.

D =oρτ# τo? (γ)oυ Σπυρ)δωvoς Tρıμυθo?vτoς
τo? Θαυματoυργo?
M3 τ&v δEoυσα λαμπρ>τητα WoρτHστηκε S μv&μη τo6 7v
-γ/oις Πατρ>ς Sμ,v Σπυρ/δωvoς Cπισκ>πoυ Tριμυθo6vτoς
τo6 Θαυματoυργo6 σE Nαo3ς κα/ MovEς τ@ς Jκκλησ/ας μας
τR ΣHββατo, 12/25-12-2021. Στ>v =ερ> Nα> -γ/oυ Σπυρ/δωvoς στ> ΓαλHτσι στ>v παvηγυρικ> Jσπεριv> τ@ς παραμov@ς
χoρoστHτησε κα/ κ&ρυξε τ>v θεNov λ>γo < ΣεβασμιVτατoς
Mητρoπoλ/της ∆ημητριHδoς κ. ΦVτιoς. 2v&μερα στ>v
iρθρo χoρoστHτησε < MακαριVτατoς 2ρχιεπ/σκoπoς
2θηv,v κα/ πHσης JλλHδoς κ. Kαλλ/vικoς κα/ 7v συvεχε/u
πρoεξ@ρχε τ@ς Θε/ας Λειτoυργ/ας συμπαραστατo3μεvoς

τo6 ΠρεσβυτEρoυ. ΣτZv Θ. Λειτoυργ/α gλαβαv μEρoς oP
Σεβ/τoι MητρoπoλNτες Πειραι,ς & ΣαλαμNvoς κ. Γερ>vτιoς
καL Θεσσαλov/κης κ. Γρηγ>ριoς, Yπως καL πoλλoL KληρικoL
τ@ς τoπικ@ς κυρ/ως Mητρoπ>λεως. ΠρR τ@ς χειρoτov/ας
< π. Θε>κλητoς OvEγvωσε σχετικR λoγ3δριo, < δa Σεβ/τoς
ΓEρovτHς τoυ κ. Xρυσ>στoμoς OvτιφVvησε καταλλ&λως διQ
πατρικ,v voυθεσι,v.

Παv#γυρıς (γ)ας +vαστασ)ας Φαρμακoλυτρ)ας
στ4v Koμoτηv4

Gπ> τo6 Cφημερ/oυ Παv/τoυ =ερoμ. π. 2βερκ/oυ. KατH τ>
Koιvωvικ> \μ/λησε < Παv/τoς =ερoμ. π. Kαλλ/vικoς. MετH
τ> πEρας τ@ς Θε/ας Λειτoυργ/ας πραγματoπoι&θηκε μικρH
ΛιτHvευσις τ@ς =ερ(ς E[κ>voς τo6 -γ/oυ Σπυρ/δωvoς.
Στ&v ΣαλαμNvα, στ>v Mητρoπoλιτικ> Nα> τo6 -γ/oυ

T4v Tρ/τη, 22-12-2021/4-1-2022, παvηγ3ρισε < =ερRς
CvoριακRς NαRς τ@ς -γ/ας 2vαστασ/ας τ@ς Φαρμακoλυτρ/ας στZv Koμoτηv&. T@ς Woρτ/oυ Θ. Λειτoυργ/ας πρoEστη <
Σεβ. Mητρoπoλ/της Φιλ/ππωv καL Mαρωvε/ας κ. 2μβρ>σιoς
καL gλαβαv μEρoς < CφημEριoς 2ρχιμ. π. Παφvo3τιoς καL oP
A[δ. =ερεNς π. CλευθEριoς OπR τZv Kατερ/vη, π. E]στρHτιoς
OπR τZv Mεσoρ>πη voμo6 KαβHλας καL =ερoμ. π. cvβ OπR
τZv ∆ρHμα.
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