
 

 

Χωρίς το Χριστό 

 

    ...Χωρίς το Χριστό τρελαίνεσαι. Χωρίς το 

Θεό, όλα επιτρέπονται. Χωρίς το Θεό, 

γίνεσαι εσύ θεός και κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. 

Και σε κάνει και ο διάβολος ό,τι θέλει και  

φτάνουµε σ'αυτή την κατρακύλα. (...)   

Η εκκλησία δεν είναι µαγαζί αυτού του 

κόσµου. Η εκκλησία είναι ο Παράδεισος. Η 

εκκλησία είναι κτίσµα του Θεού. Η εκκλησία 

είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος δε 

γκρεµίζεται, δεν πέφτει!                              
π.Ανδρέα Κονάνου 

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

(Αναχώρηση 11.30 π.μ- επιστροφή

Θ.Λειτουργία-Γεύμα στην Χασιά
προσφορά αναμνηστικών.

Επίσκεψη και φιλοξενία
Αγίου Γεωργίου Ζεφυρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο 
του Ναού και στο τηλ:

 
 

Ευχόµαστε  το 2014 να πάρει τα µαύρα σύννεφα που σκεπάζουν 
ακόµη την πατρίδα µας, να δώσει φως κουράγιο και ελπίδα και 
να µη χάσουµε ποτέ αυτό το χαµόγελο που µας δίνει αισιοδοξία 

και δύναµη για να συνεχίσουµε.
 

ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

επιστροφή 18.30) 
Γεύμα στην Χασιά-Xoρός-

προσφορά αναμνηστικών. 
και φιλοξενία στην Ενορία 

Αγίου Γεωργίου Ζεφυρίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο  
του Ναού και στο τηλ:2262024282. 

υχόµαστε  το 2014 να πάρει τα µαύρα σύννεφα που σκεπάζουν 
ακόµη την πατρίδα µας, να δώσει φως κουράγιο και ελπίδα και 
να µη χάσουµε ποτέ αυτό το χαµόγελο που µας δίνει αισιοδοξία 

και δύναµη για να συνεχίσουµε. 
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H ψυχή έχει τις ανάγκες της

   Κάτι θα συµβεί στη ζωή σου και θα αλλάξεις . 

Είτε ένα θαύµα , είτε η θέα ενός δαιµονισµένου 

ανθρώπου , είτε ευεργετώντας αυτόν που σε 

αδίκησε , είτε υποµένοντας πόνους και βάσανα 

αγγόγυστα , είτε υπακούοντας στις εντολές του 

Θεού εκούσια . 

Και εκεί που δεν πατούσες ποτέ σου το πόδι στην 

εκκλησία θα ανυποµονείς να έλθει η Κυριακή να 

τρέξεις µόλις ανοίξει η εκκλησία µε ένα κοµποσχοίνι στο χέρι και δεν θα 

φεύγεις παρά µόνο αφού πει ο παπάς το “Δι' ευχών..” Και θα 

αναρωτιέσαι τι σου συµβαίνει, τι είναι αυτό που άλλαξε µέσα σου ;

είναι τίποτα άλλο παρά µόνο η ανάγκη της ψυχής σου που επικοινωνεί µε 

τον Δηµιουργό της . Διότι έχουµε και ψυχή και η ψυχή έχει τις ανάγκες 

της !                     

Μόνο µε τη Θεία Μετάληψη…. 

Έλεγε ένας Άγιος Πνευµατικός -µακαρίτης τώρα

Ιεροσόλυµα: Παπά µου, σήµερα τα πράγµατα αλλάξανε. 

Αντί να βάζουµε κανόνα στους εξοµολογουµένους να 

απέχουν από τη Θεία Κοινωνία, σήµερα πρέπει να τους 

βάζουµε κανόνα την Κοινωνία. Είναι το µόνο που µας 

ενώνει µε τον Θεό. Όλοι είµαστε χλιαροί. 

    Η ζωή µας δεν είναι εν πολλοίς Χριστιανική, τα 

παραδείγµατα εξέλειπαν, τα λόγια κοσµικά, όλα µας 

αποµακρύνουν από τον Θεό, και µόνο µε τη Θεία 

Μετάληψη µπορεί ένας Χριστιανός να αισθανθεί ότι ο 

Θεός τον αγαπάει και καταδέχεται ο Χριστός µας να 

τον δώσει το Σώµα Του και το Αίµα Του, να Το φάει και να Το πιεί.                                                    

Γέροντας Μακάριος Μαρουδάς 

της 

τρέξεις µόλις ανοίξει η εκκλησία µε ένα κοµποσχοίνι στο χέρι και δεν θα 

φεύγεις παρά µόνο αφού πει ο παπάς το “Δι' ευχών..” Και θα 

είναι αυτό που άλλαξε µέσα σου ;Μα δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά µόνο η ανάγκη της ψυχής σου που επικοινωνεί µε 

τον Δηµιουργό της . Διότι έχουµε και ψυχή και η ψυχή έχει τις ανάγκες 

µακαρίτης τώρα- στα 

Ιεροσόλυµα: Παπά µου, σήµερα τα πράγµατα αλλάξανε. 

Αντί να βάζουµε κανόνα στους εξοµολογουµένους να 

απέχουν από τη Θεία Κοινωνία, σήµερα πρέπει να τους 

βάζουµε κανόνα την Κοινωνία. Είναι το µόνο που µας 

ίµαστε χλιαροί.  

ζωή µας δεν είναι εν πολλοίς Χριστιανική, τα 

παραδείγµατα εξέλειπαν, τα λόγια κοσµικά, όλα µας 

αποµακρύνουν από τον Θεό, και µόνο µε τη Θεία 

Μετάληψη µπορεί ένας Χριστιανός να αισθανθεί ότι ο 

Θεός τον αγαπάει και καταδέχεται ο Χριστός µας να 

Σώµα Του και το Αίµα Του, να Το φάει και να Το πιεί.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Ο πιστός κάθε πρωί ζει µια καινούρια πρωτοχρονιά. Μια µέρα

ένας ολόκληρος χρόνος! Για τη 

µικρή ζωή του ένας χρόνος δεν 

είναι τίποτε . Στις στιγµές όµως 

µιας µέρας κρίνεται , πολλές 

φορές η αιωνιότητα. 

Πρέπει να µάθω 

αντιµετωπίζω την κάθε µέρα ,από 

το πρωί µέχρι το βράδυ , σαν την πρώτη µέρα του χρόνου. Να 

κάνω ότι µπορώ για να δώσω στη µέρα τέτοιο

να έχει την βαρύτητα και την ποιοτική αξία µιας ολόκληρης 

χρονιάς.  

Όταν ακούω τη φωνή του Χριστού

στιγµή,  κερδίζω ολόκληρη τη χρονιά… Ολό

 

ζει µια καινούρια πρωτοχρονιά. Μια µέρα- 

ένας ολόκληρος χρόνος! Για τη 

µικρή ζωή του ένας χρόνος δεν 

είναι τίποτε . Στις στιγµές όµως 

µιας µέρας κρίνεται , πολλές 

 να 

αντιµετωπίζω την κάθε µέρα ,από 

, σαν την πρώτη µέρα του χρόνου. Να 

κάνω ότι µπορώ για να δώσω στη µέρα τέτοιο  περιεχόµενο, Που 

να έχει την βαρύτητα και την ποιοτική αξία µιας ολόκληρης 

Όταν ακούω τη φωνή του Χριστού, που µε καλεί κάθε 

κερδίζω ολόκληρη τη χρονιά… Ολόκληρη την αιωνιότητα.  


