
 

Αχ! ξεχασµένο αντίδωρο…… ξεχασµένη ευλάβεια……
 

Είναι θλιβερή η εικόνα να βλέ̟ει κανείς

εξερχόµενος α̟ό τον ναό αντίδωρα αφηµένα στο
̟αραθύρι, στην γλάστρα…… Αχ ξεχασµένο

αντίδωρο…… ξεχασµένη ευλάβεια

 

Ίσως αυτή την φορά να είναι λίγο σκληρό λίγο

ξινό δεν έχουµε διαγωνισµό(master chef) κά̟οιες
ψυχές µε µεράκι, αγά̟η και δύο δράµια

̟ροσευχή το ̟ροσέφεραν δεν θα δηλητηριαστείς µην φοβάσαι Και σκέψου
κά̟οτε βλέ̟ανε στο δρόµο ένα κοµµάτι ψωµάκι και σκύβανε, το φιλούσαν µε τιµή

και το έτρωγαν κάνοντας τον σταυρό τους…… Κι αν σου ξεραθεί λένε κά̟οιοι
γεροντάδες το µουσκεύεις στον αγιασµό (όχι στον καφέ) και το τρώγεις

 

Πόσο χαίροµαι όταν βλέ̟ω ψυχούλες να έρχονται µε σταυρωµένες τις χούφτες τους
̟εριµένοντας να τους ενα̟οθέσεις την ευλογία τούτη (και όχι για να το βουτήξουν

σαν αρ̟ακτικά……), φιλούν το χέρι του ̟α̟̟ούλη ̟ου ̟ριν α̟ό λίγο τους
̟ροσέφερε τον Χριστό και µε χαµόγελο (ναι-ναι υ̟άρχουν χριστιανοί ̟ου

χαµογελούν…..) στα χείλη(και την καρδιά) α̟οχωρούν κρατώντας µέσα τους σαν
̟ολύτιµο θησαυρό την ευλογία της εµ̟ειρίας της Θείας Λειτουργιάς Βλέ̟εις

υ̟άρχουν τό̟οι ̟ου οι καµ̟άνες δεν χτυ̟ούν…… δεν έχουν αυτήν την
̟αρηγοριά…..) 

 

Υ.Γ Τις ̟ετσέτες ̟ου βάζουµε το ̟ρόσφορο τις ̟λένουµε µε καθαρό σα̟ούνι όχι µε
α̟ορρυ̟αντικό διότι το άρωµα ‘’̟ερνάει’’ στο ̟ρόσφορο
 

ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 
ΤίΤίΤίΤί    χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται;;;; 
 

Ὅπως θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, νά μᾶς συγχωρεῖ, νά 
παραβλέπει τά σφάλματά μας, νά μᾶς παρακολουθεῖ, νά μᾶς 
προστατεύει ἡ πρόνοιά Του, ἔτσι κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε αὐτά τά ἴδια 
στόν ἀδελφό μας. Ἡ συγγνώμη δέν ἔχει κόπο, δέν ἔχει δυσκολία. Τί 
χρειάζεται; Χρειάζεται ταπείνωση. 

Δίνοντας τήν συγγνώμη στόν ἄλλο, θά πάρουμε τήν 
συγχώρηση τῶν ἀναρίθμητων ἁμαρτημάτων μας καί θά ἔχουμε ὅλο τό 
δικαίωμα νά ποῦμε στόν Θεό: «Κύριε, ὅ,τι μοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι τούς 
συγχώρησα, τούς ἔδωσα ὁλόκαρδα τήν συγγνώμη μου καί τήν ἀγάπη 
μου κατά τό Εὐαγγέλιό Σου, κατά τόν Λόγο Σου. Τώρα ζητῶ κι ἐγώ νά 
ἐκφράσεις τήν ἀγάπη Σου ἐπάνω μου καί νά συγχωρήσεις τά δικά μου 
ἁμαρτήματα. 
 

προηγούμενος προηγούμενος προηγούμενος προηγούμενος ἘἘἘἘφραίμ Φιλοθεΐτης (φραίμ Φιλοθεΐτης (φραίμ Φιλοθεΐτης (φραίμ Φιλοθεΐτης (ἈἈἈἈριζόνας) (+ 2019ριζόνας) (+ 2019ριζόνας) (+ 2019ριζόνας) (+ 2019) 
 

Αχ! ξεχασµένο αντίδωρο…… ξεχασµένη ευλάβεια…… 

Είναι θλιβερή η εικόνα να βλέ̟ει κανείς 

εξερχόµενος α̟ό τον ναό αντίδωρα αφηµένα στο 

̟αραθύρι στην γλάστρα…… Αχ! ξεχασµένο 

αντίδωρο ξεχασµένη ευλάβεια…… 

Ίσως αυτή την φορά να είναι λίγο σκληρό, λίγο 

ξινό δεν έχουµε διαγωνισµό(master chef) κά̟οιες 

ψυχές µε µεράκι αγά̟η και ‘’δύο δράµια’’ 

̟ροσευχή το ̟ροσέφεραν δεν θα δηλητηριαστείς µην φοβάσαι…… Και σκέψου 

κά̟οτε βλέ̟ανε στο δρόµο ένα κοµµάτι ψωµάκι και σκύβανε, το φιλούσαν µε τιµή 

ντας τον σταυρό τους Κι αν σου ξεραθεί λένε κά̟οιοι 
γεροντάδες το µουσκεύεις στον αγιασµό όχι στον καφέ) και το τρώγεις. 

