
πνευµά εστιν εν βροτοις· 
πνοή δέ Παντοκράτορός εστιν η διδάσκουσα
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Ὑπάρχει στούς ἀνθρώπους πνεῦµα· ὅµως ἡ πνοή τοῦ Παντοκράτορα εἶναι πού διδάσκει.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
Γραφεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καί ∆ιακονίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ἰανουάριος - Μάιος 2015

“Νά παρακαλέσουµε ἐπίµονα ὅλοι τόν Θεό γιά τούς κατηχουµένους, 
ὥστε ὁ Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος νά ἀκούσει µέ εὐµένεια τίς δεήσεις 
καί παρακλήσεις τους, καί ἀφοῦ δεχθεῖ τήν ἱκεσία τους, νά τούς 
βοηθήσει καί νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήµατα τῆς καρδιᾶς τους γιά τό 
συµφέρον τους, νά τούς φανερώσει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ Του, νά 
τούς φωτίσει καί νά τούς συνετίσει, νά τούς ὁδηγήσει στή θεογνωσία, 
νά τούς διδάξει τίς ἐντολές του καί τά προστάγµατά του, νά φυτέψει 
µέσα τους τόν ἁγνό καί σωτήριο φόβο Του, νά ἀνοίξει διάπλατα τά αὐτιά 
τῆς καρδιᾶς τους, γιά νά καταγίνονται µέ τόν νόµο Του µέρα καί νύχτα. 
Νά τούς στερεώσει στήν εὐσέβεια, νά τούς ἑνώσει καί νά τούς 
συµπεριλάβει στό ἅγιο ποίµνιό Του, κάνοντάς τους ἄξιους τοῦ λουτροῦ 
τῆς παλιγγενεσίας, τοῦ ἐνδύµατος τῆς ἀφθαρσίας, τῆς πραγµατικῆς 
ζωῆς· νά τούς γλιτώσει ἀπό κάθε ἀσέβεια καί νά µή δώσει τόπο στόν 
διάβολο ἐναντίον τους, νά τούς καθαρίσει ἀπό κάθε µολυσµό σαρκικό 
καί πνευµατικό, νά κατοικήσει ἀνάµεσά τους καί νά πορευθεῖ µαζί τους 
διά τοῦ Χριστοῦ· νά εὐλογήσει τίς εἰσόδους καί τίς ἐξόδους τους καί 
νά κατευθύνει τά παρόντα πρός τό συµφέρον τους.
Ἀκόµα, ἄς παρακαλέσουµε ἐπίµονα γι’ αὐτούς, 
ὥστε, ἀφοῦ συγχωρηθοῦν οἱ ἁµαρτίες 
τους, νά γίνουν µέ τή µύηση ἄξιοι τῶν 
Ἁγίων Μυστηρίων καί τῆς παραµονῆς 
τους µαζί µέ τούς ἁγίους”.
Ἀπόσπασµα ἀπό τίς ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Η΄ 6



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη, 20 Ἰανουαρίου*
 “ Ἡ προσωπικότητα τοῦ Κατηχητή”
 Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος

 “Κατήχηση εἰς Χριστόν: Παιδαγωγικές πρακτικές”
 Μαρία ∆ηµοσθένους, Ἐκπαιδευτικός

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου*
 “Προετοιµασία τοῦ µαθήµατος τοῦ κατηχητικοῦ”
 Ἑλενη Χατζηµιχαήλ, πρώην Ἐπιθεωρήτρια ∆ηµοτικῆς Ἐκπαίδευσης -  
 Συγγραφέας

 “Παιδαγωγική προσέγγιση τοῦ µαθήµατος τοῦ κατηχητικοῦ”
 Σταῦρος Φωτίου, Ἀν. Καθηγητής/Τµήµα Ἐπιστηµῶν Ἀγωγῆς Παν. Κύπρου -  
 Συγγραφέας

Τρίτη, 10 Μαρτίου*
 Ἐργαστήριο Κατηχητῶν
 Πρόγραµµα καί ἔναρξη ∆ηλώσεων Συµµετοχῆς γιά τό Ἐργαστήριο θά 
 ἀνακοινωθοῦν ἀνεξάρτητα

Τρίτη, 21 Ἀπριλίου*
 “ Ἡ χρήση τῶν ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν κειµένων 
 στίς κατηχητικές συνάξεις”
 Ἀρχιµανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούλης

 “Ἡ χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν µέσων στίς κατηχητικές συνάξεις”
 Κατηχητές Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πλατύ

*  Ὅλες οἱ πιό πάνω ἐκδηλώσεις θά πραγµατοποιηθοῦν στήν Αἴθουσα 
τοῦ Ἱδρύµατος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ καί θά ξεκινοῦν στίς 7 µ.µ.

