“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31

ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΟΡΕΙΑ
ORTHODOX WAY

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1983

PATRIARCHAL
TORONTO
ORTHODOX
THEOLOGICAL
ACADEMY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑ) • 86 Overlea Blvd (1 Patriarch Bartholomew Way) Toronto, Ontario M4H 1C6 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 • Νο. 354

...Το φυλάξασθαι...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Οι αρχαίοι πρόγονοί μας, σοφοί και πανέξυπνοι είπαν.
«Χαλεπώτερον εστί το φυλάξασθαι τα αγαθά του
κτήσασθαι».
Οι ήρωες πρόγονοί μας, νηστικοί, αγράμματοι, ρακένδυτοι,
σκλάβοι, σοφοί και συνετοί, κατάλαβαν την αξία της
ελευθερίας και των τόσων άλλων αγαθών τα οποία είχαν
χάσει και πραγματοποίησαν την επανάσταση του 1821.
Ξεσηκώθηκαν και πέτυχαν το ακατόρθωτο. Απέκτησαν
ελευθερία. Πατρίδα. Οικογένεια. Ορθοδοξία.
Ελευθερία δεν είχαν. Ήσαν σκλάβοι στους Τούρκους. Δεν
υπήρχαν τότε ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σκλάβος ήταν
σκλάβος και η θέση του ήταν κατώτερη από τη θέση των
ζώων. Γι’ αυτό και έλεγαν: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη
ζωή παρά σαράντα (40) χρόνια σκλαβιά και φυλακή».
Πολέμησαν και απέκτησαν την ελευθερία τους.
Πατρίδα δεν είχαν. Απέκτησαν μία μικρή πατρίδα. Σιγάσιγά την μεγάλωσαν. Και τώρα έχουμε μία πατρίδα που
πράγματι είναι μεγάλη, καίτοι πολλά μέρη της είναι ακόμη
ανελεύθερα.
Οικογένεια δεν είχαν. Είχαν, αλλά δεν την όριζαν. Με το
σατανικό σχέδιο των γενίτσαρων, οι Τούρκοι έπαιρναν τα
παιδιά τους, τα εξισλάμιζαν και τα εκτούρκευαν και τα
έβαζαν να σκοτώνουν τους ίδιους τους γονείς τους και τα
αδέλφια τους. Με την ελευθερία και την πατρίδα απέκτησαν
και οικογένεια.
Ορθοδοξία είχαν και δεν είχαν. Οι Τούρκοι έκαναν ό,τι
ήθελαν και δεν σέβονταν την πίστη των χριστιανών. Τους
ονόμαζαν γκιαούρηδες, δηλαδή άπιστους. Δεν σέβονταν
τίποτε από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Με την
ελεύθερη πατρίδα, μπορούσαν πλέον να εξασκούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Όλα πήγαιναν πολύ καλά μέχρι που μας βρήκαν άλλα
κακά. Αρχίσαμε, αυτά που αποκτήσαμε να μην μπορούμε
να τα φυλάξουμε. Σιγά-σιγά αρχίσαμε να χάνουμε την
πίστη μας. Την Ορθοδοξία. Επεκράτησε η θεωρία, ότι ο
άνθρωπος είναι ανώτερος από τον Θεό. Πολλοί ξέχασαν τα
ορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη.
Η οικογένεια άρχισε να διαλύεται. Καταργείται σιγά-σιγά
ο θρησκευτικός γάμος. Αντικαθίσταται με τον πολιτικό. Τα
διαζύγια πληθαίνουν. Και ήλθε και ένα καινούργιο πράγμα.
Ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Το αγαθό της οικογένειας που
αποκτήσαμε αρχίζει να χάνεται.
Η πατρίδα μας υποφέρει. Απειλείται από όλες τις μεριές.
Εάν δεν προσέξουμε, θα αρχίσουμε να χάνουμε κομμάτια
της. Αυτό σημαίνει, πως το αγαθό της πατρίδας που
αποκτήσαμε, είναι δυσκολότερο να το φυλάξουμε. Να το
διατηρήσουμε. Καθήκον μας, όμως, είναι να ελευθερώσουμε
και τα τμήματα εκείνα της πατρίδας μας που είναι ακόμη
σκλαβωμένα.
Με όλα αυτά αρχίζουμε να χάνουμε και το πολυτιμότερο
αγαθό που είναι η ελευθερία μας. Και η ελευθερία μας
απειλείται από παντού. Απειλείται από εξωτερικούς, αλλά
και εσωτερικούς εχθρούς. Όλοι γνωρίζουμε τις διαθέσεις
των γειτόνων μας στην πατρίδα μας Ελλάδα. Κι εμείς
χρειάζεται να επαγρυπνούμε. Να μη φοβόμαστε κανένα.
Να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για να υποστηρίξουμε
την ελευθερία μας. Την πατρίδα μας. Την οικογένειά μας.
Την πίστη μας.
Πως θα το κάνουμε αυτό εμείς εδώ στον Καναδά; Πολύ
απλά.
Θα είμαστε καλοί Καναδοί πολίτες, αλλά συγχρόνως θα
μείνουμε και Έλληνες στην ψυχή και στην καρδιά. Θα
υποστηρίζουμε τον Καναδά, αλλά και την πατρίδα μας
Ελλάδα. Θα ζούμε και θα υποστηρίζουμε την ελευθερία
μας, αλλά και την ελευθερία όλων των άλλων ανθρώπων.
Θα κρατήσουμε την οικογένειά μας αγνή. Τίμια. Ορθόδοξη.
Καλά όλα αυτά, αλλά δεν φτάνουν. Το παρόν είναι εδώ,
αλλά και το μέλλον έρχεται. Εάν πράγματι θέλουμε να
διατηρήσουμε τα αγαθά που αποκτήσαμε ή που απέκτησαν
οι πρόγονοί μας πρέπει να φροντίσουμε, ώστε και τα παιδιά
μας να μείνουν με τα ίδια ιδανικά και να κάνουν το ίδιο. Να
γαλουχούνται μέσα στο πνεύμα της ελευθερίας. Στο πνεύμα
των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών. Στο πνεύμα της
πραγματικής οικογένειας.
Με αυτές τις σκέψεις και με απόφαση να ζούμε τα
ανωτέρω, ας γιορτάσουμε και φέτος την επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821.

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
Χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, ἐφθάσαμεν καί ἐφέτος
εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό
στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, διά νά καθάρωμεν
ἑαυτούς, συνεργοῦντος τοῦ Κυρίου, ἐν προσευχῇ, ἐν
νηστείᾳ καί ταπεινώσει, καί νά εὐτρεπισθῶμεν πρός
ἔνθεον βίωσιν τῶν σεπτῶν Παθῶν καί ἑορτασμόν τῆς
λαμπροφόρου Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μέσα εἰς ἕνα κόσμον πολλαπλῶν συγχύσεων, ἡ
ἀσκητική
πεῖρα
τῆς
Ὀρθοδοξίας
ἀποτελεῖ
τιμαλφέστατον πνευματικόν κεφάλαιον, ἀνεξάντλητον πηγήν θεογνωσίας καί ἀνθρωπογνωσίας. Ἡ
εὐλογημένη ἄσκησις, τό πνεῦμα τῆς ὁποίας διαποτίζει
σύνολον τόν καθ᾿ ἡμᾶς τρόπον τοῦ βίου, - «Ἀσκητισμός
εἶναι ὁλόκληρος ὁ Χριστιανισμός»-, δέν ἀποτελεῖ
προνόμιον τῶν ὀλίγων ἤ τῶν ἐκλεκτῶν, ἀλλά
«ἐκκλησιαστικόν γεγονός», κοινόν ἀγαθόν, κοινήν
εὐλογίαν, καί κοινήν κλῆσιν διά πάντας ἀνεξαιρέτως τούς πιστούς. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες δέν εἶναι, βεβαίως,
αὐτοσκοπός, δέν ἰσχύει ἡ ἀρχή «ἡ ἄσκησις διά τήν ἄσκησιν». Ὁ στόχος εἶναι ἡ ὑπέρβασις τοῦ ἰδίου
θελήματος καί τοῦ «φρονήματος τῆς σαρκός», ἡ μετάθεσις τοῦ κέντρου τῆς ζωῆς ἀπό τήν ἀτομικήν
ἐπιθυμίαν καί τό «δικαίωμα» εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην, κατά τό βιβλικόν, «μηδείς τό ἑαυτοῦ
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Ευαγγελισμός
και Επανάσταση
Ο άρρηκτος δεσμός
Ορθοδοξίας και
Ελληνισμού
Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα εορτασμού της
επανάστασης του 1821, αλλά και ημέρα κατά την οποία
εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Οι λόγοι
που οδήγησαν στον κοινό εορτασμό τους, ποικίλουν.
Όπως, βέβαια ποικίλουν και τα έθιμα της ημέρας στην
πλούσια λαογραφική μας παράδοση.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η θεομητορική αυτή
εορτή, περιλαμβάνεται στο δωδεκάορτο και είναι η μόνη
από τις πέντε μεγάλες θεομητορικές εορτές, η οποία
βασίζεται στην Καινή Διαθήκη, καθώς οι υπόλοιπες
βασίζονται στην απόκρυφη γραμματεία.
Ωστόσο, δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς άρχισε να
εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η εορτή
εμφανίζεται στη Συρία, την Μ. Ασία, αλλά και την
Κωνσταντινούπολη πριν το 431.
Το 560 ο Ιουστιανιανός ο Α’ προέβαλε την 25η
Μαρτίου, ως την κατάλληλη ημέρα για τον εορτασμό

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Μια πληθώρα διαφορετικών λόγων οδήγησαν
στη συγκεκριμένη καθιέρωση.
Καταρχάς, η ήμερα της συλλήψεως του Ιωάννη
του Προδρόμου, δηλαδή η 24η Σεπτεμβρίου,
συνέπιπτε με τη φθινοπωρινή ισημερία,
δεδομένου ότι την ήμερα αυτή, κατά την οποία
οι Εβραίοι εόρταζαν την εορτή του Εξιλασμού,
δέχθηκε ο Ζαχαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ
το μήνυμα ότι θα αποκτήσει υιό.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3

Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης,
προστάτιδος των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων Καναδά στον Ι.Ναό Αγ.
Νικολάου, Τορόντο, όπου υπάρχει και
το παρεκκλήσι της Αγ. Φιλοθέης.
Vespers to Saint Philothei, Patron
Saint of the Metropolis Philoptochos
of Canada at St. Nicholas Greek
Orthodox Church in Toronto, where
there is also a small chapel dedicated
to St. Philothei.
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
Ο Ευαγγελισμός
της Θεοτόκου

Την ημέρα αυτή, ο αρχάγγελος Γαβριήλ,
σταλμένος από το Θεό, παρουσιάζεται στην
Παρθένο Μαρία και της αναγγέλει ότι θα
γεννήσει γιο, θα τον ονομάσει Ιησού και θα
γίνει ο Σωτήρας του κόσμου. Το χαρμόσυνο
αυτό γεγονός γιορτάζει η εκκλησία μας στις
25 Μαρτίου.

