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Είμαστε πλάσματα,
όχι Θεός
Την πρώτη ημέρα της Τεσσαρακοστής, Τετάρτη των Τεφρών, κατά τη θεία Λειτουργία,
ο Πάπας Φραγκίσκος είπε στους
πιστούς ότι η πρόσκληση του
προφήτη να μεταστρέψουμε
την καρδιά μας, είναι πρόκληση
για όλους μας, διότι η μεταστροφή δεν περιορίζεται σε
εξωτερικούς τύπους ή ασαφείς
προθέσεις, είναι υπόθεση συνείδησης.
Η πορεία της Τεσσαρακοστής μας καλεί να αντισταθούμε στη ρουτίνα: Ο κόσμος
μας, όλο και πιο φτιαχτός, μας
ωθεί «να κάνομε» και να αναζητούμε το «χρήσιμο», με κίνδυνο να αποκλείομε τον Θεό
από τον ορίζοντά μας χωρίς

να το καταλαβαίνομε. Έτσι η
Τεσσαρακοστή έρχεται να μας
τραντάξει και να μας θυμίσει ότι
είμαστε πλάσματα και όχι Θεός.
Μόνο όταν οι δυσκολίες και τα
βάσανα των αδελφών μας, μας
προκαλούν, τότε μόνο μπορούμε να αρχίσομε τη μεταστροφή
προς το Πάσχα.
Πρόκειται για μια πορεία
επίπονη, με σταυρό και αυταπάρνηση, σημαδεμένη από τα
σημεία που προτείνει η Εκκλησία: προσευχή, νηστεία, ελεημοσύνη. Και τα τρία αυτά, μας
λένε ότι δεν πρέπει να αφήνομε
να μας εξουσιάζουν όσα φαίνονται: αυτό που αξίζει δεν είναι η
εμφάνιση. Η αξία της ζωής δεν
εξαρτάται από την έγκριση των
άλλων ή την επιτυχία, αλλά από
αυτό που έχομε μέσα μας.
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ είναι η δύναμη
του χριστιανού και κάθε ανθρώπου που πιστεύει. Μέσα
στην αδυναμία και την αστάθεια της ζωής, η προσευχή μας
επιτρέπει να απευθυνόμαστε

στον Θεό με εμπιστοσύνη ως
παιδιά του. Εμπρός σε τόσες
πληγές που μας πονάνε, και
που μπορούν να μας σκληρύνουν την καρδιά, καλούμαστε
να βουτάμε στην προσευχή,
σαν σε μια απέραντη θάλασσα
του Θεού.
Η ΝΗΣΤΕΙΑ έχει νόημα εάν
πραγματικά αγγίζει τη σιγουριά
μας, και αν ωφελεί τους άλλους.
Νηστεία σημαίνει: επιλέγω να
κάνω μια ζωή εγκρατή, μετρημένη, που δεν σπαταλά, που
δεν αχρηστεύει. Νηστεύω, σημαίνει συνειδητοποιώ ότι έχω
ευθύνη εμπρός στις αδικίες, τις
καταχρήσεις, ιδίως εναντίον
των φτωχών και των μικρών.
Δείχνει επίσης ότι εμπιστεύομαι τον Θεό
και την πρόνοιά του.
Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ δείχνει
εκείνη τη στάση δωρεάς που
θα έπρεπε να
χαρακτηρίζει
τον χριστιανό.
Συνειδητοποιώντας ότι έχω
λάβει τα πάντα
από τον Θεό
δωρεάν, δηλαδή χωρίς να το
αξίζω, μαθαίνω να δίνω στους
άλλους δωρεάν. Δυστυχώς
σήμερα η δωρεά συχνά δεν
αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, αλλά όλα πουλιούνται
και αγοράζονται. Η ελεημοσύνη είναι σαν φάρμακο που μας
ελευθερώνει από τη μανία να
κατέχομε, από τον φόβο μη
χάσομε, από τη θλίψη εκείνου
που δεν θέλει να μοιραστεί με
τους άλλους την καλοπέρασή
του.
Η Τεσσαρακοστή λοιπόν
μας θυμίζει ότι είναι ανάγκη
να επιστρέψομε στον Θεό, διότι κάτι δεν πάει καλά σ’ εμάς,
στην κοινωνία, στην Εκκλησία,
και έχομε ανάγκη να αλλάξομε.
Αυτό λέγεται μεταστροφή.
Είναι δυνατό να πραγματοποιήσομε κάτι καινούργιο σ’
εμάς και γύρω μας; Είναι! Διότι
ο Θεός είναι πιστός, συνεχίζει
να είναι πλούσιος σε ευσπλαχνία, και πάντα έτοιμος να συγχωρήσει και να ξαναρχίσει.
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«Πάρε θάρρος και πήγαινε
να εξομολογηθείς!»
Ο Άγιος Πατέρας Φραγκίσκος κατά την κατήχηση της
Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου
είπε για το Μυστήριο της
Μετανοίας.
«Η συγνώμη των αμαρτιών
μας δεν είναι κάτι που εμείς
οι ίδιοι μπορούμε να δώσουμε
στον εαυτό μας. Δεν μπορώ
να πω: “Συγχωρώ τις αμαρτίες μου”. Η συγνώμη ζητείται
από κάποιον άλλο, και στην
εξομολόγηση ζητείται από
τον Ιησού Χριστό. Η συγνώμη δεν είναι καρπός των δυνάμεών μας, είναι ένα δώρο
του Αγίου Πνεύματος, που
μας λούζει με το λουτρό της
ευσπλαχνίας και της χάρης,
που πηγάζει συνεχώς από την

Το Μυστήριο
της Μετάνοιας
στις Ενορίες
Πριν από το πασχαλινό τριήμερο θα περάσουν από τις
ενορίες ως έκτακτοι εξομολόγοι οι ιερείς, ώστε κάθε πιστός να μπορέσει να τελέσει
το Μυστήριο της Μετάνοιας
και Συμφιλίωσης, κάνοντας
προσωπική εξομολόγηση
και λαβαίνοντας την άφεση.
Σε κάθε ενορία, εκτός από
τον εφημέριο, θα είναι παρόντες άλλοι δύο ιερείς. Το
πρόγραμμα για τις ενορίες
θα είναι:
Τετάρτη 9 Απριλίου
Ποσειδωνία 7 μ.μ.
Αγ. Σεβαστιανός 8 μ.μ.
Πέμπτη 10 Απριλίου
Βήσσας 7:30 μ.μ.
Παρασκευή 11 Απριλίου
Αγ. Γεώργιος 8,30 μμ. με
την τελετή του Πόνου στον
ναό Αγ. Ιωάννη.
Μεγάλη Δευτέρα
14 Απριλίου
Ευαγγελίστρια 6 μ.μ.
Μάννα 7 μ.μ.
Φοίνικα 7:30 μ.μ.
Κίνι 8 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου
Γαλησσάς 7:30 μ.μ.
Βάρη 8 μ.μ.
Φανερωμένη 8 μ.μ.

