ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ
Πολλοί άνθρωποι ικανοποιούνται απλώς µε τον εορταστικό διάκοσµο των
ηµερών αυτών και µε την εγκόσµια χαρά, που τις συνδέει, χωρίς να ασχολούνται µε
την
εµβάθυνση
στις πνευµατικές εµπειρίες του Μεγάλου αυτού
Μυστηρίου. Αρκούνται στην υλική ευµάρεια και σε µια παθητική ενατένιση της
«πρώτης» εορτής που ως σήµερα και άγονη, αποδυναµώνει τον ουσιαστικότερο
προβληµατισµό µας και περιορίζει την ψυχική µας χωρητικότητα.
Όταν ο Σωτήρ του κόσµου γεννιόταν ταπεινός και φτωχός στη γη µας,
«ουκ ην τόπος εν τω καταλύµατι». ∆εν βρέθηκε µια φιλόξενη στέγη για να τον
σκεπάσει. Έµεινε τότε ο κόσµος ξένος και αδιάφορος µπροστά στην κορυφαία
στιγµή της ιστορίας του. Αν και ο κόσµος εδονείτο από την προσδοκία του
Λυτρωτή εν τούτοις τη νύχτα των Χριστουγέννων δεν αντιλήφθηκε την έλευση του
Σωτήρα. Απορροφηµένη από τις παχυλές και υλιστικές της αντιλήψεις,
παγιδευµένη στον ατέρµονα λαβύρινθο της αποσταστίας της, δεν κατόρθωσε να
συµµετάσχει στην υποδοχή του Αναµενόµενου και έχασε την ευκαιρία να χαρεί για
την λύτρωση.
Μόνο οι άγγελοι και οι απλοϊκοί ποιµένες της µακρινής Βηθλεέµ έζησαν το
Θαύµα. Οι πολλοί έµειναν ψυχροί, παγεροί πνιγµένοι µέσα στο θόρυβο της βιοτής
τους. Αλλά αυτό συµβαίνει λίγο ως πολύ και σήµερα. Και σήµερα µετά από την
πάροδο τόσων ετών χριστιανικής ζωής, πολλοί άνθρωποι αγνοούν τον Σωτήρα
Χριστό. Και µαζί Του αγνοούν και το µέγα θέµα της σωτηρίας τους. Η άγνοια ή η
παραγνώριση του Λυτρωτού είναι καθαρά προσωπικό θέµα του καθενός. ∆ιότι η
οικειοποίηση της εν Χριστώ σωτηρίας και απολυτρώσεως δεν σηµαίνει τίποτε άλλο
παρά πορεία επιστροφής. Επιστροφής προς το Χριστό και αποστροφής προς την
αµαρτία. Η πορεία όµως αυτή, καίτοι σωτήριος είναι παρά ταύτα οδηνυρή και
κοπιώδης. ∆ιότι είναι πορεία αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως, όδος ανηφορική και
αγωνιστική, όπως κάθε οδός ανηφορική και αγωνιστική, όπως κάθε οδός
ανυψώσεως. Προϋποθέτει ψυχική γενναιότητα και αντοχή, αγώνα και µάχες. ∆ιά
τούτο και λίγοι την ακολουθούν. Οι περισσότεροι αρέσκονται να αρκούνται σε
ένοχες συµβατικότητες και ύποπτους συµβιβασµούς, σε µία πνευµατική νωθρότητα
που αποτελµώνει τις ψυχικές δυνάµεις.[...]
Τα φετινά Χριστούγεννα αδελφέ µου ας σηµάνουν για όλους το εγερτήριο
σάλπισµα για την επιστροφή όλων στο Χριστό. Ζωή χωρίς Χριστό είναι ατέρµονη
δυστυχία, έρηµος ξερή και άνυδρη. Ζωή χωρίς πνευµατικά ενδιαφέροντα είναι ζωή
κατώτερη. Για τούτο επείγει να προσφέρουµε στο Χριστό τόπο στην καρδιά µας
για να έλθει εντός µας και να αναγεννήσει τη ζωή µας. Συνάµα δε να αναµορφώσει
και την ατοµική, οικογενειακή και εθνική µας ύπαρξη και για να δικαιώσει τους
αγίους πόθους µας. Αυτό είναι το επιτακτικό αίτηµα των καιρών µας.
