
Νουθεσίες για τον καινούργιο χρόνο…

«….Παρακάλεσε τον Θεόν και θα σε βοηθήσει.

μόνοι μας .Βοηθά ο Θεός. Να επιθυμείς να αγαπάς τα 

πνευματικά και να προσεύχεσαι περισσότερον και θα λάβης 

δύναμιν. Να έχεις και ταπείνωσιν και να ενθυμήσαι

θάνατον. 

※ Να κοινωνείς τακτικά. Πως πεινάς και τρώς. Πως 

διψάς και πίνεις νερό. Έτσι να πεινάς και να διψάς, για να 

κοινωνείς,να παίρνεις τον Χριστό μας. Μη με ρωτάς πότε! Άμα πεινάσεις! Και σου 

λέγω κάτι: Να προσέχης να αγωνίζεσαι,θα σε ειδοποιεί το Μυστήριο και θα το 

ζητάς.Ο Χριστός μας εις την Θείαν Ευχαριστίαν έδωκεν εις ημάς το δικό Του Σώμα 

και ημάς κάμνει δικό Του Σώμα.Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

Εκείνος έχει εν εαυτώ,ούτω και ημείς Αυτόν έχομεν». 

※Να αγαπήσεις την Εκκλησίαν περισσότερον,να έχεις ζήλον,να λέγεις πότε 

να πάς!Η Εκκλησία είναι αυτό το Σώμα του Χριστού μας 

και ημείς μέλη του Σώματος Αυτού….Αλλά η Εκκλησία 

είναι και το ιατρείον μας. Εκεί θα απευθυνθώμεν δια την 

θεραπείαν μας από τα πάθη και τα πληγάς…Και πρόσεξε : 

Να μη φεύγεις με ξηρασία,δηλαδή χωρίς να πάρεις 

«κάτι»,η χωρίς να νοιώσεις «κάτι».Πας ποτέ εις το ιατρείον 

η τον ιατρόν και φεύγεις χωρίς κάποιαν ανακούφισιν 

χωρίς φάρμακον; 

※Όταν κάμνης προσευχήν προσπάθησε να θέλης να αγκαλιάσεις τα πόδια

του Σωτήρος μας.Μην αφήνεις την προσευχή.Την αδιαφορία η αμέλεια να τις 

φοβάσαι.Όταν το πρωί προσευχηθείς και νοιώσεις κατάνυξινόλην την ημέραν θα 

πετάς.Όταν το πρωί ξεκινήσεις χωρίς προσευχήν,όλα ανάποδα θα σου έρχονται 

όλην την ημέραν. 

※Να κάμης πάντοτε αυτό που θα δίδη χαράν εις τον Χριστόν μας ,δια να 

χαίρεσαι και εσύ».                               
Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης 
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αρακάλεσε τον Θεόν και θα σε βοηθήσει. Δεν είμαστε 

μόνοι μας .Βοηθά ο Θεός. Να επιθυμείς να αγαπάς τα 

πνευματικά και να προσεύχεσαι περισσότερον και θα λάβης 

δύναμιν. Να έχεις και ταπείνωσιν και να ενθυμήσαι τον 

α κοινωνείς τακτικά. Πως πεινάς και τρώς. Πως 

διψάς και πίνεις νερό. Έτσι να πεινάς και να διψάς, για να 

κοινωνείς,να παίρνεις τον Χριστό μας. Μη με ρωτάς πότε! Άμα πεινάσεις! Και σου 

σε ειδοποιεί το Μυστήριο και θα το 

ζητάς.Ο Χριστός μας εις την Θείαν Ευχαριστίαν έδωκεν εις ημάς το δικό Του Σώμα 

και ημάς κάμνει δικό Του Σώμα.Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ως ημάς 