ανοικτή πλευρά του Χριστού,
εσταυρωμένου και αναστημένου. Μόνο εάν αφεθούμε στη
συμφιλίωση με τον Πατέρα
και τους αδελφούς, μέσω του
Ιησού Χριστού, θα είμαστε

Αλλά και η ντροπή κάνει
καλό, διότι μας κάνει ταπεινούς, και ο ιερέας δέχεται με
αγάπη και κατανόηση αυτή
την εξομολόγηση και στο
όνομα του Θεού συγχωρεί.

σε ειρήνη».
«Στην τέλεση αυτού του
Μυστηρίου – συνέχισε ο
Ποντίφικας – ο ιερέας δεν
αντιπροσωπεύει τον Θεό,
αλλά όλη την εκκλησιαστική
κοινότητα, που αναγνωρίζεται
στην αδυναμία κάθε μέλους
της, η οποία συγκινημένη
ακούει, δέχεται την μετάνοια
του, η οποία συμφιλιώνεται
μαζί του και τον ενθαρρύνει
και τον συνοδεύει στην πορεία της μεταστροφής και της
ανθρώπινης και χριστιανικής
ωρίμανσης».

Ακόμη και από ανθρώπινη
πλευρά, για να ξεθυμάνει
κανείς, είναι καλό να μιλήσει σε κάποιον αδελφό και
να πει στον ιερέα όλα αυτά
που του βαραίνουν την καρδιά. Και κάποιος αισθάνεται
ότι ξεθυμαίνει μπροστά στον
Θεό, μπροστά στην Εκκλησία,
μπροστά στον αδελφό. Μη
φοβάσαι την εξομολόγηση.
Όταν τελειώνει η Εξομολόγηση βγαίνεις ελεύθερος, μεγάλος, ωραίος, συγχωρημένος,
λευκός, ευτυχισμένος».

ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΙ
ΣΤΟΝ ΘΕΟ
«Κάποιος μπορεί να πει:
εγώ εξομολογούμε μόνο στον
Θεό». Ναι, εσύ μπορείς να
πεις: στο Θεό «συγχώρησέ
με» να του πεις τις αμαρτίες
σου, αλλά οι αμαρτίες μας
στρέφονται και εναντίον των
αδελφών μας, εναντίον της
Εκκλησίας. Γι’ αυτό χρειάζεται να ζητούμε συγνώμη
από την Εκκλησία, από τους
αδελφούς μας, στο πρόσωπο
του ιερέα. «Μα πατέρα, εγώ
ντρέπομαι…..». Ακόμη και η
ντροπή είναι καλή, διότι το να
ντρέπεται κανείς είναι σωτήριο. Όταν ένα πρόσωπο δεν
έχει ντροπή, λέμε ότι αυτός
είναι «αδιάντροπος».

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΕ ΔΕΧΕΤΑΙ
«Πότε εξομολογήθηκες την
τελευταία φορά;», ρώτησε ο
Πάπας τους παρόντες, παροτρύνοντάς τους να μην παραμελούν το Μυστήριο της
Εξομολόγησης. «Και αν ακόμη πέρασε αρκετός καιρός
μην καθυστερήσεις ακόμη
ούτε μία ημέρα, πήγαινε και
ο ιερέας θα είναι καλός. Είναι
ο Ιησούς εκεί, και ο Ιησούς
είναι πιο καλός από τους ιερείς. Ο Ιησούς σε δέχεται,
σε δέχεται με πολλή αγάπη.
Πάρε θάρρος και πήγαινε
στην Εξομολόγηση! Κάθε
φορά που εξομολογούμαστε, ο Θεός μας αγκαλιάζει,
γιορτάζει. Ας προχωρήσουμε
στο δρόμο αυτό. Ο Θεός να
σας ευλογεί!»
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ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ από την Παραίνεση: «Η Χαρά του Ευαγγελίου
Ο Ιησούς Χριστός όρισε την Εκκλησία του ως κοινότητα σε διαρκή ιεραποστολή, με
σκοπό να γνωρίσουν όλοι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και να αναζητήσουν τον Ιησού ως
Σωτήρα τους. Στην ποιμαντική, δηλαδή ό,τι κάνει η Εκκλησία για να γνωρίσουν οι άνθρωποι
τον Σωτήρα, δεν εργάζονται μόνο οι ιερείς. Για το πλήθος των εργατών της ποιμαντικής,
μας μιλάει ο Πάπας με την Παραίνεση «Η χαρά του Ευαγγελίου».

Οι εργάτες της ποιμαντικής
76. Αισθάνομαι βαθύτατη
ευγνωμοσύνη για τη στράτευση όλων εκείνων που
εργάζονται μέσα στην Εκκλησία.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;
… δίνουν τη ζωή τους από
αγάπη: βοηθούν στην περίθαλψη πολλών ανθρώπων ή
να έχουν έναν ειρηνικό θάνατο. Συμπαραστέκονται στα
πρόσωπα που έχουν υποδουλωθεί από διάφορες εξαρτήσεις, ή είναι αφοσιωμένοι

