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Επένδυση µε πέτρα
του Ιερού Ναού µας
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Ένα βήµα πριν
Αγαπητοί
αδελφοί µας,
Την Κυριακή, 27 Μαΐου
2012, στην Κληρικολαϊκή
Σύναξη που πραγµατοποιήσαµε στον ισόγειο
χώρο του Ναού µας, µε
την συµµετοχή των Ιερέων του Ναού, των
µελών του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, των
Συνεργατών Ποιµαντικού
Έργου και πλήθος πιστών, οµόφωνα αποφασίσαµε να αρχίσουν οι εργασίες επένδυσης µε
πέτρα της εξωτερικής επιφάνειας του Ιερού Ναού, υπό τις παρούσες
δυσµενείς συνθήκες οικονοµικής κρίσης.
Από το 1995 που άρχισε το έργο της ανεγέρσεως του Ναού µέχρι
σήµερα, η ευλογία του Θεού επισφράγιζε κάθε µας σχετική ενέργεια. Ξεκινήσαµε κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι οικοδοµικές εργασίες πολλές φορές σταµάτησαν, λόγω άδικων κατηγοριών. ∆εν
είχαµε καµία κρατική οικονοµική βοήθεια. Ο Άγιος ∆ηµήτριος,
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την ολοκλήρωση...
όµως, δεν µας εγκατέλειψε. Αυτός, άλλωστε ήταν ο εµπνευστής µας,
ο οδηγός µας, ο παρηγορητής µας. Σε κάθε µας εµπόδιο σ᾿ Αυτόν
ανατρέχαµε. Σ᾿ Αυτόν αναθέταµε τις ελπίδες µας. Και η βοήθειά του
δεν αργούσε να έρθει. Τα προβλήµατα λύθηκαν. Και το έργο προχώρησε. Και σήµερα βρίσκεται ένα βήµα πριν την οικοδοµική ολοκλήρωσή του. Βλέπουµε το Ναό µας
και αισθανόµαστε απέραντη ευγνωµοσύνη στο Θεό, που µας δώρισε αυτό
το ανεκτίµητο δώρο. Τιµούµε τον προστάτη µας Άγιο, διότι η φροντίδα του
για το Ναό είναι συγκλονιστική. Εµείς
το µόνο που κάνουµε είναι να εργαζόµαστε για τη δόξα του Θεού, µε ειλικρίνεια, διαφάνεια, υπευθυνότητα και
οµαδικότητα. Γνωρίζουµε καλά ότι για
κάθε µας έργο θα απολογηθούµε
πρώτα στο Θεό και µετά στους ανθρώπους.
Οι βασικές προϋποθέσεις µε τις οποίες
αποφασίσαµε να αρχίσει το έργο της
επένδυσης µε πέτρα του Ναού µας
είναι:
α) Η οικονοµική δαπάνη του συγκεκριµένου έργου δεν θα επηρεάσει
σε καµιά περίπτωση το συντελούµενο Φιλανθρωπικό και Νεανικό
έργο του Ιερού Ναού.
β) Η κάλυψη των εξόδων θα γίνει µε
µικρές µηνιαίες δόσεις σε βάθος
χρόνου.
γ) Το έργο θα γίνει σε πολλές φάσεις,
ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Ναού.
Αδελφοί µας,
Η ενότητα, η κοινή προσπάθεια, οι ταπεινές προσευχές και το υστέρηµά µας έφτασαν το µεγάλο έργο της ανεγέρσεως του Ναού στο

2ptyxo_16,5X24D:Layout 1

6/7/12

11:38 AM

Page 4

CMYK

Ένα βήµα πριν την ολοκλήρωση...
σηµείο που είναι σήµερα. Με συγκίνηση
θυµόµαστε σε κάθε Θεία Λειτουργία
όλους εκείνους τους µακαριστούς και
αείµνηστους αδελφούς µας, οι οποίοι µε
την οικονοµική βοήθεια που προσέφεραν, εντάχθηκαν στους κτίτορες του
Ναού. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές
τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση επίσης αντικρίζουµε αδελφούς που προσέρχονται
για να προσφέρουν καρδιακά το πενιχρό
υστέρηµά τους για τα έργα του Ναού,
στερούµενοι ακόµη και το φαγητό τους.
Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι,
άραγε τί θα είχαµε κάνει! Τους ευχαριστούµε από τα βάθη της καρδιάς µας.
Εκατονταπλάσιο µισθό θα λάβουν από
τον Κύριό µας Ιησού Χριστό.
Έχοντας υπόψη µας τις οικονοµικές δυσκολίες που περνάει κάθε οικογένεια, παρακαλούµε κάθε φιλόθεο πιστό, «να βάλει ένα λιθαράκι» στο Ναό µας, να καλύψει, δηλαδή, τα έξοδα µιας πέτρας,
υπέρ υγείας της οικογένειάς του και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιµηµένων προσώπων του.
Να είσαστε απόλυτα βέβαιοι αδελφοί, ότι η προσφορά σας θα πιάσει τόπο και σε κάθε Θεία Λειτουργία που επ᾿ άπειρον θα γίνεται
στο Ναό, η εκκλησία θα εύχεται για σας: «Ἁγίασον Κύριε τούς
ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σύ αὐτούς ἀντιδόξασον
τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει… Μνήσθητι Κύριε τῶν µακαρίων καί ἀοιδίµων κτιτόρων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ταύτης…».
Με ευγνωµοσύνη
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