Το Τριώδιο

Η Επανάσταση του 1821
25η Μαρτίου
Είναι η μεγάλη επανάσταση του ελληνικού έθνους που
οδήγησε στην απελευθέρωση από την τουρκοκρατία και
στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το κίνημα της
ανεξαρτησίας άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου 1821, πρώτα
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στο Ιάσιο της Μολδαβίας
υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ταυτόχρονα
εκδηλώθηκε και στον κυρίως ελληνικό χώρο. Το 1822
είχε εδραιωθεί εδαφικά στην Πελοπόννησο, στη Στερεά
Ελλάδα και σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Η επανάσταση
αυτή δεν ήταν η μόνη. Είχαν προηγηθεί πολλές άλλες. Η
τελευταία (του 1821) πέτυχε, γιατί ήταν η πιο καθολική
και η πιο οργανωμένη. Παρόλη την τουρκική κατοχή ο
ελληνισμός είχε αρχίσει να προοδεύει. Ετσι, αναπτύχθηκε
η βιοτεχνία, το εμπόριο, η ναυτιλία και δημιουργήθηκε μια
ισχυρή οικονομική τάξη στο εσωτερικό και στις παροικίες
του εξωτερικού. Επίσης, επηρεασμένοι από τον ευρωπαϊκό
διαφωτισμό, δημιούργησαν τον ελληνικό διαφωτισμό
και παίρνοντας αφορμή από τη Γαλλική επανάσταση
οργάνωσαν και δημιούργησαν τη Φιλική Εταιρεία, που
κατόρθωσε αμέσως και διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό
χώρο, ως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα χρόνια που
ακολούθησαν, η επανάσταση πέρασε διάφορες φάσεις και
το 1825 κινδύνευσε σοβαρά με την επέμβαση των Αιγυπτίων.
Ομως, στο τέλος του 1825, με τη μεσολάβηση των Μεγάλων
Δυνάμεων, ένα τμήμα του ελληνικού χώρου ελευθερώθηκε
και δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος. Στη
διάρκεια του αγώνα, ξεχώρισαν πολλές ηγετικές μορφές
αγωνιστών, όπως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός (1771-1826).
Ηταν ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο κατά την επανάσταση στην Πελοπόννησο.
Σήκωσε το λάβαρο (σημαία εκείνων των χρόνων) και
συγχρόνως μαζί με τους άλλους αγωνιστές, όπως ο Θεόδωρος
Κολοκτρώνης, ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Ανδρέας
Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και πολλοί άλλοι,
ξεσήκωσαν και τους άλλους Ελληνες για την απελευθέρωση.
Το γεγονός της επανάστασης και της μετέπειτα ολικής
απελευθέρωσης της χώρας από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει
η Ελλάδα στις 25 Μαρτίου. Ο Ελληνισμός απανταχού της
γης τιμά την 25η Μαρτίου με στρατιωτικές και μαθητικές
παρελάσεις, σχολικές εκδηλώσεις καθώς και καταθέσεις
στεφάνων στη μνήμη εκείνων που «έπεσαν
υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Περισσότερο από δύο μήνες κάθε χρόνο είναι
αφιερωμένοι στην ξεχωριστή αυτή περίοδο,
το Τριώδιο (που περιλαμβάνει τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα).
Είναι μια περίοδος πνευματική, κατανυκτική,
η πλέον εμπνευσμένη, κατάφορτη από
υψηλές αναζητήσεις, η πλουσιότερη σε
νοήματα. Περίοδος νοσταλγίας και αναμονής
του Πάσχα, κατάλληλης προπαρασκευής και
πνευματικής προετοιμασίας των πιστών για
την εορτή των εορτών. Κορυφαία ευκαιρία προσέγγισης στο
νόημα και τις λεπτομέρειες της χριστιανικής πίστης, έντονης
βίωσης της λειτουργικής ζωής, επαναβεβαίωσης των αρχών,
των αξιών και των στόχων της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων είναι μια
αρχαία χριστιανική Λειτουργία που τελείται κατά τη διάρκεια
της Μεγάλης Σαρακοστής και διακρίνεται για την κατάνυξη
και μεγαλοπρέπεια.
Η Λειτουργία αυτή τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
στη διάρκεια των έξι εβδομάδων της Μεγάλης Σαρακοστής,
καθώς επίσης την Μεγάλη Δευτέρα την Μεγάλη Τρίτη και
την Μεγάλη Τετάρτη, στην Εβδομάδα των Παθών. Κατά
τη Λειτουργία αυτή δεν καθαγιάζονται στη Προσκομιδή τα
Τίμια Δώρα, αλλά για την Θεία Μετάληψη προσφέρονται τα
καθαγιασμένα Δώρα από την προηγούμενη Κυριακή ή από
άλλη Θεία Λειτουργία.
Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τελείται
σε συνδυασμό με την Ακολουθία του Εσπερινού. Συγκεκριμένα
αφού ψαλλούν τα λεγόμενα "εσπέρια" και γίνει η "Μικρή
Είσοδος", αναγιγνώσκονται δύο αποσπάσματα από την
Παλαιά Διαθήκη κατά τη διάρκεια των οποίων ο ιερέας,
κρατώντας στο ένα χέρι λαμπάδα και στο άλλο το θυμιατό
εξέρχεται της Ωραίας Πύλης εκφωνώντας το "Σοφία ορθοί! Φως
Χριστού φαίνει πάσιν". Ακολουθεί ο ύμνος "Κατευθυνθήτω η
προσευχή μου..." που ψάλλεται έξι φορές και στη συνέχεια ο
ιερέας καλεί τους κατηχουμένους να εξέλθουν του κυρίως
ναού, ενώ στη συνέχεια αντί του Χερουβικού ύμνου ψάλλεται
ο υπέροχος ύμνος "Νυν οι δυνάμεις των Ουρανών...".
Αμέσως μετά, ακολουθεί η ιδιόρρυθμη κατανυκτική και
με απόλυτη σιγή έξοδος των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων,
φερόμενα από τον λειτουργό στο ύψος της κεφαλής του
καλυπτομένης από τον "αέρα". Μετά την Είσοδο στο Ιερό
Βήμα, συνεχίζει η Λειτουργία όπως η Λετουργία της Κυριακής.

Οι Χαιρετισμοί

Κάθε Παρασκευή βράδυ, τις πέντε πρώτες εβδομάδες
της Μεγάλης Σαρακοστής, ψάλλονται στις εκκλησίες οι
Χαιρετισμοί. Έτσι συνηθίσαμε να λέμε την ακολουθία του
Ακάθιστου Ύμνου για το πολλά Χαίρε (132) που απευθύνονται
στην Παναγία. Γραμμένος για τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου ο Ύμνος αυτός συνδέθηκε και με το μεγάλο
ιστορικό γεγονός της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης το
626. Ενώ ο βασιλιάς Ηράκλειος και ο στρατός πολεμούσαν

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2019, το
ελληνικό θεατρικό εργαστήρι του
σχολείου παρουσίασε το έργο «Η Μαντάμ Σουσού» του
Ψαθά διασκευασμένο για παιδιά.Συγχαρητήρια στις
εκπαιδευτικούς Α. Βρεττού και Σ. Σμυρνιούδη , στους
ταλαντούχους μικρούς θεατρίνους και στους εθελοντές
για την αξιέπαινη παράσταση. (Φωτο δεξιά)
Οι έλεγχοι προόδου του β’ τριμήνου στάλθηκαν στα
σπίτια των μαθητών-τριών την Παρασκευή 1η Μαρτίου
2019 .
Στις 4 Μαρτίου τα παιδιά των νηπιαγωγείων
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ο χορός
των 26 γραμμάτων» στο Young People’s Theatre.
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου οι μαθητές-τριες
ντύθηκαν με αποκριάτικες
φορεσιές για να γιορτάσουν
το καρναβάλι.
Την περίοδο των 49
ημερών από την Καθαρή
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
μέχρι το Μεγάλο Σάββατο
προετοιμαζόμαστε
για να δεχτούμε την
Ανάσταση του Χριστού.
Καλή Σαρακοστή!
Ο μήνας Μάρτιος έχει
καθιερωθεί στην επαρχία
του Οντάριο ως μήνας της
Ελληνικής Κληρονομιάς
και η 25η Μαρτίου ως Ημέρα
Ελληνικής Κληρονομιάς!
Η εορτή του Ευαγγελισμού,
είναι η πιο μεγάλη εορτή
μέσα στο Μάρτη γι αυτό
και σε ορισμένα μέρη της
πατρίδας μας ονομάζουν

το μήνα Βαγγελιώτη.
Τη διάρκεια του διακοπών
του Μαρτίου (March Break)
λειτουργεί κατασκήνωση
στις σχολικές μας
εγκαταστάσεις. Στην
κατασκήνωση τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να
παίξουν, να κάνουν
χειροτεχνίες, να
μάθουν καινούρια
πράγματα. αλλά και
να ξεκουραστούν!
Την Κυριακή 24
Μαρτίου 2019, θα λάβουμε
μέρος στην παρέλαση της
25ης Μαρτίου στην οδό
Ντάνφορθ.
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου
για μια διδακτική ώρα θα κλείσουμε

στα ανατολικά σύνορα τους Πέρσες, την Πόλη πολιόρκισαν
από στεριά και θάλασσα οι Άβαροι. Η πίστη στην προστασία
της Παναγίας εμψύχωσε τους πολιορκημένους και έσωσε τη
βασιλεύουσα. Τις ευχαριστίες για τη νίκη, η Πόλη προσφέρει
με ύμνο στην Παναγία, που έχει ακατανίκητη δύναμη και
την παρακαλεί να την ελευθερώσει από κάθε είδους κίνδυνο.

Η Μετάνοια

Συχνά από τα προβλήματα της καθημερινότητας,
λησμονούμε αυτό που θα πρέπει να αποτελεί τη διαρκή
προτεραιότητά μας: Την εκζήτηση της βασιλείας του Θεού.
(Ματθ. 6,33) και την πνευματική μας ολοκλήρωση, την
τελείωσή μας. (Ματθ. 5,48).
Ο κοινωνικός περίγυρος ίσως μας επηρεάζει.
Η Εκκλησία ως ζωντανή συνέχεια του Χριστού μάς καλεί
να είμαστε σε αφύπνιση και εγρήγορση, ιδιαίτερα σ' αυτή τη
χρονική περίοδο που διανύουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή.
Η μετάνοια σ'αυτή την κρίσιμη καμπή της ζωής του
ανθρώπου αποτελεί υψηλόπνοο και δυνατό πνευματικό
αγώνισμα. Η μετάνοια αποτελεί κάθετη τομή.
Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς
της Ρώμης θα τονίσει: “Ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο
θάνατος ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή,
την οποία έφερε ο Χριστός, ο Κύριός μας” (Ρωμ. 6.23).
Η μετάνοια, παρατηρεί σύγχρονος θεολόγος, ‘δεν είναι
συμμόρφωση προς τον νόμο, είναι συγκλονιστική συνάντηση
με τον Χριστό’. (Olivier Clement).
“Κύριε μνήσθητί μου, εν τη Βασιλεία Σου” (Λουκ. 23.42).
“Σήμερον μετ' εμού έση εν τω παραδείσω” (Λουκ. 23.43).
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει το πρώτο κήρυγμα
του Ιησού και λέγει χαρακτηριστικά: “Μετά τη σύλληψη
του Ιωάννου, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυττε το
χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού.
Συμπληρώθηκε, έλεγε, ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η
Βασιλεία του Θεού: Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο
αυτό μήνυμα” (Μαρκ. 1.14).
Μετάνοια σημαίνει ανατροπή της φθοράς και ολοκλήρωση
του προσώπου του ανθρώπου. Σημαίνει ταπείνωση,
αναδίπλωση και ετοιμασία για την εκτίναξη μέσα στον όμορφο
κόσμο της αγάπης του Θεού.
Η ταπείνωση είναι το εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο
φυτρώνει το δέντρο της μετανοίας. Είναι ταυτόχρονα “θυσία
των πάντων και επώδυνη κένωση” θα μας πει ο γέροντας π.
Βασίλειος Γοντικάκης στο “Εισοδικό”.
Ό,τι είναι το αλάτι για κάθε τροφή τούτο είναι η ταπείνωση
για κάθε αρετή.
Η ταπείνωση γίνεται δίαυλος επικοινωνίας του ανθρώπου
με την αγάπη του Θεού. Ολοκληρώνεται πνευματικά και ηθικά
ο άνθρωπος με τη Χάρη του Θεού.
Και η Χάρη του Θεού προσφέρεται πλούσια και ευεργετικά
μέσα από τα άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι η μετάνοια είναι μια φώτιση,
μια μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μετάνοια σημαίνει:
Ν' ανοίξουμε τα μάτια μας στη θεϊκή ακτινοβολία και να
διαπιστώσουμε ότι “ο Θεός αγάπη έστι” (Α' Ιωαν. 4.16).
Και τούτο πραγματώνεται όταν συναντάται η ανθρώπινη
θέληση με τη Χάρη του Θεού.
Τέλος, η μετάνοια είναι ένας ατέλειωτος δρόμος, μια διαρκής
κατάσταση που δεν σταματάει ποτέ.
Δεν υπάρχει τέλος στη μετάνοια γιατί τούτο θα σήμαινε
τέλεια ομοίωση με τον Θεό. Έτσι την έζησαν οι άγιοι της
Εκκλησίας μας. Έτσι ας προσπαθήσουμε να την ζήσουμε και
εμείς.
Αυτή ας είναι η προσευχή μας: “Κύριε, δώρησαί μοι
μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησίν
Σου”.

