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∆ιαστάσεις της ενοριακής κοινότητας
Ένα χρόνο µετά τη Σύναξη των Αθηνών
Απέναντι στις προκλήσεις τις οποίες η Εκκλησία καλείται να αντιµετωπίσει
στην αρχή αυτή της νέας χιλιετίας µε όλες τις διαστάσεις και παραµέτρους που
καθορίζουν µια υπεύθυνη πορεία τόσο ευαγγελικής µαρτυρίας, αλλά και
συλλογικής προσπάθειας, νοµίζω ότι αρµόζει να πάρουµε ως αφετηρία, για την
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου, το κέντρο της αποστολής της Εκκλησίας, που είναι
ο ίδιος ο Χριστός.
Όπως γνωρίζουµε, το Ι. Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας ως ορατή και
πραγµατική παρουσία του Χριστού ανάµεσα στο λαό του, γίνεται το κέντρο και το
αποκορύφωµα όλης της χριστιανικής κοινότητας. Είναι ο πόλος έλξης γύρω από
τον οποίο κάθε δραστηριότητα στους κόλπους της Εκκλησίας παίρνει νόηµα και
αξία. Είναι το σηµείο αναφοράς για να καταλάβουµε τους ιδιαίτερους ρόλους και
τις ευθύνες, τις οποίες αναλαµβάνει ο καθένας µας στο χώρο που ως επί το
πλείστον βιώνουµε την πίστη µας και αντλούµε πνευµατική τροφή για να τη
στηρίξουµε, δηλαδή την ενορία.
Οι ιερείς έχουν λάβει από το Χριστό την αποστολή να συνεχίσουν το έργο
Σωτηρίας, το οποίο ανέτειλε για όλους τους ανθρώπους και µε κινητήριο δύναµη
την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη καλούνται καταρχήν να αναπτύξουν µαζί Του
µια ιδιαίτερη σχέση υποδεχόµενοι και αποδεχόµενοι το Λόγο Του και
αναπτύσσοντας σταθερότερα την πεποίθηση ότι πριν από κάθε ευθύνη που φέρουν
µέσα στην Εκκλησία και συγκεκριµένα στην Ενορία είναι υπηρέτες του Χριστού.
Ο ιερέας καλείται να γίνει για τους πιστούς που ποιµαίνει και καθοδηγεί
«άνθρωπος κοινωνίας» µεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν χάρη
στην ιδιαίτερη καθιέρωση που έλαβε µε το Ι. Μυστήριο της Ιεροσύνης και
ακολουθώντας πιστά το παράδειγµα του Χριστού επιδιώκει την Αγιοσύνη
διατηρώντας την ενότητα της ζωής: πνευµατική ζωή και ποιµαντική
δραστηριότητα. Χωρίς αυτή τη συνεχή πνευµατική καλλιέργεια υπάρχει κίνδυνος
τα πάντα να µεταφράζονται σ’ ένα κενό ακτιβισµό.
Η Πνευµατικότητα θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό καθήκον, το υπόβαθρο
για κάθε ποιµαντικό ενοριακό σχεδιασµό, σε όλους τους τοµείς της ποιµαντικής
δραστηριότητας. Η Ενορία µε αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται ως µια κοινότητα
χριστιανών πιστών στην οποία ο Εφηµέριος αναλαµβάνει την ποιµαντική φροντίδα
ως ποιµένας σε κοινωνία µε τον τοπικό Επίσκοπο.
Η Ενορία θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κύτταρο της κάθε Εκκλησιαστικής
Επαρχίας, ένα λαµπρό παράδειγµα ιεραποστολικής δράσης συγκεντρώνοντας αλλά
και συνδέοντας διαφορετικές κατευθύνσεις εφαρµογής του ευαγγελικού
µηνύµατος. Είναι χρέος λοιπόν του Εφηµερίου µε την απαραίτητη καθοδήγηση να
ευνοεί τη συνεργασία, το σεβασµό στα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, τους ρόλους
και τις ευθύνες, του λαϊκού στοιχείου της Ενορίας και να αποφεύγει κάθε είδους
αυτοσχέδιας απολυταρχίας και µιας δηµοκρατοφαινούµενης διαποίµανσης.
Κύριο έργο της ζωτικής σχέσης και του ρόλου του Εφηµερίου στο χώρο της
Ενορίας είναι η αναγγελία του Λόγου του Θεού που θα εµπνέει την ενεργεί
συµµετοχή των λαϊκών στη µαρτυρία της χριστιανικής ζωής σ’ αυτούς που δεν
πιστεύουν ή ακόµη στηρίζοντας και καθοδηγώντας εκείνους που για κάποιο λόγο
αποµακρύνθηκαν από την Ενορία και την Εκκλησία γενικότερα.
Επίσης η τέλεση και χορήγηση των Ι. Μυστηρίων µε την πρέπουσα
Λειτουργική τάξη βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και συµµετοχή στη λατρευτική
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ζωή της Ενορίας. Τέλος η ποιµαντική καθοδήγηση των πιστών η οποία λαβαίνει
διάφορες µορφές ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες τους, ανοίγει νέους ορίζοντες στην
γνώση του Θεού, αλλά και στην ενάρετη χριστιανική µαρτυρία διαµέσου της
πίστεως.
Ο Εφηµέριος ποιµαίνει και καθοδηγεί την Ενορία ως pater familias, δηλαδή ως
πατέρας µιας οικογένειας, γι’ αυτό και η φροντίδα του επεκτείνεται σε όλες εκείνες
τις πρωτοβουλίες που διαδίδουν το ευαγγελικό µήνυµα σε κάθε τοµέα της
ανθρώπινης ζωής καλλιεργώντας την Καθολική πίστη, τόσο µέσω της κατήχησης
των παιδιών και των νέων, όσο και εξασκώντας το διδακτικό του καθήκον ή
αποστολή στο κήρυγµα κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας.
Τι συµβαίνει όµως όταν ο αριθµός των εν ενεργεία ιερέων δεν επαρκεί;
Η ανάληψη ευθυνών και η συνεργασία των λαϊκών στην οργάνωση και τη
διαποίµανση της Ενορίας ως άµεσοι βοηθοί του Εφηµερίου είναι αναµφισβήτητη.
Χρειάζεται όµως η επαγρύπνηση του ιδίου ώστε η ιεραποστολική δράση των
συνεργατών του να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ορθή πίστη και
εκκλησιαστική τάξη. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η κατάλληλη προετοιµασία των
λαϊκών εκείνων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προωθώντας το έργο της
Εκκλησίας.
Ακόµα µία προτεραιότητα του Εφηµερίου κυρίως, (αποφεύγοντας τον κίνδυνο
του υπαλληλισµού) αλλά και των συνεργατών του, είναι να βρίσκονται κοντά στις
ιδιαίτερες ανάγκες των άλλων πιστών και ειδικότερα σ’ εκείνους που υποφέρουν
σωµατικά και ψυχικά, στους φτωχούς, τους ηλικιωµένους τους αδύναµους τόσο σε
προσωπικό επίπεδο όσο και στην οργανωµένη φιλανθρωπία. Ακόµη να
δραστηριοποιούνται στο να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της χριστιανικής ζωής µέσα
στις οικογένειες µε επισκέψεις όπου βέβαια ο χρόνος και οι αποστάσεις το
επιτρέπουν και να βρίσκονται στο πλευρό των πιστών από το εξωτερικό
προστατεύοντας και προσέχοντας τις ευαισθησίες της εθνικής τους κληρονοµιάς
και κουλτούρας, µε σκοπό να φθάσουν όλοι σε µία συνειδητή και ενεργή
συµµετοχή στη Θ. Λειτουργία, στη τέλεση των Ι. Μυστηρίων, στα καλά έργα και
γενικά στην ενοριακή και χριστιανική ζωή.
Μία ακόµη ποιµαντική φροντίδα και µέριµνα της ενορίας αλλά και ολόκληρης
της Εκκλησιαστικής Επαρχίας είναι οι ιερατικές και µοναχικές κλήσεις. Το
προσωπικό παράδειγµα ζωής του ιερέα σε συνδυασµό µε το Ι. Μυστήριο της
Εξοµολόγησης καθώς και την πνευµατική καθοδήγηση και καλλιέργεια της
κλήσης, αλλά και την κατήχηση πάνω στο Ι. Μυστήριο της Ιεροσύνης και του
µεγαλείου του Μοναχικού βίου, µπορούν να είναι ένα καλό εφόδιο στην
προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι νέοι και νέες για µια ζωή
ολοκληρωτικά αφιερωµένη στο Θεό.
Σήµερα, όλοι εµείς που αποτελούµε την Εκκλησία καλούµαστε να
επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο Χριστό, τον οποίο πρέπει πάντα να
γνωρίσουµε, να αγαπήσουµε και να µιµηθούµε. Μόνο µέσα από την προσευχή, τη
µυστηριακή ζωή, την πνευµατική περισυλλογή, τη σιωπηλή προσκύνηση και την
καθηµερινή εξάσκηση των αρετών θα µπορέσουµε να δώσουµε την ανανεωµένη
ώθηση στην τοπική µας Εκκλησία διανύοντας τα πρώτα χρόνια της Τρίτης
Χιλιετίας.
π. Τζώρτζης Αλτουβάς
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Πνευµατικά

