ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Το ποιμαντικό πρόγραμμα αυτής της χρονιάς ετοιμάστηκε για να βοηθήσει και να στηρίξει εσάς στην επιθυμία σας να ακολουθήσετε και να γνωρίσετε καλύτερα
τον Ιησού Χριστό Σωτήρα του κόσμου και να ζείτε χριστιανικά τις ημέρες της ζωής σας».
(Από την ομιλία του Επισκόπου
στην Πανήγυρη της Παναγίας Φανερωμένης)

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, παρουσιάζει τις
ποιμαντικές δράσεις που απευθύνονται σε όλους και
σας ενημερώνει για το χρόνο, τον τόπο και το περιεχόμενο κάθε μιας πρωτοβουλίας, τις οποίες σας καλούμε να αγκαλιάσετε.
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Έκδοση: Καθολική Επισκοπή Σύρου
Οκτώβριος 2016
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
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1)

Κατηχητικό

για τα παιδιά του Δημοτικού

Πότε:
Κάθε Σάββατο, από τις 11:00 το πρωί
έως τις 12:00 το μεσημέρι.
Από το τέλος του Σεπτεμβρίου, έως το Μάιο.
Πού:
Στα κατηχητικά κέντρα:
•
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στην Ερμούπολη,
στο Σχολείο των Φρερ.
•
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στην Ποσειδωνία,
στο Ποιμαντικό Κέντρο.
Γιατί: Στα έξι χρόνια συστηματικής κατήχησης, τα
παιδιά γνωρίζουν το Θεό, προετοιμάζονται για να λάβουν το Μυστήριο της Μετάνοιας, της Θείας Ευχαριστίας και του Χρίσματος και μαθαίνουν να Τον ακολουθούν με πιστότητα στη ζωή τους.
Υπεύθυνος: Κατηχητική Επιτροπή και
π. Ιωσήφ Πρίντεζης και π. Πιότρ Κλυμ.
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2) Ε.Κ.Ν.Ε. Τμήμα Εφήβων
για τους νέους του Γυμνασίου

Πότε: 1η και 3η Κυριακή του μήνα
Πού:
•
Στην ενοριακή αίθουσα της Βάρης
•
Στην αίθουσα νεολαίας στο κτίριο της Επισκοπής, Ερμούπολη
•
Στην ενοριακή αίθουσα του Φοίνικα
Γιατί: Επιχειρείται η ανάπτυξη της χριστιανικής πίστης και της πολιτιστικής καλλιέργειας των εφήβων,
με σύγχρονες προσεγγίσεις και δράσεις, που τους βοηθούν να αποκτούν ενεργό συμμετοχή στην εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Υπεύθυνος: Εκκλησιαστικός Παραστάτης Νεολαίας
και Πανσυριανή Επιτροπή για την Ποιμαντική της
Νεολαίας και των Κλήσεων.
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3)

Ε.Κ.Ν.Ε. Τμήμα Νέων

για τους νέους του Λυκείου

Πότε: Κάθε Κυριακή απόγευμα

Πού: στην αίθουσα νεολαίας στο κτίριο της Επισκοπής, Ερμούπολη.

Γιατί: Μέσα από την πνευματική αναζήτηση αλλά και
την ψυχαγωγική δραστηριότητα, οι νέοι ολοκληρώνουν
τον πρώτο κύκλο της χριστιανικής μύησης…

Υπεύθυνος: Εκκλησιαστικός Παραστάτης Νεολαίας
και Πανσυριανή Επιτροπή για την Ποιμαντική της
Νεολαίας και των Κλήσεων.
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4) Νεανική Χορωδία
της Καθολικής Εκκλησίας
Πότε: Κάθε Σάββατο απόγευμα

Πού: στην αίθουσα νεολαίας στο κτίριο της Επισκοπής, Ερμούπολη.