τα φώτα του σχολείου για να συμβάλλουμε κι εμείς στην
παγκόσμια Ώρα της Γης (Earth Hour 30 Ματρίου 2019).
Στον διαγωνισμό για την
«Πολιτιστική
δράση εορτής της
Εθνικής Επετείου
25η Μαρτίου
1821» το σχολείο
μας κέρδισε το
Β' βραβείο από
τον Πατριωτικό
Όμιλο Απογόνων
Αγωνιστών του
1821και ιστορικών
γενών της Ελλάδας!
Η σχολική
εορτή της 25ης
Μαρτίου θα γίνει
την Κυριακή 31
Μαρτίου 2019 το
απόγευμα στο Μητροπολιτικό κέντρο. Την ίδια ημέρα θα
λάβει μέρος και ο διαγωνισμός ορθογραφίας “Spelling
Bee”των βορείων προαστείων.
Ευχαριστούμε θερμά τις εκπαιδευτικούς κυρίες
Αναγνωστόπουλου και Ρούβα, που βοήθησαν στην
προετοιμασία των μαθητών-τριών.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές
του εγκαταστάσεις , ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,
το επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα, η διδασκαλία των ελληνικών , των
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης πίστης, και το
ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες των
παιδιών για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία.
Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ:
416-463-7222,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca,
ιστοσελίδα www.mgos.ca
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Τι είναι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας;
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Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα,
γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους,
ευχαριστίες και προσευχές.
Μέσα υπάρχουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι βασικές
διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπησή του, το ρόλο
της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά
Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και
τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό και την Παναγία γι’ αυτό τον αγώνα.
Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός,
ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών.
Το ποίημα είναι μελοποιημένο (έχει μουσική) και ανήκει στο είδος κλασικής
μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο». Έχει 24 στροφές («οίκους»),
που αρχίζουν, με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου.
Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για πολλούς άλλους αγίους,
αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η βασική έμπνευση για όλους τους
άλλους που έχουν γραφτεί μετά.
Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε από την
επίθεση των Αβάρων μετά από παρέμβαση της Παναγίας, όλοι έψαλλαν
στην Αγία Σοφία τον Ακάθιστο Ύμνο όρθιοι (από εκεί και το όνομά του)
και τότε μάλλον γράφτηκε το πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερμάχω
Στρατηγώ».
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ,
τις πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Για την ακρίβεια, κόβουμε
τους Χαιρετισμούς σε 4 κομμάτια (λέγονται «4 στάσεις» και λέμε από ένα
κάθε Παρασκευή, ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκληρο το έργο.
Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με τη μουσική τους ο ιερέας. Πριν
απ’ αυτό, οι ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο περίφημο μουσικό και ποιητικό
έργο, που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών» (οι κανόνες είναι ένα άλλο
είδος βυζαντινής κλασικής μουσικής) και δημιουργός του είναι ένας ακόμη
κορυφαίος ποιητής και μουσικός του Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος.
Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν
να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη
προσευχή. Από τις πολλές φορές, συχνά τους μαθαίνουν απ’ έξω.
Η συνήθεια αυτή είναι πολύ ωραία και σωστή, αφού οι ορθόδοξοι
προτιμούμε να προσευχόμαστε με τις προσευχές της Εκκλησίας, παρά με
προσευχές που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή (αν και λέμε στο Θεό και
τέτοιες, αυτοσχέδιες, προσευχές). Ένας λόγος είναι ότι έτσι ο νους μας
ξεκουράζεται και μπορεί να γίνει η προσευχή κυρίως με την καρδιά, δηλ.
να στραφούμε ψυχικά προς το Θεό, χωρίς να απασχολούμαστε με το να
φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα λόγια που θα του πούμε.
Και φυσικά, όταν διαβάζουμε μια προσευχή από βιβλίο (π.χ. τους
Χαιρετισμούς ή ένα παρακλητικό κανόνα), ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να
πούμε στην Παναγία, στο Θεό ή σε έναν άγιο – κι εκείνος επίσης το ξέρει
(ακόμα κι αν εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε να του πούμε, εκείνος ξέρει τι
υπάρχει στην καρδιά μας και, καθώς στρεφόμαστε προς εκείνον πνευματικά
μέσω της προσευχής που διαβάζουμε, είναι σαν να του το λέμε).
vimaorthodoxias.gr

Η νίκη της καλοσύνης
και της υπομονής
Μια πολύ γλυκιά κυρία, μου διηγήθηκε τα παρακάτω:
–Τον άνδρα μου τον παντρεύτηκα με προξενιό. Όμως
χωρίς να το ξέρω, εκείνος αγαπούσε και είχε χρόνια δεσμό
με μια κοπέλα, που οι δικοί του δεν την ήθελαν, αλλά αυτός
δεν έπαψε ποτέ να την αγαπά.
Παντρευτήκαμε. Η μέρα του γάμου ήταν πολύ όμορφη.
Όμως οι όμορφες μέρες ήταν μόνο τρείς. Από την τέταρτη
μέρα και επί δέκα επτά χρόνια η ζωή μου δίπλα του ήταν μια

κόλαση. Όταν τον ρώτησα γιατί μου φερόταν τόσο άσχημα,
μου αποκάλυψε πως αγαπούσε άλλη γυναίκα κι όχι εμένα.
Έπεσα από τα σύννεφα! "Τότε γιατί με παντρεύτηκες"; “Γιατί
με πίεσαν οι γονείς μου. Εκείνη, βλέπεις δεν την ήθελαν”.
“Και εγώ τι φταίω να μου φέρεσαι έτσι”; “Σήκω και φύγε, άμα
δεν σου αρέσει”. “Πού να πάω; Ντρέπομαι τα αδέλφια μου
και τον κόσμο”. “Ε! Τότε κάτσε εδώ και βούλωστο”.
Αυτή ήταν η απάντησή του. Μαζί κοιμόμασταν, όταν
τσακωνόταν με την άλλη. Ωστόσο έμεινα έγκυος! Μόλις
του το είπα, έγινε θηρίο έτοιμο να με κατασπαράξει! Μου
ζήτησε να το ρίξω. Εγώ όμως, δεν το έκανα. Για κανέναν και
για τίποτε δεν θα σκότωνα το παιδί μου. Μ’ αυτόν τον τρόπο
γέννησα τρία κορίτσια.
–Εργάζεστε;
–Ναι! Έχω δικό μου κομμωτήριο. Ποτέ όμως οι πελάτισσές
μου δεν με είδαν κλαμένη ή πικραμένη. Ούτε και τα παιδιά
μου. Την πίκρα μου την έκρυβα βαθιά μεσ’ στην ψυχή μου, τη
μοιραζόμουν μόνο με τον Θεό. Ξέρεις τι σημαίνει να κοιμάσαι
με τον άνδρα σου, όποτε τσακώνεται με την φιλενάδα του;
–Δεν το έχω ζήσει, όμως μπορώ να σε καταλάβω. Καλά,
αυτή δεν βρήκε κάποιον να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια;
–Παντρεύτηκε, έχει και δύο παιδιά. Αλλά με τον άνδρα
μου δεν χώρισαν ποτέ.
–Ο άνδρας της δεν το έχει καταλάβει;
–Δεν ξέρω.
–Τα παιδιά σας δεν έχουν καταλάβει τίποτε;
–Όχι! Πάντα τον δικαιολογούσα, τον κάλυπτα. Αλλά και
ποτέ δεν μαλώσαμε. Γιατί ποτέ δεν τον ρώτησα ούτε πού ήταν
ούτε γιατί άργησε ούτε αν ήταν με αυτήν. Τίποτα! Όποια

ώρα κι αν ερχόταν, αν ήταν μπροστά τα παιδιά, του έλεγα:
Καλώς τον Δημητράκη! Και ετοίμαζα το τραπέζι για να φάει.
–Πώς το άντεχες αυτό;
–Δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Έπρεπε να δώσω
το καλό παράδειγμα στα παιδιά μου. Ήθελα να μάθουν
την αξία του σεβασμού, την αξία της αγάπης, την αξία της
υπομονής.
–Και, δόξα τω Θεώ, εσύ διαθέτεις πολλή υπομονή.
Εδώ χαμογέλασε. Συνέχισα:
–Τα παιδιά σου, ποιος τα κρατούσε, τις ώρες που εσύ
εργαζόσουν;
–Η μητέρα μου. Και ξέρεις πώς τους περνούσα τα
μηνύματα για ο,τιδήποτε ήθελα να αποφύγουν;
–Πώς;
–Τους τα έγραφα σε κασέτα. Από τον καιρό που ήταν
μωρά, έγραφα κάτι κάθε μέρα στη κασέτα, την έδινα στην
μητέρα μου και της έλεγα να τους βάζει να την ακούνε. Έτσι
δεν ένιωθαν πολύ την απουσία μου.
Αυτό γινόταν επί δεκαεπτά χρόνια. Ό,τι μήνυμα ήθελα
να τους περάσω, το παρουσίαζα πως το είχα ακούσει στο
κομμωτήριο. Για τα ναρκωτικά, ας πούμε, τους έλεγα
πως είχε έρθει μία πελάτισσα στο μαγαζί, που ήταν πολύ
πικραμένη, γιατί το παιδί της είχε μπλέξει με κάποιους
φίλους, που το παρέσυραν στα ναρκωτικά∙ ή άλλοτε πως
γνώρισα κάποιο κορίτσι, που έμπλεξε με κάποιο αγόρι και
έμεινε έγκυος και από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη της
προέκυψαν πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα.
Όταν μεγάλωσαν, δεν πήγαιναν στη γιαγιά τους, αλλά
προτιμούσαν να καθίσουν σπίτι να διαβάσουν. Τους έλεγα
πως όταν έρθει ο πατερούλης, έπρεπε να του σερβίρουν το
φαγητό, να τον περιποιούνται, αφού εκείνος αγωνίζεται για
μας, γιατί μας αγαπάει πολύ. Έτσι, κάθε μέρα γυρίζοντας
από το σχολείο, θα έβαζαν πρώτα να ακούσουν τα μηνύματα
της μαμάς.
–Συγγνώμη. Όλα αυτά πώς τα άντεχες;
–Σου είπα: Την πίκρα μου την μοιραζόμουν με τον
Θεό, γι’ αυτό και άντεχα. Αν συζητούσα με κάποια φίλη
τα προβλήματά μου, σίγουρα θα είχα χωρίσει. Άκου τη
συνέχεια, για να δεις την κατάληξη.
–Είμαι όλη αυτιά! Ακούω.
–Λοιπόν! Επί δεκαεπτά χρόνια, διακοπές πήγαινα μόνη
με τα παιδιά μου. Εκείνος δεν ήρθε ποτέ, με όσα παρακάλια
κι αν του έκαναν τα παιδιά. Μια χρονιά, γυρνώντας από τις
διακοπές, βρήκα μια κασέτα στο κομοδίνο μου, που έγραφε
πάνω “Σ’ αγαπώ”. Παραξενεύτηκα! Τι κασέτα ήταν αυτή;
Σκέφθηκα πως θα ήταν για την φιλενάδα του. Όταν το
βράδυ αποκοιμήθηκαν τα παιδιά, έβαλα να την ακούσω.
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Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας
τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν
θεόν.
Φιλ. 4:6
Do not be anxious about anything, but in
everything, by prayer and petition, with
thanksgiving, present your requests to God.
Phil 4:6

