
ΕΝΟΡΙΑΚΑ  ∆ΡΩΜΕΝΑ
 

…∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 8.00 µ.µ

Ευχαριστήρια Αγρυ̟νία για την Ανάµνηση της ελεύσεως

του Αγίου µας († 10 ∆εκεµβρίου 2000). 

 

…Κυριακη 16 ∆εκεµβριου 2018 
Tην Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2018 στις 2.00 µ.µ θα αναχωρήσουµε για τον

Αγίου Κωνσταντίνου  Μεταµορφώσεως Αττικής
ε̟ικοινωνήσουµε µε τον Προϊστάµενο του ναού ̟.Βασίλειο και τους Συνεργάτες του

και αργότερα θα µεταβούµε στο κέντρο της Αθήνας ό̟ου θα ̟αρακολουθήσουµε

στο Θέατρο Βεάκη την Θεατρική Παράσταση ''Λωξάντρα
βασίζεται στο οµώνυµο έργο της Μαρίας Ιορδανίδου

 

…Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 6.00 µ µ

Χριστουγεννιάτικη  Εκδήλωση ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε σκο̟ό την

ενίσχυση του Φιλανθρω̟ικού Έργου της Ενορίας µας µε την ευκαιρία των Αγίων

Ηµερών.  Κατά την Εκδήλωση η Γυναικεία Χορωδία Οινοφύτων
∆/η του Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής κ. Σταµατίου Φουντουζή

κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φ

Αρχονταρίκι µας µετά τα ̟λούσια κεράσµατα θα ακολουθήσει κλ
Αγοράς µε ̟ολλά  δώρα. 

 

…Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 5.00 µ µ

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
 

 
     8. ∆εν έχω εγκράτεια, υποµονή, πραότητα, ταπείνωση. Είµαι κοιλιόδουλος

γαστρίµαργος, λαθροφάγος, ιδιόρρυθµος, ακατάστατος. 

     9. Αµαρτάνω µε όλες µου τις αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση όσφρηση και

αφή)  

     10. Αµαρτάνω µε λόγια και έργα, µε τη θέληση µου και χωρίς αυτή µε γνώση

ή άγνοια, µε το νου µου και τη διάνοια• είµαι αµελής και οκνηρός και για αυτό

έχω πολλές φορές κακές και αισχρές επιθυµίες, άτοπους, αισχρούς ακάθαρτους

υπερήφανους λογισµούς. 

 

Για αυτές τις αµαρτίες που εξοµολογήθηκα, πάτερ, ενώπιων του Θεού και ενώπιόν

σου, και για άλλες αναρίθµητες που από λήθη ή άγνοια παρέλειψα να

εξοµολογηθώ ζητώ από το Θεό συγχώρηση. 

 
 

Το κείµενο αυτό βρέθηκε στα χειρόγραφα του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερ
µπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για την δική µας ειλικρινή εξοµολόγηση

∆ΡΩΜΕΝΑ 

∆ευτέρα ∆εκεµβρίου και ώρα µ.µ – 12.30 ν. 

για την Ανάµνηση της ελεύσεως του Ι.Λειψάνου  

θα αναχωρήσουµε για τον Ιερό Ναό 

Μεταµορφώσεως Αττικής ό̟ου θα 

και τους Συνεργάτες του 

και αργότερα θα µεταβούµε στο κέντρο της Αθήνας ό̟ου θα ̟αρακολουθήσουµε 

Θεατρική Παράσταση Λωξάντρα'' η ο̟οία 

ίδου. 

6.00 µ.µ 

̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε σκο̟ό την 

ενίσχυση του Φιλανθρω̟ικού Έργου της Ενορίας µας µε την ευκαιρία των Αγίων 

Γυναικεία Χορωδία Οινοφύτων  υ̟ό την 

Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής κ Σταµατίου Φουντουζή  θα ψάλλει 
και των Φώτων ενώ στο 

Αρχονταρίκι µας µετά τα ̟λούσια κεράσµατα θα ακολουθήσει κλήρωση Λαχειοφόρου 

Κυριακή ∆εκεµβρίου και ώρα 5.00 µ.µ 

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. 

