
Γλυκύτατε Ιησού…. 
 
 

ύριε µου, σήµερα ήθελα να Σου πω πως θέλω να 

ανήκω σε Σένα. Σου το ΄πα κι άλλες φορές. Το 

ξέχασα όµως αρκετές φορές από τότε. Σήµερα µε 

βοηθείς να Σου το ξαναζητήσω. 

     Σ’ ευχαριστώ και Σε παρακαλώ, αυτό το δώρο χάρισέ το 

στο παιδί Σου. Βοήθησέ µε, µέχρι το βράδυ αυτό να 

σκέπτοµαι. Κύριε, Σύ ξέρεις τις πληγές µου. Ξέρεις όµως και 

την προσπάθειά µου. 

     Το όνοµά Σου στα χείλη µου το έχω συχνά. Και η 

επίκληση αυτή κάνει θαύµατα. Γλυκύτατε Ιησού, βοήθησέ µε 

να Σου κουβεντιάζω πιο συχνά. 

      Όταν µου έρχεται το κύµα του κακού τότε να Σου κουβεντιάζω πιο πολύ για να περνά η 

µπόρα. Κι αν τα κύµατα µε βρέξουν, και µε βρέχουν συχνά, Σύ µην αφήσεις τη βάρκα µου να 

τσακιστεί. 

Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη 
 

... Μόνο του Ναζωραίου η 
Πίστη έχει κενό µνηµείο ...

 

Αν ... οπισθοβατήσουµε σε όλες τις 
άλλες" θρησκείες" θα βρεθούµε 

µπροστά στους πλανεµένους 
δηµιουργούς τους ...

Στην δική µας πίστη θα πέσουµε 
στην αγκαλιά των Αποστόλων εκεί 

στο Υπερώο ...

Όλων των άλλων οι "θρησκείες'' 
έχουνε µνήµατα µε τους αρχηγούς 

τους µέσα 

... Μόνο του Ναζωραίου η Πίστη έχει 
κενό µνηµείο ...

∆ηµήτριος Παναγόπουλος
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MΕΓΑΛΟΒ∆ΟΜΑ∆Ο  ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

●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

●ΑΓΙΑ ΚΑΙ 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
χοροστατούντος του Σεβ.Ποιµενάρχου µας κ Γεωργίου

●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 ανεγειρόµενο Ναό
                της Αγίας Ζώνης στο  Κοιµητήριο µας. 

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία του Ε̟ιταφίου Θρήνου

9.00 µ.µ: Η  Λιτάνευση του Ε̟ιταφίου

Ενορίας µας(Στην ̟εριοχή του Τέννις

●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 ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

6.30 µ.µ: Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης

●∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Αγίου Γεωργίου 7.00 ̟.µ: Θ.Λειτουργία

●ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Αγίου Μάρκου-Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ

και Ειρήνης: Θ.Λειτουργία. 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Ευλογία και διαµοίραση των Βαΐων. 

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Προηγιασµένη Θ Λειτουργία. 

Η Ακολουθία του Νυµφίου. 

Θ Κοινωνία ασθενών κλ) 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία. 

Η Ακολουθία του Μυστικού ∆εί̟νου  
χοροστατούντος του Σεβ Ποιµενάρχου µας κ.Γεωργίου. 

Βασιλείου. 

Ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων). 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ο Εσ̟ερινός. 

Τέλεση Τρισαγίου υ̟έρ των κεκοιµηµένων στον ανεγειρόµενο  Ναό  

Η Ακολουθία του Ε̟ιταφίου Θρήνου. 

Λιτάνευση του Ε̟ιταφίου ̟εριοχή της 

Στην ̟εριοχή του Τέννις). 

̟ µ Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 

εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης. 

Θ Λειτουργία. 

Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 

Μη φύγεις µετά 

ρκετοί άνθρωποι έχουµε ένα κακό ελάττωµα. Επιδιώκουµε να 

αρπάξουµε το καλό, χωρίς να ανταποδώσουµε αγάπη. Στην 

προκειµένη περίπτωση, θέλουµε την ευλογία της 

Εκκλησίας, χωρίς την πραγµατική ένωση µε τον Χριστό.Όλη

πνευµατική προετοιµασία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

καθώς και οι Ιερές Ακολουθίες της, γίνονται γι’ αυτήν την ιερή 

στιγµή, τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως.

