
Eγκύκλιο Γράμμα του Αρχιεπισκόπου προς τις Κοινότητες και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής  Θυατείρων  και  Μεγάλης  Βρετανίας,  με  την  έναρξη  των  μαθημάτων  της  Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής για την Νέα Σχολική Χρονιά 2015-2016.

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Μετά πολλής χαράς και ευχαρίστησης επικοινωνώ μαζί σας, για να σας γνωρίσω ότι συν Θεώ, θα
λειτουργήσει και φέτος η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Διευθυντής της
Σχολής θα παραμείνει ο αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, ο οποίος αυτή
την χρονιά θα διαθέσει περισσότερο χρόνον για να την αναδιοργανώσει και να συντονίσει το έργον
της προς όφελος των μαθητών και μαθητριών της και για ενίσχυση του λατρευτικού και πνευματικού
έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας εις το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ιρλανδία.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα  της  Σχολής  αρχίζουν  την  Δευτέρα  14  Σεπτεμβρίου,  στους  γνώριμους  χώρους  της
Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα, στα κτίρια του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Παναγίας
Wood Green, όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Τα μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη και Πέμπτη, 5-9 το βράδυ.Στα παραρτήματα, τα μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Παρασκευή
και  Σάββατο.  Στην  Σχολή  θα  διδάσκονται  Βυζαντινή  Μουσική,  Πράξη  και  Θεωρία,  Πρακτικά
Μαθήματα Ψαλτικής, Ευρωπαϊκή Μουσική, Λειτουργική και Τυπικό της Εκκλησίας και Βυζαντινή
και Δημοτική Χορωδία.

ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
Ο  Αγιασμός  θα  τελεσθεί  υπό  του  Σεβασμιωτάτου  Αρχιεπισκόπου  κ.  Γρηγορίου,  την  Πέμπτη  8
Οκτωβρίου και ώρα 7:00 το απόγευμα.

ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ
H Σχολή την επόμενη χρονιά συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, με πλούσια και ευεργετική προσφορά
προς το ποίμνιο της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου. Γι’ αυτό, στο
τέλος  της  χρονιάς,  θα γιορτάσουμε την  30η επέτειο  της  Σχολής  με  εκδηλώσεις  ανάλογες  και  με
ύμνους ευχαριστηρίους προς δόξαν του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού.

Καλούμεν όλους, ιδιαίτερα τους κληρικούς και τους λαϊκούς Άρχοντες των κατά τόπους Κοινοτήτων
μας, να στηρίξουν με θέρμη το έργο της Σχολής, οι γονείς και οι δάσκαλοι να προτρέψουν τα παιδιά
να  φοιτήσουν  στην  Σχολή  Βυζαντινής  Μουσικής  και  ψαλμωδίας,  για  να  μυηθούν  στην
πατροπαράδοτη εκκλησιαστική μουσική η οποία ψυχαγωγεί τον άνθρωπον, καλλιεργεί τον ψυχικόν
μας κόσμο και μας εισαγάγει υπαρξιακά στην γνώση του Θεού και την άκρα φιλανθρωπία Του για την
σωτηρία του Ανθρωπίνου Γένους, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπηση του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού. 

Ευχόμενος σε όλους υγεία και την ευλογία του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού για την οικογένεια
και τα έργα σας, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Σεπτέμβριος 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος


