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ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 η Ενορία της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στο
Γαλησσά εόρτασε με κάθε επισημότητα την Εορτή της Ιεράς Καρδίας.
Την ημέρα αυτή στις 7.30 το απόγευμα στον ομώνυμο Ιερό Ναό τελέστηκε
Αρχιερατική Θεία λειτουργία με προεξάρχοντα τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο
Σύρου, Θήρας και Κρήτης π.Πέτρο Στεφάνου και συλλειτουργούς τον
Εφημέριο της Ενορίας Γαλησσά π.Ιωσήφ Παλαιολόγο, τον Εφημέριο των
Ενοριών Αγίου Παντελεήμονα Φοίνικα και Αγίου Πέτρου Ποσειδωνίας π.Πέτρο
Πρίντεζη, τον Εφημέριο της Ενορίας Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου
Βάρης π.Ιωσήφ Πρίντεζη και τον π.Αντρέα Grajewski βοηθό Εφημερίου Αγίου
Γεωργίου-Αγίου Σεβαστιανού.
Ο Ιερός Ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος τόσο από μέλη της Ενορίας Γαλησσά
όσο και από λαϊκούς άλλων Ενοριών της Σύρου.
Την τελετή πλαισίωσε μουσικά η Χορωδία της Ενορίας ψάλλοντας τους
ύμνους της Θείας Λειτουργίας.
Ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του προσπάθησε να μεταδώσει στο λαό το
γιατί τιμούμε την Ιερά Καρδία του Ιησού.

Τόνισε ότι είναι η Καρδιά του Σωτήρα μας και οφείλουμε να την τιμούμε και να
την ευλαβούμαστε.
Είναι μία καρδιά που άρχισε να χτυπά στα σπλάχνα της Μητέρας του και
σταμάτησε να κτυπά στο Γολγοθά και πάλι μπροστά στη Μητέρα του.
Δεν την τιμούμε ως όργανο του σώματος ενός ανθρώπου αλλά την τιμούμε
για αυτό που αντιπροσωπεύει και η καρδιά του Ιησού αντιπροσωπεύει την
Αγάπη που έδειξε για μας.
Όταν εμείς αγαπούμε λέμε, σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, και αυτό συχνά
είναι αληθινό αλλά μερικές φορές δεν καταφέρνουμε να αγαπήσουμε τον άλλο
με όλη μας την καρδιά.
Αυτό το κατάφερε μόνο ο Ιησούς Χριστός ο οποίος Αγάπησε τον καθένα από
εμάς με όλη Του την καρδιά, αγάπησε την ανθρωπότητα με όλη Του την
καρδιά και για αυτό έδωσε όλη Του τη ζωή για να μπορέσει να μας προσφέρει
τη Σωτηρία.
Εμείς κρατάμε πάντα κάτι για τον εαυτό μας ενώ Εκείνος δίνει όλη Του την
ύπαρξη για πάντα ,ο Ιησούς δίνει όλο Του το είναι για εμάς.
Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ωραία εικόνα η καρδιά του Ιησού να φλέγεται
από Αγάπη για εμάς και να επιθυμεί να είμαστε κοντά Του.

Στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Ιησούς μας διαβεβαιώνει ότι είναι ο Ποιμένας όλων
των ανθρώπων, τους οποίους Αγαπά και τους αναζητεί.
Ας αναζητήσουμε λοιπόν κοντά σε Εκείνον την χαρά της Ευτυχίας και όχι στα
υλικά πράγματα της ζωής που ζούμε.
Ας μην πληγώνουμε άλλο την Καρδιά του Ιησού με τις αμαρτίες μας ,την
αδιαφορία μας, την μη ικανότητά μας να τον ακολουθήσουμε πιστά.
Ας του δείξουμε ότι επιθυμούμε να Τον ακολουθήσουμε γιατί Εκείνος είναι ο
Σωτήρας μας!!!!
Ας του δείξουμε ότι παρά τις αμαρτίες μας, τις αδυναμίες μας μπορούμε να
σηκωνόμαστε όρθιοι κάθε φορά και να τον ακολουθούμε.
Έτσι η σημερινή εορτή της Ιεράς Καρδίας του Ιησού είναι μία ευκαιρία για
όλους εμάς, να σηκωθούμε όρθιοι, να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτή την
Καρδιά που μας Αγαπά και να την ακολουθήσουμε πιστότερα, στενότερα, να
αφήσουμε τον Ιησού να μας οδηγεί στη ζωή μας ακούγοντας τη φωνή Του,
επικαλούμενοι τη δική Του βοήθεια, ζητώντας από αυτή την Ιερή Καρδιά να
μας δώσει τη δική Του Αγάπη στη ζωή μας!!!
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το Ενοριακό Συμβούλιο προσέφερε ένα
μικρό κέρασμα σε όλους στην αυλή της Εκκλησίας.
Στη συνέχεια όπως κάθε χρόνο ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαλησσά, ο Ναυτικός Όμιλος Γαλησσά Σύρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος
Στέφανος , ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Γαλησσά και η Τοπική Κοινότητα
Γαλησσά συνδιοργάνωσαν πανηγύρι στην Παραλία του Γαλησσά λόγω της
Εορτής της Ιεράς Καρδίας του Ιησού.Στο πανηγύρι συμμετείχαν εκατοντάδες
επισκέπτες και για λίγη ώρα παρευρέθη και ο Σεβασμιότατος για να τιμήσει
την εκδήλωση.Δυστυχώς ο καιρός δεν επέτρεψε να αναβιώσει, όπως κάθε
χρόνο, το έθιμο της ‘’Φλεγόμενης Καρδιάς’’ , στο οποίο πραγματοποιείται το
άναμμα μιας μεγάλης καρδιάς σε ύψωμα απέναντι από την εκκλησία.
Ευχές όλων να μπορούμε ο καθένας μας μέσα από τις δυσκολίες της ζωής να
«μην πληγώνουμε» κάθε μέρα και περισσότερο την Ιερή Καρδιά του Σωτήρα
μας.

Κάρδια αγία
Κάρδια πιστή
Η ευτυχία των πιστών
Είσαι εσύ
Λεονάρδος Ιωάν.Βαμβακάρης

Παράδοση-Παραλαβή Εφημερίων Ενοριών
Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σεβαστιανού

Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 στις 11 το πρωί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στην κορυφή της Άνω Σύρου ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Σύρου,
Θήρας και Κρήτης π. Πέτρος Στεφάνου προΐστατο στην Αρχιερατική θεία
λειτουργία κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε και η ανάληψη καθηκόντων του
νέου Εφημερίου Αγίου Γεωργίου-Αγίου Σεβαστιανού π. Ιωσήφ Πρίντεζη με
βοηθό Εφημερίου τον π. Αντρέα Grajewski από τον απερχόμενο Εφημέριο π.
Νίκο Ρούσσο.
Ο Καθεδρικός Ναός ήταν γεμάτος από τα μέλη των Ενοριακών Συμβουλίων
των 2 Ενοριών, πολλούς Ενορίτες αυτών αλλά και λαϊκούς άλλων Ενοριών
από τη Σύρο και την Αθήνα.
Η πολυπληθείς Χορωδία του Αγίου Γεωργίου έψαλλε με εξαιρετική επιτυχία
τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας.

Ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του τόνισε:
Ο Λόγος του Θεού αυτή την Κυριακή «πηγαίνει κατ’ ευθείαν στην καρδιά» του
Ευαγγελικού μηνύματος.
Δεν μπορεί κάποιος να λέγεται Χριστιανός, αν δεν επιθυμεί με όλη του την
καρδιά να εφαρμόσει στη ζωή του το μήνυμα αυτών των αναγνωσμάτων.
Γιατί μας παρουσιάζει αυτό που ζητά ο Θεός από μας και που δεν είναι άλλο,
από το να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, με
όλη μας τη δύναμη, αλλά να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας όπως τον
εαυτόν μας.
Η παραβολή που ακούσαμε, του Καλού Σαμαρείτη, αυτό μας δείχνει.
Μας δείχνει, πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την εντολή που μας
άφησε ο Ιησούς Χριστός.
Και ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές, δηλαδή με αυτές τις μικρές ιστορίες
παρμένες από τη ζωή, σχετικά με τη βασιλεία του Θεού, για να γίνει απόλυτα
κατανοητό το μήνυμά Του, από όλους.
Μας είπε λοιπόν με απλά λόγια, πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε
πλησίον στον συνάνθρωπό μας.
Όμως ο πρώτος και πιο μεγάλος Σαμαρείτης, εκείνος που πραγματικά είναι
πλησίον στον καθένα από εμάς, γνωρίζουμε πως είναι ο Ιησούς Χριστός.
Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος φορτώθηκε, πήρε επάνω Του τις αμαρτίες
μας.
Εκείνος ο οποίος συνεχίζει να θεραπεύει τις πληγές μας, Εκείνος ο οποίος
συνεχίζει να μας στηρίζει στη ζωή μας, όταν οι άλλοι, όπως και στην
περίπτωση που ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο αυτού του άτυχου ανθρώπου,
μας κτυπούν με τις προσβολές, με τις κακίες τους, με την αδιαφορία τους, με
την ειρωνεία τους,
και αντί να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν στην δυσκολία μας, περνούν
δίπλα μας αδιάφοροι, μας φέρονται με κακία και μας σπρώχνουν ακόμα πιο
βαθιά στην απελπισία μας.
Τότε είναι ο Ιησούς Χριστός εκείνος ο Καλός Σαμαρείτης, ο οποίος θέλει να
μας θεραπεύσει αρκεί εμείς να ανοίξουμε τα χέρια μας και να δεχθούμε την
αγκαλιά του.

Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά αδέλφια μου, ότι η κοινωνία μας, παρά τη μεγάλη
πρόοδο που έχει, γίνεται όλο και περισσότερο απάνθρωπη.
Κυριαρχεί πλέον η αδιαφορία προς τον πλησίον, κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός.
Ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση, ο καθένας κοιτάει πρώτα τον εαυτό
του, την οικογένειά του και συχνά παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα στην
κοινωνία μας ακόμα και στη Σύρο, ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούν
επιδεικτικά για τον πλησίον τους .
Έτσι λοιπόν ο Ιησούς, αυτός ο καλός Σαμαρείτης, ο οποίος θεραπεύει και
φροντίζει τον καθένα από μας, ο οποίος ευσπλαχνίζεται τον άνθρωπο και τον
συντρέχει γίνεται για μας σήμερα το παράδειγμα προς μίμηση .
Γιατί ακούσαμε στο τέλος αυτής της παραβολής τι είπε ο Ιησούς Χριστός σε
αυτόν τον νομοδιδάσκαλο: «Πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο»
Και είναι αυτά τα λόγια, τα οποία πρέπει να αντηχούν στα αυτιά μας όλη αυτή
την εβδομάδα, που καλούμαστε ακούγοντας αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο, να το
κάνουμε πράξη.
«Πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο»
Φεύγοντας από εδώ άφησε στην καρδιά σου να κυριαρχήσει η Χριστιανική
Αγάπη, βάλε κατά μέρος τον εγωισμό σου, και γίνε θυσία για τον πρώτο που
θα συναντήσεις και θα έχει την ανάγκη σου.
Κοίταξέ τον στα μάτια, συνειδητοποίησε ότι είναι αδελφός σου και
προσπάθησε να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να τον στηρίξεις, να
τον βοηθήσεις, να τον κάνεις να σηκωθεί και πάλι.
Άφησε τους υπολογισμούς, άφησε τα δικά σου ενδιαφέροντα και συμφέροντα
και κοίταξε τον άλλον κατάματα.
Αυτό μας καλεί να κάνουμε σήμερα ο Ιησούς Χριστός.
Για να το κάνουμε έχουμε την δική Του δύναμη, δεν αρκεί μόνο η δική μας
επιθυμία και θέληση, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι.
Πρέπει να στηριζόμαστε σε Εκείνον, ο οποίος στηρίζει όποιον τον επικαλείται
.
Να μας δώσει την δική Του Αγάπη, να μας στηρίξει με τη δική Του δύναμη, να
βλέπουμε τον κόσμο με τα δικά Του μάτια, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε
τον πλησίον μας, να κάνουμε πλησίον τον αναγκεμένο και να τον στηρίζουμε
με τα έργα μας, με το λόγο μας και με τη ζωή μας!!!

