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nder detta år planerar vi, liksom förra året, att ge ut ytterligare häften med gudstjänsttexter. Först ut
blir som vi tidigare annonserat ”Det lilla Completoriet med förberedelseböner inför den heliga nattvarden”. Bilagan kommer att skickas separat om några veckor då den är färdig.
Avslutningsvis vill vi omtala att vi har haft lite bekymmer med tekniken i år. I en del utskick av förra
numret av tidningen saknades in Postgiroinbetalningstalong för medlemskap eller prenumeration. Detta
tillsammans med att allt fler har börjat göra betalningar över Internet har orsakat beskymmer. Om man
inte tydligt anger vad insättningen på vårt Postgirokonto gäller har vår kassör svårt att skilja insättningen
från andra gåvor. M.a.o. är det viktigt att man på meddelanderutan anger att insättningen gäller prenumeration eller bekräftelse av medlemskap. Det är också viktigt att ange om man har bytt adress så att vi vet
vart vi skall skicka tidningen.

KYRKONYHETER
Metropolit Kyprianos till Sverige
Vår Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili väntas till Sverige mellan den 5 och 12 maj. Detta innbär att
det kommer att bli en extra högtidlig hierarkisk liturgi på Myrrabärerskornas söndag den 11 maj i Heliga
Konstantin och Helena ortodoxa kyrka. Preliminärt kommer hierarkisk liturgi att firas i kapellet tillägnat
Gudaföderskans avsomnande i Uppsala onsdagen den 7 maj kl. 9.30. För utförligt program se vår församlings hemsida (se ovan).

Filmpremiär
En av våra församlingsbor, Marjo Martin, kommer att ha premiär på sitt filmprojekt ”hjärta - kyrka” i
Filmhuset vid Ladugårds Gärde, Stockholm, den 10 maj kl. 13.00 med efterföljande festligheter vid
Marma friluftsteater, Knivsta. Under den Stora fastan har för filmens räkning två Gudomliga liturgier
filmats av projektets filmteam i Heliga Konstantin och Helena ortodoxa kyrka. I kortfilmen, som beräknas
ta ca 20 minuter, medverkar flera av våra församlingsbor som skådespelare. För biljetter och mer information ring 070-222 54 95 eller se www.marjo.nu.

25 och 15 års jubileum
Heliga Konstantin och Helena ortodoxa församling har i år 25 årsjubileum, vilket kommer att firas med
en högtidlig hierarkisk Gudomlig liturgi på församlingens festdag den 3 juni som i år infaller på en tisdag.
Heliga Philothei ortodoxa kloster firar vidare i år sitt 15 års jubileum. Detta firades med en högtidlig
Gudomlig liturgi den 4 mars med efterföljande extra högtidlig middag.

Esfigmenouklostret
Ett av de 20 stora klostren på det Heliga Berget Athos, Esfigmenou, har sedan 60-talet konsekvent avvisat
och kritiserat den ekumeniska rörelsen och dess främste företrädare i den Ortodoxa kyrkan, den ekumeniske
patriarken av Konstantinopel, under vilkens jurisdiktion Athos ligger. Den ekumeniske patriarken har
under åren på alla tänkbara sätt försökt kväsa munkarnas opposition. Kulmen kom den 28 januari 2003 då
patriarken beordrade grekisk polis att avhysa abboten och hans ca 100 munkar från klostret. Situationen
liknar den som uppträdde 1992 på Athos då grekisk polis brutalt avhyste munkarna vid Heliga Elias skete,
också det på patriarkens order, då dessa inte åminde patriarkens namn vid gudstjänster och öppet kritiserade patriarken för deltagande i icke-ortodoxa gudstjänster, vilket den ortodoxa kanonlagen strängeligen
förbjuder. Då nu munkarna vid Esfigmenou under dess abbot Methodios fruktade att de skulle bli arresterade av grekisk polis om de lämnade klostret för att köpa mat, eldningsolja eller medicinska artiklar,
valde de att stanna i klostret och acceptera en belägring. Om denna polisbelägring av klostret har nu alltså
Greklands högsta domstol fattat beslut att häva den 15 mars 2003 i väntan på domstolsutslag rörande
avhysningen som väntas i oktober.
Det är med stor sorg vi mottagit budskapet om klostrets belägring. Våld och avhysning av ett klosters
alla innevånare löser knappast teologiska dispyter utan brukar snarare ha motsatt effekt. Man kan vidare
undra om den ekumeniske patriarken vill ha tillbaka de förföljelser som gammalkalendariker utsattes för
under 50-talet i Grekland, då polis stängde kyrkor och avbröt gudstjänster och arresterade präster som
under tvång fick ta av sig sin prästdräkt och rakades om de inte gick över till den nya kalendern?
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