∆εν έχω εγκράτεια υποµονή πραότητα ταπείνωση Είµαι κοιλιόδουλος, 

Αµαρτάνω µε όλες µου τις αισθήσεις όραση ακοή γεύση, όσφρηση και 

Αµαρτάνω µε λόγια και έργα µε τη θέληση µου και χωρίς αυτή, µε γνώση 

ή άγνοια µε το νου µου και τη διάνοια είµαι αµελής και οκνηρός και για αυτό 

έχω πολλές φορές κακές και αισχρές επιθυµίες άτοπους αισχρούς ακάθαρτους, 

Για αυτές τις αµαρτίες που εξοµολογήθηκα πάτερ ενώπιων του Θεού και ενώπιόν 

σου και για άλλες αναρίθµητες που από λήθη ή άγνοια παρέλειψα να 

Το κείµενο αυτό βρέθηκε στα χειρόγραφα του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και 
µπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για την δική µας ειλικρινή εξοµολόγηση. 
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Ας επιλέξουµε! 
 
    Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου 

έρχεται να δώσει απαντήσεις, εκ του» στόµατος του 

ιδίου του Κυρίου µας, στο µεγάλο υπαρξιακό 

ερώτηµα των ανθρώπων  όλων των εποχών• µετά το 

θάνατο τι; Η κατάσταση στην οποίαν βρίσκονται, µετά την έξοδο τους απ αυτόν το

κόσµο, ο πλούσιος και ο Λάζαρος, θεµελιώνει την αµετακίνητη θέση και διδασκαλία της 

Εκκλησίας περί υπάρξεως άλλης ζωής.Τόσο ο Παράδεισος όσο και η κόλαση δεν είναι 

αποκυήµατα κάποιας νοσηρής µεσαιωνικής φαντασίας, που έφτασε, ως παράδοση, µέχρι 

τις µέρες µας, για να προξενεί φόβο και ανασφάλεια στους ανθρώπους, αλλά βιωµατικοί 

τρόποι της αγάπης του Θεού. Οι αµαρτωλοί καίγονται, όπως ο πλούσιος της παραβολής, 

που διεµαρτύρετο «οδυνώµαι εν τη φλογί ταύτη», απ την αγαπητική παρουσία του Θεού, 

γιατί δεν καθάρισαν την ψυχή τους από τα πάθη, και αυτό είναι η κόλαση τους, ενώ οι 

καθαροί στην καρδιά πιστοί χριστιανοί δέχονται το φώς του Θεού και αυτό είναι ο 

Παράδεισος τους. 

     Η καλή ή η κακή χρήση της προσωπικής ελευθερίας µας, σ αυτήν τη ζωή, µας 

οδηγεί είτε στη µία είτε στην άλλη κατάσταση, µετά την κοίµηση µας. Ο Κύριος δεν 

αφαιρεί την ελευθερία από κανέναν. Μας έδωσε το νόµο και τη διδασκαλία του και µας 

καλεί µε το «όστις θέλει» να τα εφαρµόσουµε. Ας επιλέξουµε! 

Του Αρχιµ. Νήφωνος Συριανού, Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Καρπενησίου

 

Χριστούγεννα. Έχουν χάσει το νόηµα τους;
     

     Η αντίστροφη µέτρηση για τον εορτασµό της µεγάλης εορτής

της Μητρόπολης των εορτών- που είναι τα Χριστούγεννα

ξεκινάει. Με συγκίνηση και πάλι περιµένουµε να φτάσουν οι

άγιες ηµέρες του ∆ωδεκαηµέρου που περιλαµβάνουν τον

εορτασµό της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού την

εορτή του Αγίου Βασιλείου του µεγάλου (Ηµέρα Πρωτοχρονιάς

και τα Θεοφάνεια µε τη µνήµη του Τιµίου Προδρόµου για να

µας αγιάσουν και για να µας χαρίσουν για µια α

θαλπωρή που ακτινοβολούν αυτές οι φιλόθεες ηµέρες. 

