Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
«Καλῶς ὡρίσατε στὴν Ἐνορία μας!»

Ἡ Ἐνορία μας ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης καὶ ὑπάγεται στὴν

Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μὲ ἕδρα τὴν Ἑλλάδα καὶ
τιμᾶ τὶς Μνῆμες τῶν Ἁγίων μὲ τὸ Παλαιὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο.

Παράκλησις: Σεβασθῆτε τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας!

● Στὴν διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν παραμένουμε ὄρθιοι.
● Τὰ καθίσματα εἶναι μόνο γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους και ἐν
γένει γιὰ ὅσους ἔχουν ἰδιαίτερες ἀνάγκες.
● Οἱ ἄνδρες προσεύχονται στὴν δεξιά-νοτία πλευρὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
● Οἱ γυναῖκες προσεύχονται στὴν ἀριστερά-βορεία πλευρά.
● Στὸν Ἱερὸ Ναὸ εὑρισκόμεθα ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως τῶν ἁπάντων, τοῦ Κυρίου
καὶ Θεοῦ μας, καὶ ἑπομένως ἡ ἐνδυμασία μας ἁρμόζει νὰ εἶναι σεμνὴ καὶ εὐπρεπής.
● Οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νὰ ἔχουν μίαν προσεκτικὴ ἐνδυμασία.
● Οἱ γυναῖκες ὀφείλουν νὰ φοροῦν μακρυὰ φούστα ἢ φόρεμα.
● Οἱ γυναῖκες ὀφείλουν νὰ καλύπτουν τὴν κεφαλή τους μὲ μαντήλι, τὸ ὁποῖο
τὶς Κυριακὲς θὰ ἦταν καλὸ νὰ εἶναι λευκό.

Ἐπιτρέπεται ἡ Θεία Κοινωνία

● σὲ ὅσους εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί·
● σὲ ὅσους ἔχουν πνευματικοὺς Πατέρες-Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν ἢ
ἔχουν κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν·
● σὲ ὅσους ἔχουν προετοιμασθῆ καταλλήλως, δηλαδὴ ἔχουν νηστεύσει, ἔχουν
ἀναγνώσει τὶς καθωρισμένες Προσευχὲς τῆς Θείας Μεταλήψεως, ἔχουν συμφιλιωθῆ μὲ τοὺς Ἀδελφούς τους, ἔχουν μετανοήσει, ἔχουν ἐξομολογηθῆ καὶ
ἔχουν τὴν ἄδεια τοῦ Πνευματικοῦ τους.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Θεία Κοινωνία (α΄)

Στὰ μέλη τῶν λεγομένων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, δηλαδὴ σὲ ὅσους εἶναι
Χριστιανοὶ Κόπτες, Αἰθίοπες, Ἐρυθραῖοι, Ἀρμένιοι, Συροϊακωβῖτες καὶ ΣυροΜαλαμπαριστὲς (τῆς Ἰνδίας), διότι
● δὲν δέχονται τὶς Ἑπτὰ Ἅγιες Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Θεία Κοινωνία (β΄)

Σὲ ὅσους Χριστιανοὺς ἀνήκουν στὶς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες μετέχουν στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι καὶ εὑρίσκονται σὲ κοινωνία προσευχῆς μὲ ἑτεροδόξους (Καθολικούς-Παπικούς, Διαμαρτυρομένους,
Ἀγγλικανούς, Λουθηρανοὺς κ.ἄ.).
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