ς την Εκκλησίαν περισσότερον,να έχεις ζήλον,να λέγεις πότε 

ταν κάμνης προσευχήν προσπάθησε να θέλης να αγκαλιάσεις τα πόδια 

του Σωτήρος μας.Μην αφήνεις την προσευχή.Την αδιαφορία η αμέλεια να τις 

φοβάσαι.Όταν το πρωί προσευχηθείς και νοιώσεις κατάνυξινόλην την ημέραν θα 

πετάς.Όταν το πρωί ξεκινήσεις χωρίς προσευχήν,όλα ανάποδα θα σου έρχονται 

πάντοτε αυτό που θα δίδη χαράν εις τον Χριστόν μας ,δια να 
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,τι ἀξίζει νά μείνει στή μνήμη  
,τι εἶναι καλύτερα νά ξεχαστεῖ”! 

 

Καλή και Ευλογημένη χρονιά 



Άγιε µου Γιάννη, ζηλεύω που είχες ανοιχτή ψυχή.

Ευέλικτη. Και άνετη σε αλλαγές.

Αφήνεσαι στο Χριστό. ∆έχεσαι να αλλάξεις θέση: Να 

πας εσύ στην άκρη, να µπει ο Χριστός 

Ο νους σου, σκέτο άφηµα, σαν τη ροή 

Σκέφτοµαι πώς θα αντιδρούσα εγώ... Σιγά µην 

ξεκολλούσα απ’ τη θέση µου,  το νοητικό βόλεµά 

µου,  την ηδονική εξουσία µου,  

θρόνο µου,  το ρόλο µου, το προφίλ 

σκέψη µου,  πέτρα. Το δε πείσµα µου,

εξουσία µου,  µα αυτή µε τρέφει. Εσύ 

όµως, ζυµάρι, στου Χριστού  τη Χάρη!  

Γι’ αυτό  και δύο χιλιάδες χρόνια τώρα,  λέει ο ιερέας: Του Τιµίου,

Ενδόξου,  Προφήτου,  Προδρόµου, και Βαπτιστού, Ιωάννου. Όλα αυτά, Εσύ: 

Τίµιος, δηλαδή γεµάτος τιµή.  

Ένδοξος. Προφήτης.  Πρόδροµος. 

Βαπτιστής. 

 

Άγιε µου Γιάννη  - δώρο Θεού 

στον κόσµο µας -  πρέσβευε  

υπέρ ηµών. Να ξεκολλήσουµε. 

Και να κυλήσουµε  κι εµείς 

λιγάκι,  σαν του Ιορδάνη  το 

νεράκι...                          

π. Ανδρέας Κονάνος 
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ζηλεύω που είχες ανοιχτή ψυχή.  

αλλαγές.  Χωρίς εµµονές. 

Αφήνεσαι στο Χριστό. ∆έχεσαι να αλλάξεις θέση: Να 

να µπει ο Χριστός  στο κέντρο . 

σαν τη ροή  του Ιορδάνη. 

πώς θα αντιδρούσα εγώ... Σιγά µην 

το νοητικό βόλεµά 

 τον επιβλητικό 

το ρόλο µου, το προφίλ µου.  Η γαρ 

πέτρα. Το δε πείσµα µου,  βράχος. Η 

µα αυτή µε τρέφει. Εσύ 

λέει ο ιερέας: Του Τιµίου,  

και Βαπτιστού, Ιωάννου. Όλα αυτά, Εσύ: 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ  

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ  

ΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ) ΘΗΒΩΝ 

η συµµετοχή� στο Γραφείο του Ναού µα� 

Η Εκκλησία πορεύεται, µαρτυρεί καί κηρύττει.

  Εκκλησία πορεύεται µέσα στή ροή του 

χρόνου καί τών 

µεταµορφώσεων, «αίρουσα» τόν Σταυρό 

των εθνικών δοκιµασιών. Καί, φορτωµένη 

τόν πόνο, τήν οδύνη καί τό δάκρυ

λαού, πού είναι σάρκα της, δίνει µήνυµα ελπίδας καί 

λύτρωσης. Από τήν ηµέρα της Πεντηκοστής ίσαµε 

σήµερα η Εκκλησία φέρνει τό άγγελµα της βασιλείας 

του Θεού  µέσα στίς πιο  παράξενες καί στίς πιό αντίξοες ιστορικές συνθήκες. 