ολοκληρωτικά στην εκπαίδευση των παιδιών και των
νέων, ή περιθάλπουν ηλικιωμένους που είναι εγκαταλειμμένοι από όλους, ή προσπαθούν να μεταδώσουν αξίες
σε εχθρικά περιβάλλοντα, ή
αφιερώνονται με πολλούς
άλλους τρόπους, οι οποίοι
αποδεικνύουν την απέραντη
αγάπη για την ανθρωπότητα,
που μας ενέπνευσε ο σαρκωμένος Θεός.
Ευχαριστώ για το ωραίο
παράδειγμα που μου δίνουν
τόσοι χριστιανοί, που προσφέρουν τη ζωή τους και τον
χρόνο τους με χαρά. Αυτή
η μαρτυρία, μου κάνει τόσο
καλό και με στηρίζει στην
προσωπική μου επιδίωξη να
ξεπεράσω τον εγωισμό για
να αναλωθώ περισσότερο
για τους άλλους.
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!
77. Είμαστε υπό την επήρεια της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας,
η οποία, αν και μας παρουσιάζει αξίες και νέες δυνατότητες, μπορεί επίσης να μας
περιορίσει, να μας θέσει υπό
εξάρτηση, ακόμη και να μας
αρρωστήσει.
Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε χώρους κατάλληλους για να κινητοποιήσουμε και να ανανεώσουμε
τους εργάτες της ποιμαντικής, «χώρους όπου να ανα-

γεννηθεί η προσωπική πίστη στον εσταυρωμένο και
αναστημένο Ιησού, όπου να
μοιραζόμαστε τα πιο βαθιά
ερωτήματά μας και τις καθημερινές ανησυχίες μας,
όπου να διακρίνουμε σε
βάθος, με ευαγγελικά κριτήρια, σχετικά με την ύπαρξή
μας και την εμπειρία μας,
με σκοπό να προσανατολίσουμε προς το καλό, προς
το ωραίο, τις ατομικές και
κοινωνικές επιλογές μας».
Ταυτόχρονα, επιθυμώ να

επισύρω την προσοχή σας
πάνω σε ορισμένους πειρασμούς, που ιδιαίτερα σήμερα
πλήττουν τους εργάτες της
ποιμαντικής.
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
78. Η πνευματική ζωή
συγχέεται με ορισμένες
θρησκευτικές στιγμές που
προσφέρουν μια κάποια ανακούφιση, αλλά που δεν τροφοδοτούν τη συνάντηση με
τους άλλους, τη στράτευση
μέσα στον κόσμο, το πάθος
για τον ευαγγελισμό. Έτσι,
σε πολλούς εργάτες ευαγγελισμού, παρότι προσεύχονται, μπορεί να διαπιστωθούν
μια έμφαση του ατομικισμού,
μια κρίση ταυτότητας και μια
πτώση του ζήλου.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑ
79. Πολλοί εργάτες της
ποιμαντικής, αν και προσεύχονται, αναπτύσσουν ένα
είδος συμπλέγματος κατωτερότητας, που τους οδηγεί να
αποκρύπτουν τη χριστιανική
τους ταυτότητα και τις πεποιθήσεις τους. Έτσι δεν είναι
ευτυχείς με αυτό που είναι,
ούτε με αυτό που κάνουν,
δεν αισθάνονται ταυτισμένοι
με την αποστολή ευαγγελισμού, και αυτό εξασθενεί
τη στράτευση. Καταλήγουν
να καταπνίγουν τη χαρά της
αποστολής με ένα είδος εμμονής να είναι όπως όλοι οι
άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο,
το έργο του ευαγγελισμού
γίνεται καταναγκαστικό
και αφιερώνονται σε αυτό
ελάχιστες προσπάθειες και
ένας πολύ περιορισμένος
χρόνος.
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
80. Ο πρακτικός σχετικισμός, συνίσταται στο να
ενεργεί κάποιος σαν να μην
υπήρχε ο Θεός, να αποφασίζει σαν να μην υπήρχαν οι
φτωχοί, να ονειρεύεται σαν
να μην υπήρχαν οι άλλοι, να
εργάζεται σαν να μην υπήρχαν όσοι δεν έχουν δεχτεί το
χριστιανικό μήνυμα. Αξίζει να
σημειωθεί το γεγονός ότι,
ακόμα και αυτός που φαινομενικά διαθέτει στέρεες
δογματικές και πνευματικές
πεποιθήσεις, συχνά υιοθετεί
ένα τρόπο ζωής που οδηγεί
στο να στηριχτεί στις οικονομικές ασφάλειες ή σε ανθρώπινη δύναμη και δόξα, που
την αποκτά με οποιονδήποτε
τρόπο, αντί να δώσει τη ζωή
για τους άλλους στην ιεραποστολή.
Ας μην επιτρέψουμε να
μας κλέψουν τον ενθουσιασμό του ευαγγελισμού!

Πώς να αγαπώ;
Αγαπώ δεν σημαίνει να είμαι δειλός ή υποχωρητικός.
Μη νομίζεις ότι αγαπάς τον υπάλληλό σου επειδή δεν του
κάνεις την παρατήρηση που πρέπει, ότι αγαπάς το γιο σου
επειδή τον εγκαταλείπεις έρμαιο του εαυτού του ή ότι αγαπάς
τον πλησίον σου μόνο επειδή δεν τον επιπλήττεις ποτέ.
Αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά μαλθακότητα.
Η αγάπη είναι μια δύναμη που μας προτρέπει να διορθώνομε, να ανασηκώνομε τους άλλους.
Η αγάπη αρέσκεται στην καλή συμπεριφορά και προσπαθεί
να διορθώνει την κακή.
Μην αγαπάς το σφάλμα αλλά τον άνθρωπο που σφάλλει. Ο άνθρωπος είναι από τον Θεό, το σφάλμα από τον
άνθρωπο.

ΩN Δρώμενα

Yπεύθυνη στήλης: Aντωνία Bουτσίνου

11η Πανελλήνια Συνάντηση
Καθολικής Νεολαίας
Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί, από 25 έως 27 Απριλίου 2014, η 11η Πανελλήνια
Συνάντηση Καθολικής Νεολαίας Ελλάδος.
Το θέμα που επιλέχθηκε εί-

ναι: ‘‘ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ’’, και
ήδη η Παναθηναϊκή Επιτροπή
Νεολαίας μαζί με την Καθολική Νεολαία της Πάτρας έχουν
ετοιμαστεί και περιμένουν με
πολύ κέφι όλους εμάς.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος!!!
- Ποιους αφορά;
Τους νέους Λυκείου και
άνω.
- Ποιος είναι υπεύθυνος για
διευκρινίσεις για την εκκλησιαστική μου επαρχία;
Για την Εκκ. Επαρχία Σύρου
μπορείτε να απευθύνεστε στον
Γιάννη Βαρθαλίτη, ή ακόμα
μέσω μέιλ: eknesyrou@yahoo.
gr.
Έτσι, μπορείτε να ενημερωθείτε για λεπτομέρειες όπως τόπος διαμονής, σίτιση, μεταφορά
από και προς Πάτρα, κόστος
συμμετοχής, και να προμηθευτείτε τη φόρμα εγγραφής
(απαραίτητη για τη δήλωση
συμμετοχής σας).