Μετά το κήρυγμα ακολούθησε η ανανέωση των Ιερατικών υποσχέσεων του
νέου Εφημερίου π. Ιωσήφ ενώπιον του Σεβασμιότατου π. Πέτρου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το Ενοριακό Συμβούλιο του Αγίου
Γεωργίου είχε ετοιμάσει ένα κατάλληλο βίντεο στο οποίο όπως τόνισε ο
εκπρόσωπός του κ. Γιώργος Σιγάλας. Θέλησε να θυμίσει στον π. Νίκο
ευχάριστες στιγμές των 7 ετών που ήταν κοντά τους.

Ο κ. Σιγάλας τόνισε ότι στο πρόσωπό του βρήκαν έναν ιερέα πρόθυμο να
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Ενοριακής Κοινότητας και
είναι βέβαιοι ότι την ίδια Αγάπη και Συμπαράσταση θα βρει και στην Ενοριακή
Κοινότητα της Παναγίας Ευαγγελίστριας, στην οποία μετακινείται.
Μία εικόνα της Παναγίας Μητέρας για το γραφείο του και ένα μικρό φυλακτό
με την εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού ήταν τα δώρα που δόθηκαν στον π.
Νίκο από την Ενοριακή Κοινότητα Αγίου Γεωργίου μαζί με τις ευχές όλων να
τον προστατεύουν πάντα.
Ο π.Νίκος μέσα σε πολλά χειροκροτήματα και πολύ-πολύ συγκίνηση είπε ότι
όσα αναφέρθηκαν σχετικά με την συνεργασία του με την Ενοριακή Κοινότητα
του Αγίου Γεωργίου ήταν αλήθεια χωρίς καμία υπερβολή και συνέχισε
λέγοντας ότι οι Ιερείς συνεχίζουν να κάνουν αυτό που πρέπει δηλαδή να
κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να μεταδίδουν το λόγο του Χριστού.
Τόσο λοιπόν εκείνος όσο και οι άλλοι 2 Ιερείς θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο
και στα νέα τους καθήκοντα.

Ακολούθησε το Καλώς ήλθε στον π. Ιωσήφ, ο οποίος δεν είναι άγνωστος
στην Ενορία αφού για μία 5ετία περίπου στο παρελθόν ασκούσε τα
καθήκοντα Εφημερίου του Αγίου Γεωργίου.
Ευχή όλων των Ενοριτών είναι με τη συνεργασία του π. Αντρέα να
προσπαθήσουν όλοι μαζί να ανεβάσουν ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά την Ενορία
του Αγίου Γεωργίου. Ένα μπουκέτο λουλούδια στον π. Ιωσήφ και στον π.
Αντρέα ολοκλήρωσαν το καλωσόρισμα.
Ο π. Ιωσήφ ευχαρίστησε για όσα ελέχθησαν για εκείνον τόνισε ότι
«επανήλθε», διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει το έργο του π. Νίκου και ευχήθηκε
να φανεί αντάξιος του προκατόχου του!!!
Πριν τα τελευταία λόγια του Σεβασμιότατου ο κ. Σιγάλας ευχαρίστησε και τον
Καπουκίνο Ιερομόναχο π. Στέφανο Αρμακόλα, ο οποίος στήριξε όλα αυτά τα
χρόνια τον π. Νίκο και λόγω ανειλημμένων εκκλησιαστικών υποχρεώσεων δεν
ήταν παρών .
Τέλος ο Σεβασμιότατος έκλεισε την όμορφη αυτή συγκέντρωση δίνοντας
συγχαρητήρια στον π. Νίκο για όσα πολλά έκανε στην Ενορία του Αγίου
Γεωργίου όλα αυτά τα χρόνια αλλά συγχαρητήρια έδωσε και σε όλα τα μέλη
της Ενορίας τα οποία, άλλο λίγο, άλλο πολύ ήταν δίπλα στον Εφημέριό τους
γιατί ο Εφημέριος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Για το λόγο αυτό ο π. Ιωσήφ είναι τυχερός που έρχεται σε μία τόσο ενεργή
Ενορία και το γεγονός ότι η Ενορία τον γνωρίζει θα μπορέσει να συνεχίσει με
τους ρυθμούς του π. Νίκου.
Επίσης τόνισε την ιδιομορφία της Ενορίας λόγω του γεγονότος ότι ο Άγιος
Γεώργιος είναι Καθεδρικός Ναός και ιδίως τώρα που τα τελευταία χρόνια
έγιναν τα μεγάλα έργα συντήρησής του και απαιτείται πλέον ιδιαίτερη
φροντίδα στη συνέχεια ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση
όσο γίνεται περισσότερο.

