“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31
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Η Μητρόπολη Τορόντο,
Αρχιεπισκοπή Καναδά
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου
Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν στον Καναδά δυο, τρεις
Ελληνορθόδοξες Κοινότητες. Υπηρετούνταν από ιερείς που έρχονταν από
την Ελλάδα ή από τη Ρωσία.
Το έτος 1922 ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αμερικής,
Βορείου και Νοτίου, υπαγομένη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τότε και οι
Κοινότητες στο Καναδά υπηρετούνταν από Αρχιερείς της.
Το έτος 1960 ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος,
έκανε τον Καναδά ενάτη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής.
Ο πρώτος βοηθός Επίσκοπος για την ενάτη Αρχεπισκοπική Περιφέρεια
ήταν ο τιτουλάριος Μητροπολίτης Ελαίας Αθηναγόρας.
Το έτος 1963 νέος Επίσκοπος για τον Καναδά τοποθετήθηκε ο Ροδοστόλου
Τιμόθεος.
Το έτος 1967 νέος Επίσκοπος τοποθετήθηκε ο Αγκώνος Θεοδόσιος.
Το έτος 1973 εξελέγη νέος Επίσκοπος ο Κωνσταντίας Σωτήριος.
Το έτος 1979 η ενάτη Αρχεπισκοπική Περιφέρεια της Ελληνικής
Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής έγινε Επισκοπή
Τορόντο και ο βοηθός Επίσκοπος Σωτήριος έγινε κυριάρχης Επίσκοπος
Επισκοπής Τορόντο.
Το έτος 1996 η Επισκοπή Τορόντο απεκόπη από την Αρχιεπισκοπή Βορείου
και Νοτίου Αμερικής και έγινε Μητρόπολη Τορόντο και ο Επίσκοπος
Σωτήριος Μητροπολίτης Τορόντο, Υπέρτιμος και Έξαρχος παντός Καναδά.
Το έτος 2019 η Μητρόπολη Τορόντο
ονομάστηκε Αρχιεπισκοπή Καναδά και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος Αρχιεπίσκοπος
Καναδά, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης
Αρκτικής.
Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η ιστορία
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Καναδά.
Είναι μία πορεία ανοδική με πολλές
επιτυχίες. Μεγάλη πρόοδο πνευματική
και υλική.
Τα επιτεύγματα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Καναδά μπορεί κανείς να
τα δει στο ετήσιο μικρό ημερολόγιο της
Αρχιεπισκοπής, αλλά και στο διαδίκτυο
της Αρχιεπισκοπής.
Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον
Τρισάγιο Τριαδικό Θεό για τις μεγάλες
Του δωρεές, αλλά και για την ανύψωση
της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο, σε Ιερά
Αρχιεπισκοπή Καναδά. Συγχρόνως,
ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον
Σωτηρίου του Σεβασμιωτάτου
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη
και Θεοπροβλήτου
κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν
Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης
Αγία και Ιερά Σύνοδο, γιατί με τόση
Αρχιεπισκοπής Καναδά,
αγάπη και καλοσύνη επέβλεψαν στην
Υπερτίμου και Εξάρχου πάσης
Εκκλησία του Καναδά και την ετίμησαν
Αρκτικής, ημών δε πατρός και
με τον καλύτερο και ωραιότερο τρόπο.
ποιμενάρχου, πολλά τα έτη.
Είμαστε και θα είμαστε ευγνώμονες για
πάντα. Ο καλύτερος τρόπος έκφρασης

Σύμπασα η Εκκλησία του Καναδά, Κλήρος και λαός, ευγνωμονεί
τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, και
την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, για την μεγάλη τιμή της
ανύψωσης της Ι. Μητρόπολης Τορόντο, σε Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά.
"Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν
την ευεργεσίαν".
Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου
και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη.
ευγνωμοσύνης είναι να τελεί κανείς τα καθήκοντά του σωστά.
Εμείς, κλήρος και λαός υποσχόμεθα να εργαζόμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις, βάζοντας τη ψυχή μας στο καθετί που κάνουμε, ώστε η Εκκλησία
του Καναδά να προοδεύει. Ο λαός του Θεού να υπηρετείται σωστά. Οι ψυχές
των ανθρώπων να σώζονται και να οδηγούνται στον παράδεισο. Ο Άγιος
Θεός να δοξολογείται και να λατρεύεται σωστά από όλους.
Άλλη περαιτέρω ανύψωση της Εκκλησίας στον Καναδά δεν υπάρχει.Είναι
Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα παραμένει πιστή θυγατέρα
στα κελεύσματα της Μητέρας Εκκλησίας. Όποιος φεύγει από την αγκαλιά
της μάνας καταστρέφεται. Όποιος αποκόπτεται από την κληματαριά
ξηραίνεται.
Όλα για τη δόξα του Χριστού.

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν οι Συνελεύσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
										
στο Vancouver

Από τη Συνέλευση της Νεολαίας στο Βανκούβερ. -From the Youth Assembly in Vancouver.

Εναρκτήρια Θ. Λειτουργία Κληρικολαϊκής στο Βανκούβερ. - D. Liturgy at the Clergy-Laity Assembly in Vancouver

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, άρχισαν οι συνελεύσεις της Ελληνικής
Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά στο Βανκούβερ, που βρίσκεται
πάνω στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Η συνέλευση Νεολαίας µε 170 νέους από όλο τον Καναδά, ηλικίας
16-28 ετών, είχε άριστη επιτυχία, από την Παρασκευή 28 Ιουνίου,
µέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου.
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)

Καλό
Καλοκαίρι

Με την ευκαιρία της λήξεως του
σχολικού έτους 2018-2019, το Γραφείο
Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
εύχεται σε κάθε μαθητή και μαθήτρια
καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση.
Παραθέτουμε παρακάτω προτάσεις για
ελεύθερο διάβασμα κατά τη διάρκεια
των διακοπών, έτσι ώστε οι μαθητές
να συνεχίσουν την επαφή τους με την
Ελληνική γλώσσα ευχάριστα και κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Εξωσχολικά βιβλία κατάλληλα για
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

1. Γι α παιδιά ηλικίας 3-8 χρόνων

• Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια
Εκδόσεις «Άκυρα» www.agyra.gr
• Η Χιονάτη
Εκδόσεις «Ηλιοτρόπιο»
www.ilioptropio.gr
• Η Μαμά Γεννάει
Εκδόσεις «Ακρίτας» www.akritas.net.gr
• Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, πάμε...
Εκδόσεις «Πατάκη» www.patakis.gr
• Πως γράφεται η λέξη Μητέρα;
Εκδόσεις «Μικρή Μίλητος» Σόλωνος 94
106 80 Αθήνα. E-mail: genous@otenet.gr
• Τα Τρία Γουρουνάκια
Εκδόσεις «Κέδρος» www.kedros.gr
• Το Παραμύθι με τα Χρώματα
Εκδόσεις «Κέδρος» www.kedros.gr
• Ο Λύκος και τα Εφτά Κατσικάκια

• Ο Κοντορεβιθούλης
• Το Μικρό Ελαφάκι
• Τα Τρία Αρκουδάκια
• Η Κοκκινοσκουφίτσα
• Η Χιονάτη
• Ο Πινόκιο
Εκδόσεις «Παπασόπουλος» www.
picturebooks.gr
• Τα Τριά Γουρουνάκια
• Η Κοκκινοσκουριτσα
• Ο Παπουτσωμένος Γάτος
• Ο Πινόκιο
Εκδόσεις «Τζιαμπίρης-Πυραμίδα»
Φράγκων & Ορφανίσου 1, Θεσσαλινίκη.
Τηλ.: 2310-531-248
• Το Τζιτζίκι και το Μερμήγκι
• Η Αλεπού και τα Σταφύλια
• Ο Ποντικός της Εξοχής και Ο Ποντικός
της Πόλης
• Ο Λαγός και η Χελώνα
• Η Αλεπού και το Κοράκι
• Το Λιοντάρι και ο Ποντικός
Εκδόςεις «Ρέκος»
Αγιού Μηνά 13, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:
2310-696-070
• Γουίνι το Αρκουδάκι
Εκδόσεις «Μίνωας», Ποσειδώνος 1
Ν. Ηράκλειο 14121 Αθήνα.
• Μικρά κρυμμένα μυστικά στις Εποχές
Διεθνές Κέντρο Βιβλίου, Δημοκρατείας
31, Αμφιθέα 175 64 Αθήνα

2. Για παιδιά ηλικίας 8-12 χρόνων

• Ο μικρούλης Ερμής
• Ο μικρούλης Δίας
Εκδόσεις «Πατάκη» www.patakis.gr
• Αριστοφάνη Λυσιστράτη
• Εκδόσεις «Κέδρος» www.kedros.gr
• Σειρά Βιβλίων: «Μυθολογία»
Εκδόσεις «Κέδρος» www.kedros.gr
• Το Πιάτο του Αλέξανδρου
Εκδόσεις «Πορτοκάλι» www.
portokolibooks.gr
• Μωυσής
• Ιωσήφ
• Η Δημιουργία του Κόσμου
Εκδόσεις «Ακρίτας» www.akritas.net.gr
• Οι Απίθανες Περιπέτειες του Οδυσσέα
• Οι Απίθανες Περιπέτειες του Ηρακλή
• Οι Απίθανες Περιπέτειες του Ιάσονα
Εκδόσεις «Χελώνα»
Υμηττού 243, 116 32 Αθήνα. Τηλ.: 2107012-689
• Αίσωπος Μύθοι 1
• Αίσωπος Μύθοι 2
• Αίσωπος Μύθοι 3
• Οι Δώδεκα Θεοί τοθ Ολύμπου
Εκδόσεις «Παπασόπουλος» www.
picturebooks.gr
3. Για παιδιά ηλικίας 12 και άνω
• Σειρά βιβλίων: «Η Ελλάδα των Θρύλων»

