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� ∆ΕΥΤΕΡΑ 23-12-13  5.00 µ.µ.: 

 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ  ΩΡΕΣ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. 

 

� ΤΡΙΤΗ 24-12-13 Ώρα 7.00 π.µ : 

Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων και η 

Θ.Λειτουργία του Μεγ.Βασιλείου. 

 

Ώρα 5.00  µ.µ: Το Μεγ.Απόδειπνο και η «Υποδοχή»  

της  Εικόνος  της  Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  Των  Ιεροσολύµων .

 

� ΤΕΤΑΡΤΗ  25-12-13  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:

Ωρα 5.30 π.µ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή

Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία .

 

� ΠΕΜΠΤΗ  26-12-13 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία.

� ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   27-12-13 Του Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία.

Μνηµόσυνο   του   αειµνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια

 
� ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  29-12-12 Αγ.Ανυσίας: Θ.Λειτουργία.

 
�ΤΕΤΑΡΤΗ  1-1-14 Η Περιτοµή του Κυρίου

Θ.Λειτουργία- ∆οξολογία-Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.
 
 Εορτή Αγ.Εφραίµ του Νεοφανούς, Προστάτου
 του « Ενοριακού Ταµείου Αλληλεγγύης»

Πανήγυρις ∆εξιού Κλίτους:
�ΠΕΜΠΤΗ 2-1-14  ώρα  5.00 µ.µ:

και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3 -1-14: Θ.Λειτουργία µε Αρτοκλασία

∆εξίωση στο Ενοριακό Κέντρο µας.
 

�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4-1-14: ώρα 5.00 µ.µ: Οι Μεγάλες Ώρες. 
�ΚΥΡΙΑΚΗ  5-1-14 Αγ.Θεοπέµπτου και Θεωνά: 

Θ.Λειτουργία-Μεγ.Αγιασµός 
 

Ώρα 5.00 µ.µ   ο Εσπερινός των Θεοφανείων. 
�∆ΕΥΤΕΡΑ  6-1-14  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 
Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασµός των Υδάτων. 

 
�ΤΡΙΤΗ 7-1-14 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόµου: Θ.Λειτουργία. 

 
  


�����
�� ���
����
�� – ���� ������

�� �.������	�
�  ��� ���� ���
����
��� 

της  Εικόνος  της  Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  Των  Ιεροσολύµων . 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 

Ωρα 5.30 π.µ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή 

Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία . 

Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 

Θεία  Λειτουργία. 

αειµνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια ( +27-12-1996 ). 

Αγ.Ανυσίας: Θ.Λειτουργία. 

14 Η Περιτοµή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου: 
Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας. 

Εορτή Αγ.Εφραίµ του Νεοφανούς, Προστάτου 
του « Ενοριακού Ταµείου Αλληλεγγύης»- 

Πανήγυρις ∆εξιού Κλίτους: 
14  ώρα  5.00 µ.µ: Ο Εσπερινός  

Βράβευση των νέων φοιτητών. 
Θ.Λειτουργία µε Αρτοκλασία-  

∆εξίωση στο Ενοριακό Κέντρο µας. 
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"Έλα, παιδί µου,σ'ακούω".

Να παίρνουµε κανένα τηλεφωνάκι στον Κύριο 

και στην Παναγία. Το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν 

µε", είναι το νούµερο του Χριστού. "Υπεραγία 

Θεοτόκε, βοήθησέ µε" ,είναι το νούµερο της 

Παναγίας. Όταν την επικαλούµαστε, είναι σα να µας 

λέει: "Έλα, παιδί µου, σ'ακούω".  

"Απ'την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση" 

Η  καρδιά του Πνευµατικού

«Ἡ καρδιά µου, παιδιά µου, 

καί καµµιά ἔξοδο. Ἐάν κάποιος ε

δέν πρόκειται νά ἐξέλθη, ὅσα προβλήµατα καί νά 

µοῦ δηµιουργήσῃ. Δέν θά ψυχρανθ

µου, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν συµπεριφορά α

ἀνθρώπου. Ἀγαπῶ τά παιδιά µου, ὅπως εἶναι, θά εὐχόµουν 

µέ τά ἐλαττώµατά τους, ἀλλά νά προοδεύουν πνευµατικ
π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος  

Σου προτείνω τρείς κινήσεις…

Σε άκουσα αδερφέ µου να λες πως τα πάντα γλιστρούν τόσο γρήγορα µέσα από τα 

χέρια σου.  Ο χρόνος...  Οι καταστάσεις...  Οι ανθρώπινες σχέσεις... 

δουλειά, η εργασία... Τα όνειρά σου...  Οι σκέψεις...  Τα 

συναισθήµατά σου...  Και τόσα άλλα...  " Σαν άµµος 

γλιστρούν µέσα από τα χέρια µου.  " Και σε νιώθω, γιατί το 

έχω νιώσει κι εγώ. Να µοιραστώ µαζί σου ένα µυστικό; 

3 κινήσεις... Βάλε αντικριστά τις παλάµες σου. Τη µία πάνω 

στην άλλη.  Τώρα πλέξε τα δάχτυλά σου. Σφίξε τα χέρια 

σου.  Δεν µπορεί πλέον τίποτα να γλιστρήσει µέσα από τα 

χέρια σου. Τα ασφαλίζει η προσευχή σου.