Πόσο χαίροµαι όταν βλέ̟ω ψυχούλες να έρχονται µε σταυρωµένες τις χούφτες τους 

αι όχι για να το βουτήξουν 

σαν αρ̟ακτικά φιλούν το χέρι του ̟α̟̟ούλη ̟ου ̟ριν α̟ό λίγο τους 

ναι υ̟άρχουν χριστιανοί ̟ου 

χαµογελούν στα χείλη και την καρδιά α̟οχωρούν κρατώντας µέσα τους σαν 

ό την ευλογία της εµ̟ειρίας της Θείας Λειτουργιάς (Βλέ̟εις 

υ̟άρχουν τό̟οι ̟ου οι καµ̟άνες δεν χτυ̟ούν δεν έχουν αυτήν την 

Υ Γ Τις ̟ετσέτες ̟ου βάζουµε το ̟ρόσφορο τις ̟λένουµε µε καθαρό σα̟ούνι όχι µε 
στο ̟ρόσφορο. 
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H αξία της ταπείνωσης!
 

       Ο Χριστός σταυρώθηκε, τον 
έφτυσαν, τον ράπισαν, του φέρθηκαν 

σαν να είναι ο τελευταίος άνθρωπος 
επί της    γης.  

 

      Μας έδειξε ότι αυτός ο δρόμος 

ωφελεί τον άνθρωπο: "Μάθετε απ' 
εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη 

καρδία". 
 

      Ωφελεί τον 
άνθρωπο να δέχεται 

την υποτίμηση. Ο 
ταπεινός δεν έχει να 

πέσει από πουθενά, 

γιατί είναι κάτω 
από όλους και από 

όλα και γι' αυτό 
σώζει όλους και 

όλα. 

 

      "Σήμερα στην 
εποχή μας που όλα 

είναι δύσκολα και 

οι πάντες μας υπο-
τιμούν και μας 

υποβιβάζουν είναι 
μια χρυσή ευκαιρία 

να μπούμε στην 

ταπεινοφροσύνη". 
 

π.Ανανίας Κουστένης 

αξία της ταπείνωσης! 

Χριστός σταυρώθηκε, τον 
έφτυσαν, τον ράπισαν, του φέρθηκαν 

σαν να είναι ο τελευταίος άνθρωπος 

ας έδειξε ότι αυτός ο δρόμος 

ωφελεί τον άνθρωπο: "Μάθετε απ' 
εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη 

ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ
Ιερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της Σαρακοστής

※ Προηγιασμένη Θεία ΛειτουργίαΠροηγιασμένη Θεία ΛειτουργίαΠροηγιασμένη Θεία ΛειτουργίαΠροηγιασμένη Θεία Λειτουργία    (Τετάρτη 5.00 μ.μ και 
Παρασκευή 7.00 π.μ) 
※ Όρθρος, Ώρες,Όρθρος, Ώρες,Όρθρος, Ώρες,Όρθρος, Ώρες,     ΕσπερινόςΕσπερινόςΕσπερινόςΕσπερινός (Κάθε πρωί)
※ Κατανυκτικός Κατανυκτικός Κατανυκτικός Κατανυκτικός ΕσπερινόςΕσπερινόςΕσπερινόςΕσπερινός (Κυριακή 5.00 μ.μ)
※ Μεγάλο ΑπόδειπνοΜεγάλο ΑπόδειπνοΜεγάλο ΑπόδειπνοΜεγάλο Απόδειπνο (Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη 5.00 μ.μ)
※ Χαιρετισμοί της ΘεοτόκουΧαιρετισμοί της ΘεοτόκουΧαιρετισμοί της ΘεοτόκουΧαιρετισμοί της Θεοτόκου (Παρασκευή 7.30 μ.μ)
※Θ.Λειτουργία με κόλλυβαΘ.Λειτουργία με κόλλυβαΘ.Λειτουργία με κόλλυβαΘ.Λειτουργία με κόλλυβα (Σάββατο 7.00
※ Κυριακάτικη Θεία ΛειτουργίαΚυριακάτικη Θεία ΛειτουργίαΚυριακάτικη Θεία ΛειτουργίαΚυριακάτικη Θεία Λειτουργία (7.00 
 

Η σιωπή
Η σιωπή συντροφεύει τις µεγάλες ώρες των αγίων, τις ιερές ώρες 

της περισυλλογής, της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτοµεµψίας, της 

