
Άδειο τό στασίδι µας στήν Ἐκκλησία; 

    Θα έρθει εποχή λέγει µια 

παράδοσις, που τρεις εκκλησίες 

θα µείνουν στην Ελλάδα: του 

Παναγίου τάφου, του µεγάλου 

Αθανασίου του Αθωνίτου στο 

Άγιο Όρος και της 

Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο.   

     Μήν δικαιολογούµεθα, ὅτι δέν ἔχουµε χρόνο γιά νά πᾶµε 

στήν Ἐκκλησία. Δέν θέλουµε νά πᾶµε στήν Ἐκκλησία, διότι δέν 

εἴµαστε ἐρωτευµένοι µέ τό Χριστό, δέν εἴµαστε ἐρωτευµένοι µέ 

τήν Παναγία µας, δέν εἴµαστε ἐρωτευµένοι µέ τήν Ἐκκλησία. 

Ἄν εἴµασταν ἐρωτευµένοι, βουνά, θάλασσες καί λαγκάδια θά 

διασχίζαµε, γιά νά ἐρθουµε στήν Ἐκκλησία. 

     Στό ἐξωτερικό, η ἄνθρωποι ἀπό 200 καί 300 χιλιόµετρα 

τρέχουν κάθε Κυριακή, γιά νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία. Καί ἐµεῖς 

βλασφηµοῦµε τόν παπᾶ, πού χτύπησε τήν καµπάνα Κυριακή τό 

πρωί καί µᾶς ξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο. Ἐµεῖς ἀντί νά πᾶµε τό πρωί 

στήν Ἐκκλησία, ἐρχόµαστε τά ξηµερώµατα ἀπό τήν διαφθορά. 

     Καί ἄν εἶναι ἄδειο τό στασίδι µας στήν Ἐκκλησία, θά εἶναι 

καί ἄδεια ἡ θέση µας στόν οὐρανό. Γιατί ἀπό ἐδῶ γίνεται ἡ 

τακτοποίηση, ἀπό ἐδῶ βγαίνουν τά εἰσιτήρια γιά τόν οὐρανό. Οἱ 

ἄνθρωποι πού δέν θέλουν τήν Ἐκκλησία καί τά Μυστήριά της, 

εἶναι ἀπό τώρα στήν κόλαση! 
Πηγή:Προσκυνητής 

 

 

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  
ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ κ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥ. 
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� ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- Οσιομ. Ευγενίας 23-12-18

5.00 μ.μ: ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
 

� ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-18  Ώρα  6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες-  Ο Μεγάλος Εσπερινός 
των Χριστουγέννων και η Θ.Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου.

 
Ώρα 5.00 μ.μ Το Μεγάλο Απόδειπνο  και η «Υποδοχή»  της  Δεσποτικής 

Εικόνος της Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  των Ιεροσολύμων .
 

� ΤΡΙΤΗ  25-12-18  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή
Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία .

 
� ΤΕΤΑΡΤΗ   26-12-18 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία.

 
�ΠΕΜΠΤΗ 27-12-18 Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία.

Μνημόσυνο   του   αειμνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια ( +27

 
�ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 30-12-18: Θ.Λειτουργία.

 

�ΤΡΙΤΗ  1-1-19 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.
 

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου

του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»- Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου

                                         �ΤΕΤΑΡΤΗ   2-1-19  ώρα  5.00 μ.μ:
Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
�ΠΕΜΠΤΗ  3 -1-19 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία

         Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας.
 

� ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4-1-19: ώρα 7.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες.
 

   � ΣΑΒΒΑΤΟ  5-1-19:Οσίας Συγκλητικής :Θ.Λειτουργία- Μ.Αγιασμός
 

Ώρα 5.00 μ.μ.Ο Μεγάλος Εσπερινός των Θεοφανείων.  

 
�ΚΥΡΙΑΚΗ  6-1-19  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 

Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 
 

� ΔΕΥΤΕΡΑ   7-1-19 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.
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8 : Θ.Λειτουργία. 

Ο Μεγάλος Εσπερινός  
του Μεγάλου Βασιλείου. 

«Υποδοχή»  της  Δεσποτικής 
ων Ιεροσολύμων . 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή 
Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία . 

Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 

Λειτουργία. 
( +27-12-1996 ). 

Θ.Λειτουργία. 

Αγ.Βασιλείου:           

Βασιλόπιττας. 

, Προστάτου 

Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου: 

ώρα  5.00 μ.μ: 
Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών. 

Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία-  
μας. 

: Οι Μεγάλες Ώρες. 

Αγιασμός 

Θ.Λειτουργία. 
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Ένας ήχος και ένας 
 

   Ξαφνικά, µέσα στην σιγή της νύχτας, ενώ όλα 

ησυχάζουν, κάποιος ήχος διαπερνά την σιγή και αρχίζει 

να ακούγεται στα πέρατα της οικουµένης...

διαφορετικός, ξένος, µα γνώριµος ταυτόχρονα

ήχος ουράνιος, πιο όµορφος και από την φωνή τ

αγγέλων. Ένας ήχος, που σε διαπερνά και σε γεµίζει 

γαλήνη. Ένας ήχος, που καλύπτει κάθε άλλον ήχο.

   Ένας ήχος, που έρχεται να ανατρέψει τα πάντα!

νεογέννητου Χριστού, που χτυπά ρυθµικά, ουράνια!

Δηµιουργού, που άκουγαν οι πρωτόπλαστοι µέσα στον παράδεισο!

της καρδιάς Του, που ακούστηκε για πρώτη φορά στο ταπεινό σπήλαιο της 

Βηθλεέµ! Είναι ο χτύπος της καρδιάς Του, που χτυπά µελωδικά, δίνοντας

ρυθµό στον άνθρωπο που τον ακούει, να προχωρήσει µε σιγουριά.

     

στα µητρικά σπλάγχνα της η 

χτύπος ήταν η επιβεβαίωση για την ίδια, αυτών 

που πίστευε και της είχαν αποκαλυφθεί.

     

Παναγιάς να σκιρτά από χαρά. Αυτόν τον χτύπο 

µας προσφέρει η Παναγιά, µαζί µε τον δικό της, 

τον µητρικό, να έ

καρδιά µας!

     

χτυπά συνεχώς και αγκαλιάζει όλη την δηµιουργία. 

Υπάρχει ωραιότερος ήχος από τον χτύπο της 

καρδιάς του Πατέρα;

     

χτυπά 

Πατέρας µας στην γη. Χτυπά η καρδιά Του από 

αγάπη. Ας κλειστούµε µέσα στην αγκαλιά Του! 

Εκεί ακούγεται µόνο αυτός ο ήχος, που δίνει ζωή, 

που ανασταίνει, ο ήχος της καρδιάς του Χριστού 

µου! 

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ  ΕΝΟΡΙΤΕΣ 

Eὐχόμαστε ἡ Θεομάννα 
νὰ μυσταγωγεῖ τὶς ψυχές 
μας  στὴν ἱερουργία τοῦ 
Ἄχραντου Τοκετοῦ Της 
μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ 
ἀποκτήσουμε τὴν γαλήνη, 
τὴν ἠρεμία  καὶ τὴν ἀκακία 
τῶν προβάτων τοῦ 
ταπεινοῦ Σπηλαίου τότε 
ποὺ ἔγινε  ὁ Θεὸς 
ἄνθρωπος γιὰ νὰ 
ξαναγεννηθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
στὴν Οὐράνια Βηθλεέμ. 

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
         

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ήχος και ένας κτύπος. 

αφνικά, µέσα στην σιγή της νύχτας, ενώ όλα 

ησυχάζουν, κάποιος ήχος διαπερνά την σιγή και αρχίζει 

να ακούγεται στα πέρατα της οικουµένης... Ένας ήχος 

διαφορετικός, ξένος, µα γνώριµος ταυτόχρονα.Ένας 

ήχος ουράνιος, πιο όµορφος και από την φωνή των 

Ένας ήχος, που σε διαπερνά και σε γεµίζει 

Ένας ήχος, που καλύπτει κάθε άλλον ήχο. 

Ένας ήχος, που έρχεται να ανατρέψει τα πάντα! Είναι ο χτύπος της καρδιάς του 

νεογέννητου Χριστού, που χτυπά ρυθµικά, ουράνια!Είναι ο γνώριµος ήχος του 

Δηµιουργού, που άκουγαν οι πρωτόπλαστοι µέσα στον παράδεισο! Είναι ο χτύπος 

της καρδιάς Του, που ακούστηκε για πρώτη φορά στο ταπεινό σπήλαιο της 

Είναι ο χτύπος της καρδιάς Του, που χτυπά µελωδικά, δίνοντας τον 

ρυθµό στον άνθρωπο που τον ακούει, να προχωρήσει µε σιγουριά. 

     Αυτός ο χτύπος, που πρώτη τον άκουσε µέσα 

στα µητρικά σπλάγχνα της η Παναγιά! Αυτός ο 

χτύπος ήταν η επιβεβαίωση για την ίδια, αυτών 

που πίστευε και της είχαν αποκαλυφθεί. 

     Αυτός ο χτύπος έκανε και την καρδιά της 

Παναγιάς να σκιρτά από χαρά. Αυτόν τον χτύπο 

µας προσφέρει η Παναγιά, µαζί µε τον δικό της, 

τον µητρικό, να έρθει να γεµίσει την ψυχή και την 

καρδιά µας! 

     Είναι ο χτύπος της απόλυτης αγάπης, που 

χτυπά συνεχώς και αγκαλιάζει όλη την δηµιουργία. 

Υπάρχει ωραιότερος ήχος από τον χτύπο της 

καρδιάς του Πατέρα; 

     Αυτός ο χτύπος χτυπά για σένα και για µένα, 

χτυπά για όλους µας. Έρχεται ως βρέφος, ο 

Πατέρας µας στην γη. Χτυπά η καρδιά Του από 

αγάπη. Ας κλειστούµε µέσα στην αγκαλιά Του! 

Εκεί ακούγεται µόνο αυτός ο ήχος, που δίνει ζωή, 

που ανασταίνει, ο ήχος της καρδιάς του Χριστού 

 

†Αρχιµανδρίτης Βαρθολοµαίος 

Καθηγούµενος Ι.Μ. Εσφιγµένου Αγίου Όρους 