Κατόπιν οι γυναίκες της Ενορίας είχαν φροντίσει να φτιάξουν ορισμένα
όμορφα γλυκά με τα οποία η Ενορία κέρασε όλους τους παρευρισκομένους.
Ευχή και Πίστη όλων είναι ότι ο π. Ιωσήφ και ο π. Αντρέας θα έχουν τη
βοήθειά Του και τη στήριξή Του στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν!!!!
Λεονάρδος
Ιωάν.Βαμβακάρης

Παράδοση-Παραλαβή Εφημερίων Ενορίας
Αγίου Παντελεήμονα Φοίνικα

Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου
Παντελεήμονα στο Φοίνικα ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Σύρου, Θήρας και
Κρήτης π.Πέτρος Στεφάνου προΐστατο στη θείας λειτουργίας κατά τη διάρκεια
της οποίας έγινε η τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Εφημερίου Αγίου
Παντελεήμονα Φοίνικα π.Ιωάννη Μαραγκού. Συλλειτούργησαν μαζί του οι δύο
Ιερείς π. Γιάννης και π. Πέτρος Πρίντεζης. Μαζί τους και πολλοί
λειτουργουπηρέτες μικρής ηλικίας!!!
Η Εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη από τους Ενορίτες της Ενορίας αλλά και
λαϊκούς από όλες τις Ενορίες της Σύρου.

Η Χορωδία της Ενορίας έψαλλε, όπως πάντα, με επιτυχία τους ύμνους της
Θείας Λειτουργίας.
Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στην
ιδιαιτερότητα της Θείας Λειτουργίας λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του
Εφημερίου Φοίνικα στον π. Γιάννη.

Ο νέος Εφημέριος π. Γιάννης Μαραγκός στο κήρυγμά του προσπάθησε με
απλοϊκό τρόπο να αναλύσει στους παρισταμένους πιστούς την σημασία του
Θείου Λόγου της Κυριακής που ήταν η Αγάπη προς τον πλησίον μας, μέσω
της Παραβολής του Καλού Σαμαρείτη.
Προσπάθησε πολλές φορές και με πολλές εκφράσεις να μας πείσει ότι οι
συνάνθρωποί μας και κυρίως εκείνοι που μας έχουν ανάγκη, πρέπει να είναι ο
στόχος της καθημερινότητάς μας.
Να προσπαθούμε να δίνουμε ζωή στους αναγκεμένους συνανθρώπους μας,
χωρίς να τους προσβάλλουμε και να τους δίνουμε ό,τι έχουν ανάγκη γιατί
αυτό σημαίνει ευσπλαχνία.
Χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας αν είναι ομοεθνείς μας, αλλόθρησκοι,
ομόθρησκοι, αλλά σημασία να έχει μόνο, εκείνοι να έχουν την ανάγκη μας.
Και ολοκλήρωσε λέγοντας: Δεν προσέχω να δω ποιόν θα βοηθήσω ,αλλά
προσέχω οποιονδήποτε έχει ανάγκη για να τον βοηθήσω!!!!

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τα μέλη της Ενορίας θέλησαν να
ευχαριστήσουν τον π. Πέτρο και να καλωσορίσουν τον π. Γιάννη.
Στην αρχή πήρε τον λόγο η κ. Άντζελα Στεφάνου-Βαμβακάρη η οποία είπε:

