
 

 
 

• Κυριακές και Εορτές: Θ.Λειτουργία µε πεντάλεπτο κήρυγµα. 

 

•  Σάββατο: Θ.Λειτουργία µε κόλλυβα για τους  κεκοιµηµένους. 

 

• Τετάρτη    5.00 – 6.00 µ. µ: H Παράκληση  και  το   Κήρυγµα . 

 

•  Τακτικότατα: Προβολή  DVD στο Ενοριακό µας Κέντρο. 

 

• Εβδοµαδιαίως: ∆ιδασκαλία Παραδοσιακών χορών στο Πνευµατικό  µας  Κέντρο. 

 

• Εβδοµαδιαίως και µηνιαίως (αντίστοιχα) : Η Συνάντηση για παιδιά  και  νέους. 

 

•Σε τακτικά διαστήµατα: Επίσκεψη στα παιδιά  του 6ου ∆ηµοτικού, των Νηπιαγωγείων µας,  

και στους χώρους του Συλλόγου ΑΜΕΑ  ««««Αγ.Ανάργυροι»»»». 

 

• Μια  φορά τον  Μήνα (15,16,17) :∆ιανοµή  ειδών διατροφής  από την  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 

• Τακτικώς  (µετά  από  ανακοίνωση): Ιερές  Αγρυπνίες (8.00 µ.µ- 12.30 ν.). 

 

•Περιστασιακώς: Εκδηλώσεις  για  τις   Μητέρες , τα  Νήπια , τους Φοιτητές  κ.α., Εκδροµές κ.λ. 

 

•Εκδόσεις: Το µηνιαίο  περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» -Το  Ηµερολόγιο του  2012 . 
 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Την Τετάρτη πάµε στο Κήρυγµα; 
 
 − Τί λες; πάµε στο κήρυγµα; 
− Τα ξέρω! Όλο τα ίδια και τα ίδια! 
− Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Όλο τα ίδια και τα ίδια.  
Μα υπάρχει και µια διαφορά. 
− Ποια; 

− Τί είναι το κήρυγµα; Θέαµα, για διασκέδαση; η τροφή της ψυχής. 
− Τί θέλεις να πεις; 
− Αν είναι θέαµα, έχεις δίκιο. Είναι θέαµα πληχτικό. Μα αν είναι τροφή της 
ψυχής; Μη ξεχνάς, πόσο συνηθισµένη µας είναι η γεύση του ψωµιού! 
Σταµατήσαµε ποτέ, να τρώµε ψωµί; Όχι. Γιατί είναι η πιο βασική µας τροφή. 
Για το σώµα. 
− Ό, τι είναι για το σώµα το ψωµί, είναι ο λόγος του Θεού για την ψυχή. 

Άγιος Ιωάννης ο  Χρυσόστοµος 

 

@ Από την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου ώρα 5.00 µ.µ τελείται η Παράκλησις στον 

Άγιο µας και ακολουθεί το Εσπερινό Κήρυγµα. Ας κάνουµε αυτόν τον µικρό 

κόπο και την ελάχιστη θυσία για την προσευχή και την οικοδοµή µας. 
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Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών 
Τηλ.& fax 2262024282 

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 
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Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΑ 

 
Πατρίδα  δεν βαρυγκωµώ που πήρες το παιδί µου,    
 και την καρδιά µου έσφιξες και έσκισες 
 την ψυχή µου ,µα έχω ένα παράπονο 
 και δεν θα σου το κρύψω, σε ποια ραχούλα 
 θα το βρω και σε ποιο βουνό θα σκύψω, 
 δύο λόγια µόνο να του πω δύο δάκρυα να  χύσω; 
 
Γιατί  µανούλα , γιατί, 
το κάθε τι  παλικάρι 

όταν για το χατίρι σου θα πάει να το πάρει ο Άγγελος 
να  µην κρατά ένα Σταυρό στην µέση και πάνω να’ 
ναι το όνοµα και η ώρα που θα πέσει; 
 
Κι’ είπε στην µάνα την µικρή η Μάνα Μεγάλη: 
Οι πλαϊνοί οι φίλοι του και τόσοι σύντροφοι του,  
θα του καρφώσουν τον Σταυρό για την ανάµνηση του. 

 
Σύρε και πάρε τα βουνά κι’ όπου ιδείς 
 να θάλλει , δάφνης κλωνάρι δροσερό,  
στάσου και προσευχήσου, γονάτισε 
 και φίλησε γιατί’ ναι το παιδί σου. 
 
Μα πολλά κι’ 
αµέτρητα της 
δάφνης τα 

κλωνάρια αν µπερδευτείς κι’ αν ζαλιστείς,   στα 
τόσα παλικάρια πέτρωσε την καρδούλα σου,  και 
σφίξε την ψυχή σου, στον κόσµο τον αληθινό 
θα το βρεις το παιδί σου.  
 
 

• 27 ̟ρος 28 Οκτωβρίου 2011  8.30 µ.µ -  12.30 ν.  