Ευαγγελισμός και Επανάσταση
Ο άρρηκτος δεσμός
Ορθοδοξίας και Ελληνισμού
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
Επομένως, εφόσον κατά
το Λκ. 1, 26 ο Ευαγγελισμός
έγινε έξι μήνες αργότερα, η
ημερομηνία αυτή συνέπιπτε
με την εαρινή ισημερία,
δηλαδή στις 25 Μαρτίου,
και η Γέννηση του Χριστού
καθορίστηκε εννέα μήνες
μετά, δηλαδή στις 25
Δεκεμβρίου, στο χειμερινό
ηλιοστάσιο.
Επίσης, είχε επικρατήσει
η άποψη ότι ο θάνατος του
Χρισ τού σ υνέ β η σ τις 25
Μαρτίου και επειδή ο Κύριος,
ως τέλειος κατά πάντα
άνθρωπος, «έσχεν επίγειον
βίον καθοριζόμενον από
ακριβή αριθμόν ετών», έπρεπε
να είχε συλληφθεί την ήμερα
του σταυρικού θανάτου του.
Επιπροσθέτως, η 25 Μαρτίου πίστευαν ότι ήταν η
πρώτη ήμερα του κόσμου και ως εκ τούτου θα έπρεπε
να είναι και η ήμερα της Γεννήσεώς του.
Η χαρμόσυνη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
εορτάζεται μέσα στη Μ. Τεσσαρακοστή, περίοδο
πένθους, κατά την οποία απαγορεύεται η τέλεση εορτών
και πανηγύρεων.
Με τον 52ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής
Συνόδου επιτράπηκε ως εξαίρεση η εορτή του
Ευαγγελισμού κατά την οποία τελείται η θεία λειτουργία
του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και όχι η λειτουργία
των Προηγιασμένων Δώρων.
Η επιλογή της ημέρας του Ευαγγελισμού για την
εθνική εξέγερση του Μάρτη του 1821, δεν ήταν τυχαία.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μέρα συμβολική
για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η χαρμόσυνη είδηση
που φέρνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία,
του ερχομού του Μεσσία στον κόσμο, δίνει ελπίδα και
προσμονή.
Το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας του έθνους
ήθελαν να στείλουν οι πρωτεργάτες της Επανάστασης
στο σκλαβωμένο επί τετρακόσια χρόνια γένος και
η ημέρα αυτή έμελε να αποτελέσει την απαρχή της
πολυπόθητης ελευθερίας για τους Έλληνες. Τότε που
Ορθοδοξία και Ελλάδα ήταν ένα.
Οι Έλληνες όρθωσαν ανάστημα απέναντι στην
πανίσχυρη οθωμανική αυτοκρατορία και με το σύνθημα
«ελευθερία ή θάνατος», έγραψαν ιστορία στα πεδία των
μαχών. Έπειτα από αγώνες και θυσίες, η πατρίδα μας
ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, το 1830 με
τη συνθήκη του Λονδίνου, αποδεικνύοντας περίτρανα
ότι η πίστη στο Θεό και την πατρίδα, στα «όσια και ιερά»
μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Web
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Οι δύο μεγαλύτερες
αμαρτίες του ασώτου
Ιεροκήρυκες και λαός, όταν αναφέρονται
στις αμαρτίες του ασώτου, οι περισσότεροι
σκέφτονται τις πορνείες, τις ασελγείες και τα
τοιαύτα. Χωρίς αμφιβολία αυτές είναι μεγάλες
αμαρτίες. Όμως, δεν είναι οι μεγαλύτερες.
Οι δύο μεγαλύτερες αμαρτίες του ασώτου
είναι, πρώτον, ότι έφυγε από το σπίτι και από
τον πατέρα του και δεύτερον, ότι σπατάλησε
την περιουσία του.
Ο πατέρας, φυσικά, είναι ο Θεός και όποιος
φεύγει από τον Θεό, απιστεί και δεν πιστεύει,
είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Αλλά, ο Θεός
Πατέρας περιμένει την επιστροφή.
Όποιος σπαταλάει την περιουσία του κάνει
κακή διαχείριση. Η διαχείριση δεν αναφέρεται
μόνο στο χρήμα, αλλά και στον εαυτό μας και
σε όλα τα υπόλοιπα.
Οι αμαρτίες είναι αμαρτίες, αλλά αυτές
καθ’ εαυτές δεν μπορούν να καταστρέψουν
τον άνθρωπο, ούτε να τον καταδικάσουν
στην αιώνια κόλαση. Η σωτηρία εξαρτάται
κυρίως από δύο πράγματα. Πίστη στον Θεό
και επιστροφή, δηλαδή μετάνοια.
Πόσοι σήμερα εγκαταλείπουν το πατρικό
σπίτι, την πίστη στον Θεό και πόσοι
καταστρέφουν τους εαυτούς τους και την
περιουσία τους; Αλλά, υπάρχει ελπίδα
σωτηρίας για όλους. Επιστροφή και μετάνοια.

Zῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ
Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν
πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ
ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος
ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
Γαλ. 2:20
I have been crucified with Christ and
I no longer live, but Christ lives in
me. The life I live in the body, I live
by faith in the Son of God, who loved
me and gave himself for me.
Gal 2:20

Σοφές Σκέψεις

• Ο όσιος Χριστόδουλος, έφερνε γύρα τα σπίτια
των πλουσίων, ζητώντας χρήματα για να
μοιράσει στους φτωχούς. Ένας απ΄αυτούς
τους πλουσίους όμως του αρνήθηκε και
μάλιστα του κακομίλησε. Ο όσιος σαν να
μην είχε ακούσει, επέμενε να του ζητά. Τότε
εκείνος οργίστηκε και τον χτύπησε στο
πρόσωπο. Αλλά ο Άγιος του είπε ατάραχος.
-Ευχαριστώ. Αυτό το ράπισμα ήταν για
μένα. Τώρα δώσε μου σε παρακαλώ και κάτι
για τους φτωχούς.
Κι ο πλούσιος έκπληκτος και μετανοημένος,
του έδωσε χρήματα πολλά.
• Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα
με τον Απόστολο Παύλο είναι η αγάπη, η
χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη,
η αγαθότητα, η πίστις, η πραότητα, η
εγκράτεια (Γαλ.ε΄22). Όποιος αγωνίζεται να
έχει αυτούς τους καρπούς, εγκρατεύεται σε
όλα και ασύνετα δε θα φάει, ούτε θα πιει,
ούτε θα κάνει κακό σε κάποιον".
• Κατά τις νύχτες υψώστε σε προσευχή τα
χέρια σας, στραμμένοι προς τα άγια των
αγίων του Ναού".
Γιατί λέγει "κατά τις νύχτες"; Για να μας
διδάξει να μη δαπανούμε ολόκληρη τη
νύχτα στον ύπνο, και για να δείξει, ότι τότε
είναι καθαρότερες οι προσευχές, όταν και ο
νους είναι ελαφρότερος και μεγαλύτερη η
ευκαιρία για πνευματικές ενασχολήσεις".
• Είτε τρώγετε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι,
όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού".
• Αξιοκατηγόρητη ή αξιέπαινη δεν είναι η ύλη
των τροφών ή των ποτών, αλλά η διάθεση
εκείνων που χρησιμοποιούν την ύλη με
τρόπο καλό ή κακό.
• Εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα, ή υιόν
ή θυγατέρα περισσότερο από εμέ δεν μου
είναι άξιος. Και εκείνος που δεν παίρνει το
σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μου
είναι άξιος.
Από το "Άγγελμα της ημέρας"
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ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ
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ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» .
Αὐτό τό πνεῦμα κυριαρχεῖ καθ᾿ ὅλην τήν μακράν
ἱστορικήν πορείαν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τό Νέον
Μητερικόν συναντῶμεν μίαν ὑπέροχον περιγραφήν
αὐτοῦ τοῦ ἤθους τῆς παραιτήσεως ἀπό τό «ἐμόν» ἐν
ὀνόματι τῆς ἀγάπης: «Παρέβαλόν ποτε σκητιῶται τῇ
ὁσίᾳ Σάρρᾳ, ἡ δέ παρέθηκεν αὐτοῖς κανίσκιον μετά
χρειῶν˙ οἱ δέ γέροντες ἀφέντες τά καλά, ἔφαγον τά
σαπρά. Εἶπε δέ αὐτοῖς ἡ τιμία Σάρρα˙ ‘ὄντως ἐν
ἀληθείᾳ, σκητιῶταί ἐστε’» . Αὐτή ἡ κατανόησις καί ἡ
θυσιαστική χρῆσις τῆς ἐλευθερίας εἶναι ξένη πρός τό
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, τό ὁποῖον ταυτίζει τήν
ἐλευθερίαν
μέ
ἀτομικάς
διεκδικήσεις
καί
δικαιωματισμόν. Ὁ σύγχρονος «αὐτόνομος» ἄνθρωπος
δέν θά ἔτρωγε τούς σαπρούς καρπούς, ἀλλά τούς
καλούς, καί θά ἦτο βέβαιος ὅτι τοιουτοτρόπως ἐκφράζει
καί χρησιμοποιεῖ αὐθεντικῶς καί ὑπευθύνως τήν
ἐλευθερίαν του.
Εἰς τό σημεῖον αὐτό εὑρίσκεται ἡ ὑψίστη ἀξία τῆς
ὀρθοδόξου θεωρήσεως τῆς ἐλευθερίας διά τόν
σύγχρονον ἄνθρωπον. Πρόκειται περί μιᾶς ἐλευθερίας,
ἡ ὁποία δέν ἀπαιτεῖ ἀλλά μοιράζεται, δέν διεκδικεῖ
ἀλλά θυσιάζεται. Ὁ ὀρθόδοξος πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ
αὐτονομία καί αὐτάρκεια δέν ἀπελευθερώνουν τόν
ἄνθρωπον ἀπό τόν κλοιόν τοῦ ἐγώ, τῆς
αὐτοπραγματώσεως καί τῆς αὐτοδικαιώσεως. Ἡ
ἐλευθερία, «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» , ἐνεργοποιεῖ
τάς
δημιουργικάς
δυνάμεις
τοῦ
ἀνθρώπου,
πραγματώνεται ὡς ἄρνησις τοῦ αὐτοεγκλεισμοῦ, ὡς
ἀπροϋπόθετος ἀγάπη καί κοινωνία τῆς ζωῆς.
Τό ὀρθόδοξον ἀσκητικόν ἦθος δέν γνωρίζει διχασμούς
καί δυϊσμούς, δέν ἀπορρίπτει τήν ζωήν, ἀλλά τήν
μεταμορφώνει. Ἡ δυϊστική θεώρησις καί ἀπόρριψις τοῦ
κόσμου δέν εἶναι χριστιανική. Ὁ γνήσιος ἀσκητισμός
εἶναι φωτεινός καί φιλάνθρωπος. Εἶναι χαρακτηριστικόν
τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας, ὅτι ἡ περίοδος τῆς
νηστείας εἶναι διαποτισμένη ἀπό σταυροαναστάσιμον
χαράν. Καί οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες τῶν ὀρθοδόξων, ὅπως
καί συνολικῶς ἡ καθ᾿ ἡμᾶς πνευματικότης καί ἡ
λειτουργική ζωή, ἀναδίδουν τό ἄρωμα καί τό φῶς τῆς
Ἀναστάσεως. Ὁ Σταυρός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς
ὀρθοδόξου εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως τό τελικόν σημεῖον
ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι ἡ
ἀνεκλάλητος χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ὁδόν πρός τήν
ὁποίαν ἀποτελεῖ ὁ Σταυρός. Κατά ταῦτα, καί εἰς τήν
περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ βιωματική
πεμπτουσία τῶν Ὀρθοδόξων παραμένει ὁ πόθος τῆς
«κοινῆς ἀναστάσεως».
Εὔχεσθε καί προσεύχεσθε, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί
τέκνα ἐν Κυρίῳ, νά ἀξιωθῶμεν, ἄνωθεν ἐπινεύσει καί

