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Με την απλότητα των βοσκών … να μάθουμε να μοιραζόμαστε
Σε μια ιστορική στιγμή που είναι δύσκολο σε κάποιον να έχει ελπίδα και χαρά
στην καρδιά του, ο ερχομός των Χριστουγέννων μας προσκαλεί να πλησιάσουμε
τη σπηλιά της Βηθλεέμ όπως οι βοσκοί,
με μια καρδιά γεμάτη από ερωτηματικά,
ανησυχίες αλλά και πίστη. Οι βοσκοί ήταν
άνθρωποι απλοί, έκαναν σκληρή ζωή, γεμάτη στερήσεις και θυσίες αλλά και με μικρές χαρές. Σε εκείνους έλαχε πρώτοι να
συναντήσουν το βρέφος Ιησού, «το αληθινό φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο
φωτίζει κάθε άνθρωπο» ( Ιω. 1,9 ), και αυτό τους έφερε ανείπωτη χαρά στην καρδιά.
Με την απλότητα των βοσκών ας πλησιάσουμε σε Εκείνον ο οποίος «δι ημάς τους
ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατήλθε εκ των ουρανών», γιατί σε
αυτόν και μόνο σε αυτόν θα βρούμε το φως, τη χαρά και την ελπίδα. Γράφει ο πάπας
Φραγκίσκος στην τελευταία του αποστολική παραίνεση: «Η χαρά του Ευαγγελίου
πλημμυρίζει την καρδιά και όλη τη ζωή αυτών που συναντώνται με τον Ιησού
Χριστό. Όσοι αφήνουν τον εαυτό τους να σωθεί από Αυτόν, ελευθερώνονται από
την αμαρτία, από τη θλίψη, από το εσωτερικό κενό, από την απομόνωση. Με τον
Η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Στρασβούργο, όπου μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 ήταν η συντομότερη στην ιστορία των
ταξιδιών των Παπών: κράτησε γύρω στις 5 ώρες…
Ο Πάπας Φραγκίσκος αποδείχθηκε ικανός να
κερδίσει την προσοχή αλλά και το χειροκρότημα
όσων τον άκουγαν, παρόλο που έλεγε πράγματα
πολύ δυσάρεστα αλλά “στεφανωμένα” από την
αλήθεια!
Ο Πάπας Φραγκίσκος, χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «θεμελιώδη θεσμό» και υπενθύμισε
ότι η επίσκεψή του έγινε αφού είχε περάσει «περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα από εκείνη (την
επίσκεψη) που πραγματοποίησε ο Πάπας Ιωάννης
Παύλος ΙΙ». Ο Πάπας διαπίστωσε ότι «πολλά έχουν
αλλάξει από εκείνες τις ημέρες στην Ευρώπη και
σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πλέον αντίθετα
στρατόπεδα, που δίχαζαν την ήπειρο» και σημείωσε ότι σιγά-σιγά πραγματοποιείται η ευχή «η
Ευρώπη, να διαμορφώσει κυρίαρχα και ελεύθερα
τους θεσμούς της, ώστε να μπορέσει μια μέρα να
επεκταθεί στις διαστάσεις που της έχουν δοθεί
από τη γεωγραφία και ακόμη περισσότερο από
την ιστορία».
«Σήμερα η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατέχει κεντρικό ρόλο στη δέσμευση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προωθηθεί
η αξιοπρέπεια του ατόμου, τόσο στο εσωτερικό
της, όσο και στις σχέσεις με άλλες χώρες. Πρόκειται για μια σημαντική και αξιοθαύμαστη δέσμευση, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι
άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα, των
οποίων κάποιοι μπορούν να προγραμματίσουν τη
σύλληψη, να προσχεδιάσουν, να διαμόρφωσουν και
να προσδιορίσουν τη χρησιμότητα, και τα οποία

Ιησού Χριστό γεννιέται και αναγεννιέται πάντοτε η χαρά.» ( αρ. 1 )
Και εμείς μπορούμε να νοιώσουμε αυτή τη βαθιά χαρά, την αυθεντική χριστιανική
χαρά υποδεχόμενοι τον Ιησού «ως φως στη ζωή μας».
Υποδεχόμενοι τον Ιησού ως φως στη ζωή μας μπορούμε να βρούμε τη δύναμη
να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας δυσκολίες αλλά και των αδελφών μας δίχως να
φτάσουμε στην απογοήτευση ή στην απελπισία.
Ανανεώνοντας τη σχέση μας μαζί του ανακαλύπτουμε την χαρά της πίστης,
τη δύναμη της ελπίδας και τη δωρεά της αγάπης. Αυτό μας ωθεί να ανοιχτούμε
προς τους αδελφούς μας να γίνουμε αλληλέγγυοι με οποίον υποφέρει, να γίνουμε
ανοιχτοί στης ανάγκες των αδελφών μας, να μάθουμε να μοιραζόμαστε.
Αδελφοί μου, ζούμε σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη φτώχια, τη μοναξιά, την
αδικία και τον πόνο. Σκέφτομαι ιδιαίτερα όσους βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές
εξαιτίας της ασθένειας, της ανεργίας, της έλλειψης οικονομικών πόρων, της μοναξιάς.
Αυτές οι δυσκολίες δεν λύνοντας με ευχές και με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες
και συνεχείς προσπάθειες από όλους μας.
Το φως του Ιησού είθε να φωτίσει την καρδιά του καθενός μας, να δώσει ειρήνη
και χαρά στη ζωή μας και να μας κάνει αλληλέγγυους με τους αδελφούς μας.
Καλά και Άγιο Χριστούγεννα σε όλους και ειρηνικό το Νέο έτος!