• Παιδική Εγκυκλοπαίδεια Στρατίκη
Εκδοσεις «Στρατίκη» www.stratikis.gr
• Σειρά Βιβλίων:«Παιδικός Συναξαριστής»
Εκδόσεις «Σταμούλης»
www.stamoulis.gr
• Αριστοφάνη «Όρνιθες»
• Αριστοφάνη «Ο Πλούτος»
Εκδόσεις «Κέδρος» www.kedros.gr

4. CD-ROMs & DVDs:

• Παιδικά τραγούδια και νανουρίσματα
Alpha Records www.alpharecords.gr
• 85 Παιδικά τραγούδια και παραμύθια
Music Box International E-mail: mbi@
musicboxinternational.gr
• Multimedia Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
(Μαθαίνοντας ...Παίζοντας)
www.intelearn.gr
• Φιλογλωσσία (Μεθοδος Εκμάθησης
της Ελληνικής με την βοήθεια της
Αγγλικής γλώσσας)
Institute for Language and Speech
Processing www.ilsp.gr
• Η Σταχτοπούτα (DVD)
• Η Κοκκινοσκουφίτσα (DVD)
• Ο Θησέας και ο Μινώταυρος (DVD)
• Ο Δαίδαλος και ο Ικαρος (DVD)

5. Εκδοτικοί Οίκοι:

• www.greekeducation.goarch.org
• www.savalas.gr
• www.ellinika-grammata.gr
• www.agyra.gr
• www.patakis.gr
•μwww.kedros.gr
• www.metaixmio.gr
• www.livanis.gr
• www.protoporia.gr
• www.wmpiria.gr
• www.zitros.gr
• www.akritas.net.gr

6. Βιβλιοπωλεία:

• Greek City Video, 452 Danforth Avenue,
Toronto www.greekcity.com
•Διεθνές
Βιβλιοπωλείο
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ» www.books.gr
• Βιβλιοπωλείο «ΙΑΝΟΣ» www.ianos.gr

ΕΠΙΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Ειρήνη
Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
2. Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Όρνιθες
Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
3. Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Λυσιστράτη
Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
4. Ζαραμπούκα Σοφία (1984).
Πλούτος Αριστοφάνη.
Αθήνα: Κέδρος
5. Ζαραμπούκα Σοφία (1984).

Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,
ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Ιωαν. 3:16

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Στους αγώνες ποδοσφαίρου, που
οργάνωσε η αθλητική ομοσπονδία
ιδιωτικών σχολείων SSAF, οι ομάδες αγοριών και
κοριτσιών έφτασαν στους ημιτελικούς. Συγχαρητήρια
σε όλα τα παιδιά, που αγωνίστηκαν με σοβαρότητα και
άμιλλα και στους προπονητές των ομάδων κα Γκορίτσα,
κα Αθανασέλου και κ. Χάλαρη.
Η σχολική ομάδα του μπέιζμπολ, κέρδισε το
πρωτάθλημα στους αγώνες “Battle of Scarsdale” μεταξύ
των πέντε ιδιωτικών σχολείων της οδού Scarsdale.
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, ολοκληρώθηκαν οι τελικές
γραπτές εξετάσεις του γυμνασίου .
Την ίδια εβδομάδα ολοκληρώθηκαν και οι εξωσχολικές
δραστηριότητες της φετινής σχολικής χρονιάς.
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου, 2019 έγινε η απονομή
βραβείων στους μαθητές-τριές , που διακρίθηκαν για τις
επιδόσεις τους στα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές!
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, οι μαθητές –τριες του
σχολείου μας έκδραμαν στο Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού, στο Μπόλτον, Οντάριο. Εκεί είχαν την

ευκαιρία να εκκλησιαστούν και να παίξουν ξένοιαστα
στην καταπράσινη έκταση του μοναστηριού. Η ετήσια
εκδρομή μας στο μοναστήρι, είναι η αγαπημένη των
παιδιών γιατί μπορούν να τρέξουν, να παίξουν και να
χαρούν την εξοχή ελεύθερα και ξένοιαστα.
Η παγκόσμια ημέρα εορτασμού του πατέρα είναι η
16η Ιουνίου, 2019!
Η εορτή αποφοίτησης, θα λάβει μέρος την Τρίτη 18
Ιουνίου στο Μητροπολιτικό κέντρο. Ευχόμαστε στους
απόφοιτους της 8ης κάθε επιτυχία στις μελλοντικές
τους σπουδές. Ο Μητροπολίτης Τορόντο και παντός
Καναδά κ.κ. Σωτήριος, θα τιμήσει με την παρουσιά του
την εκδήλωση αποφοίτησης.
Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός
και φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος του
σχολικού έτους!
Συγχαρητήρια σε μαθητές , γονείς και εκπαιδευτικούς
που με τη συνεργασία , τη σκληρή εργασία , την υπομονή
και την επιμονή τους κατάφεραν η εκπαίδευση στο
Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο Μεταμόρφωση να
είναι κι εφέτος απαράμιλλη.
Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Tower Litho Co , που
για άλλη μια φορά εκτύπωσε αφιλοκερδώς το ετήσιο
αναμνηστικό περιοδικό του σχολείου μας.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο είναι εφάμιλλο
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Τριγωνοψαρούλης στον κόσμο των
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και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη. Αθήνα:
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For God so loved the world that he gave his
one and only Son, that whoever believes in
him shall not perish but have eternal life.
John 3:16

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. Οι
εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-20 έχουν αρχίσει
και υπάρχει λίστα αναμονής σε ορισμένες τάξεις.
Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ: 416-463-7222,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca, ιστοσελίδα
www.mgos.ca
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Καλό καλοκαίρι και όμορφες,
γεμάτες υγεία και χαρά διακοπές!
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Ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ανήκε στη
χορεία των δώδεκα Αποστόλων.
Δε γνώρισε τον Κύριο όσο ζούσε στη γη, αλλά
αποκαλύφτηκε κατόπιν σε αυτόν και κλήθηκε να γίνει
απόστολός Του, όντας αυτός πολέμιος της Εκκλησίας.
Γεννήθηκε γύρω στο 15 μ. Χ. στην Ταρσό της Κιλικίας
από Ιουδαίους γονείς. Ονομαζόταν Σαούλ, έχοντας και
το ρωμαϊκό όνομα Παύλος.
Οι εύποροι γονείς του έδωσαν υψηλή παιδεία.
Επίσης το αξιόλογο ελληνιστικό πνευματικό κλίμα
της Ταρσού επέδρασαν θετικά στην διαμόρφωση
της προσωπικότητάς του. Ανήκε δε στην αίρεση των
Φαρισαίων.
Γύρω στο 34 μ. Χ. βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ να
σπουδάζει κοντά στον ονομαστό νομοδιδάσκαλο
Γαμαλιήλ.
Ο νεαρός φαρισαίος Παύλος έδειξε ιδιαίτερο ζήλο
για τη διάσωση της θρησκείας του. Τον συναντούμε
συμμέτοχο στον λιθοβολισμό του Πρωτομάρτυρα
Στεφάνου και λίγο αργότερα φανατισμένο διώκτη των
Χριστιανών.
Παρασυρμένος από τον υπέρμετρο ζήλου του και το
μίσος του κατά των πιστών του Ιησού, ζήτησε από τον
αρχιερέα να τεθεί επικεφαλής αποσπάσματος, που θα
βάδιζε προς τη Δαμασκό, για να συλλάβει τους εκεί
Ιουδαίους που είχαν γίνει Χριστιανοί και να τους σύρει
δεμένους στην Ιερουσαλήμ.
Όμως καθ’ οδόν είδε ένα εκτυφλωτικό φως, το οποίο
τον τύφλωσε.
Ταυτόχρονα άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Σαούλ,
Σαούλ, τι με διώκεις;».
Ο τρομοκρατημένος Παύλος ρώτησε: «ποιος είσαι
Κύριε;» και απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο
εσύ διώκεις» (Παρξ.9,4-6).
Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός συντάραξε τον Παύλο,
μετανόησε και αφού μπήκε στην πόλη συναντήθηκε
με τον επί κεφαλής της Εκκλησίας Ανανία, ο οποίος
τον θεράπευσε θαυματουργικά από την τύφλωση, τον
κατήχησε και τον βάπτισε.
Από τότε ο Παύλος έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία

Είναι καλύτερο
να προσευχόμαστε
με επιμονή
ή να απαρνούμαστε
το θέλημά μας;
Είναι καλύτερο να προσευχόμαστε με επιμονή ή να
απαρνούμαστε το θέλημά μας;
Όπως ξέρουμε το πιο σωστό και όμορφο στην σχέση μας με
τον Θεό είναι η απάρνηση του θελήματος μας. Να προχωράμε
στη ζωή κάνοντας την προσπάθειά μας, έχοντας εμπιστοσύνη

