
MΕΓΑΛΟΒ∆ΟΜΑ∆Ο ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ  ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΜΑΣ

●Κυριακή των 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 τελευταία Προηγιασµένη Θ Λειτουργία

5.00 µ.µ:Το  Ιερό Ευχέλαιο. 

7.30 µ.µ: Η Ακολουθία του Μυστικού

●Μεγάλη Πέµ̟τη 
7.30 ̟.µ: Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία των  Αχράντων Παθών (Ανάγνωση των Ευαγγελίων

●Μεγάλη Παρασκευή 
8.00 ̟.µ : Οι Μεγάλες Ώρες  και ο Εσ̟ερινός

10.00 ̟.µ: Η Α̟οκαθήλωση. 

           5.00 µ.µ: Τέλεση Τρισαγίου   υ̟έρ των κεκοιµηµένων στο Κοιµητήριο µας

7.00 µ.µ: Η Ακολουθία του Ε̟ιταφίου

9.00 µ.µ: Η  Λιτάνευση του Ε̟ιταφίου
του Τένις. 

●Μεγάλο Σάββατο 
7.00 ̟.µ: Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
11.00 µ.µ: Η Τελετή του Αγίου Φωτός εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου

12.00 µ. Η Ανάσταση και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. 

●Κυριακή του Αγίου Πάσχα
6.00 µ.µ:Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης
 

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο εύχεται σε όλους τους αγα̟ητούς
Ενορίτες χρόνια ̟ολλά,  Ευλογηµένα , Φωτισµένα 

 

 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Ευλογία και διαµοίραση των Βαΐων. 

Προηγιασµένη Θ Λειτουργία. 

Ακολουθία του Νυµφίου. 

Κοινωνία ασθενών κλ) 

Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία. 

Η Ακολουθία του Μυστικού ∆εί̟νου . 

Βασιλείου. 

Ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων). 

Ώρες και ο Εσ̟ερινός. 

των κεκοιµηµένων στο Κοιµητήριο µας. 

Ακολουθία του Ε̟ιταφίου Θρήνου. 

του Ε̟ιταφίου στην ̟εριοχή 

Ο Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 

µ µ Η Τελετή του Αγίου Φωτός εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.  

Κυριακή του Αγίου Πάσχα 
µ µ Ο Εσ̟ερινός της Αγά̟ης. 

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο εύχεται σε όλους τους αγα̟ητούς 

Φωτισµένα και Αναστηµένα. 

ΕΤΟΣ  ΙΣΤ’ •    ΜΑΡΤΙΟΣ
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Θάρθουν χρόνια δύσκολα
 
        Με πόνο ψυχής και δάκρυα λέω 
σε όλους, να ξυπνήσουµε από τον 
ύπνο της αµαρτίας. Να κοιτάξουµε 
την πίστη µας, την πίστη των πατέρων 
µας. Γιατί θα γίνουν πολλά στον 
κόσµο.  
       Και σπίτια θα χαθούν, και 
άνθρωποι, και ψυχές και τα χρήµατα 
θα χάσουν την αξία τους-θα γίνουν 
πλατανόφυλλα, και πείνα και δυστυχία 
µεγάλη θα πέσει, που δεν τη 
φαντάζεστε. Γιατί όλοι αφήσαµε το Θεό και φύγαµε µακριά Του.
       Ας ακούσουµε τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, που µας συµβουλεύει και 
λέει: παιδιά µου και εγγόνια µου, θάρθουν χρόνια δύσκολα. Μη φοβηθείτε 
όµως. Όλα να τα χάσετε, µη λυπηθείτε. Ένα να κρατήσετε. Ποιο;
διαµάντι, τ’ άλλα είναι χαλίκια. Τα δε χαλίκια είναι όλα τα εγκόσµια. 
∆ιαµάντι είναι η πίστη µας η ορθόδοξος. Αµαρτωλοί είµεθα, ασεβείς να µη 
γίνουµε.  
       Αµαρτάνουµε, αλλά να µη φθάσουµε στο σηµείο να λέµε, πως δεν 
υπάρχει Θεός, όπως διδάσκουν τώρα τα µικρά παιδιά δάσκαλοι 
κουλτουριάρηδες και άθεοι που σκορπιστήκανε σ’ όλη την πατρίδα µας. 