Στον απόηχο του ταξιδιού του Πάπα Φραγκίσκου στο Στρασβούργο

Η δύναμη της Ευρώπης είναι
η αξιοπρέπεια των πολιτών της

στη συνέχεια μπορεί να απορριφθούν γιατί δεν
χρειάζονται πλέον, όντας αδύναμα και άρρωστα».
«Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης εξακολουθούν ακόμη να υφίστανται με δραματικές
συνέπειες πάνω στην κοινωνία και παρουσιάζουν
την εικόνα μιας Ευρώπης λίγο ‘γερασμένης και
καταπονημένης’. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι,
κατά τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
αυξηθεί και η δυσπιστία των πολιτών έναντι των
θεσμών, τους οποίους θεωρεί απόμακρους, και
ότι κανόνες που θεσπίζονται γίνονται αντιληπτοί
ως μακρινοί από την ευαισθησία των λαών, αν όχι
επιβλαβείς».
«Είναι καιρός πια να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη,
που να μην περιστρέφεται γύρω από την οικονομία,
αλλά γύρω από την ιερότητα του ανθρώπου».
Ο Πάπας Φραγίσκος στο λόγο του, ζήτησε να
εξασφαλιστεί η αξιοπρέπεια των πολιτών:
«Τί αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άντρας ή
μια γυναίκα που γίνεται αντικείμενο κάθε είδους
διακρίσεων; Τί αξιοπρέπεια μπορεί να αισθάνεται
ότι έχει ένα πρόσωπο που δεν έχει την τροφή ή το
ελάχιστο για τα προς το ζην και ακόμη χειρότερα,
που δεν έχει εργασία, το έργο που του δίνει την
αξιοπρέπεια; Είναι καιρός πια να οικοδομήσουμε
μια Ευρώπη, που να μην περιστρέφεται γύρω από
την οικονομία, αλλά γύρω από την ιερότητα του

ανθρώπου».
«Τί αξιοπρέπεια μπορεί να υπάρξει, όταν δεν
υπάρχει δυνατότητα να μπορεί κάποιος ελευθέρα να εκφράσει τις ιδέες του ή να πρεσβεύει τη
θρησκεία του χωρίς καταπιέσεις; Πως μπορεί να
είναι δυνατή η αξιοπρέπεια χωρίς ένα σαφές νομικό
πλαίσιο, το οποίο να περιορίζει την κυριαρχία του
δυνατού και να κάνει να υπερισχύει ο νόμος έναντι
της τυραννίας της εξουσίας»;
«Τί αξιοπρέπεια μπορεί να υπάρξει όταν μία από
τις πιο διαδεδομένες ασθένειες που βλέπω σήμερα
στην Ευρώπη είναι η μοναξιά, μια μοναξιά που έχει
τις ρίζες της στην έλλειψη δεσμών; Μπορείτε να
τη δείτε ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους που συχνά
εγκαταλείπονται στην τύχη τους, στους νέους που
είναι χωρίς σημεία αναφοράς και ευκαιρίες για το
μέλλον. Είναι εμφανής στους πολλούς φτωχούς που
κατοικούν στις πόλεις μας, την βλέπεις στα μάτια
των σαστισμένων και φοβισμένων μεταναστών που
ήρθαν εδώ αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον».
Τέλος, ο Πάπας Φραγκίσκος μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο για την
μετανάστευση των λαών τόνισε ότι «θα πρέπει
από κοινού να ασχοληθούμε με το θέμα της μετανάστευσης. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η
Μεσόγειος όλο και περισσότερο γίνεται ένα μεγάλο
νεκροταφείο»!
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Yπεύθυνη στήλης: Aντωνία Bουτσίνου

Συνάντηση Ε.Κ.Ν.Ε. Σύρου-Ε.Κ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014
Όσα χιλιόμετρα κι αν χωρίζουν τα μέλη της, η ΕΚΝΕ
βρίσκει πάντοτε τρόπους να
είναι κοντά τους! Έτσι, στις 6
Δεκεμβρίου 2014, μια ομάδα
Συριανών εμψυχωτών έβαλε
πλώρη για τα βόρεια για να
συναντήσει εμάς τους νέους
της Ε.Κ.Ν.Ε., που σπουδάζουμε στη Θεσσαλονίκη και
τους γύρω νομούς! Σκοπός
της συνάντησης μας … να
θυμηθούμε τις παλιές μας
εμπειρίες, κάνοντας χώρο
και για όσες ακόμη έπονται!
Αδράξαμε, λοιπόν, την ευκαιρία και βρεθήκαμε με την
ομάδα της ΕΚΝΕ Θεσσαλονίκης, της οποίας επίσης θα
αποτελούμε στο εξής μέλη!
Η πολύ-αναμενόμενη συνάντηση της ομάδας μας έγινε
λοιπόν «Αριστοτέλους και
Μητροπόλεως γωνία» το Σάββατο το πρωί, απ’ όπου ξεκινήσαμε για μια περιήγηση
στο κέντρο της πόλης και στη
συνέχεια για μεσημεριανό
φαγητό! Μετά από πολύωρες
συζητήσεις και αφού ευχηθήκαμε ‘’Χρόνια Πολλά’’ στον
π. Νίκο, πήγαμε στο Ναό της
Αμιάντου Συλλήψεως στην
αίθουσα της Νεολαίας, όπου
θα συναντούσαμε την ομάδα
της Θεσσαλονίκης! Εκεί, περάσαμε όλο το απόγευμα..
με παιχνίδια γνωριμίας, εμψυχώσεις στα πλαίσια της
προετοιμασίας για τη γιορ-