Η αφιερωµένη ζωή
Γιορτάζουµε σήµερα τις επετείους µοναχικής ζωής των πατέρων Μιχαήλ
Βαρθαλίτη (75 χρόνια), Παύλου Βερόν (70 χρόνια), Σεβαστιανού Φρέρη, Μιχαήλ
Ρούσσου και ∆ηµητρίου ∆αλεζίου (50 χρόνια).
∆ικαίως τιµούµε αυτές τις επετείους σαν δώρο του Θεού και Τον ευχαριστούµε
µέσα από αυτήν τη θεία Λειτουργία. Περισσότερο από µοναχική ζωή θα
προτιµούσα να µιλάω για αφιερωµένη ζωή. Γιατί µε του όρκους εντάχθηκαν σε µια
κοινότητα, στο έργο του Χριστού, στην αποστολή του µέσα στο κόσµο για τη ζωή
των ανθρώπων.
Τι νόηµα έχει λοιπόν η αφιερωµένη ζωή;… Τι νόηµα έχει να παίρνει κανείς το
δρόµο της πτωχείας και να αφήνει την αναζήτηση του πλούτου και της επιρροής; Τι
νόηµα έχει να παίρνει κανείς το δρόµο της υπακοής και της διαθεσιµότητας και να
αφήνει την αναζήτηση της εξουσίας, την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του; Τι
νόηµα έχει να αφιερώνεται κανείς στο Θεό και να αφήνει τον αξιέπαινο δρόµο του
γάµου, της οικογένειας και της απόκτησης παιδιών;
Όλα αυτά γίνονται κατά µίµηση του Χριστού. Μίµηση της ζωής του, τρόπου
του. Από εµπιστοσύνη και αγάπη προς αυτόν, από αναζήτηση µεγαλύτερης
κοινωνίας και ενότητας µαζί του.
Ο απόστολος Παύλος είπε: «από τότε που γνώρισα το Χριστό και πίστεψα ότι
είναι ο Κύριος και ο σωτήρας µας, όλα τα θεωρώ δευτερεύοντα και µάλιστα
σκουπίδια προκειµένου να κερδίσω τον ίδιο το Χριστό, να µετέχω στο έργο του για
τους ανθρώπους, στο σταυρό για να µετάσχω και στην ανάστασή του.»
«∆εν ζω πλέον εγώ αλλά ζει µέσα µου ο Χριστός.» Αυτή η προσπάθεια µίµησης
και ταύτισης µε το Χριστό από πίστη και αγάπη προς αυτόν είναι το νόηµα της
αφιερωµένης ζωής.
Είναι δρόµος που ο Χριστός πρότεινε σε ορισµένους ανθρώπους να τον
ακολουθήσουν µε αυτόν τον τρόπο. Η Εκκλησία πάντα είχε σε εκτίµηση αυτόν τον
δρόµο και τον πρότεινε στα µέλη της.
Γνωρίζουµε ασφαλώς ότι οι µοναχοί δεν είναι καλύτεροι από τους άλλους
ανθρώπους ούτε πιθανώς πιο ενάρετοι. Η αφιερωµένη ζωή όπως και η χειροτονία
δεν αλλάζει τον χαρακτήρα µας, δεν µας απαλλάσσει από τα ελαττώµατα . Πάντα
παλεύουµε µε τα ελαττώµατα της νιότης σε όλη µας τη ζωή. Γνωρίζουµε όµως ότι
οι αφιερωµένοι πρέπει να δείχνουν κάτι από την κοινωνία των αγίων του Θεού,
κάτι που προέρχεται από το Θεό και όχι από τον κόσµο αυτόν.
Ως αφιερωµένοι έστω και ατελείς, πρέπει να είµαστε µια εικόνα της κοινότητας
του Χριστού µέσα στον κόσµο. Μια µαρτυρία ότι ο Θεός είναι το µόνο αναγκαίο
και ζωτικό για τον άνθρωπο. Μια µαρτυρία ότι ο Χριστός είναι ο προορισµός µας,
η ευτυχία µας. Και η ζωή µας αποβλέπει σε Αυτόν.
Ανήσυχη και ανικανοποίητη είναι η καρδιά του ανθρώπου έως ότου αναπαυτεί
σε Αυτόν. Προσευχόµαστε για να ευχαριστήσουµε το Θεό για την πρόσκληση να
µας έχει τόσο στενά ενωµένους µαζί του. Προσευχόµαστε επίσης για να µας
στηρίζει στο δρόµο αυτό της κλήσης του.
π. Θεόδωρος Κοντίδης
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Απόστολοι µε την Προσευχή
το µήνα Νοέµβριο
Μας προηγήθηκαν
Είναι εδώ,
µέσα στα µαρµαροστολισµένα µνήµατα
ευθυγραµµισµένα στα κοιµητήριά µας.
Ποιοι είναι όλοι αυτοί;
Οι πρόγονοί µας.
Ορισµένους, τους γνωρίσαµε.
Υπάρχει, όµως, το µεγάλο πλήθος των άλλων
των οποίων τα µνήµατα δεν υπάρχουν
για να διατηρήσουν τη µνήµη τους.
Από εκατοµµύρια χρόνια
ο άνθρωπος πορεύεται πάνω στη γη.
Εκατοµµύρια κρίκοι,
χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχαµε.
Είναι όλοι αυτοί
που µας συγκεντρώνουν σήµερα
σε κοινή προσευχή
και ανάµεσά τους, όλοι εκείνοι
που, από δυο χιλιάδες χρόνια,
µας µεταδίδουν µε πιστότητα
την πίστη.
Πώς είναι δυνατό,
η προσευχή µας για όλους αυτούς,
να µην είναι πριν απ’ όλα
µια απέραντη πράξη ευχαριστίας;
L. Sintas
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Ανοίγω τους ορίζοντες της προσευχής
µου
Με εκατοµµύρια χριστιανούς: Προσφέρω την ηµέρα µου στο Θεό και προσεύχοµαι για
τους σκοπούς που ο άγιος Πατέρας προτείνει κάθε µήνα σε ολόκληρη την Εκκλησία.
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΛΈΓΟΝΤΑΣ :
Πατέρα Άγιε, σου προσφέρω τις πράξεις µου, τις χαρές και τις δοκιµασίες µου, αυτής της
ηµέρας, ενωµένος µε την Καρδιά του Ιησού που προσφέρει τον εαυτό του στην Ευχαριστία.
Είθε το Πνεύµα του το Άγιο να κατοικεί µέσα µου. Και µε τη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού και
Μητέρα µας, προσεύχοµαι το µήνα αυτό, ιδιαίτερα:
•

Οι χριστιανοί, έχοντας συνειδητοποιήσει την κλήση τους µέσα στην Εκκλησία, να
ανταποκριθούν µε γενναιοδωρία στο κάλεσµα του Θεού και να βαδίσουν προς
την αγιοσύνη µέσα στο περιβάλλον του ο καθένας και η καθεµιά.