- Μέχρι πότε μπορώ να το
σκεφτώ;
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 30
Μαρτίου 2014.
Όμως, δεν έχεις να σκεφτείς:
Είναι η μεγαλύτερη γιορτή νεολαίας μας στην Ελλάδα, θα
συμμετέχουν νέοι από όλες
τις εκκλησιαστικές επαρχίες,
θα κάνεις νέους φίλους και θα
ανταλλάξεις απόψεις μαζί τους,
θα γελάσεις, θα διασκεδάσεις,
θα προσευχηθείς, θα ανακαλύψεις πολλά πράγματα για σένα
και για τον Φίλο σου, Ιησού.
Έχεις και ένα μήνα ακόμη,
κάνοντας οικονομία να βρεις
τα χρήματα.

Πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο
Εμψυχωτών Νεολαίας
Το Σαββατοκύριακο 8-9
Μαρτίου 2014, διεξήχθη στην
Ιερά Μονή Παμμακαρίστου
Θεοτόκου στην Κηφισιά, το
επιμορφωτικό Σεμινάριο Εμψυχωτών Νεολαίας της Καθολικής
Εκκλησίας στην Ελλάδα, για το
έτος 2013-2014.
Από τη Σύρο συμμετείχαν
όλοι οι εμψυχωτές νέων και
εφήβων μαζί με τον αδ. Φραγκίσκο Βαρθαλίτη, τον εκκλ.
Παραστάτη Νεολαίας Ελλάδας.
Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε 2 τομείς–στόχους: 1ο η
ψυχολογία ενός εφήβου κατά
τα στάδια ολοκλήρωσης της
προσωπικότητάς του και 2ο η
προσευχή, με θεωρητική αλλά
και βιωματική προσέγγιση.
Εισηγητές στο Σεμινάριο
αυτό ήταν ο π. Αυγουστίδης
Αδαμάντιος, Δρ Θεολογίας,
Ψυχίατρος και καθηγητής στη
Θεολογική Σχολή, καθώς και ο
π. Νικόλαος Ρούσσος, εκκλησιαστικός παραστάτης νεολαίας
Σύρου.

Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν πάρα πολλά από αυτό το
διήμερο, τόσο στην κατανόηση
της συμπεριφοράς των εφήβων,
που ως εμψυχωτές καλούνται
να διαπαιδαγωγούν και να στηρίζουν, όσο και για τη σημαντικότητα της τροφής με τον Λόγο
του Θεού και την προσευχή
στην καθημερινή ζωή.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στον Λόγο του Θεού,
που μας μιλάει μέσα από το
Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο
εμψυχωτής κατάφερε να κάνει
τον Λόγο του Θεού προσωπική
προσευχή μέσα από την καθοδήγηση του εισηγητή, και το
φετινό σεμινάριο των εμψυχωτών να ολοκληρωθεί με τον πιο
όμορφο τρόπο: τη δοξολογία
του ανθρώπου προς τον Θεό.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
στις αδερφές της Μονής Παμμακάριστου καθώς και στους
διοργανωτές γι’ αυτά που μας
πρόσφεραν και κυρίως γιατί
κατάφεραν να αφυπνίσουν συνειδήσεις.

Αγάπα αυτό που έκανε ο Θεός, όχι αυτό που έκανε ο
άνθρωπος.
Αν αγαπάς αληθινά τον άνθρωπο, τον διορθώνεις. Έστω
και αν καμιά φορά χρειαστεί να φανείς αρκετά σκληρός,
κάνε το ακριβώς από αγάπη για το μεγαλύτερο καλό του
πλησίον.
Άγ. Αυγουστίνος, επίσκοπος
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Συριανές Eιδήσεις
ΠΑΝΣΥΡΙΑΝΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
στην Άνω Σύρο
«Ο Ιησούς Χριστός
έγινε για χάρη μας φτωχός,
για να πλουτίσουμε εμείς
από τη δική του φτώχεια».
(1 Κορ. 8, 9)
Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στις 5 μ.μ.
ξεκινώντας κάτω από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου,
θα διατρέξουμε νοερά τον Δρόμο του Σταυρού του Κυρίου
μας Ιησού Χριστού, στον λόφο της Άνω Σύρου.
«Θα προσευχηθούμε για όλους αυτούς που μαστίζονται από υλική, ηθική και πνευματική αθλιότητα».
Στον ναό της Παναγίας του Καρμήλου, θα τελέσουμε
τη θεία Λειτουργία.

Με συντομία…

• 25 Μαρτίου: πανήγυρη του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου και εθνική εορτή.
Δοξολογία και μνημόνευση
των πεσόντων.
• 30 Μαρτίου Κυριακή στις
4,30 μ. μ. θα τελεστεί ο Δρόμος του Σταυρού από Φυρό
Λαγκόνι (Αζόλιμνο) μέχρι την
κορυφή του λόφου, από τα
μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου του Μάννα.
• 2 Απριλίου Τετάρτη:
ΠΡΟΣΕΥΧΗ για τις ΚΛΗΣΕΙΣ στη ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ,
στο πλαίσιο της Πνευματικής περισυλλογής των εφημερίων Σύρου-Τήνου: ώρα
9.30 μμ.
• 11 Απριλίου Παρασκευή
και ώρα 8.30 μ.μ. στον ναό
Αγ. Ιωάννη στην Άνω Σύρο
(Μονή Καπουκίνων) θα τελεστεί η Ακολουθία «Ο ΠΟΝΟΣ».
• 12 Απριλίου Σάββατο:
Τα παιδιά των 2 Κατηχητικών Κέντρων θα τελέσουν
τον Δρόμο του Σταυρού στον
λόφο της Φανερωμένης στις
11 πμ.
• 13 Απριλίου: Κυριακή
των ΒΑΪΩΝ.
• Στη Φανερωμένη ΔΕΝ
θα γίνει η Λειτουργία την Τετάρτη 2 Απριλίου, λόγω της
πνευματικής περισυλλογής
των ιερέων.
• Στη Φανερωμένη μέχρι
30 Απριλίου, η Λειτουργία
την Κυριακή 10 πρωί, την
Τετάρτη 5 απόγευμα. Κάθε
Παρασκευή της Τεσσαρακοστής ο Δρόμος του Σταυρού
στις 5 μμ.
Πνευματική περισυλλογή
των Ιερέων
Από 31 Μαρτίου ως 3 Απριλίου (Δευτέρα ως Πέμπτη) οι
εφημέριοι θα αποσυρθούν

