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Όταν κάποιος δικός μας άνθρωπος αντιμετωπίζει έναν απρόβλεπτο κίνδυνο
και βρίσκεται σε μια απειλούμενη κατάσταση, σχεδόν αυτομάτως ενεργοποιείται
μέσα μας ένας μηχανισμός που μας ωθεί να υπερασπιστούμε αυτό το πρόσωπο,
ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον αδύναμο ή ανήμπορο να υπερασπιστεί τον εαυτό
του. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται διότι μεταξύ μας υπάρχει μια σχέση
αγάπης που γίνεται φροντίδα, στοργή, ευαισθησία. Η κατάσταση στη οποία επήλθε
δεν μας αφήνει αδιάφορους διότι πρόκειται για έναν δικό μας άνθρωπο.
Όλοι μας, για τους δικούς μας ανθρώπους
επιθυμούμε την πρόοδό, την υγεία και μια θαυμάσια
ευλογημένη ζωή και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε
ώστε αυτό να συμβεί. Όμως, στον χριστιανισμό, εφόσον το
χαρακτηριστικό του είναι η αγάπη, αυτή η διαδικασία δεν
μπορεί να περιορίζεται μόνο σε άτομα του οικογενειακού
ή φιλικού περιβάλλοντος αλλά πρέπει να απλώνεται να
απευθύνεται σε όλους τους αδελφούς μας.
Η φροντίδα και η αρωγή προς τους αδελφούς δεν
αφορά μόνον υλικά αγαθά αλλά, σύμφωνα με τα βιβλικά
κείμενα της παρούσης Κυριακής, αγγίζει το σύνολο του είναι του κάθε ανθρώπου,
τον εσωτερικό του κόσμο, τις επιλογές του, τα σφάλματά του. Ο χριστιανός φέρει
ευθύνη για τις πράξεις που διαπράττει ο ίδιος. Αλλά αν δεν ευαισθητοποιηθεί
νουθετώντας και διορθώνοντας τον αδελφό για τις λανθασμένες επιλογές του, τότε
είναι διπλά υπεύθυνος. Αυτή είναι μια μορφή ευθύνης που, δυστυχώς, συχνά
αμελούμε.
Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που τον εμποδίζουν να
βλέπει με διαύγεια, πνίγεται σε μια κουταλιά νερό ή ακόμα είναι ανήμπορος να
δράσει και να εξέλθει από το λαβύρινθο των καταστάσεων. Ή πάλι ο λάθος δρόμος
μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής του, θεωρώντας πως
συνέπειες δεν υπάρχουν ή είναι αμελητέες. Όταν διαπιστώνουμε ότι ο
συνάνθρωπός μας ακολουθεί μια λάθος πορεία πρέπει να νοιώσουμε υπεύθυνοι για
εκείνον και να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να τον βοηθήσουμε να
επανέλθει στο σωστό δρόμο, πάντοτε όμως με πνεύμα αγάπης και αληθινής
συμπόνιας, διότι «η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον» (Ρωμ. 13, 10) και όχι
επικριτικά ή υπεροπτικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
***
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Σεπτεμβρίου
23η Κυριακή του Έτους
Αγ. Θέκλας και Πουλχερίας
10.00 Θεία Λειτουργία
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)
------------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 Σεπτεμβρίου
Αγ. Πρώτου και Υακίνθου, μαρτύρων
19.30 Θεία Λειτουργία
------------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 12 Σεπτεμβρίου
Εορτή του Ονόματος της Παναγίας
------------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Επισκόπου και
Διδασκάλου της Εκκλησίας
19.30 Θεία Λειτουργία
(Παρεκκλήσιο Θείας Ευσπλαχνίας)
------------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 14 Σεπτεμβρίου
Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
19.30 Θεία Λειτουργία, ευλογία του Βασιλικού,
ασπασμός Τιμίου Ξύλου
------------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Σεπτεμβρίου
Εορτή της Παναγίας της Πονεμένης
19.30 Θεία Λειτουργία (Καπέλλα)
------------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Σεπτεμβρίου
Αγ. Κορνηλίου Πάπα Ρώμης,
Αγ. Κυπριανού Επισκόπου
19.30 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)
------------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 Σεπτεμβρίου
24η Κυριακή του Έτους
Αγ. Ροβέρτου Βελλαρμίνου
10.00 Θεία Λειτουργία
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
[…] Επάνω στο ξύλο του Σταυρού
θέλησες να θεμελιώσεις τη σωτηρία
του ανθρωπίνου γένους, ώστε, εκεί
όπου ο θάνατος ανέτειλε, εκεί η ζωή
να ακτινοβολεί, και αυτός που επάνω
στο ξύλο του δέντρου νικούσε να
νικηθεί επίσης επάνω στο ξύλο, διά
του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.
Μέσω αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη
μεγαλειότητά σου, την προσκυνούν
οι Κυριότητες, τη σέβονται οι
Εξουσίες. Οι Ουρανοί και οι ουράνιες
Δυνάμεις, καθώς και τα μακάρια
Σεραφείμ, με κοινή αγαλλίαση τη
δοξάζουν.
Επίτρεψε, λοιπόν, σε παρακαλούμε,
να ενώσουμε τις φωνές μας με τις
δικές των φωνές σε ικετευτική
ομολογία…
(Προοίμιο της Εορτής του
Τιμίου Σταυρού)
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