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LEDARE

Under detta år planerar vi att ge ut ytterligare häften med gudstjänsttexter. Först ut blir dock inte som
vi tidigare annonserat ”Det lilla Completoriet med Akathistoshymnen”, utan ”Paraklesis till den

allraheligaste Gudaföderskan”. Paraklesis är en gudstjänst som läses i våra kloster så gott som dagligen och
som vi varmt rekomenderar lekmän att bedja ofta. Den presenterade texten är gjord för gudstjänstbruk
med en präst närvarande, men den går givetvis även bra att använda utan prästnärvaro. Vi hoppar då över
prästpartierna och byter ut välsignelserna med orden: ”Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu
Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss och fräls oss.”

Avslutningsvis vill vi uppmana dem som ännu inte bekräftat sitt medlemskap inom församling i det
svenska exarkatet att på Postgiro sätta in den på årsmötet bestämda medlemsaviften på 100:- och för dem
som ännu inte förnyat sin prenumeration av Ortodoxt kyrkoliv att göra det.

KYRKONYHETER

Som vi tidigare rapporterat om i Ortodoxt kyrkoliv så blev det mycket omfat
tande skador på huvudkyrkan vid Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fili, där

vår synods överhuvud residerar i och med den stora jordbävningen i Grekland 1999.
Till det yttre syntes inte skadorna så stora, men skadorna låg i den bärande konstruk-
tionen så de grekiska myndigheterna beordrade att kyrkan skulle rivas p.g.a. rasrisk.
Till en börja med berättade inte vår metropolit för de troende som kommer till
klostret hur allvarliga skadorna var, då många av de troende hade förlorat hem och
allt i jordbävningen. Han uppmanade i stället så många som möjligt att hjälpa de

som drabbats svårast. Som ersättning för den skadade huvudkyrkan byggdes så småningom en temporär
kyrka bredvid den helige Fanourios kapell som låg ihopbyggd med den gamla kyrkan. Nu har emellertid
tiden kommit för att starta konstruktionen av en ny huvudkyrka. Vi har dock ännu inte några slutgiltiga
ritningar på den nya kyrkan, men vi har en första skiss över hur man har tänkt sig den (se baksidan). Under
april 2002 har nu lekmän tillsammans med munkarna startat konstruktionen. Som syns på bilden har
man byggt färdigt grunden och den första källarvåningen de sista fyra månaderna trots att det varit en hel
del snö uppe på berget. Vi får nu be till Gud att Han måtte beskydda och välsigna detta viktiga och vackra
arbete.



HELIGA OCH STORA VECKAN 2002

1 maj 18.00 Oljesmörjelsens mysterion
2 maj 10.00 Stora torsdagens aftongudstjänst och

Basileiosliturgi
3 maj 10.00 Stora fredagens aftongudstjänst då

Epitafion bäres ut
18.00 Morgongudstjänsten med klagosången

över Epitafion och begravnings
processionen

4 maj 10.00 Aftongudstjänsten med Basileiosliturgin
21.00 Läsning ur Apostlagärningarna
22.00 Midnattsgudstjänsten och påsknattens

morgongudstjänst och Chrysostomos
liturgi

1 maj 18.00 Oljesmörjelsens mysterion
2 maj 18.00 Morgongudstjänsten med läsning av de

tolv evangelieperikoperna
3 maj 08.00 De kungliga timmarna

(3:e, 6:e och 9:e timmen)
09.00 Stora fredagens aftongudstjänst då

Epitafion bäres ut
4 maj 09.00 Aftongudstjänsten med Basileiosliturgin
5 maj 15.00 PÅSKDAGEN: Agapevesper där

evangeliet läses på olika språk
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Skiss över den nya kyrkan


