Dies Domini
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου

Αρ. 206
10-17 Φεβρουαρίου 2019

5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ)
Ευαγγελική περικοπή Λκ. 5, 1-11

Ο Ιησούς αφού παρουσίασε στη Ναζαρέτ το πρόγραμμά του, ξεκινάει την πορεία ενός περιοδεύοντος
κήρυκα ο οποίος συνοδεύει τα κηρύγματά του με θαυματουργικές πράξεις.
Πριν ξεκινήσει αυτή την πορεία του, εκλέγει και καλεί κοντά του μερικούς άνδρες για να βαδίσουν μαζί
του από την αρχή και να είναι οι αυτόπτες μάρτυρες των όσων θα συμβούν στη διάρκεια αλλά και στο
τέλος αυτής της πορείας. Είναι οι μαθητές του και μεταξύ αυτών πρώτος ο Απόστολος Πέτρος.
Με την εντολή του Ιησού ο Πέτρος ρίχνει τα δίκτυα του στη θάλασσα, παρόλο που ο ίδιος είναι
έμπειρος ψαράς και όχι ο Ιησούς, ο οποίος στην περιοχή είναι γνωστός ως ο υιός του ξυλουργού της
Ναζαρέτ.
Ο Ιησούς δεν είναι καλεσμένος, αλλά απεσταλμένος. Ο Ιησούς δεν λαβαίνει ένα κάλεσμα αντιθέτως ο
ίδιος απευθύνει καλέσματα σε άλλους να τον ακολουθήσουν.
Δεν υπάρχει μαθητής που να μην έχει κληθεί. Δεν διαλέξαμε εμείς το Χριστό αλλά είναι ο Χριστός που
μας κάλεσε. Είναι αυτός που μας απευθύνει το κάλεσμα. Το κάλεσμα όταν προέρχεται από τον Ιησού
μας δίνει αξία.
Εκτός από το κάλεσμα που έχουν δεχθεί όλοι οι Χριστιανοί με το Βάπτισμά τους, υπάρχουν και τα
ιδιαίτερα καλέσματα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει ο κάθε χριστιανός με προοπτική μια
συγκεκριμένη αποστολή που του αναθέτει μέσα στην Εκκλησία. Όλοι είμαστε καλεσμένοι. Η Εκκλησία
πάντοτε θεώρησε ως κάλεσμα τη χριστιανική ύπαρξη.
Η κλήση στην περικοπή του ευαγγελιστή Λουκά όχι μόνο πραγματοποιείται μετά από μία διδασκαλία
που κάνει ο Ιησούς στο λαό αλλά και μετά από μία επίδειξη δύναμης εκ μέρους του Ιησού, που είναι το
θαυματουργικό ψάρεμα στη λίμνη.
Η αφθονία των ψαριών στη διάρκεια της ημέρας είναι αντίθετη σε κάθε νόμο του ψαρέματος που εν
γένει πραγματοποιείται τη νύκτα και όχι την ημέρα. Τα δίκτυα σχεδόν σχίζονται, οι βάρκες σχεδόν
βυθίζονται αλλά τελικά δεν βυθίζονται. Είναι λεπτομέρειες που φανερώνουν τη θεϊκή δύναμη του
Ιησού. Μπροστά στη θεότητα αυτή ο άνθρωπος αισθάνεται κάποια απόσταση αντιλαμβάνεται ακόμη
περισσότερο την αναξιότητα του. Αποκαλύπτεται αδύναμος και αμαρτωλός. Από την άλλη ο Θεός και
στο συγκεκριμένο αυτό περιστατικό ο Ιησούς καλύπτει την απόσταση δίνοντας σε όποιο καλεί ένα
καινούριο μέλλον: "Θα είσαι ψαράς ανθρώπων".
Η έκφραση αυτή θα μπορούσε και να παρερμηνευτεί. Ο Ιησούς δεν εννοεί ότι πρέπει να
συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους σαν να ήταν ψάρια, ή πουλιά, ή απλώς ζώα. Η ελληνική λέξη που
χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο σημαίνει «θα πιάνεις ανθρώπους από τα νερά, δηλαδή θα σώζεις
ανθρώπους».
Τα βαθιά νερά στη βιβλική φιλολογία είναι το σύμβολο του θανάτου. Το να ψαρεύει κανείς από τα
βαθειά νερά τους ανθρώπους σημαίνει να τους σώζει από το θάνατο, να τους ξαναδώσει τη ζωή. Αυτό
λοιπόν θα είναι το νέο έργο που ο Πέτρος και οι σύντροφοί του θα επιτελούν, με τη δύναμη του και
εντολή του θεού θα σώζουν τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι του Χριστού γεννήθηκαν ψαράδες και
καταστάθηκαν σωτήρες των ανθρώπων.
Αυτοί μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, διότι είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τους τι μπορεί να
κάνει αυτός ο Ιησούς που τους συνάντησε στις όχθες της λίμνης της Τιβεριάδας. Γι’ αυτό δεν φοβούνται
να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό που ο Ιησούς τους ζητά να
γίνουν «ψαράδες ανθρώπων».
Ο Ιησούς είναι η πηγή αλλά για να φθάσει στο σπίτι το νερό δεν φθάνει η πηγή, χρειάζονται οι σωλήνες
τα κανάλια: ο Πέτρος και οι σύντροφοί του δέχτηκαν να γίνουν τα κανάλια. Τώρα έγινε επανεκτίμηση
όλης της ύπαρξής τους. Το να αποδεχθεί κανείς το ρόλο του μεταφορέα της σωτηρίας δίνει νέο νόημα
και αξία στη ζωή τους.
Ο Χριστός πάντα ψάχνει για ψαράδες. Σήμερα χρειάζονται περισσότερο από τότε. Δεν αναζητούνται
υπεράνθρωποι. Χρειάζονται άνθρωποι με χαρίσματα και προετοιμασία. Το Πνεύμα του Θεού
συμπληρώνει τα ανθρώπινα κενά. Εκείνο που ζητάει κανείς από ένα κανάλι είναι να μεταφέρει το νερό
αλλά όπως αυτό πηγάζει από την πηγή που είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η αποστολή κάθε καλεσμένου.
(του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Φεβρουαρίου
5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ’)
Αγ. Σχολαστικής, παρθένου
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 Φεβρουαρίου
Εορτή της Παναγίας της Λούρδης
26Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
17.30 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου και
Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 12 Φεβρουαρίου
Αγ. Μελετίου, Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας
09.00 Θεία Λειτουργία
17.30 Πρόβα χορωδίας
---------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Φεβρουαρίου
Αγ. Μαρτινιανού, οσίου
17.00 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου
17.30 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 14 Φεβρουαρίου
Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου
Αγ. Βαλεντίνου, μάρτυρος
17.30 Θεία Λειτουργία
(Άγ. Αντώνιος, παραλία)
---------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Φεβρουαρίου
Αγ. Ονησίμου, μαθητή του Παύλου
---------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Φεβρουαρίου
Αγ. Ιουλιανής, παρθενομάρτυρος
15.30 Κατήχηση παιδιών
19.30 Φιλανθρωπική εκδήλωση ΚΑΡΙΤΑΣ
--------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 Φεβρουαρίου
6η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Κύκλος Γ’)
Των Αγίων 7 ιδρυτών του τάγματος των
Δούλων της Θεοτόκου
10.00 Θεία Λειτουργία
****************************************
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Τηλ.: (+30) 22850 22470
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e-mail: dongeopal@gmail.com

