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■ Ἀξιοπρόσεκτος καὶ συγκινητικὴ

Ἡ Ποιμαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια 
στὴν Νότιο Γερμανία καὶ τὴν Αὐστρία

Ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Ροῦπερτ, 
Ἀποστόλου τῆς Βαυαρίας καὶ τῆς Αὐστρίας

μ  ὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς 
ἡμων Συνόδου, ἡ ἀποστολικὴ μέριμνα γιὰ τοὺς ξενιτευ-

μένους Ἀδελφούς μας, τοὺς εὑρισκομένους σὲ ἕνα ἐκκλησια-
στικὸ περιβάλλον ὅλο καὶ περισσότερο ἐκκοσμικευμένο καὶ 
μὴ ἔχοντας ποιμένα, ἀναζωπύρωσε τὴν Ποιμαντικὴ Ἱεραπο-
στολικὴ Προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν Νότιο Γερ-
μανία καὶ τὴν Αὐστρία.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, 
πρὸ πολλῶν ἐτῶν (1994), εἶχε δραστηριοποιηθῆ ἱεραποστολικὰ 
ἐν μέσῳ τῶν ὁμογενῶν στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Σάλ-
τσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, μὲ ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα.

Ἡ προσπάθεια αὐτή, γιὰ διαφόρους λόγους, σὺν τῷ χρόνῳ 
ἀτόνισε, μέχρι παύσεως τῆς ποιμαντικῆς δράσεως ἐπὶ ἀρκετὰ 
ἔτη (2000-2014). 

* * *
Ἤδη ὅμως, ἀπὸ τῆς Ἑνώσεως τοῦ 2014, Χάριτι Θεοῦ καὶ 

μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
μας, στὴν Δικαιοδοσία τοῦ ῾Οποίου ὑπάγεται ἡ Γερμανία, ὁ π. 
Ἄγγελος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐνθάρρυσνι καὶ ὁδηγία τοῦ οἰκεί-
ου αὐτοῦ Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
παρὰ δὲ τὶς δυσκολίες ἐξ αἰτίας κυρίως τῆς ὑγείας του, ἀνε-
ζωπύρωσε τὴν Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια καὶ κατὰ τὴν τρι-
ετῆ περίοδο 2014- 2017 ἔχει πραγματοποιήσει συνολικῶς δέκα 
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τέσσερις (14) ἑβδομαδιαῖες Ποιμαντικὲς 
Ἐπισκέψεις (2014 - μία, 2015 - τρεῖς, 2016 - ἕξι, 
2017 - τέσσερις, μέχρι τοῦ Ἰουνίου).

Στὶς Ἐπισκέψεις αὐτὲς συναντᾶ ᾿Ορθοδό-
ξους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν καὶ εἶναι μὲ τὴν Ἐκκλη-
σία μας ἢ ἔχουν προσελκυσθῆ εἰς Αὐτήν, 
λόγῳ συνειδητοποιήσεως τῶν ἐκτροπῶν 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων 
βαίνει αὐξανόμενος.

Ἐπίσης, διὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, προσ-
ελκύονται στὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ ἐνδιαφερόμενοι ἑτερόδοξοι, 
ὡς καὶ ἀλλόδοξοι, Γερμανοὶ καὶ ἄλλων ἐθνοτήτων. 

Πρὸς τὸ παρὸν καὶ ὁπωσδήποτε κατ᾿ οἰκονομίαν, σημεῖον 
ἐκκλησιαστικῆς  - λατρευτικῆς ἀναφορᾶς ἀποτελεῖ μία κατ᾿ 
οἶκον ἐκκλησία στὸ Μόναχο, ὅπου τελοῦνται σὲ κάθε Ἐπίσκε-
ψι δύο ἢ τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες. 

Παρακλήσεις καὶ ἄλλες Συνάξεις - ῾Ομιλίες γίνονται ἐπί-
σης σὲ ἕνα ἑστιατόριο ἑνὸς πνευματικοῦ μας τέκνου στὸ Σάλ-
τσμπουργκ, ὅπου συγκεντρώνονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ἀλλὰ 
καὶ σὲ οἰκίες πιστῶν στὶς δύο χῶρες.

Καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας δύο λατρευτικῶν 
χώρων, μικρῶν Ναῶν, στὸ Μόναχο καὶ στὸ Σάλτσμπουργκ, ἡ ὑπό-
θεσις δὲ αὐτὴ εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει καὶ μὲ καλὲς προοπτικές.

