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Ο Θεός, σύμφωνα με το πρώτο ανάγνωσμα (Βασ. 19, 9-13), διαβαίνει τη γη μέσω
του λεπτού αέρα και όχι μέσα από τον άνεμο, το σεισμό ή τη φωτιά. Παράξενο αν σκεφτεί
κανείς το μέγεθος και την μεγαλοσύνη Εκείνου που είναι ο Παντοκράτορας. Θα περίμενε
κανείς το διάβα του Θεού από τον κόσμο των ανθρώπων να είναι ένας σωστός
Αρμαγεδδώνας, όπου όλες οι φυσικές δυνάμεις διασαλεύονται προκαλώντας τρόμο στους
ανθρώπους. Αντίθετα ο Θεός περνάει μέσα από την απαλή αύρα που δροσίζει το σώμα και
γαληνεύει την ψυχή.
Το πέρασμα του Θεού από τη ζωή και τον τόπο μας ο καθείς τα αντιλαμβάνεται
διαφορετικά. Για τον άνθρωπο του Θεού, όπως ο προφήτης Ηλίας, η παρουσία του
Υψίστου δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από στοιχεία που
εκπέμπουν γαλήνη και ηρεμία. Για τον άνθρωπο, αντιθέτως, που από
το Θεό έχει απομακρυνθεί η παρουσία Του τρομάζει διότι είναι η ώρα
που οι ευθύνες του μιλούν από μόνες τους και τον καλούν να
απολογηθεί για τα πεπραγμένα του. Πώς να αντικρίσει το Θεό και
πώς να νοιώσει την ηρεμία της παρουσίας Του όταν με τη
συμπεριφορά του πίκρανε και πρόσβαλε το Θεό και αθέτησε το λόγο
του ζώντας μια θρησκευτικά αδιάφορη ζωή;
O Απόστολος Παύλος στο δεύτερο ανάγνωσμα (Ρωμ. 9, 1-5)
δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα χριστιανικής ευαισθησίας και ανιδιοτέλειας. Αισθάνεται
λύπη και πόνο στην καρδιά, όπως γράφει, για τους αδελφούς που δεν αποδέχονται τον
Ιησού Χριστό και τη σωτηρία του. Η λύπη και ο πόνος στην καρδιά είναι δύο επακόλουθα
της αγάπης προς τον πλησίον και δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση στις
προσπάθειες που καταβάλουμε για να βοηθήσουμε με τον όποιο τρόπο τον αδελφό μας,
έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Η αγάπη προς τον πλησίον δεν σταματά και δεν
κουράζεται από την προσπάθεια.
Στην ευαγγελική περικοπή φαίνεται η παντοδυναμία του Θεού που ελέγχει και
υποτάσσει τις δυνάμεις της φύσης. Οι μαθητές, άνθρωποι απλοί όπως όλοι μας, είναι
φυσικό να φοβούνται. Τον φόβο όμως καλύπτει η πίστη στον Ιησού Χριστό που προσκαλεί
τον Πέτρο να έρθει κοντά. Ο Πέτρος, ένας κοινός θνητός άνθρωπος, ωθείται από πίστη
όμως η ανασφάλεια που συχνά μας χαρακτηρίζει συγκρούεται με την πίστη και την
κλονίζει.
Όποιος έχει νιώσει την παρουσία του Θεού την αναγνωρίζει αμέσως στα στοιχεία της
φύσεως και στην μεταξύ των ανθρώπων συμβίωση. Στις εύκολες ώρες Τον προσκυνά ενώ
στις δύσκολες τείνει την χείρα για να δεχτεί τη βοήθειά Του. Ο άνθρωπος του Θεού, όπως
ακριβώς δηλώνει ο Ψαλμός δεν φοβάται «έστω κι αν γη κλονίζεται, κι αν τα βουνά μετατοπίζονται στης θάλασσας τα βάθη» (Ψλ. 45).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
**************
ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 Αυγούστου
19η Κυριακή του Έτους
10.00 Θεία Λειτουργία
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)
------------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 Αυγούστου
Αγ. Μαξιμιλιανού Κόλμπε, μάρτυρος
------------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 15 Αυγούστου
ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
10.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)
------------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 Αυγούστου
Αγ. Ρόκκου του ομολογητού
Αγ. Στεφάνου της Ουγγαρίας
19.30 Θεία Λειτουργία
------------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 17 Αυγούστου
Αγ. Υακίνθου μοναχού
Αγ. Μάμαντος μάρτυρος
19.30 Θεία Λειτουργία
------------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 Αυγούστου
Αγ. Αγαπητού μάρτυρος
Αγ. Ελένης μητρός Κωνσταντίνου
09.00 Θεία Λειτουργία
------------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 Αυγούστου
Αγ. Ιωάννου Eudes πρεσβυτέρου
19.30 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)
------------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 Αυγούστου
20η Κυριακή του Έτους
10.00 Θεία Λειτουργία
19.30 Θεία Λειτουργία (Ιταλικά)

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΟΚΚΟΥ
Γεννήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας το
έτος 1346. Ήταν γόνος ευκατάστατης
οικογένειας. Ύστερα από τον πρόωρο
χαμό των γονέων του άφησε
την
περιουσία του στους φτωχούς και
αναχώρησε προσκυνητής για τη Ρώμη.
Η Ιταλία εκείνα τα χρόνια μαστιζόταν
από την επιδημία της πανώλης έτσι ο
Ρόκκος αφοσιώθηκε πλήρως στη
φροντίδα και περιποίηση των θυμάτων
της αρρώστιας. Τελικά θα πέσει και ο
ίδιος θύμα της και για να μη γίνει βάρος
σε κανένα απομονώνεται σε μια καλύβα
στο δάσος, όπου ένας σκύλος του
έφερνε καθημερινά τροφή.
Θεραπεύτηκε και επέστρεψε στη Γαλλία
όπου φυλακίστηκε από τις αρχές διότι
θεωρήθηκε ύποπτος. Έμεινε στη
φυλακή πέντε χρόνια μέχρι το θάνατό
του την ημέρα της Εορτής της Παναγίας
του έτους 1376.
Τα οστά του βρίσκονται στον Ιερό Ναό
του Αγίου Ρόκκου στη Βενετία ενώ στη
Μητρόπολή μας φυλάσσεται απότμημα
των λειψάνων του.
Ave, Roche Santissime
Nobili natus sanguine
Crucis signaris schemate
Sinistro tuo latere.
Sit Christe Rex piissime
Tibi Patrique gloria
Cum Spiritu Paraclito
Et nunc et in perpetuum.
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