στον Θεό και στο δικό Του θέλημα.
Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω είναι σωστό να
παρακαλάμε τον Θεό και μάλιστα με επιμονή(προσευχές,
παρακλήσεις, τάματα) για πράγματα που θα θέλαμε
στη ζωή μας ή για θέματα που μας δυσκολεύουν και μας
στεναχωρούν, όπως θέματα υγείας, επιτυχία σε εξετάσεις,
αποκατάσταση επαγγελματική – οικογενειακή κ.α
Δεν δείχνουν όλα αυτά ένα δικό μας ισχυρό θέλημα; Ποια
πρέπει να είναι η στάση μας;
Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:
Μέσα στα ιερά Ευαγγέλια γίνεται επανειλημμένα
λόγος για την επιμονή που πρέπει να έχουμε στην
προσευχή. Όταν, δηλαδή, ένα αίτημα της προσευχής
μας δεν εκπληρώνεται, εμείς να μην απογοητευόμαστε,
αλλά να συνεχίζουμε να το ζητούμε από τον Θεό χωρίς
να παραιτούμαστε, εφόσον βέβαια γνωρίζουμε πως αυτό
που ζητούμε δεν είναι αντίθετο με το θέλημάTου. Μπορεί
ο Θεός για χρόνια να μη δίνει απάντηση στις προσευχές

Tα αποτελέσματα
της ταπεινώσεως!
Μια φτωχιά χήρα, που επαιτούσε από σπίτι σε σπίτι,
χτύπησε κάποτε και την πόρτα ενός πολύ πλουσίου. Της
άνοιξε ο πλούσιος και η χήρα του είπε:
- Με συγχωρείτε, είμαι χήρα και άρρωστη! Έχω και
3 παιδιά. Αν νομίζετε και μπορείτε, βοηθείστε με, σας
παρακαλώ...!
Ο πλούσιος έψαξε να της δώσει κάτι, αλλά δεν βρήκε
τίποτα.
- Με συγχωρείτε, της είπε, αλλά δεν κρατώ τίποτα
στο σπίτι.
Η χήρα τον ευχαρίστησε και πήγε να φύγει, όταν ο
πλούσιος της είπε:
- Περίμενε!
Πήγε μέσα στο γραφείο του και πήρε μία επιταγή, την
συμπλήρωσε και δίνοντάς την, της είπε:
- Πάνε σε οποιαδήποτε τράπεζα με αυτήν την επιταγή,
για να εισπράξεις το ποσό.
Η χήρα ήταν αγράμματη (δεν γνώριζε από επιταγές),
πήρε την επιταγή και είπε μέσα της:
- Με κορόϊδεψε, με έδωσε ένα απλό χαρτί.
Οι μέρες περνούσαν και αυτήν δεν πήγαινε στην
τράπεζα, διότι ντρεπόταν και φοβόταν, νομίζοντας, ότι
το χαρτί που της έδωσε ο πλούσιος, ήταν κάτι το ψεύτικο.
Μία μέρα τόλμησε και το έδειξε σε μία φίλη της και
εκείνη της είπε:
- Αυτό το χαρτί που κρατάς, είναι μία επιταγή για την
τράπεζα. Πάνε να δεις.
Τότε η χήρα αναθάρρεψε και πήγε στην τράπεζα.
Εκεί αφού ρώτησε, πήγε στον ταμία να την
εξυπηρετήσει.
Μόλις το είδε ο ταμίας, της είπε, ότι είναι να εισπράξει
50 χρυσές λίρες!
Εκείνη εξεπλάγη, διότι ήταν μεγάλο το ποσό. Κάποιο

λάθος θα έκανε ο άνθρωπος, σκέφτηκε και έτσι ζήτησε
να πάρει πίσω την επιταγή, χωρίς να την εξαργυρώσει.
Την πήρε λοιπόν και την πήγε κατευθείαν, στο σπίτι του
πλουσίου και του είπε:
- Με συγχωρείτε, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που
γράψατε στην επιταγή. Εγώ δεν αξίζω τόσα λεφτά! Και
σκέφτηκα, ότι θα κάνατε λάθος.
Μόλις το άκουσε αυτό ο πλούσιος, της είπε:
- Πράγματι έκανα λάθος!
Πήρε την επιταγή και συμπλήρωσε πίσω από το 50
ένα μηδενικό και οι 50 χρυσές λίρες έγιναν 500! Της την
έδωσε και της είπε:
- Πήγαινε τώρα στην τράπεζα και γνώριζε, ότι δεν
έχω κάνει λάθος!
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ταπεινώσεως!
Αν άνθρωπος ενεργεί έτσι σε έναν ταπεινό
συνάνθρωπο, σκεφθείτε ο Θεός τι προσφέρει στους
ταπεινούς...
Πνευματικό Ανθολόγιο Ορθοδοξίας

της Εκκλησίας.
Ύστερα από μια επιμελή προετοιμασία ανέλαβε να
εκχριστιανίσει τους εθνικούς, δηλαδή τους μη Ιουδαίους.
Μετά την απόσυρσή του στην έρημο της Αραβίας και με
συνοδεία του Βαρνάβα και του Μάρκου, ξεκίνησε το 48
μ. Χ. για την πρώτη αποστολική περιοδεία του.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες που συνάντησαν και τις
διώξεις που υπέστησαν, το κήρυγμά τους σημείωσε
επιτυχία. Σε όλες τις πόλεις ίδρυσαν τοπικές εκκλησίες.
Η τέταρτη και τελευταία περιοδεία του μεγάλου
αποστόλου τερματίστηκε στην Ισπανία. Κατόπιν
κατάκοπος και τσακισμένος από τις κακουχίες κατέληξε
στην Ρώμη.
Οι διωγμοί κατά των Χριστιανών, που είχε κηρύξει ο
Νέρων βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
Ο Παύλος κατέστη ο κύριος στόχος των ειδωλολατρών.
Έτσι γύρω στο 67 μ. Χ. συνελήφθη και αποκεφαλίσθηκε,
σφραγίζοντας έτσι το τιτάνιο ιεραποστολικό του έργο με
το μαρτύριό του.
Ο μεγάλος αυτός Απόστολος μας άφησε και
δεκατέσσερις επιστολές, οι οποίες κατέχουν σπουδαία
θέση στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης.
Αυτές είναι: 1) Η προς Ρωμαίους, 2) προς Κορινθίους
Α΄, 3) προς Κορινθίους Β΄ 4) προς Γαλάτας, 5) προς
Εφεσίους, 6) προς Φιλιππησίους, 7) προς Κολασσαείς,
8) προς Θεσσαλονικείς Α΄, 9) προς Θεσσαλονικείς Β΄,10)
προς Τιμόθεον Α΄,11) προς Τιμόθεον Β΄,12) προς Τίτον,
13) προς Φιλήμονα και 14) προς Εβραίους.
Του Λάμπρου Κ. Σκόντζου,
Θεολόγου - Καθηγητού | Romfea.gr

Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες
ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ
Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.
Α΄ Κορινθ. 15:22
For as in Adam all die, even so in Christ
shall all be made alive.
A' Corinth. 15:22

μας. Αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι επιτρέπεται
να σταματήσουμε. Διότι οι προσευχές που κρατάνε χρόνια
κάνουν τελικά τα μεγαλύτερα θαύματα. Να επιμένουμε, να
συνεχίζουμε, να ικετεύουμε με αμείωτη την πίστη μας και
με αμετακίνητη την ελπίδα. Ο Θεός ακούει. Και γνωρίζει
εκείνος γιατί καθυστερεί. Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει
να υποχωρήσουμε και ότι όσο περισσότερο περιμένουμε,
τόσο μεγαλύτερο δώρο μας ετοιμάζει η αγάπη του.
Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αφού ο Κύριος διηγείται την
παραβολή του αναιδούς φίλου, λέει τους χαρακτηριστικούς
λόγους: «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε·
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.» (Λουκ.
ια’ 9-10).
«Αἰτεῖτε», «ζητεῖτε», «κρούετε». Αυτές οι τρεις
προστακτικές διαρκείας δείχνουν την επιμονή που πρέπει
να διακρίνει τις προσευχές μας. Δεν λέει, “αιτήσατε”,
“ζητήσατε”, “κρούσατε” μια φορά. Αλλά «Αἰτεῖτε…
ζητεῖτε…. κρούετε».Πολλές φορές, διαρκώς και χωρίς
διακοπή, χωρίς να κουράζεστε, επιμένετε στην προσευχή
σας, επανέρχεστε στα αιτήματα σας, χτυπάτε την πόρτα
του Θεού.
Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει σχετικά τα εξής: «Δεν μας
πρόσταξε απλώς να ζητούμε, αλλά με πολλή επιμονή και
δύναμη. Αυτό σημαίνει το “ζητείτε”.Χρειάζεται λοιπόν μία
τέτοια σταθερή απόφαση και επιμονή: αν δεν λάβω, δεν
φεύγω· δεν σταματώ την προσευχή, αν δεν εκπληρωθεί
το αίτημά μου.»
Αυτή είναι η ζωντανή προσευχή, η προσευχή με
ανυποχώρητη επιμονή. Και τέτοια σχετικά παραδείγματα
έχουμε στην Καινή Διαθήκη (π.χ. τη θεραπεία του τυφλού
της Ιεριχούς, τη θεραπεία της κόρης της Χαναναίας κ.ά.).
Αυτή βέβαια είναι η στάση που πρέπει να έχουμε στην
προσευχή μας. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι για απόλυτη ελεύθερη παράδοση στο θέλημα του
Θεού, κατά το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου μας, ο
Οποίος είπε στον Ουράνιο Πατέρα του στην προσευχή του
στη Γεθσημανή, για το πικρό ποτήριο του φρικτού Πάθους
που ήξερε ότι θα υποφέρει «Πατέρα μου, ἄς φύγει ἀπό μένα
τό ποτήρι αὐτό τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου, ἐάν εἶναι δυνατόν
νά συμβιβασθεῖ αὐτό μέ τό σχέδιό σου γιά τή σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Ὅμως νά γίνει ὄχι ὅπως θέλω ἐγώ, ἀλλά ὅπως
ἐσύ θέλεις. (Ματθ. κστ΄ 39)
Αντίστοιχο παράδειγμα είναι εκείνο του Αποστόλου
Παύλου, που υπέφερε από μια άσχημη ασθένεια για την
οποία παρακάλεσε επίμονα τον Κύριο τρεις φορές να τον
απαλλάξει αλλά παραδόθηκε απόλυτα στο θέλημά Του
όταν Εκείνος του απάντησε «σοῦ εἶναι ἀρκετή ἡ χάρις
πού σοῦ δίνω. Διότι ἡ δύναμή μου ἀναδεικνύεται τέλεια,
ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενής καί μέ τήν ἐνίσχυσή μου
κατορθώνει μεγάλα καί θαυμαστά» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 9).
agonistes.gr