Προστάτης ̔́Αγιος τῆς περιοχῆς Σάλτσμπουργκ καὶ Βαυαρί-
ας εἶναι ὁ ̔́Αγιος Ροῦπερτ, μέγας Ἱεραπόστολος καὶ Φωτιστὴς 
τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καὶ Θαυματουργὸς († 27.3.710), ὁ 
῾Οποῖος τιμᾶται ἰδιαιτέρως καὶ ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς, στὴν 
πόλι ὅπου θὰ ἀνεγείρουμε τὸ Ναΰδριό μας.

Κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος, ἐδόθη ἡ εὐλογία ἀπὸ τὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας νὰ ἀφιερωθῆ τὸ Ναΰδριο 
στὸν τοπικὸ αὐτὸν Ἅγιο, τὸν Ἅγιο Ροῦπερτ, Ἀπόστολο τῆς 
Βαυαρίας καὶ τῆς Αὐστρίας.

Στὸ τριετὲς διάστημα τοῦ δευτέρου κύκλου Ἱεραποστο-
λικῆς Προσπαθείας (2014-2017), ὁ χρόνος τῶν δέκα τεσσάρων 
ἑβδομαδιαίων Ἐπισκέψεων ἀφιερώθηκε σὲ Θεῖες Λειτουργί-
ες, Ἐξομολογήσεις, Ἁγιασμούς, Ἱερὰ Εὐχέλαια, Χαιρετισμοὺς 
τῆς Θεοτόκου στὶς Τεσσαρακοστές, Κηρύγματα κατηχητικοῦ 
κυρίως περιοχομένου, Ἐνημερώσεις γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ 
προβολὴ καὶ διανομὴ ἀντι-οικουμενιστικοῦ ὑλικοῦ, Συζητή-
σεις διαφωτιστικὲς μὲ ἑτεροδόξους γιὰ τὴν ̓ Ορθοδοξία κ. ἄ. 

 * * *
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Στὴν ἔκθεσί του γιὰ τὴν τελευ-
ταία ἐπίσκεψί του στὸ Μόναχο, 
24η ἕως 30ης Ἰουλίου 2017, ὁ Αἰδε-
σιμ. π. Ἄγγελος ἀναφέρει ὅτι ἐτέ-
λεσε τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες,

● τὴν Κυριακή, 24η Ἰουλίου ἐκ. 
ἡμ., † Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλο-
μάρτυρος Χριστίνης,

● τὴν Τρίτη, 26η Ἰουλίου ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιο-
παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς,

● τὴν Τετάρτη, 27η Ἰουλίου ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Με-
γαλομάρτυρος Παντελεήμονος.

Ἐπίσης, τὴν Δευτέρα, 25η Ἰουλίου ἐκ. ἡμ., ἐπισκέφθηκε την 
πόλι της Στουτγάρδης, ὅπου ἐτέλεσε Ἁγιασμὸ σε πιστούς μας 
και ἀνέπτυξε διάφορα πνευματικά θέματα. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ Μόνα-
χο, ἐτέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν ἱερὰ Παράκλησι τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς.

Στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ 
Μόναχο, Σάλτσμπουργκ καὶ Στουτγάρδη. Ἐν συνεχείᾳ πραγ-
ματοποιήθηκε Σύναξις καὶ Ὁμιλία περὶ ὀλιγοπιστίας, βάσει 
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας.

Ἀναλώθηκε ἐπίσης χρόνος γιὰ τὴν ἐξεύρεσι χώρου δημι-
ουργίας ναϋδρίου.

Στὶς συναντήσεις του μὲ τοὺς πιστούς, ὁ π. Ἄγγελος διεπί-
στωσε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν μεγάλη ἀνάγκη καὶ δίψα τους 
γιὰ κατήχησι, ὡς καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὰ θέματα τοῦ 
Ἡμερολογίου καὶ Οἰκουμενισμοῦ.

 * * *
Ἡ περιγραφεῖσα ἐν συντομίᾳ Ἱεραποστολικὴ Προσπά-

θεια εἶναι ἀρκετὰ ἐλπιδοφόρα καὶ ἡ δυναμική της εἶναι ἀξιο-
πρόσεκτος καὶ  συγκινητική.

Ἐπικαλούμεθα τὶς προσευχὲς ὅλων, γιὰ τὴν στερέωσι καὶ 
ἐνίσχυσι τῶν ξενιτευμένων Ἀδελφῶν μας, γιὰ τὴν διαφώτι-
σι τῶν καλοπροαιρέτων ἑτεροδόξων καὶ τὴν ἄνωθεν ἀρωγὴν 
στὴν θυσιαστικὴ Διακονία τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου Μουρλᾶ.

† Γ.Ἱ.Μ.
+

Τῷ δὲ Θεῷ 
δόξα καὶ εὐχαριστία!