Η νίκη της καλοσύνης
και της υπομονής
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(Εδώ γέλασε).
–Γιατί γελάτε; τη ρώτησα περίεργα.
–Γιατί η κασέτα ήταν γραμμένη από τον άνδρα μου για
μένα!
–Τι έλεγε η κασέτα;
–Πριν σου πω τι έλεγε η κασέτα, θα σου πω τι έκανε πριν.
–Τι έκανε;
–Είχε μαλώσει άσχημα με την φιλενάδα του και χώρισαν.
Πήγε σπίτι και κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο των παιδιών.
Γνώριζε πως τους γράφω κασέτες, πήρε μία στη τύχη και
την άκουσε. Κι ύστερα κι άλλες… Έτσι άκουσε τι έλεγα στα
παιδιά και συγκινήθηκε. Πήρε λοιπόν κι αυτός μία κασέτα
και μου έγραψε:
“Συγχώρεσέ με για ό,τι σου έχω κάνει. Τώρα καταλαβαίνω
πόσο πολύ σε έχω πληγώσει, πόσο πολύ σε έχω ταπεινώσει.
Και εσύ ούτε μία άσχημη κουβέντα δεν είπες ποτέ, πάντα
τρυφερή και γλυκιά μαζί μου. Άκουσα μερικές κασέτες σου,
που μιλάς στα παιδιά μας. Δεν με κατηγόρησες ποτέ. Μόνο
καλά λόγια έβγαιναν από τα χείλη σου. Τώρα κατάλαβα
γιατί μ’ αγαπούν τόσο πολύ τα παιδιά μας. Σε παρακαλώ,
συγχώρεσέ με, και σου υπόσχομαι ό,τι σου στέρησα όλα αυτά
τα χρόνια, να σου τα δώσω απλόχερα από εδώ και πέρα. Θα
είσαι η βασίλισσα της καρδιάς μου. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ
με. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, πίστεψέ με πως αισθάνομαι
πολλή αγάπη για σένα, μου λείπεις. Σ’ αγαπώ”.
Ακούγοντάς τα όλα αυτά, ένιωσα όμορφα, δυσκολευόμουν
όμως να τα πιστέψω. Στη σκέψη μου ήρθαν, σαν
κινηματογραφική ταινία, όσα μου έκανε και όσα μου έλεγε.
Έτσι με πήρε ο ύπνος.
Όταν γύρισε το βράδυ, τον άκουσα, μα δεν σηκώθηκα,
όπως έκανα πάντα, για να του βάλω φαγητό. Έκανα πως
κοιμόμουν. Εκείνος ήρθε και ξάπλωσε δίπλα μου, σιγά-σιγά,
για να μην με ξυπνήσει και με πήρε αγκαλιά, για πρώτη φορά
στα δεκαεπτά μας χρόνια. Και όχι μια απλή αγκαλιά, αλλά
πολύ τρυφερή… Με φίλησε απαλά στην πλάτη και ψιθύρισε:
“Συγχώρεσέ με, σ’ αγαπώ!”
Από εκείνη την βραδιά η ζωή μου άλλαξε τελείως. Ο
Δημήτρης έγινε άλλος άνθρωπος… Τρυφερός, στοργικός, δεν
μου χάλασε ποτέ χατήρι. Με λίγα λόγια γίναμε οικογένεια.
Να ξέρεις πως στη ζωή, όταν αγωνίζεσαι, θα χάνεις μάχες,
μα στο τέλος τον πόλεμο εσύ θα τον κερδίσεις. Και κάτι άλλο.
Χωρίς πίστη στον Θεό, δεν έχεις όπλα να παλέψεις!
Απόσπασμα από το βιβλίο “Ταξιδεύοντας στα τείχη της
πόλης”-Πορφυρίας Μοναχής

ἀρωγῇ, πρεσβείαις δέ τῆς Ἁγιοπρώτου Θεοτόκου καί
πάντων τῶν Ἁγίων, νά διατρέξωμεν χριστοπρεπῶς καί
χριστοτερπῶς τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἀσκοῦντες μετ᾿ εὐφροσύνης, ἐν
ὑπακοῇ πρός τόν κανόνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
παραδόσεως, τό «κοινόν ἄθλημα» τῆς παθοκτόνου
νηστείας, προσκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ, βοηθοῦντες
τοῖς πάσχουσι καί τοῖς ἐν ἀνάγκαις, συγχωροῦντες
ἀλλήλοις καί «ἐν παντί εὐχαριστοῦντες» , διά νά
προσκυνήσωμεν εὐσεβοφρόνως τά «Ἅγια καί Σωτήρια
καί Φρικτά Πάθη» καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ
ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ εὐχαριστία εἰς τούς
ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιθ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Όταν θέλει ο Θεός

Κάποτε υπήρχε μόα φτωχή γιαγιά, η οποία ό,τι καλό
ή κακό και να της συνέβαινε κοίταζε τον ουρανό και
έλεγε
-Δόξα τω Θεώ.
Για όλα, πάντοτε εκφραζόταν με λόγια ευγνωμοσύνης
προς τον Θεό, χωρίς ποτέ να γογγύζει ή να
παραπονιέται.
Στη γειτονιά της έμενε ένας πλούσιος άθεος. Κάθε
φορά λοιπόν που περνούσε μπροστά από το σπίτι της
γιαγιάς και την άκουγε να λέει "Δόξα τω Θεώ, Σε
ευχαριστώ Κύριε", άναβε σαν φυτίλι. Σκεφτόταν:"Πώς
μπορεί αυτή η γυναίκα, τόσο φτωχή, να ευχαριστεί
συνέχεια έναν Θεό που δεν υπάρχει; Και να υπήρχε, θα
ασχολιόταν με τη φτώχεια της γριάς;"
Μια μέρα λοιπόν, δεν άντεξε. Νευρίασε τόσο πολύ
που σκέφτηκε να της δώσει ένα "μάθημα". Είπε στον
υπηρέτη του:
-Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και γέμισε δυο σακούλες
τρόφιμα. Μετά πήγαινέ τα στη γιαγιά και όταν σε
ρωτήσει ποιος τα έφερε, πες της ότι τα στέλνει ο
διάβολος.
Την επομένη ο υπηρέτης πήγε στο σούπερ μάρκετ,
γέμισε δύο σακούλες με τρόφιμα και τις πήγε στη
γιαγιά. Χτυπάει το κουδούνι, και να, ανοίγει η γιαγιά.
Μόλις κατάλαβε περι τίνος πρόκειται, ενθουσιασμένη
είπε: "Δόξα τω Θεώ, Σε ευχαριστώ Κύριε, που δεν
ξέχασες τη δούλη σου".
Και ο υπηρέτης με κάποια ανυπομονησία της λέει:
-Δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας έστειλε τα τρόφιμα;
-Όχι παιδί μου. Δεν έχει σημασία ποιος τα έστειλε.
Σημασία έχει ότι τον Θεό, όταν Αυτός το θέλει, ακόμη
και ο διάβολος τον υπηρετεί!
agiameteora.ne
Αυτή τη Σαρακοστή
να μεταβάλουμε και να
μετακενώσουμε, τον όποιο
πειρασμό, με τη χάρη των
Μυστηρίων της Εκκλησίας
μας, σε ευκαιρία πνευματικής
αξιοποίησης και εκμετάλλευσης.
Τότε θα παραμείνουμε
κατάπληκτοι και θα
κατανοήσουμε και θα βιώσουμε
τη συμβουλή και προτροπή του
Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας
συνιστά, πώς οι θλίψεις, για τον
κατά Θεό άνθρωπο, αποβαίνουν
καλοδεχούμενες.
π.Ν.Π.

Then the churches throughout all
Judea and Galilee, and Samaria
had peace and were edified; and
walking in the fear of the Lord
and the comfort of the Holy
Spirit, they were multiplied.
Acts 9:31
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On the Importance
of Preserving...
AN ENCYCLICAL ON THE OCCASION OF
THE ANNIVERSARY OF MARCH 25, 1821
By Metropolitan Sotirios
Our ancient forebears, wise and brilliant as they were, stated that,
“It is more difficult to preserve one’s goods than to acquire them.”
Our heroic forefathers, famished, illiterate, dressed in rags, but
wise and prudent, understood the value of freedom and the many
other goods they had lost, and carried out the revolution of 1821.
They rose up and succeeded in the impossible. They won their
freedom, their homeland, their family, their Orthodox faith.
They did not possess freedom. They were slaves to the Turks.
There were no human rights at that time. Slaves were slaves and their
place in society was inferior to that occupied by animals. That is why
they said: “Better to have an hour of living free than forty years of
slavery and imprisonment.” They fought and gained their freedom.

They did not have a family. Or rather, they did have families,
but no control over their destiny. Through the Satanic plan of the
Janissaries, the Turks took their children, islamicized and turkified
them, and put them to kill their own parents and their siblings. With
their freedom and their homeland, they also reacquired their families.
Their Orthodox faith, they had but not really. The Turks did what
they wanted and did not respect the faith of the Christians. They
were derogatorily called Gawures, meaning infidels. They did not
respect any of their religious beliefs. With their free homeland, they
could now freely practice their faith.