4

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Γνώσεσθε την αλήθειαν
Ο Χριστός είπε. «Εγώ ειμί η οδός και η
αλήθεια και η ζωή».
Εφόσον ο Χριστός είναι η αλήθεια, για
να γνωρίζουμε την αλήθεια πρέπει να
γνωρίζουμε τον Χριστό.
Ποιος είναι ο Χριστός; Ο Χριστός είναι ο
μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος Λυτρωτής
και Σωτήρας του κόσμου. Αυτόν πρέπει να
γνωρίζουμε. Αυτόν πρέπει να ζούμε. Έτσι θα
γνωρίζουμε την αλήθεια.
Το αντίθετο της αλήθειας είναι το ψεύδος.
«Ο διάβολος ψεύστης εστίν και ο πατήρ
αυτού», δηλαδή του ψεύδους.
Ο διάβολος διαβάλλει. Συκοφαντεί. Γεμίζει
τον κόσμο αναλήθειες. Ψέματα.
Ο σημερινός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός,
που δεν έχει καθαρή ζωή, πραγματικό
σύνδεσμο με τον Χριστό, αρέσκεται στο ψέμα
και τη συκοφαντία και πέφτει από λάθος σε
λάθος.
Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. «Άγει
εις φως ο χρόνος την αλήθειαν». Αργά
ή γρήγορα η αλήθεια θα λάμψει και οι
ψεύτες και συκοφάντες θα γίνουν γνωστοί.
Θα πληρώσουν για τα ψεύδη τους. Για τις
συκοφαντίες τους. Ακόμη και αν παρασύρονται
από συκοφάντες.
Αυτό είναι το σύνθημά μας για τη νέα
εκκλησιαστική χρονιά από 1ης Σεπτεμβρίου
2019 μέχρι 31ης Αυγούστου 2020. Ας
φροντίζουμε όλοι μας να γνωρίζουμε την
αλήθεια. Να ζούμε εν Χριστώ. Ο Χριστός
να είναι το φως της ζωής μας. Να οδηγεί τα
βήματά μας εδώ και τελικά να μας οδηγήσει
στον παράδεισο.

Συνεδρία στη Συνέλευση Φιλοπτώχου Αδελφότητας στο Βανκούβερ.At a session at the Philoptochos Brotherhood Assembly in Vancouver

Η νεολαία προσφέρει δώρο στον Αρχιεπίσκοπο. The youth offers a gift to the Archbishop.

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν
οι Συνελεύσεις της
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
στο Vancouver
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί
με Χριστῷ. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε
συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.
Φιλιπ. 4:13
I can do all things through Christ who
strengthens me.
Philippians 4:13

Σοφές Σκέψεις
• Ο πλούτος δεν ανήκει σ'αυτόν που τον έχει,
αλλά σ'αυτόν που τον διανέμει. Γιατί έτσι
τον απολαμβάνει.
• Η πονηριά μπορεί να φτιάξει περιουσία, δεν
μπορεί να αποκτήσει φίλους.
• Όταν δεν μπορούμε να ενεργήσουμε όπως
θέλουμε, ας ενεργήσουμε όπως μπορούμε.
• Θέλω ν'ανεβώ στον Όλυμπο, μα σαν αναλογίζομαι την απόσταση δειλιάζω, είπε ένας
Αθηναίος στο Σωκράτη.
Κι εκείνος τον ρώτησε: Πόσα μίλια την ημέρα
περπατάς χαζεύοντας εδώ κι εκεί;
-Καμιά δεκαριά, του απάντησε.
-Ε, τότε αυτά τα μίλια, αντί να τα σπαταλάς
άσκοπα, βάδιζέ τα καθημερινά, με σύστημα
και πρόγραμμα προς συγκεκριμένο στόχο
και προς ορισμένη κατεύθυνση. Προς τον
Όλυμπο. Και θα φτάσεις. Σίγουρα και άκοπα.
• Ο πλούτος δεν είναι ίδιος ούτε καλός ούτε κακός. Αξίζει τόσο όσο αξίζει ο άνθρωπος που
τον έχει.
• Είναι πάντα ευκολότερο να κατηγορείς τη
βρωμιά του γείτονα, από το να σκουπίζεις
την αυλή τη δική σου.
• Ασκήθηκα σε όλη μου τη ζωή στο να σωπαίνω και κυρίως στο πώς να σωπαίνω.
• Ο θάνατος είναι μια τελείωση. Όχι ένα τέλος.
• Ότι ενώνει τους τίμιους ανθρώπους είναι πιο
σπουδαίο απ'ό,τι τους χωρίζει.
Τα σπασμένα κομμάτια ενός χρυσοφόρου βράχου είναι κι αυτά το ίδιο χρυσοφόρα.
• Όταν ένας δυναμικός άνθρωπος πιστεύει
αποκλειστικά στη δύναμή του, γίνεται επικίνδυνος. Αλλά όταν πιστεύει και καλεί
σύμμαχο τη δύναμη της αρετής γίνεται
ωφέλιμος.
• Σε πολλούς τέντωνε τ'αυτί σου και σε λίγους
τη φωνή σου.
Από το "Άγγελμα της ημέρας"

