Οἱ Νεανικὲς Συντροφιὲς τῶν Κατηχητικῶν μας

Ἡ ἔναρξις τῆς Περιόδου Η΄
τῶν Κατηχητικῶν μας καὶ τῶν Συνάξεων-Ὁμιλιῶν
Κυριακὴ Σπορέως, 14/27.10.2013

Η

Κυριακὴ τοῦ Σπορέως ἀπετέλεσε καὶ ἐφέτος ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν
Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας γιὰ τοὺς νέους μας, ὡς καὶ τῶν
ἑσπερινῶν Συνάξεων-Ὁμιλιῶν κάθε Κυριακὴ στὰ Ἐνοριακὰ Κέντρα
μας Κολωνοῦ Ἀθηνῶν, Ἐλευσίνας-Μάνδρας, Ἀχαρνῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ
ἄλλους Ναοὺς καὶ Μονές μας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.
α. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, εὑρισκόμενο στὸν προσ
κυνηματικὸ χῶρο τῆς Μονῆς μας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ.
Κυπριανὸς ἐτέλεσε τὴν εἰδικὴ «Ἀκολουθία-Ἁγιασμὸ Ἐπὶ Ἐνάρξει
Κατηχητικῶν Μαθημάτων», μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν
Κατηχητριῶν (Ἰουστίνης Γιατράκου-Μουρλᾶ, Νικολέττας Σιμερτζιάδου-Ψάλτη καὶ Μαρίας Κυριακίδου), τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν.

● Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ἡ Ὀγδόη Περίοδος τῶν Κατηχητικῶν
μας, ἡ ὁποία θὰ ἔχη ὡς θέμα της: γιὰ μὲν τοὺς μικροὺς «Ἡ Εὐσπλαγχνία», γιὰ δὲ τοὺς μεγάλους «Θέλω νὰ γίνω Ἅγιος», νὰ εἶναι καρποφόρος ἐν Χριστῷ καὶ πλήρως εὐλογημένη.
β. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στὶς 18:00΄, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
«Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» (Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν), ὁ
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε ἐπίσης τὸν Ἁγιασμὸ
ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν Συνάξεων-Ὁμιλιῶν, μὲ τὴν προσευχητικὴ συμμετοχὴ
τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων π. Ἀποστόλου, π. Ἀγγέλου καὶ π. Σωτηρίου.
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● Ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους Ἀδελφοὺς ἐν Κυρίῳ ἕνα τομίδιο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ὅλα τὰ Κείμενα τῆς
προηγουμένης Περιόδου Ζ΄ (Ὀκτ. 2012 – Μάϊος 2013).
● Τὰ τριάντα (30) αὐτὰ Κείμενα ἐμελετήθησαν-ἀνελύθησαν σὲ
ἕνδεκα (11) Συνάξεις, μὲ κεντρικὸ Κατηχητικὸ Θέμα τὴν Θεολογία,
δηλαδὴ τὸ Δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος (Εἰκονολογία, Ἁγιογραφικὰ
χωρία, Ἀποκαλύψεις, Πατερικὴ Διδασκαλία).
■ Μὲ τὴν Σύναξι Α΄ τῆς νέας Περιόδου (Ὀκτ. 2013-Μάϊος 2014),
ἐγκαινιάσθηκε τὸ κεντρικὸ Κατηχητικὸ Θέμα: ἡ Οἰκονομία, τὸ Δόγμα
τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ (Χριστολογία).
● Οἱ ἑσπερινὲς Συνάξεις-Ὁμιλίες περιλαμβάνουν ἐναλλὰξ καὶ τὸν
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυσσε καὶ
ἀναπτύσσει θέματα ἑρμηνευτικὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πνευματικὰ-νηπτικά, ἑορτολογικὰ καὶ ἁγιολογικά, κατὰ περίστασιν.
* * *
Εἴθε ἡ θεία χάρις τῆς Ἁγίας Τριάδος νὰ εὐλογήση καὶ τὴν νέα αὐτὴ
προσπάθεια, ἡ ὁποία προστίθεται στὶς πολλὲς ἄλλες σχετικὲς ὑπὸ
τῶν Ἀρχιερέων, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Κατήχησι τῶν εὐσεβῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Κοινότητός μας.
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