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 √Κυριακές και Εορτές: Θ.Λειτουργία με πεντάλεπτο κήρυγμα 

 μετά το Ι.Ευαγγέλιο. 
Μετά τη Θ.Λειτουργία προσφέρεται καφές στο Ενοριακό μας Κέντρο. 

 
√  Σάββατο: Θ.Λειτουργία με κόλλυβα για τους  κεκοιμημένους. 

 
 √Τετάρτη  5.00 – 6.00 μ. μ: H Παράκληση   και  το   Κήρυγμα. 

 
√ Τακτικότατα: Προβολή DVD στο Ενοριακό μας Κέντρο. 

 
√Εβδομαδιαίως: Διδασκαλία Παραδοσιακών χορών . 

 
√ Εβδομαδιαίως και μηνιαίως (αντίστοιχα) : Η Συνάντηση για παιδιά και νέους. 

 
√Σε τακτικά διαστήματα: Επίσκεψη στα παιδιά  του 6ου Δημοτικού, των Νηπιαγωγείων μας  

 και στους χώρους του Συλλόγου ΑΜΕΑ «««« Αγ.Αναργυροι». 

 
√Μια  φορά τον  Μήνα (15,16,17) :Διανομή  ειδών διατροφής  από την «ΤΡΑΠΕΖΑ    ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 
√Τακτικώς  (μετά  από  ανακοίνωση): Ιερές  Αγρυπνίες (8.00 μ.μ- 12.30 ν.). 

 
√Περιστασιακώς: Εκδηλώσεις  για  τις   Μητέρες , τα  Νήπια , τους Φοιτητές  κ.α., Εκδρομές κ.λ. 

 
√Εκδόσεις: Το  περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» -Το  Ημερολόγιο του  2013. 

 

KAΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 από 8.00 μ.μ 

έως 12.20 ν.θα τελεσθή, η πρώτη για τη Νέα Κατηχητική 
Χρονιά Αγρυπνία, εις Τιμήν και Μνήμην του Οσίου 
Γερασίμου του εν Κεφαλληνία. 

Κατά την Ακολουθία θα τεθεί σε προσκύνηση 
λείψανο εκ της χειρός  του Αγ.Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. 

Ας προσέλθουμε στο λατρευτικό αυτό  «ξενύχτι». 
 

ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΜΑΣ 
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 μαζί με την 

Εθνική μας Εορτή θα εορτάσουμε και το Θαύμα του 
Αγίου μας(1943). 

Το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου ας ντύσουμε 

στα γαλανόλευκα την Ενορία μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΜΑΣ 
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    Γιατί ανάβω το καντήλι;  
        Είναι ωραίο πράγμα να ανάβουμε καντήλια μπροστά στις 

εικόνες. Άλλα πιο ωραίο πράγμα είναι να προσφέρουμε στον 

Θεό σαν θυσία τη φλόγα της αγάπης. Τότε είμαστε αληθινοί 

προσκυνηταί του. Αν ανάβεις καντήλια στις εικόνες και δεν 

έχεις αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον σου, αν είσαι 

φιλάργυρος και φιλόνικος, η θρησκεία σου είναι ματαία».  

Γιατί ανάβω το καντήλι; 
• Μου θυμίζει ότι όπως ο Θεός είναι φως, έτσι πρέπει να είναι 

και η ζωή μας φωτεινή. 
• Είναι ο έλεγχος στα σκοτεινά μας έργα. 
• Είναι μία δική μας θυσία ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης 

για το Χριστό πού θυσιάστηκε για μας. 
•Είναι το φόβητρο στις δυνάμεις του σκότους πού προσπαθούν 

να απομακρύνουν το νου του άνθρωπου και τις προσευχές του, 

από το φως πού είναι ο Θεός. 
• Όπως το καντήλι καίγεται μέσα στο λάδι, έτσι και εμείς πρέπει 

να ζητάμε το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες μας καίγοντας το 

δικό μας θέλημα και κάνοντας το θέλημα του Θεού. 
• Όπως δεν ανάβει το καντήλι χωρίς τα δικά μας χέρια, έτσι και 

εμείς δεν θα είχαμε το φως αν ο Χριστός και Θεός μας δεν είχε έρθει στη 

γη. 
Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης 

 

Τι σηµαίνει είµαι Ενορίτης; 

 

