Ειδικά αυτές τις ημέρες μην ξεχάσουμε αυτούς
που δυσκολεύονται περισσότερο από εμάς.

osiomnikolaos@ gmail.com
Ηλεκτρονικη Διευθυνση:I.NAgiouNikolaoutoyneou.com

Ας φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε
το Γιορτινό Τραπέζι και σε αυτούς!

ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Η Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα
Χριστούγεννα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της Πίστεως μας. Ανήκει
στις Δεσποτικές εορτές, δηλ. αναφέρεται σε γεγονός της ζωής του Δεσπότη
Χριστού. Μαζί με το Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Την ημέρα αυτή εορτάζουμε την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, την κάθοδο του
δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος
για να γίνει ο άνθρωπος θεός κατά χάριν.
Ο Θεός έρχεται από τον Ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από
τη γη στον Ουρανό. Ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας για να σώσει το ανθρώπινο
γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεμισμένες γέφυρες επικοινωνίας με τον Θεό, να

Το «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
περιμένει την συνδρομή όλων μας!

αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους
ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε βαθειά για να μας
ανυψώσει, γεννήθηκε στο χρόνο για να υπερβούμε εμείς το χρόνο, έλαβε την
ανθρώπινη φύση για να τη θεώσει. Γι’ αυτό γιορτάζουμε, χαιρόμαστε και
πανηγυρίζουμε.

Για να ζεσταθούν λίγο οι καρδιές μας!

Σε μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και προσμονής, όπως οι
Σαράντα ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η
προσευχή των πιστών και η συμμετοχή μας στη Λατρεία της Εκκλησίας. Τις ημέρες
αυτές έχουμε πλήθος εορτών και μνήμες Αγίων, που μας φέρνουν πιο κοντά στη
χάρη του Θεού, με τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, που τελούμε.
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καθημερινά τις ημέρες αυτές, αποτελεί μία ακόμη
ευκαιρία για να μείνει ανύστακτη η διάθεσή μας για
κοινωνία και ένωση με τον Θεό.
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«Σαρανταλείτουργο», αληθινά μια μοναδική ευκαιρία
μέσα στο χρόνο, που παρασύρει κάθε πιστό σε
πνευματική ανανέωση, εγρήγορση, αγιότητα. Στον Ιερό
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«Σαρανταλείτουργο», από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου
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προετοιμαζόμεθα για να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία.
Να λοιπόν, είναι μπροστά μας ο δρόμος προς τη Βηθλεέμ. «Δεύτε ίδωμεν
πιστοί, πού εγενήθη ο Χριστός», ψάλλει η Εκκλησία μας. Ας ακολουθήσουμε τις
συμβουλές της μητέρας μας Εκκλησίας, ας προετοιμασθούμε κατάλληλα όλες
αυτές τις ημέρες και ας αξιωθούμε να προσκυνήσουμε «τον Παλαιό των ημερών
που έγινε Βρέφος για χάρη μας, τον καθήμενο σε Ουράνιο Θρόνο ψηλό που
τοποθετήθηκε σε Φάτνη, Εκείνον που έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και τώρα
τυλίγεται με τα Σπάργανα, επειδή αυτή είναι η θέλησή Του» (Ιερός Χρυσόστομος).

Καλά Χριστούγεννα
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
•Την Κυριακή
20 Νοεμβρίου (8.00 μ.μ-12.30 ν.) θα τελεσθεί
ΑΓΡΥΠΝΙΑ για τα ΙΕΡΑ ΕΙΣΟΔΙΑ της Παναγίας μας.
• Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου (8.00 μ.μ-12.30ν.)θα τελεσθή
ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Παναγία την Γερόντισσα.
•Την Κυριακη 11 Δεκεμβρίου (8.00 μ.μ-12.30 ν.) θα τιμήσουμε την
έλευση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου μας(†10-12-2000). Λόγω Κυριακής
φέτος σεν θα τελέσουμε την καθιερωμένη μας Αγρυπνία.
• Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 5.00 μ.μ θα τελέσουμε το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
• Καθημερινά την περίοδο αυτή θα τελείται το Μυστήριο της
Μετανοίας δια της εξομολογήσεως όσων επιθυμούμε.

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

† ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

