
MΕΓΑΛΟΒ∆ΟΜΑ∆Ο  
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

●ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ  
7.00 ̟.µ: Η Θ.Λειτουργία-Ευλογία και διαµοίραση των Βαΐων

7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Νυµφίου. 

●ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
7.00 ̟.µ: Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία

7.30 µ.µ:Η  Ακολουθία του Νυµφίου

●ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
            7.00 ̟.µ: Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία (Θ. Κοινωνία ασθενών κλ

  7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Νυµφίου. 

●ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7.00 ̟.µ: Η τελευταία Προηγιασµένη Θ Λειτουργία

5.00 µ.µ:Το  Ιερό Ευχέλαιο. 

7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Μυστικού ∆εί̟νου

●ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
7.30 ̟.µ: Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
7.00 µ.µ: Η Ακολουθία των  Αχράντων Παθών (Ανάγνωση των Ευαγγελίων

●ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00 ̟.µ : Οι Μεγάλες Ώρες  και ο Εσ̟ερινός

10.00 ̟.µ: Η Α̟οκαθήλωση. 
               5.00 µ.µ: Τέλεση Τρισαγίου υ̟έρ των κεκοιµηµένων στον αναγηρόµενο

                της Αγίας Ζώνης στο  Κοιµητήριο µας. 

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία του Ε̟ιταφίου

9.00 µ.µ: Η  Λιτάνευση του Ε̟ιταφίου

̟εριοχή της Ενορίας µας(Ναός-∆ιάκου

Σεφερη-Ναός) 

●ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
7.00 ̟.µ: Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

11.00 µ.µ: Η Τελετή του Αγίου Φωτός εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου

12.00 µ. Η Ανάσταση και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. 

● ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ

6.00 µ.µ: Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης

 

 

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο εύχεται σε όλους

τους αγα̟ητούς Ενορίτες χρόνια ̟ολλά

Ευλογηµένα , Φωτισµένα και Αναστηµένα

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Ευλογία και διαµοίραση των Βαΐων. 

ΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Προηγιασµένη Θ Λειτουργία. 

Ακολουθία του Νυµφίου. 

Θ Κοινωνία ασθενών κλ) 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία. 

Μυστικού ∆εί̟νου . 

Βασιλείου. 

Ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων). 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ο Εσ̟ερινός. 

ν αναγηρόµενο  Ναό  

Ακολουθία του Ε̟ιταφίου Θρήνου. 

του Ε̟ιταφίου στην δυτική 

∆ιάκου-Κα̟αρελλίου-

Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 

εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.  

ΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης. 

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο εύχεται σε όλους 

τους αγα̟ητούς Ενορίτες χρόνια ̟ολλά,  

Ευλογηµένα Φωτισµένα και Αναστηµένα. 
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Τα κουρέλια µας...
        

      Μην µετανοιώνεις για τους πνευµατικούς 
αγώνες που έδωσες κι έχασες γιατί ο Θεός δεν 
βλέπει το αποτέλεσµα αλλά τη θέλησή σου, την 
προαίρεσή σου, την διάθεσή σου. Ας γίνουνε οι 
πτώσεις µας αιτία για πιο βαθιά µετάνοια.Λέγει ο 
γέροντας Αιµιλιανός: η άσκησή µας είναι τα 
κουρέλια µας.  

