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■  Ὅλες μαζὶ ἑνωμένες στὴν ἴδια Διακονία

Β’ Σύναξις Κατηχητριῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Τὴν Κυριακή, 9η / 22α Ἰανουαρίου 2017, μὲ 
 τὴν εὐλογία, τὴν παρουσία καὶ τὴν κα-

θοριστικὴ καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ Β’ Σύν-
αξις Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας. 

Παρευρέθησαν οἱ Κατηχήτριες Κωνσταν-
τῖνα Σερβετᾶ - Γιαννοπούλου, Κατερίνα καὶ 
Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ, Γεωργία Κουκούδα, Μαρία Πιέτρη, Ἀνα-
στασία Παπαδοπούλου, Ἑλένη Κουγιουμτζίδου καὶ Συμέλα 
Παπαδοπούλου.

Ἡ Ἀδελφή μας Μαρία Κουκοβίνου, Ὑπεύθυνη τῶν Κα-
τηχητικῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸν Κολωνό, τῆς ὁποίας ὁ σύζυ-
γος Χρῖστος Γογούλης ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἀπροσδόκητα 
πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, δὲν συμμετεῖχε στὴν Σύναξί μας αὐτή. 
Εὐχόμεθα ἡ Παναγία μας νὰ τὸν ἀναπαύση καὶ νὰ παρέχη 
στὴν Ἀδελφή μας κάθε ἐνίσχυσι καὶ παρηγορία, μὲ τὴν βε-
βαία πληροφορία, ὅτι ὁ σύζυγός της εὑρίσκεται στὸ φωτεινὸ 
καὶ ἀπάνεμο Λιμάνι τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

* * *
Ἀναπτύχθηκαν διάφορα θέματα πνευματικὰ καὶ πρα-

κτικά, ἀλλὰ καὶ λειτουργικὰ γιὰ τὴν ὕλη τῶν ἐφετινῶν μα-
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θημάτων. Ἔγινε ἐπίσης καὶ ἕνας μικρὸς ἀπολογισμὸς γιὰ 
τὸ πῶς λειτουργεῖ τὸ κάθε Κατηχητικὸ Τμῆμα στὰ διάφορα 
Κέντρα τῆς Μητροπόλεως ἕως τώρα.

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐβιώσαμε βαθειὰ τὴν αἴσθησι τῆς 
Πνευματικῆς Οἰκογένειας, ὅλες μαζὶ ἑνωμένες σὰν μία 
ψυχὴ στὴν ἴδια Διακονία τοῦ Χριστοῦ μας, κάτω ἀπὸ τὴν 
σκέπη τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἁγίων μας! 

Ἡ δὲ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων ἐβοήθησε πολὺ στὸ νὰ εὑρε-
θοῦν λύσεις καὶ νὰ δοθοῦν ἀπαντήσεις στοὺς διάφορους 
προβληματισμούς.

Ἑστιάσαμε τὴν σκέψι μας στὸ ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικὴ 
καὶ ἡ σχέσις μας μὲ τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, δόξα τῷ Θεῷ, 
διατίθενται ἀπὸ τὴν πλευρά τους νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ ἐνι-
σχύσουν, συνεργαζόμενοι μὲ τὶς Κατηχήτριες, μὲ ὅποιον 
τρόπο τοὺς εἶναι δυνατὸν στὸ ὄμορφο αὐτὸ Λειτούργημα 
τῆς Κατηχήσεως.

* * *
Ἐπικαλούμεθα τὶς προσευχὲς ὅλων γιὰ καλὴ συνέχεια 

τῆς κατὰ Θεὸν ἀσκήσεως τοῦ πολυωφελοῦς Λειτουργήμα-
τος αὐτοῦ, ὥστε τὰ παιδιά μας, μικροὶ καὶ ἔφηβοι, νὰ χαίρων-
ται ἐν γνώσει τὴν βίωσι τῆς Ὀρθοδόξου αὐτῶν ταυτότητος.

Κ.Σ.