Friday, February 1. Metropolitan Sotirios presided at
Great Vespers and celebrated the Divine Liturgy at the
celebrating Church of Ypapanti in Victoria Β.C., assisted
by all the clergy of British Columbia.
Many faithful attended the Divine Liturgy from
Metro Vancouver and Nanaimo. Among them was
the Hon. A. Ioannou, Consul General of Greece in
Vancouver.
Just as every year, the progressive Community of
Victoria offered a luncheon to all who attended. We
thank the Reverend Clergy, the President and the
Members of the Board of Directors, the Philoptochos
Society, the pious faithful who journeyed to be at the
service, and the Hon. A. Ioannou, Consul General.
Sunday, February 3. Assisted by Fr. Timoleon Prattas,
Parish Priest, and Fr. Dorotheos Tryphonopoulos,
Metropolitan Sotirios celebrated the Divine Liturgy at
Sts. Nicholas and Dimitrios G.O. Church in Vancouver.
Following the Divine Liturgy, a luncheon was served
to all the faithful. Congratulations to the Community!
Thanks to all.
Saturday, February 9. Great Vespers at the chapel of

communities.
Saturday, February 23. The Greeks of Epirus in
Toronto had their annual dance. Since the Metropolitan
also comes from Epirus, he also went to the dance to
offer a short greeting. He was accompanied by |the
Very Rev. Fr. Ignatios Delis.
Sunday, February 24. Assisted by Fr. Haridimos
Sarris, Metropolitan Sotirios celebrated the Divine
Liturgy at All Saints G.O. Church in Toronto. As
always in this Community, many pious faithful –
including many children and youth – attended and
received Holy Communion. Attending the service also
was Vincent Ke, a Member of Provincial Parliament
(MPP) of Ontario, whom Metropolitan Sotirios
introduced to the congregation. After the Divine
Liturgy, coffee and brunch was offered to all.
That evening at St. George G.O. Church in Toronto,
an annual dinner was held for the improvement
of the Church. The hall at St. George’s Church was
filled to capacity. Everything was wonderfully
organized by the Parish Priest, Fr. T. Porfiris, President
Gregory Karakoulas, the Board of Directors, and the

The headtable for the dinner
honouring St. Philothei. From
Left: F. Topos, Archon Maestor,
Fr. P. Avgeropolous, S. Rassias,
President of the Metropolis
Philoptochos Board of Canada,
V. Maligoudis, Consul General of
Greece to Toronto, His Eminence
Metropolitan Sotiros and E. West,
Secretary of the Theological
Academy. At the podium
Evangelos Sotiropoulos,
Archon Ostiarios.
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They did not have a homeland. They acquired a small homeland,
which slowly grew larger. And now we have a homeland which is
very large, though many parts of it are still not free.

Metropolis News

Everything was going well until other evil things fell upon us.
We started not to be able to conserve that which we had acquired.
We slowly began to lose our faith, our Orthodox Christian faith. The
theory that man was superior to God became dominant. And many
forgot the most basic of Orthodox Christian ideals.

τραπέζι των επισήμων
pΤο
στη γιορτή της Αγ.

Φιλοθέης. Από αριστερά: Φ.
Τόπος, Άρχων Μαΐστωρ, π.
Π. Αυγερόπουλος, Σ. Ρασσιά,
πρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά,
Β. Μαλιγκούδης, Γεν. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Τορόντο,
Μητροπολίτης Σωτήριος και Ε.
West, Γραμματεύς Θεολογικής
Ακαδημίας. Στο βήμα ο
Ευάγγγελος Σωτηρόπουλος,
Άρχων Οστιάριος.

The family began to dissolve. The religious marriage is slowly
being eliminated and replaced with civil marriage. Divorces are
increasing. And then came a new thing, marriage between persons
of the same sex. We are beginning to lose the good of the family
which we had acquired.
Our homeland suffers. It is threatened on all sides. If we do not
pay attention, we will start losing some of its component parts. This
means that the good of the homeland which we had acquired is
becoming more difficult to maintain and to preserve. It is our duty,
however, to work towards the freedom of even those parts of our
homeland which are still enslaved.
With all of these things, we begin to lose the most precious good
that is our freedom. And our freedom is being threatened from
everywhere. It is threatened by external as well as internal enemies.
We all know the temperament of our neighbors of our homeland of
Greece. And we need to be vigilant. Not to be afraid of anyone. To
be ready to sacrifice in order to support our freedom, our homeland,
our family, our faith.
How can we do this here from Canada? Very simply.
We shall be good Canadian citizens, but at the same time we
will also seek to preserve ourselves as Hellenes in our hearts and
souls. We will support Canada, but also our homeland of Greece.
We will live and support our freedom, but also the freedom of all
other people. We will keep our family pure, upright and Orthodox.
All this is well, but it is not enough. The present is here, but the
future is also coming. If we really want to preserve the goods we
have acquired or which have been acquired by our ancestors, we
must ensure that our children are filled with the same ideals and do
the same. They need to be nurtured in the spirit of freedom. In the
spirit of the Greek-Christian ideals. In the spirit of the real family.
With these thoughts and the commitment to put the above into
practice, let us celebrate this year’s anniversary of March 25, 1821.

Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς
οἷς προητοίμασεν ὁ θεός, ἵνα ἐν αὐτοῖς
περιπατήσωμεν.
Ἐφεσ. 2:10
For we are God’s workmanship, created in
Christ Jesus to do good works, which God
prepared in advance for us to do.
Eph 2:10

Γενική άποψη του δείπνου στη γιορτή της Αγ. Φιλοθέης
General view of the dinner for St. Philothei

St. Haralambos in Smithville, Ontario, was celebrated.
The Very Rev. Fr. Athenagoras Ziliaskopoulos, Dean
of our Theological Academy, presided at the service.
Many other priests also took part in the Great Vespers.
The church was filled to capacity with all the pious
faithful. Just like every year, a dinner was served to
all after the Great Vespers. Congratulations to the
Communities of St. Catharines and Smithville.
Sunday, February 17. Metropolitan Sotirios
celebrated the Divine Liturgy at the “Mother Church”
of Toronto, St. George G.O. Church, assisted by Fr.
Triantafillos Porfiris. Many faithful attended the Divine
Liturgy. As always, the Metropolitan preached during
the Liturgy. His Eminence also thanked everyone for
their efforts at the Church.
Monday, February 18. At St. Nicholas G.O. Church
in Toronto, Metropolitan Sotirios celebrated an evening
Divine Liturgy for the feastday of St. Philothei of
Athens, Patron Saint of the Philoptochos Society of
Canada. At St. Nicholas Church, there is a chapel
dedicated to St. Philothei of Athens. Seventeen (17)
clergy participated in the Liturgy. During the Divine
Liturgy, the Ordination to the Holy Priesthood of Rev.
Dn. Chris Voulgaris took place. The Church was filled
to capacity with the many pious faithful that came to
worship. After the ordination and the Divine Liturgy,
a dinner was held at the Metropolis Cultural Centre,
where 450 people were present. Unfortunately, the
same amount of people had to leave, because there
were no more seats available to have them participate
in the dinner. The feastday of St. Philothei happens
to also be Metropolitan Sotirios’ birthday. ημέρα της
Αγ. Φιλοθέης είναι και τα γενέθλια Yet, as everyone
knows, the Metropolitan does not celebrate his birthday
or any types of anniversaries.
Wednesday, February 20. The Hon. Consul
General of Israel in Toronto, Ms. Galit Baram, visited
Metropolitan Sotirios in his office. Together, they
discussed various topics. They agreed that there would
be a mutual cooperation between the Israeli and Greek

Philoptochos Society. Warmest congratulations!
The keynote speaker of the evening was His
Excellency D. Azemopoulos, Ambassador of Greece
in Canada. He spoke on the topic of, “The Greek
Language throughut the ages.” The evening finished
with a few words and benediction by Metropolitan
Sotirios.
Wednesday, February 27. Metropolitan Sotirios
was visited at his office by former Deputy Minister
of Greece, Mr. Skandalakis.
That evening, “Metamorphosis” Greek Orthodox
Day School Σχολείο saw the play, “Madame SouSou”. Unfortunately, the weather was quite bad that
day, but the children did a marvelous job presenting.
Warmest congratulations!
Vasilios Sklavos, owner of “Evdomada” newspaper,
fell asleep in the Lord. Metropolitan Sotirios held
a Trisagion service for the repose of his soul on
Thursday, February 28. Unfortunately, Metropolitan
Sotirios could not be at his funeral, as he was away
from Toronto due to prior commitments in his
schedule. May God grant rest to his soul among the
Saints!
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Being a Lenten
Apprentice

Youth

Avoiding Self-Worship
Don’t let charity become an occasion for self-worship
Food is a common problem for many people, for food so
often fills a void, and becomes a way of comforting oneself
when faced with the stresses that are a part of our modern
age. Yet food is not the only addiction that can overtake the
believer. The need for love and approval can be a form of
addiction, and can even replace a fulfilling relationship with
God. In serving others, we can sometimes find ourselves
displacing God, and making charity a form of self worship.
This in no way suggests that “what we do for these, the
least”, is not a godly direction to take, for we are directed
by Christ Himself to be in service to others. However, we
want to make sure our charity is based on love of God
and neighbor, and not on love of self. There are some
philanthropic people who give, not because they love the
poor, or even a cause, but because they want to be noticed
and admired by others. Pride rules, not love.
We avoid this sin of pride by living in a state of constant
repentance. When we notice pride rising to the surface,
we repent. We always seek to make Christ the cause and
foundation of our charity, and not the praise of others. This
can only be done if we are open with our confessor, and
crushing the ego before it has a chance to take hold.
With love in Christ,
Abbot Tryphon

