
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΠΑΛΛΑΔΑ – 84200 ΤΗΝΟΣ – Τ.Θ. 24 
 +302283022382 /  +302283024769 /   naxiensis@gmail.com  

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΝΑΞΟΥ-ΠΑΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, 

στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά και η Χώρα μας, η Εκκλησία 
μας μένει κοντά σε κάθε άνθρωπο και του προσφέρει τη βοήθειά της με 

δύο ισχυρά όπλα που διαθέτει. Το πρώτο είναι η  δύναμη της πίστης με την  
προσευχή και το δεύτερο η ευλαβική υπακοή στις οδηγίες και αποφάσεις 

της Πολιτείας που σκοπό έχουν να προφυλάξουν εμάς τους ίδιους και τον 
πλησίον μας από το κακό της νέας πανδημίας. 

Η Εκκλησία Ναός έκλεισε προσωρινά για την Εκκλησία λαό και 
κάποιες υπηρεσίες της τις αναλαμβάνει με υπευθυνότητα η κατ’ οίκον 

Εκκλησία, που είναι η κάθε χριστιανική οικογένεια.   
Τώρα είναι η ώρα η μικρή «κατ’ οίκον Εκκλησία» να αναλάβει την 

ευθύνη της και να ασκήσει την αποστολή της.  
Η «κατ’ οίκον Εκκλησία» συστάθηκε με την παρουσία  του Ιησού 

στο Γάμο της Κανά και η Εκκλησία η Ευχαριστιακή συστάθηκε από τον 
Ιησού τη Μεγάλη Πέμπτη στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου με το 

Μυστήριο της Ευχαριστίας και το πλύσιμο των  ποδιών των μαθητών από 

τον ίδιο τον  Ιησού.  
Η Εκκλησία του Χριστού ιδρύθηκε και βιώνει με το Μυστήριο της 

Ευχαριστίας. Η «κατ’ οίκον Εκκλησία» ιδρύθηκε  και βιώνει με το Μυστήριο 
του Γάμου. Καμία από τις δύο δεν αντικαθιστά την άλλη. Η αποστολή της 

μιας συμπληρώνει την αποστολή της άλλης. 
Τώρα η «κατ’  οίκον Εκκλησία» καλείται να συμπληρώσει το κενό 

που αφήνει η Εκκλησία με τη μη φυσική παρουσία των πιστών στις 
Ιεροτελεστίες της.  

Καλώ λοιπόν την «κατ’ οίκον εκκλησία» να συνειδητοποιήσει, όσο το 
δυνατό περισσότερο, τον αναντικατάστατο ρόλο της. Αυτό θα είναι και 



 
 
 
 
 

 

 

 

πρώτο ουσιαστικό θετικό  που θα προκύψει από το κακό της  σημερινής 

πανδημίας. 
Για τους παραπάνω λόγους και για να αποδείξουμε ότι η Εκκλησία 

δεν εγκατέλειψε την αποστολή της αλλά τη συνεχίζει με διαφορετικό τρόπο  
 

προτείνω: 
 

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 
Η κάθε οικογένεια  να συγκεντρώνεται κάθε πρωί σε ώρα που θα 

επιλέξει και να διαβάσει  την περικοπή του ευαγγελίου της ημέρας, την 
θα βρει στην ιστοσελίδα μας  kantam.gr  με τίτλο: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

Ζητείστε από τον εφημέριό σας να σας βοηθήσει να βρείτε  αυτά το 

κείμενο. 
 

Στις 12 το μεσημέρι, όπως και στο παρελθόν, και όπου αυτό είναι 
δυνατό να κτυπούν, εν  συντομία, οι καμπάνες των Ενοριακών Ναών, για 

να υπενθυμίζουν στην «κατ’ οίκον Εκκλησία  (στην οικογένεια)  να 
απαγγείλει στο σπίτι της την προσευχή:  Άγγελος του Κυρίου (του 

γνωστού Angelus Domini). Τη  προσευχή Θα την βρείτε στο 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ. Αν δεν το έχετε, ζητείστε την προσευχή από τον 

εφημέριό σας. 
 

Στις 7 το βράδυ και πάλι, εν συντομία, να κτυπούν οι  καμπάνες 
και η οικογένεια ας συγκεντρωθεί για να απαγγείλει  το Ροδάριο ή έστω μία 

δεκάδα του Ροδαρίου. 
 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Στις 10 το πρωί μπορείτε να παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία 
που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι  SYROS TV1. 

Την ίδια ώρα, ο Επίσκοπος και κάθε εφημέριος τελεί τη Θεία 
Λειτουργία με την παρουσία ΕΝΟΣ ή ΔΥΟ πιστών σε Ναό της προτίμησής 

τους και θα την προσφέρουν για την υγεία και σωτηρία του λαού. Ο  Ναός 
θα παραμένει όμως κλειστός για τους πιστούς. 

 
Στις 12 το μεσημέρι να σημαίνουν οι καμπάνες καλώντας την 

οικογένεια να απαγγείλει τη Θεομητορική προσευχή: Άγγελος του Κυρίου  
 

Στις 6 το βράδυ οι καμπάνες σημαίνουν και πάλι και η οικογένεια  
μπορεί να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία από το τηλεοπτικό κανάλι  

SYROS TV1, αν δεν την έχει παρακολουθήσει το πρωί. Διαφορετικά να 
απαγγέλλει  το Ροδάριο ή έστω και μία δεκάδα του Ροδαρίου.  

 

Θέλουμε, ως Εκκλησία, θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της 
προσευχής εναντίον της νέας πανδημίας.  



 
 
 
 
 

 

 

 

Με την προσευχή μας, τη ζωντανή πίστη μας, με ελπίδα και 

αισιοδοξία  θα περιμένουμε από τον Κύριο, με τις ικεσίες και της Παναγίας,  
να μας απαλλάξει, το συντομότερο από στις δύσκολες αυτές στιγμές. Γι’ 

αυτό και του επαναλαμβάνουμε  με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: το 
«ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΥΡΙΕ». 

 

Με πατρική αγάπη 
Ο επίσκοπός σας 

+Νικόλαος 

 

 

 
 
 