Η αγιοσύνη δεν αφορά µόνο εκείνες και εκείνους που ο άγιος Πατέρας ανακηρύσσει
µακάριους ή αγίους. Αφορά όλους µας. Ο Θεός περιµένει από εµάς να απαντήσουµε µε
γενναιότητα στο κάλεσµά του που είναι πάντοτε το ίδιο: ν’ αγαπώ το Θεό και να αγαπώ τους
συνανθρώπους µου, χωρίς διάκριση, όπως τους αγαπά ο ίδιος. Τι κάνουµε, κάθε µέρα, για να
προοδεύσουµε σ’ αυτή τη διπλή και µοναδική πιστότητα; Αυτό ακριβώς σηµαίνει η έκφραση :
γίνοµαι άγιος. Ακόµα κι αν ποτέ, κανένας πάπας δεν το αναγνώριζε ποτέ επίσηµα.
•

Για όσους υπηρετούν στην αποστολή να γνωρίζουν ότι θα είναι αποτελεσµατικοί
όταν αναγγέλλουν το Ευαγγέλιο στο µέτρο που είναι ενωµένοι µε το Θεό και
επιδιώκουν την προσωπική τους αγιοσύνη.

Η αφοσίωση και η αποστολική δραστηριότητα είναι τα ορατά χαρακτηριστικά εκείνου που
επιδίδεται να κάνει γνωστό το Ευαγγέλιο του Χριστού σε άλλους ανθρώπους, µικρούς ή
µεγάλους, Αλλά το κίνητρο όλων αυτών των προσπαθειών είναι η ένωση του καθένα µε το
Θεό. Και όµως, η ένωση αυτή δεν την έχει κανένας αυτόµατα. Πρόκειται για µια συνειδητή και
θεληµατική ενέργεια, µερικές µάλιστα πρακτικές αποµακρύνουν από την ένωση µε το Θεό.
Προσευχόµαστε ώστε, η ένωση µε το Θεό, να είναι το πρώτο µέληµα των ιεραποστόλων.
Καθώς επίσης η ένωση αυτή να είναι το πρώτο µέληµά τους.

Προσεύχοµαι
-

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ

1) Στις συναντήσεις µας µε τους άλλους
Αυτό που δυσκολεύει συχνά τις σχέσεις µας, είναι ότι έχουµε την εντύπωση ότι δεν γινόµαστε
κατανοητοί. Εµείς, κάνουµε προσπάθεια να κατανοήσουµε τους άλλους ;
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Όταν τα παιδιά µας πηγαίνουν να δώσουν εξετάσεις, τα συµβουλεύουµε να προσέξουν καλά
το νόηµα της ερώτησης, ειδάλλως θα είναι «εκτός θέµατος». ∆υστυχώς, ο κίνδυνος αυτός δεν
αφορά µόνο τα παιδιά.
2) Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η∆Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
Για να προσευχηθούµε, όπως κάνουµε από αυτές εδώ τις σελίδες, παίρνουµε πάντοτε ένα
κείµενο της Αγίας Γραφής.
Είναι σαν να µας µιλούσε απ’ ευθείας ο Θεός. Είτε µας αφηγείται µια ιστορία, είτε µας
µεταδίνει µια διδασκαλία.
Είναι εποµένως πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε σε βάθος την ιστορία ή τη διδασκαλία.
ΚΑΤΑΝΟΩ σηµαίνει δυο πράγµατα:
•

•

Ακούω καλά την αφήγηση που γίνεται. Για το λίγο αυτό είναι ωφέλιµο να
διαβάσουµε πολλές φορές το κείµενο που προτείνεται. Συµβαίνει συχνά,
πράγµατι, να νοµίζουµε ότι διαβάσαµε το κείµενο, ενώ συµβαίνει να του
αποδίδουµε αυτό που αυθόρµητα προτιµούµε.
Στη συνέχεια, µόνο, θα ερευνήσουµε, αν το κείµενο που διαβάσαµε, προκαλεί
σ’ εµάς αντιδράσεις. Αντιδράσεις γενικού περιεχοµένου, όπως θλίψης ή χαράς,
ενθάρρυνσης ή απογοήτευσης. Ή ακόµα αντιδράσεις συγκεκριµένες γύρω από
ένα γεγονός της ζωής µας, ή ένα σηµείο της κατάστασής µας…

-- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
•

Κυριακή 7 Νοεµβρίου 2004
Ο Θεός των ζωντανών
( Λουκά 20, 27-38)
Στην καρδιά της χριστιανικής πίστης υπάρχει µια βεβαιότητα: ο Χριστός αναστήθηκε και όσοι
πέθαναν µαζί του, µαζί του θα αναστηθούν στην αιώνια ζωή. Το άγνωστο της αιώνιας ζωής το
ερµηνεύουµε µε τα δικά µας δεδοµένα. Σίγουρα όµως δεν είναι µια καλυτέρευση της επίγειας
ζωής. Η ζωή του Θεού δεν έχει καµιά σχέση µε τη δική µας. Είναι στη ζωή του Θεού που
συµµετέχουµε, του Θεού που δίνεται ασταµάτητα, είναι ο Θεός που µας µεταδίνει τη ζωή και
µε τρόπο για µας αδιανόητο µας κάνει να συµµετέχουµε στη ζωή της δόξας, µε τα από χώµα
πλασµένα σώµατά µας. Πώς θα γίνει αυτό; Πρέπει να ξέρουµε να κάνουµε θέση στο
µυστήριο, να κάνουµε θέση στην αγάπη. Πιστεύω σηµαίνει αφήνοµαι µε απόλυτη
εµπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, που µας έστειλε τον Υιό του, για να µας καταστήσει
«κληρονόµους της ανάστασης».
Κύριε αύξησε την πίστη µου στη ζωή και στην ανάσταση που ετοίµασες για µας. (Πάτερ
ηµών)
•

Κυριακή 14 Νοεµβρίου 2004
Αγγελίες για το τέλος του κόσµου
(Λουκά 21,5-19)
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Σε πλαίσια σαν εκείνα που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, όταν ήταν ακόµα λίγοι, όταν τους
καταδίωκαν και τους θανάτωναν… Σε πλαίσια όπως αυτά που ζούµε στις µέρες µας, γεµάτα
αδιέξοδα, γεµάτα βία… µε τους παράλογους πολέµους της υπεροψίας και µε τις τροµοκρατικές
απαντήσεις γεµάτες παραφροσύνη… µπορούµε να µελετήσουµε σε βάθος τη σηµερινή
περικοπή. Ναι, το Ευαγγέλιο είναι η Καλή Είδηση, στην καρδιά της ζωής µας και της ιστορίας
µας. Το Ευαγγέλιο είναι η Καλή Είδηση που δίνει απάντηση στα αδιέξοδα που µας βυθίζουν
οι δυσκολίες της ζωής µας. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι το κάλεσµα του Θεού στον άνθρωπο που
υποφέρει.
∆ίδαξέ µας, Κύριε, να προσκαρτερούµε, για να έχουµε τη ζωή. (Πάτερ ηµών)

•

Κυριακή 21 Νοεµβρίου 2004
Χριστού Βασιλέα του σύµπαντος
( Λουκά 23, 35-43)

Κοιτάζοντας τον Ιησού σταυρωµένο, στεφανωµένο µε αγκάθια, κοιτάζω το Βασιλιά µιας
ανθρωπότητας νέας, Είναι η στιγµή να συνειδητοποιήσω ποιοι αποτελούν αυτή τη Βασιλεία:
όλοι εκείνοι που τον υπηρετούν στα πληγωµένα µέλη της, που είναι το αντικείµενο της αγάπης
Του, και όλοι αυτοί που τον αποδέχονται στη ζωή τους. Όλοι αυτοί που τον λατρεύουν, τον
ευχαριστούν, τον επικαλούνται: «Θυµήσου µε, Ιησού…»
Ας κάνουµε δική µας την προσευχή του ληστή : «Κύριε θυµήσου µε όταν θα αποκαταστήσεις
τη βασιλεία σου» Και την απάντηση του Ιησού : «Σήµερα, θα είσαι µαζί µου στον
Παράδεισο». (Πάτερ ηµών)
•

Κυριακή 28 Νοεµβρίου 2004
Χριστούγεννα κάτω από τη σκιά της Βαβυλώνας
( Ματθαίου 24, 37-44)

¨Όπως πριν τον κατακλυσµό… Τώρα πριν τα Χριστούγεννα… Οι άνθρωποι επιδίδονται στις
µικροαπολαύσεις τους, στις µικροφροντίδες τους, που τις θεωρούν περισσότερο από
σηµαντικές, δεν νοιάζονται παρά για τον εαυτό τους… Τα γεγονότα του Θεού τους βρίσκουν,
µας βρίσκουν απροετοίµαστους ή µε το µυαλό µας αλλού… Η Εκκλησία για να προλάβει το
κακό, προτάσσει την περίοδο της Παρουσίας, για να συλλογιστούµε την ύπαρξή µας, τις
προτεραιότητες µας, τις αξίες µας. Ας διαβάσουµε και ξαναδιαβάσουµε την περικοπή του
Ευαγγελίου, µ’ αυτή την προοπτική.
Κύριε, αναζωογόνησε µέσα µου την αναµονή και την επιθυµία της παρουσία σου.
ηµών).