από τα ενοριακά καθήκοντα,
για να συμμετάσχουν σε περισυλλογή με τη μορφή των
Πνευματικών Ασκήσεων και
από κοινού προσευχή. Τις
ομιλίες θα κάνει ο π. Sergio
Carettoni, εφημέριος της εκκλησιαστικής επαρχίας του
Φάνο (κεντρική Ιταλία). Οι
συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ξενοδοχείο της
Σύρου και θα συμμετάσχουν
οι ιερείς Σύρου, Σαντορίνης,
Τήνου, Χίου και μερικοί άλλοι.

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Έλαβαν το Βάπτισμα:
- Ο Φίλιππος του Φραγκίσκου Μαραγκού και της Φιλομένης Χαλαβαζή στον Άγιο
Ιωσήφ στις 22/12.
- Η Μαργαρίτα του Μάρκου Μαραγκού και της Ρόζας
Μπουντούρη στον ενορ. Ναό
Φανερωμένης στις 8/3.
Απεβίωσαν:
- Η Ελισάβετ χ. Ιωσήφ
Ρούσσου (ή Ξανθού) 90 ετών
στη Βάρη στις 7/3.
- Η Καρμελίνα Αντ. Ξανθάκη, ετών 84, στο Κίνι,
στις 9/3.

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ μέχρι 18/3
στη Φανερωμένη
από www.syroswx.gr

2010-11:454 σε σύνολο 520
2011-12:282 σε σύνολο 300
2012-13:283 σε σύνολο 329
2013-14:377

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Θα τελεσθεί μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής:
- Αδ. Στέφανου Σαργολόγου (30 ημέρες) την Τετάρτη
26 Μαρτίου, και ώρα 5 μ.μ.
στο Κοιμητήριο της Ερμούπολης.

- Μαρίας χ. Αγγ. Δούναβη
(40 ημέρες) την Πέμπτη 27
Μαρτίου και ώρα 6 μμ. στον
ενορ. Ναό Φοίνικα.
- Δαμιανού Χαλαβαζή (ετήσιο) στις 7 Απριλίου και ώρα
6 μμ. στο Κοιμητήριο Ερμούπολης.
- Στέφανου Δουράτσου
(εκταφή) τη Δευτέρα 7 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην Παναγιά
Ποσειδωνίας.
- Ελισάβετ Ιωσ. Ρούσσου
την Τετάρτη 9 Απριλίου στις
6:30 μ.μ. στον ενορ. ναό Βάρης
- Αντώνη Ρούσσου ή Γιαννάρη (40ήμερο) την Τετάρτη
9 Απριλίου στις 6 μ.μ. στον
Άγιο Ιωσήφ.
- Μαρίας Ι. Πρίντεζη (1η
επέτειος) το Σάββατο 12
Απριλίου στις 12,30 μ.μ. στον
Άγιο Πέτρο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκομείου
Σύρου, όπου κατά διαστήματα νοσηλεύτηκε η
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Χ. ΙΩΣ. ΡΟΥΣΣΟΥ
Επίσης τον ιατρό Αντώνιο Ρούσσο. Ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως την Κατ’ οίκον
νοσηλεία, τον κ. Στρατή και
τις κοπέλες, που στο κάθε
κάλεσμά μας ήταν στο πλευρό της.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε
στο πένθος μας και όσους
προσέφεραν λουλούδια.
Τα παιδιά, τα αδέλφια
Τα εγγόνια, δισέγγονα
Τα ανήψια και οι λοιποί
συγγενείς
ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ανώνυμοι
25
Ευγενία Ξαγοράρη
10
Νικόλαος Καπέλλας
40
Ευτυχία Βαρθαλίτου
20
Ευχαριστούμε θερμά όσους
στηρίζετε την εφημερίδα των
ενοριών μας.
ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
- Ελισάβετ χ. Ιωσ. Ρούσσου
τα παιδιά της 50 στην εφημερίδα μας.
- Μαρίνου και Ελισάβετ
Ρηγούτσου, η κόρη τους
Φραγκίσκα, 10 στην εφημερίδα μας.
- Των κεκοιμημένων αδελφών της ανώνυμη 20 στην
εφημερίδα μας.
- Ελισάβετ Ρούσσου η Λουκία Ρηγούτσου αντί στεφάνι
40 στο Κοιμητήριο Βάρης.
Στον Σύλλογο Εθελοντικής
Αιμοδοσίας Σύρου για την
ψυχή:
- Κωνσταντίνου Καïντατζή,
η σύζυγος Σοφία, 50.
- Μαρίας Κανακάρη οι Αργυρώ και Φανή Μαραγκουδάκη 50.
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Στο σχολείο του Πάπα Φραγκίσκου

Καρδιά άπληστη: άδεια από Θεό!
Ο Θεός δεν θα μας ξεχάσει,
δεν θα ξεχάσει κανένα μας – είπε
ο Πάπας Φραγκίσκος στις 2
Μαρτίου – τον καθένα μας με το
όνομά του και το επώνυμό του.
Μας αγαπά και δεν το ξεχνά».
Είναι ένα κάλεσμα να έχουμε
εμπιστοσύνη στον Θεό.
Αλλά όταν σκεπτόμαστε τα
τόσα πρόσωπα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή και χειρότερα
ακόμη σε συνθήκες αθλιότητας
οι οποίες προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους, αυτά τα λόγια
του Ιησού θα μπορούσαν να
φανούν αφηρημένα ή ακόμη
και απατηλά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο από
πραγματικά. Μας υπενθυμίζουν,
ότι δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο κυρίους: τον Θεό και τον
πλούτο.
Έως ότου ο καθένας σκέπτεται να πλουτίσει για τον εαυτό
του, δεν θα υπάρξει ποτέ δικαιοσύνη. Αν όμως εμπιστευόμενοι