       Όπως ένας ζητιάνος δείχνει τα κουρέλια του στους ανθρώπους για να τον λυπηθούν 
και να τον ελεήσουν έτσι κι εµείς µε την άσκησή µας (µε την νηστεία µας, την αγρυπνία 
µας, την σιωπή µας, την κακοπάθειά µας, την ορθοστασία µας στις ακολουθίε
γονυκλισίες µας) δείχνουµε τα κουρέλια µας στον Θεό για να µας ελεήσει. Η άσκησή µας 
δεν δείχνει την αξία µας, αλλά την θέλησή µας να σωθούµε.  
      Μέσα στην προσπάθειά µας αυτή ίσως θα έρθουν στιγµές που θα κουραστούµε, θα 
λιγοψυχήσουµε, θα πέσουµε, θα προδώσουµε τον λόγο του Κυρίου, όµως µην µείνουµε 
σ'αυτό, µην το αναλύουµε. Αµέσως ας ανασυνταχθούµε, ας σταµατήσουµε την πτώση µας, 
ας αποµακρύνουµε του νου µας από την πτώση µας κι ας δείξουµε ότι ακόµα ποθούµε να 
µείνουµε µε τον Κύριο. Μπορεί να χάσουµε κάποιες µάχες όµως όχι τον πόλεµο. Μην 
απελπιστούµε για κανέναν λόγο αλλά µε εµπιστοσύνη στον Θεό ας βάζουµε κάθε ηµέρα, 
κάθε στιγµή νέα αρχή µετανοίας (χωρίς την ενοχή ότι το έχουµε αµαρτήσει κι ίσως 
ξαναπέσουµε σ'αυτήν την αµαρτία), ας βάζουµε νέα αρχή στην πνευµατική µας προσπάθεια 
να καθαρθούµε από τα πάθη ώστε να περάσουµε και πάλι µε τη Χάρη του Θεού στον 
φωτισµό µας. 
      "Ο υποµείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται" είπε ο Κύριος. Τις στιγµές του πειρασµού, τις 
στιγµές των πτώσεων, τις στιγµές που η απογοήτευση σε περικυκλώνει στρέψε το βλέµµα 
σου στον Φιλάνθρωπο Κύριο. ∆είξε τις πληγές σου, δείξε τα κουρέλια σου, δείξε την 
θέλησή σου κι ο Κύριος 
θα σε βοηθήσει και 
πάλι να σηκωθείς, να 
σταθείς στα πόδια σου, 
να φτερουγίσει και 
πάλι η καρδιά σου. 
Εάν αµάρτησες κλάψε. 
       Ποτέ όµως µην 
απελπιστείς. Κλάψε 
για την πτώση σου, 
κλάψε όµως κι από 
χαρά γιατί ο Κύριος 
δεν σε αποστρέφεται· 
γνωρίζει την καρδιά 
σου, γνωρίζει τους 
πνευµατικούς σου 
µόχθους, γνωρίζει την 
προαίρεσή σου και την 
µετάνοιά σου...                         
 
      Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος 

 

Τα κουρέλια µας... 

για τους πνευµατικούς 
αγώνες που έδωσες κι έχασες γιατί ο Θεός δεν 
βλέπει το αποτέλεσµα αλλά τη θέλησή σου, την 
προαίρεσή σου, την διάθεσή σου. Ας γίνουνε οι 
πτώσεις µας αιτία για πιο βαθιά µετάνοια.Λέγει ο 
γέροντας Αιµιλιανός: η άσκησή µας είναι τα 
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χάσουµε κάποιες µάχες όµως όχι τον πόλεµο. Μην 
απελπιστούµε για κανέναν λόγο αλλά µε εµπιστοσύνη στον Θεό ας βάζουµε κάθε ηµέρα, 
κάθε στιγµή νέα αρχή µετανοίας (χωρίς την ενοχή ότι το έχουµε αµαρτήσει κι ίσως 
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να καθαρθούµε από τα πάθη ώστε να περάσουµε και πάλι µε τη Χάρη του Θεού στον 

Τις στιγµές του πειρασµού, τις 
υ η απογοήτευση σε περικυκλώνει στρέψε το βλέµµα 

σου στον Φιλάνθρωπο Κύριο. ∆είξε τις πληγές σου, δείξε τα κουρέλια σου, δείξε την 

Στη Λειτουργία έρχεται ο ίδιος ο Χριστός!
 

 µοναδική "δουλειά" του παπά είναι η 

Λειτουργία. Οτιδήποτε άλλο κάνει ο παπάς 

ή ευρύτερα η Εκκλησία- αρχίζει και 

τελειώνει µε την Λειτουργία. Η φιλανθρωπία 

για παράδειγµα: κι αυτή απ' την Λειτουργία πηγάζει. 

Οι ευχές της Εκκλησίας είναι γεµάτες από ικεσί

για όλους όσους έχουν ανάγκη κι έρχονται στην 

Εκκλησία για βοήθεια. Η βοήθεια µπορεί να 'ναι 

ηθική ή και υλική. Αν δεν υπήρχε η Λειτουργία τότε η 

Εκκλησία θα ήταν ένα είδος συλλόγου που παρέχει ψυχική ή υλική στήριξη.

