
 Τι σκεπτόµαστε για τους άλλους…. 

    «Συµβαίνει να στέκεται κανείς κάπου τη νύχτα και περνάνε από 

µπροστά του τρεις άνθρωποι. Ο ένας βάζει στο 

νου του ότι στέκεται εκεί και περιµένει κάποιον 

για να πάη να πορνεύση.  Ο άλλος τον θεωρεί 

κλέφτη και το τρίτος σκέπτεται ότι έχει φωνάξει 

έναν φίλο του από το διπλανό σπίτι και τον 

περιµένει να κατεβή για να πάνε να 

προσευχηθούν.  

     Να λοιπόν και οι τρεις είδαν τον ίδιο άνθρωπο στον ίδιο τόπο, 

αλλά δεν έκαναν την ίδια σκέψη. Εάν εµείς αγωνιζόµαστε να 

ανήκουµε στην τρίτη κατηγορία σηµαίνει ότι αγαπάµε τους 

συνανθρώπους µας γιατί «η αγάπη ου λογίζεται το κακόν, πάντα 

στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υποµένει». 

Αββάς Δωρόθεος 

 

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδ
 

Κυριακή των Βαΐων 
7.00µ.µ. Ακολουθία του Νυµφίου 

Μεγάλη  Παρασκευή
8.00π.µ. Ακολουθία των Μεγ Ωρών

10.00π.µ. Μέγας Εσπερινός και
Αποκαθήλωσις

7.00µ.µ. Επιτάφιος Θρήνος

9.00µ.µ. Έξοδος του Επιταφίου

Μεγάλη  ∆ευτέρα, Μεγάλη Τρίτη 
7.00π.µ.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 

7.30µ.µ. Ακολουθία του Νυµφίου 

Μεγάλη Τετάρτη 
7.00π.µ.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 

5.00µ.µ. Το Άγιο Ευχέλαιον 
7.00µ.µ. Ακολουθία του M.∆είπνου 

χοροστατούντος του Σεβ.Ποιµενάρχου 
µας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Μεγάλο Σάββατο
7.00π.µ. Εσπερινός και Θεία Λειτουργία

του Μεγάλου Βασιλείου

11.00µ.µ. Η Τελετή του Αγ Φωτός

12.00 η Ανάσταση 
 και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία

Μεγάλη  Πέµπτη 
7.00π.µ. Θεία Λειτουργία  
του Μεγάλου Βασιλείου 

7.00µ.µ.Ακολουθία των Αγίων Παθών 

Κυριακή του Αγίου Πάσχα
6.00 µ.µ. Εσπερινός της Αγάπης

Καθηµερινά την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα

θα τελείται η Θ.Λειτουργία

 

«Συµβαίνει να στέκεται κανείς κάπου τη νύχτα και περνάνε από 

Να λοιπόν και οι τρεις είδαν τον ίδιο άνθρωπο στον ίδιο τόπο, 

κέψη. Εάν εµείς αγωνιζόµαστε να 

ανήκουµε στην τρίτη κατηγορία σηµαίνει ότι αγαπάµε τους 

συνανθρώπους µας γιατί «η αγάπη ου λογίζεται το κακόν, πάντα 

αμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδoς 

Μεγάλη Παρασκευή 
Ακολουθία των Μεγ. Ωρών 

Εσπερινός και η 
Αποκαθήλωσις 

Επιτάφιος Θρήνος 
Έξοδος του Επιταφίου 

Μεγάλο Σάββατο 
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου 

Η Τελετή του Αγ. Φωτός 
 ο  Όρθρος 

και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία 

Αγίου Πάσχα 
Εσπερινός της Αγάπης. 

Καθηµερινά την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα 
θα τελείται η Θ Λειτουργία. 
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  « Ο Άγιος την γιορτή του χαίρεται».  
 

Θα αξιωθούµε ̟ρώτα ο Θεός για µια ακόµη φορά και σαν Ενορία και σαν

Ενορίτες να εορτάσουµε µετά το Πανάγιο Πάσχα ,την Ανάσταση του Κυρίου µας και
το «∆εύτερο Πάσχα της Ενορίας µας» µε την Αναστάσιµη και Ανοιξιάτικη µνήµη του
Ενδόξου Οσιοµάρτυρα της Πίστεως µας  τον  Άγιο Νικόλαο τον εν Βουνένοις στο

όνοµα του ο̟οίου είναι αφιερωµένος ο Ενοριακός µας Ναός ανάµεσα στις Ενορίες
του (µόνον!!)σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Η Πανήγυρη του Ναού µας α̟οτελεί

εκδήλωση της αγά̟ης µας και του Σεβασµού µας ̟ρος την
Αθλητή της Πίστεως µας ο ο̟οίος τόσες και τόσες φορές µας έχει

