■ Under försvarerskan och den allom besjungna Theotokos beskydd

Pastoralt besök

i det vackra vinterlandet i Norden
20- 24 januari 2017 (kyrklig kal.)

Ara åt Gud för allting!

Μed vår Ärkebiskop Kallinikos
och vår heliga synods välsignelse
blev vi åter bevärdigade att förverkliga ännu ett pastoralt besök som
ställföreträdande biskop i Stockholms Ortodoxa stift.
Vi besöker programsenligt detta stift tre gånger
om året: på hösten (september), på vintern (januari) och på våren (maj) för att stödja vår mångkulturella lilla flock, för att bemöta praktiska
angelägenheter och förstärka de i Kristus kyrkliga banden med vår Sanna Grekisk-ortodoxa
kyrka.
Besöken i september och i januari är begränsade tidsmässigt till några dagar och endast ställföreträdande biskop, en präst och en subdiakon deltar.
Det är fler som deltar i besöket i maj till stiftets festdag till
åminnelse av de Heliga Konstantin och Helena och gruppen består då av präster, munkar, nunnor samt lekmän och då stannar
vi i fler dagar. Det är med Guds Nåd och till Hans Namns ära en
mycket lyckad händelse i alla avseenden.

***
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Det vackra Sverige i norr tog

emot oss denna gång i sin vinterskrud och med låga temperaturer.
Den vita, snöklädda marken, de
mörkgröna skogarna, de gula löven, de frusna sjöarna under en
mulen himmel och de korta dagarna utgör en annorlunda verklighet jämfört med den grekiska, särskilt städernas centra. Men
den svenska naturbilden upplyses starkt av våra bröders och systrars kärlek, hjärtliga leenden och deras självuppoffrande gästfrihet.
Vi mottog välsignelse från Biskop Johannes av Makarioupolis
som under flera år varit svårt sjuk
och nu är 87 år gammal.
● Vi firade Liturgi tillsammans
med stiftets prästerskap (två präster och en diakon) i stiftets heliga
kyrka på Publikanens och fariséens
söndag den 23 januari (kyrkl. kal.) och i Heliga Philothei Ortodoxa kloster på fredagen den 21 januari.
● På Skogskyrkogården i Stockholm firade vi "Trisagia", minnesgudstjänster, för våra hädangångna Ortodoxt troende.
● En mycket uppbyggande och kateketisk Församlingssynaxis
genomfördes på söndagskvällen i biskopsresidenset i Vårberg.
[Se separat sammanfattning av den här.] Den hade som centralt tema det fariséeiska levnadssättet och barmhärtigheten, vilket
vidgades med vägledning från våra präster och teologer Fader
Anders och Fader Jiri, till en fördjupning inom många aspekter av, och jämförelse mellan, östlig kristendom enligt kyrkofäderna och västlig, lutheransk kristendom. Som följd av frågor
från våra troende konvertiter samt
av välvilligt inställda lutheraner
som närvarade, lades särskild vikt
vid Ortodoxins Kristuscentrerade
mystiscism.
● Under denna vistelse diskuterade vi även med Fader Anders,
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stiftets biskopsrepresentant, olika allvarliga angelägenheter
i stiftet och gjorde upp planer på aktiviteter för en lösning på
dem.
Våra bröders och systrars glädje i
Kristus var påtaglig och deras läggning för välgörenhet uttryckte sig
återigen i form av deras spontana
och välvilliga bidrag till de fattiga i
Grekland som lider på grund av den
mångåriga krisen.

***
På måndagens kväll (24 janua-

ri) återvände vi till vårt välsignade
hemland via München.
Försvarerskan och den allom besjungna Theotokos beskyddade
och stärkte oss under vårt nya
pastorala besök, såsom alltid, och värmde hjärtanen hos de grekiska och svenska sant Ortodoxt kristna med sin Gudsmoderliga nåd.
Ära och tacksägelse åt Gud genom vår Herres välsignade
Moder.
24 januari/ 6 februari 2017
† Μinne av de Heliga Xenia av Rom
och Xenia av St. Petersburg

† Metropolit Kyrianos av Oropos av Fili
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