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ   

για την Εορτή της Αγίας Σκέ̟ης της Παναγίας µας 

 και για τα Νικητήρια της «28ης Οκτωβρίου 1940». 

 

Το διήµερο 27 και 28 Οκτωβρίου ας ντύσουµε  

στα γαλανόλευκα τα σ̟ίτια µας τιµώντας  

την Εθνική µας Εορτή. 

 
 

 

                       To τούβλο 
 

Ένα νεαρό και επιτυχηµένο στέλεχος εταιρείας, 
οδηγούσε τα νέα του  τζάγκουαρ κάπως γρήγορα σε µία 
γειτονιά όχι και τόσο καλόφηµη.  Πρόσεχε µην τυχόν κανένα 

παιδάκι ξεπροβάλει απότοµα ανάµεσα από τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα.  Κάποια 
στιγµή πιστεύοντας πως είδε κάτι να  κινείται επιβράδυνε, αντί όµως να εµφανιστεί 
κάποιο παιδάκι, ένα  τούβλο χτύπησε µε δύναµη την πλαϊνή πόρτα της τζάγκουάρ 
του.  Φρέναρε  απότοµα και κάνοντας όπισθεν κατευθύνθηκε 
στο σηµείο που το τούβλο είχε ριχτεί.    Φανερά θυµωµένος 
πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητό του, κι έπιασε ένα  παιδί που 
βρήκε κοντά του, το έσπρωξε και το ακούµπησε µε την πλάτη 
σε  ένα παρκαρισµένο αυτοκίνητο, φωνάζοντας: «Γιατί το 
έκανες αυτό και ποιος είσαι;  Τι νοµίζεις ότι κάνεις;   Αυτό είναι 
ένα καινούριο αυτοκίνητο και το τούβλο που πέταξες του έκανε µια πολύ ακριβή 
ζηµιά!   Γιατί το έκανες»;  Το νεαρό αγόρι απολογητικά του είπε:'    «Σας παρακαλώ 
κύριε. σας παρακαλώ,  ζητώ συγνώµη, αλλά δεν ήξερα τι άλλο να κάνω!    

Πέταξα το τούβλο γιατί κανένας δεν σταµατούσε.»    Με δάκρυα να κυλάνε στο 
πρόσωπό του και στο  σαγόνι του, το αγοράκι έδειξε πίσω από 
ένα παρκαρισµένο αυτοκίνητο.  «Είναι ο αδερφός µου» 
είπε  «Το αναπηρικό του καροτσάκι αναποδογύρισε  στο 
πεζοδρόµιο, έπεσε απ το καροτσάκι κι εγώ δεν µπορώ να τον 
σηκώσω».   Το αγόρι ζήτησε από τον νεαρό:  «Θα 
µπορούσατε σας παρακαλώ να µε  βοηθήσετε να τον 
βάλουµε πίσω στο αναπηρικό του καροτσάκι;   Είναι 

χτυπηµένος και είναι πολύ βαρύς για να τον σηκώσω µόνος µου». Ο οδηγός εµβρόντητος, 
προσπάθησε να συνέλθει, σήκωσε γρήγορα το ανάπηρο αγόρι και το καροτσάκι του, 
έπειτα πήρε ένα χαρτοµάντιλο και  περιποιήθηκε πρόχειρα τις πληγές του αγοριού.   Με 
µια µατιά που του έριξε κατάλαβε πως τα τραύµατα του παιδιού ήταν επιφανειακά κι όλα 
θα πήγαιναν καλά.  «Σε ευχαριστώ, ο Θεός να σε ευλογεί» είπε το ευγνώµων αγοράκι 
στον ξένο.   

Ο οδηγός ταραγµένος ακόµη, απλά κοιτούσε το αγοράκι να σπρώχνει  το 
καροτσάκι µε τον αδερφό του πάνω στο πεζοδρόµιο πηγαίνοντας 
για το  σπίτι τους.   Γύρισε προς τη τζάγκουάρ του αργά.Η ζηµιά 
στο αυτοκίνητο ήταν εµφανέστατη αλλά ο νεαρός ποτέ δεν µπήκε 
στην διαδικασία να την επιδιορθώσει. Άφησε τη ζηµιά να υπάρχει 
για να του θυµίζει το µήνυµα.. Μην ζεις τη ζωή σου τόσο γρήγορα 
έτσι ώστε να αναγκάζεις τον άλλον να  σου πετάξει ένα τούβλο για 
να τραβήξει την προσοχή σου»  Ο θεός ψιθυρίζει στις ψυχές µας 
και µιλά στις καρδιές µας. Μερικές φορές όταν δεν έχουµε χρόνο 
να ακούσουµε, είναι αναγκασµένος να µας  πετάξει ένα τούβλο.  

Είναι επιλογή µας να ακούµε ή όχι.  Ο Θεός δεν υποσχέθηκε µέρες χωρίς πόνο, 
γέλιο χωρίς θλίψη, ήλιο χωρίς βροχή, αλλά υποσχέθηκε δύναµη για κάθε µέρα, 
ανακούφιση στα δάκρια και φως για τον δρόµο. 
  
          