στη Θεία Πρόνοια, αναζητούμε μαζί τη Βασιλεία του Θεού,
τότε κανένας δεν θα στερηθεί
το απαραίτητο για να ζήσει με
αξιοπρέπεια.
Μια καρδιά απασχολημένη
μόνο με την απληστία του πλούτου, είναι μια καρδιά γεμάτη από
αυτή την απληστία, αλλά άδεια
από τον Θεό.
Ο δρόμος που μας δείχνει
ο Ιησούς μπορεί να φανεί μη
ρεαλιστικός, σε σχέση με την
κοινή νοοτροπία και σε σχέση
με την οικονομική κρίση. Για να
εξασφαλίσουμε όμως σε όλους
το ψωμί, το νερό, την ένδυση,
την κατοικία, την εργασία, την
υγεία, πρέπει να αισθανθούμε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού
Πατέρα, που βρίσκεται στους
ουρανούς, και επομένως ότι είμαστε μεταξύ μας αδέλφια και
ως αδέλφια μεταξύ μας πρέπει
να συμπεριφερόμαστε.

Από την Παραίνεση: «Η Χαρά του Ευαγγελίου

Όχι σε μια
οικονομία αποκλεισμού
Εκεί γράφει ο Πάπας για
τη σημερινή παγκόσμια οικονομία:
53. Όπως η εντολή «μη φονεύσεις», θέτει ένα σαφές
όριο για να εξασφαλίζει την
αξία της ανθρώπινης ζωής,
έτσι σήμερα οφείλουμε να
πούμε «όχι σε μια οικονομία
αποκλεισμού και ανισότητας». Αυτή η οικονομία φονεύει.
Δ ε ν
είναι
δυνατό
να μη
γίνεται
είδηση
το γεγονός ότι
πεθαίνει παγωμένος ένας ηλικιωμένος
άνθρωπος που κατάντησε να
ζει στο δρόμο, επειδή είναι
άστεγος, ενώ γίνεται είδηση
η πτώση του χρηματιστηρίου κατά δύο μονάδες. Αυτό
είναι αποκλεισμός. Δεν είναι
δυνατόν πια να ανεχόμαστε
να πετιέται η τροφή, όταν
υπάρχουν άνθρωποι που
υποφέρουν από πείνα.
Σήμερα τα πάντα εντάσσονται στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας και του νόμου
του ισχυρότερου, όπου ο
ισχυρός τρώει τον αδύναμο.
Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης, μεγάλες μάζες λαού
καταλήγουν αποκλεισμένες
και περιθωριοποιημένες:
χωρίς εργασία, χωρίς προ-

οπτική, χωρίς διέξοδο. Το
ανθρώπινο ον, αυτό καθεαυτό, θεωρείται ως ένα καταναλωτικό αγαθό, που μπορείς
να το χρησιμοποιήσεις και
κατόπιν να το πετάξεις.
Εγκαινιάσαμε την κουλτούρα των «αποβλήτων», η
οποία, μάλιστα προωθείται.
Δεν πρόκειται πια απλά για το
φαινόμενο της εκμετάλλευσης και
τ η ς
καταπίεσης,
αλλά για
κάτι καινούργιο:
με τον
α π ο κλεισμό,
πλήττεται, στην ίδια τη ρίζα του,
το να ανήκει κανείς στην κοινωνία στην οποία ζει, από
τη στιγμή που δεν βρίσκεται
στον υπόκοσμο, στην περιφέρεια, ή χωρίς δύναμη, αλλά
έξω από αυτήν.
Οι αποκλεισμένοι δεν είναι «αντικείμενα εκμετάλλευσης», είναι απόβλητα,
«περισσεύματα».
Ξέρουμε πως υπάρχει
επαρκής τροφή για όλους
και ότι η πείνα οφείλεται
στην κακή κατανομή των
αγαθών και των εισοδημάτων. Το πρόβλημα επιδεινώνεται με τη γενικευμένη
πρακτική της σπατάλης»
(Χαρά Ευαγγελίου 191)
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Σε δοξάζω, Κύριε, για όσες
φορές δεν λειτουργώ σωστά!
Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όσες φορές
κατά το έτος που πέρασε δεν λειτούργησα
σωστά. Για όσες φορές είχα κακή διάθεση,
ένιωθα προσβεβλημένη, θλιμμένη, θυμωμένη, ανίκανη, κακή. Σε ευχαριστώ, επειδή
αυτό δεν ήταν τυχαίο, μια κακή σύμπτωση,
μια αναποδιά.
Το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι δεν λειτουργώ σωστά! Έχω ένα πρόβλημα κατασκευής, κάτι από την αρχή, αλλά τώρα
πια, όπως λέει ο άνδρας μου, τέλειωσε η
εγγύηση, και θα πρέπει να βρω μια λύση με
αυτά που έχω. Θα πρέπει να μαγειρέψω με
ό,τι υπάρχει στο ψυγείο, και να φροντίσω
να φτιάξω ένα πιάτο αξιοπρεπές!
Σε ευχαριστώ, διότι το
γεγονός ότι δεν λειτουργώ, μου θυμίζει τι σημαίνει
ότι εσύ είσαι ο Σωτήρας!
Σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι
απλά το κερασάκι στην
τούρτα, εκείνος που μας
κάνει να ζούμε, να είμαστε
ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ, διότι περίμενα αυτά
τα Χριστούγεννα σαν να
βρίσκομαι πάνω από έναν
γκρεμό και έχω ανάγκη,
πραγματική και ζωτική
ανάγκη, να σωθώ!
Σε ευχαριστώ για τις έμμονες ιδέες μου,
τους εφιάλτες μου, τις ιδιοτροπίες μου.
Σε ευχαριστώ για τις ταπεινές, ανόητες,
ανώφελες σκέψεις που παράγει συνεχώς
ο εσωτερικός μου κόσμος (μπορώ να κάνω
και εξαγωγή, αν λείπουν από κάποιον). Σε
ευχαριστώ διότι με αναγκάζουν να απομακρύνω το βλέμμα από πάνω μου και να
το στυλώνω σ’ Εσένα, για να μην πεθάνω
από αηδία.
Σε ευχαριστώ για τις ανεξέλεγκτες και
τρελές συγκινήσεις, που κάθε τόσο θα
ήθελαν να πάρουν το τιμόνι της βάρκας,
και σε ευχαριστώ επειδή μόνο μαζί σου
– μ’ εκείνη τη λιγοστή προσευχή που κατορθώνω ακατάστατα να ψελλίσω, με το
ίδιο σου το σώμα στο οποίο γαντζώνομαι
κάθε μέρα στη Λειτουργία σαν σε βάρκα
– κατορθώνω ακατάστατα να κρατηθώ με
σχεδόν αξιοπρεπή πιστότητα στη θέση που
μου όρισες να αγωνίζομαι.
Σε ευχαριστώ επίσης για όλα τα προσόντα
που μου έδωσες, για τα εφόδια που πρέπει
να ξοδέψω στη μάχη, και σε ευχαριστώ που
μου τα έδωσες τόσο σωστά ανακατεμένα
με τα ελαττώματα, ώστε δεν μπορώ να
κοιτάξω τα πρώτα χωρίς τα δεύτερα.
Σε ευχαριστώ επειδή όταν δεν βλέπω
τα όριά μου, επιτρέπεις να μου τα δείξει
κάποιος (ο πνευματικός μου πατέρας λέει:
«όταν κάποιος είναι θυμωμένος μαζί σου,
και σου μπήγει τις φωνές, ζήτα του να περιμένει μια στιγμή, τρέξε να πάρεις ένα
μαγνητόφωνο και γράψε τα: σου κάνει τη
χάρη να σου δείξει ποια είσαι στην πραγματικότητα»), και όλο και περισσότερο
επιθυμώ να στρέφω το βλέμμα μου επάνω
σου, μοναδική αληθινή ωραιότητα!
Σε ευχαριστώ διότι όταν δεν έχω τη
χάρη να βλέπω την αμαρτία μου (αυτή
είναι η αληθινή χάρη), μου στέλνεις, εκτός
από τις έντονες διαμαρτυρίες εκείνου που
είναι θυμωμένος μαζί μου, πάντοτε και
κάποιο αγαπητό παιδί σου που με διορ-

