
Διήµερο αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό 
στο Όσλο, 7 & 8 Μαΐου 2022 

 
Στα πλαίσια του ποιµαντικού ενδιαφέροντος της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας και πάσης 
Σκανδιναυΐας και προσωπικώς του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα για τους Ουκρανούς 
αδελφούς µας, οι οποίοι δοκιµάζονται εξαιτίας του πολέµου στην χώρα τους, ο Μητροπολιτικός 
Ναός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Όσλο, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Ουκρανών Νορβηγίας, 
θα πραγµατοποιήσει διήµερο προσευχής και αλληλεγγύης προς τον δοκιµαζόµενο Ουκρανικό λαό, 
το Σαββατοκύριακο, 7 & 8 Μαΐου 2022. 
Συγκεκριµένα, το Σάββατο, 7 Μαΐου 2022 και ώρα 7:00 µ.µ., διοργανώνεται συναυλία 
αλληλεγγύης, στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Όσλο, στην διεύθυνση Thor 
Olsens gate 9, 0177 Oslo. 
Την εποµένη, Κυριακή των Μυροφόρων, 8 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.µ., ο Σεβ. Ποιµενάρχης 
κ. Κλεόπας θα προστεί της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον ως άνω ναό, όπου στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας θα αναπέµψει δέηση υπέρ της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου και της αµέσου 
καταπαύσεως του πυρός στην Ουκρανία. Στην Θεία Λειτουργία θα συµµετάσχουν οι εφηµέριοι 
του ναού Παν. Αρχιµανδρίτης κ. Αλέξανδρος Λουκάτος, Προϊστάµενος, και ο Αιδ. Οικονόµος κ. 
Maxime Lesage, βοηθός. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κλεόπας ανέφερε τα εξής στην Πασχάλια Εγκύκλιό του: «Ο πόλεµος 
στην Ουκρανία αποτελεί αδιαµφισβήτητα πηγή βασάνων και θλίψεων, µια, ως µη ώφελε, 
συνάντηση µε το θάνατο! Πεσόντες, απορφανισθέντες, θύµατα φυλετικού µίσους, ανέχειας, 
σωµατικού και ψυχικού πόνου, της απανθρωπιάς και του παραλόγου, της τοξικότητας και της 
διαστροφικής συµπεριφοράς, καταστάσεις στις οποίες οδηγείται ο άνθρωπος που αποστρέφεται 
το Θεό και θεοποιεί εαυτόν. Συµπάσχοντες µε τους πρόσφυγες συνανθρώπους µας, ας 
ανανεώσουµε µέσα µας την ελπίδα από την εµπειρία ότι ο Αναστάς Κύριος είναι ο θεραπευτής 
όλων αυτών των τραγικών καταστάσεων, ότι χαρίζει την υπέρβαση στις θλίψεις και την 
αδιάψευστη υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Καλούµαστε να µοιραστούµε µε τους πονεµένους τον 
πόνο τους, µε τους πενθούντες το πένθος τους, µε τους πρόσφυγες την κοινή µας πνευµατική 
κατοικία, την Εκκλησία, χωρίς προκαταλήψεις, µιας και ο άλλος είναι στην πραγµατικότητα ο 
“έτερος εγώ”.» 
 
Σάββατο, 7 Μαΐου 2022 
Aρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα 5:00 µ.µ. 
Συναυλία αλληλεγγύης µε Ουκρανικά τραγούδια από την FolkeMelodi (Ουκρανική χορωδία στο 
Όσλο) και Πασχαλινούς ύµνους από την Βυζαντινή χορωδία του Μητροπολιτικού Ναού 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Όσλο 7:00 µ.µ. Είσοδος 200 kr, VIPPS: 718915 
 
Κυριακή των Μυροφόρων, 8 Μαΐου 2022 
Όρθρος 9:00 π.µ. 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και δέησις υπέρ καταπαύσεως του πυρός στην Ουκρανία, 
προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα 10:00 π.µ. 
Τα έσοδα από την συναυλία του Σαββάτου και την δισκοφορία της Κυριακής θα προσφερθούν 
στον Σύλλογο Ουκρανών Νορβηγίας για την αγορά φαρµάκων. 