Η συνέλευση των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων, µε συµµετοχή 111
δεσποινίδων και κυριών από όλο
τον Καναδά, επίσης, είχε µεγάλη
επιτυχία και διήρκησε από την
Παρασκευή 28 Ιουνίου, µέχρι και τη
Δευτέρα 1η Ιουλίου.
Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση άρχισε
µε πανηγυρική Θ. Λειτουργία στον
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Βανκούβερ, όπου
Θεία λειτουργία στο ξενοδοχείο, τελουµένη από τον Αρχιεπίσκοπο
έλαβαν µέρος οι σύνεδροι της Νεολαίας, της Φιλοπτώχου
Σωτήριο µόνο του, µε την οποία άρχιζε η κάθε ηµέρα των
και των Κοινοτήτων, οι Άρχοντες του Πατριαρχείου στον
συνελεύσεων. - Divine service in the hotel, celebrated by
Archbishop Sotirios as a priest, on the day which the 2019 ClergyΚαναδά και πλήθος ευλαβών χριστιανών.
Laity Assemblies began.
Η Κληρικολαϊκη Συνέλευση µε συµµετοχή 107
αντιπροσώπων των Κοινοτήτων, άρχισε την Κυριακή
30 Ιουλίου και τελείωσε τις εργασίες της, την Τετάρτη
και Προσδοκίες». Οµιλητής: Άρχων Οστιάριος
το απόγευµα, 3 Ιουλίου.
Ευάγγελος Σωτηρόπουλος.
Οι εργασίες διεξήχθησαν µε τάξη και µε τον καλύτερο
5. «Κατ’ οίκον Εκκλησία: Σύγχρονες Προκλήσεις».
τρόπο. Στις συνεδριάσεις της Κληρικολαϊκής προέστη ο
Οµιλητής: Αιδ. π. Κ. Καλτσίδης.
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
6. «Ελληνορθόδοξη Κοινότητα: Ενώνοντας
Σηµειώνεται εδώ, ότι κάθε ηµέρα, από το Σάββατο
τους πιστούς - Πνευµατική Ζωή - Διοίκηση
29 Ιουνίου, µέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου, πλην της
- Συµµόρφωση και αρµονική συµπόρευση
Κυριακής, κάθε πρωί γινόταν Θ. Λειτουργία σε χώρο
µε την Ιερά Μητρόπολη και το Οικουµενικό
του ξενοδοχείου που είχε διαµορφωθεί σε εκκλησία,
Πατριαρχείο». Οµιλητής: Άρχων Προστάτης των
τελουµένη από τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, ο οποίος
Γραµµάτων, Μιχαήλ Οικονόµου.
λειτουργούσε σαν απλός ιερεύς, από τις 8 µέχρι και
Τα πάντα µελετήθησαν σε βάθος µε αρµονία και αγάπη
τις 9.15 το πρωί. Άπαντες οι σύνεδροι, Νεολαίας,
και ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες θα τεθούν άµεσα
Φιλοπτώχου και Κληρικολαϊκής, συµµετείχαν στη Θ.
σε εφαρµογή.
Λειτουργία και στη Θ. Κοινωνία. Έτσι πνευµατικά, µε
Ευχαριστίες εκφράζονται στις τέσσερις Κοινότητες,
Θ. Λειτουργία, άρχιζε η κάθε µέρα και τελείωνε το ίδιο
Βανκούβερ, Ανατολικού Βανκούβερ, Σούρεϊ και
πνευµατικά, µε μικρό Εσπερινό.
Βικτώριας. Στους ιερείς: Κωνσταντίνο Οικονόµου,
Μήνυµα εστάλη από τον Παναγιώτατο Οικουµενικό
Κωνσταντίνο Καλτσίδη, Τιµολέοντα Πράττα και
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο, το οποίο και ανέγνωσε
Γεώργιο Τόλια καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή,
ο Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Πατριαρχείου και
διότι όντως, οι συνελεύσεις είχαν άριστη οργάνωση.
Διευθυντής της Πατριαρχικής Θεολογικής Ακαδηµίας
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εκφράζει ευχαριστίες προς
Τορόντο, π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος.
όλους, ιδιαίτερα προς τον Παναγιώτατο Οικουµενικό
Στο επίσηµο δείπνο, εκτός άλλων επισήµων,
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο για την ανύψωση της
συµµετείχαν, η επίτιµος πρόξενος της Κύπρου κα
Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο, σε
Τασούλα Berggren και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο
Ελληνική Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπή Καναδά και
Βανκούβερ, κ. Αθανάσιος Ιωάννου.
δοξολογεί και ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό,
Το σύνθηµα της Κληρικολαϊκής ήταν, «Πᾶσα βασιλεία
διότι τέτοιους καλούς συνεργάτες του έδωσε,
µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις
όπως όλοι οι σύνεδροι των τριών συνελεύσεων,
ἢ οἰκία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται”
Κληρικολαϊκής, Φιλοπτώχου και Νεολαίας.
Ματθ. ιβ’. 25.
Στη Συνέλευση Νεολαίας
συνεζητήθησαν θέµατα του
ενδιαφέροντός τους καθώς και στη
Συνέλευση Φιλοπτώχου. Τα θέµατα της
Κληρικολαϊκής ήσαν:
1. «Η Νεολαία ως γέφυρα µεταξύ
του Παρελθόντος, Παρόντος και
Μέλλοντος». Οµιλητής: Πανοσ.
Αρχιµ. π. Δ. Αντωνόπουλος
2. «Φιλανθρωπία: Εσωτερική και
Εξωτερική». Οµιλητής: Αιδ. π. Θ.
Αλαµάνος
3. «Ελληνική πίστη και Ορθόδοξη
Παιδεία:Συνδυασµός της
σωτηρίας µε την Ελληνική
Παιδεία». Οµιλητής: Άρχων
Δεπουτάτος Σπύρος Βολονάκης,
Διευθυντής Ελληνικής Παιδείας
4. « Δ ι α δ ι κ τ υ κ ή Δ ι α κ ο ν ί α :
Από το επίσηµο δείπνο των Συνελεύσεων στο Βανκούβερ.
Σπουδαιότητα, Προϋπολογισµός
From the official dinner of the Assembly in Vancouver.
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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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The Metropolis of
Toronto is Elevated to the
Archdiocese of Canada
by Archbishop Sotirios
In the beginning of the 20th century, only two or three
Greek Orthodox Communities existed in Canada. They
were served by Priests who came from Greece or from
Russia.
In 1922, the Greek Orthodox Archdiocese of North and
South America was founded by the Ecumenical Patriarchate
of Constantinople, under whose ecclesiastical authority it
belonged. At that time, the Communities in Canada were
also served by the Bishops of this Eparchy.
In 1960, Archbishop Iakovos of North and South America
made Canada the 9th Archdiocesan District of the
Archdiocese of America.
The first Assistant Bishop of the 9th Archdiocesan District
was the Titular Metropolitan Athenagoras of Elaia.
In 1963, the second Assistant Bishop for Canada was
appointed in the person of Bishop Timothy of Rodostolon.
In 1967, Bishop Theodosios of Ancona was made the 3rd
Assistant Bishop of Canada.
In 1973, Bishop Sotirios of Constantia was elected the
new Assistant Bishop of Canada.
In 1979, the 9th Archdiocesan District of the Greek
Orthodox Archdiocese of North and South America became
the Diocese of Toronto and the Assistant Bishop, His Grace
Bishop Sotirios, became the ruling Bishop of the Diocese in
Toronto.
In 1996, the Diocese of Toronto was severed from the
Archdiocese of North and South America and it became the
Metropolis of Toronto, with Bishop Sotirios elected as
Metropolitan of Toronto and Exarch of all Canada.
In 2019, the Metropolis of Toronto was elevated to the
new status of Archdiocese of Canada and Metropolitan
Sotirios is now His Eminence Archbishop Sotirios of
Canada and Most Honoured Exarch of all the Arctic.
This, in short, is the history of the Greek Orthodox
Church in Canada.
It has been an upward journey with many successes. It
has had great spiritual and material progress.
All the achievements of the Greek Orthodox Church in
Canada can be seen in our annual pocket Calendar that is
published by the Archdiocese, as well as on the Web Site of
our Archdiocese.
We thank and praise the Thrice-Holy Trinitarian God for
His great gifts, and also for the elevation of the Holy
Metropolis of Toronto to the Archdiocese of Canada. At the
same time, we also thank and are indebted to His AllHoliness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy
and Sacred Synod of the Mother Church of Constantinople,
because they bestowed this great gift to the Church of
Canada and honoured it in the best and most beautiful way
with such love and kindness. We are and will always be
grateful for this great blessing. The best way to show our
gratitude for this gift is to perform our duties properly and
diligently.
We, the Clergy and the People, promise to work with all
our strenth, putting our very soul and might into everything
we do, so that our Greek Orthodox Church in Canada may
always prosper and succeed. The People of God will be
served properly. The souls of the people must be saved and
be led to Paradise. May all of us glorify and worship
correctly our Most Holy God in Spirit and in Truth.
There can be no further elevation of our Church in
Canada. Our Archdiocese is an Eparchy of the Ecumenical
Patriarchate and we will show ourselves to be a faithful
daughter of the ordinances of the Mother Church. Whoever
forsakes the loving embrace of their mother will destroy
themselves. If a branch is cut off from the vine, it will
wither and perish.
Everything we do will be for the Glory of Christ.

To His Eminence
Sotirios, the Most
Reverend and Godchosen Archbishop
of the most Holy
Archdiocese of
Canada, right
honourable Exarch
of all the Arctic, our
father and Chief
Shepherd, many
years!

Metropolis News
Ordinations to the Deaconate
and Priesthood
George Kondogeorgakis, a graduate of our Theological

Academy, was tonsured a Monk and received the name
Nikodimos. He was then ordained a Deacon and shortly
afterwards a Priest. Fr. Nikodimos now serves as Parish
Priest in Kingston, Ontario. Axios – He is Worthy!
Michael Christodimitropoulos was also tonsured
a Monk and received the name Venediktos. He was
ordained to the Deaconate and Priesthood. Fr. Venediktos
will now serve the Community of Sudbury, Ontario.
Axios – He is Worthy!
Thomas Sandberg, student of our Theological
Academy, married, was ordained a Deacon and now
serves in the Church of St. Demetrios, Winnipeg.
Konstantinos Chialtas, a married and recent graduate
of our Theological Academy, was ordained a Deacon and
now serves in the Church of St. John the Theologian, in
addition to his duties as a Secretary in the Office of our
Holy Archdiocese. Axios – He is Worthy!
The following Priests have been transferred within the
Holy Archdiocese:
Fr. Athanasios Giokas to Archangels, Montreal. Fr.
Anthony Athanasiadis to St. Dionysios, La Salle, Quebec.
Fr. Odysseas Drossos to St. George, Vancouver. Fr.
Konstantinos Economos to Sts. Panteleimon, Anna &
Paraskevi, Markham. Fr. Konstantinos Chatzis to Holy
Trinity, London. Fr. Demetrios Mouselimis, to Holy
Trinity, Belleville. Fr. Anatoliy Bandura to Sts. Peter and
Paul, Kitchener. Fr. Elias Drossos to Koimisis, Hamilton
and Fr. Stavros Chatzis to St. Katherine, St. Catherines.
As it is known, Archbishop Sotirios is a member of the
Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate
and travels to Constantinople once a month to participate
in its Meetings.
On the Sunday of the Holy Myrrhbearers, a Patriarchal
and Synodal Hierarchical Divine Liturgy was held at the
Holy Monastery of Balukli, in which Archbishop Sotirios
participated.
The Annual Dialogue of the Catholic and Orthodox

Ετήσια Συνέλευση Ορθοδόξων Αρχιερέων Καναδά.
Annual Assembly of the Canadian Conference of Orthodox
Bishops

Hierarchs of Canada took place with much success. The
meeting was chaired by Bishop Grecco of the Roman
Catholic Church and by Archbishop Sotirios on behalf
of the Orthodox Church.
The Annual Meeting of the Orthodox Hierarchs of
Canada was held and chaired by Archbishop Sotirios. It
was a great success.
Each year, our Holy Archdiocese hosts all Oriental and
Eastern Orthodox Clergy for an entire day. The Program
begins with Morning Prayer, and continues with Lectures
and discussion. Pausing at Noon for Lunch, the Program
continues in the afternoon with further dialogue. More
than forty (40) Priests took part and it was crowned with
great success.
Ecumenical Patriarch Bartholomew celebrated the
Divine Liturgy for the Feastday of his Patron Saint. Many
Hierarchs attended, including Archbishop Sotirios as a
member of the Holy and Sacred Synod. After the Divine
Liturgy, a celebratory Luncheon was held for more than
three hundred (300) guests. Everyone wished His AllHoliness Ecumenical Patriarch Bartholomew health,
many-years and all God's blessings. Without any doubt,
His All Holiness has great talents and abilities which he
uses for the good of World Orthodoxy. Many years to
you, Your All Holiness!

Mὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ,
ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε,
καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε
τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου.
Ισαΐα 41:10
Fear not, for I am with you; be not dismayed,
for I am your God; I will strengthen you, I
will help you, I will uphold you with my
righteous right hand.
Isaiah 41:10

Archbishop Sotirios bestowed the Ecclesiastical Award
of Oikonomos to the following priests: Fr. Zissis Derekas
and Fr. Demetrios Mouselimis. Axioi – They are Worthy!
The Annual Golf Tournament of our Theological
Academy was a great success. A very special thank you
to all organizers and volunteers, and especially to Mr.
Theodoros Mantziaris.
The various Assemblies of our Holy Archdiocese that
took place in Vancouver, BC were all very successful.
The Youth Assembly had one hundred and seventy
(170) Youth and Young Adults from across Canada, ages
16 to 28.
The Philoptochos Ladies Assembly had one hundred
and seven (107) delegates and dignitaries attended from
all over Canada. In addition, one hundred and eleven
(111) delegates attended the Biennial Clergy-Laity
Assembly. Many Archons of the Ecumenical Patriarchate
in Canada also attended the Assembly.
Για πάντα φίλοι...
Φωτογραφία
µε τον πρ.
πρωθυπουργό
J. Chretien και
τον Αρχιεπίσκοπο
Σωτήριο κατά τη
συνάντησή τους
τον περασµένο
µήνα.
Friends forever.
Photo with
former Prime
Minister J.
Chretien and
Archbishop
Sotirios during
their meeting
last month.

At the beginning of Clergy-Laity Assembly, the inspired
Message of our Ecumenical Patriarch Bartholomew was
read. At the end, all chanted the Ecclesiastical Pheme of
His All Holiness: “To Bartholomew, the Most
Holy Ecumenical Patriarch, Many Years!”
The Clergy-laity Assembly lasted for one
week. Every day began with the celebration
of the Divine Liturgy which was celebrated
by Archbishop Sotirios alone, with the
participation of all in the reception of the
Holy Eucharist.
Other events throughout the week included
the Blessing of the Cornerstone of the new East
Vancouver Community Centre building; the
many excursions of Youth and Philoptochos; as
well as the Grand Banquet of the Clergy-laity
Assembly, in which more than four-hundred
(400) people attended. Formal messages of
congratulations and greetings from Greece
and Cyprus were delivered by the Consul General of
Greece in Vancouver, Mr. A. Ioannou. and the Honorary
Consul General of Cyprus, Mrs. Tasoula Berggren. The
Chief Speaker was Archbishop Sotirios.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΜΜ κ. Ν. Παγώνης, µε τη νέα πρόεδρο
κα. Α. Κουτράκη, τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, την κα. Μ. Ντέρου,
Δηµ. Σύµβουλο, τον π. Ν. Μοστράτο και τον π. Γ. Νικηφοράκη.
The former President of the HCGM, Mr. N. Pagonis, with the new
president, A. Koutraki, Archbishop Sotirios, Mrs. M. Derou, City
Councellor, Fr. N. Mostratos and Fr. G. Nikiforakis.

Archbishop Sotirios, along with more than forty (40)
priests from across Canada, took part in the Hierarchical
Divine Liturgy at the Cathedral of St. George in
Vancouver.
Thanks and gratitude are expressed to all the
organizers, volunteers, Priests, Presidents of Community
Councils, Presidents of the Philoptochos, all delegates
and Youth who attended along with their co-workers.
Moreover, special thanks are expressed to the four
Greek Orthodox Communities of British Columbia, who
collectively hosted a wonderful Clergy-laity Assembly.
Indeed, they worked with all their souls and might and
the results were truly magnificent and extra-ordinary.
Archbishop Sotirios thanks all the organizers but
especially His All Holiness Ecumenical Patriarch
Bartholomew! Praise is due to the Thrice-Holy
Trinitarian God for all His gifts and especially for the
pious Orthodox Christians of Canada.
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The Abundant
Leftovers
Fr. Barnabas Powell

Alexander the Great is reported to have
said “Nothing is impossible to him who
will try.” Yeah, try telling that to a group
of people who refuse to try. I remember
having a conversation with a man about
building a new church building on our
property and he told me to my face “Father,
it’s impossible. These folks will never do it.”
He was surprised when I responded to him
with “You’re right, if they won’t even try,
they won’t do it.” But it isn’t because it’s
not possible. The “impossible” is only that
way when we forge that with God, nothing
is impossible!
And that’s why when we dare to attempt
what everyone says is impossible, we find
God standing with us, taking the “little”
we have and making it so abundant that
our “leftovers” are more than our initial
offerings!
Look at our lesson today in John 6:5-14:

Youth

At that time, Jesus, lifting up his eyes and
seeing that a multitude was coming to him,
said to Philip, “How are we to buy bread,
so that these people may eat?” This he
said to test him, for he himself knew what
he would do. Philip answered him, “Two
hundred denarii would not buy enough
bread for each of them to get a little.” One
of his disciples, Andrew, Simon Peter’s
brother, said to him, “There is a lad here
who has five barley loaves and two fish; but
what are they among so many?” Jesus said,
“Make the people sit down.” Now there
was much grass in the place; so the men
sat down, in number about five thousand.
Jesus then took the loaves, and when he had
given thanks, he distributed them to those
who were seated; so also the fish, as much
as they wanted. And when they had eaten
their fill, he told his disciples, “Gather up
the fragments left over, that nothing may be
lost.” So they gathered them up and filled
twelve baskets with fragments from the five
barley loaves, left by those who had eaten.
When the people saw the sign which he had
done, they said, “This is indeed the prophet
who is to come into the world!”
We know this story all too well. And that
can be a hindrance to some deep insights
if we run past this passage saying “Oh, I
know that old story.” So, stop with me here
at this passage and let’s discover some deep
truths here.
First, I love the way the Lord offers Philip
a rhetorical question to get to the deep
revelation of His power and authority.
He asks how much money they will
need to buy food for the crowd. Philip
responds with a huge sum of money that
wouldn’t be enough to accomplish this
“impossible task.” In modern amounts, St.
Philip contends that it would take more
than $14,500 to feed such a crowd. That

amount of money in the Lord’s day was
unimaginable! In other words, Philip was
saying it wasn’t possible for them to feed
the crowd.
Then a boy offered what he had, a small
lunch of five loaves and two fish. The
disciples accept the offering but are still
convinced the task is “impossible.”
What does Jesus do? He takes what is
given and prays over this offering and then
starts feeding the people. And what do you
know, It feeds the whole group of 5000+.
But wait, there’s more! They pick up the
leftovers and they filled 12 baskets, one for
each unbelieving disciple!

Do we think
ourselves wiser
than the Church?
In an age of unbelief it can be a struggle
to submit to the laws of the Church.
When the society around us regards the
Church’s laws and traditions unfavorably,
we can easily give in to thinking the
same thing, and disregard
the canons and statutes of the
Church of Christ. If our work
associates and friends, or
even family members, think
our adherence to the periods
of fasting is extreme, we can
find ourselves giving in to
peer pressure, just as children
are known to do. If our taking
time out from work to attend
special feast day services is
criticized by co-workers as
being excessive, do we decline
to ask for the day off for the
next feast day?
If we allow ourselves to choose the
traditions and societal structures of those
around us, in preference to the Church’s
traditions, canons and laws, we will soon
find ourselves betraying our Christian faith.
Christianity was not meant to be easy, but
is by nature compared to doing battle. If
we desire the easy comforts and pleasures
of this world, we will eventually lose the

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?

30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Met Youth Evangelismos making Frappedes
Η νεολαία του I.N. Ευαγγελισμού Montreal, στην παρασκευή καφέδων

Last day of Sunday School at Metamorphosis Tou Sotiros GO Church. Pictured are Fr. Michael
Michael, the Teachers of Sunday School and the students with their certificates!!
Λήξη μαθημάτων του κατηχητικού σχολείου του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης, Τορόντο.

A picture from Met Youth Montreal Gala Fundraising for their trip to Vancouver.
Η νεολαία Μοντρεάλ, στην εκδλήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το ταξίδι τους στο Vancouver

What Are The Ten
Commandments?