Γιατί: Μέσα από τη μουσική καλλιέργεια, οι έφηβοι
και οι νέοι προετοιμάζονται να εμψυχώνουν τις λειτουργικές συνάξεις….. με την παρουσία μουσικού ….
δροσερά, νεανικά…
Υπεύθυνος:
κ. Γιάννης Ρηγούτσος (μουσικός)
κα. Άννα Σιγάλα (εμψυχώτρια)
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5) Κατασκήνωση για τα παιδιά
που αποφοιτούν από το Δημοτικό
Πότε: επτά (7) μέρες μέσα στον Ιούλιο.
Πού: στο Ποιμαντικό κέντρο «Άγιος Παύλος», στην
Ποσειδωνία.

Γιατί: Η εμπειρία αυτή στοχεύει να βοηθηθούν τα
παιδιά της ΣΤ΄ τάξης που ολοκλήρωσαν την πορεία
τους στο Δημοτικό και το Κατηχητικό, να ενταχθούν
ομαλά στα τοπικά τμήματα της Ε.Κ.Ν.Ε, όπου θα συνεχιστεί η χριστιανική τους μόρφωση. Με μοναδικό
οδηγό μας την Αγάπη του Χριστού και με σεβασμό
στην ατομικότητα, με την πειθαρχία και την κατανόηση, θέλουμε να συμβάλουμε στην αρμονική ανάπτυξη
της προσωπικότητας κάθε παιδιού.
Υπεύθυνος: Πανσυριανή Επιτροπή για την Ποιμαντική της Νεολαίας και των Κλήσεων.
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6)

Ομάδα Ιεραποστολής των παιδιών

Πότε: Μια (1) φορά το μήνα

Πού:
•
•
•

στην ενοριακή αίθουσα του Φοίνικα,
στην ενοριακή αίθουσα της Βάρης
και στην ενοριακή αίθουσα του Μάννα

Γιατί: Η «Ομάδα της Ιεραποστολής των παιδιών»
βοηθά τα παιδιά που έχουν ανάγκη στο τόπο μας
και σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά που συμμετέχουν
διαδίδουν το Ευαγγέλιο και μαθαίνουν να αγαπούν
τον πλησίον τους, κάνοντας πράξη την εντολή: «Αγάπα τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου!»
Υπεύθυνος: Αδελφός Νίκος Πρίντεζης, κα. Λίνα Παλαιολόγου, κ. Πέτρος Β. Ρούσσος και κα. Πόπη Ξανθάκη
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Αειπάρθενε και Μητέρα Μαρία,
η οποία, δια της ενέργειας του Πνεύματος,
δέχτηκες τον Λόγο της ζωής
στα βάθη της ταπεινής σου πίστεως,
ολοκληρωτικά δοσμένη στον Αιώνιο,
βοήθα μας να λέμε το δικό μας «ναι»,
κατά την πιο επείγουσα από ποτέ ανάγκη
να αντηχήσει η Καλή Είδηση του Ιησού.
……………………………………………..
Μητέρα του ζωντανού Ευαγγελίου,
πηγή χαράς για τους μικρούς,
παρακάλει για εμάς.
Αμήν. Αλληλούια.
(Πάπας Φραγκίσκος)
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ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1) Σεμινάρια
Προετοιμασίας Μελλονύμφων
11

Πότε: τέσσερεις (4) συναντήσεις, στα πλαίσια της
υποχρεωτικής προετοιμασίας των μελλονύμφων, οι
οποίες πραγματοποιούνται δυο (2) φορές το χρόνο
(Οκτώβριος και Μάρτιος)

Πού: στον πρώτο όροφο των γραφείων της Καθολικής
Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ.
Παπανδρέου 15, απέναντι από το νοσοκομείο).
Γιατί: Η Καθολική Εκκλησία, στα πλαίσια του Ποιμαντικού της έργου για το Γάμο και την Οικογένεια,
θέλει να βοηθήσει τους μελλονύμφους να κατανοήσουν το Μυστήριο του Γάμου, όπως αρμόζει στα παιδιά του Θεού και να ξεκινήσουν το δρόμο κοινής συζυγικής ζωής και συμβίωσης μέσα στην Εκκλησία.
Υπεύθυνος: π. Ιωσήφ Πρίντεζης
κα Μαρία Πονηρού.

