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Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο,  

Ἡ πνιιή ἀγάπε θαί ἡ κεγαιεηώδεο πξόλνηα ηνῦ Ἁγίνπ καο Τξηαδηθνῦ 

Θενῦ, κᾶο ράξηζε ηή κεγαιύηεξε ἀπό ὅιεο ηίο εὐινγίεο: λά εἴκαζηε ξζόδνμνη 

Υξηζηηαλνί. Βαπηηζζήθακε ὅινη ζηήλ Ἁγία Κνιπκβήζξα. Μᾶο δόζεθε ὡο 

ράξηζκα ἡ πἱνζεζία ἀπό ηό Θεό. Εἴκαζηε ὅινη ἀδέιθηα, κέ πξῶην ἀδειθό ηόλ 

Ἰεζνῦ Χξηζηό, πνύ εἶλαη ζπγρξόλσο θαί Θεόο. Ἀδειθή καο ἔρνπκε θαί ηήλ 

Ὑπεξαγία Θενηόθν. Ἀδέιθηα, ὅινπο ηνύο ἁγίνπο θαί δηθαίνπο ηῆο θθιεζίαο 

καο. Εἶλαη κέγηζην ηό πξνλόκην. Μέγηζηε ἡ ηηκή, λά ἔρνπκε ἀδειθό ηόλ 

Θεάλζξωπν Ἰεζνῦ Υξηζηό! Νά ἀπνηεινῦκε ὅινη κία Θεαλζξώπηλε νἰθνγέλεηα, 

κία Θεαλζξώπηλε θνηλσλία, ἕλα Θεαλζξώπηλν δσληαλό ὀξγαληζκό, ηήλ 

θθιεζία! 

  Μεηά ἀπό ὅια αὐηά, πνηά πξέπεη λά εἶλαη ἡ δσή καο; Πνηά ἡ ζπκπεξηθνξά 

καο;  

 Ἄλ ἡ Ἁγία καο θθιεζία εἶλαη ραξηζκαηηθόο θαί ἁγηαζηηθόο ὀξγαληζκόο, 

ηόηε ἡ Ἐλνξία εἶλαη ὁ ὁξηζκέλνο ηόπνο θαί ηό ὀξγαλωκέλν ζύλνιν ηῶλ 

πηζηῶλ ρξηζηηαλῶλ, ὅπνπ κέ θέληξν ηόλ Ἱεξό Ναό ἐλεξγεῖηαη ἡ ιαηξεπηηθή 

θαί θνηλωληθή δωή ηῶλ πηζηῶλ. Εἶλαη δειαδή ἡ λνξία κία ζεαλζξώπηλε 

θνηλσλία. Οἱ πηζηνί δνῦλ καδί κέ ηό Θεό θαί καδί κέ ηνύο ἄιινπο ἀλζξώπνπο. 

Ζνῦλ γηά ηό Θεό θαί γηά ηνύο ζπλαλζξώπνπο.  

Ὁ πηζηόο εἶλαη κέινο ηνῦ ζώκαηνο ηῆο θθιεζίαο, εἶλαη κέινο αὐηῆο ηῆο 

θνηλσλίαο θαί δέλ ἀδηαθνξεῖ γηά ηά ἄιια κέιε. Σπκκεηέρεη ζηήλ ραξά θαί ηήλ 

εὐηπρία ηνῦ ἄιινπ, θαζώο θαί ζηόλ πόλν θαί ηό πξόβιεκα ηνῦ ἄιινπ. Ὁ πηζηόο 

δέλ ραίξεηαη κόλνο ηνπ, ὅπνπ ηνῦ ἀξέζεη, ὅπσο ηνῦ ἀξέζεη, ἐγσηζηηθά. Οὔηε 

βέβαηα ζά πξέπεη λά πνλᾶ κόλνο ηνπ, παξαπεηακέλνο, πεξηζσξηνπνηεκέλνο, 

ἄγλσζηνο. Οἱ πηζηνί ζηήλ λνξία εἶλαη ζάλ ηά ζπγθνηλσλνῦληα δνρεῖα. 

Μεηέρνπλ ζηίο ἴδηεο εὐινγίεο θαί δσξεέο θαί ραξέο, θαζώο θαί ζηνύο ἴδηνπο 

πόλνπο θαί ζιίςεηο θαί δησγκνύο. ηήλ Ἐλνξία ὑπάξρεη ηό «ἐκεῖο» θαί ὄρη ηό 

«ἐγώ».   

Μέ ηή ράξε ηνῦ Παλαγάζνπ Θενῦ καο θαί ηήλ εὐινγία ηνῦ ζεπηνῦ 

πνηκελάξρνπ καο, ζηήλ λνξία καο γίλεηαη πξνζπάζεηα λά πξνζθεξζεῖ ὁ Θεόο 

ζηνύο ἀλζξώπνπο, δηά ηῆο Θείαο ιαηξείαο, θαί λά ὑπεξεηεζεῖ ὁ θνπξαζκέλνο θαί 

πνλεκέλνο ἄλζξσπνο, δηά ηῆο ἀγαπεηηθῆο πξνζθνξᾶο.  