Σάββατο, 16 Μαΐου, Ὥρα 10:30΄ π.µ.
Ἡµερίδα στήν Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

“ Ἅγιος Νικόλαος τῆς Στέγης” - Κακοπετριά
Λήξη Σεµιναρίου µέ Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης.
(Ἀναλυτικότερο Πρόγραµµα τῆς Ἡµερίδας θά ἀνακοινωθεῖ ἀνεξάρτητα)

Τό Σεµινάριο Καταρτισµοῦ Στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου 
γίνεται γιά δεύτερη συνεχή χρονιά καί στοχεύει στόν καταρτισµό τῶν 
στελεχῶν τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν ἐνοριῶν της, τόσο σέ 
θέµατα πίστεως ὅσο καί σέ παιδαγωγικά ζητήµατα καί µεθόδους.

Ὁπωσδήποτε, ἡ θεµατολογία πού ἐνδιαφέρει τόν Κατηχητή δέν ἐξαντ- 
λεῖται µέσα σέ µερικές ὁµιλίες, ὅπως αὐτές πού περιλαµβάνει τό παρόν 
Πρόγραµµα. Ἀνάµεσα σέ πολλά θέµατα, ἐπιλέγηκαν οἱ τίτλοι τῶν φετινῶν 
ὁµιλιῶν, πού θά ἀποτελέσουν ἁπλῶς τό ἐρέθισµα γιά προβληµατισµό 
καί γόνιµη συζήτηση, στό πλαίσιο τοῦ Σεµιναρίου.

Σύµφωνα µέ τούς φετινούς τίτλους τῶν ὁµιλιῶν, θά µᾶς ἀπασχολή- 
σουν θέµατα γιά τήν προετοιµασία καί τήν παράδοση τοῦ κατηχητικοῦ 
µαθήµατος. Παράλληλα θά παρακολουθήσουµε καί ὑποδειγµατικές 
παρουσιάσεις γιά κατανόηση καί ἄντληση ἰδεῶν.

Ἐκτός τῶν ὁµιλιῶν, περιλαµβάνονται στό Πρόγραµµα τό Ἐργαστήριο τῶν 
Κατηχητῶν καί ἡ Ἡµερίδα. Σέ αὐτά, πιό πρακτικά καί περισσότερο ἐπι- 
σταµένα θά ἀνταλλάξουµε γνώµες καί θά ἐµπλουτίσουµε τίς γνώσεις 
καί τίς ἐµπειρίες µας πρός ὠφέλεια ὅλων.

Ὅµως, γιά τόν Κατηχητή δέν ἀρκεῖ µόνο ἡ γνώση καί ἡ διδασκαλία... Ὁ 
δίκαιος Ἰώβ λέει πώς “ὑπάρχει στούς ἀνθρώπους πνεῦµα (δηλαδή διά- 
θεση καί δύναµη), ὅµως ἐκεῖνο πού διδάσκει εἶναι ἡ πνοή τοῦ 
Παντοκράτορα”. Παρόµοια τό γράφει κι’ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύµων, 
πώς “ἡ πίστη εἶναι τό µάτι πού δίνει φῶς στή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου· 
αὐτή δίνει στόν ἄνθρωπο τή γνώση”.

Εἴµαστε σίγουροι ὅτι, ὅπως καί πέρσι, θά ἀνταποκριθεῖτε στήν 
πρόσκλησή µας καί θά συµµετάσχετε στό Σεµινάριο. Σᾶς περιµένουµε 
µέ µεγάλη χαρά.

Καλή δύναµη!
* ∆ηλώσεις συµµετοχῆς στά τηλέφωνα 22554696 - 22554653, µέ µήνυµα (SMS) στό 99345595,
  στό τηλεοµοιότυπο (fax) 22554774  ἤ στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) diafot@cy.net