συµ̟αρασταθεί και µας έχει λυτρώσει και στο µακρινό ̟αρελθόν
αλλά και τώρα α̟ό κακοτο̟ιές, δυσκολίες, ατυχίες ̟ειρασµούς

και αρρώστιες. Ταυτόχρονα όµως η Μνήµη Του α̟οτελεί και την
κορυφαία Ενοριακή Εκδήλωση ό̟ου ̟ροσκαλούµε και
̟ροσέρχονται εκτός α̟ό τους Ενορίτες ̟ου αναγνωρίζουν την

Ενορία σαν δική τους, σαν Πατρικό σ̟ίτι τους και Ενορίτες α̟ό
άλλες Ενορίες ̟ου µας έρχονται α̟ό κοντά και α̟ό µακριά για
να συνεορτάσουν και να συµ̟ανηγυρίσουν µαζί µας

 Η Εορτή όµως είναι του Αγίου µας

̟αροιµία λέει:« Ο Άγιος την γιορτή του χαίρεται», είναι η Εορτή του κοινού σ̟ιτιού

µας ̟ου είναι ο Ναός µας, είναι η κατ’ εξοχήν οικογενειακή µας εορτή Καλούµαστε
λοι̟όν  να ̟λαισιώσουµε ΟΛΕΣ τις Λατρευτικές Εκδηλώσεις όλες τις Ιερές Ακολουθίες

και τον Εσ̟ερινό την ̟αραµονή και την Θ.Λειτουργία και την Λιτανεία αλλά και την
Αγρυ̟νία φέτος ̟ου θα τελεσθεί 9 ̟ρος 10 Μαΐου .Πολλοί αδελφ
̟άν στην Πανήγυρι είναι η Λιτανεία του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνος να ̟ούµε

εδώ ότι ̟ολλοί αγνοούν το ότι λιτανεύετε το άγιο Λείψανο!! ̟ου α̟οτελεί µέρος του
σώµατος του Αγίου και οµιλούν µόνο ̟ερί Εικόνος;!!) και έτσι ̟ροσ̟ερνούν τις άλλες
ακολουθίες. Πρέ̟ει να ξέρουµε ότι η τιµή ̟ρος τον Άγιο µας δεν έχει να κάνει µε την

αθρόα συµµετοχή στην Λιτανεία µόνο, αλλά και στις άλλες ακολουθίες

Προσκαλούµαστε λοι̟όν να ξε̟εράσουµε τα ό̟ια εµ̟όδια της συνήθειας η

και της ασυνεννοησίας τα ο̟οία µας δυσκολεύουν στο να καταλάβουµε και να
κάνουµε το σωστό. ∆εν είναι όµορφο να βλέ̟ουµε στον Εσ̟ερινό της ̟αραµονής και
στη Θ.Λειτουργία  ̟ερισσότερα ̟ρόσω̟α ξένα µε την Ενορία µας και τους Ενορίτες

µας να τους βλέ̟ουµε κυρίως στην Λιτανεία… Το διήµερο 8 και 9 Μαΐου ανήκει στον
Άγιο µας. Μην Του το κλέβουµε και µην στερούµε τον εαυτό µας α̟ό την χαρά και

την Χάρη του Αγίου. Ας του δείξουµε µε την συµµετοχή µας σε όλες τις Ακολουθίες της
Πανηγύρεως ότι όντως η γιορτή του ναού µας είναι Πάσχα για την Ενορία και τους
Ενορίτες και ότι ο Οσιοµάρτυρας Νικόλαος σαν µαγνήτης  ̟νευµατικός µας

̟ροσελκύει, µας συγκινεί και µας φιλοτιµεί χρεώνοντας µας µε την αγά̟η την
̟ροστασία και την Μαρτυρική στοργή Του.  

 

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2014  6.00 ̟.µ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙ∆Α 
(Ι.Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, Άµφισσα, Ιτέα, 

Ι.ΜονήΤιµ.Προδρόµου ∆εσφίνας, Σ̟ηλαιώδες ̟αρεκκλήσιο  

Αγίου Νικολάου του Νέου κα.) 

∆ηλώσεις συµµετοχής  στο Γραφείο του Ναού µας 

 

για µια ακόµη φορά και σαν Ενορία και σαν 

Ενορίτες να εορτάσουµε µετά το Πανάγιο Πάσχα την Ανάσταση του Κυρίου µας και 
µε την Αναστάσιµη και Ανοιξιάτικη µνήµη του 