15

“For the true fulfilment of the commandments
demands that we do neither too little nor too
much but simply pursue a course acceptable to
God and in accordance with His will.”
–St. Gregory of Sinai

The Ten Commandments are found in the
Old Testament, Exodus 20:1-17:
Now the Lord spoke all these words,
saying: “I am the Lord your God, who brought
you out of the land of Egypt, out of the house
of bondage. You shall have no other gods
before Me.
“You shall not make for yourself an idol
or a likeness of anything in heaven above, or
in the earth beneath, or in the waters under
the earth. You shall not bow down to them
or serve them, for I, the Lord your God, am
a jealous God, recompensing the sins of the
fathers on the children to the third and fourth
generation of those who hate Me; but showing
mercy to thousands, to those who love Me and
keep My commandments.
“You shall not take the name of the Lord
your God in vain, for the Lord will not hold
him guiltless who takes His name in vain.
“Remember the Sabbath Day, to keep it
holy. Six days you shall labor and do all your

JUNE - JULY 2019
It goes to prove that “impossible” is
only a word that unbelief uses to keep
us enslaved to doubt. God takes what we
offer in love and confidence and makes the
impossible possible. That boy offered all he
had, and Jesus made sure it was enough!
He always does.
Today, if you have the courage and
humility to offer what you have, the
impossible will be within your grasp. AND,
what’s left over will be enough to sustain
you. Being Orthodox on Purpose means
you are free from the stingy unbelief of
“that’s impossible.”
blogs.ancientfaith.com
battle, and we will perish. If we prefer the
laws of this world over the laws of the
Church, in the end we will have lost that
which is most essential and eternal in value.
In times of turmoil and earthly hardship
will we find we have not built up the
spiritual strength and fortitude to stand
strong against the winds of destruction
that lay hold our lives, and we will have
lost the battle. Submitting to mere human
traditions and authority, we will find that a
thief will have taken the very treasure that
is the Kingdom of God, and we will be left
by the wayside, the Gates of Heaven having

been closed to us.
If we revile the laws of the Church we
will have reviled Christ Himself, Who is
the Head of the Church. This is true because
the laws of the Church were given by the
Holy Spirit through the Apostles, and are
therefore not simply the traditions of man.
Abbot Tryphon
blogs.ancientfaith.com

Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς
ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν·
οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω
αὐτόν, Θεὸς τοῦ πατρός μου,
καὶ ὑψώσω αὐτόν.		
Έξοδος 15:2
The Lord is my strength and my
song, and he has become my
salvation; this is my God, and
I will praise him, my father's
God, and I will exalt him.
Exodus 15:2

work, but the seventh day is the Sabbath of
the Lord your God. In it you shall do no work:
neither you, nor your son, your daughter,
your male servant, your female servant, your
cattle, nor your stranger who sojourns with
you. For in six days the Lord made heaven
and the earth, the sea, and everything in them,
and rested on the seventh day. Therefore, the
Lord blessed the Sabbath Day and hallowed it.
“Honor your father and mother that it
may be well with you, and your days may be
long upon the good land the Lord your God
is giving you.
“You shall not murder.
“You shall not commit adultery.
“You shall not steal.
“You shall not bear false witness against
your neighbor.
“You shall not covet your neighbor’s wife or
his house, and neither shall you covet his field,
nor his male servant, his female servant, his
ox, his donkey, any of his cattle, or whatever
belongs to your neighbour.”

Ottawa Youth - Νεολαία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ottawa
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Ordinations- Χειροτονίες

Fr. Nikodimos Kodogiorgakis
- π. Νικόδημος Κοντογιωργάκης

Fr. Venedictos Christodimitropoulos
π. Βενέδικτος Χριστοδημητρόπουλος

Reading Holy Scripture
Reading the Bible isn’t like reading anything else— we
don’t read through it and then stack it on a shelf along
with the latest John Grisham novel. The Bible is something
we should be constantly reading and integrating into our
life. There are two important things that we must keep in
mind as we begin to read the Bible.
First, reading the Bible is less about accumulating rote
knowledge and more about developing a relationship.
For example, when we read a textbook for a class, we go
through it taking notes and commit to memory certain
concepts. When we finish the text, there is a certain amount
of knowledge that we have gained. When we read the
Bible, however, we enter into a relationship. Think about a
new relationship; the more time we spend with the person,
the more we learn and the more we begin to understand
them. As a result, we learn more about ourselves through
this dynamic, healthy, and loving relationship. The Bible
reveals God’s relationship with mankind. The more we
read, the more we understand, and the more we learn

Deacon Thomas Sandberg
Διάκονος Θωμάς Sandberg

about ourselves.
The next thing we must keep in mind is that God is
mysterious—so great and so loving that we can’t possibly
ever comprehend His essence. So, as we read the Bible, we
must be mindful that what we have understood has merely
scratched the surface of what is there. Years ago, I decided
to read the Bible cover to cover. I started with Genesis and
I unfortunately got stuck there. I got so caught up with
wanting to fully understand all aspects of the book that I
dissected it, resulting in two pages of questions I had for
my spiritual father. As I bombarded him with questions,
he lovingly reminded me that I should not be reading
this like an investigative reporter, but rather as a humble
servant, grateful that my Master is allowing me access to
know Him better. Questioning and getting proper answers
leads to growth, but God’s wisdom infinitely surpasses our
limited understanding, and we must accept that there are
certain things in the Bible that will remain mystifying to
us. However, each time we read more is revealed, drawing
us closer and closer to God’s Heavenly Kingdom. As we
become more familiar with its teachings, we see it bear
tangible fruit in our lives through our actions.
Excerpt from Melissa Tsongranis, GOArch.org

Η Μοναστική Αδελφότητα
Αγίου Πατροκοσµά µε τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
The Monastic Sisterhood of St.
Patrokosmas with Archbishop
Sotirios.
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Know the truth
Christ said. "I am the way and the truth
and the life".
Since Christ is the truth, to know the truth,
we need to know Christ.
Who is Christ? Christ is the only true God.
The only Redeemer and Savior of the
world. That we must know and is how
we must live. So we will know the truth.
The opposite of truth is falsehood. The
devil is a liar and he is the father of lies.
The devil cheats. He slanders. He fills the
world with mistakes. Lies.
The current man, that is, the worldly man,
who does not live a pure life, and does not
have a real connection with Christ, likes
the lies and slanders and falls from error
to error.
No more words needed. "In time comes
light and truth". Sooner or later the truth
will shine and the liars and slanders will
become known. They will pay for their lies.
For their slander.
This is our slogan for the new ecclesiastical
year from September 1, 2019 to August 31,
2020. Let us all take time to learn the truth.
To live in Christ. Christ is the light of our
lives. Let Him lead the steps of our lives
and eventually lead us to paradise.

Τοῦ Δαυΐδ. - ΠΡΟΣ σέ, Κύριε, ἐκέκραξα,
ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ,
μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ
ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς
λάκκον.
Ψαλμοί 27:1
Of David. The Lord is my light and my
salvation; whom shall I fear? The Lord is
the stronghold of my life; of whom shall I
be afraid?
Psalm 27:1

Remember
Our Theological
Academy
Η Μοναστική Αδελφότητα
Παναγίας Παρηγορήτισσας µε
τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο,
τον π. Νεκτάριο Μοστράτο
και τον π. Δηµήτριο
Αντωνόπουλο.
The Monastic Sisterhood
of Panagia Paregoritissa
with Archbishop Sotirios,
Fr. Nektarios Mistratos
and Father Dimitrios
Antonopoulos.

Σεμινάριο Βυζαντινής Μουσικής

Please include our Theological
Academy in your annual donations
and in your wills in order to ensure
the future of our Church and
Hellenism in Canada. The Academy
needs the love and support of
everyone. The legal name is:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
• 1 Patriach Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός. The Orthodox Way is published
monthly by the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:

Σεμινάριο Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, με τον εξ Ελλάδας Μουσικοδιδάσκαλο κ. Αθανάσιο Παϊβανάν και με τη φροντίδα των
Πρωτοψαλτών κ. Ν. Παντελοπούλου και κ. Α. Καλαματιάνου, στον Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μοντρεάλ.
Seminar of the School of Byzantine Music, with the Greek Music Teacher Mr. Athanasios Paivanan and with the care of the Protoptes. N.
Pantelopoulos and Mr. A. Kalamatianos, in the IC. Assumption of the Virgin in Montreal.

