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Πρός 

Τόν εὐσεβῆ Λαό 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ». 

 

 

Χριστιανοί μου εὐλογημένοι καί τέκνα μου ἀγαπητά, 

 Ἔφθασε καί πάλι ὁ κατάλληλος καιρός γιά τήν ἔναρξη τῶν 

Κατηχητικῶν μας. Τῶν εὐλογημένων αὐτῶν ἐνοριακῶν-νεανικῶν 

συντροφιῶν, μέσα στίς ὁποῖες τά παιδιά καί οἱ νέοι μας θερμαίνουν τή 

σχέση τους μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, σπουδάζουν τήν ὀρθόδοξη 

πίστη, συνειδητοποιοῦν τήν ἔνταξή τους στήν Ἐκκλησία καί καλλιεργοῦν 

τήν ἀγάπη πρός τούς ἄλλους ἀνθρώπους, τήν φύση καί ὅλη τήν δημιουρ-

γία τοῦ Θεοῦ. 

Κατανοοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά ἀνθρώπινη θρησκευτική 

ὀργάνωση ἤ ἕνα φιλανθρωπικό ἵδρυμα, πού ἀντιμετωπίζει τήν ὑλική 

πτωχεία μέ οἰκονομικά βοηθήματα καί συσσίτια, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χρι-

στός, «παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας». Ὁ ἄνθρωπος συναντᾶται καί 

συντάσσεται μέ τόν Σωτῆρα Χριστό, ἀπό τήν στιγμή πού θά ἐνσωματωθεῖ 
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στό ἐκκλησιαστικό Σῶμα, μέ τό βάπτισμά του στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριά-

δος. Ἡ Ἐκκλησία φανερώνεται μέσα στήν ἱστορία, «ἐν τόπῳ καί χρόνῳ», 

ὡς συγκεκριμένη ἐκκλησιαστική κοινότητα, ὑπό τόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος 

ἵσταται «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ». Αὐτό τό ἐκκλησιαστικό Σῶμα 

συγκροτεῖται, κατ' ἐξοχήν, στή Θεία Εὐχαριστία, ἀλλά καί στά ὑπόλοιπα 

ἱερά μυστήρια, διά τῆς ἐλευθέρας συμμετοχῆς ἑνός ἑκάστου τῶν βαπτι-

σμένων χριστιανῶν. 

 Μέσῳ τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, τήν ὁποία διακονοῦν μέ ἔνθεο 

ζῆλο καί ἀγάπη οἱ Κληρικοί μας, ἀλλά καί οἱ συνεργάτες μας λαϊκοί Κα-

τηχητές καί Κατηχήτριες, δέν προσφέρεται στούς κατηχουμένους μιά 

ἀνθρώπινη διδασκαλία, ἀλλά ὁ Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ τρό-

πος ζωῆς, τόν ὁποῖο Ἐκεῖνος ἐδίδαξε μέ τό Εὐαγγέλιο Του καί ἔζησε ὅταν 

ἦτο στή γῆ. Μόνο στό δικό του Ὄνομα καί στήν παρουσία Του, ἐπιτελεῖται 

τό κάθε τι στήν Ἐκκλησία, γιατί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πού πρέπει νά 

εἶναι ὁ σκοπός ὅλων μας, πραγματοποιεῖται μέ τόν Χριστό, καί τήν 

Ἐκκλησία.  

Τό Κατηχητικό, λοιπόν, δέν ἔχει σάν σκοπό του τήν ἁπλή μετάδοση 

γνώσεων στά παιδιά, ἀλλά κυρίως τήν συμμετοχή τους, ὡς ἀληθινά 

πιστῶν, στήν βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας, μέσα στήν Ἐκκλησία, 

ἀφοῦ «Τοῦτο γάρ ἐστί θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός ὑμῶν» (Α΄ Θεσσ. 4, 

3).  Ἡ πίστη ἀπαιτεῖ ἀγῶνα καί ἄσκηση γιά σχέση καί ἐμπιστοσύνη καί τά 

παιδιά εἶναι, κατά κανόνα, ἱκανότερα στό ἄθλημα αὐτό, γιά νά συνάψουν 

σχέσεις ἐμπιστοσύνης καί ἀγάπης, γι' αὐτό καί εἶναι εὐνοϊκότερα προδια-

τεθειμένα γιά κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ἄλλους.  

Μέ γνώμονα ὅλα τά παραπάνω, θεωρῶ ἀπαραίτητη ὑποχρέωσή μου 

νά προτρέψω ὅλους σας, τούς Ἱερεῖς μας, τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχή-

τριές μας, τούς Γονεῖς, τούς Διδασκάλους καί Καθηγητές, τούς 

Παπποῦδες καί τίς Γιαγιάδες, ὥστε νά ἐργασθοῦμε μαζί γιά τήν λειτουρ-

γία τῶν Κατηχητικῶν μας σέ κάθε Ἐνορία καί γιά τήν συμμετοχή σ' αὐτά, 

ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων παιδιῶν. 

Ἡ Κατήχηση εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτό μᾶς λέγουν σήμερα οἱ 

πάντες. Καί ὅσοι πιστεύουν καί ὅσοι δηλώνουν ἄπιστοι καί ἄθεοι. Ἄσχετα 

ἀπό τά κίνητρα πού ὁ καθένας τους ἔχει καί τόν στόχο, τόν ὁποῖο 

ἐπιδιώκει, αὐτό εἶναι Ἀλήθεια. Το ἔργο αυτό δέν τό ἐκχωρεῖ ἡ Ἐκκλησία 

σέ κανέναν ἄλλο. Ζητοῦμε, ὡστόσο, οἱ Ποιμένες τήν βοήθεια τῆς 

οἰκογένειας καί τοῦ Σχολείου, μιᾶς καί ὁ λαός μας δηλώνει καί στήν 
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πλειοψηφία του εἶναι ὀρθόδοξος. Ἄσχετα ὅμως, ἀπό τή δική τους 

ἀνταπόκριση, ἐμεῖς συνεχίζουμε, πάντα μέ τήν Βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί 

ὅποιος ἄλλος θέλει συντρέχει τόν καλό ἀγώνα. Πρέπει, ὅμως, νά ποῦμε 

ὅτι δέν ἀρκεῖ μόνο νά διαμαρτυρόμαστε γιά ὅποιες ἀλλαγές, κατά και-

ρούς, γίνονται στό Περιβάλλον μας καί στήν Πατρίδα μας, ἀλλ’ 

ἀπαιτεῖται, κυρίως, ἡ δραστηριοποίησή μας στό καλό, ἡ ἀνταπόκριση 

ὅλων σας στό κάλεσμα τοῦ Ἐπισκόπου σας, ἡ συμβολή σας στήν 

ἐνίσχυση τοῦ Κατηχητικοῦ-νεανικοῦ Ἔργου. 

Βέβαιος γιά τήν ὁλοπρόθυμη προσπάθεια, τήν ὁποία ζητῶ ὅλοι σας 

νά καταβάλλετε, ἀναμένουμε ὅλα τά παιδιά, τήν Κυριακή 8 Ὀκτωβρίου 

στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας σας, μετά τό τέλος τῆς 

ὁποίας θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν μας. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

   

 

 
 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ 
εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 1ης καί 8ης Ὀκτωβρίου 2017. 
 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον·  1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

     2. Φ. Νεότητος 