 

"Έλα, παιδί µου,σ'ακούω". 

Η  καρδιά του Πνευµατικού 

καρδιά µου, παιδιά µου, ἔχει µόνο εἰσόδους 

άν κάποιος εἰσέλθη σέ αὐτή 

σα προβλήµατα καί νά 

. Δέν θά ψυχρανθῆ ἡ ἀγάπη 

πό τήν συµπεριφορά αὐτοῦ τοῦ 

χόµουν ὅµως νά µή µένουν 

λλά νά προοδεύουν πνευµατικῶς».                                                

Σου προτείνω τρείς κινήσεις… 

Σε άκουσα αδερφέ µου να λες πως τα πάντα γλιστρούν τόσο γρήγορα µέσα από τα 

χέρια σου.  Ο χρόνος...  Οι καταστάσεις...  Οι ανθρώπινες σχέσεις...  Η 

δουλειά, η εργασία... Τα όνειρά σου...  Οι σκέψεις...  Τα 

συναισθήµατά σου...  Και τόσα άλλα...  " Σαν άµµος 

γλιστρούν µέσα από τα χέρια µου.  " Και σε νιώθω, γιατί το 

έχω νιώσει κι εγώ. Να µοιραστώ µαζί σου ένα µυστικό;  

ς παλάµες σου. Τη µία πάνω 

στην άλλη.  Τώρα πλέξε τα δάχτυλά σου. Σφίξε τα χέρια 

Δεν µπορεί πλέον τίποτα να γλιστρήσει µέσα από τα 

Τα ασφαλίζει η προσευχή σου. 

��� Ο Χριστὸς είναι ΠΑΡΩΝ στ

Στὴν Θ.Λειτουργία ζοῦµε τὴν ζωὴ τοῦ 

Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Φάτνη τῆς Βηθλεὲµ µέχρι 

τὴν Σταύρωση 

στὸν Γολγοθά! Η 

Θ.Λειτουργία δ

εἶναι ἁπλὰ µία 

ἀνάµνηση τῶν 

γεγονότων τῆ

ζωῆς τοῦ 

Χριστοῦ ἀλλὰ 

εἶναι µία 

ἀναπαράσταση 

τῶν γεγονότων αὐτῶν.  

    Ὁ Χριστὸς ἀνὰ-ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

εἶναι δηλαδὴ ΠΑΡΩΝ στ

Θ.Λειτουργία! Ἔτσι ὅταν ἀκοῦµε τ

Ἱερέα νὰ λέγει τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ 

Ὡραία Πύλη, νὰ νοιώθουµε τὸν Ἴ

τὸν Χριστὸ νὰ µᾶς µιλάει καὶ νὰ 

κηρύττει τὸν λόγο Του.  

     Καὶ ὅταν τὸν 

βλέπουµε νὰ 

βγάζει τὰ Ἅγια 

νὰ νοιώθουµε 

τὸν Ἴδιο τὸν 

Χριστό, ποὺ 

ἀνεβαίνει µὲ 

τὸν Σταυρὸ 

Τοῦ τὸν 

Γολγοθά, γιὰ νὰ 

σταυρωθεῖ. 

                  Ο Γόρτυνος Ιερεµίας 

ΠΑΡΩΝ στὴν Θ.Λειτουργία! ��� 

µ µέχρι 

Σταύρωση 

ν Γολγοθά! Η 

Θ.Λειτουργία δὲν 

µία 

ν 

ῆς 

 

ναπαράσταση 

ΤΑΙ  

ΠΑΡΩΝ στὴν 

µε τὸν 

 τὴν 

Ἴδιο 

 µᾶς 

 ΜΕΤΑΝΟΙΑ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ 

 
Άλλο η µεταµέλεια και 

άλλο η µετάνοια. Μεταµέλεια για 

τα σφάλµατα µου είναι η 

προσπάθεια να αποκαταστήσω 

την εικόνα µου µέσα µου και 

γύρω µου. Ενώ η µετάνοια είναι η 

επιστροφή του νου µου στον Θεό. 

Θυµώνω παραδείγµατος χάριν µε 

κάποιον και µεταµελούµαι γιατί 

χάλασε η εικόνα του εαυτού µου 

στον αντίδικο µου και µέσα µου. 

Πως έφτασα σε τέτοιο σηµείο να 

εκτεθώ; Τι θα λέει για µένα 

αυτός ο άνθρωπος; πως του 

φέρθηκα έτσι;  

          Ο εγωισµός µας δεν 

σηκώνει αυτή την έκθεση του 

εγώ µας, και προσπαθούµε 

µεταµελούµενοι ή µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο να 

αποκαταστήσουµε την εικόνα 

µας. Ενώ µετάνοια είναι η 

επιστροφή της καρδιάς µου στο 

Θεό παρόλα τα σφάλµατα µου. 

Δηλαδή ελπίδα. 

Γέροντας Μακάριος του Μαρουδά   

  