Great Lent is often called a time to return to basics because
we focus on central dimensions of our Christian faith: we read
from Scripture to remind us of the need for a Savior; we become
more focused on matters of prayer and worship; we increase our
philanthropic and charitable efforts; and, of course, we follow
the ascetic discipline of fasting from certain foods.
In some ways, we return to being novice Christians, doing
things we were taught years ago. To borrow a concept, we
become apprentices once again. According to the dictionary, an
apprentice is someone who is “learning by practical experience
from more skilled workers.” Parish life could and perhaps should
be thought of as an “apprenticeship program” in Christian life.
We learn how to be an Orthodox Christian by participating
in the life of the Church with more experienced teachers. The
experienced share what they have learned with new generations
of participants. The wisdom of experienced people is really
important. They have internalized the wisdom of the community
through their practice of the Faith. This is best shared in faceto-face encounters.
Who are the “more experienced” in our parishes? First, of
course, are the clergy. They have been educated in the Faith at
a fairly high level and should be considered the chief teacher
of the Faith in a parish (of course the bishop is the chief teacher
in the Church). Second, there are the adults in the community
who have years of experience living as Orthodox Christians.
Don’t underestimate the influence of grandparents and senior
citizens. Studies have repeatedly shown that grandparents have
enormous influence on the religious lives of the young. Third,
there are the teachers and youth advisors. They are a specialized
group because of their focus on intentional instruction, class
work, discussions, and activity.
Who are the apprentices? First, the young. They are learning
and need a great deal of guidance. Second, there are the new to
the Faith. They may have read about Orthodox Christianity in
a book, but are now trying to apply what they’ve read to their
lives. Finally, all of us are apprentices to one degree or another.
We are continually learning. We are always disciples – students
-- of Christ and the way of life He invites His followers to observe.
How we do this?
Work together, alongside one another. We don’t just bring
prosforo to church; we can bake it together. It’s learning by doing.
Advice and guidance. There’s a great deal that is learned
“on the job,” especially what’s unwritten or can’t be explained
easily. Apprentices are often observed performing their jobs by
more experienced teachers, and if possible, being corrected or
reminded of things along the way. To continue with the prosforo
baking example, someone probably has to show us when the
dough has been kneaded adequately. That part of the process
can’t be found in a book.
Small jobs, in time, become large jobs. Being a GOYA officer
can lead to Parish Council membership. Serving on a committee
leads to chairing the committee. Small liturgical roles can become
larger ones in time. In this approach, the lived work of the Church
is handed on to newer generations, little by little.
Classes are useful. Apprentices often take classes, to learn
the theory about their job and to deepen their knowledge of an
area. It’s often in preparation for performing a new task. Let’s
not underestimate the power of teaching groups. Jesus often
His disciples, privately, apart from the crowds. He explained
his teachings to them.
Great Lent offers opportunities to place all of these qualities
into practice in our parishes, teaching one another, but especially
the young and new to the Faith, the way of Christian living.
Rev. Dr. Tony Vrame. “Being a Lenten Apprentice- Blog -.”
Greek Orthodox Archdiocese Blog, https://blogs.goarch.org/en/
blog/-/blogs/being-a-lenten-apprentice.
Students and
Professors with
the Dean of the
Theological
Academy, Fr. A.
Ziliaskopoulos,
the Ambassador of
Greece to Canada
Mr. D. Azemopoulos
and His Eminence
Metropolitan
Sotirios, at the
magnificent
restaurant Octagon
of Mr. K. Stathakis,
Archon Aktouarios,
who every year
offers a dinner
completely free
of charge for
our Theological
Academy.
Φοιτητές και
καθηγητές με
τον διευθυντή της Θεολογικής Ακαδημίας π. Α. Ζηλιασκόπουλο, τον πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά κ. Δ. Αζεμόπουλο και τον
Μητροπολίτη Σωτήριο, στο πολυτελέστατο εστιατόριο Octagon του κ. Κ. Σταθάκη, Άρχοντος Ακτουάριου, ο οποίος κάθε χρόνο
προσφέρει ένα δείπνο εντελώς δωρεάν για τη Θεολογική μας Ακαδημία.
All the dance groups
from the Hellenic Dance
Program “Levendogenia”
performed at the Three
Hierarchs Dance of
Sts Peter & Paul G.O.
Community, Kitchener.
Pictured are Fr. K.
Chatzis, M. MenounosCouncil President,
D. Govanis-Ladies
Philoptochos President,
M. McMaster-Dance
Program Director, Dance
teachers and youth.
Τα χορευτικά του
Προγράμματος
«Λεβεντογενιά»
στο χορό των
Τριών Ιεραρχών της
Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας Αγ. Πέτρου
και Παύλου, Kitchener
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Χειροτονία Διακόνου Χρήστου Βούλγαρη σε Πρεσβύτερο.
Άξιος! • Ordination of Deacon. Christos Voulgaris to the
Priesthood. Axios!

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?
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30 QUESTIONS AND ANSWERS
A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Why Are Icons So Important
To Orthodox?

Today has been manifested as a day of festivity,
as a day full of happiness. The bright light of very
true dogmas shines like lightning. And Christ’s
Church is glowing, for she is once again adorned by
the replacement and installation now of holy icons
and depictions, and the light that they radiate. And
a oneness of mind among the believers has God
bestowed. (Hymn from the Sunday of Orthodoxy)
The icon points us to Christ and His saints. We
honour Him and them through the use of icons.
The Christian Tradition from the beginning rejected
the worship of images as idolatry. It has never
changed this position. However, also from the very
beginning, as early as the catacomb period, Christians
drew representations of holy persons and events. The
Christians also showed respect for the persons and
events thus represented. It was natural to bring this
practice into the Church. The greeting or expression of
respect was a formal kiss; the important point is that it
was not “worship.”

Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;
		
Ρωμ. 8,31
If God is for us, who is against us?
		
Romans 8:31

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
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The Two
Most Important Sins
of the Prodigal
Liturgy of the Presanctified Gifts
As we already have seen, the eucharistic Divine Liturgy is
not celebrated in the Orthodox Church on lenten weekdays. In
order for the faithful to sustain their lenten effort by participation
in Holy Communion, the Liturgy of the Presanctified Gifts is
served. The service is an ancient one in the Orthodox Church. We
officially hear about it in the canons of the seventh century, which
obviously indicates its development at a much earlier date.
On all days of the holy fast of Lent, except on the Sabbath, the
Lord’s Day, and the holy day of the Annunciation, the Liturgy
of the Presanctified is to be served (Canon 52, Quinisext, 692).
The Liturgy of the Presanctified Gifts is an evening service.
It is the solemn lenten Vespers with the administration of
Holy Communion added to it. There is no consecration of the
eucharistic gifts at the presanctified liturgy. Holy Communion
is given from the eucharistic gifts sanctified on the previous
Sunday at the celebration of the Divine Liturgy, unless, of course,
the feast of the Annunciation should intervene; hence its name
of “presanctified.”
The Liturgy of the Presanctified Gifts is served on Wednesday
and Friday evenings, although some churches may celebrate it
only on one of these days. It comes in the evening after a day of
spiritual preparation and total abstinence. The faithful who are
unable to make the effort of total fasting because of weakness
or work, however, normally eat a light lenten meal in the early
morning.
During the psalms of Vespers, the presanctified gifts are
prepared for communion. They are transferred from the altar
table where they have been reserved since the Divine Liturgy,
and are placed on the table of oblation. After the evening hymn,
the Old Testamental scriptures of Genesis and Proverbs are read,

between which the celebrant blesses the kneeling congregation
with a lighted candle and the words: “The Light of Christ
illumines all,” indicating that all wisdom is given by Christ in
the Church through the scriptures and sacraments. This blessing
was originally directed primarily to the catechumens—those
preparing to be baptized on Easter—who attended the service
only to the time of the communion of the faithful.
After the readings, the evening Psalm 141 is solemnly sung
once again with the offering of incense. Then, after the litanies of
intercession and those at which the catechumens were dismissed
in former days, the presanctified eucharistic gifts are brought to
the altar in a solemn, silent procession. The song of the entrance
calls the faithful to communion.
Now the heavenly powers [i.e., the angels] do minister
invisibly with us. For behold the King of Glory enters. Behold
the mystical sacrifice, all fulfilled, is ushered in.
Let us with faith and love draw near that we may be partakers
of everlasting life. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
After the litany and prayers, the Our Father is sung and the
faithful receive Holy Communion to the chanting of the verse
from Psalm 34: “O taste and see how good is the Lord. Alleluia.”
The post-communion hymns are sung and the faithful depart
with a prayer to God who “has brought us to these all-holy days
for the cleansing of carnal passions,” that he will bless us “to fight
the good fight, to accomplish the course of the fast, and to attain
unto and to adore the holy resurrection” of Christ.
The Liturgy of the Presanctified Gifts is traditionally
considered to be the work of the sixth-century pope, Saint
Gregory of Rome. The present service, however, is obviously
the inspired liturgical creation of Christian Byzantium

Preachers and lay people, when referring
to the sins of the prodigal, mainly think of the
prostitutes, the lewdness, and similar such
things. Without a doubt, these are great sins.
But they are not the greatest sins.
The two most important sins of the prodigal
son are, firstly, that he left his home and
his father, and that, secondly, he wasted his
inheritance.
The father, of course, is God, and whoever
withdraws from God, losing their faith and no
longer believing, is the greatest of sinners. But
God the Father eagerly waits for their return.
Anyone who squanders their fortune is
not administering their affairs properly. And
prudent administration does not only involve
money, but also how we conduct ourselves
more generally and everything else we do.
Sins are sins, but in and of themselves can
neither destroy a person, nor condemn him or
her to eternal hell. Salvation depends mainly
on two things. Faith in God and return to Him,
that is repentance.
Today, how many are leaving their father’s
house, their faith in God? How many are
destroying themselves and their inheritance?
But there is hope for the salvation of all. There
is hope for return and repentance.

Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν
ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη, μακροθυμία
χρηστότης ἀγαθωσύνη, πίστις.
Γαλ. 5:22
But the fruit of the Spirit is love, joy,
peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness.
Gal 5:22

Ετήσιο δείπνο του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Μητέρας των εκκλησιών Τορόντο, με κύριους ομιλητές τον Εξοχ. Πρέσβη κ. Δ.
Αζεμόπουλο και τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Annual dinner of St. George G.O. Church in Toronto, with guest speaker,
Ambassador D. Azemopoulos and His Eminence Metropolitan Sotirios.

Lesson in Humility
One of the most important virtues is humility. It is
one I struggle to make part of my life. But how does
one develop humility? I found a couple of stories
about the Elder Ieronymos of Aegina that gave me
some clues. Here is the first one.
Once he was traveling to Piraeus on a ship named
The Enchantress. As usual he sat somewhere off to
the side and prayed. Suddenly he was approached
by the captain who said to him, "Priest, get up from
here and sit further on."
Father Ieronymos humbly and obediently
conformed to this command. But shortly afterward
the captain ordered him to change his place again. The
same thing was repeated a third time. The captain's
attitude was very provocative. The other passengers
were indignant and made a remark to him about why
he had behaved is such a manner to a venerable elder,
who after all had paid his ticket. And the captain
answered, "My mother told me that whenever I see
refugees I should throw them into the sea."
Father Ieronymos was grieved when he heard this,
but said nothing. He only decided never to travel on
this ship again, in order to avoid temptation. But he
prayed fervently for the captain and implored God
to enlighten him. On another occasion, however, he
had to travel to Piraeus and there was no other ship
except The Enchantress. He said prayers, boarded
the ship, and sat in some corner. He hoped that the
captain would not see him, so that he could avoid
the pointless temptation. But eventually the captain
passed by and saw him and approached him.
"Do you have a ticket?" he asked.

"Yes, I do."
"Give it to me and I'll return it."
He took the ticket and returned to him the amount
that he had paid, saying, "My mother scolded me
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and told me never to take money from you again.
From now on, come aboard whenever you want and
travel for free." the humility and prayer of Father
Ieronymos––and possibly some vision that his mother
had seen–– subdued the proud captain.
from The Elder Ieronymos of Aegina
by Peter Botsis, pp.155-156

Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
π. Α. Ζηλιασκόπουλος, π. Δ. Μουσελίμης, π. Τ. Πράττας,
π. Α. Γκιόκας, Γ. Κόντου, O. Ιωαννίδου, Σ. Βολονάκης, Ν.
Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΝEΑ I. ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ
γενέθλια ούτε επετείους.
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου. Τον Μητροπολίτη Σωτήριο
στο γραφείο του επισκέφθηκε η εντιμοτάτη Γ. Πρόξενος
του Ισραήλ στο Τορόντο κα. Galit Baram και συνεζήτησαν
διάφορα θέματα. Συνεφώνησαν να υπάρχει συνεργασία
μεταξύ των δύο κοινοτήτων Ισραηλινής και Ελληνικής.
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου. Οι Ηπειρώτες του Τορόντο
είχαν τον ετήσιο χορό τους και αφού ο Μητροπολίτης
είναι και αυτός Ηπειρώτης επέρασε και τους είπε λίγα
λόγια και έφυγε. Συνοδευόταν από τον π. Ιγνάτιο Δελή.
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Πάντων
Τορόντο λειτούργησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος,
βοηθούμενος από τον π. Χαρίδημο Σαρρή. Όπως
πάντοτε στην Κοινότητα αυτή, προσήλθαν οι ευλαβείς
χριστιανοί, αλλά και τα νέα παιδιά συμμετείχαν στην
Θεία Κοινωνία. Προσήλθε και ο Vincent Ke, βουλευτής της
επαρχίας Οντάριο, τον οποίο ο Μητροπολίτης Σωτήριος
παρουσίασε στο εκκλησίασμα. Μετά την Θ. Λειτουργία,
εδόθη καφές και ελαφρύ γεύμα για όλους.