θώνει αδελφικά, και προσεύχεται για τη
μεταστροφή μου, θέτοντας σε κίνηση την
κοινωνία των αγίων, με την κραυγή μάχης:
«με το “εμπρός”, λύστε τον παράδεισο» (το
αντέγραψα από τη φίλη μου Ελισάβετ).
Σε ευχαριστώ διότι η ζωή είναι ανυπόφορη χωρίς εσένα, είναι πολύ δύσκολη
η ολοκληρωτική πιστότητα, η ειλικρινής
και ανιδιοτελής αφοσίωση στο προσωπικό μετερίζι, έτσι ώστε είτε προσπαθώ να
τρυπώσω, να κρυφτώ πίσω από κάποιο
θάμνο, αφήνοντας σε άλλον να αναλάβει
το ρόλο μου, είτε πρέπει να στηριχτώ σ’
εσένα εξαντλημένη.
Σε ευχαριστώ διότι το
αφόρητο της ζωής και η
αναξιότητά μας, μας αναγκάζουν να σε θυμόμαστε,
να αναρωτιόμαστε ποιος
είναι αυτός που μπορεί να
ανταποκριθεί στον πόθο
μας, ποιος επιτέλους
μπορεί να γεμίσει όλες
τις προσδοκίες μας, τη
σφοδρή μας δίψα!
Καμιά φορά μου λένε «τι
καλά που θα ήταν να έχω
μια πίστη σαν τη δική σου»,
κι εγώ λίγο ντρέπομαι, λίγο
τρομάζω, διότι εγώ δεν
ξέρω αν στ’ αλήθεια αυτό
που έχω είναι πίστη, και αισθάνομαι όπως
όταν δίνεις μια καλή εντύπωση του εαυτού
σου (για παράδειγμα, όπως όταν στις εξετάσεις έπαιρνες ένα βαθμό μεγαλύτερο από
αυτόν που άξιζες, ίσως επειδή σου είχαν
θέσει μια ερώτηση ακριβώς πάνω στα λίγα
πράγματα που ήξερες, επειδή κατά τύχη το
είχες διαβάσει το προηγούμενο βράδυ).
Το γεγονός είναι ότι εγώ δεν ξέρω αν έχω
πίστη, αλλά έχω ανάγκη, απαιτώ από σένα
Θεέ να είσαι αληθινός Πατέρας μου, να μ’
αγαπάς έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο.
Δεν θα μπορούσα να ζήσω αν τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι, και αν σε έχω
ανάγκη, είναι ακριβώς επειδή χωρίς εσένα
δεν λειτουργώ. Όταν δεν λειτουργώ, όταν
βλέπω το κακό που υπάρχει μέσα μου,
ακόμη και όταν δεν συνεργάζομαι ενεργά με την αμαρτία, όταν βλέπω τη διπλή
μου φύση, το κακό και το καλό, ψάχνω το
«γιατί», διότι όταν τα πράγματα πάνε καλά
δεν έχομε ανάγκη να αναρωτηθούμε για
τίποτα.
Και όταν ψάχνω τους λόγους, είμαι αναγκασμένη να στρέψω το βλέμμα μου πάντοτε σ’ Εσένα. Η δομή του κακού που υπάρχει
μέσα μου, μου δείχνει ξεκάθαρα τη ζωτική
και αναπότρεπτη ανάγκη να λυτρωθώ.
Το νόημα της πίστεως είναι να έχομε μια
σχέση αληθινή και προσωπική μαζί Σου, να
χάσομε τη ζωή μας, την ξεχαρβαλωμένη,
την τρελή και δυσλειτουργική, για να αρχίσομε να ζούμε τη δική σου, και έτσι να
πραγματοποιήσομε την υπέροχη και ευτυχή
ομοίωση, για την οποία μας σκέφτηκες και
μας δημιούργησες. Το νόημα της πίστεως
είναι να φθάσομε σε μια σχέση αληθινή,
ριζοσπαστική, που ολοκληρώνει, δίχως
υπολογισμούς, μαζί σου.
Μόνο τότε θα είμαστε αξιόπιστοι, και
κάποιος θα μας εμπιστευθεί, και ίσως να
μας ακολουθήσει. Κι έτσι θα μπορέσομε,
όχι μόνο να σε αγαπάμε, αλλά ίσως κάνομε
να σ’ αγαπήσει και κάποιος άλλος!!!

