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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Εἰς τὴν ἐγκύκλιο 3018
περὶ τῆς τελέσεως τῶν
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἔγραψε: «Γνωρίζομεν ὑμὶν
ὅτι, εἰς τὸ Φύλλον τῆς
Ἐφημερίδος τῆς
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄
1178/6.4.2020),
ἐδημοσιεύθη ἡ ὓπ ἀριθ.
Δ1α/ΓΠ.οἴκ.23093 Κοινὴ
Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις
(Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν
Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων καὶ Ὑγείας
μὲ θέμα: «Ἐπιβολὴ τοῦ
μέτρου τῆς προσωρινῆς
ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης
κάθε εἴδους λειτουργιῶν
καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς
θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ
διάστημα ἀπὸ 12.4.2020 ἕως 20.4.2020», ἣν καὶ
ἀποστέλλομεν ὑμὶν συνημμένως, παρακαλοῦντες διὰ
τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προβλεπομένων ἐν αὐτή. ….
5) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται,
συμφώνως τοῖς θείοις καὶ ἱεροῖς Κανόσι καὶ
παλαιοτέραις Ἀποφάσεσιν Αὐτῆς (βλ. σχετικῶς τὴν ὓπ
ἀριθ. 244/10.2.1917 Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον), ἡ κὰτ
οἰκονομίαν λύσις τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος, δὶ ὅσους ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου
πληρώματος ὑφίσταται ἐπικρεμάμενος κίνδυνος κατὰ
τῆς ὑγιείας καὶ τῆς ζωῆς των, ἰδία δὲ τῶν ἐγκύων, τῶν
λεχών, τῶν θηλαζουσῶν, τῶν γερόντων, τῶν ἐν
ἀσθενείαις κατακειμένων καὶ τῶν ἀναρρωνυόντων.
Καθίσταται σαφὲς ὅτι πρόκειται περὶ ἀναστολῆς
ἐφαρμογῆς τοῦ ἱεροῦ Κανόνος καὶ οὐχὶ καταργήσεώς
του, καὶ μόνον δὶ ὅσους ἔχουν προβλήματα
ὑγείας…..»

ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ
Ζούμε συλλογικά όλοι οι λαοί
της γης, εδώ και ένα εξάμηνο
την παγκόσμια έκρηξη και
την εκθετική εξάπλωση της
επιδημίας του κορωναϊού
SARS–CoV-2 ο οποίος και
προκαλεί την θανατηφόρο
ασθένεια COVID-19.
Με έμπνευση του
εικονογράφου, εφημερίου στο
ναό μας αρχιμανδρίτη
Ευσεβίου Meandzija, έγινε η
παρακείμενη νέα εικόνα του
Εσταυρωμένου Κυρίου μας
Ιησού Χριστού.
Σε αυτήν καταγράφηκε η
σημερινή κατάσταση της
λεγόμενη πανδημίας.
Ικέτες εκατέρωθεν του
Σταυρού, όχι οι συνηθισμένοι
δύο στην παράσταση της
Σταυρώσεως. Την θέση του
αγαπημένου μαθητή Ιωάννη,
καταλαμβάνει ο όσιος
Νικηφόρος, ο λεπρός. Αυτός
πού βίωσε την λοιμώδη
ασθένεια και βγήκε νικήτής.
Μαζί με την Παναγία μας, δέονται υπέρ του κόσμου.
Στο υπόβαθρο της, όχι η Αγία Σιών, η Ιερουσαλήμ,
αλλά η Γιουχάν της Κίνας και η Μπέργκαμο της
Ιταλίας. Με χαρακτηριστικά της, στο βάθος την
απεικόνιση του κορωναϊού να αιωρείται στον αέρα και
διακρινόμενα ανάμεσα στα κτήρια των δύο πόλεων
τους τόπους λατρείας. Μια βουδιστική παγόδα δεξιά
του Σταυρού και ένα χριστιανικό κωδωνοστάσιο
αριστερά.
Η Ελλάδα μας με τις ικεσίες Παναγίας και αγίων, με
προεξάρχοντα τον όσιο Νικηφόρο και πολλές
προσευχές, κληρικών, μοναχών και λαϊκών ανθίσταται
στο κακό. Οι ατίθασοι έλληνες, υπήκοοι στα
κελεύσματα των αρμοδίων της πολιτείας στο τομέα
της υγείας, δίνουν το αγώνα της απομόνωσης. Μας
στεναχωρεί το Πάσχα, χωρίς συμμετοχή του λαού στο
ναό, αλλά ελπίζουμε να μας δείξει ο Κύριος σε αυτόν
τον Γολγοθά, γρήγορα την Ανάσταση. πρεσβ.Σεραφείμ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ
Θυμάσαι τότε... Τότε που
σκεφτόσουν... αχ ας μείνω λίγο
ακόμη στο κρεβάτι και πάω σε λίγο
εκκλησία...
Θυμάσαι τότε... που έλεγες πως
νιώθεις κούραση για τον
εσπερινό...
Θυμάσαι τότε που γκρίνιαζες γιατί
πάλι νηστεία για να κοινωνήσεις...
Θυμάσαι τότε...Τότε που γκρινιαζες
για το μεγάλο κήρυγμα. Γιατί
σκεφτόσουν πως θέλεις να τρέξεις
σπίτι να προλάβεις να μαγειρέψεις,
να ετοιμάσεις, να κάτσεις, να πας
για καφέ...
Θυμάσαι τότε ... Τότε που δεν
πήγες Εκκλησία γιατί έδινες
διαγώνισμα?
Θυμάσαι τότε... Τότε που στην
Θεία Λειτουργία εσύ σκεφτόσουν.
Τι θα φορέσεις; Τι δίαιτα θα κάνεις;
που θα πας διακοπές;
Κι ούτε χαμπάρι πήρες τι γινόταν.
Ο Χριστός μας περίμενε. Χτυπούσε
την καμπάνα και περίμενε. Έλα σε
Μένα. Κι όμως, Τον Είχες
δεδομένο. Θυμάσαι?
Εεεεεεεε τώρα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ. Δεν χτυπά η
καμπάνα. Δεν μας φωνάζει.
Και κλαις. Και λες. μα τι είχα και τι
έχασα; Αχ το χρόνο πίσω να
γυρνούσες θα θελες.
Να πήγαινες σε όλες τις
Ακολουθίες, να απολαμβάνεις την
παρουσία σου στην Εκκλησία χωρίς
βιασύνη. Χωρίς αργοποριες. Χωρίς
γκρίνιες. Χωρίς γογγυσμούς.
Απλά τώρα πρέπει ψυχή μου
υπομονή να κάνεις.....
Πρέπει να νιώσεις στο πετσί σου τι
ήταν αυτό που είχε σημασία στη
ζωή σου. Και με το δάκρυ σου να
το ξανά κερδίσεις.
Να χτυπήσει η καμπάνα και να είσαι
εκεί! Από την αρχή! Μέχρι το τέλος.
Ψυχή μου καρτέρα κι έρχεται....
Στ.Πατ. 3.4.2020

