O ορθόδοξος κόσμος γιορτάζει φέτος το 1700ο ιωβηλαίο του Διατάγματος των Μεδιολάνων, το
οποίο υπογράφηκε στις 13 Ιουνίου 313 από τους ρωμαίους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο τον Μέγα,
αυτοκράτορα της Δύσης, και Λικίνιου, αυτοκράτορα της Ανατολής, και έμεινε γνωστό ως διάταγμα
της ανεξιθρησκείας. Το διάταγμα αυτό επέτρεπε στους Χριστιανούς, αλλά και στον κάθε άνθρωπο,
να επιλέγει τη θρησκεία του και έτσι σήμανε την ελεύθερη εξάπλωση του Χριστιανισμού μετά από
αιώνες διωγμών.
Με αυτή την αφορμή διοργανώνονται το 2013 εορταστικές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη του
ορθοδόξου κόσμου· εδώ στη Γερμανία θα λάβουν χώρα στα Τρέβηρα (Trier), τα οποία υπήρξαν
έδρα του αγίου και ισαποστόλου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου.
Η Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση της Γερμανίας, η οποία κατά τις προηγούμενες ημέρες θα
συνεδριάσει στα Τρέβηρα, καλεί τους ορθοδόξους Χριστιανούς στην

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013, στις 10.30 π.μ.
στην πάλαι ποτέ Βασιλική του Μεγάλου Κωνσταντίνου (Konstantinsbasilika),
που είναι σήμερα η Erlöserkirche, στα Τρέβηρα.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προγραμματίζεται προσκυνηματική πορεία προς τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου (Dom), όπου θα τελεστεί σύντομη ακολουθία στο εκεί
παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου και προσκύνηση της κάρας της Αγίας Ελένης, η οποία
φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό.
Ήδη από τώρα θέλουμε να προσκαλέσουμε εσάς και τις ενορίες σας σε αυτό το προσκύνημα. Η
παρουσία μεγάλου αριθμού ορθοδόξων Χριστιανών από όλες τις επισκοπές και όλες τις εθνικότητες
θα είναι μια σημαντική μαρτυρία για την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτή εδώ τη χώρα.
Σε περίπτωση που μια ομάδα από την ενορία σας θελήσει να λάβει μέρος σε αυτό το προσκύνημα
σάς παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μάς διευκολύνετε στη διευθέτηση των
λεπτομερειών.
Εξυπακούται ότι και μεμονωμένοι προσκυνητές είναι το ίδιο ευπρόσδεκτοι.
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