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Τον Μητροπολίτη Αυστρίας συνεχάρη ο
Οικουμενικός Πατριάρχης
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου

Τον Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας κ. Αρσένιο
συγχαίρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μέσα
από τον χαιρετισμό του στο νέο Ημερολόγιο 2022 της Ιεράς
Μητροπόλεως, για την επιλογή του Σεβασμιωτάτου να το
αφιερώσει
επισημαίνει

στους
ο

νέους

σε

μία

Παναγιώτατος

εποχή
κατά

μάλιστα,
την

όπως

οποία

η

διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς αποτελεί δυσχερέστατο έργο.
Κυκλοφόρησε

όπως

κάθε

χρόνο,

η

νέα

έκδοση

τού

Ημερολογίου

της

Ι.

Μητροπόλεως Αυστρίας και Εξαρχίας Ουγγαρίας. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο
εγκόλπιο, στα ελληνικά και στα γερμανικά, αφιερωμένο αυτή τη χρονιά στα
παιδιά, στους νέους, στην ανατροφή και στην εκπαίδευσή τους.

Στον ειδικά γραμμένο για το Ημερολόγιο εισαγωγικό χαιρετισμό του, η Α.Θ.Π. ο
Οικουμενικός

Πατριάρχης

κ.κ.

Βαρθολομαίος

συγχαίρει

τον

Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Αυστρίας για την επιλογή τού θέματος και παρατηρεί ότι η
διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς αποτελεί δυσχερέστατον έργο, ιδιαίτερα σήμερα
με

τις

δυσκολίες

πού

προκύπτουν

από

τον

σύγχρονο

πολιτισμό

και

τις

πρωτοφανείς αλλαγές και ανατροπές στη ζωή των ατόμων και των κοινωνιών. Η
Εκκλησία καλείται, γράφει ο Πατριάρχης, να μεταδώσει στους νέους το ήθος της
εν Χριστώ ελευθερίας, την αγάπη πού δεν ζητεί το συμφέρον της, τον «πολιτισμό
τού προσώπου» και να συμβάλει στην ανάπτυξη του αισθητηρίου για τα ουσιώδη
της ζωής, για τη διάσταση τού βάθους των πραγμάτων, για την Αλήθεια ως
«σχέση» και όχι ως «κτήση », ως «είναι» και όχι ως «έχειν».
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος στον χαιρετισμό του
καλεί όλους να προσεύχονται με τη ευχή “την νεότητα παιδαγώγησον, Κύριε” διότι
το αληθινό μέλλον των παιδιών πού είναι και το αύριο εδώ στη γη, είναι “η ελπίδα
της ζωής στην αφθαρσία της αιωνιότητος”. Ζητώντας το έλεος τού Θεού, οι νέοι
παίρνουν τη θαρραλέα απόφαση “να Τον εμπιστευθούν και να εισέλθουν με χαρά
και αγαλλίαση στο σπίτι Του, στην Εκκλησία”, γράφει ο Σεβασμιώτατος και
προτρέπει όλους να μελετήσουν τα σταχυολογημένα στο Ημερολόγιο ευαγγελικά
και πατερικά κείμενα για τη νεότητα.
Το εγκόλπιο Ημερολόγιο της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας και Εξαρχίας Ουγγαρίας
εκτός από τον κατάλογο των Εορτών ανά μήνα, περιέχει και πλήθος άλλων
πληροφοριών καθώς και τις διευθύνσεις των υπηρεσιών και όλων των Ενοριών και
των Ιερέων της Μητροπόλεως.
“Το Ημερολόγιο διανέμεται δωρεάν. Είναι ωστόσο ευπρόσδεκτη κάθε προσφορά
για την κάλυψη των εξόδων εκτυπώσεως”, σημειώνει στην ανακοίνωση της η
Ιεράς Μητρόπολη.
Κυκλοφόρησε επίσης και η δεύτερη έκδοση τού δίγλωσσου Προσευχηταρίου της
Μητροπόλεως Αυστρίας (Προσευχητάριον – Gebetbuch).

