
Αυτή τη Σαρακοστή! 

Φέτος τη Σαρακοστή, ας κάνουµε κάτι, ό,τι µπορεί 
ο καθένας. Αυτή τη Σαρακοστή, µη σχολιάσεις κανέναν 
αρνητικά, µην κουτσοµπολεύεις, µην κατακρίνεις. Μόνο 
καλά να µιλάς για όλους. Εξασκήσου σ' αυτό το δύσκολο. 
Για να µπορείς να κοινωνάς. Νήστεψε όσο µπορείς από 
φαγητά, κι απ' το χρόνο της τηλεόρασης. Αντί γι' αυτό, 
διάβασε αρκετά βιβλία, κάνε προσευχή, πήγαινε Εκκλησία. 
Αυτή τη Σαρακοστή µη χαζογελάς. Να χαµογελάς όµως!.. Κι 
αυτό το χαµόγελο, να βγαίνει µε αγάπη, από καρδιά αθώα. 
∆ε χρωστούν τίποτα οι διπλανοί σου να σε βλέπουν µες στη 

µελαγχολία και να ψυχοπλακώνονται, επειδή είναι Σαρακοστή. Είναι όµως 
µεγάλη ιεραποστολή να έχεις νόηµα στη ζωή! 

Αυτή τη Σαρακοστή, φτιάξε ένα µυστικό κήπο στην ψυχή σου. Να 
'χεις κάποια πράµατα που θα τα ξέρεις µόνο εσύ κι ο Θεός. Μυστικά. 
Μυστικά δάκρυα ευγνωµοσύνης, µετάνοιας ή χαράς, µυστικές προσευχές, 
µυστικές ελεηµοσύνες, µυστική καλοσύνη. Για να ακούσεις το µπράβο, 
µόνο απ' το Θεό και τους Αγγέλους Του. Για να µην ξέρουν οι άνθρωποι ότι 
προοδεύεις, για να µη ξεχωρίζεις εγωιστικά.  
                                                                                      π.Ανδρέας Κονάνος 

 

Μετανοώ, σηµαίνει… 

Μετανοώ, σηµαίνει ότι νιώθω στήν ψυχή µου τό ψέµα, την αφροσύνη, τήν ενοχή τών 

αµαρτιών µου. Σηµαίνει πώς συναισθάνοµαι τήν προσβολή πού έκανα στον Πλάστη 

µου, στον Πατέρα καί Ευεργέτη µου. Σηµαίνει πώς 

ολόψυχα επιθυµώ τήν διόρθωση καί τήν κάθαρση.  

Μετάνοια είναι ή άρνησις τής αµαρτίας, ό πόλεµος 

έναντίον του κακού πού εχθρεύεται τον Θεό καί 

τον εαυτό µας. . . 'Όπως ή αµαρτία είναι ό θάνατος 

τής ψυχής, έτσι ή µετάνοια είναι ή ανάστασίς της». 

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης 
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     O  NYΜΦΙΟΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΙΣ  ΚΑΡΔΙΕΣ  ΜΑΣ 

λήθεια, πότε πέρασε η Μεγάλη σαρακοστή! Φθάσαμε πια στη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Ας λυτρωθούμε λοιπόν από την μιζέρια της καθημερινό-
τητος. Φθάνουν πια τα περί οικονομίας, φορολογίας κλπ. στα οποία 
όλοι μας έχουμε εμπλακεί. Ο Χριστό μας προβάλλει ὡς Νυμφίος και 

διεκδικεί τήν καρδιά μας.  

"Ιδού ο Νυμφίος έρχεται..."θα ακούσουμε 
και πάλι. Ας ετοιμασθούμε λοιπόν για τη 
μεγάλη συνάντηση. Ας τρέξουμε στην 
εξομολόγηση. Ας καθαρίσουμε ψυχή καί 
σῶμα, για να ενωθούμε με το Χριστό μας 
μέσα από το Μυστήριο της θείας Κοινωνίας. 
Ας γίνουμε κοινωνοί του Σώματος και του 
Αίματος του Χριστού μας. 

"Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε" είναι το διαρκές 
κάλεσμα της Εκκλησίας πρός τόν χοϊκό άνθρωπο. 

 

 

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ ἔχουμε ὅλοι μας τόσο θερμὴ πίστη 
καὶ διαρκῶς αὐξανομένη φλογερὴ ἀγάπη  

πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ  
καὶ τὸ Ἅγιο Σῶμα τοῦ –τὴν Ἐκκλησία- ὥστε  

κάθε ἡμέρα νὰ ἑορτάζουμε στὶς καρδιὲς μας Πάσχα. 
 

To Eκκλησιαστικό  Συμβούλιο 
 

 

MΕΓΑΛΟΒ∆ΟΜΑ∆Ο ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

●Κυριακή Βαΐων 

7.00 ̟.µ:Η Θ.Λειτουργία-Ευλογία και διαµοίραση των Βαΐων. 

7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Νυµφίου. 

●Μεγάλη ∆ευτέρα 

7.00 ̟.µ: Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία. 

7.30 µ.µ:Η  Ακολουθία του Νυµφίου. 

●Μεγάλη Τρίτη 

            7.00 ̟.µ: Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία (Θ.Κοινωνία ασθενών κλ) 

7.30 µ.µ:Η Ακολουθία του Νυµφίου. 

●Μεγάλη Τετάρτη 

7.00 ̟.µ:Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία. 

5.00 µ.µ:Το  Ιερό Ευχέλαιο. 

7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Μ.∆εί̟νου . 

●Μεγάλη Πέµ̟τη 

7.30 ̟.µ: Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου. 

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία των  Αχράντων Παθών. 

●Μεγάλη Παρασκευή 

8.00 ̟.µ : Οι Μεγ.Ώρες  και ο Εσ̟ερινός. 
10.00 ̟.µ: Η Α̟οκαθήλωση. 

           3.00-4.30 µ.µ: Τέλεση Τρισάγιων  υ̟έρ των κεκοιµηµένων στο Κοιµητήριο. 

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία του Ε̟ιταφίου. 

9.00 µ.µ: Η  Λιτάνευση του Ε̟ιταφίου στις Κάτω 

Εργ.Κατοικίες (Θήβα 2). 

●Μεγάλο Σάββατο 

7.00 ̟.µ:Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία. 

11.00 µ.µ: Η Τελετή του Αγίου Φωτός. 
12.00 µ. Η Ανάσταση και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία (Λήξις 1.45 ̟.µ). 

●Κυριακή του Αγίου Πάσχα 

7.00 µ.µ:Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης. 

Καθ᾿ όλη την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα θα τελείται η Αναστάσιµη Θ. Λειτουργία. 

 

Εορτάζει ο Οσιοµάρτυρας Νικόλαος ο Νέος! 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ   ΚΑΙ  ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

 

8 ΚΑΙ 9  ΜΑΙΟΥ  2013 
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