(Πάτερ

π. ∆ηµήτριος ∆αλέζιος
Μετάφραση, προσαρµογή
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Κατηχητικά θέµατα

Οι κατηχητές συνεργάτες του Εφηµερίου
Η αποστολή των κατηχητών
Υπάρχει µεγάλη ανάγκη κατηχητών για την πρόοδο και για την
ανάπτυξη της κατήχησης. Μοναχοί και λαϊκοί, µε τον ιδιαίτερο τρόπο
της ζωής τους, προσφέρουν µια πρωτότυπη συµβολή στη
διαπαιδαγώγηση της πίστης. Η συνδροµή τους είναι απαραίτητη για να
ανταποκριθούµε σε όλες τις ανάγκες της διδασκαλίας των
θρησκευτικών.
Με την αφιέρωση του εαυτού τους, οι µοναχοί είναι η ζωντανή
απόδειξη της Αγιοσύνης του Θεού που κηρύττουν. Η εφαρµογή των
ευαγγελικών συµβουλών φανερώνει στους κατηχούµενους τη ζωή της
Ανάστασης στην οποία καλούνται όλοι οι µαθητές του Χριστού.
Οι µοναχοί, χάρη της ειδικής κλήσης τους, είναι κατ’ εξοχήν
συνεργάτες, όπως λέγει η Σύνοδος, της κατηχητικής αποστολής του
Επισκόπου.
Με τη χριστιανική τους ζωή µέσα στον κόσµο, οι λαϊκοί κατηχητές
είναι µάρτυρες του Ευαγγελίου που φωτίζει και εµποτίζει τις
ανθρώπινες αξίες. Βοηθούν µ’ αυτό τον τρόπο τους κατηχούµενους να
εννοήσουν πώς να ζήσουν την πίστη τους σ’ όλες τις περιστάσεις της
ζωής.
Η ευθύνη των κατηχητών
Για να µεταδώσουν πιστά τα µυστήρια της Θείας Αποκάλυψης, οι
κατηχητές οφείλουν να έχουν τις απαραίτητες δογµατικές γνώσεις και
την απαραίτητη παιδαγωγική ικανότητα. Θα επωφεληθούν γι’ αυτό από
όλα τα µέσα µόρφωσης που διαθέτουν οι Εκκλησιαστικές Επαρχίες, η
Πανελλήνια Επιτροπή και τα Κατηχητικά Κέντρα.
Οι λαϊκοί κατηχητές είναι στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητας.
Οφείλουν να εργάζονται στενά ενωµένοι µε τους ιερείς, που είναι οι
υπεύθυνοι της κατήχησης. Μόνο ενωµένοι στις ποιµαντικές φροντίδες
των ιερέων, θα είναι αυθεντικοί δηµιουργοί της διαµόρφωσης της
πίστης.
Οι κατηχητές οφείλουν να έχουν µια βασική φροντίδα: την τακτική
συνεργασία µε τους γονείς. Θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν το
οικογενειακό περιβάλλον, µε τα πλούτη του και τις ελλείψεις του, που
επιδρούν στη νοοτροπία των κατηχουµένων. Θα γνωρίζουν έτσι
καλύτερα τα παιδιά και τους νέους και θα βοηθήσουν τους γονείς να
εννοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις της χριστιανικής µόρφωσης.
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Η διαπαιδαγώγηση είναι έργο ολόκληρης της χριστιανικής
κοινότητας. Γι’ αυτό οι κατηχητές θα συνεργάζονται µε όλους
εκείνους που συµβάλλουν στη ζωής της.
Οι κατηχητές πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία της αποστολικής
δράσης των στελεχών των οργανώσεων της χριστιανικής δράσης, τα
οποία µε την εργασία τους αποκαλύπτουν πως η πίστη φωτίζει και
εµψυχώνει την καθηµερινή ζωή.
Ο κατηχητής, «εκπληρώνοντας µιαν αποστολή που αποβλέπει σ’ ένα
υπερφυσικό σκοπό, οφείλει να έχει µιαν ακράδαντη πίστη και µια
µεγάλη αγάπη για την προσευχή».
Η µόρφωση των κατηχητών
Ο κατηχητής για να εκπληρώσει την αποστολή τους έχει ανάγκη
από µια σοβαρή δογµατική, παιδαγωγική, αποστολική και πνευµατική
µόρφωση.
Η δογµατική µόρφωση των κατηχητών οφείλει να τους προσφέρει
τις απαραίτητες θεολογικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να
δηµιουργήσουν για τον εαυτό τους µιαν ώριµη πίστη. Οφείλει να τους
κάνει ικανούς να αφοµοιώσουν προσωπικά τις δογµατικές αλήθειες για
να µπορέσουν να τις µεταδώσουν στους κατηχούµενους µε κατάλληλο
γι’ αυτούς τρόπο.
Θα τους εισαγάγουµε στη γνώση των πηγών της κατηχητικής.
Θα τους εξηγήσουµε µε ακρίβεια τους δογµατικούς ορισµούς µε τους
οποίους η Εκκλησία εξέφρασε την πίστη της.
Και θα τους βοηθήσουµε να γνωρίσουν τη διδασκαλία η οποία
προσδιορίζει τους όρους που επιτρέπουν την αφύπνιση και την
εξάσκηση της πίστης.
Με την παιδαγωγική µόρφωση γίνεται η απαιτούµενη µύηση των
κατηχητών για τις αρχές και τις µεθόδους της κατηχητικής.
Καταλαβαίνουν έτσι τις διάφορες καταστάσεις, το ψυχολογικό
περιβάλλον, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους για τη διδασκαλία της
πίστης.
Η ανάπτυξη του αποστολικού αισθήµατος ανήκει πλήρως στην
αποστολή των κατηχητών.
Θα τους υπενθυµίσουµε ότι η προσωπική µαρτυρία της ζωής τους
θα είναι το επίκεντρο της διδασκαλίας τους. Θα τους ανοίξουµε στα
προβλήµατα της χριστιανικής κοινότητας. Θα καλλιεργήσουµε σ’
αυτούς τις ικανότητες στο διάλογο µε τις οικογένειες. Θα τους
βοηθήσουµε να τοποθετήσουν την αποστολή τους στο σύνολο των
προσπαθειών που οικοδοµούν τη Βασιλεία του Θεού.
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Με την πνευµατική µόρφωση γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί
στην ψυχή των κατηχητών η επιθυµία να είναι ενωµένοι, µε την
προσευχή και τα µυστήρια, µε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που
κηρύττουν.
Θα φροντίσουµε να προσφέρουµε στους κατηχητές τα µέσα που
εντείνουν την πνευµατική τους ζωή: πνευµατικές ασκήσεις,
περισυλλογή…
Θα τους βοηθήσουµε να εννοήσουν την ανάγκη για την αποστολή
τους µιας µεγαλύτερης ευπείθειας προς το ∆άσκαλο του οποίου είναι
υπηρέτες.
Θα τους προδιαθέσουµε να βρίσκουν στο Λόγο του Θεού, την ιδιαίτερη
τροφή για την πνευµατική τους µελέτη και προσευχή.
Η µόρφωση αυτή σ’ όλες τις απόψεις της περιλαµβάνει διάφορους
βαθµούς που εξαρτώνται από τη φύση και την έκταση της ευθύνης
που θα εµπιστευτούµε στους κατηχητές,. Θα είναι τόσο περισσότερο
έντονη όσο µεγαλύτερη ικανότητα απαιτεί το έργο που θα τους
ανατεθεί: π.χ. η θρησκευτική µόρφωση των µικρών παιδιών, τα παιδιά
µε ειδικές ανάγκες, τα παιδιά περιοχών που έχουν χάσει τα
χαρακτηριστικά του χριστιανικού περιβάλλοντος.
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.