τή των Χριστουγέννων και
πολύ τραγούδι! Όλα φυσικά
οργανωμένα απ’ την ομάδα
των εμψυχωτών μέσα σ’ ένα
κλίμα γόνιμης συνεργασίας!
Στη συνέχεια, προετοιμάσαμε όλοι μαζί την κυριακάτικη
Θεία Λειτουργία και κλείσαμε
τη δημιουργική αυτή συνάντηση με μια προσευχή, ευχαριστώντας το Θεό για την
νέα αυτή εμπειρία!
Την Κυριακή το πρωί εμψυχώσαμε τη λειτουργία
με νεανικούς ύμνους και
στον ελεύθερο χρόνο που
μας απέμεινε την υπόλοιπη
ημέρα.. παίξαμε κρυμμένο
θησαυρό στους δρόμους της
Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας
παράλληλα και τα αξιοθέατά της και διασκεδάζοντας,
όπως εμείς ξέρουμε καλά!
Η τελευταία μας αυτή
εμπειρία θα καταγραφεί στη
λίστα με τις αξέχαστες αναμνήσεις που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια
η ΕΚΝΕ και θα αναμένουμε
με χαρά την επόμενη! Τίποτα
από αυτά βέβαια δεν θα είχε
πραγματοποιηθεί χωρίς την
όρεξη, το μεράκι και το χρόνο που διέθεσαν οι αγαπημένοι μας εμψυχωτές! Όσα
χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν πάντα θα βρίσκουμε
τρόπους να ανταμώνουμε
κάπου κάπου!
Μαρία, Μιράντα,
Ροζαλία, Καρμελίνα

Εορτασμός του Χριστού Βασιλιά ΕΚΝΕ Σύρου
Σε μια σεμνή τελετή, αλλά
γεμάτη ευλάβεια, εορτάστηκε η φετινή γιορτή του Χριστού Βασιλιά, Προστάτη της
νεολαίας, στον ενοριακό ναό
της Βάρης.
Πλήθος νέων από όλες τις
εονρίες αλλά και αρκετοί πιστοί συγκεντρώθηκαν στον
ναό για να δοξάσουν τον
προστάτη τους Ιησού Χριστό
, Βασιλιά του Σύμπαντος και
να προσευχηθούν.
Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε από το Σεβ/τατο. π.
Πέτρο Στεφάνου και άλλους
τρεις ιερείς. Ο Σεβασμιότατος, που για πρώτη φορά
τέλεσε την εορτή του Χριστού Βασιλιά, στο κήρυγμα
του πρωτοτύπησε: δεν κήρυξε από την έδρα του αλλά
κατέβηκε από τον άμβωνα
και μίλησε ανάμεσα στους
νέους, ώστε να έχει μια πιο
άμεση επικοινωνία μαζί τους.
Ο Λόγος του απλός και κατανοητός, προσπαθώντας να
δώσει στους νέους να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα
της θέσης, που πρέπει να

κατέχει ο Ιησούς στην καθημερινότητα μας.
Την Θεία Λειτουργία εμψύχωσε, με νεανικά άσματα, η
χορωδία της νεολαίας, που
όσο περνάει ο καιρός ανεβαίνει επίπεδο. Στο τέλος της Θ.
Λειτουργίας διαβάστηκε και
το μήνυμα του πρώην Επισκόπου μας, ο οποίος δυστυχώς έλειπε εκτός Σύρου.
Κατά την έξοδο, είχε κέρασμα για όλο το εκκλησίασμα,
ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το καθιερωμένο πάρτι
στην ενοριακή αίθουσα, όπου
υπήρχαν διάφορες νόστιμες
λιχουδιές, προετοιμασμένες
από την ΕΚΝΕ Βάρης.
Ήταν η γιορτή της νεολαίας μας, ήταν όμορφο που
βρεθήκαμε όλοι οι νέοι του
νησιού μαζί, για να διασκεδάσουμε, να γιορτάσουμε αλλά
κυρίως για να προσευχηθούμε και να ομολογήσουμε για
ακόμη μια φορά ότι θέλουμε
ο Ιησούς να είναι ο Βασιλιάς
της καρδιάς μας !!!
Γιάννης Φρέρης

ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Κάριτας Σύρου εκφράζει
τις θερμές της ευχαριστίες προς
όλους εκείνους, οι οποίοι με
περίσσια γενναιοδωρία και με
πολλούς τρόπους, βοήθησαν
στην οργάνωση του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ
2014, συμμετέχοντας έμπρακτα στο εξαίρετο έργο της
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στον αναγκεμένο Αδελφό μας.
Χάρη στην ανιδιοτελή εθελοντική προσωπική εργασία
και την απλόχερη οικονομική
εισφορά δεκάδων ατόμων, η

Κάριτας Σύρου καλύπτει οικονομικές και υλικές ανάγκες
Συνανθρώπων μας, οι οποίοι
στερούνται των στοιχειωδών
αγαθών για την επιβίωσή τους
και ζουν κάτω και από αυτά
ακόμη τα όρια της φτώχειας. Για
όλη αυτή τη θεάρεστη προσφορά σας και για τη σημαντική
σας στήριξη του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού Έργου της
Κάριτας, σας ευχαριστούμε και
σας συγχαίρουμε.
Ο Θεός Πατέρας να σας
ανταποδίδει, με τη Χάρη του,
το Καλό που προσφέρετε.

