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∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

* Νά συµπληρωθεῖ καί νά σταλεῖ τό ἀργό- 
τερο µέχρι τίς 29 Νοεµβρίου 2012 στό 
Γραφεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως 
καί ∆ιακονίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου στό  τηλεοµο ιότυπο ( fax )  
22439074 ἤ µέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυ- 
δροµείου (e-mail) diafot@cy.net

* Πληροφορίες στά τηλέφωνα 22554696 
καί 22554610 (ὧρες γραφείου)

Ἐνδιαφέροµαι νά παρακολουθήσω τή 
σειρά διαλέξεων, πού ὀργανώνει ἡ Ἱερά 
Ἀρχ ι επ ισκοπή  Κύπρου  στά  πλα ίσ ια  
λειτουργίας τῆς Σχολῆς Γονέων.

Ὀνοµατεπώνυµο: ...............................................
....................................................................................

Ἐπάγγελµα: ..........................................................

∆ιεύθυνση: ...........................................................
......................................................... Τ.Κ. ................

Ἐνορία/ Χωριό/ Πόλη: ....................................

Κινητό Τηλέφωνο: ............................................
(γιά νά ἐνηµερώνεστε µέ γραπτό µήνυµα γιά τίς ὁµιλίες)

Τηλεοµοιότυπο (fax): ......................................

Ἠλ.Ταχυδροµείο (e-mail): .............................
...................................................................................

Ὑπογραφή: ...............................................

   Νοέµβριος 2012
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3      τέλειωτα εἶναι τά βάσανα τοῦ κόσµου. 
   Μιά γενική ἀποσύνθεση, οἰκογένειες, 
µικροί - µεγάλοι. Κάθε µέρα ἡ καρδιά µου 
γίνεται κιµᾶς. Τά περισσότερα σπίτια εἶναι 
γεµάτα ἀπό στενοχώριες, ἀπό ἀγωνία, ἀπό 
ἄγχος. Μόνο στά σπίτια πού ζοῦν κατά 
Θεόν εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι. Στά ἄλλα, 
διαζύγια, ἄλλοι χρεωκοπηµένοι, ἄλλοι ἄρρω- 
στοι, ἄλλοι τρακαρισµένοι, ἄλλοι µέ ψυχο- 
φάρµακα, µέ ναρκωτικά!... Λίγο-πολύ ὅλοι, 
οἱ καηµένοι, ἔχουν ἕναν πόνο. Ἰδίως τώρα, 
δουλειές δέν ἔχουν, χρέη ἀπό ’δῶ, βάσανα 
ἀπό ’κεῖ, τούς τραβοῦν οἱ Τράπεζες, τούς 
βγάζουν ἀπό τά σπίτια, ἕνα σωρό! Καί δέν 
εἶναι µιά καί δυό µέρες! Καί ἄν ἕνα-δυό 
παιδιά σέ µιά τέτοια οἰκογένεια εἶναι γερά, 
ἀρρωσταίνουν ἀπό αὐτήν τήν κατάσταση. 
Πολλές οἰκογένειες ἀπό αὐτές µιά µέρα νά 
εἶχαν τό ἀµέριµνο, τήν ξενοιασιά τῶν µοναχῶν, 
θά εἶχαν τό καλύτερο Πάσχα.
Τί δυστυχία ὑπάρχει στόν κόσµο! Ὅταν κανείς 
πονάει καί ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἄλλους 
καί ὄχι γιά τόν ἑαυτό του, τότε ὅλο τόν 
κόσµο τόν βλέπει σάν σέ ἀκτινογραφία µέ 
τίς ἀκτίνες τίς πνευµατικές... Πολλές φορές, 
ἐκεῖ πού λέω τήν εὐχή, βλέπω µικρούτσικα 
παιδάκια, τά καηµένα, νά περνοῦν µπροστά 
µου θλιµµένα καί νά παρακαλοῦν τόν Θεό. 
Τά βάζουν οἱ µανάδες τους νά κάνουν 
προσευχή,  γ ιατ ί  ἔχουν προβλήµατα,  
δυσκολίες στήν οἰκογένεια καί ζητοῦν 
     βοήθεια ἀπό τόν Θεό. Γυρίζουν τό 
 κουµπί στήν ἴδια συχνότητα, καί ἔτσι 
     ἐπικοινωνοῦµε! 

π. Παΐσιος, Λόγοι Α΄

“εὐχα ὶ  γονέων 
στηρίζουσι 
θεµέλια οἴκων”
Εὐχή Ἀκολουθίας Γάµου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
∆εκέµβριος 2012 - Ἀπρίλιος 2013