Η Ενορία µέσα στην Εκκλησία
µια κοινότητα όπου επικρατεί η κοινωνία µεταξύ των µελών της
Μια συνέντευξη στον π. Γαβριήλ Μαραγκό
από τον π. Γιάννη Μαραγκό, εφηµέριο Ευαγγελιστρίας Σύρου
Σήµερα ολοκληρώνεται η συνέντευξη του π. Γιάννη γύρω από το θέµα της
Ενορίας. Σε µια πρώτη φάση (τεύχος 1015), ο θεσµός της Ενορίας εξετάστηκε
ιστορικά: το σήµερα µε τη διδασκαλία της Β΄ Βατικανής, το χθες, σταµατώντας
σε µερικές στιγµές της ζωής της Καθολικής Εκκλησίας, στην αρχή, µε την
πρακτική του ξεκινήµατος στις Πράξεις των Αποστόλων και µε υπαινιγµούς
στις επιστολές του Παύλου. Στη δεύτερη φάση (τ. 1016), σταµατήσαµε στην
αποστολή της Ενορίας, κυρίως στον ποιµαντικό τοµέα υπογραµµίζοντας τις
υπηρεσίες της στην κατηχητική, λατρευτική και φιλανθρωπική διάσταση. Την
Ενορία απαρτίζουν άνθρωποι µε διάφορες υπευθυνότητες, µε ποικίλα οράµατα
και χαρίσµατα, µε ειδικές αποστολές στηριγµένες στην κλήση των
πρωταγωνιστών
. Πατέρα Γιάννη, µιλείστε µας για το ρόλο του Ιερέα.
- Η ταυτότητα του ιερατείου είναι καθορισµένη από το µυστήριο της
χειροτονίας. Ωστόσο εδώ θέλουµε να σταµατήσουµε σε µερικά χαρακτηριστικά της
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πνευµατικότητας του ιερέα που µας φαίνονται ιδιαίτερης σηµασίας στην ενοριακή
ποιµαντική ζωή. Συνοπτικά θα λέγαµε ότι ιερέας είναι: ένας άνθρωπος σχέσεων,
έντονης πνευµατικότητας και µε πνεύµα επιλογής και διορατικότητας.
. Τι σηµαίνει για σας «ο ιερέας είναι άνθρωπος σχέσεων»;
- Ο ιερέας είναι ένας άνθρωπος διπολικών σχέσεων γιατί είναι καλεσµένος ως
µαθητής να βιώσει το ευαγγέλιο ως προσωπική επαφή µε το Σωτήρα Χριστό και ως
απόστολος του Χριστού να γίνει για τα πρόσωπα που του έχει εµπιστευθεί η
Εκκλησία «χαρούµενη αναγγελία», ευαγγέλιο, φορέας και πρόταση ευαγγελισµού.
Καλείται να βιώσει σχέσεις θεσµοθετηµένες, επίσηµες και τυπικές, όπως είναι της
πνευµατικής καθοδήγησης, ιερουργικές και µυσταγωγικές. Αλλά και σχέσεις µη
επίσηµες που χαρακτηρίζουν τον ευαγγελικό τρόπο ζωής: της υποδοχής, της
διαθεσιµότητας, της θετικής παρουσίας ανάµεσα στους ανθρώπους. Οι παραπάνω
διαστάσεις πρέπει να είναι παρούσες σε κάθε ενέργεια του ιερέα που αποβλέπει στο
να δηµιουργηθούν σχέσεις αλληλοεκτίµησης και εµπιστοσύνης, ως θεµέλιο για την
αγγελία του Ευαγγελίου. Αυτό γίνεται µε µια ζωή που βιώνεται σε κοινωνία τόσο
µε τους στρατευµένους στην ενοριακή κοινότητα και που ευνοεί την εισαγωγή και
άλλων στην ενοριακή ποιµαντική, όσο και στο να καθιστά εφικτή µια πρώτη επαφή
µε λαϊκούς που κοινώς θεωρούνται ως «µακρινοί».
. Μπορείτε να µας εξηγήσετε πώς ο ιερέας είναι ένας άνθρωπος µε έντονη
πνευµατικότητα.
- Ο ιερέας συνεχώς καλείται να είναι µαθητής και διδάσκαλος, άνθρωπος
προσευχής και συνεπούς δράσης. Ως µαθητής, στην ακολουθία του Κυρίου, να
κάνει χώρο στην προσευχή, στην ακρόαση του Λόγου, στην τέλεση των µυστηρίων
και στην αγαθοεργία προς τον πλησίον. Και αυτό να το κάνει ως εφηµεριακός,
κοσµικός κληρικός και όχι ως µοναστηριακός κληρικός. Ως δάσκαλος, για να
οδηγήσει όποιον τον πλησιάζει σε µια πορεία πίστεως και να διδάξει ζώντας το ένα
ευαγγελικό τρόπο ζωής. Να είναι µυστηριακό εργαλείο της συνάντησης του
ανθρώπου µε τον Θεό Πατέρα διαµέσου του Ιησού Χριστού. Με αυτή την
διάσταση ο ιερέας δρα “in persona Christi”, οδηγώντας τους πιστούς που του είναι
εµπιστεύθηκαν στην κοινωνία µε τον Πατέρα.
. «Ο ιερέας είναι ένας άνθρωπος µε πνεύµα διάκρισης». Τι σηµαίνει αυτό και
σε ποιους τοµείς;
- Ο ιερέας καθ’ όλη του τη διακονία καλείται να διακρίνει τα πνεύµατα τόσο σε
ότι αφορά την προσωπική πορεία εξαγιασµού και εµβάθυνσης της πίστεως του, όσο
και για τους ενορίτες: να τους κρατά σε επαφή µε το ευαγγέλιο, να τους παρακινεί
στην πορεία ωρίµανσης, να αγρυπνά για την ορθοδοξία των πιστών και να
µπορέσει να βοηθήσει τους λαϊκούς να αξιοποιήσουν τα χαρίσµατά τους. Αυτό
εκφράζει την ποιµαντική του αγάπη και τον καθιστά εικόνα του καλού ποιµένα
έτοιµου να δώσει τη ζωή του για το ποίµνιο του προκειµένου να το οδηγήσει σε µια
ζωή κοινωνίας µε τον Τριαδικό Θεό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τους αντικαθιστά στην
ελεύθερη εκλογή των πιστών αλλά ότι τους βοηθά να δουν, να ερµηνεύσουν, να
διαλέξουν, να αποφασίσουν, να ενεργήσουν, κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Στο
δε επίπεδο της κοινότητας επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα αληθινό πνεύµα
συνυπευθυνότητας και κοινωνίας.
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. Σας έχω ακούσει, Πατέρα, να µιλάτε για διάφορους τύπους Ενορίας. Θα
θέλατε να µας παρουσιάσετε τους κυριότερους…
- Θα σταθώ σε τρεις τύπους περιγράφοντας για καθένα το ρόλο του
ιερέα, των λαϊκών και τη συνεργασία που προκύπτει σε κάθε περίπτωση.
α. Ο τύπος της Ενορίας ως πυραµίδα: Κορυφή της είναι ο εφηµέριος και από
αυτόν όλα πηγάζουν. Πρόκειται για τη γνωστή µας, παραδοσιακή µορφή της
ενορίας. Στην περίπτωση αυτή ο ιερέας έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη να
εγγυηθεί την κοινοποίηση - παροχή των µέσων εξαγιασµού. Οι λαϊκοί δέχονται από
την Εκκλησία τα αγαθά της Σωτηρίας για να ζουν µια χριστιανική ζωή. Ο τύπος
συνεργασίας καθορίζεται από τη διάκριση υποκείµενο - αντικείµενο που υφίσταται
µεταξύ ιερέα και λαϊκού. Οι λαϊκοί µπορούν να συνεργαστούν µε τον ιερέα,
σύµφωνα µε τους κανόνες που εκείνος καθορίζει.
β. Ο τύπος των οµόκεντρων κύκλων. Η Ενορία προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες
και διακονίες. Προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό περισσότερο προσιτή η
χριστιανική και εκκλησιαστική ζωή στο λαό της και προσφέρει συνεχή και
σταδιακή εµβάθυνση της πίστεως, όπως και προωθεί τη συµµετοχή όλων στην
κοινότητα. Ο Ιερέας είναι ο εξουσιοδοτηµένος από τον Επίσκοπο να προεδρεύει
στην ενορία και να είναι ο ζωντανός σύνδεσµος της µε την εκκλησιαστική επαρχία
και διαµέσου της µε την παγκόσµια εκκλησία. Είναι επίσης εκείνος που εγγυάται το
συντονισµό των πολλαπλών υπηρεσιών της κοινότητας. Ανάλογα µε τις ικανότητες
τους οι λαϊκοί, διαλέγουν µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που η Εκκλησία
προσφέρει. Εργάζονται µε τελικό αποδέκτη της εργασίας τους την κοινότητα και µε
βάση την ευθύνη που πηγάζει από την ειδική υπηρεσία που έχουν αναλάβει. Τύπος
συνεργασίας: οι λαϊκοί συνεργάζονται στις επιτροπές, στον προγραµµατισµό, στις
αποφάσεις. Στον εφηµέριο ανήκει η τελική ευθύνη.
3. Ο τύπος συνόλου οµάδων και πρωτοβουλιών µέσα στα πλαίσια του
ευαγγελισµού. Η Ενορία είναι η κοινότητα των διαφοροποιηµένων χριστιανών, που
αισθάνονται αλληλέγγυοι µε τους ανθρώπους µέσα στο περιβάλλον που ζουν και
που θέλουν µαζί τους να έχουν αληθινούς δεσµούς ώστε να συνειδητοποιούν τα
πλούτη αλλά και τις ελλείψεις που υπάρχουν τόσο στην προσωπική τους όσο και
στην κοινωνική τους ζωή. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προσπαθούν να ζήσουν και να
µοιραστούν µε τους άλλους τις απαιτήσεις του καλέσµατος του Ευαγγελίου. Οι
λαϊκοί, αντιµέτωποι µε τις ελλείψεις του χώρου όπου ζουν, συνειδητοποιούν την
αποστολή τους ως χριστιανοί, την εκπληρώνουν όχι ως µονάδες, αλλά ως σύνολο.
Συνδέονται µεταξύ τους µε πρωτοβουλίες ή σε ήδη υπάρχουσες οµάδες και
γίνονται κατά κάποιο τρόπο αυτόνοµοι φορείς ευαγγελισµού. Ο ευαγγελικός τους
χαρακτήρας είναι λιγότερο ή περισσότερο εµφανής. Ο ιερέας είναι στην υπηρεσία
της οικοδόµησης και της συνοχής του συνόλου της ενορίας. Είναι εκείνος που
συνάζει την κοινότητα. Βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας που πρέπει να
επικρατεί ανάµεσα σε οµάδες και πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ενορίας τους.
Είναι εκείνος που µε ορατό τρόπο εντάσσει στην εκκλησιαστική επαρχία και
διαµέσου της στην παγκόσµια Εκκλησία. Τύπος συνεργασίας: Κοινή είναι η ευθύνη
στο εσωτερικό κάθε οµάδας ή πρωτοβουλίας ευαγγελισµού, ο ιερέας κατά κάποιο
τρόπο είναι παρών σ’ όλες είτε µε εκπροσώπους είτε µε την περιοδική παρουσία
του. Κοινή είναι και η ευθύνη στην ενορχήστρωση του συνόλου: - η εµψύχωση και
συντονισµός των σχεδίων ευαγγελισµού, - η εξισορρόπηση των ενδιαφερόντων, - η
ευαισθητοποίηση εκείνων που µένουν έξω από τις διάφορες προτάσεις. Γίνεται
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προσπάθεια να αποφευχθούν κεντρόφυγες δυνάµεις και τάσεις εγκατάστασης
παράλληλων θεσµών. Προέχει η ενότητα µέσα στην Ενορία, εγγυητής της οποίας
είναι ο εφηµέριος.
. Πατέρα Γιάννη, είστε εφηµέριος από 20 χρόνια
Επιδιώκετε να
υλοποιήσετε στο επίπεδο της Ενορίας τα συνοδικά ανοίγµατα της Β’
Βατικανής. Από την εµπειρία µερικών δεκαετιών διαπιστώνεται ότι το πνεύµα
αυτής της ανανεωτικής συνόδου για την Εκκλησία δεν περνάει στην πράξη
εύκολα. Η συνοδοιπορία, η συνεργασία, η συνυπευθυνότητα συχνά είναι
«άπιαστα» οράµατα!… Ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν προς όλα τα επίπεδα
των παραγόντων. Και να υπάρξει αληθινή µετάνοια χριστιανική.
- Θα απαντήσω µε µερικά παραδείγµατα.
Μερικοί λαϊκοί έχουν το χάρισµα να συνεργάζονται πιο στενά µε τον κλήρο
στο έργο του ευαγγελισµού σε ότι αφορά τις σχέσεις της Εκκλησίας µε τον Κόσµο.
Υπάρχουν εκείνοι που αισθάνονται πιο άνετα στο να βιώσουν το χριστιανισµό τους
σε µικρότερες οµάδες (π.χ. γείτονες, κοινά ενδιαφέροντα, κοινές κοινωνικές
δραστηριότητες…). Ο ιερέας πρέπει όχι µόνο να αναγνωρίσει αυτό το κάλεσµα και
να το αξιοποιήσει, αλλά να το ενθαρρύνει µε τη συµµετοχή του.
Υπάρχουν δυσκολίες που οφείλονται στην προσωπικότητα του Ιερέα. Για να
δώσω ένα παράδειγµα. Ένας ιερέας που επιθυµεί τη συνεργασία, θα βρει
συνεργάτες. Ένας ιερέας αυταρχικός κι αυτός θα βρει πρόσωπα πρόθυµα να
υπακούουν και να εκτελούν. Ένας ιερέας προφήτης θα βρει κάποιους µαθητές.
Τα πρόσωπα που απαρτίζουν µια ενορία είναι τόσο διαφορετικά. Οι δυσκολίες
και τα προβλήµατα συχνά οφείλονται στην προετοιµασία ή µη των λαϊκών. Μπορεί
να θέλουν αλλά να µην µπορούν να προσφέρουν παρά ελάχιστα πράγµατα. Ο
καλοπροαίρετος ενθουσιασµός δε φτάνει και ο άναρχος αυθορµητισµός κάνει κακό.
Τις περισσότερες φορές, τουλάχιστο στην αρχή, υπάρχει ανάγκη µόρφωσης. Πρέπει
να µάθουν να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν, να παίρνουν αποφάσεις, πράγµα
που προϋποθέτει ευρύτητα πνεύµατος εκ µέρους και των δύο µερών. Θέλω επίσης
να υπογραµµίσω ότι τα δύο µέρη πρέπει ελεύθερα να διαλέξουν τη συνεργασία. Η
συνεργασία δεν επιβάλλεται! Ιερείς και λαϊκοί χρειάζεται να αλληλογνωριστούν
και να συνειδητοποιήσουν ότι τα χαρίσµατά τους αλληλοσυµπληρώνουν τη φύση
και την αποστολή τους, τόσο στο ανθρώπινο όσο και στο αποστολικό επίπεδο. Και
είναι φυσικό κατά καιρούς να εµφανιστούν εντάσεις, που δεν είναι κατ’ ανάγκη
αρνητικές αν αυτές βιωθούν σαν δηµιουργικές εντάσεις που οδηγούν σε µια
καλύτερη αλληλογνωριµία και αλληλοκατανόηση.
Οι τρόποι συνεργασίας δεν είναι προδιαγραµµένοι, δεν υπάρχει µια συνταγή
που θα δώσει µαγικά λύσεις. Οι τρόποι αναπτύσσονται ανάλογα µε το περιβάλλον,
τον τόπο και το χώρο. Εκείνο όµως που κατά βάση χρειάζεται, είναι δυναµισµός
και ενθουσιασµός. Μπροστά σ’ ένα κόσµο σε κρίση δεν πρέπει να νοσταλγούµε
κάποιο κόσµο περασµένο και να θέλουµε την αναστήλωσή του.
Στο πρακτικό επίπεδο η µεθοδολογία τις περισσότερες φορές διαµορφώνεται
ανάλογα µε τις ανάγκες της ενοριακής κοινότητας. Σε γενικές γραµµές µπορούµε
να δείξουµε τους παρακάτω σταθµούς: - εντοπίζεται το πρόβληµα ή ο στόχος, αναλύεται το πρόβληµα προς λύση ή ο στόχος προς κατάκτηση, οι
συνεργαζόµενοι φτάνουν σε µια κοινή θεώρηση, - εξετάζονται οι πιθανές λύσεις, -
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σχεδιάζεται η δράση, - παίρνονται οι αποφάσεις, - σε τακτά χρονικά διαστήµατα
γίνονται επαληθεύσεις και διορθωτικές κινήσεις, ένας γνήσιος απολογισµός!
. Με όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει ο κίνδυνος να θέµε να περιορίσουµε την
απρόβλεπτη δράση του Παναγίου Πνεύµατος;…
- Η απάντησή µου θα είναι συνοπτική.
Ο Θεός προίκισε το πλάσµα του µε εξυπνάδα, θέληση, ελευθερία, φαντασία…
µε τόσα χαρίσµατα που πρέπει να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο
Θεός δε είναι ανταγωνιστής του ανθρώπου. Το να εργάζεται κάποιος µε αυτό τον
τρόπο για τη Βασιλεία του Θεού δε σηµαίνει ότι εµπιστεύεται αποκλειστικά στις
δυνάµεις του. Κάθε άλλο, ξέρει ότι το τέλειο δεν ανήκει σ’ αυτό τον κόσµο αλλά
στη Βασιλεία του Θεού. Υπολογίζει αποφασιστικά στη συνδροµή του Θεού.
Η Εκκλησία, άρα και η ενορία, εντάσσεται στο νόµο της Ενσάρκωσης. Και οι
δύο ανήκουν συνάµα σε µια πραγµατικότητα µε διπλή διάσταση: του Μυστηρίου
αλλά και της εγκόσµιας Κοινωνίας. Ως κοινωνική οµάδα η Ενορία οφείλει να
χρησιµοποιήσει ό,τι η ανθρώπινη ευφυΐα προσφέρει. Έτσι γίνεται αποτελεσµατικό
εργαλείο της θείας χάριτος.