µελέτης, της προσευχής. Η σιωπή καλύπτει την έρευνα, την 

αγρυπνία, την ανακάλυψη του σοφού επιστήµονα. Η σιωπή σκεπάζει 

το µαρτύριο 

δυστυχισµένου.Τις ώρες της σιωπής τελεσιουργούνται τα µεγάλα θαύµατα, οι 

αδιαφήµιστες ηρωικές πράξεις, οι µυστικές προσωπικές επαναστάσεις, η γνωριµία µε τον 

άγνωστο εαυτό µας. Έτσι έχουµε τη σηµαντική σιωπή του αγίου, τ

σοφού, την υποµονετική σιωπή του ήρωα, την ακριβή σιωπή του υποµονετικού κι 

επίµονου, την ευαγγελική σιωπή του αυτοθυσιαζόµενου.

ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθηνολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ, 

αλλοιώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σηµαντικά, τα καίρια και ιερά.

την ανάπαυση στη χρυσή σιωπή, την πολύτιµη ακοή, τη βιωµατικότητα των απαραίτητων 

λόγων. Χρειάζεται µία αντίσταση στους πρόχειρους κι εύκολους λόγους. Αξίζει να 

καταλαγιάσουµε, να ησυχάσουµε, να ξαποστάσουµε

χαµηλία φωνή του Θεού, την εναγώνια φωνή της συνειδήσεώς µας, τη διδακτική φωνή 

του ιερού παρελθόντος, για να µετανοήσουµε ειλικρινά.

                                         

Η Ενορία µας ̟άει Κι α̟ό

Την Κυριακή της Σταυρο̟ροσκυνήσεως Μαρτίου

µ.µθα αναχωρήσουµε για το
«Ελληνικός Κόσµος

της Μιµής Ντενίση

στις δυσκολίες,τις ̟ερι̟έτειες και τα ̟αθηµατα των Μικρασιατών

µετα τον ξεριζωµό α̟ο τις Πατρογονικές τους εστίες

συµµετοχης στο τηλ.2262024282. 

 

ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ    
Ιερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΙερές  Ακολουθίες  της Σαρακοστής    

(Τετάρτη 5.00 μ.μ και 

(Κάθε πρωί) 

(Κυριακή 5.00 μ.μ) 

(Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη 5.00 μ.μ) 

(Παρασκευή 7.30 μ.μ) 
(Σάββατο 7.00-9.00 π.μ) 

(7.00 - 10.00 π.μ) 

Η σιωπή    
Η σιωπή συντροφεύει τις µεγάλες ώρες των αγίων, τις ιερές ώρες 

της περισυλλογής, της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτοµεµψίας, της 

µελέτης, της προσευχής. Η σιωπή καλύπτει την έρευνα, την 

αγρυπνία, την ανακάλυψη του σοφού επιστήµονα. Η σιωπή σκεπάζει 

το µαρτύριο του πονεµένου, του αναγκεµένου, του 

δυστυχισµένου.Τις ώρες της σιωπής τελεσιουργούνται τα µεγάλα θαύµατα, οι 

αδιαφήµιστες ηρωικές πράξεις, οι µυστικές προσωπικές επαναστάσεις, η γνωριµία µε τον 

άγνωστο εαυτό µας. Έτσι έχουµε τη σηµαντική σιωπή του αγίου, την κορυφαία σιωπή του 

σοφού, την υποµονετική σιωπή του ήρωα, την ακριβή σιωπή του υποµονετικού κι 

επίµονου, την ευαγγελική σιωπή του αυτοθυσιαζόµενου. Κουραστήκαµε από την 

ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθηνολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ, 

ώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σηµαντικά, τα καίρια και ιερά. Έχουµε ανάγκη από 

την ανάπαυση στη χρυσή σιωπή, την πολύτιµη ακοή, τη βιωµατικότητα των απαραίτητων 

Χρειάζεται µία αντίσταση στους πρόχειρους κι εύκολους λόγους. Αξίζει να 

να ησυχάσουµε, να ξαποστάσουµε για ν' ακούσουµε µέσα στην ησυχία τη 

χαµηλία φωνή του Θεού, την εναγώνια φωνή της συνειδήσεώς µας, τη διδακτική φωνή 

για να µετανοήσουµε ειλικρινά. 

                                         Μακαριστός Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης 

Η Ενορία µας ̟άει «Κι α̟ό Σµύρνη…Σαλονίκη». 

Κυριακή της Σταυρο̟ροσκυνήσεως 22 Μαρτίου 2020 στις 3.00 

θα αναχωρήσουµε για το «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισµού 

Ελληνικός Κόσµος» ό̟ου θα ̟αρακολουθήσουµε το έργο 

Ντενίση «Κι α̟ό Σµύρνη…Σαλονίκη» ̟ου αναφέρεται 
στις δυσκολίες τις ̟ερι̟έτειες και τα ̟αθηµατα των Μικρασιατών 

µετα τον ξεριζωµό α̟ο τις Πατρογονικές τους εστίες. Πληροφορίες και δηλωσεις 


