
 

※ΟΙ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ※ 

     ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
●ΚΥΡΙΑΚΗ 18-12-22 Ώρα 5.00 μ.μ: ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. 

●ΤΡΙΤΗ  20-12-22 Αγ.Ιγνατίου  : Θ.Λειτουργία  

και μετάληψη ασθενών, κατακοίτων, ΑΜΕΑ κλπ 
 

              ●ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   23-12-22 Οι Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων. 
Σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας μας απαγορεύεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 24-12-22 Αγίας Ευγενίας:Θ.Λειτουργία. 
5.00 μ.μ :Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων  

Ώρα 6.00 μ.μ: Το Απόδειπνο και  οι Χαιρετισμοί της Γεννήσεως. 
●ΚΥΡΙΑΚΗ  25-12-22  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 

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

 
●ΔΕΥΤΕΡΑ  26-12-22 Η  Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 

 ●ΤΡΙΤΗ  27-12-22 Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία. 

 
NEO ETOΣ                                 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ   1-1-23 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: 

                                      
   ΔΕΥΤΕΡΑ  2-1-23  ώρα  5.00 μ.μ: Ο Μεγ. Εσπερινός.-Βραβευση νεων φοιτητών. 
 ΤΡΙΤΗ 3 -1-23 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία -Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας. 

 

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
  ΠΕΜΠΤΗ  5-1-23: ώρα 6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες- 

Εσπερινός των Θεοφανείων και η Θ.Λειτουργία  
 του Μεγ.Βασιλείου - Μ.Αγιασμός. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    6-1-23  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 
 Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 

 
 ΣΑΒΒΑΤΟ   7-1-23 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία. 

     ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΑ  ΦΩΤΑ  8-1-23  Αγ.Γεωργίου του Χοζεβίτου  : Θ.Λειτουργία. 
 

Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο     Δ Ω Δ Ε Κ Α Η Μ Ε Ρ Ο     –      Κ Α Λ Η   Χ Ρ Ο Ν Ι Α 
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Ξαπλωμένοι στις άνετες 
πολυθρόνες μας ….! 
 

Έχουμε φτιάξει μία κοινωνία πού μοιάζει 
θερμοκήπιο του κακού. Κάθε “σκηνοθετίσκος” μπορεί να 
γελοιοποιεί από την τηλεόραση την Αγάπη στην Πατρίδα 
και την Πίστη στο Θεό και εμείς τα βλέπουμε αυτά 
ξαπλωμένοι στις άνετες πολυθρόνες μας και γελάμε.  

Διασκεδάζουμε βλέποντας να γελοιοποιούνται οι 
Ήρωες, να εξευτελίζονται αυτοί πού πλήρωσαν με αίμα και 
φρίκη το δικαίωμά μας να καθόμαστε μπροστά σε τηλεόραση.Χωρίς καμιά 
συναίσθηση ντροπής και ευθύνης “χάσκουμε ηλιθίως” βλέποντας τον εσκεμμένο 
και ασταμάτητο διασυρμό της Πατρίδας και της Πίστης. Έχουμε φτιάξει μία Παιδεία 
όπου η Αγάπη στην Πατρίδα θεωρείται φασισμός και η Προσευχή των μαθητών 
είναι πέντε τελετουργικές φράσεις χωρίς νόημα.  

Έχουμε αναθέσει την Παιδαγωγία του παιδιού στην τηλεόραση. Κι εκείνη 
βέβαια μας πληρώνει, διδάσκοντας το παιδί μας ότι οι μόνες αληθινές αρετές 
είναι…”το κυνήγι του χρήματος, το κυνήγι της σάρκας και το κυνήγι της 
πρόσκαιρης λάμψης”… 

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 
 

 
 

 
 

«Το σπουδαίο είναι να μπούμε 

στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους 

συνανθρώπους μας, με τις χαρές και 

τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε 

δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για την σωτηρία τους, 

να ξεχνάμε τους εαυτούς μας.  

Να κάνομε το παν γι' αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην 

Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο κι αμαρτωλό. 

Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι 

άλλοι.  Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο 

ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μη χαθεί 

κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία.»              π. Α.Π 

 

Ας κάνουμε ένα χατίρι στην ψυχή μας! 
Η Εκκλησία μας, της οποίας έχουμε την εκ της Θεού Προνοίας ευλογία να 

είμαστε μέλη,  ξεκίνησε την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα από 15 Νοεμβρίου. 

Σε όλο αυτό το διάστημα  τελούμε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία (το 

«σαρανταλείτουργο» όπως λέμε) και  νηστεύoυμε, απέχοντας από γαλακτοκομικά, 

αυγά και κρέας αλλά καταλύουμε ψάρι μέχρι και τις 17 

Δεκεμβρίου. Έτσι θέλουμε να δηλώσουμε στο Θεό τον 

αγώνα μας και τη θέλησή μας για την πραγματική ένωση 

μαζί Του και με το θέλημά Του˙ την προσμονή μας για τη 

μεγάλη εορτή της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Λίγες 

μερες απομένουν μέχρι την Εορτή.  

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν ούτε 

στο Σαρανταλείτουργο, ούτε στη Νηστεία, για τους δικούς 

τους λόγους ο καθένας. Ο καιρός όμως της εορτής πλησιάζει και το 

γεύμα είναι έτοιμο να στρωθεί! Φυσικά, το γεύμα στο οποίο αναφερόμαστε είναι 

Πνευματικό αλλά αρκεί για να θρέψει όλη την ύπαρξη, την ψυχή και το σώμα. 

Όπως όταν είμαστε προσκεκλημένοι σε ένα πλούσιο δείπνο δεν τρώμε στο 

σπίτι μας αλλά μένουμε νηστικοί, προσμένοντας τις θεσπέσιες γεύσεις που θα μας 

προσφέρει ο οικοδεσπότης, έτσι κάνουμε και στην Εκκλησία. Νηστικοί περιμένουμε 

με πόθο να γευθούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ο οποίος είναι ο 

Οικοδεσπότης μας, ο προσφέρων και προσφερόμενος στο δείπνο. Ο αγώνας 

μπορεί να είναι μικρός αλλά το αποτέλεσμά του μεγάλο! Δεν χάλασε, δα, και ο 

κόσμος αν δεν φάμε λίγες μέρες τυρί ή κρέας. 

Αλλά πάνω από όλα, ας κάνουμε ένα χατίρι στην ψυχή μας: Ας κάτσουμε 

ένα βράδυ, ένα απόγευμα, μετά την κούραση της ημέρας από τη δουλειά ή τις 

ετοιμασίες και ας αναλογιστούμε 5-10 λεπτά με ησυχία, μόνοι μας, ας 

ανατρέξουμε στις πράξεις μας και στις θελήσεις μας. Στα λάθη μας, στις αστοχίες 

μας, στις επιτυχίες μας, στις χαρές μας, στις επιθυμίες μας. Ας βγάλουμε μία 

σούμα, και μετά ας σπεύσουμε να αναζητήσουμε έναν Πνευματικό, να του 

αποθέσουμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι κάνει τη ζωή μας δύσκολη, ό,τι μας κλέβει τη 

Αγιοπνευματική χαρά από την καρδιά και το χαμόγελο από το στόμα. Κι αν τυχόν 

δεν προλάβουμε τώρα, τελευταία στιγμή, ας είναι το πρώτο πράγμα που θα 

κάνουμε μετά από τη Γιορτή. 

Ας του μιλήσουμε όπως μιλάμε στον αδελφό μας, γιατί ο Χριστός που 

γεννιέται στη Φάτνη είναι ο Πρωτότοκος Αδελφός μας, και στον αδελφό μας 

μπορούμε να πούμε τα πάντα, γιατί μας ακούει με κατανόηση και αγάπη. Γιατί μέσα 

από τον Πνευματικό ακούει πάντα ο Χριστός και μέσα από το Πνευματικό μιλάει 

πάντα ο Χριστός... 