π. Α. Ζηλιασκόπουλος, π. Δ. Μουσελίμης, π. Τ. Πράττας,
π. Α. Γκιόκας, Γ. Κόντου, O. Ιωαννίδου, Σ. Βολονάκης, Ν.
Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Χειροτονίες διακόνων και ιερέων
Ο Γεώργιος Κοντογιωργάκης, απόφοιτος της
Θεολογικής μας Ακαδημίας, έγινε μοναχός και πήρε
το όνομα Νικόδημος. Στην συνέχεια χειροτονήθηκε
διάκονος και ιερεύς και τώρα υπηρετεί την κοινότητα
του Kingston Οντάριο. Άξιος!
Ο Μιχαήλ Χριστοδημητρόπουλος έγινε μοναχός και
πήρε το όνομα Βενέδικτος. Χειροτονήθηκε διάκονος και
ιερεύς και τώρα υπηρετεί την κοινότητα του Sudbury.
Άξιος!
Ο Θωμάς Sandberg, φοιτητής της Θεολογικής μας
Ακαδημίας, έγγαμος, χειροτονήθηκε διάκονος και
υπηρετεί στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου, Winnipeg. Άξιος!
Ο Κωνσταντίνος Τσιάλτας απόφοιτος της Θεολογικής
μας Ακαδημίας, έγγαμος, χειροτονήθηκε διάκονος και
υπηρετεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
και συγχρόνως υπηρετεί σαν γραμματεύς στην Ιερά μας

Γεύµα µε τον πρ. πρωθυπουργό του Καναδά κ. J. Chretien,
στο πολυτελέστατο εστιατόριο Harbour 60. Από αριστερά,
π. Τ. Πορφύρης, κ. Τ. Νικολάου, κ. J. Chretien, Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος και Τσ. Αγγελάκος.
Lunch with former Prime Minister of Canada, J. Chretien, and
the Harbour 60 restaurant. From left to right, Fr. Profiris, Mr.
T. Nikolaou, Mr. J. Chretien, Archbishop Sotirios and Mr. C.
Angelakos.

Αρχιεπισκοπή. Άξιος!
Έγιναν οι κάτωθι μεταθέσεις ιερέων στην Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή.
Ο π. Αθανάσιος Γκιόκας στον Ι.Ν. Αρχαγγέλων,
Montreal. Ο π. Αντώνιος Αθανασιάδης στον Ι.Ν. Αγ.
Διονυσίου, LaSalle. Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος στον Ι.Ν. Αγ.
Γεωργίου, Vancouver. Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου
στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, Άννης & Παρασκευής,
Markham. Ο π. Κωνσταντίνος Χατζής στον Ι.Ν. Αγ.
Τριάδος, London. Ο π. Δημήτριος Μουσελίμης στον Ι.Ν.
Αγ. Τριάδος, Belleville. Ο π. Ανατόλιος Bandura στον I.N.
Αγ. Πέτρου και Παύλου, Kitchener. Ο π. Ηλίας Δρόσσος
στον Ι.Ν. Κοίμησης, Hamilton και ο π. Σταύρος Χατζής
στον Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης, St. Catharines.
Ως γνωστόν ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος είναι μέλος
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου και μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη

Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
Ματθ. 6:33
But seek first his kingdom and his
righteousness, and all these things will
be given to you as well.
Matthew 6:33
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ΝEΑ I. ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ
μία φορά τον μήνα.
Την Κυριακή των Μυροφόρων έγινε Πατριαρχική
και Συνοδική Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του
Μπαλουκλή, στην οποία έλαβε μέρος και ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος.
Έγινε ο ετήσιος διάλογος Ρωμαιοκαθολικών και
Ορθοδόξων Αρχιερέων με πολλή επιτυχία. Προήδρευσαν,
από μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ο
Επίσκοπος Γκρέκο και από μέρους της Ορθοδόξου
Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
Έγινε η ετήσια συνέλευση των Ορθοδόξων Αρχιερέων
Καναδά, στην οποία προήδρευσε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος. Είχε άριστη επιτυχία.
Κάθε χρόνο η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή φιλοξενεί τους
Ορθόδοξους, αλλά και τους Προχαλκηδόνιους κληρικούς
για μία ολόκληρη ημέρα. Το πρόγραμμα αρχίζει με
ιερά Ακολουθία. Συνεχίζει με διαλέξεις και συζήτηση.
Διακόπτεται το μεσημέρι για γεύμα. Συνεχίζει το
απόγευμα με διαλέξεις και συζητήσεις. Έλαβαν μέρος
περισσότεροι από σαράντα (40) κληρικοί και είχε μεγάλη
επιτυχία.
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος γιόρτασε τα ονομαστήρια του. Έγινε Θεία
Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησαν οι συνοδικοί,
αλλά και πολλοί άλλοι Αρχιερείς, μεταξύ των οποίων ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ως μέλος της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου. Μετά τη Θεία Λειτουργία παρετέθη γεύμα
για περισσότερους από τριακόσιοι (300) συνδαιτυμόνες.
Άπαντες ευχήθηκαν στον Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, υγεία, μακροημέρευση
και όλα τα αγαθά του Θεού. Χωρίς ουδεμία αμφιβολία
ο Παναγιώτατος έχει μεγάλες ικανότητες, τις οποίες
χρησιμοποιεί για το καλό της παγκόσμιας Ορθοδοξίας.
Πολλά τα έτη Σας Παναγιώτατε.
Το οφικίο του Οικονόμου απένειμε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος στους ιερείς: π. Ζήσση Ντερέκα και π. Δημήτριο
Μουσελίμη. Άξιοι!
Το ετήσιο Golf Tournament της Θεολογικής μας
Ακαδημίας έγινε με πολλή επιτυχία. Θερμές ευχαριστίες
στους οργανωτές και ιδιαίτερα στον κ. Θεόδωρο
Μαντζιάρη.
Έγιναν με πολλή επιτυχία οι συνελεύσεις της Ιεράς
μας Αρχιεπισκοπής. Η συνέλευση της Νεολαίας είχε
εκατόν εβδομήντα (170) νέους και νέες από όλο τον
Καναδά, ηλικίας 16 έως 28 ετών.
Η συνέλευση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος είχε
συμμετοχή εκατόν επτά (107) κυρίων και δεσποινίδων
από όλο τον Καναδά και η συνέλευση των Κοινοτήτων
είχε συμμετοχή εκατόν ένδεκα (111) αντιπροσώπων
(βλέπε σελ. 4).
Έλαβαν μέρος και οι άρχοντες του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου στον Καναδά.
Στην έναρξη των συνελεύσεων διαβάστηκε το
εμπνευσμένο μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Στο τέλος εψάλη
η φήμη του Παναγιωτάτου.... Βαρθολομαίου του
Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά
τα έτη!
Οι συνελεύσεις διήρκεσαν μία εβδομάδα. Η κάθε
ημέρα άρχιζε με Θεία Λειτουργία την οποία τελούσε
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος μόνος του και όχι μόνο
ελάμβαναν μέρος όλοι, αλλά κοινωνούσαν και των
Αχράντων Μυστηρίων.
Υπήρχαν και άλλες εκδηλώσεις, όπως ο θεμέλιος
λίθος του νέου κτηρίου της Κοινότητος ανατολικού
Βανκούβερ. Εκδρομές της Νεολαίας και της Φιλοπτώχου,
αλλά και το επίσημο δείπνο των συνελεύσεων στο οποίο
παρεκάθησαν άνω των τετρακοσίων (400) ανθρώπων.
Μήνυμα της πατρίδας Ελλάδας έφερε ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδας στο Βανκούβερ, κ. Α. Ιωάννου. Μήνυμα
της Κύπρου έφερε η επίτιμος πρόξενος κυρία Τασούλα
Berggren. Κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχιεπίσκοπος
σωτήριος.
Έγινε Θεία Lειτουργία στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία
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
Βανκούβερ, όπου προέστη ο Aρχιεπίσκοπος Σωτήριος και
έλαβαν μέρος περισσότεροι από σαράντα (40) ιερείς που
ήρθαν από όλα τα μέρη του Καναδά.
Ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους τους οργανωτές,
τους ιερείς, τους προέδρους, τις προέδρους των
Φιλοπτώχων αδελφοτήτων, τη Νεολαία και όλους
τους συνεργάτες τους, των τεσσάρων κοινοτήτων
της Β.C. Όντως, εργάστηκαν με τη ψυχή τους και τα
αποτελέσματα ήσαν περισσότερο από ικανοποιητικά.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ευχαριστεί όλους τους
οργανωτές, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο και δοξολογεί τον Τρισάγιο Θεό για
όλες Του τις δωρεές και ιδιαίτερα για τους ευλαβείς
ορθοδόξους χριστιανούς του Καναδά.

		

Program
of His Eminence
Archbishop
Sotirios
AUGUST 2019

Sun 4		 D. Liturgy, Koimisis Tis Theotokou,
			 Hamilton, ON
Mon 5		 G. Vespers, Metamorphosis Tou Sotiros
			 Church, Toronto, ON
Tue 6		 D. Liturgy, Metamorphosis Tou Sotiros
			 Church, Toronto ON
Sun 11 D. Liturgy, St Katharine Church,
			 St Catharines, ON
Wed 14 G. Vespers, Koimisis Tis Theotokou
			 Church, Montreal, QC
Thu 15 D. Liturgy, Koimisis Tis Theotokou
			 Church, Ottawa, QC
Sun 18 D. Liturgy, Koimisis Tis Theotokou
			 Church, Kingston, ON
Thu 22 G. Vespers, Monastery of Panagia the
			 Comforter, QC
Fri
23 D. Liturgy, Monastery of Panagia the
			 Comforter, QC
Fri
23 G. Vespers, Monastery of Patrokosmas,
			 Bolton, ΟΝ
Sat
4		 D. Liturgy, Monastery of Patrokosmas,
			 Bolton, ΟΝ
Sun 25 D. Liturgy, St. John the Theologian
			 church, Toronto, ON
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Από το ετήσιο Golf Tournament της Θεολογικής
Ακαδηµίας. Στην πρώτη σειρά: Θ. Μαντζιάρης-Chairman
και Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
From the annual Golf Tournament of the Theological
Academy. In the first row: T. Manziaris – Chairman and
Archbishop Sotirios.