       ∆υστυχώς συχνά ακούµε ότι τα Χριστούγεννα έχουν γίνει µια εµπορική

γιορτή, αγνοώντας το πραγµατικό πνευµατικό νόηµα της εορτής ∆υστυχώς πάντα

υπάρχουν κάποιοι που εστιάζουν την προσοχή τους µόνο στα αρνητικά όλων των

καταστάσεων. Γι΄αυτὀ και παραθέτω στους φίλους µου και αναγνώστες αυτό το

κείµενο … για να προβληµατισθούν. Ας µην ξεχνάµε την ουσιαστική σηµασία της

εορτής. Τα Χριστούγεννα µας βοηθούν να ζήσουµε την ενανθρώπηση του Χρ

όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά σαν µία πραγµατικότητα του

σήµερα. ∆ιότι αυτό θα πει γιορτάζω- φεύγω από το χρόνο µου και από τον τόπο

Η κατάσταση στην οποίαν βρίσκονται, µετά την έξοδο τους απ αυτόν τον 

κόσµο, ο πλούσιος και ο Λάζαρος, θεµελιώνει την αµετακίνητη θέση και διδασκαλία της 

όσο ο Παράδεισος όσο και η κόλαση δεν είναι 

αποκυήµατα κάποιας νοσηρής µεσαιωνικής φαντασίας, που έφτασε, ως παράδοση, µέχρι 

µας, για να προξενεί φόβο και ανασφάλεια στους ανθρώπους, αλλά βιωµατικοί 

τρόποι της αγάπης του Θεού. Οι αµαρτωλοί καίγονται, όπως ο πλούσιος της παραβολής, 

που διεµαρτύρετο «οδυνώµαι εν τη φλογί ταύτη», απ την αγαπητική παρουσία του Θεού, 

ισαν την ψυχή τους από τα πάθη, και αυτό είναι η κόλαση τους, ενώ οι 

καθαροί στην καρδιά πιστοί χριστιανοί δέχονται το φώς του Θεού και αυτό είναι ο 

καλή ή η κακή χρήση της προσωπικής ελευθερίας µας, σ αυτήν τη ζωή, µας 

στη µία είτε στην άλλη κατάσταση, µετά την κοίµηση µας. Ο Κύριος δεν 

αφαιρεί την ελευθερία από κανέναν. Μας έδωσε το νόµο και τη διδασκαλία του και µας 

. Καρπενησίου 

Χριστούγεννα. Έχουν χάσει το νόηµα τους; 

αντίστροφη µέτρηση για τον εορτασµό της µεγάλης εορτής -

που είναι τα Χριστούγεννα 

Με συγκίνηση και πάλι περιµένουµε να φτάσουν οι 

∆ωδεκαηµέρου που περιλαµβάνουν τον 

εορτασµό της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, την 

εορτή του Αγίου Βασιλείου του µεγάλου Ηµέρα Πρωτοχρονιάς), 

και τα Θεοφάνεια µε τη µνήµη του Τιµίου Προδρόµου, για να 

µας αγιάσουν και για να µας χαρίσουν για µια ακόµη χρονιά, την 

υστυχώς συχνά ακούµε ότι τα Χριστούγεννα έχουν γίνει µια εµπορική 

γιορτή αγνοώντας το πραγµατικό πνευµατικό νόηµα της εορτής. ∆υστυχώς πάντα 

σοχή τους µόνο στα αρνητικά όλων των 

και παραθέτω στους φίλους µου και αναγνώστες αυτό το 

κείµενο για να προβληµατισθούν Ας µην ξεχνάµε την ουσιαστική σηµασία της 

ρώπηση του Χριστού 

όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκείνου αλλά σαν µία πραγµατικότητα του 

φεύγω από το χρόνο µου και από τον τόπο 

µου, και µπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού για να ζήσω την ιστορία του ως δική

µου ιστορία . «Σήµερον ο Χριστός γεννάται ψάλλει η Εκκλησία µας σπάζοντας τα

χρονικά και τοπικά όρια και µεταφέροντας τους πιστούς σε ένα διαρκές

παρόν.Αυτή τη δυνατότητα την δίνει µόνο η Εκκλησία Είναι σαν να µας παίρνει

από το χέρι και σαν να µας οδηγεί στη Βηθλεέµ να µας β

και να µας γονατίζει µπροστά στη φάτνη Εκεί όταν εµείς µε ταπείνωση δεχθούµε

να γίνουµε µαθητές της, µας διδάσκει το µεγάλο γεγονός πώς ο Θεός έγινε

άνθρωπος. 

