
 

Πορεία προς την Βηθλεέµ.
 

Αυτές τις ηµέρες

Σαρανταήµερου καλόν είναι όλο

ταυτίζουµε  την καθηµε

τον σωτηριολογικό 

µητροπόλεως των εορτών, τα 

Χριστούγεννα  πράγµα που γίνεται 

κατaφανές από την λειτουργική πράξη 

της Εκκλησίας µας, η οποία µας εισάγει 

σε κλίµα προετοιµασίας σαράντα µέρες πριν την Μεγάλη Δεσποτική Εορτή.

Έτσι λοιπόν στην Ενορία µας ήδη  τελ

Σαρανταλείτουργο που άρχισε στις  15 Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί

θέλει ο Θεός ,στις 25 Δεκεµβρίου  ώστε διά της µεταλήψεως του Σώµατος 

και Αίµατος του Χριστού, να στολίζουµε και να φωτίζουµε όντως τις 

ψυχοσωµατικές µας υπάρξεις αλλά και µε την Λειτουργική µνηµόνευση των 

ονοµάτων των ζώντων και των κεκοιµηµένων µας  να ωφεληθούµε

ωφελήσουµε. 

Επίσης, κατ' αυτή την περίοδο µε την αφύπνιση της φιλοτιµίας και 

της φιλανθρωπίας  µας ας αναζητήσουµε  εντονότερα τους ελαχίστους 

αδελφούς µεσα από την ελεηµοσύνη και ας καθαρίσουµε τις ψυχές µας µε το 

Μυστήριο της Εξοµολογήσεως γονατίζοντας στο πετραχείλι του Πνευµατικού 

µας µε ταπείνωση και διάθεση ειλικρινή για βελτίωση προσωπική και 

απαλλαγή από βάρη και πάθη. 

Με την Λατρευτική Ζωή,την 

τακτικότατη Θεία Κοινωνία ,την 

ελεηµοσύνη και την εξοµολόγηση θα 

προετοιµάσουµε τις ψυχές, τις καρδιές 

αλλά και τα σώµατα µας να υποδεχθούν 

το Παιδίον της Βηθλεέµ. 
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Πορεία προς την Βηθλεέµ. 

υτές τις ηµέρες του Ιερού 

Σαρανταήµερου καλόν είναι όλοι µας να 

την καθηµερινότητά µας µε 

 χαρακτήρα της 

µητροπόλεως των εορτών, τα 

πράγµα που γίνεται 

φανές από την λειτουργική πράξη 

της Εκκλησίας µας, η οποία µας εισάγει 

σε κλίµα προετοιµασίας σαράντα µέρες πριν την Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. 

τελείται το ιερό 

Σαρανταλείτουργο που άρχισε στις  15 Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί εάν 

ώστε διά της µεταλήψεως του Σώµατος 

και Αίµατος του Χριστού, να στολίζουµε και να φωτίζουµε όντως τις 

µε την Λειτουργική µνηµόνευση των 

ωφεληθούµε και να 

µε την αφύπνιση της φιλοτιµίας και 

εντονότερα τους ελαχίστους 

σα από την ελεηµοσύνη και ας καθαρίσουµε τις ψυχές µας µε το 

Μυστήριο της Εξοµολογήσεως γονατίζοντας στο πετραχείλι του Πνευµατικού 

µας µε ταπείνωση και διάθεση ειλικρινή για βελτίωση προσωπική και 
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«Ἕλληνες, θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰµι· µὴ φοβεῖσθε» 

Ἡ Ἑλλάδα δὲ θὰ καταστραφεῖ. 

Ἔχει σηµαία τὸ σταυρό, πηδάλιο 

τὸ Εὐαγγέλιο, πυξίδα τὴν ἁγνή 

της συνείδηση, ἄγκυρα τὴν 

ἐλπίδα, πολικὸ ἀστέρα τὶς 

θυσίες τῶν ἀναρίθµητων 

µαρτύρων, κυβερνήτη τὸ Χριστό. 

Ὁ Κύριος εἶναι µαζί της. Ὅταν 

φαίνεται νὰ καταποντίζεται, Ἐκεῖνος ἐκτείνει τὸν βραχίονά του τὸν ἰσχυρὸ 

καὶ µᾶς ἐµψυχώνει φωνάζοντας «Ἕλληνες, θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰµι· µὴ φοβεῖσθε» 

καὶ µᾶς σώζει. Μᾶς σώζει θαυµατουργικά. Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους µας 

εἶναι ἕνα θαῦµα. «Τὶς Θεὸς µέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡµῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν 

θαυµάσια (µόνος)»!  Ὁ Χριστὸς σώζει τὴν πατρίδα. 