       Ο Θεός ενσαρκώθηκε και έγινε όµοιος µε το δηµιούργηµά του. ∆ε 

θέλησε να κάθεται σε θρόνο ως εξουσιαστής αλλά ήρθε για να δώσει το 

παράδειγµα της ταπεινώσεως και για να γνωρίσουµε ότι ο Θεός 

¨ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ¨. Ο Χριστός µας λέει: «γνωρίζετε λεπτοµερώς όλα 

όσα υπέµεινα για σας, άνθρωποί µου. Όντας Θεός, πήρα σάρκα για σας 

και γεννήθηκα όντας αόρατος, εµφανίστηκα για σας στη γη και περπάτησα

καταδιώχθηκα, λιθοβολήθηκα· όντας αναµάρτητος, για σας καταδικάστηκα

κρίµα και αιτία, για σας υπέµεινα να µε ραπίσουν και να µε φτύσουν δίχως πάθη και αµαρτίες, 

σταυρώθηκα για σας· όντας αθάνατος, θανατώθηκα για σας, και µάλιστα µε θάνατο που είχαν οι 

χειρότεροι εγκληµατίες· για σας µου άνοιξαν µε λόγχη την πλευρά, και µε πότισαν ξίδι επάνω στο 

σταυρό, ανακατωµένο µε χολή· και πάσχοντας και υποφέροντας όλα τούτα καρφωµ

σταυρό, δεν οργίστηκα· κι όταν µε κοροΐδευαν, δεν τους καταράστηκα, εγώ ο Κύριος και ∆εσπότης, 

που είµαι πάνω και πέρα απ’ όλα τα εγκλήµατα. Όλα τούτα τα υπέµεινα για σας, για να σας κάνω 

αγίους, άξιους για τον ουρανό· σας χάρισα τη Βασιλεία

αιώνιο παράδεισο· όλους σας ονόµασα αδέλφια µου

Πνεύµα. Κ’ εσείς, άνθρωποί µου, τί υποµείνατε για µένα;» (Προσευχή Οσίου Εφραίµ του Σύρου)

       Εµείς αδελφοί µου, ούτε λίγη ώρα µετά το ¨Χριστός Ανέστη¨ δε µπορούµε να υποµείνουµε για 

Εκείνον που κατήργησε το θάνατο και µας χάρισε την αιώνια ζωή. Προτιµούµε τη µαγειρίτσα και 

την καλή παρέα. Ξεχνάµε όµως, ότι όλα Εκείνος τα δίνει και όλα Εκείνος τα παίρνει…

Καλή Ανάσταση!
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 το <Χριστός Ανέστη>! 
 

ρκετοί άνθρωποι έχουµε ένα κακό ελάττωµα. Επιδιώκουµε να 

αρπάξουµε το καλό, χωρίς να ανταποδώσουµε αγάπη. Στην 

προκειµένη περίπτωση, θέλουµε την ευλογία της 

Εκκλησίας, χωρίς την πραγµατική ένωση µε τον Χριστό.Όλη η 

πνευµατική προετοιµασία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

καθώς και οι Ιερές Ακολουθίες της, γίνονται γι’ αυτήν την ιερή 

στιγµή, τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. 

Ο Θεός ενσαρκώθηκε και έγινε όµοιος µε το δηµιούργηµά του. ∆ε 

σε θρόνο ως εξουσιαστής αλλά ήρθε για να δώσει το 

παράδειγµα της ταπεινώσεως και για να γνωρίσουµε ότι ο Θεός 

Ο Χριστός µας λέει: «γνωρίζετε λεπτοµερώς όλα 

όσα υπέµεινα για σας, άνθρωποί µου. Όντας Θεός, πήρα σάρκα για σας 

αόρατος, εµφανίστηκα για σας στη γη και περπάτησα· για σας πείνασα, 

όντας αναµάρτητος, για σας καταδικάστηκα· χωρίς να έχω κανένα 

κρίµα και αιτία, για σας υπέµεινα να µε ραπίσουν και να µε φτύσουν δίχως πάθη και αµαρτίες, 

όντας αθάνατος, θανατώθηκα για σας, και µάλιστα µε θάνατο που είχαν οι 

για σας µου άνοιξαν µε λόγχη την πλευρά, και µε πότισαν ξίδι επάνω στο 

και πάσχοντας και υποφέροντας όλα τούτα καρφωµένος επάνω στο 

κι όταν µε κοροΐδευαν, δεν τους καταράστηκα, εγώ ο Κύριος και ∆εσπότης, 

που είµαι πάνω και πέρα απ’ όλα τα εγκλήµατα. Όλα τούτα τα υπέµεινα για σας, για να σας κάνω 

σας χάρισα τη Βασιλεία των Ουρανών σας έκαµα δώρο τον αµάραντο 

όλους σας ονόµασα αδέλφια µου· σας πρόσφερα στον Πατέρα· σας έστειλα το άγιο 

Πνεύµα. Κ’ εσείς, άνθρωποί µου, τί υποµείνατε για µένα;» (Προσευχή Οσίου Εφραίµ του Σύρου) 

ε λίγη ώρα µετά το ¨Χριστός Ανέστη¨ δε µπορούµε να υποµείνουµε για 

Εκείνον που κατήργησε το θάνατο και µας χάρισε την αιώνια ζωή. Προτιµούµε τη µαγειρίτσα και 

την καλή παρέα. Ξεχνάµε όµως, ότι όλα Εκείνος τα δίνει και όλα Εκείνος τα παίρνει… 

Καλή Ανάσταση! 

  


