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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2017 
 

Πρὸς 
ἅπαντας τοὺς αἰδεσ/τους πρεσβυτέρους 
τῆς καθ’ ἡµᾶς θεοσώστου 
�ητροπόλεως "ωαννίνων. 

 
%γαπητοὶ ἐν )ριστ+ πατέρες καὶ ἀδελφοί. 

.ὸ κήρυγµα ἐπ’ 0κκλησίας, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, ἀποτελεῖ 

ἀναπόσπαστο κοµµάτι τῆς Θείας Λατρείας καὶ ἱερὴ ὑποχρέωση τοῦ ποιµένος 

ἔναντι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. �άλιστα δὲ ἡ @ερὰ �ητρόπολή µας, µὲ 

πρωτοβουλία τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας, δηµιούργησε στὴν 

ἱστοσελίδα της (wwwwwwwwwwww....imioanninonimioanninonimioanninonimioanninon....grgrgrgr) µιὰ ξεχωριστὴ ἑνότητα, τὸν «∆ιαδικτυακὸ 

Hµβωνα», ὅπου φιλοξενοῦνται κάθε ἑβδοµάδα κείµενα – κηρύγµατα, 

ἐµπνευσµένα εἴτε ἐκ τῆς περικοπῆς τοῦ ἱεροῦ Lὐαγγελίου τῆς Nυριακῆς εἴτε 

ἀπὸ κάποιο ἄλλο σηµαντικὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τῶν ἡµερῶν. .ὰ κείµενα 

αὐτὰ συντάσσονται ὑπὸ θεολόγων ἱερέων τῆς �ητροπόλεώς µας, ὅπως ἔχει 

ὁρισθεῖ ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας.  

0ντολQ, λοιπόν, τοῦ Σεβασµιωτάτου �ητροπολίτου µας, ὅσοι ἐφηµέριοι 

δὲν κηρύττουν στὴν ἐνορία τους, θὰ πρέπει ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἐξῆς εἴτε νὰ 

ἐκτυπώνουν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς ἱερᾶς �ητροπόλεως τὸν «∆ιαδυκτιακὸ 

Hµβωνα», ὅπου ἀναρτῶνται κάθε ἑβδοµάδα τὰ κηρύγµατα αὐτά, εἴτε, ἄν δὲν 

ἔχουν αὐτὴ τὴ δυνατότητα, νὰ προσέρχονται στὴν ἱερὰ �ητρόπολη ὅπου θὰ 

τοὺς δίδεται ἐκτυπωµένο τὸ κήρυγµα γιὰ νὰ τὸ ἀναγνώσουν στὶς ἐνορίες τους. 

Παρακαλοῦνται δὲ καὶ οἱ ἑκασταχοῦ %ρχιερατικοὶ 0πίτροποι νὰ διευκολύνουν 

αὐτὸ τὸ ἔργο, συµβάλλοντας κατὰ τὸ δυνατόν, στὴν διανοµὴ τῶν κηρυγµάτων.  

.έλος, µὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, παρακαλοῦµε καὶ προτρέπουµε τοὺς ἱερεῖς 

καὶ τὶς ἐνορίες ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὸ καθῆκον τῆς συντάξεως τῶν κειµένων 

τοῦ ∆ιαδυκτιακοῦ Hµβωνα, νὰ µὴν ἀµελοῦν τὴν ἱερὴ αὐτὴ διακονία τοῦ λόγου, 

νὰ συντάσσουν τὰ κηρύγµατα αὐτὰ ἀνελλιπῶς καὶ νὰ τὰ παραδίδουν ἐγκαίρως 

στὸν ὑπεύθυνο τῆς ἱστοσελίδος. 

 

0κ τῆς @ερᾶς �ητροπόλεως "ωαννίνων 