Καζ’ ὅιε ηή δηάξθεηα ηνῦ ρξόλνπ γίλνληαη Θεῖεο Λεηηνπξγίεο, ἀγξππλίεο, 

εὐρέιαηα, παξαθιήζεηο, ἁγηαζκνί, ἱεξά ἐμνκνιόγεζε, θεξύγκαηα, ὁκηιίεο, 



θαηερεηηθά καζήκαηα, πλεπκαηηθέο ζπδεηήζεηο, καζήκαηα βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, 

ἐζληθέο ἐθδειώζεηο. Πξνζθέξνληαη δσξεάλ πλεπκαηηθά βηβιία, πεξηνδηθά θαί 

θπιιάδηα. Σηεξίδνληαη, ἠζηθά θαί πλεπκαηηθά, ἄηνκα θαί νἰθνγέλεηεο. Ὑπάξρεη 

ηό λνξηαθό Πλεπκαηηθό Κέληξν. θπέκπεη ὁ ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο 

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ» ὅιεο ηίο ὧξεο ηῆο ἡκέξαο. Ὑπάξρεη 

δσληαλό Φηιόπησρν Τακεῖν, ὑπάξρεη Τακεῖν Δαλεηζκνῦ θαί Κνηλσληθό 

Παληνπσιείν κέ δσξεάλ πξνζθνξά ηξνθίκσλ, γηά ηήλ ἀλαθνύθηζε ηῶλ 

νἰθνλνκηθά ἀδπλάησλ νἰθνγελεηῶλ. Σπληεξνῦληαη θαί θαιισπίδνληαη νἱ 

δεθαηέζζεξηο Ἱεξνί Νανί θαί ἐμσξαΐδνληαη νἱ πεξίβνινί ηνπο. 

Γηά λά γίλνπλ ὅια αὐηά, πξνζθέξνπλ ηήλ ἐξγαζία ηνπο πνιινί ἐλνξίηεο 

ἀθηινθεξδῶο θαί ἀληδηνηειῶο. Εἶλαη νἱ ἐθθιεζηαζηηθνί Ἐπίηξνπνη, ηά κέιε 

ηνῦ Φηινπηώρνπ Σακείνπ, νἱ Καηερεηέο, πνιινί ἄιινη ἄλδξεο θαί γπλαῖθεο, 

λένη θαί λέεο, ἀθόκε θαί παηδηά.  

Τό ἔξγν, ὄλησο εἶλαη κεγάιν. Οἱ ἀλάγθεο εἶλαη πνιιέο. Ὅινη κπνξνῦκε λά 

ζπκβάιινπκε θαί λά ζπλεξγαζζνῦκε, γηά ηό πλεπκαηηθό θαί θνηλσληθό ἔξγν ηῆο 

λνξίαο καο. Ὁ θαζέλαο κέ ηόλ ηξόπν ηνπ θαί ηίο δπλαηόηεηέο ηνπ. Γηά ηήλ 

Ἐλνξία καο, ὅινη εἶλαη ρξήζηκνη θαί θαλέλαο δέλ εἶλαη ἀπόβιεηνο.  

Κάζε Κπξηαθή θαί θάζε γηνξηή, κεηά ηή Θεία Λεηηνπξγία, ζηήλ αἴζνπζα 

ηνῦ λνξηαθνῦ θέληξνπ πξνζθέξεηαη θάπνην θέξαζκα ζ’ ὅζνπο ἔξρνληαη λά 

μεθνπξαζηνῦλ θαί λά πνῦλ δπό ιόγηα. θεῖ κπνξνῦλ λά ζπλαληήζνπλ ηνύο 

Ἱεξεῖο θαί ηνύο ἐπηηξόπνπο, λά ἐθθξάζνπλ ηίο ζθέςεηο ηνπο, ηνύο 

πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ἤ ἀθόκε θαί ηά παξάπνλά ηνπο. Νά θάλνπλ ηίο 

ὑπνδείμεηο θαί ηίο πξνηάζεηο ηνπο, γηά ὅ, ηη θαιύηεξν ζά κπνξνῦζε λά γίλεη ζηήλ 

ἐλνξία καο. 

Εἶλαη ζ’ ὅινπο γλωζηό, ὅηη πνιιά κπνξνῦλ λά γίλνπλ κέ πλεῦκα ἀγάπεο 

θαί ζπλεξγαζίαο θαί πξνζθνξᾶο. Ὅινη καδί γηά ὅινπο!                        

Τειεηώλνληαο, ζά ἤζεια λά εὐραξηζηήζσ ὅινπο ηνύο ἀγαπεηνύο κνπ 

ἐλνξίηεο, πνύ κέ θάζε εὐγελή θαί θηιόηηκν ηξόπν, θαλεξά ἤ θξπθά, 

ζπκπαξαζηέθνληαη πνηθηινηξόπσο ζηό πνιύπιεπξν ἔξγν ηῆο λνξίαο καο. Νά 

ζπλερίζνπλ. Νά ηνύο εὐινγεῖ ὁ παλάγαζνο Θεόο!      

Τειεηώλνληαο, εὔρνκαη ζέ ὅινπο ηνύο ἀγαπεηνύο ἐλνξίηεο λά πεξάζνπκε 

κία εὐινγεκέλε θαί πλεπκαηηθά θαξπνθόξα Μεγάιε Τεζζαξαθνζηή θαί λά 

θζάζνπκε κέ εἰξήλε θαί ἀγάπε ζηό Ἅγην Πάζρα.              

 

Μέ ἐλδηαθέξνλ θαί πνιιή ἀγάπε 

ὁ πξντζηάκελνο ηῆο ἐλνξίαο 

Πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 
 