ΚΑΡΙΤΑΣ AΘΗΝΑΣ
Προς Κάριτας Σύρου
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014
Αγαπητοί φίλοι, μέλη της Κάριτας Σύρου και υποστηρικτές
του Προσφυγικού Έργου,
Και αυτή τη χρονιά, όπως και
όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν
ξεχάσατε τους συνανθρώπους
μας που δοκιμάζονται σκληρά
από την ανέχεια, τον ξεριζωμό,
τη δυστυχία και την απελπισία.
Και αυτή τη χρονιά θυμηθήκατε
αυτούς που καταφεύγουν στο
Προσφυγικό Κέντρο και έχουν
ανάγκη από ένα χέρι που με αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια θα
τους προσφέρει βοήθεια, στήριξη, συμπαράσταση και ελπίδα.
Σας ευχαριστούμε από τα
βάθη της καρδιάς μας, γιατί οι
προσφορές σας σε χρήματα,
αλλά και κηπευτικά και ρουχισμό που με ιδιαίτερη φροντίδα
συγκεντρώνατε και ετοιμάζατε,
ήταν και είναι πάντα το πρόθυμο
και στοργικό χέρι που απλώνεται και στηρίζει το παιδί από τη
μακρινή χώρα, τη νέα γυναίκα
με το μωρό που κλαίει πεινασμένο στην αγκαλιά της, το νέο
άντρα που βλέπει ανήμπορος
να βοηθήσει.
Σας ευχαριστούμε και σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη

Α Π Ε ΥΘ Υ Ν Ο Υ Μ Ε Σ Ε
ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
ΕΙΘΕ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 2015
ΝΑ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
όλης της οικογένειας της Κάριτας Αθήνας-Προσφυγικό Έργο,
εθελοντών και επωφελούμενων,
Ελλήνων και ξένων, προσφύγων
και μεταναστών, για την έμπρακτη στήριξή σας, αλλά και γιατί
δεν επιτρέψατε στην οικονομική
κρίση να γίνει και ανθρωπιστική
και παρά τις δυσκολίες μαζί με
την ουσιαστική βοήθεια για τους
συνανθρώπους μας στείλατε και
ένα πανανθρώπινο μήνυμα χριστιανικής αγάπης, αλληλεγγύης
και ελπίδας.
Για τις Άγιες Ημέρες Ευχόμαστε σε όλους
ΚΑΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ευχόμαστε ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Με ΑΓΑΠΗ,
ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
* * *
Από τον Ιανουάριο 2014 μέχρι
το Δεκέμβριο 2014:
58.764 γεύματα μοιράστηκαν
στην τραπεζαρία.
248 τσάντες τροφίμων μοιράστηκαν σε φτωχές οικογένειες.
Αυτή την περίοδο, οι περισσότερες οικογένειες προέρχονται
από Αφγανιστάν, Σομαλία, Ιράκ
και Αίγυπτο.

2.761 άτομα πήραν ρούχα.
1.665 άτομα εξυπηρετήθηκαν
από την Κοινωνική Υπηρεσία
σε τομείς όπως συμβουλευτική, λήψη κοινωνικού ιστορικού,
έκδοση καρτών σίτισης και ρουχισμού, συμβουλευτική εργασίας, ψυχολογική υποστήριξη,
επισκέψεις και παραπομπές σε
φορείς και άλλες δράσεις.
737 οικογένειες έλαβαν πάνες
και γάλα.
28 άτομα παρακολούθησαν
δωρεάν μαθήματα Ελληνικής
και Αγγλικής γλώσσας.
3 σπουδαστές του τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας καθώς και
6 σπουδαστές από την Ιταλία
από το πρόγραμμα «Leonardo
da Vinci» εκπαιδεύτηκαν πάνω
στις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας καθώς επίσης βοήθησαν
και σε άλλους τομείς του Προσφυγικού Έργου, όπως συσσίτιο,
διανομή ρούχων και δημιουργική απασχόληση παιδιών.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα
για την προσφορά σας και την
εκτίμηση που πάντα δείχνετε
στο έργο της «Κάριτας Αθήνας
- Προσφυγικό Έργο».
Από τη Διοικούσα Επιτροπή
της Κάριτας Αθήνας-Προσφυγικό Έργο

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
διοργανώνει
θρησκευτική συναυλία
με χριστουγεννιάτικα άσματα
που θα αποδώσει η χορωδία του Ιερού
Ναού Ευαγγελιστρίας Ερμουπόλεως

την ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014
στις 19:00 στον Ιερό Ναό
Παναχράντου Βάρης
Μας καλεί να παρευρεθούμε.
Η προαιρετική εισφορά θα ενισχύσει
το Ησυχαστήριο Παναγίας της Ελπίδος.

H χάρη του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, η αγάπη του Θεού
Πατέρα και η η κοινωνία
του Αγίου Πνεύματος να σας
συνοδεύει πάντοτε στο νέο έτος.
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Από το Ευαγγέλιο κατά Λουκά, 1,26-38

Ένας Θεός που αναζητά σπίτι
στην καρδιά κάθε ανθρώπου
Χτυπά την πόρτα και περιμένει να του ανοίξουν
Για τους μεγαλύτερους

Κατά τον έκτο μήνα, ο Θεός
έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ
σε μια πόλη της Γαλιλαίας που
ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια
παρθένο αρραβωνιασμένη με
άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από
τη γενιά του Δαβίδ. Το όνομα
της παρθένου ήταν Μαριάμ.
Και όταν ο άγγελος μπήκε στο
σπίτι της, είπε: «Χαίρε, χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου». Αλλά
εκείνη ταράχθηκε απ’ αυτό το
λόγο και σκεπτόταν τι είδους
χαιρετισμός ήταν αυτός. Και
ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι βρήκες
χάρη κοντά στο Θεό. Και να, Θα
μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις
ένα γιο, που θα τον ονομάσεις
Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και
θα ονομασθεί Υιός του Υψίστου
και θα του δώσει ο Κύριος ο
Θεός το θρόνο του Δαβίδ του
πατέρα του, και θα βασιλεύσει
για πάντα πάνω στη γενιά του

ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ
στον Ι. Ναό Κινίου εις μνήμην
Καρμελίνας Αντ. Ξανθάκη, η
ανηψιά της Αργυρώ
30
Μαρίνου και Ελισάβετ Ρηγούτσου, η κόρη τους Αργυρώ
30
Πέτρου Χ. Ρούσσου, η σύζυγος Σοφία
50
στην Κάριτας Κινίου
Αντωνίου Ι. Σαλάχα , οι Νίκος
και Τερέζα Δαλεζίου,
30
Γεωργίου Γιαν. Μαραγκού,
η σύζυγος Αγνή
20
σε αναγκεμένη οικογένεια
και
10
στις Ενοριακές Καμπάνες.
στον Ενορ. Ναό του Μάννα
Αγγέλου και Ειρήνης Ροσσολάτου, τα Παιδιά τους
Γεώργιος Ροσσολάτος και
Ελπίδα Νικητίδη,
300
Των Γονέων τους, η οικογένεια Νικολάου Θάνου 2 0
για τις Ενοριακές Καμπάνες
Ανώνυμοι: 30 στην Κάριτας
Μάννα και 20 στις Ενοριακές
Καμπάνες
Ανώνυμες (... οι δύο αδελφές) στον Ι. Ναό Κινίου 100

Ιακώβ και η βασιλεία του δεν
θα έχει τέλος».
Είπε τότε η Μαριάμ στον
άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό,
αφού δε γνωρίζω άνδρα;» Κι ο
άγγελος απαντώντας της είπε:
«Το Άγιο Πνεύμα θα έλθει πάνω
σου και η δύναμη του Υψίστου
θα σε επισκιάσει. Για τούτο, και
το παιδί που θα γεννηθεί, θα
ονομασθεί άγιο, Υιός Θεού. Και
η Ελισάβετ η συγγενής σου, συνέλαβε γιο στα γηρατειά της
και αυτός είναι ο έκτος μήνας
της εγκυμοσύνης, αυτής που
την αποκαλούσαν στείρα. Διότι
για το Θεό κανένας λόγος δεν
είναι αδύνατος για να πραγματοποιηθεί». Είπε τότε η Μαριάμ:
«Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου.
Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με
το λόγο σου». Κι αναχώρησε
απ’ αυτήν ο άγγελος.
Λόγος του Κυρίου

ΔΩΡΕΕΣ

στο σύλλογο Εθελοντικής
Αιμοδοσίας Σύρου
Αντί μνημοσύνου, για την
εκταφή της μητέρας τους
Ελπίδας και στη μνήμη του
πατέρα τους Νικολάου, τα
παιδιά τους Ιωάννης και
Μαριάννα Πασσά 100,00
Εις μνήμη Ειρήνης Ροσσολάτου, η αδελφή της Σπέη
Σαρρή, 20,00

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Αικατερίνη του Πέτρου
Μαραγκού και της Νικολέττας Νικ. Ρούσσου (Πορτάρα), στις 13 Δεκεμβρίου στον
Ενοριακό Ναό του Μάννα
βαπτίστηκε.
Η Σέλμα-Ειρήνη και η
Αλίκη- Μαρίτα του Γεωργίου Ξανθάκη και της Άννας
Ξανθάκη - Πέτερσον στις
6/12/2014   στον Ενοριακό
Ναό του Αγίου Νικολάου
στην πόλη ΛΙΝΣΕΠΙΝΓΚ   της
ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 19-11-2014 στο Μάννα
η Ειρήνη Αγγ. Ροσσολάτου,
ετών 87

Διάβασε χωρίς βιασύνη το κείμενο, και στη συνέχεια σκέψου τις παρακάτω γραμμές:
Όταν ο Θεός καλεί κάποιον για να του αναθέσει μια αποστολή, δεν τον αφήνει μόνο του,
τον συνοδεύει με την χάρη Του, η οποία τον καθιστά ικανό, να ανταποκριθεί στην αποστολή
που του ανάθεσε.
Ο πιο ασφαλής τρόπος για να προσεγγίσουμε το Μυστήριο του Θεού είναι να το κάνουμε
μέσα από το πρίσμα του χαιρετισμού του αγγέλου.
«Χαίρε, χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου».
Ο τρόπος ύπαρξης του Θεού για τους ανθρώπους είναι:
ο Θεός είναι μαζί σου και σε αγαπά.
Και ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου απέναντι το Θεό είναι:
είμαι μπροστά στο Θεό που με αγαπά.
Μετά από μια τέτοια διαπίστωση η μόνη σωστή ανταπόκριση
είναι η διαθεσιμότητα και η γενναιοδωρία, όπως της Παναγίας.
Τώρα σκέψου πώς όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν στη ζωή σου.

Για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο
Σίγουρα ξέρεις τη προσευχή στην Παναγία το: “Χαίρε Μαρία”.
Απάγγειλέ την και έπειτα ψάξε στο κείμενο του Ευαγγελίου, διαβάζοντας το αργά, να εντοπίσεις τις φράσεις της προσευχής που είναι ίδιες με φράσεις του ευαγγελίου.
Διάβασε προσεκτικά το ευαγγέλιο και θα σου είναι εύκολο να λύσεις την παρακάτω ακροστιχίδα:

Ο Ιησούς προσδιορίζεται ως
Ο άγγελος είπε στην Μαρία: το
Με τον
Έτσι λένε την προσευχή
Το σημερινό
Ο άγγελος ανήγγειλε στην
Γαβριήλ λεγόταν ο
Πώς θα γίνει αυτό;
Θα βασίλευε πάνω στον
Για τον Θεό τίποτα δεν είναι
Ο Μάρκος Ν. Παλαιολόγος
στο Βήσσα στις 8-12-2014,
ετών 77

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Αννεζίτσα Αλ. Ρούσσου,
τεσσαρακονθήμερο, Δευτέρα 29/12 στις 4.30μμ στον
Εν. Ναό Πάγου.
Ειρήνη Αγγ. Ροσσολάτου,
τεσσαρακονθήμερο, Δευτέρα 29/12 στις 4.00μμ στον
Εν. Ναό Μάννα.