π. Γιάννης ∆οµ. Μαραγκός
Γέννηση: Ερµούπολη, Σύρου 4/8/1949.
Σπουδές: στο Ποντιφήκιο Γρηγοριανό
Πανεπιστήµιο,
Φιλοσοφία
1967-1969,
Θεολογία 1969-1972 και 1972-1974 Πτυχείο
µε ειδίκευση στην Theologia Fundamentalis.
∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε Θέµα: «Η εξέλιξη
των Οικουµενικών σχέσεων της Εκκλησίας
της Ρώµης και του οικουµενικού πατριαρχείου
στα έγγραφα του «Τόµου Αγάπης» (1958 –
1970)». Υπεράσπιση και οµόφωνη έγκριση
στις 30/11/1984 και στη συνέχεια δηµοσίευση
και ανακήρυξη σε διδάκτορα της Θεολογίας
του
Ποντιφήκιου
Γρηγοριανού
Πανεπιστήµιου.
Testimonium Studiorum (1975-76) του
Ποντηφίκιου
Ινστιτούτου
Χριστιανικής
Αρχαιολογίας στη Ρώµη.
1992: Γρηγοριανό Πανεπιστήµιο, στη Σχολή
Κοινωνικών
Επιστηµών,
µαθήµατα
Θρησκευτικής Κοινωνιολογίας.
3/8/1975: χειροτονία σε ιερέα
Εκκλησιαστική Επαρχία Σύρου.