τεως µας τον Άγιο Νικόλαο τον εν Βουνένοις, στο 

όνοµα του ο̟οίου είναι αφιερωµένος ο Ενοριακός µας Ναός ανάµεσα στις 21 Ενορίες 

Πανήγυρη του Ναού µας α̟οτελεί την κορυφαία 

εκδήλωση της αγά̟ης µας και του Σεβασµού µας ̟ρος την 

Αθλητή της Πίστεως µας ο ο̟οίος τόσες και τόσες φορές µας έχει 

συµ̟αρασταθεί και µας έχει λυτρώσει και στο µακρινό ̟αρελθόν 

αλλά και τώρα α̟ό κακοτο̟ιές δυσκολίες, ατυχίες, ̟ειρασµούς 

αρρώστιες Ταυτόχρονα όµως η Μνήµη Του α̟οτελεί και την 

κορυφαία Ενοριακή Εκδήλωση ό̟ου ̟ροσκαλούµε και 
̟ροσέρχονται εκτός α̟ό τους Ενορίτες ̟ου αναγνωρίζουν την 

Ενορία σαν δική τους σαν Πατρικό σ̟ίτι τους  και Ενορίτες α̟ό 

α̟ό κοντά και α̟ό µακριά για 

να συνεορτάσουν και να συµ̟ανηγυρίσουν µαζί µας. 

Εορτή όµως είναι του Αγίου µας ,εξ άλλου η 

είναι η Εορτή του κοινού σ̟ιτιού 

κογενειακή µας εορτή. Καλούµαστε 
λοι̟όν να ̟λαισιώσουµε ΟΛΕΣ τις Λατρευτικές Εκδηλώσεις όλες τις Ιερές Ακολουθίες 

και τον Εσ̟ερινό την ̟αραµονή και την Θ Λειτουργία και την Λιτανεία αλλά και την 

Αγρυ̟νία φέτος ̟ου θα τελεσθεί ̟ρος Μαΐου Πολλοί αδελφοί θεωρούν ότι το 

̟άν στην Πανήγυρι είναι η Λιτανεία του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνος (να ̟ούµε 

το άγιο Λείψανο ̟ου α̟οτελεί µέρος του 

σώµατος του Αγίου και οµιλούν µόνο ̟ερί Εικόνος και έτσι ̟ροσ̟ερνούν τις άλλες 
ακολουθίες Πρέ̟ει να ξέρουµε ότι η τιµή ̟ρος τον Άγιο µας δεν έχει να κάνει µε την 

ις άλλες ακολουθίες.  

να ξε̟εράσουµε τα ό̟ια εµ̟όδια της συνήθειας η 

και της ασυνεννοησίας τα ο̟οία µας δυσκολεύουν στο να καταλάβουµε και να 

κάνουµε το σωστό ∆εν είναι όµορφο να βλέ̟ουµε στον Εσ̟ερινό της ̟αραµονής και 
γία ̟ερισσότερα ̟ρόσω̟α ξένα µε την Ενορία µας και τους Ενορίτες 

µας να τους βλέ̟ουµε κυρίως στην Λιτανεία Το διήµερο και 9 Μαΐου ανήκει στον 

Άγιο µας Μην Του το κλέβουµε και µην στερούµε τον εαυτό µας α̟ό την χαρά και 

υµε µε την συµµετοχή µας σε όλες τις Ακολουθίες της 
Πανηγύρεως ότι όντως η γιορτή του ναού µας είναι Πάσχα για την Ενορία και τους 
Ενορίτες και ότι ο Οσιοµάρτυρας Νικόλαος σαν µαγνήτης  ̟νευµατικός µας 

µας µε την αγά̟η, την 

Τι  ΔΕΝ είναι Πάσχα

άσχα δεν είναι το αρνί, δεν είναι
κόκκινο αυγό, δεν είναι
είναι η λαμπάδα, δεν είναι τα
ρούχα, δεν είναι η παρουσία μας στην

Εκκλησία δέκα λεπτά πριν 
και ένα λεπτό μετά. Πάσχα δεν
του φαγητού, το πανηγύρι, ο
Πάσχα δεν είναι οι σούβλες στο
η ανταλλαγή ευχών, δεν είναι
χωριό. Ή, τουλάχιστον, δεν είναι

άσχα είναι πάνω απ’ όλα
φωνή του Ουρανού που έρχεται μέσα
μεταλαμβάνουμε στην Θεία Λειτουργία. Τότε
έστω και για λίγο, μεταμορφώνεται, ηρεμεί, νιώθει κάτι Από 

την συγγνώμη και την αγάπη που
Τότε, νιώθουμε πως μ’ όλο τον κόσμο
μετέχουμε του κοινού ποτηριού της Ζωής.
ζωής μας, η ανάσταση μας από τα πάθη και τις
δέρνουν. Δεν αξίζει να λέμε ότι ήρθε το Πάσχα κι εμείς δεν
συμφιλιωμένοι με το Θεό, το
ότι δεν νιώθουμε πιο ελεύθεροι από τα δεσμά της κακίας και του 
θανάτου. Πάσχα άλλωστε είναι η συντριβή του έσχατου εχθρού της 
ανθρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: Θανάτω θάνατον 