p

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου. Μ. Εσπερινό και Θ.
Λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον
εορτάζονται Ι. Ν. Υπαπαντής του Κυρίου, Victoria Β.C.,
βοηθούμενος από όλους τους ιερείς της Βρετανικής
Κολομβίας.
Στην Θ. Λειτουργία ήλθαν πάρα πολλοί ευλαβείς
προσκυνητές από την περιοχή Vancouver και Nanaimo.
Μεταξύ όλων αυτών ο εντιμότατος Γ. Πρόξενος της
Ελλάδος στο Vancouver, κ. Α. Ιωάννου.
Μετά την Θ. Λειτουργία, όπως κάθε χρόνο, η
προοδευτική Κοινότητα Βικτώριας παρέθεσε γεύμα
για όλους. Ευχαριστούμε τους ιερείς, τον πρόεδρο της
Κοινότητος και το διοικητικό συμβούλιο, την Φιλόπτωχο
Αδελφότητα, τους ευλαβείς προσκυνητές και τον
εντιμότατο Γ. Πρόξενο κ. Α. Ιωάννου.
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου
Vancouver, ετέλεσε Θ. Λειτουργία ο Μητροπολίτης
Σωτήριος, βοηθούμενος από τον π. Τιμολέοντα Πράττα
και τον π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο. Μετά την Θ.
Λειτουργία παρετέθη γεύμα για όλους. Συγχαίρουελμε
την Κοινότητα. Ευχαριστούμε όλους.
Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου. Μ. Εσπερινός έγινε στο
παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάμπους στο Smithville, Ontario,
προεξάρχοντος του πανοσιολ. Αρχιμ. Αθηναγόρα

Τον Μητροπολίτη Σωτήριο
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο πρ.
υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας,
καθηγητής ιατρικής κ. Π. Σκανδαλάκης.
Από αριστερά, Γ. Σταματάκος, καθ.
Π. Σκανδαλάκης, Μητροπολίτης
Σωτήριος, π. Α. Ζηλιασκόπουλος και Γ.
Δημητρακόπουλος
The former Deputy Foreign Minister
of Greece, Dr. P Skandalakis visited
His Eminence Metropolitan Sotirios
in his office. From left: G. Stamatakos,
Dr. P. Skandalakis, Metropolitan
Sotirios, Fr. A. Ziliaskopoulos and G.
Dimitrakopoulos.

p

Την Ιερά μας Μητρόπολη και τον Μητροπ.
Σωτήριο επισκέφθηκε ο καθηγούμενος
τη Ι. Μονής Αρχαγγέλων Texas, ο οποίος
κατάγεται από το Τορόντο και ο πατέρας
του είναι ο ιεροψάλτης του Ι.Ν. Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης κ. Γ. Μαρούλης,
συνοδευόμενος από δύο μοναχούς.
Από αριστερά, ιερομ. Εφραίμ, Αρχιμ.
π. Δοσίθεος, Μητροπ. Σωτήριος, π. Α.
Ζηλιασκόπουλος,μοναχός Παντελεήμων και
κ. Γ. Μαρούλης.

Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς
ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον
περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος.
Α' Πέτρ. 3:15
But in your hearts set apart Christ as Lord.
Always be prepared to give an answer to
everyone who asks you to give the reason
for the hope that you have.
1 Pet 3:15:

		

Program
of His Eminence
Μetropolitan
Sotirios
A P R I L 2019

Sun 7		 D. Liturgy, Annunciation Church, 		
			 Toronto, ON
Thur 11 Even. D. Liturgy, Sts Anargyroi Church,
			 Glace Bay, NS
Fri
12 The Akathist Hymn, St. George Church,
			 Halifax, NS
Sat
13 D. Liturgy, St. George Church,
			 Halifax, NS

Ζηλιασκόπουλου, Διευθυντή της Θεολογικής μας
Ακαδημίας και με τη συμμετοχή πολλών άλλων
ιερέων. Κατάμεστη ήταν η εκκλησία από τους ευλαβείς
προσκυνητές. Όπως κάθε χρόνο, μετά τον Μ. Εσπερινό
παρετέθη δείπνο για όλους. Θερμά συγχαρητήρια στις
Κοινότητες St. Catharines αλλά και Smithville.
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου,
την Μητέρα των Εκκλησιών Τορόντο, λειτούργησε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος, βοηθούμενος από τον π.
Τριαντάφυλλο Πορφύρη. Προσήλθαν οι ευλαβείς
προσκυνητές, και όπως πάντα, ο Μητροπολίτης έκανε
το κήρυγμα, αλλά και ευχαρίστησε όλους.
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου. Βραδινή Θ. Λειτουργία
ετέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι. Ν. Αγ.
Νικολάου, Τορόντο, όπου υπάρχει και το παρεκκλήσιο
της Αγ. Φιλοθέης, στη γιορτή της Αγ. Φιλοθέης
προστάτιδας των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Καναδά.
Συμμετείχαν 17 ιερείς. Κατά την Θ. Λειτουργία ετελέσθη
και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Χρήστου
Βούλγαρη. Αδιαχώρητο υπήρξε στην εκκλησία από
την προσέλευση των ευλαβών προσκυνητών. Μετά
την χειροτονία και την Θ. Λειτουργία εδόθη δείπνο
στο πολυτελέστατο Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης,
όπου παρεκάθησαν τετρακόσια πενήντα (450) άτομα.
Δυστυχώς όμως, άλλοι τόσοι έπρεπε να αποχωρήσουν,
διότι δεν υπήρχαν θέσεις. Την ημέρα της Αγ. Φιλοθέης
είναι και τα γενέθλια του Μητροπολίτη Σωτηρίου, αλλά
όπως όλοι γνωρίζουν, ο Μητροπολίτης δε γιορτάζει ούτε

T

Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία.
Εγγυάται το μέλλον της Εκκλησίας και του
Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την
αγάπη και την υποστήριξη όλων μας.
Το επίσημο όνομά της είναι:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

Fri
5		 4th Salutations, St. Demetrios Church,
			 Toronto, ON

The Abbot of the Monastery of the
Archangels in Texas, USA, visited our Holy
Metropolis and His Eminence Metropolitan
Sotirios. The Abbot originally comes from
Toronto and his Father, G. Maroulis, is the
chanter at Sts. Constantine and Helen. The
Abbot was joined by two fellow monks.
From left: Fr. Ephraim, Archim. Fr. Dositheos,
Metropolitan Sotirios, Fr. A. Ziliaskopoulos,
Fr. Panteleimon and Mr. Maroulis.

ελικά στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Δεν υπάρχει τύχη. Όλα τελούν και
κινούνται κάτω από την Πρόνοια του
Θεού. Ας μην αμφιβάλλουμε για πράγματα
που μας δημιουργούν απορία και μας
εκπλήσσουν. Ο Θεός για όλα έχει το σχέδιό
Του. Ακόμα και μέσα από τα δικά μας λάθη
και τις αστοχίες ο Θεός μπορεί και ενεργεί.
Γι' αυτό, ας έχουμε εμπιστοσύνη σ' Εκείνον
και ας πορευόμαστε στη ζωή μας τηρώντες
τις άγιες εντολές Του, που μας οδηγούν με
ασφάλεια στη σωτηρία.
π.Β.Σ.

Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έγινε στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου
Τορόντο, το ετήσιο δείπνο για την ενίσχυση του Ιερού
Ναού. Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
και τα πάντα ήσαν οργανωμένα άριστα από τον Ιερ.
Προϊστάμενο π. Τ. Πορφύρη, τον πρόεδρο κ. Γρηγόρη
Καράκουλα, το Δ. Συμβούλιο και την Φιλόπτωχο. Θερμά
συγχαρητήρια σε όλους.
Κύριος ομιλητής της βραδιά ήταν ο εξοχώτατος
πρέσβης της Ελλάδα στον Καναδά κ. Δ. Αζεμόπουλος και
μίλησε με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα ανά τους αιώνες».
Τη βραδιά έκλεισε ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου. Τον Μητροπολίτη Σωτήριο
στο γραφείο του επισκέφθηκε ο πρώην Υφυπουργός της
Ελλάδος κ. Σκανδαλάκης.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο
Σχολείο «Μεταμόρφωση» είχε την παράσταση “Madame
Sou-Sou”. Ατυχώς ο καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος,
αλλά τα παδιά έκαμαν αρίστη εργασία. Θερμά
συγχαρητήρια.
Εκοιμήθη εν Κυρίω, ο Βασίλειος Σκλάβος, ιδιοκτήτης
της εφημερίδας «Εβδομάδα». Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου,
ο Μητροπολίτης Σωτήριος ετέλεσε Τρισάγιο για την
ανάπαυση της ψυχής του. Ατυχώς ο Μητροπολίτης
Σωτήριος δεν μπορούσε να είναι στην κηδεία του, διότι
σύμφωνα με το πρόγραμμά του έπρεπε να είναι εκτός
Τορόντο. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του μετά των
Αγίων.

H

περίοδος της αγίας Τεσσαρακοστής απαιτεί
από μας να εντείνουμε, περισσότερο από τον
χρόνο που πέρασε, τους πνευματικούς μας
αγώνες. Δηλαδή την προθυμία, την αγαθότητα, την
έντονη προσπάθεια, την καρτερία, την υπομονή, την
ουρανόδρομη προσευχή, την δακρυοφόρο κατάνυξη,
την κατάλληλη σιωπή, την πρέπουσα ομιλία, την
χωρίς αντιλογία υπακοή, την ταπείνωση με συντριβή
καρδιάς, την μετρημένη εγκράτεια και την αποχή
όχι μόνο από τις ποικίλες τροφές και τα ποτά, αλλά
και από το φθόνο, το μίσος, το θυμό, τη διχόνοια, τη
ζήλεια, το γογγυσμό, την υπερηφάνεια και από κάθε
άλλο βδελυρό πάθος.
Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου.

		 Elevation of Fr. P. Maropoulos
			 to Economos
			 Philoptochos Spiritual Retreat
Sun 14 D. Liturgy, St. Nicholas Church,
			 St. John NB
Sun 21 Palm Sunday – D. Liturgy,
			 St. Nicholas Church, Toronto, ON
Sun 21 Bridegroom Service, St. John the Baptist,
			 Scarborough, ON
H.Mon 22 Bridegroom Service, Holy Cross Church,
			 Barrie, ON
H.Tue 23 Bridegroom Service, Koimisis Tis 		
			 Theotokou Church, Hamilton, ON
H.Wed 24 Holy Unction, Sts. Cyril and Methodios
			 Church (Hellenic Home) Scarborough ON
H.Thur 25 Morning - D. Liturgy, H. Monastery of
			 Patrokosmas, Bolton ON
H.Thur 25 Τhe Last and Mystical Supper, St. 		
			 Panteleimon Church, Markham, ON
H. Fri 26 Descent from the Cross, St. Irene 		
			 Chrysovalantou Church, Toronto, ON
H. Fri 26 Lamentations, Prophet Elias Church,
			 Mississauga, ON
H. Sat 27 Morning - D. Liturgy, St. John Theologian
			 Church, Toronto, ON
H. Sat 27 Resurrection Service, St. Nicholas
			 Church, Holy Cross, Laval, QC
Sun 28 Agape Vespers, St. George Church,
			 Montreal, QC
Mon 29 D. Liturgy, St. George Church,
			 Montreal QC
Tue 30
			
			
			

Even. D. Liturgy, St. Nicholas Church,
Laval, QC
Ordination of G. Kontogiorgakis
to Diaconate