στην
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ιεροσπουδαστηρίου «Άγιος Παύλος».
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του

1985 µέχρι σήµερα Εφηµέριος της ενορίας
Ευαγγελιστρίας.
Από 1985 ιεροδιδάσκαλος στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση και καθηγητής του Καθολικού
∆όγµατος στο Πρώτο Λύκειο Σύρου.
Μέλος της θεολογικής συµβουλευτικής
επιτροπής
της Συνόδου της Καθολικής
Εκκλησίας
Από το 1989, Πρόεδρος του συνδέσµου
Καθολικού εφηµεριακού κλήρου Ελλάδος και
µε αυτή την ιδιότητα µέλος του Συνόδου των
Πρεσβυτερίων της Ευρώπης.
Εισηγήσεις στα Συνέδρια της καθολικής
εκκλησίας Σύρου και στα επιµορφωτικά
σεµινάριο της Καθολικής Εκκλησίας της
Σύρου, στη ∆εύτερη Πανελλαδική Σύναξη της
Καθολικής Εκκλησίας, στη Σύναξη της
Καθολικής εκκλησίας της Αθήνας.
Επιµορφωτικά σεµινάρια για τους κατηχητές
της επισκοπής Σύρου, εκποµπές στον ΑΙΓΑΙΟ
FM (1990,1991) και στο ραδιοφωνικό Σταθµό
της καθολικής εκκλησίας της Τήνου.
∆ιδασκαλία στα Ινστιτούτα θεολογίας για
Λαϊκούς της Καθ. Εκκλ. Σύρου, και Τήνου.
∆ιάφορες δηµοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά
άντυπα.
Επικαιρότητα

