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Αγαπημένοι μας ενορίτες, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον σεβασμό μας και τις ευχαριστίες μας,
επειδή με την χάρη του Τριαδικού Θεού πάντοτε βρίσκεστε στο πλευρό μας με υλική και ηθική
συμπαράσταση, αποδεικνύοντας την αγάπη σας προς την Παναγία μας, όχι μόνο με λόγια αλλά και με
τα έργα σας, με καρπό την ανέγερση του Ιερού Ναού της. Να είστε βέβαιοι ότι με κάθε λιθαράκι που
προσθέτετε, από το υστέρημα σας οι περισσότεροι, πάντοτε θα μνημονεύεστε στους δωρητές σε όλες
τις ακολουθίες. Σας ευχόμαστε να λάβετε μισθό και έλεος, από τον Δωρεοδότη Χριστό μας. Σας
κάνουμε γνωστό ότι οι εργασίες του οπλισμένου σκυροδέματος, ολοκληρώθηκαν, έχει παραμείνει ένα
μικρό χρέος για την ολοκλήρωση των οφειλών μας, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα το
αποπληρώσουμε και θα συνεχίσουμε την αποπεράτωση. Σας παρακαλούμε θερμά να συνεχίσετε να
ενισχύετε ως μηνιαίοι συνδρομητές έστω με ελάχιστο ποσό ώστε να ευοδωθεί ο ιερός σκοπός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8:00 π.μ.

ΟΡΘΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

17:00

Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ

8:00 π.μ.

ΟΡΘΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

17:00

Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:00

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 π.μ.

ΟΡΘΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00

Οι Χαιρετισμοί

της Παναγίας

Όρθρος - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μ. Βασιλείου

Ημερών

Μ. Σαρακοστής

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ειδικό

7:00π.μ.

πρόγραμμα

Σάββατο

8\3

7:00π.μ.

Θ.Λ. θαύμα κολλύβων Αγ. Θεοδώρου

Εκτός 26/3
17:00

Μέγα Απόδειπνο

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

7:00π.μ.

Θ. Λ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

Παρασκευή 28\3

7:00π.μ.

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

Σάββατο

29\3

7:00π.μ.

Σάββατο

5\4

7:00π.μ.

Σάββατο

15\3

Σάββατο

22\3

Τρίτη

25\3

Σάββατο Λαζάρου

7:00π.μ.

7:00π.μ.

7:00π.μ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

εξωκκλήσι

Αγίων Θεοδώρων

Ι.Ν. + ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

εξωκκλήσι

Αγίων Ασωμάτων

«Νηστείαν ποθήσωμεν, μητέρα ἀρετῶν· τρυφήν βδελυξώμεθα, γεννήτρια παθῶν».
«Όπως η μέλισσα μαγνητίζεται από καθαρά και εύοσμα τοπία, έτσι οι φύλακες
άγγελοι μας προσελκύονται από διάνοιες και σώματα που καθαρίστηκαν με εργαλείο
την νηστεία»