Είµαι Ενορίτης σηµαίνει ότι έχω την τιµή και τη δωρεά από 

τον Θεό να είµαι Μέλος Της Εκκλησίας Του, που υπάρχει και δρα 

στα όρια ενός τµήµατος της Πόλεως µας, όπου παροικεί στα πλαίσια 

της Τοπικής µας Εκκλησίας. 
Είµαι Ενορίτης σηµαίνει, ότι έχω ένα η περισσότερα 

χαρίσµατα που µου χάρισε το Άγιο Πνεύµα για να διακονώ προς 

όφελος και οικοδοµή της Ενορίας µου κάτω από την πνευµατική 

καθοδήγηση του Εφηµερίου µου. Αν έχω συνειδητοποιήσει το 

χάρισµά µου, πρέπει να δώσω το παρόν και να βοηθήσω τις ανάγκες 
του Ορθόδοξου λαού της Ενορίας µου. Αν δεν ξέρω το χάρισµα µου 

θα µπορέσω να το ανακαλύψω µε τη βοήθεια των άλλων που µπορούν 

να βοηθήσουν. 

Είµαι Ενορίτης σηµαίνει ότι ενδιαφέροµαι να γνωρίσω όσο 

το δυνατόν τι ζητεί ο Θεός από µένα, για τους Αδελφούς µου 

Χριστιανούς και µάλιστα τους οικείους της Πίστεως. 
Είµαι Ενορίτης  σηµαίνει ότι αγωνίζοµαι µε τη χάρη του 

Θεού να γίνοµαι διαρκώς καλύτερος πιστός και άξιο Μέλος της 
Εκκλησίας και της Ενορίας µου. ∆εν είµαι θεατής αλλά 

συναγωνιζόµενος και δίνοντας το παρόν όπου χρειάζεται, 

υποβάλλοντας τον εαυτό µου σε θυσίες που µου υπαγορεύει η αγάπη 

µου προς το Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό και προς κάθε συνάνθρωπό 

µου,λέγω τη σκέψη µου τη γνώµη µου και δίνω την βοήθεια µου και 
την εθελοντική εργασία µου όπου υπάρχει ανάγκη. 

Είµαι Ενορίτης  σηµαίνει ότι συµµετέχω ανελλιπώς στη  

Θεία Λατρεία, στη Μυστηριακή Ζωή και τις Εκδηλώσεις της Ενορίας 
µου.  

Είµαι Ενορίτης  σηµαίνει ότι 
συνηθίζω να βλέπω τους γείτονες µου 

όχι µόνο υπό το πρίσµα της συγγενείας 

και γειτονίας των συµφερόντων και 
συναλλαγών µου αλλά και µε το πρίσµα 

του Αδελφού και Συνενορίτου. Η 

ταυτότητα µου ως Ενορίτου λειτουργεί 

ως βαθιά Ορθόδοξη ευσέβεια και έµπρακτη άσκηση της Αγάπης. 

Εµείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουµε την πλουσιότερη Παράδοση 

από όλες τις άλλες Εκκλησίες και Χριστιανικές οµάδες του κόσµου 

µια Παράδοση γεµάτη από τη Χάρι «του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού 

και την Αγάπη του Θεού και Πατρός και την Κοινωνία του Αγίου 

Πνεύµατος» η οποία δυστυχώς παραµένει ανεκµετάλλευτη. 

Είµαστε εξαγορασµένοι µε αίµα Χριστού! ως πιστά Μέλη 

της Αποστολικής Εκκλησίας είµαστε κληρονόµοι της εις Χριστόν 

Πίστεως που µε το Αίµα του Μαρτυρίου του φύτευσε ο «Ένδοξος 
Απόστολος  Λουκάς ο Ιδρυτής και Έφορος της Βοιωτικής µας 

Εκκλησίας». ∆ιαδεχθήκαµε στην Ενορία µας τις θέσεις των 

«προαπελθόντων Πατέρων και Αδελφών» µας γι αυτό καλούµαστε όλοι 
ανεξαιρέτως παλαιοί και Νέοι Ενορίτες να σταθούµε άξιοι συνεχιστές 

της εν Χριστώ Ζωής και του Καλού Παραδείγµατος Του αγιαζόµενοι, 
αγωνιζόµενοι και συναγωνιζόµενοι καθηµερινά για την Πνευµατική 

µας Οικοδοµή και την Οικοδοµή της Ενορίας µας και για το κατά 

Θεόν καλό όλων των ανθρώπων εις το Όνοµα και µε τη Χάρη του 

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος «µε τις ακοίµητες 

πρεσβείες του Προστάτου της Ενοριακής µας Κοινότητος του 

Οσιοµάρτυρος Αγίου Νικολάου Του Νέου» ως πιστά ,ζωντανά και 

συνειδητά και Ενοριακά  Μέλη της Εκκλησίας µας. 