2)

Κατήχηση στους γονείς
των παιδιών που πρόκειται να λάβουν
τα Μυστήρια και στους αναδόχους τους
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Πότε: κατά την προετοιμασία των Μυστηρίων.
Πού: σε κάθε ενορία.
Γιατί: «…Επειδή τα Μυστήρια είναι σημεία της Εκκλησίας, η Εκκλησία τα περιβάλλει με λειτουργικές
τελετές που δεν είναι απλά στολίδια, αλλά αποτελούνται από αγιαστικές ακολουθίες που η Εκκλησία καθόρισε για να προβάλει τα Μυστήρια που συνέστησε ο
Χριστός.» (οδηγός για την Ποιμαντική των Μυστηρίων παραγρ. 2.8)
Υπεύθυνος: Ο εφημέριος κάθε ενορίας.

3)

Σχολείο Οικογένειας Σύρου

- Συνεργασία με την αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία -
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Πότε: κάθε πρώτο (1ο) Σάββατο του μήνα στις 18:30
Πού: Αίθουσα Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως.
Γιατί: Για να ανοιχτεί ο ορίζοντας και να διευρυνθεί
το ενδιαφέρον μας για τη ζωή της οικογένειας, στην
ευρύτερη έννοια της, μας προσφέρονται απλόχερα
εμπειρίες και γνώσεις σε θέματα ουσιαστικά, ώστε να
λειτουργεί σωστά μια οικογένεια με ή χωρίς παιδιά.
Με λόγο ξεκάθαρο, καθησυχαστικό, προβληματιζόμαστε και αφυπνιζόμαστε με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας της οικογένειας.
Υπεύθυνος: π. Μελέτιος Ζαχαρόπουλος.

4)

«Εκείνη κι Εκείνος»
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Πότε: Κύκλος συναντήσεων διάρκειας επτά εβδομάδων

Πού: Αίθουσα προσκυνήματος Ιερού Ναού Φανερωμένης.
Γιατί: Ο γάμος και η οικογένεια δεν είναι ένα τυχαίο
κοινωνιολογικό δημιούργημα, καρπός ειδικών οικονομικών και ιστορικών καταστάσεων που πρέπει να
αλλάζουν σύμφωνα με τους καιρούς και τις αδυναμίες
των ανθρώπων. Αντίθετα, η σωστή σχέση μεταξύ άνδρα
και γυναίκας προκύπτει από την ίδια τη φύση του ανθρώπου και της ετερότητας του προσώπου και μόνο
από αυτήν μπορεί να βρει τις απαντήσεις που την
αφορούν.
Και η σχέση στο γάμο χρειάζεται συνεχή φροντίδα…
Υπεύθυνος: κα. Αντωνία Ρούσσου
κ. Ευθύμιος Αποστολόπουλος

5)

Επιμόρφωση μελών Κάριτας
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Πότε: δύο (2) φορές το χρόνο.
Πού: Ενοριακή Αίθουσα Αγίου Ιακώβου.
Γιατί: Επειδή δεν μπορούμε να απαιτούμε να προσφέρουμε σωτηρία στους ανθρώπους που υποφέρουν,
χωρίς να αφήνουμε το Λόγο του Θεού να μας οδηγεί σ’
αυτή τη δραστηριότητά μας.

Υπεύθυνος: π. Αντώνης Βουτσίνος.

6)

Ομάδα Μελέτης Ευαγγελίου
16

(Ο.Μ.Ε.)
Πότε: Μία (1) φορά ανά δεκαπενθήμερο.

Πού: Στο κτίριο των γραφείων της Καθολικής Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ. Παπανδρέου 15)
Γιατί: Ο Χριστός είναι το «αιώνιο Ευαγγέλιο»(Απ.14,6)
και είναι «ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα»(Εβρ.13,8), αλλά ο πλούτος του και η ομορφιά
του είναι ανεξάντλητοι. Είναι πάντοτε νέος και σταθερή πηγή καινοτομίας. Η Εκκλησία δεν παύει να εκπλήσσεται για «το βάθος του πλούτου, της σοφίας και
της γνώσεως του Θεού». (Ρωμ. 11,33)
Υπεύθυνος: Σεβ/τατος π. Φραγκίσκος Παπαμανώλης.
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7)

Κατηχήσεις Νεοκατηχουμένων

Πότε: Πραγματοποιούνται Κατηχήσεις μία φορά το
χρόνο, ανοιχτές σε όλους.