ΩΡΑΡΙΟ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ενορία Ευαγγελιστρίας
24/ 12, 21.30 Αγρυπνία και
Λειτουργία της Νύχτας
25/12, 09.00 Θ. Λειτουργία
Παρεκκλ. Αγ. Ιωσήφ , Φρερ
25/12, 10.00 Πανηγυρική
Αρχιερατική θ. Λειτουργία
στον Εν.Ναό
Σαββάτο 27/12, 18.00 Θ.
Λειτουργία στον Εν. Ναό
Κυριακή 28/12 09.00 Θ.
Λειτουργία Παρεκκλ. Αγ.
Ιωσήφ , Φρερ
28/12, 10.00 Θ. Λειτουργία
στον Εν. Ναό.
Τετάρτη 31/12 17.00 Αγ.Ώρα για τη λήξη του έτους
στον Εν Ναό.

Χ______
Α _ _ _ Πνεύμα θα έλθει επάνω σου.
Ι _ _ _ _ ήταν αρρεβωνιασμένη η Μαρία.
Ρ _ _ _ _ _ _ με πολλά Χαίρε Μαρία.
Ε _ _ _ _ _ _ _ _ είναι από το κατά Λουκά.
Μ _ _ _ _ _ ότι θα γίνει μητέρα.
Α _ _ _ _ _ _ που στάλθηκε στην Παναγία.
Ρ _ _ _ _ _ η Παναγία τον άγγελο.
Ι _ _ _ _ ο Γιός της Παναγίας Μαρίας.
Α _ _ _ _ _ _ είπε ο άγγελος στην Μαρία.

Πρωτοχρονιά 09.00 Θ. Λειτουργία Παρεκκλ. Αγ. Ιωσήφ,
Φρερ
Πρωτοχρονιά 11.00 Θ.
Λειτουργία στον Εν. Ναό.
Σαββάτο 03/1,18.00 Θ.Λειτουργία στον Εν. Ναό
Κυριακή 04/1, 09.00 Θ.
Λειτουργία Παρεκκλ. Αγ.
Ιωσήφ , Φρερ
04/1,10.00 Θ. Λειτουργία
στον Εν. Ναό.
Δεύτερα 05/1 18.00 Θ.Λειτουργία στον Εν. Ναό
Τρίτη, Θεοφανείων 06/1
09.00 Θ. Λειτ. Παρεκκλ. Αγ.
Ιωσήφ , Φρερ
06/1,10.00 Πανηγυρική
θ. Λειτουργία στον Εν. Ναό.
06/1, 17.00 Εσπερινός των
Θεοφανείων

syroswx.gr
11-12-2014
57,0 χιλ.
12-12-2014
10,6 χιλ.
Δεκέμβριος
112,0 χιλ.
7 μέρες βροχής.
2014 -2015
220,4 χιλ.
(Σημ. Το ημερολογιακό
έτος για την βροχόπτωση
είναι από 1 Σεπτεμβρίου έως
31 Αυγούστου.)

Στο προσκύνημα
της Φανερωμένης
Ανήμερα Χριστουγέννων,
στις 4,30 μ. μ.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς
(31-12-2014) στις 4,30 μ. μ.
Ανήμερα των Φώτων (6-12015) στις 4 μ.μ.)

από την ηλεκτρονική
εφημερίδα
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
(www.koinignomi.gr
στο webtv)
και από την ΑΙΓΑΙΟ
τηλεόραση
(Κυριακή 5 μμ. και
Δευτέρα 3 μμ.)

Βροχοπτώσεις: οι πληροφορίες είναι από www.

Οι οικογένειες που έχετε
αρρώστους
ή ηλικιωμένους,
καλείστε να τους προσφέρετε
τον Λόγο του Θεού,
εφόσον δεν μπορούν
να εκκλησιαστούν.
***

Ο Λόγος του Θεού
κάθε Κυριακή
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρωτ. Αρ. 4656/14			