Ὁ κατ΄οἶκον περιορισμὸς δημιουργεῖ
καλλιτεχνικὴ ἔκφραση, ὅπως ἡ εἰκόνα
τοῦ π. Εὐσεβίου καὶ τὰ ἑπόμενα ἔργα.
Μήνυμα μὲ πλαστικὰ ποτήρια σὲ
πλέγμα ἀθλητικοῦ χώρου τῆς πόλης
μας, καὶ τοιχογραφήματα ἀπὸ ἐντοπίους
δημιουργούς, στὴν κεντρικὴ πλατεία
ἀπὸ τὸν Flip & σπίτι του ἀπὸ τὸν S.F.

Επίκαιρον
Ανωνύμου του Έλληνος
"Ἀνοῖξτε μου τὴν Ἐκκλησιὰ
νὰ μπῶ νὰ Τὸν θρηνήσω.
Ὅπως Τοῦ πρέπει Τοῦ
Χριστοῦ
νὰ Τὸν μοιρολογήσω.
Δὲν θὰ 'χεις Παναγία μου
κανέναν στὸ πλευρό σου
στὸν πόνο τὸν ἀβάσταχτο
γιὰ τὸν Μοναχογιό σου.
Δὲν μὲ ἀφήνουνε Χριστὲ
νὰ Σὲ μοιρολογήσω,
μήτε καὶ κάτω ἀπ' τὸ σταυρὸ
νὰ' ρθῶ νὰ ξ ἀγρυπνήσω.
Πῶς τὸ ἐπέστρεψες Θεὲ
φέτος αὐτὸ νὰ γίνει
πάνω στὸν ξύλινο Σταυρὸ
τὸ τέκνο Σου νὰ μείνει.
Δὲν θὰ Σὲ βγάλουνε Χριστὲ
ἀπ' τὴν Ὡραία Πύλη,
μόνος Σου πάνω στὸ Σταυρὸ
καὶ δίπλα ἕνα καντήλι.
Ἄμετε νὰ χτυπήσετε
πένθιμα τὴν καμπάνα
μόνη της στέκει στὸ Σταυρὸ
Τοῦ Θεανθρώπου ἡ Μάνα.
Δὲν θὰ Ἀποκαθηλώσουνε
τὸ Ἅγιό Σου Σῶμα.
Πῶς θὰ σὲ ἀντέξει ὁ Σταυρὸς
ποῦ τὸν κρατᾶ τὸ χῶμα..
Ἐλᾶτε ὅλοι δίπλα μου
ὅσοι Τὸν ἀγαπᾶτε
νὰ τὸ βροντοφωνάξουμε
πῶς σήμερα κρεμᾶται.
Τὴν Μέγα τὴν Παρασκευὴ
ἀφῆστε μὲ νὰ πάω
νὰ κατεβάσω ἀπ'τὸ Σταυρὸ
Ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπάω.
Νὰ μπεῖ στὸν Ἐπιτάφιο
τὰ ἐγκώμια νὰ ποῦμε
τὴν ἄλλη μέρα ἀπ' τὸ πρωὶ
Ἀνάσταση νὰ δοῦμε.
Χριστὲ μιὰ χάρη σου ζητῶ
Δὲν ξέρω ἂν θὰ μπορέσεις
ἄσπλαχνα φέτος φέρθηκα
καὶ νὰ μὲ συγχωρέσεις..."
Τὸ μελοποίησε καὶ τραγούδησε
ὁ Ματθαῖος Γαιννούλης.