        Ίσως τα Χριστούγεννα να έχουν χάσει το νόηµα τους και γι΄ αυτό ο

περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την επιφάνεια των ηµερών και όχι την βαθύτερη

σηµασία τους… Γι΄ αυτό ας περάσουµε λίγο χρόνο πρώτα µε τον ίδιο τον Χριστό

µέσα σε κάθε Ναό ιδιαίτερα στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία µέσα στη

σιγαλιά της νύκτας και ύστερα ας περάσουµε λίγο χρόνο µε τους δικούς µας

αγαπηµένους ανθρώπους. Ας δείξουµε την αγάπη µας έµπρακτα

        Ας σκεφτούµε και τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως εµείς

και έχουν ανάγκη. Ας πιστέψουµε στα όµορφα πράγµατα και ας ανακαλέσουµε

στη µνήµη µας τότε που ήµασταν µικρά παιδιά περιµένοντας πως και πώς να

έρθουν τα Χριστούγεννα. Ας αφήσουµε το µήνυµα της αγάπης να αγγίξει τις

καρδιές µας και να ζεστάνει την ψυχή µας µε καλοσύνη γαλήνη και χαρά Ας

αφήσουµε το φως του αστεριού να µας οδ

Θεία Κοινωνία σίγουρα θα κάνουµε τα καλύτερα Χριστούγεννα

Αλέξανδρος Μπαξεβάνης
 

H EΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΥ

 

    1. ∆εν αγαπώ το Θεό µε όλη µου την ψύχη

διάνοια. ∆εν έχω υπακοή στις εντολές του Κυρίου και δεν φυλάγω

τις υποσχέσεις που έδωσα στο Βάπτισµα και στην κουρά µου

ενώπιων του Θεού, των Αγγέλων , των Αγίων και των ανθρώπων

    2. ∆εν προσεύχοµαι και δεν µελετώ µε προσοχή Στις

Ακολουθίες και αγρυπνίες, ακόµη και την ώρα της Θείας

Λειτουργίας, παρίσταµαι στο Ναό χωρίς φόβο προσοχή και

ευλάβεια. Πολλές φορές έχω απρεπείς αισχρούς ακάθαρτους

και βλάσφηµους λογισµούς. 

    3. ∆εν έχω µετάνοια αληθινή, ούτε πένθος ούτε δάκρυ

εξοµολογούµαι καθαρά και µε συντριβή καρδιάς ούτε έχω αίσθηση ότι η

εξοµολόγησή µου γίνεται ενώπιων του Παντογνώστη Θεού που είναι πανταχού

πάρων και γνωρίζει τα πάντα, και τους λογισµούς και τα βάθη της καρδιάς µου

    4. Στο µυστήριο της Θ. Κοινωνίας προσέρχοµαι αναξίως χωρίς την πρέπουσα

ετοιµασία, χωρίς φόβο Θεού, πίστη και αγάπη

    5. ∆εν αγαπώ τον πλησίον όπως τον εαυτό µου

    6. ∆εν έχω αγάπη ούτε τον πρέποντα σεβασµό στον πνευµατικό µου πατέρα και

στους προεστώτες του Μοναστηριού. ∆εν

θελήµατός µου. 

     7.Είµαι υπερήφανος, αντίλογος κενόδοξος αθρωπάρεσκος φίλαυτος

φλύαρος• αργολογώ, πολυλογώ, αστεΐζοµαι και γελώ για ανόητα πράγµατα

καταλαλώ, κατακρίνω, κατηγορώ, ψεύδοµαι συκοφαντώ θυµώνω οργίζο

µνησικακώ.                                                                              

µου και µπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού, για να ζήσω την ιστορία του ως δική 

