 . 

     

 ΤΕΤΑΡΤΗ 23-12-15 5.00 μ.μ.:
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 ΠΕΜΠΤΗ 24-12-15 Ώρα 7.00 π.μ :
Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων
και η Θ.Λειτουργία του Μεγ.Βασιλείου.
Ώρα 5.00 μ.μ: Το Μεγ.Απόδειπνο και η «Υποδοχή» της
Εικόνος της Γεννήσεως κατά το Τυπικό
Των Ιεροσολύμων .
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-12-15 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:
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Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή
Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία .
 ΣΑΒΒΑΤΟ 26-12-15
15 Σύναξις της Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 27-12-15
15 Του Αγίου Στεφάνου : Θεία Λειτουργία.
Μνημόσυνο του αειμνήστου π. Αλεξάνδρου Αγγούρια ( +27
+27-12-1996 ).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-1-16
16 Η Περιτομή του Κυρίου
Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία
ΔοξολογίαΕυλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.
Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου
του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»
Αλληλεγγύης»Πανήγυρις Δεξιού Κλίτους:
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-1-16 ώρα 5.00 μ.μ: Ο Μεγάλος Εσπερινός
και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 3 -1-16:
16: Θ.Λειτουργία
με Αρτοκλασία- Δεξίωση στο Ενοριακό Κέντρο μας.

ΤΡΙΤΗ 5-1-16: ώρα 5.00 μ.μ: Οι Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός
και Θ.Λειτουργία- Μεγ.Αγιασμός
Ώρα 5.00 μ.μ :Το Μεγάλο Απόδειπνο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-1-16 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:
Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.
ΠΕΜΠΤΗ 7-1-16 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.

      –  

Ὁ

ὅσιος
σιος Σιλουανός ὁ
Ἀθωνίτης διδάσκει

ὅτι,
τι, γιά νά γνωρίσει
κανείς
τόν
Χριστό
δέν
χρειάζεται νά εἶναι
ναι πλούσιος
ἤ ἐπιστήµονας. Ἀρκεῖ νά ἔχει
ἔ
πνεῦµα ταπεινό καί νά ἀγαπ
γαπᾶ
τόν συνάνθρωπό του.
Οἱ Μάγοι ἀξιώθηκαν
ξιώθηκαν νά ἀναγνωρίσουν τόν Χριστό καί
νά Τόν προσκυνήσουν ἐπειδή
πειδή εἶχαν
ε
ἐσωτερική καθαρότητα
καί πόθο νά Τόν δοῦν.
Ὁ Θεός, πού «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι»,
στέλνει στόν καθένα µας, µέ τρόπο µοναδικό, τό δικό του
ἀστέρι. Ἄς τό ἀκολουθήσουµε!
κολουθήσουµε!

Καλές Εορτές

Ας ζήσουµε τα Χριστούγεννα
Χριστούγεννα….

Ἰδοὺ ὁποὺ σᾶς εἴπαµεν ὅλην τὴνν ἱστορίαν,
τοῦ Ἰησοῦ µας τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν τ
τὴν ἁγίαν.

Καὶ σᾶςς καλονυκτίζοµεν, πέσετε κοιµηθε
κοιµηθεῖτε,
ὀλίγον ὕπνον πάρετε καὶ πάλιν σηκωθε
σηκωθεῖτε.

Καὶ βάλετε τὰ ροῦχα σας, εὔµορφα
µορφα ἐνδυθεῖτε,
στὴν ἐκκλησίαν τρέξατε, µὲ προθυµίαν µπε
µπεῖτε.

Ν᾿ ἀκούσετε µὲ προσοχὴν ὅλην τὴνν ὑµνωδίαν
καὶ µὲ πολλὴν εὐλάβειαν τὴν
ν Θείαν Λ
Λειτουργίαν.

Καὶ πάλιν σὰν γυρίσετε εἰς τὸ ἀρχοντικόν
ρχοντικόν σας,
εὐθὺς τραπέζι στρώσετε, βάλτε τὸ φαγητόν σας.

Καὶ τὸν σταυρόν σας κάµετε, γευθεῖτε,
τε, ε
εὐφρανθεῖτε,
δότε καὶ κανενὸς πτωχοῦ, ὅστις νὰ
ὰ ὑστερεῖται.

Η Θεία Λειτουργία είναι ο χρόνος του Θεού.

Ε

ίναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα μας
έχει τέτοιους ρυθμούς ώστε πολλές φορές είναι αδύνατο να
ανταποκριθούμε και αυτό μας δημιουργεί νευρικότητα,
ανασφάλεια ,εσωστρέφεια και αδιαφορία πολλές φορές γι’ αυτό που
γίνεται γύρω μας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να κινούμαστε με
βιασύνη λες και μας κυνηγά κάποιος, να κάνουμε πολλά πράγματα και
γρήγορα και να βιώνουμε το «δεν έχω χρόνο» σε όλες του τις
διαστάσεις. Δυστυχώς αυτή η τακτική δεν αφήνει έξω την σχέση μας
με τους συνανθρώπουςς μας αλλά ούτε και με τον Θεό ο οποίος είναι
πηγή χαράς, ειρήνης, ηρεμίας και ελπίδας. «Ο χρόνος είναι για μας χρήμα» και κοιτούμε την
ώρα στο ρολόι μας όπως και στο κινητό μας τηλέφωνο εκατοντάδες φορές την ημέρα για
να κινηθούμε ανάλογα είτε είμαστε στο σπίτι, στην εργασία, στις υποχρεώσεις μας η
ακόμα και στην ξεκούραση. Αυτό κάνουμε και μέσα στην Εκκλησία όπου υποτίθεται
ερχόμαστε για να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον Θεό να επικοινωνήσουμε μαζί του μέσα