Το δικό µας «Φαναράκι»
Η 28η Ολυµπιάδα πλησιάζει. Επέστρεψε στο σπίτι της και µε κάποιο
καρδιοχτύπι, όλοι περιµένουµε την έναρξη. Όλα είναι έτοιµα και ωραία. Τα
τηλεοπτικά µέσα, η σύγχρονη τεχνολογία επέτρεψαν στην ανθρωπότητα να ζήσει
µοναδικές στιγµές που έδειξαν το µεγαλείο και την οµορφιά της ανθρώπινης ψυχής.
Ένα µικρό παιδί, ο Μιχάλης, πάνω στο ολόλευκο χάρτινο καραβάκι του,
έστειλε µηνύµατα αγάπης, συµφιλίωσης, αδελφοσύνης… Έτσι άνοιξε η µεγάλη
γιορτή των λαών κάτω από τον Αττικό ουρανό.
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Ένα άλλο παιδί, η Φωτεινή, µε το τόσο συµβολικό όνοµα, κρατώντας ένα
ωραιότατο φαναράκι σε σχήµα σπόρου, έδωσε σε µια άλλη χώρα, τη Κίνα, το φως
που έλαβε από την Ολυµπία.
Σήκωσε το βλέµµα της, αθώο, καθάριο, κοίταξε ψηλά, φύσηξε δυνατά και το
ολόλευκο φόρεµά της, έγινε ακόµη πιο φωτεινό. Η φλόγα έσβησε, ο σπόρος όµως
µεταφέρθηκε. (Μκ 4,3) Θα φυτρώσει αλλού, οι άνθρωποι καλής θέλησης θα τον
µεταλαµπαδεύσουν, το σκοτάδι του κακού θα λιγοστέψει, οι καρδιές θα ζεσταθούν
και τα δύο αυτά παιδιά, θα συνεχίσουν να «κατοικούν» µέσα µας για να
υπενθυµίζουν σιωπηρά, ότι είµαστε και εµείς το Φως του κόσµου (Ματ 12,16).
Το Ολυµπιακό Χωριό, στους πρόποδες της Πάρνηθας, είναι ένας χώρος
µαγευτικός. Αµέτρητες όµορφες κατοικίες µε πρόσβαση για αµαξίδια, δέχτηκαν
αθλητές, προπονητές, συνοδούς, εθελοντές και όλο το διοικητικό προσωπικό. Μια
υπερσύγχρονη και τέλεια εξοπλισµένη πολυκλινική, παρείχε όλες τις υπηρεσίες.
Πανέµορφες, πολύχρωµες σηµαίες στόλιζαν όλους τους χώρους και ιδιαίτερα την
∆ιεθνή Ζώνη. Σαν ένα νέο ουράνιο τόξο, θύµιζε την Κιβωτό, όπου µετά τον
Κατακλυσµό, πρόσφερε αρµονία, γαλήνη, ειρήνη, συµφιλίωση.
Το κέντρο Θρησκευτικών Υπηρεσιών ήταν ο χώρος όπου καλέστηκα να
προσφέρω τη δική µου παρουσία εθελοντισµού. Πέντε αίθουσες ήταν στη διάθεση
των µεγάλων θρησκειών: ινδουισµός, βουδισµός, ιουδαϊσµός, µωαµεθανισµός και
χριστιανισµός. Οι εκπρόσωποι του κάθε δόγµατος, διακοσµούσαν ανάλογα το δικό
τους χώρο. Εµείς, οι Χριστιανοί, καθολικοί, ορθόδοξοι και διαµαρτυρόµενοι,
χρησιµοποιούσαµε τον ίδιο ευκτήριο χώρο. Στις 10.30΄, ένας καθολικός ιερέας,
έλληνας ή ξένος, τελούσε τη Θεία Λειτουργία κι ανάλογα µε τους πιστούς,
χρησιµοποιούσε τη κατάλληλη γλώσσα. Η Πεντηκοστή είχε γίνει πραγµατικότητα.
Ο χώρος και η αποστολή µου, µου επέτρεψαν να φοράω την δική µου µοναχική
περιβολή γιατί οι εκπρόσωποι θρησκειών, είχαν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι
όλοι γνώριζαν ότι είµαι καθολική µοναχή και αυτό προβληµάτιζε. Για µένα ήταν
χάρη, χαρά και τιµή. Πολλοί ξένοι, γνώριζαν την ιδιότητα αυτή και εύκολα άκουγα:
“Hello, Sister”. Ερωτηµατικό ήµουν για πολλούς Έλληνες εθελοντές, που δεν
µπορούσαν να διανοηθούν ότι µια µοναχή θα µπορούσε να είναι εθελόντρια σε
Ολυµπιακούς Αγώνες. Υποδοχή, ενηµέρωση, στήριξη, ενθάρρυνση και
συµπροσευχή ήταν οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας µου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία, πήγαινα στη ∆ιεθνή Ζώνη όπου συναντούσα πολλούς
αθλητές. Είχα έτσι πολλές ευκαιρίες να πω σε όσους το εννοούσαν, ότι η Ελλάδα
είναι µικρή µόνο πάνω στο Χάρτη. Η Ιστορία, ο πολιτισµός, τα µηνύµατα της,
µοναδικά κι ανεπανάληπτα, σηµείωσαν την ανθρωπότητα. Αν η Ελλάδα παραµένει
ακόµη σήµερα ένα σηµείο αναφοράς, το οφείλει στην Αρχαία Ελλάδα που
στηρίζεται σε 4 αδιάσειστα θεµέλια και που είναι σύµβολα του κάθε σκεπτόµενου
ανθρώπου. Οι 4 αυτές κολόνες, είναι 4 πόλεις που ονειρεύονται να επισκεφθούν
πολλοί άνθρωποι: Αθήνα, ∆ελφοί, Ολυµπία, Επίδαυρος. Καθένας από αυτούς τους
χώρους, εκφράζει µια πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης που ολοκληρώνεται µόνο αν
τις βιώσει ο καθένας συνειδητά. Ο αριθµός 4 είναι του ανθρώπου γιατί χρειάζεται
θεµέλια, στήριξη, ισορροπία. Το 3, είναι της θεότητας, του Χριστιανισµού (Αγ.
Τριάδα και το Ιερό τρίγωνο της Ακρόπολης, της Αίγινας του Σουνίου) γιατί ο Θεός
είναι Θεµέλιο, στήριξη, ισορροπία.
Το Ολυµπιακό Χωριό, µε τη µοναδική κι ανεπανάληπτη αυτή εµπειρία, δεν
είναι παρένθεση. Είναι µια ακόµη πεποίθηση ότι οι λαοί, κάθε φυλής, κάθε έθνους,
ανεξαρτήτου θρησκεύµατος και πολιτικής τοποθέτησης, είναι δυνατόν να ζήσουν
αδελφωµένοι κι αγαπηµένοι. ∆ιαφορετική αποστολή, διαφορετικός ρόλος. Κοινή
όµως η πορεία που µας οδηγεί στον µοναδικό Πατέρα, που αναµένει πάντα µε την
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ίδια ερώτηση: «Άνθρωπε, που είσαι;» (Γεν 3,9). Και την ηµέρα που συνειδητοποιεί,
µόνος κι έρηµος, στο βοσκοτόπι της πείνας και της απόγνωσης, ότι στο σπίτι του
Πατέρα του, όλα είναι πλούσια και ωραία, τότε µόνο, ο άνθρωπος, παίρνει το
δρόµο της επιστροφής και η γιορτή ξαναρχίζει, γιατί ακριβώς αυτός ο Πατέρας τον
περιµένει ακούραστα στο κατώφλι του σπιτιού Του (Λκ 15, 20).
Αδ. Αικατερίνη Μαϊδιώτου
Εθελόντρια
Αθήνα 2004

Ευκαιρία αδελφοσύνης
Μήνυµα του Ποντίφικα προς τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Αθήνα
Την ευχή οι Ολυµπιακοί Αγώνες
να
αποτελέσουν
ευκαιρία
αδελφοσύνης ανάµεσα στους λαούς
και τους πολιτισµούς, εκφράζει σε
µήνυµά του προς τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο ο
Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄.
«Στο πνεύµα της Ολυµπιακής
Εκεχειρίας, εύχοµαι οι Ολυµπιακοί
Αγώνες αποτελέσουν µια ευκαιρία
αδελφοσύνης ανάµεσα στους λαούς
και ανάµεσα στους πολιτισµούς, διότι
ο αθλητισµός είναι µια οικουµενική
διάλεκτος των ανθρώπινων σχέσεων,
που αναπτύσσει ένα οικογενειακό
πνεύµα και που βοηθά να ξεπεραστεί η
βία που σηµαδεύει ολόκληρο τον
σύγχρονο
κόσµο»
τονίζει
ο
Ποντίφικας.
«Την στιγµή που ξεκινούν οι 28οι
θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες της
Αθήνας, απευθύνω στην εξοχότητά
σας, και δια µέσου αυτής, στις αρχές
και στο σύνολο του ελληνικού λαού,
τις εγκάρδιες ευχές µου. Απευθύνω
χαιρετισµό στα µέλη της Ολυµπιακής
Επιτροπής, στους διοργανωτές, στις
επίσηµες
αντιπροσωπείες,
στους
αθλητές και σε όλα τα πρόσωπα που
συνέβαλαν στην επιτυχία µιας τέτοιας
διεθνούς αθλητικής συνάντησης»
σηµειώνει ο προκαθήµενος της
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας.
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«Με ευχαρίστηση προσεύχοµαι για
την εξοχότητά σας, όπως και για τον
ελληνικό λαό, του οποίου το πνεύµα
φιλοξενίας που επιδεικνύει γνωρίζω,
για τους διοργανωτές, για τους
αθλητές και τους παρόντες θεατές ή
όσους παρακολουθούν τις αθλητικές
µεταδόσεις
δια
των
µέσων
επικοινωνίας, να έχετε τις ευλογίες του
Κυρίου. Σε όλους απευθύνω τους πιο
θερµούς χαιρετισµούς µου» καταλήγει.
ΑΠΕ
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