
 

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

� ΤΡΙΤΗ 24-12-19  Ώρα  6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες-
Ο Μεγάλος Εσπερινός  των Χριστουγέννων και η Θ.Λειτουργία  

του Μεγάλου Βασιλείου. 
 

Ώρα 5.00 μ.μ Το Μεγάλο Απόδειπνο  και η «Υποδοχή»  της  Δεσποτικής
Εικόνος της Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  των Ιεροσολύμων .

 

� ΤΕΤΑΡΤΗ  25-12-19  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:

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

 
� ΠΕΜΠΤΗ   26-12-19 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία.

 
�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-19 Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία.

Μνημόσυνο   του   αειμνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια ( +27

 

�ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 29-12-19: Θ.Λειτουργία.

 

�ΤΕΤΑΡΤΗ  1-1-20 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής 
Βασιλόπιττας. 

 

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς
του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»

Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου:

                                         �ΠΕΜΠΤΗ   2-1-20  ώρα  5.00 μ.μ:
Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3 -1-20 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία

         Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας.
 

Ώρα 5.00 μ.μ :Οι Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός.
 

� ΣΑΒΒΑΤΟ  4-1-19:Οσίας Συγκλητικής :Θ.Λειτουργία μετά Κολλύβων.
 

�ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 5-1-20:Θ.Λειτουργία 
-Μεγάλος Αγιασμός. 

 
Ώρα 5.00 μ.μ.Ο Μεγάλος Εσπερινός των Θεοφανείων.  

 
�ΔΕΥΤΕΡΑ   6-1-19  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:

Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.
 

� ΤΡΙΤΗ   7-1-20 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.
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και η Θ.Λειτουργία   

«Υποδοχή»  της  Δεσποτικής 
ων Ιεροσολύμων . 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 

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

Θ.Λειτουργία. 

Θεία  Λειτουργία. 
( +27-12-1996 ). 

Θ.Λειτουργία. 

Αγ.Βασιλείου:           

Ευλογία Ενοριακής 

Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου 

γγύης»-  
Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου: 

ώρα  5.00 μ.μ: 
Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών. 

Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία-  
μας. 

Εσπερινός. 

:Θ.Λειτουργία μετά Κολλύβων. 

 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 
ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 

Θ.Λειτουργία. 
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Μηνιαία  Έκδοση του Ιερού Ε

Αγίου Νικολάου του Νέου
  Τηλ.& 

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou

ΕΤΟΣ  ΙΘ΄ • ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 

 
Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού 

Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών 
Τηλ.& fax 2262024282 

INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    2019  • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 154 
 



      Σκέψεις  
       για τον νέο  

         χρόνο 
 

 

…Όταν παίρνεις, γεµίζουν τα χέρια σου... Όταν δίνεις, γεµίζει η 

ψυχή σου.. 
…Στα πολλά λόγια, µην ακούς τίποτα...στα λίγα, όλα.

…Ποτέ µην αγγίξεις µια καρδιά, εάν δεν είσαι άξιος να την 

προστατεύσεις.. 
…Ωριµότητα είναι να χρησιµοποιείς το χαµόγελο σου, όταν ο άλλος 

περιµένει τον θυµό σου.. 
…Όταν σε αγαπούν, οµορφαίνεις..  

…Κάποιοι όταν βολεύονται ξεχνούν.. 
…Μέχρι να καταλάβεις ότι τελικά οι γονείς σου είχαν δίκαιο αρχίζουν 

τα παιδιά σου να σου λένε ότι έχεις άδικο.. 
…Πρόσεξε τις σκέψεις σου όταν 

είσαι µόνος και τα λόγια σου 

όταν είσαι µε πολλούς...

…Να χαλάς χατήρια,

µαθαίνεις ανθρώπους.....

…Γερνάς όταν µαυρίσει η ψυχή 

σου και όχι όταν ασπρίσουν τα 

µαλλιά σου..  

…Κάποιοι έχουν συνδέσει την 

καρδιά τους µε το 

πορτοφόλι...και όταν τους 

ζητήσεις κάτι από το πορτοφόλι 

νοµίζουν ότι θα τους πάρεις την 

καρδιά... 

 

Όταν δίνεις, γεµίζει η 

Στα πολλά λόγια, µην ακούς τίποτα...στα λίγα, όλα.. 
Ποτέ µην αγγίξεις µια καρδιά, εάν δεν είσαι άξιος να την 

Ωριµότητα είναι να χρησιµοποιείς το χαµόγελο σου, όταν ο άλλος 

Μέχρι να καταλάβεις ότι τελικά οι γονείς σου είχαν δίκαιο αρχίζουν 

Πρόσεξε τις σκέψεις σου όταν 

είσαι µόνος και τα λόγια σου 

όταν είσαι µε πολλούς... 
Να χαλάς χατήρια, να 

ανθρώπους..... 