από την προσευχή και να ενωθούμε μαζί του με τη Θεία
Θεί Κοινωνία. Κοιτούμε το ρολόι μας η
απασχολούμε τον εαυτό μας με σκέψεις του πόσο θα διαρκέσει η Θ.Λειτουργία! η
καλύτερα πόσο θα παραμείνουμε εμείς στον Ναό, τι χρόνος θα χρειασθεί για το κήρυγμα,τι
έχουμε να κάνουμε μετά,που θα πάμε,τι θα φάμε, κλπ. Αυτές
Αυτ οι σκέψεις δεν μας
απασχολούν βέβαια όταν διασκεδάζουμε ,η όταν συμμετέχουμε σε ένα δείπνο, η όταν
στεκόμαστε μπροστά στην τηλεόραση! Όμως πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η Θ.Λειτουργία
δεν είναι μια όμορφη Κοινωνική Εκδήλωση, ούτε μια αναπαράσταση, ούτε μια συνάντηση .
Η Θ.Λειτουργία είναι η ζωντανή
Παρουσία του Θεού και εμείς οι
πιστοί ερχόμαστε στον Ναό για
« Η Ενορία
να ενωθούμε μαζί Του και
μεταξύ μας, να γίνουμε δηλαδή
,πρέπει να είναι
Εκκλησία σανν ζωντανά μέλη του
ασκητικό κέντρο.
Σώματός Του. Η Θεία Λειτουργία
Η προσευχή και
είναι η συνέχεια του Μυστικού
η νηστεία ,
Δείπνου
ου κατά την διάρκεια του οποίου ο Χριστός παρέδωσε το
Μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας στην Εκκλησία. Όταν
η εκκλησιαστική
συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία ζούμε για μια φορά ακόμη
ζωή της, η
την Γέννηση, Ζωή, το Πάθος, το Λυτρωτικό Θάνατο του Κυρίου
λειτουργική ζωή
και την Ανάστασή Του. Έχουμε Θεοφάνεια κάθε φορά που
τελείται η Θ. Λειτουργία! Ο Κύριος είναι παρών στην Άγια
,αυτά είναι τα
Τράπεζα και προσφέρεται για τη σωτηρία του κόσμου.

κύρια
µέσα της
Ορθοδοξίας µε
τα οποία επιδρά
αναγεννητικώς
πάνω
στους
ανθρώπους ….

Πολλές φορές λέγεται:
λέγεται «Θέλω να ακούσω την
Θ.Λειτουργία. Η σήμερα άκουσα την Θ.Λειτουργία». Δεν
«ακούμε» την Θ.Λειτουργία
Θ.Λειτουργί
αλλά συμμετέχουμε στην
Θ.Λειτουργία ως συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργοί με τον
Ιερέα μας, έχοντας ανάμεσά μας τον Κύριο μας. Είναι ανάμεσα
στο λαό Του ο Νεκραναστημένος Χριστός κατά τη Θ.Λειτουργία.
Πόσο όμορφη θα ήταν η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία,
Λειτου
αν
μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό ακόμη
περισσότερο! Μερικές φορές μετράμε την ώρα που διαρκεί η
Θεία Λειτουργία αφού όπως είπαμε «Δεν έχουμε χρόνο για
χάσιμο». Και παραπονιόμαστε καμιά φορά αν καθυστέρησε η
Η διακονία (της)
Θ.Λειτουργία είτε εξ αιτίας της ημέρας αν πρόκειται για μια
οφείλει να
μεγάλη εορτή είτε εξ αιτίας της Θ.Κοινωνίας αν πρόκειται να
διαποτίζεται και
μεταλάβουν πολλοί πιστοί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χρόνος
να τρέφεται από
του Θεού. Κι εμείς όταν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία,
συμμετέχουμε στο χρόνο του Θεού που δεν μετριέται με το
την προσευχή
ρολόι του χεριού, αλλά με την χαρά της παρουσίας Του. Δίνουμε
και την
δηλαδή στον Θεό την δυνατότητα και το δικαίωμα να εισέλθει
λειτουργική
στην ζωή μας, στην καρδιά μας στην καθημερινότητα μας να
μας χαρτώσει, να μας ανακουφίσει και να μας βοηθήσει να
ζωή».
αισθανθούμε το ότι δεν είμαστε μόνοι μας βυθισμένοι στην
π. Ιουστίνου Πόποβιτς
θάλασσα των δυσάρεστων και των πικρών αλλά μαζί μας
βρίσκεται Εκείνος ως φίλος, ως Πατέρας και Αδελφός, ως
Σωτήρας και Λυτρωτής. Ας αφήνουμε λοιπόν το Θεό να μας οδηγεί στο δικό του Μυστήριο
και να παραμένουμε στηνν παρουσία Του μέσα στην Θ.Λειτουργία,