άσχα είναι η αφορμή για ενότητα, ενότητα μεταξύ των λαών 
και των κοινωνιών. Δεν γίνεται να λέμε ότι γιορτάζουμε τ
Ανάσταση και ο πόλεμος και η διχόνοια κυριαρχεί στις ψυχές 
μας. Δεν γίνεται να λέμε ότι πιστεύουμε στα μηνύματα του 

Χριστού και να επικαλούμαστε αυτή την ιδιότητα μας και να 
συντρίβουμε λαούς, υπολήψεις, συνειδήσεις, συνανθρώπους, πλησίον, 
αδελφούς μας. Δεν γίνεται να κάνουμε Πάσχα με κακία για τους 
άλλους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ό,τι κι αν μας έχουν κάνει!

Π

Π

Π

Ας ̟αρατείνουµε τη χαρά της Ανάστασης ε̟αναλαµβάνοντας συχνά το Χριστός
Ανέστη» καθ’ όλη την Πασχαλινή Περίοδο ∆εν είναι µία ευχή δεν στέκει να λέµε

«Χρόνια ̟ολλά και Χριστός Ανέστη αλλά να ̟ροτάσουµε το Χριστός Ανέστη ̟ριν
α̟ό ο,τιδή̟οτε: α̟ό το χαιρετισµό µας α̟ό την ευχή µας Είναι µία διαβεβαίωση της

χαράς του Μεγαλύτερου Γεγονότος ̟ου βίωσε το ανθρώ̟ινο γένος

Τι  ΔΕΝ είναι Πάσχα! 

δεν είναι το αρνί, δεν είναι το 
κόκκινο αυγό, δεν είναι το τσουρέκι, δεν 

λαμπάδα, δεν είναι τα καινούρια 
η παρουσία μας στην 
 το «Χριστός Ανέστη» 

ένα λεπτό μετά. Πάσχα δεν είναι η λατρεία 
φαγητού, το πανηγύρι, ο χορός και το ποτό. 

δεν είναι οι σούβλες στο δρόμο, δεν είναι 
ανταλλαγή ευχών, δεν είναι η επιστροφή στο 

τουλάχιστον, δεν είναι μόνο αυτά.  

είναι πάνω απ’ όλα η γεύση της Βασιλείας του Θεού, η 
Ουρανού που έρχεται μέσα μας, όταν 

στην Θεία Λειτουργία. Τότε η ψυχή μας, 
μεταμορφώνεται, ηρεμεί, νιώθει κάτι Από 

την συγγνώμη και την αγάπη που ανατέλλει μέσα από τον Τάφο. 
νιώθουμε πως μ’ όλο τον κόσμο είμαστε αδέλφια, γιατί 

κοινού ποτηριού της Ζωής. Πάσχα είναι η αλλαγή της 
ανάσταση μας από τα πάθη και τις κακίες που μας 

δέρνουν. Δεν αξίζει να λέμε ότι ήρθε το Πάσχα κι εμείς δεν είμαστε 
συμφιλιωμένοι με το Θεό, το συνάνθρωπο, το γείτονα, τον εαυτό μας, 
ότι δεν νιώθουμε πιο ελεύθεροι από τα δεσμά της κακίας και του 
θανάτου. Πάσχα άλλωστε είναι η συντριβή του έσχατου εχθρού της 
ανθρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: Θανάτω θάνατον πατήσας… 

άσχα είναι η αφορμή για ενότητα, ενότητα μεταξύ των λαών 
και των κοινωνιών. Δεν γίνεται να λέμε ότι γιορτάζουμε την 
Ανάσταση και ο πόλεμος και η διχόνοια κυριαρχεί στις ψυχές 
μας. Δεν γίνεται να λέμε ότι πιστεύουμε στα μηνύματα του 

Χριστού και να επικαλούμαστε αυτή την ιδιότητα μας και να 
συντρίβουμε λαούς, υπολήψεις, συνειδήσεις, συνανθρώπους, πλησίον, 

Δεν γίνεται να κάνουμε Πάσχα με κακία για τους 
άλλους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ό,τι κι αν μας έχουν κάνει! 

 
 

ς ̟αρατείνουµε τη χαρά της Ανάστασης, ε̟αναλαµβάνοντας συχνά το «Χριστός 
Ανέστη καθ όλη την Πασχαλινή Περίοδο! ∆εν είναι µία ευχή, δεν στέκει να λέµε 
Χρόνια ̟ολλά και Χριστός Ανέστη», αλλά να ̟ροτάσουµε το «Χριστός Ανέστη» ̟ριν 

ο τιδή̟οτε α̟ό το χαιρετισµό µας, α̟ό την ευχή µας... Είναι µία διαβεβαίωση της 
χαράς του Μεγαλύτερου Γεγονότος ̟ου βίωσε το ανθρώ̟ινο γένος! 