ν µαυρίσει η ψυχή 

σου και όχι όταν ασπρίσουν τα 

 

άποιοι έχουν συνδέσει την 

καρδιά τους µε το 

πορτοφόλι...και όταν τους 

ζητήσεις κάτι από το πορτοφόλι 

νοµίζουν ότι θα τους πάρεις την 

Πλησιάζουν  

Όλοι µιλούν για το άρωµα και το πνεύµα των 

Χριστουγέννων.

µέσα από τα πολύχρωµα στολίδια και τις 

φωτεινές βιτρίνες την χαρά των Χριστουγέννων.

Όλα µάταια, όµως.Χριστούγεννα χωρίς την αιτία 

της εορτής, χωρίς Χριστό, δεν είναι εορτή. Ανάβουν τόσα φώτα, γιατί 

λείπειτο αληθινό Φως. 

Με τον Χριστό στην ζωή µας ευωδιάζει και φωτίζεται η ψυχή µας, γεµίζει 

αληθινή χαρά, όλα πλέον γίνονται γιορτή και πανηγύρι.Πλησιάζουν 

Χριστούγεννα. Έχουµε χρόνο να προετοιµαστούµε κατάλληλα. Ας 

εορτάσουµε αληθινά τα Χριστούγεννα µαζί µε τον Χριστό.

Ας γευθούµε την αληθινή χαρά, που πηγάζει από το σπήλαιο της 

Βηθλεέµ.Η Γέννηση του Χριστού φέρνει πάλι την ελπίδα στον κόσµο, 

διαλύοντας το σκοτάδι, που τον είχε δεσµευµένο, πληµµυρίζοντάς τον µε 

το ουράνιο Φως, δείχνοντάς του καθαρά την οδό της σωτηρίας 

Χριστούγεννα!                         †Αρχιµ. Βαρθολοµαίος

 

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
 

Στις 18 Ιανουαρίου 2020

Ιερός Κοιμητηριακός Ναός
Προστάτη του 

Αλεξανδρείας του Μεγάλου 
 

…Παρασκευή 17/1/20 ώρα 5.00
ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ.

…Σάββατο 18/1/20 ώρα 7.00
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ

 

Κατά την διάρκεια των Ιερών 

τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

 

 Χριστούγεννα…. 

Όλοι µιλούν για το άρωµα και το πνεύµα των 

Χριστουγέννων. Ψάχνουν απεγνωσµένα να βρουν 

µέσα από τα πολύχρωµα στολίδια και τις 

φωτεινές βιτρίνες την χαρά των Χριστουγέννων. 

Όλα µάταια, όµως.Χριστούγεννα χωρίς την αιτία 

της εορτής, χωρίς Χριστό, δεν είναι εορτή. Ανάβουν τόσα φώτα, γιατί 

Με τον Χριστό στην ζωή µας ευωδιάζει και φωτίζεται η ψυχή µας, γεµίζει 

αληθινή χαρά, όλα πλέον γίνονται γιορτή και πανηγύρι.Πλησιάζουν 

Χριστούγεννα. Έχουµε χρόνο να προετοιµαστούµε κατάλληλα. Ας 

εορτάσουµε αληθινά τα Χριστούγεννα µαζί µε τον Χριστό. 

Ας γευθούµε την αληθινή χαρά, που πηγάζει από το σπήλαιο της 

Βηθλεέµ.Η Γέννηση του Χριστού φέρνει πάλι την ελπίδα στον κόσµο, 

διαλύοντας το σκοτάδι, που τον είχε δεσµευµένο, πληµµυρίζοντάς τον µε 

το ουράνιο Φως, δείχνοντάς του καθαρά την οδό της σωτηρίας του.Καλά 

Αρχιµ. Βαρθολοµαίος Καθηγούµενος της Ι.Μ Εσφιγµένο 

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

18 Ιανουαρίου 2020 εορτάζει και Πανηγυρίζει ο 

Ιερός Κοιμητηριακός Ναός την μνήμη του δεύτερου 

Προστάτη του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου 
του Μεγάλου  με το εξής πρόγραμμα: 

Παρασκευή 17/1/20 ώρα 5.00 μ.μ ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  

ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ. 

Σάββατο 18/1/20 ώρα 7.00 π.μ: ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 

Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 

Κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε Προσκύνηση 

τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. 