         Μέσα στην Λειτουργία όµως, στην Λατρεία δηλαδή, η ένωση µε τους πάσχοντες 

αδελφούς µας, η δική µας ένωση µε τους άλλους, φίλους, γνωστούς κι αγνώστους 

µεταβάλλεται σε σχέση λειτουργική. Ευλογηµένος ο Ερχόµενος: στη Λειτουργία έρχεται ο 

ίδιος ο Χριστός! Ο Χριστός µεταµορφώνει τα πάντα 

Εκκλησία δεν συµπάσχουµε επειδή "πρέπει" αλλά επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, η 

Εκκλησία δε νοείται ως φιλανθρωπικό κλαµπ. H Εκκλησία είναι η Κιβωτός που στο 

κατάστρωµά της τελείται χωρίς σταµατηµό η Θεία Λειτουργία.

         Όλοι είµαστε ταξιδιώτες προς τη Βασιλεία και πάνω στο καράβι είµαστε όλοι ίσοι. 

Αυτό βέβαια δεν είναι δικαίωµα. Αν ήταν δικαίωµα ή κατάκτηση, η αποστολή της Εκκλησίας 

θα είχε ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Η ισότητα µέσα στην Εκκλησία

µυστηριακά. Αρχόντοι άλλωστε και ταπεινοί απ' την ίδια λαβίδα (=κουτάλι) κοινωνάµε. Μες 

την Εκκλησία είµαστε όλοι ίσοι, γιατί δεν έχουµε να χωρίσουµε τίποτε. Κάθε άλλο. Μας 

ένωσεν ο Χριστός. Αυτή είναι η Φιλανθρωπία της Εκκλησίας: η λει

εξαίρεση Αγάπη. Γι' αυτό "λειτουργάτε όσο πιο συχνά µπορείτε" όπως έλεγε ένας γέροντας 

παπάς που ξέρω…                                                                                                              

“Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε”
      Κάποιος Εβραίος βρήκε ένα Χριστιανό και του λέει

καλός Χριστιανός;».

χαστούκι. Λέει: «

µάγουλο». Του έστρεψε και το άλλο. Του έδωσε άλλο χαστούκι. 

έδωσε άλλο. Έφαγε καµιά δεκαριά χαστούκια από τον Εβραίο και µάλιστα δυνατά. 

Του λέει τότε. «Τώρα παραδέχοµαι ότι εί

«Ακόµη είµαι µισός Χριστιανός. Τώρα θα γίνω ολόκληρος». 

          Τον παίρνει τον Εβραίο, του δίνει ένα γερό ξύλο και του λέει

ελάβετε, δωρεάν δότε” (Μθ 10, 8), λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα», του λέει, 

στις δυο πλευρές το Ευαγγέλιο. Μέχρι πριν ήµουνα µισός, Τ

ολόκληρος». ∆ιότι εκεί πράγµατι του χρειαζότανε και είχε αποτελέσµατα

του έκανε.                                                             
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την Εκκλησία είµαστε όλοι ίσοι, γιατί δεν έχουµε να χωρίσουµε τίποτε. Κάθε άλλο. Μας 
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                                                                                                      Ιάσων Ιεροµ.                      

Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε”… 
άποιος Εβραίος βρήκε ένα Χριστιανό και του λέει: «Είσαι 

ανός;». Λέει, «προσπαθώ». Του αστράφτει ένα 

«Αν είσαι καλός Χριστιανός, στρέψε και το άλλο 

Του έστρεψε και το άλλο. Του έδωσε άλλο χαστούκι. «Στρέψε πάλι». Του 

Έφαγε καµιά δεκαριά χαστούκια από τον Εβραίο και µάλιστα δυνατά. 

«Τώρα παραδέχοµαι ότι είσαι καλός Χριστιανός». «Όχι», του λέει, 

κόµη είµαι µισός Χριστιανός. Τώρα θα γίνω ολόκληρος».  

Τον παίρνει τον Εβραίο, του δίνει ένα γερό ξύλο και του λέει˙ «“∆ωρεάν 

(Μθ 10, 8), λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα», του λέει, «Το τήρησα και 

έλιο. Μέχρι πριν ήµουνα µισός, Τώρα είµαι 

∆ιότι εκεί πράγµατι του χρειαζότανε και είχε αποτελέσµατα˙ πολύ καλά 

                                             π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος 