Ἂς ἀκούσουµε τὸν ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ µᾶς συµβουλεύει καὶ λέει· 

Παιδιά µου καὶ ἐγγόνια µου, θὰ’ρθουν χρόνια δύσκολα. Μὴ φοβηθεῖτε ὅµως. 

Ὅλα νὰ τὰ χάσετε, µὴ λυπηθεῖτε. Ἕνα νὰ κρατήσετε. Ποιό; Τὸ διαµάντι· τ’ 

ἄλλα εἶναι χαλίκια. Τὰ δὲ χαλίκια εἶναι ὅλα τά ἐγκόσµια. Διαµάντι εἶναι ἡ 

πίστις µας ἡ ὀρθόδοξος. Ἁµαρτωλοὶ εἴµεθα, ἀσεβεῖς νὰ µὴ γίνουµε. 

Ἁµαρτάνουµε· ἀλλὰ νὰ µὴ φθάσουµε στὸ σηµεῖο νὰ λέµε, πὼς δὲν ὑπάρχει 

Θεός, ὅπως διδάσκουν τώρα τὰ µικρὰ παιδιὰ δάσκαλοι κουλτουριάρηδες καὶ 

ἄθεοι ποὺ σκορπιστήκανε σ’ὅλη τὴν πατρίδα µας.  

Ἁµαρτωλοὶ εἴµεθα, ἀλλὰ ἀσεβεῖς νὰ µὴν εἴµεθα. Νὰ πιστεύουµε. Ὅλα νὰ τὰ 

χάσουµε, ἡ πίστις νὰ µείνει, νὰ ὑπάρχει. Δυὸ πράγµατα µᾶς χρειάζονται, λέει 

ὁ ἅγιος Κοσµᾶς· Χριστὸς καὶ ψυχή! Αὐτὰ τὰ δύο, ὅλος ὁ κόσµος νὰ πέσει 

ἐπάνω µας, δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς τὰ πάρει.        Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη 

 

Ευχαριστούµε την Ιατρό 

κ.Βασιλική Σωτήρχου για την 

χορηγία του παρόντος τεύχους 

και καλωσορίζουµε το νεό της 

Ιατρείο στην γειτονιά µας. 

 

 

«Κάνε µια προσευχή για µένα». 
Όταν έχοµε κάποιο πρόβληµα εµείς ή κάποιος 

άλλος, να ζητάµε κι από άλλους προσευχές και 

να παρακαλούµε όλοι τον Θεό µε πίστη και 

αγάπη. Να είστε σίγουροι ότι ο Θεός 

ευαρεστείται σ’ αυτές τις προσευχές και 

επεµβαίνει κάνοντας θαύµατα. Αυτό δεν το έχοµε καταλάβει καλά. Το 

πήραµε έτσι απλά και λέµε: «Κάνε µια προσευχή για µένα». 
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβιτης. 

 

Με την χάριν της Θείας Κοινωνίας! 
 

Ζούσε κάποτε μια ενάρετη και αγία γυναίκα, η οποία κοινωνούσε κάθε 
Κυριακή με ευλάβεια και ταπείνωση.Το θαυμαστό ήταν ότι μετά την χάριν της 
αγίας αυτής Μεταλήψεως ήτο υγιής όλη την εβδομάδα, χωρίς καθόλου να 
δοκιμάζει τροφή επίγεια, παρά μόνον την αγία Αναφορά. 

Κάποιος ενορίτης, ανέφερε το θαύμα στον 
επίσκοπο κι αυτός του ζήτησε να της δώσει να 
φάει απλό άρτο, για να δουν αν από τη Θεία Χάρις 
είχε τόσο μεγάλη βοήθεια ή από φαντασία και 
πλάνη του δαίμονα.  

Η γυναίκα έφαγε τον άρτο, νομίζοντας ότι 
είναι σώμα Κυριακό, όπως τις άλλες φορές και 
μόλις επέστρεψε στην οικία της, πείνασε τόσο πολύ 
που δεν κατάφερε να κρατήσει νηστεία. Πήγε τότε 
στον Πνευματικό και είπε ότι για τις αμαρτίες της, 
ο Θεός της στέρησε την προτέρα Χάρη κι έτσι δεν 
μπορούσε να κάμει νηστεία ούτε μια ώρα. 

Μόλις πληροφορήθηκε αυτά ο Επίσκοπος, 
την κοινώνησε τον άγιο Άρτο και ευθύς 
εξαφανίστηκε η πείνα και κάθε ανάγκη του 

σώματος. Έτσι έγινε φανερό ότι με την χάριν της 
Θείας Κοινωνίας φυλάγονταν όλη την εβδομάδα 
χωρίς να φάει τίποτε, και πλέον δεν την εμπόδισε ο Αρχιερέας από την Θεία 
Μετάληψη. 
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