Χριστός γεννάται», ψάλλει η Εκκλησία µας σπάζοντας τα 

χρονικά και τοπικά όρια και µεταφέροντας τους πιστούς σε ένα διαρκές 

παρόν Αυτή τη δυνατότητα την δίνει µόνο η Εκκλησία. Είναι σαν να µας παίρνει 

από το χέρι και σαν να µας οδηγεί στη Βηθλεέµ• να µας βάζει µέσα στο σπήλαιο 

και να µας γονατίζει µπροστά στη φάτνη. Εκεί, όταν εµείς µε ταπείνωση δεχθούµε 

να γίνουµε µαθητές της µας διδάσκει το µεγάλο γεγονός, πώς ο Θεός έγινε 

σως τα Χριστούγεννα να έχουν χάσει το νόηµα τους και γι΄ αυτό οι 

περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την επιφάνεια των ηµερών και όχι την βαθύτερη 

Γι΄ αυτό ας περάσουµε λίγο χρόνο πρώτα µε τον ίδιο τον Χριστό 

µέσα σε κάθε Ναό ιδιαίτερα στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία µέσα στη 

α ας περάσουµε λίγο χρόνο µε τους δικούς µας 

αγαπηµένους ανθρώπους Ας δείξουµε την αγάπη µας έµπρακτα.  

ς σκεφτούµε και τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως εµείς 

και έχουν ανάγκη Ας πιστέψουµε στα όµορφα πράγµατα και ας ανακαλέσουµε 

τη µνήµη µας τότε που ήµασταν µικρά παιδιά, περιµένοντας πως και πώς να 

έρθουν τα Χριστούγεννα Ας αφήσουµε το µήνυµα της αγάπης να αγγίξει τις 

καρδιές µας και να ζεστάνει την ψυχή µας µε καλοσύνη, γαλήνη και χαρά. Ας 

αφήσουµε το φως του αστεριού να µας οδηγήσει στο Θεό. Με εξοµολόγηση και 

Θεία Κοινωνία σίγουρα θα κάνουµε τα καλύτερα Χριστούγεννα. 

Αλέξανδρος Μπαξεβάνης 

ΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΥ 

µε όλη µου την ψύχη, την καρδιά και την 

διάνοια ∆εν έχω υπακοή στις εντολές του Κυρίου και δεν φυλάγω 

τις υποσχέσεις που έδωσα στο Βάπτισµα και στην κουρά µου 

ενώπιων του Θεού των Αγγέλων των Αγίων και των ανθρώπων.  

∆εν προσεύχοµαι και δεν µελετώ µε προσοχή. Στις ιερές  

Ακολουθίες και αγρυπνίες ακόµη και την ώρα της Θείας 

Λειτουργίας παρίσταµαι στο Ναό χωρίς φόβο, προσοχή και 

ευλάβεια Πολλές φορές έχω απρεπείς, αισχρούς, ακάθαρτους 

∆εν έχω µετάνοια αληθινή ούτε πένθος ούτε δάκρυα. ∆εν 

εξοµολογούµαι καθαρά και µε συντριβή καρδιάς• ούτε έχω αίσθηση ότι η 

εξοµολόγησή µου γίνεται ενώπιων του Παντογνώστη Θεού, που είναι πανταχού 

πάρων και γνωρίζει τα πάντα και τους λογισµούς και τα βάθη της καρδιάς µου. 

νωνίας προσέρχοµαι αναξίως, χωρίς την πρέπουσα 

ετοιµασία χωρίς φόβο Θεού πίστη και αγάπη. 

∆εν αγαπώ τον πλησίον όπως τον εαυτό µου. 

∆εν έχω αγάπη ούτε τον πρέποντα σεβασµό στον πνευµατικό µου πατέρα και 

στους προεστώτες του Μοναστηριού. ∆εν έχω τέλεια υπακοή και εγκοπή του 

Είµαι υπερήφανος αντίλογος, κενόδοξος, αθρωπάρεσκος, φίλαυτος, 

φλύαρος αργολογώ πολυλογώ, αστεΐζοµαι και γελώ για ανόητα πράγµατα, 

καταλαλώ κατακρίνω κατηγορώ, ψεύδοµαι, συκοφαντώ, θυµώνω, οργίζοµαι και   

                                                                              (Η συνέχεια πίσω) 