τή µανία τών αυτοκρατόρων καί µέ τό ξίφος τών διωκτών. 

σώµατός της µέ τή ανατολή τής Κωνσταντίνειας ανα

Ξαναφορτώθηκε τό Σταυρό της υστέρα απ’ τήν εύνοια των αυτοκρατόρων πρός την αίρεση. 

Ντύθηκε τήν αλουργίδα τοΰ αίµατος µέ τήν εικονοµαχία. Έζησε στό σκοτεινό σπήλαιο τής 

σκλαβιάς κατά τή µακρά πε ρίοδο τής Τουρκοκρατίας. Πληγώθηκε απ’ τά βέλη τών 

νεώτερη εποχή. Η Εκκλησία πορεύεται, µαρτυρεί καί κηρύττει. 

σέ κάθε εποχή καί σέ κάθε άνθρωπο.                                                                     

του Εκκλησιαστικού µας Συµβουλίου αναρτήθηκε
Νάρθηκα (Πρόναο) µε την επιµέλεια των Αδελφών Κίτσου οι οποίοι εκτελούν
µαρµαροτεχνικές εργασίες.  

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 11.30 π.μ

 
Γεύμα, εκδήλωση στην Φυλή(Χασιά Αττικής) και προσκύνημα

στην  Ι.Μονή Αγίου Κυπριανού

Η

Η Εκκλησία πορεύεται, µαρτυρεί καί κηρύττει. 

Εκκλησία πορεύεται µέσα στή ροή του 

 ιστορικών 

µεταµορφώσεων, «αίρουσα» τόν Σταυρό 

των εθνικών δοκιµασιών. Καί, φορτωµένη 

τόν πόνο, τήν οδύνη καί τό δάκρυ  του 

λαού, πού είναι σάρκα της, δίνει µήνυµα ελπίδας καί 

Από τήν ηµέρα της Πεντηκοστής ίσαµε 

άγγελµα της βασιλείας 

παράξενες καί στίς πιό αντίξοες ιστορικές συνθήκες.  Αναµετρήθηκε µέ 

τή µανία τών αυτοκρατόρων καί µέ τό ξίφος τών διωκτών.  Είδε νά επουλώνονται οί πληγές του 

σώµατός της µέ τή ανατολή τής Κωνσταντίνειας αναγνώρισης. 

Ξαναφορτώθηκε τό Σταυρό της υστέρα απ’ τήν εύνοια των αυτοκρατόρων πρός την αίρεση. 

Ντύθηκε τήν αλουργίδα τοΰ αίµατος µέ τήν εικονοµαχία. Έζησε στό σκοτεινό σπήλαιο τής 

σκλαβιάς κατά τή µακρά πε ρίοδο τής Τουρκοκρατίας. Πληγώθηκε απ’ τά βέλη τών αθέων στή 

Η Εκκλησία πορεύεται, µαρτυρεί καί κηρύττει.  Φέρνει  την αλήθεια καί τή χάρη 

                                                                    π.Ν.Γκ 

Ιστορία και 
Πρόσωπα πάνω 

σε ένα κοµµάτι 
µάρµαρο... 

Με σκοπό την 
προβολή και διατή-

ρηση στην µνήµη 

µας  κάποιων σηµα-

ντικών ιστορικών 
γεγονότων και προ-

σώπων που αφο-

ρούν στον Ιερό µας 

Ναό µε απόφαση 

λίου αναρτήθηκε η σχετική µαρµάρινη πλάκα στον 
την επιµέλεια των Αδελφών Κίτσου οι οποίοι εκτελούν 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 11.30 π.μ 

υλή(Χασιά Αττικής) και προσκύνημα  

Αγίου Κυπριανού. 