Φράσεις της ΑΓΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕΡΕΖΑΣ
της Καλκούτα
Αν κρίνεις τους ανθρώπους δεν θα έχεις
χρόνο να τους αγαπήσεις.
Η ταπεινότητα είναι η αρχή της αγιοσύνης.
Πολλοί μιλάνε για τους φτωχούς, αλλά λίγοι
μιλάνε με τους φτωχούς.
Η μεγαλύτερη φτώχια που υπάρχει στον
κόσμο δεν είναι η έλλειψη φαγητού αλλά η
έλλειψη αγάπης.
Όταν δεν μπορείς πια να τρέχεις, περπάτα
γρήγορα. Όταν δεν μπορείς πια να
περπατάς γρήγορα, περπάτα. Όταν δεν
μπορείς πια να περπατάς, κράτα μπαστούνι.
Αλλά ποτέ μην σταματήσεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
Κάθε Τετάρτη στις 17.00 στη Μητρόπολη
θα απαγγέλλεται το Άγιο Ροδάριο.
***
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις
19.30
στην
ενοριακή
αίθουσα
θα
πραγματοποιηθεί η ετήσια φιλανθρωπική
εκδήλωση της ΚΑΡΙΤΑΣ.
***
ΤΟ ΦΙΛΙ "ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ" ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΙΜΑΜΗ ΤΟΥ ΑΛ ΆΖΧΑΡ
κυριαρχεί
στα
διψασμένα
για
ακροαματικότητα και αναγνωσιμότητα
ΜΜΕ. Ο τίτλος άκρως ελκυστικός
εξυπηρέτησε με μεγάλη επιτυχία το σκοπό
του.
Το
θέμα
είναι
ότι
κάποιοι
σκανδαλίστηκαν αφού εξέλαβαν κατά
γράμμα αυτή την είδηση. Τους συνιστώ
ψυχραιμία: εάν πράγματι είχε συμβεί αυτό ο
Φραγκίσκος σήμερα δεν θα ήταν Πάπας
αλλά κυρίως ο Ιμάμης δεν θα ήταν
ζωντανός…