3 Μαρτίου 1975 ένας νέος ιερέας με όνειρα και πολλά υποσχόμενος προς το
ποίμνιό του έρχεται στην Ενορία του Αγίου Παντελεήμονα στο Φοίνικα ο π.
Πέτρος
Πρίντεζης.
Από τότε μέχρι σήμερα 10 Ιουλίου 2016 πέρασαν 41 ολόκληρα χρόνια.
Μία πολυετής παραμονή που εμείς οι ενορίτες πήραμε πολλά από εκείνον.
Εκτός των πολλών έργων που έγιναν στην Ενορία με τη βοήθεια και
συνεργασία των ενοριακών συμβουλίων, της Επισκοπής, των ενοριτών και
των ευεργετών του Ιερού Ναού, το μεγαλύτερο έργο του, είναι αυτό που έχει
χτίσει στις καρδιές των παιδιών και των νέων, οι οποίοι βλέπουν στο

πρόσωπό του ένα φίλο, ο οποίος με έναν ιδιαίτερο τρόπο τους οδηγεί στο
δρόμο του Χριστού και αυτό για όλους τους γονείς είναι ανεκτίμητο.
Σεβαστέ και Αγαπημένε μας π. Πέτρο καταφέρατε όλα αυτά τα χρόνια να
είσαστε κοντά όχι μόνο στα παιδιά και στους νέους αλλά και στους γονείς
αυτών και στους ηλικιωμένους δηλαδή σε όλους μας!!!!
Προοδευτικός, σύγχρονος με την κάθε εποχή, καταφέρατε και κρατήσατε το
Ναό αυτό "ανοιχτό" σε όλους.
Δεν διστάσατε να είσαστε από τους πρώτους Ιερείς που δέχθηκαν κορίτσια
για λειτουργουπηρέτες.
Δεν διστάσατε να κάνετε βραδινές λειτουργίες υπό το φως των κεριών για
τους νέους.
Δεν αρνηθήκατε σε όποιο παιδί ήθελε, να συμμετέχει ενεργά στη Θεία
λειτουργία. Τολμήσατε να δημιουργήσετε τμήμα ΕΚΝΕ ακόμα και για λίγο
μεγαλύτερους νέους, για παντρεμένους.
Δεν διστάσατε να παίξετε ποδόσφαιρο, βόλεϊ, να παίξετε σε θεατρικές
παραστάσεις, να έλθετε μαζί μας σε beach party, σε ημερήσιες εκδρομές, να
επιτρέψετε στα παιδιά να σας ρίξουν στη θάλασσα με τα ρούχα.
Φροντίζατε πάντα να στηρίζετε οικονομικά και κοινωνικά τους φοιτητές και
τους στρατευμένους, για όσους σας το ζήτησαν.
Δεν ξεχάσατε ποτέ ακόμα και εκείνους που έφυγαν πρόωρα από την επίγεια
ζωή...
Οι προσευχές σας και οι Θείες Λειτουργίες μαζί μας αποδείκνυαν αυτό κάθε
ώρα και στιγμή.
Μας δώσατε πολλά και ήσασταν πάντα εδώ, πάντα κοντά μας και στις χαρές
και στις λύπες μας.
Σαν ένας ακόμα Πατέρας μας.
Για εσάς καθημερινή προτεραιότητα ήταν η Ενορία και τα μέλη της.
Δεν απαιτήσατε ως Εφημέριος, αν και θα μπορούσατε, τη συνεργασία μας,
την εμπιστοσύνη μας, την αγάπη μας, αλλά με την πάροδο του χρόνου, τα
κερδίσατε όλα επάξια.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για σας, να αναπολούμε ασταμάτητα όλα
αυτά που σας κάνουν ξεχωριστό για όλους εμάς, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν σας
αρέσει αυτό γιατί σας γνωρίσαμε, σας ζήσαμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα
είσαστε πάντα ΣΕΜΝΟΣ και ΤΑΠΕΙΝΟΣ!!!
Ακόμα και τώρα που διαβάζουμε όλα αυτά δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε
ότι είναι λόγια αποχωρισμού .
Γιατί το δύσκολο για μας δεν είναι να αλλάξουμε εφημέριο, αλλά να
αποχωριστούμε
τον
Πατέρα
Πέτρο.
Θέλουμε όμως να γνωρίζετε ότι όπου και να πάτε δεν θα χάσετε ποτέ τη θέση
που έχετε κερδίσει στις καρδιές μας.
Όλοι εμείς οι ενορίτες του Αγίου Παντελεήμονα σας ευχαριστούμε πολύ μέσα
από τα βάθη της καρδιάς μας για όσα πολλά και ανεκτίμητα μας δώσατε, σας
υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να πορευόμαστε στο δρόμο της ζωής
με τα Χριστιανικά Ιδανικά που εσείς μας δείξατε και σας ευχόμαστε ο Θεός
Πατέρας, που τόσο αγαπάτε, να σας δίνει Υγεία και Δύναμη, να συνεχίσει να
είναι δίπλα σας κάθε ώρα και στιγμή, ώστε να οδηγεί και να στηρίζει το
Θεάρεστο έργο της Ιερατικής ζωής σας.

ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ!!!!
Τα θερμά χειροκροτήματα των παρόντων επιβεβαίωσαν τα θερμά λόγια που
αναφέρθηκαν για τον π. Πέτρο!!!
Ακολούθησε το ευχαριστώ από την κ. Ανδριανή Ρούσσου εκ μέρους των
μελών της Caritas και του κ. Γιώργου Βουτσίνου εκ μέρους του Ενοριακού
Συμβουλίου με αναμνηστικά δώρα που δόθηκαν στον π. Πέτρο.

Ακολούθησε μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης το ευχαριστώ του π. Πέτρου,
ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του….
Κατόπιν η κ. Άννα Πρίντεζη καλωσόρισε τον π. Γιάννη λέγοντας:

Σεβαστέ π. Γιάννη, αποδεχόμενος, με Αγάπη προς την Εκκλησία, τη νέα σας
αποστολή της Ιερατικής σας ζωής, έρχεστε στην Ενορία μας να προσφέρετε
τις υπηρεσίες σας.
Πλημυρισμένοι από ανάμικτα συναισθήματα σας καλωσορίζουμε στην Ενορία
του Αγίου Παντελεήμονα στο Φοίνικα.

Όλοι εμείς οι Ενορίτες είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να είμαστε
δίπλα σας σε ό,τι μας χρειασθείτε.
Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας που με στοργή φροντίζει το λαό του και με αγάπη
τον κυβερνά, να σας κατευθύνει με τη Θεία Του δύναμη, να είσαστε ο καλός
ποιμένας για το ποίμνιό σας!!! Καλώς Ορίσατε!!!
Κατόπιν ο κ. Πέτρος Μαραγκός εκ μέρους του Ενοριακού Συμβουλίου έδωσε
ανθοδέσμη στον π. Γιάννη.
Τέλος ο π. Γιάννης αφού αναφέρθηκε στην από χρόνια γνωριμία και
συνεργασία με τον π. Πέτρο, ευχήθηκε όσα όμορφα άκουσε για τον π. Πέτρο
να τα θυμούνται για καιρό οι Ενορίτες και να μην τα ξεχάσουν, ενώ για εκείνον
ΚΑΙ τους Ενορίτες του Φοίνικα ευχήθηκε ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ!!!!!
Ο Σεβασμιότατος έκλεισε την τελετή εκφράζοντας τη μεγάλη χαρά του για την
Αγάπη που άκουσε και εξέφρασαν οι Ενορίτες του Φοίνικα και τα θερμά
χειροκροτήματα για τον π. Πέτρο, την οποία κατέκτησε με τη δική του
παρουσία και το δικό του χαρακτήρα.
Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι ο κάθε Ιερέας έχει τα δικά του χαρίσματα, το
δικό του χαρακτήρα, τον δικό του τρόπο ζωής, το δικό του τρόπο που
ποιμαίνει και ο π.Πέτρος είναι ένας πολύ καλός Ιερέας. Ομοίως και ο
π.Γιάννης έχει τα δικά του χαρίσματα που είναι πολλά και μετά την Ενορία
Ευαγγελίστριας έρχεται κοντά σας για να τον χαρείτε και εσείς!!!!!
Μετά την Ευλογία του Σεβασμιοτάτου το Ενοριακό Συμβούλιο πρόσφερε
γλυκά και αναψυκτικά στους παρισταμένους!!!
Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τους 2 εκλεκτούς Ιερείς μας και ο Ύψιστος να
να είναι δίπλα τους κάθε ώρα και στιγμή ώστε να μπορέσουν ανανεωμένοι να
συνεχίσουν το Θεάρεστο Έργο τους.
Λεονάρδος Ιωάν.Βαμβακάρης
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