Αµαρτωλοί είµεθα, αλλά ασεβείς 
να µην είµεθα, να 
πιστεύουµε. Όλα να τ
χάσουµε, η πίστη να µείνει, 
να υπάρχει. ∆ύο πράγµατα 
µας χρειάζονται, λέει ο άγιος 
Κοσµάς. Χριστός και 
       Αυτά τα δύο, όλος ο 
κόσµος να πέσει επάνω µας, 
δεν µπορεί να µας τα 
πάρει. Εσείς, παιδιά του 
µαρτυρικού µας έθνους, 
παιδιά της Ελλάδας, 
τ’ αυτιά σας, µην ακούτε 
τους απίστους και αθέους. 
Κρατείστε την πίστη των 
πατέρων σας.....
 

O Φλωρίνης Αυγουστίνος
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κουλτουριάρηδες και άθεοι που σκορπιστήκανε σ’ όλη την πατρίδα µας. 

Αµαρτωλοί είµεθα, αλλά ασεβείς 
να µην είµεθα, να 
πιστεύουµε. Όλα να τα 
χάσουµε, η πίστη να µείνει, 
να υπάρχει. ∆ύο πράγµατα 
µας χρειάζονται, λέει ο άγιος 
Κοσµάς. Χριστός και  ψυχή!  

υτά τα δύο, όλος ο 
κόσµος να πέσει επάνω µας, 
δεν µπορεί να µας τα 

Εσείς, παιδιά του 
µαρτυρικού µας έθνους, 
παιδιά της Ελλάδας, κλείστε 
τ’ αυτιά σας, µην ακούτε 
τους απίστους και αθέους. 
Κρατείστε την πίστη των 
πατέρων σας.....  

Φλωρίνης Αυγουστίνος(†) 

στο Ευαγγέλιο. Αυτοί δεν Τον βλέπουν, γιατί είναι τυφλωµένοι απ

απιστία. 
       Θέλεις ν” ακούσεις τον Χριστό;
περιφρονείς τη σωτήρια φωνή Του. Φύγε µακριά από την αµαρτωλή ζωή και 
άκου µε προσοχή τη διδασκαλία Του, που είναι η αιώνια ζωή. Θέλεις να σου 
φανερωθεί ο Χριστός; Ο Ίδιος σε διδάσκει πως θα το πετύχεις:
κρατά τις εντολές µου και τις εκτελεί, αυτός µε αγαπά κι αυτός που µε αγαπά, 
θα αγαπηθεί από τον Πατέρα µου, κι εγώ θα τον αγαπήσω και θα του 
φανερώσω τον εαυτό µου». 
 
      Φυλάξου από τη φαντασία σου,
που µπορεί να σου δηµιουργήσει την 
εντύπωση ότι βλέπεις τον Ιησού 
Χριστό, ότι Τον αγγίζεις, ότι Τον 
αγκαλιάζεις. ∆εν πρόκειται παρά για µια 
ολέθρια αυταπάτη, ένα µάταιο παιχνίδι 
υπερηφάνειας, επάρσεως, αλαζονείας 
ή, όπως ονοµάζεται από τους 
ασκητικούς συγγραφείς, οιήσεως. 
 
     Αν τηρείς τις εντολές του 
Κυρίου, µε τρόπο θαυµαστό θα δεις 
τον Κύριο µέσα σου, όπως Τον έβλεπε 
ο απόστολος Παύλος και όπως ζητούσε 
να Τον βλέπουν και οι άλλοι χριστιανοί, 
θεωρώντας πως όσοι δεν το είχαν 
κατορθώσει, δεν είχαν φτάσει 
κατάσταση που έπρεπε ως χριστιανοί.
 
            ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ 
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