Ο Πάπας προς το Φόρουμ του Νταβός

«Δίχως προοπτική αιώνιας ζωής,
η ανθρώπινη πρόοδος στερείται πνοής»
Κοινωνικός αποκλεισμός, καταπατημένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
φτώχεια, απάνθρωπες συνθήκες
των προσφύγων, πείνα. Μερ αυτή
τη σύντομη διατύπωση, το μήνυμα
του Πάπα Φραγκίσκου καταγγέλλει
στον καθ. Klaus Schwab, ιδρυτή και
εκτελεστικό πρόεδρο του Διεθνούς
Οικονομικού Φόρουμ, τα τραύματα
του σημερινού κόσμου.
Το κείμενο διάβασε ο καρδινάλιος
Turkson (πρόεδρος της Ποντιφικής
Επιτροπής “Δικαιοσύνη και Ειρήνη” στην 44η ετήσια Συνάντηση του
Φόρουμ στο Νταβός-Κλόστερ της
Ελβετίας. Ο Πάπας επισημαίνει τις
σημαντικές αλλαγές και τις σπουδαίες προόδους, που ευνοούν την
ευημερία των ανθρώπων: στην υγεία,
μόρφωση επικοινωνία, στη σύγχρονη
επιχειρηματικότητα, στην ανθρώπινη
νοημοσύνη κλπ.
Όμως «οι επιτυχίες, παρόλο που
μείωσαν τη φτώχεια για ένα μεγάλο
αριθμό ανθρώπων, συχνά έφεραν
επίσης ένα διαδεδομένο κοινωνικό
αποκλεισμό». Και τα επακόλουθα
είναι συχνά δραματικά.
Γι’ αυτό ο Πάπας τους προτρέπει να προωθήσουν μια περιεκτική
προσέγγιση, λαβαίνοντας υπόψη την
αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και το
κοινό καλό. Όποιος έχει κάποιο ρόλο
στον πολιτικό και οικονομικό χώρο,
έχει επομένως «μια συγκεκριμένη
ευθύνη απέναντι στους άλλους, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους και ανυπεράσπιστους». Και προτρέπει: «Δεν
είναι ανεκτό να πεθαίνουν χιλιάδες
άνθρωποι κάθε μέρα από πείνα, παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες πελώριες ποσότητες τροφής, η οποίες
συχνά απλώς σπαταλούνται».
Εκτός από την πείνα, δεν μπορούμε να αγνοήσομε τις απάνθρωπες
συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι πρόσφυγες, οι οποίοι φεύγοντας από τις
χώρες τους σε αναζήτηση μιας ελάχιστα αξιοπρεπούς ζωής, όχι μόνο «δεν

βρίσκουν υποδοχή, αλλά όχι σπάνια
συναντούν το θάνατο σε απάνθρωπα
ταξίδια». «Συνειδητοποιώ ότι αυτά τα
λόγια είναι δυνατά, δραματικά, αλλά
σκοπό έχουν «να προκαλέσουν» το
Φόρουμ να συμβάλει περισσότερο
στην υπηρεσία των αναγκεμένων.
Προηγουμένως όμως απαιτείται μια
ανανεωμένη, βαθιά και εκτεταμένη
αίσθηση υπευθυνότητας εκ μέρους
όλων, διότι (εξηγεί ο Πάπας) «η κλήση
ενός επιχειρηματία είναι μια ευγενής
εργασία, αρκεί να αναρωτιέται πάντοτε ποιο είναι το ευρύτερο νόημα
της ζωής». «Η ανάπτυξη με ισότητα
απαιτεί κάτι παραπάνω από την οικονομική ανάπτυξη», δηλαδή «μια
υπερβατική θεώρηση του ανθρώπου» (= με προοπτική αιωνιότητας).
«Χωρίς την προοπτική της αιώνιας
ζωής, η ανθρώινη πρόοδος σ’ αυτό
τον κόσμο παραμένει δίχως πνοή»
τονίζει ο Πάπας.
Ξεκινώντας από αυτό το άνοιγμα
προς την υπερβατικότητα «είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί μια νέα νοοτροπία πολιτική
και επιχειρηματική» που θα οδηγούσε σε «αποφάσεις, μηχανισμούς και
διαδικασίες στραμμένους προς μια
ισότιμη κατανομή του πλούτου, στη
δημιουργία ευκαιριών εργασίας και
σε μια ολοκληρωμένη προαγωγή
των φτωχών, που να ξεπερνά την
απλή συμπαράσταση». Προτρέπω
«να φροντίζετε ώστε ο πλούτος να
υπηρετεί την ανθρωπότητα και όχι
τις Κυβερνήσεις».
Στο 44ο Φόρουμ του Νταβός συμμετέχουν φέτος 2.500 άτομα, από
τους οποίους 40 Αρχηγοί Κρατών και
Κυβερνήσεων. Μεταξύ αυτών είναι
ο Γεν. Γραμματέας του Ο.Η.Ε. Μπαν
Κι-Μουν, ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, και πολυάριθμοι θρησκευτικοί
εκπρόσωποι: χριστιανοί, εβραίοι και
μουσουλμάνοι, και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το κερί
που
ανάβω…
Κύριε, αυτό το ΚΕΡΙ που ανάβω,
ας είναι ΦΩΣ για να μου φέγγεις
μέσα στις δυσκολίες και τις αποφάσεις μου.
Ας είναι ΦΩΤΙΑ για να κάψεις μέσα μου
κάθε εγωισμό, υπερηφάνεια και ακαθαρσία.
Ας είναι ΦΛΟΓΑ
για να μου ζεσταίνεις την καρδιά.
Δεν μπορώ να παραμείνω πολλή ώρα μέσα στο ΝΑΟ σου.
Αυτό το κερί όμως, που αφήνω να καεί,
είναι σαν τον ΕΑΥΤΟ μου,
τον οποίο θέλω να σου προσφέρω.
Βοήθησέ με να παρατείνω την ΠΡΟΣΕΥΧΗ μου
μέσα στις δραστηριότητες της ημέρας. Αμήν.

