Den Ortodoxa kyrkans
heliga gudstjänster
Välkomna till vår församling!

Vår församling tillhör Stockholms Ortodoxa stift som lyder under den Sanna

Grekisk-ortodoxa Kyrkan och firar Kyrkans högtider och helgonens minnesdagar
enligt den Gamla kyrkliga kalendern.

Vänligen respektera vår Ortodoxa tradition:

● Under pågående gudstjänster står vi upp.
● Stolarna är endast för de sjuka, gamla och för dem som har särskilda behov.
● Män ber till höger, i den södra delen, av Kyrkan
● Kvinnor ber till vänster, i den norra delen.
● I Kyrkan befinner vi oss inför alltings Konung, vår Herre och Gud. Följaktligen bör
vi ha passande klädsel som är städad och anständig.
● Män bör vara vårdat klädda.
● Kvinnor bör vara klädda i lång kjol eller klänning.
● Kvinnor bör även täcka sitt huvud med en sjal, som på söndagar vore bra om
den är vit.

Mottagandet av den Heliga Nattvarden är tillåtet

● för dem som är Ortodoxt kristna
● för dem som har en biktfader som tillhör eller har kommunion med våra
Kyrka, den Sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan.
● för dem som har förberett sig på lämpligt sätt, d.v.s. som har fastat, läst de
föreskrivna Nattvardsbönerna, som har försonat sig med sina medmänniskor,
ångrat sig, biktat sig och som har fått tillåtelse av sin biktfader.

Mottagande av den Heliga Nattvarden är inte tillåtet (1)

för medlemmar av de så kallade Österlänska kyrkorna , d.v.s. de som är koptiskt,
etiopiskt, eritreanskt eller armeniskt kristna, syrianska jakobiter och syrisktmalabariskt kristna (från Indien), eftersom
● de inte erkänner de Sju Heliga Οekumeniska koncilierna.

Mottagande av den Heliga Nattvarden är inte tillåtet (2)

För de kristna som tillhör de så kallande officiella ortodoxa kyrkorna, vilka deltar i den Ekumeniska rörelsen och har gemensam bön med heterodoxa
(Κatoliker, Protestanter, Anglikaner och andra).
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