Χ.A
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ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
Aς υποδεχθούµε µε αγάπη τον Κύριο µας Ιησού Χριστό, ο Οποίος για να
πλουτίσει εµάς τους ανθρώπους µε την Κληρονοµία της Βασιλείας
Του,επτώχευσε. Ας προσπαθήσουµε όλοι κατά το ερχόµενο έτος να γίνουµε
πτωχοί στις κακίες, στις δολιότητες και στις κατακρίσεις και να
πλουτίσουµε σε έργα αγάπης, συµπάθειας και φιλαδελφίας.
KAΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23-12-09 Ώρα 5.00 µ.µ
Οι Μεγάλες ∆εσποτικές Ώρες.
•ΠΕΜΠΤΗ 24-12-09 (Παραµονή) :
Ώρα 7 .00 π.µ: Ο Μεγάλος Εσπερινός και
η Θ.Λειτουργία του Μεγ.Βασιλείου.
•Ώρα 5.οο µ.µ Το Μεγάλο Απόδειπνο και
η« Υποδοχή» της Εικόνος της Γεννήσεως
κατά το Τυπικό Των Ιεροσολύµων.
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-12-09

• ΚΥΡΙΑΚΗ 3-1-10 Αγίου Εφραίµ του Νεοφανούς
Προστάτου των έργων της Αγάπης της Ενορίας µαςΠανήγυρις ∆εξιού Κλίτους του Ναού µας:
Θ. Λειτουργία µε αρτοκλασία- ∆εξίωση
στο Ενοριακό Κέντρο µας.
Κατά την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου ώρα 5.00 µ.µ 2-1-09 θα
γίνει η απονοµή των Βραβείων στους νέους Φοιτητές της Ενορίας µας.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
KAI ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ωρα 6.00 π.µ. : Ο Εόρτιος Όρθρος
και η Μοναδική Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία .
• ΣΑΒΒΑΤΟ 26-12-09 Η Σύναξις της Παναγίας µας: Θεία Λειτουργία .
•ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ) 27-12-09
Του Αγίου Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου : Θεία Λειτουργία στο µέσον
του Ναού µε το πρόσωπο του Λειτουργού προς τον λαό για να
µπορεί το Εκκλησίασµα να συµµετέχει ευκολότερα στα τελούµενα.
Μνηµόσυνο για τον αείµνηστο π. Αλεξάνδρου Αγγουριά ( +27-12-1996 )
Εφηµέριο του Ναού µας.
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• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-1-10
Η Περιτοµή του ΚυρίουΑγίου Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου
Καισαρείας του Ουρανοφάντορος:
Θεία Λειτουργία - ∆οξολογία –ευλογία
και διαµοίραση της Ενοριακής Βασιλόπιττας.

ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ
•ΤΡΙΤΗ (παραµονή) 5-1-10 Αγ. Θεοπέµπτου & Θεωνά :
Ώρα 7.00 π.µ.: Oι Μεγάλες Ωρες- Ο Εσπερινός των Θεοφανείων
µε την Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου- Ο Μεγάλος Αγιασµός.
Ώρα 5.00 µ.µ : Το Μεγάλο Απόδειπνο .
•ΤΕΤΑΡΤΗ 6-1-10
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ο Εόρτιος Όρθρος και η Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία.
Η Τελετή του Μεγάλου Αγιασµού
των Υδάτων.
• ΠΕΜΠΤΗ 7-1-10 Του Τιµ. Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννου :
Θεία Λειτουργία .