Άνω Σύρος, 11 Δεκεμβρίου 2014

Προς
Τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμο,
Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
και προς
τους Σεβασμιοτάτους Μητροπολίτες, Μέλη της Ιεράς Συνόδου
Μακαριότατε,
Σεβασμιότατοι Αδελφοί εν Κυρίω,
Με λύπη πληροφορηθήκαμε τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στην Τήνο, τα
οποία προκάλεσαν μεγάλη βλάβη στο νησί της Παναγίας. Μερικά γεγονότα, ήταν πράγματι ακραία και απερίφραστα και δημοσίως τα καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε ιδιαίτερα
την απρεπή συμπεριφορά, μερικών διαδηλωτών, προς το πρόσωπο του Αγαπητού μας
Αδελφού Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ Δωροθέου Β’.
Η στάση της Καθολικής Εκκλησίας της Τήνου ήταν η ενδεικνυόμενη και απείχε από
κάθε συμμετοχή στην διαμαρτυρία των κατοίκων της Τήνου. Ο επιχώριος Αρχιεπίσκοπος
Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου, π. Νικόλαος, δεν αναμείχθηκε δημόσια στην όλη υπόθεση αλλά με τον λόγο του αποθάρρυνε τους δημιουργούς διαδηλώσεων ενάντια στον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δωρόθεο Β’. Εμείς επαινούμε τη στάση του.
Παρ’ όλα αυτά, το Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αδικεί
τους Καθολικούς της Τήνου (Δημοτικούς Σύμβουλους και δημότες) διότι τους παρουσιάζει ως υποκινητές των διαδηλώσεων υπό την Ηγεσία του Δημάρχου σχετικά με θέματα
του Ιδρύματος της Παναγίας Τήνου.
Μακαριότατε, Σεβασμιότατοι,
οι όποιες αντιδράσεις στα σχετικά άρθρα του Νόμου 4301/2014 που αναφέρονται στο
Π.Ι.Ι.Ε.Τ. δεν οργανώθηκαν από θρησκευτικές μη-ορθόδοξες ομάδες (πόσον μάλλον δεν
οργανώθηκαν από ομάδες Καθολικών) αλλά από τον Δήμο Τήνου που εκπροσωπεί τους
Δημότες της Νήσου Τήνου.
Όσοι συμμετείχαν δεν εκπροσωπούσαν κανένα δόγμα ή θρησκεία, αλλά μόνο το
Δήμο Τήνου. Στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν κλήθηκαν να συμπράξουν οι Καθολικοί
Χριστιανοί της Τήνου, αλλά οι Δημότες Τήνου.
Είναι γνωστό ποιοί οργάνωσαν τα θλιβερά πράγματι γεγονότα εναντίον Θεσμών και
Προσώπων του Ορθοδόξου Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος της Παναγίας Τήνου, δεν τις
οργάνωσαν οι Καθολικοί Χριστιανοί της Τήνου. Απεναντίας, με πρώτον και κύριον τον επί
τόπου Καθολικό Ιεράρχη, οι Καθολικοί της Τήνου σέβονται το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και δεν χάνουν
ευκαιρία να δηλώσουν την τιμή και την αγάπη τους προς το Ιερό αυτό Ίδρυμα και να
συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του. Εμείς δεν ξεχνούμε ότι ο αείμνηστος
Πάπας Ιωάννης – Παύλος ο Β΄, ενημερωθείς για την παγκόσμια εμβέλεια του Προσκυνήματος το απεκάλεσε «Η Λούρδη της Ανατολής».
Σας ζητούμε λοιπόν, να αφαιρεθεί η παράγραφος του Ανακοινωθέντος της Ιεράς
Συνόδου, που αναφέρεται στους Καθολικούς Χριστιανούς της Τήνου, διότι τους αδικεί
και δημιουργεί εντυπώσεις εις βάρος της Καθολικής Εκκλησίας και της τοπικής Εκκλησιαστικής Αρχής η οποία τήρησε την πρέπουσα και υποδειγματική στάση.
Ευχή μας είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο νησί της Τήνου να λυθεί
με νηφαλιότητα και με διάλογο, ώστε ταυτόχρονα να αυξήσει το σεβασμό, την αγάπη
και την ευλάβεια όλων προς την Μεγαλόχαρη Παναγία, προς όφελος της Εκκλησίας και
των Τηνίων.
Με την ευκαιρία αυτή, Μακαριότατε και Σεβασμιότατοι, δεχθείτε τις αδελφικές ευχές
μας για ευλογημένα Χριστούγεννα και αίσιον το νέο έτος 2015.
Με αδελφικό ασπασμό εν Κυρίω
Για την Ιερά Σύνοδο Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
+ Φραγκίσκος Παπαμανώλης
Επίσκοπος, τέως Σύρου, Θήρας και Κρήτης

Απόηχος του
ταξιδιού του Πάπα
στην Κων/πολη
Όπως συνηθίζουν οι τελευταίοι
Ποντίφικες, στο ταξίδι της επιστροφής ο άγιος Πατέρας είχε
στο αεροπλάνο μια εφ’ όλης της
ύλης συζήτηση με τους δημοσιογράφους, μακριά από τυπικότητες
και πρωτόκολλα.
1. Η προσευχή του Πάπα στο
Τζαμί
Ο πάπας ρωτήθηκε και για την
προσευχή του στο Τζαμί:
«Πήγα στην Τουρκία ως προσκυνητής, όχι ως τουρίστας. Και
ήρθα ειδικά για τη σημερινή
γιορτή, στον Πατριάρχη Βαρθο-

λομαίο. Όταν πήγα στο τζαμί δεν
θα μπορούσα να πω “εδώ τώρα
είμαι ένας τουρίστας”! Είδα εκείνο
το θαυμάσιο οικοδόμημα, ο μουφτής, με μεγάλη πραότητα, μου
εξήγησε θαυμάσια τα πράγματα,
όταν μου ανέφερε το πώς το Κοράνι μιλούσε για την Μαρία και
τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Εκείνη
τη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να
προσευχηθώ. Τον ρώτησα αν μπορούμε να προσευχηθούμε λίγο
και εκείνος απάντησε: “Ναι, ναι”.
Προσευχήθηκα για την Τουρκία,
για την ειρήνη, για τον Μουφτή,
για όλους και για μένα... Είπα:
“Κύριε, κάνε να τελειώσουμε με
αυτούς τους πολέμους”! Ήταν μια
στιγμή ειλικρινούς προσευχής».

2. Ο πόλεμος και τα πυρηνικά
όπλα.
Δεν έλειψαν και ερωτήσεις για
τον πόλεμο και τα πυρηνικά όπλα
«Είμαι πεπεισμένος ότι ζούμε
έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
τμηματικά, σε κεφάλαια, παντού.
Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν
έχθρες, προβλήματα πολιτικά
προβλήματα οικονομικά, προσπάθεια να σωθεί το σύστημα
που ο θεός-χρήμα βρίσκεται στο
κέντρο και όχι ο άνθρωπος. Υπάρχουν και εμπορικά συμφέροντα:
ιδιαίτερα η κυκλοφορία και η
εμπορία των όπλων που είναι κάτι
το τρομακτικό, αυτή τη στιγμή
είναι το ισχυρότερο αλισβερίσι.
Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο, κατηγορήθηκε η Συρία ότι είχε χημικά

Προς του Γονείς των παιδιών
που Κατηχούνται στα Κατηχητικά Κέντρα
της Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας της Σύρου
Αγαπητοί μου,
Θα ήθελα με αυτή την επιστολή να σας κάνω γνωστό ότι,
όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε προγραμματίσει
μία ωραία Χριστουγεννιάτικη Εορταστική Εκδήλωση
για όλα τα παιδιά που παρακολουθούν την Κατήχηση στα
δύο Κατηχητικά μας Κέντρα (στο σχολείο των Φρερ και στο
Ποιμαντικό Κέντρο στην Ποσειδωνία). Η εορταστική αυτή
εκδήλωση θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015, στις 4:30μ.μ. στους χώρους της Ενορίας της Βάρης.
Αγαπητοί γονείς, θα χαρώ ιδιαίτερα όταν σας δω να συνοδεύετε τα παιδιά σας, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι θα
τους δώσετε και ένα παράδειγμα εκκλησιασμού. Εξάλλου, η
οικογένεια που προσεύχεται μαζί μένει ενωμένη.
Έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι τα παιδιά ευχαριστιούνται με αυτή την εκδήλωση που έχει ως επίκεντρο τα ίδια
και τα κατηχεί στη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι
καταλαβαίνουν ότι και για σας, το επίκεντρο της ζωής σας
είναι τα ίδια τα παιδιά σας. Αυτή η εκδήλωση εκφράζει και
την συμπαράσταση της Εκκλησίας στην δική σας αποστολή.
Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:
Στις 4:30μ.μ. θα αρχίσει, στο Ναό, η Θεία Λειτουργία,
ιδιαίτερα προετοιμασμένη για τα παιδιά ώστε να συμμετέχουν ενεργά.
Αμέσως μετά, τα παιδιά θα περάσουν στην ενοριακή αίθουσα για μια μικρή γιορτή με κάλαντα, χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, δώρα και την κοπή της Βασιλόπιτας. Γύρω στις
6:30μ.μ. θα τελειώσει η εκδήλωση.
Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για την προσπάθεια που καταβάλλετε ώστε το παιδί
σας να συμμετέχει στην Κατήχηση και να ευχηθώ σε
εσάς και σε όλη την οικογένειά σας «Καλά και Άγια
Χριστούγεννα». Εορτάστε χριστιανικά αυτές τις ημέρες
και χαρείτε, στολίστε τα σπίτια σας με μια απλή και ταπεινή φάτνη δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά σας και
σε εσάς έχοντας το βρέφος Ιησού στο σπιτικό τους να
το έχουν και μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους.
Με την αγάπη του Χριστού
† Πέτρος Στεφάνου
Επίσκοπος Σύρου, Θήρας και Κρήτης

Στον Αγ. Νικόλαο
και την Παναγία του Ροδαρίου
στη Μήλο
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, μια ομάδα δώδεκα ατόμων από
τη Σύρο με επικεφαλής από τον πατέρα Αντώνιο Βουτσίνο, ταξίδεψαν στον Αδάμαντα Μήλου όπου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον πατέρα Αντώνιο
Βουτσίνο. Στον εν γένει γιορτασμό συμμετείχαν κάτοικοι της Μήλου, μέλη του συλλόγου ΕΦΑ μαζί με τον δραστήριο πρόεδρο του
τοπικού συμβουλίου του Αδάμαντα, Παπικινό Βασίλη.
Τις πιο θερμές μας ευχαριστίες στο σύλλογο και στον πρόεδρο,
για τον εξωραϊσμό (άσπρισμα εσωτερικό και εξωτερικό) του Ναού
και την άψογη φιλοξενία τους.
Την Τρίτη, τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία στον άλλο Καθολικό Ναό
της Μήλου, αφιερωμένο στην Παναγιά του Ροδαρίου (Ροζάρια).
Με τις καλύτερες εντυπώσεις από την επίσκεψή μας στη Μήλο το
απογευματάκι της Τρίτης πήραμε το καράβι για τη Σύρο.
Κατερίνα Χριστοφόρου
όπλα. Πιστεύω ότι η Συρία δεν
ήταν σε θέση να φτιάξει τα χημικά
όπλα. Κάποιοι λοιπόν τους τα πούλησαν. Ίσως κάποιοι από αυτούς
που αργότερα τους κατηγόρησαν
για την κατοχή τους; Σε αυτό το
αλισβερίσι όπλων υπάρχει πάρα
πολύ μυστήριο.
Όσο για την ατομική βόμβα,
δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν
έμαθε. Ο Θεός μας δώρισε τη
δημιουργία ώστε μέσα από την
τριβή μαζί της να περάσουμε
από την έλλειψη κουλτούρας στη
διαμόρφωση μιας κουλτούρας.

Ο άνθρωπος με την επιστήμη
του, έφτασε και στην πυρηνική
ενέργεια, με την οποία μπορεί να
εξυπηρετήσει τόσα πολλά, καλά
πράγματα, αλλά την χρησιμοποιεί
επίσης και για να καταστρέψει
την ανθρωπότητα. Δεν θέλω να
μιλήσω για το τέλος του κόσμου,
αλλά αυτό είναι μια κουλτούρα
που εγώ την αποκαλώ ‘τερματικό σταθμό’, δηλαδή θα πρέπει
να ξεκινήσουμε και πάλι, σχεδόν
από το τίποτα, όπως και οι πόλεις
του Ναγκασάκι και της Χιροσίμα».