Πού: Κάθε χρόνο σε διαφορετική ενορία.

Γιατί: Όσοι παρακολουθήσουν τις αρχικές κατηχήσεις και το επιθυμούν, ξεκινούν μια πορεία, μέσα από
την οποία ανακαλύπτουν και πάλι το Βάπτισμά τους.
Αυτή η πορεία ωρίμανσης της χριστιανικής πίστης,
προβλέπει εβδομαδιαία μελέτη του Λόγου του Θεού,
τέλεση της θείας Ευχαριστίας και στιγμές κοινοτικής
ζωής.
Υπεύθυνος: Οι Κατηχητές της Νεοκατηχουμενικής
Πορείας, βοηθούμενοι από τον π. Νικόλαο Ρούσσο.
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8)

Σεμινάριο Λειτουργικής

Πότε: μία (1) φορά το χρόνο.
Πού: Στο κτίριο των γραφείων της Καθολικής Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ. Παπανδρέου 15)
Γιατί: Σε όλες τις λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας
ο κάθε πιστός έχει το ρόλο του για το καλό της κοινότητας. Ιδιαίτερα οι λαϊκοί και οι ιερείς που προσφέρουν μία συγκεκριμένη διακονία μέσα στη λατρεία
καλούνται να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία προς
όφελος των παρόντων, οικοδομώντας την κοινότητα,
τρέφοντας την πίστη, καλλιεργώντας την προσευχή και
ενθαρρύνοντας την χριστιανική μαρτυρία.
Υπεύθυνος: π. Ιωσήφ Πρίντεζης και Λειτουργική Επιτροπή.

19

9)

Σεμινάριο Αναγνωστών

Πότε: μία (1) φορά το χρόνο.
Πού: Στο κτίριο των γραφείων της Καθολικής Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ. Παπανδρέου 15)
Γιατί: Όποιος ακούει το Λόγο της Ζωής και πιστεύει
στον Ιησού Χριστό, αποκτά την αιώνια ζωή. Η σωστή
και ζωντανή μετάδοση του Λόγου του Θεού εξαρτάται
από τον Αναγνώστη. Ο Αναγνώστης του Λόγου του
Θεού συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση του.
Υπεύθυνος: π. Ιωσήφ Πρίντεζης και Λειτουργική Επιτροπή.
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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1) Προσευχή για τις Ιερατικές
και Μοναχικές Κλήσεις
Πότε: Κάθε πρώτη (1η) ΠΕΜΠΤΗ του μήνα.
Πού: Κάθε μήνα σε διαφορετική ενορία.

Γιατί: Για να απαντήσουν οι εργάτες πρόθυμα στο
κάλεσμα του Κυρίου και να εργαστούν στον αμπελώνα
του.

Υπεύθυνος: Ο εφημέριος κάθε ενορίας σε συνεργασία με τη Λειτουργική επιτροπή.
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2) Μύηση στην Προσευχή
Πότε: Κάθε δεύτερη (2η) ΠΕΜΠΤΗ του μήνα στις
20:00
Πού: Ι.Ν. Παναγίας της Φανερωμένης.

Γιατί: Η προσευχή είναι η πηγή της ζωής για το χριστιανό. Είναι διάλογος με τον Θεό της ζωής. Η Μύηση
στην Προσευχή είναι μια εμπειρία που θα βοηθήσει
να ανακαλύψουμε την «τέχνη» της προσευχής, μέσα
από στιγμές σιωπής, ακρόασης του Λόγου του Θεού,
προσκύνησης του Παναχράντου Μυστηρίου.
Υπεύθυνος: π. Νικόλαος Ρούσσος.
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3)

Βιβλικά Κείμενα για τη ζωή μου

Πότε: Μία (1) φορά το μήνα.
Πού: Στο κτίριο των γραφείων της Καθολικής Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ. Παπανδρέου 15).
Γιατί: «Ο Ευαγγελισμός απαιτεί την εξοικείωση με το
Λόγο του Θεού και γι’ αυτό οι εκκλησιαστικές επαρχίες, οι ενορίες και όλες οι καθολικές οργανώσεις οφείλουν να προτείνουν μια σοβαρή και διαρκή μελέτη
της Βίβλου, καθώς επίσης να προωθούν την προσωπική και κοινοτική ανάγνωση της σε ατμόσφαιρα προσευχής».
(Η χαρά του Ευαγγελίου § 175)

Υπεύθυνος: π. Γιάννης Μαραγκός.
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4)

Θεολογική Επιμόρφωση

Πότε: Κάθε τρίτη (3η) ΤΕΤΑΡΤΗ του μήνα.
Πού: Στο κτίριο των γραφείων της Καθολικής Επισκοπής, που βρίσκονται στην Ερμούπολη (οδός Γ. Παπανδρέου 15)
Γιατί: Για να γνωρίσουμε την Πίστη μας, να γίνει συνειδητή και να φέρει καρπούς. «Η Ποιμαντική, προσανατολισμένη στην ιεραποστολή, απαιτεί να εγκαταλείψουμε το βολικό ποιμαντικό κριτήριο ότι «έτσι κάναμε πάντοτε». Καλώ όλους να είστε τολμηροί και δημιουργικοί σε αυτό το καθήκον να επανεξετάσετε τους
στόχους, τις δομές, τα στυλ και τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις κοινότητες σας για τον ευαγγελισμό».
(Η χαρά του Ευαγγελίου § 33)

Υπεύθυνος: π. Γιάννης Μαραγκός.
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5) «ΛΟΓΟΣ ΖΩΗΣ»
Κίνημα FOCOLARE

Πότε: Κάθε τρίτο (3ο) ΣΑΒΒΑΤΟ του μήνα μετά την
απογευματινή Θεία Λειτουργία.
Πού: Ενοριακή Αίθουσα Ευαγγελίστριας.
Γιατί: Τα μέλη του κινήματος Focolare θα μας βοηθήσουν να «ζούμε» το Λόγο του Θεού στην καθημερινότητά μας. Έχει πει ο Πάπας: «Το κίνημα Focolare
βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με την ίδια αποστολή
που αναμένει όλη την Εκκλησία: να προσφέρει, δηλαδή, με ευθύνη και δημιουργικότητα τη δική του ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή τη νέα εποχή του ευαγγελισμού». (Πάπας Φραγκίσκος)
Υπεύθυνος: Κίνημα Focolare.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αειπάρθενε Θεοτόκε Μαρία,
που ο χριστιανικός λαός σέβεται και αγαπά, κοίταξε την τοπική μας Εκκλησία. Μείνε κοντά στον Επίσκοπό μας, στους
Ιερείς μας και σ’ όλο το λαό
μας.
Οδήγα το νου και την καρδιά μας, για να αναζητούμε ό,τι
είναι σύμφωνο προς το θέλημά
του Υιού σου.
Φώτιζέ μας, για να εμπνεόμαστε πάντοτε από τις
αρχές της θεϊκής του διδασκαλίας.
Δίνε μας δύναμη, για να αντιμετωπίζουμε με
θάρρος τα προβλήματα της τοπικής μας Εκκλησίας.
Οδήγα μας εσύ, για να εξασκούμε την προφητική
μας αποστολή μέσα στον κόσμο.
Βοήθησέ όλους εμάς, τους βαπτισμένους, να αισθανθούμε περισσότερο ότι αποτελούμε την εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, ότι έχουμε όλοι
μας μια θέση μέσα στην Εκκλησία και ότι έχουμε
την αποστολή να φέρουμε στον κόσμο τη σωτηρία.
Αμήν.

27

Σημειώσεις

28