Λέγεται, πως κάποτε ένας χωρικός είχε «διαφορές» με κάποιον γείτονά του. Τον
μίσησε τόσο πολύ, ώστε αποφάσισε να τον εκτελέσει! Κατέστρωσε ήδη το
σατανικό του σχέδιο. Ημέρα Παρασκευή θα του έστηνε καρτέρι έξω από το
χωριό. Πρωί-πρωί, πήρε το ντουφέκι του και πήγε στο σημείο. Κρύφτηκε
περιμένοντας ανυπόμονα το θύμα του. Οι ώρες περνούσαν, αλλά ο γείτονας δεν
φαινόταν. Η γυναίκα του (νομίζοντας πως ο άνδρας της πήγε για δουλειά στα
χωράφια), του πήγε φαγητό. Ο σύζυγος (που περίμενε με το ντουφέκι να
σκοτώσει τον άνθρωπο…), πήρε το φαγητό και κοιτούσε κάπως περίεργα· το
μυρίστηκε και δοκίμασε. Και ευθύς έβαλε τις φωνές: «Δεν ντρέπεσαι, σήμερα
Παρασκευή, έφτιαξες αρτύσιμο φαγητό»!
Ευχαριστούμε:
Τον σύλλογο Κανάρη για δωρεά 200 λίτρων πετρελαίου, προς φιλανθρωπικό
σκοπό της ενορίας.
Τον κ. Στάθη Μπιλάλη για δωρεά καταψύκτη και εργασίες στο μαγειρείο φτωχών
αδελφών μας.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς
θεότητος». Τότε Δέσποτα ποὺ κατέβηκες ἐκεῖ ὅπου μόνο θάνατος κυριαρχοῦσε, δηλ. στὸν ἅδη,
Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ἀθάνατος καὶ αἰώνιος ζωή, τότε μὲ τὴν ἀστραπὴ τῆς παρουσίας Σου, τὸν
φωτισμὸ τῆς θεότητός Σου, νίκησες τὸν θάνατο καὶ ἐνέκρωσες τὸν ἅδη· καὶ τότε πιὰ (ὡς
Νικητὴς Χριστὲ) ἔλαβες σὰν τρόπαιο τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ὡδήγησες στοὺς οὐρανούς· «ότε δε
και τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας» ὅλος ὁ ἀγγελικὸς κόσμος, «πᾶσαι αἱ
Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων, ἐκράυγαζον». Χριστὲ καὶ Θεέ μας, Σὺ ποὺ χορηγεῖς τὴν ἀληθινὴ
καὶ αἰώνια ζωή, ἂς εἶσαι δοξασμένος. «Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι».

.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΒΡΑΔΥ

19:30

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΒΡΑΔΥ

19:30

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ΒΡΑΔΥ

19:30

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙ

7:30

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙ
ΒΡΑΔΥ

10:00
19:30

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙ
5:30
ΠΡΩΙ
8:00
ΒΡΑΔΥ
19:00
ΠΡΩΙ 8:00 – 12:00

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΒΡΑΔΥ

19:00

ΠΡΩΙ

5:30

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙ

8:00

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΒΡΑΔΥ

11:15 -12:30

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΝΥΜΦΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΝΥΜΦΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΝΥΜΦΙΟΥ
ΠΡΟΗΓ. ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΔΕΙΠΝΟΣ
1Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ
ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
1Η ΘΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ (εν
συνεχεία Θ. Λ.)

Το 446 μ. Χ., επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού, αναστήθηκαν απτά νεαροί Εφέσιοι,
που πέθαναν σε μια σπηλιά πριν από 194 χρόνια! Με πρόνοια Θεού, φανερώθηκαν
στον πατριάρχη, και σε πλήθος πιστών ώστε να διαλύσουν τις αντιρρήσεις και
αμφιβολίες, όσων δεν πίστευαν ότι υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών.
Καθώς ο έπαρχος της Κωνστ/πόλεως, Νείλος, έδιδε τον τελευταίο ασπασμό στον
νεκρό Πατριάρχη Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή. Ο «νεκρός», εσηκώθη και ανεφίλησε
τον έπαρχο Νείλο. Και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί!...

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΑΛΑΤΑ - Υλικά :
150 γρ. φασόλια μαυρομάτικα
150 γρ. μικρά φασόλια άσπρα ή κόκκινα
2 κρεμμύδια τριμμένα
½ φλιτζάνι αλεσμένη καρυδόψιχα
Αλάτι
1 κουταλιά μουστάρδα
¾ φλιτζανιού ελαιόλαδο
3 κουταλιές ξύδι
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό
Εκτέλεση :
Βράζουμε τα φασόλια ως που να μαλακώσουν λίγο. Τα στραγγίζουμε και τα
σιγοβράζουμε πάλι, ώσπου να μαλακώσουν καλά. Όταν είναι έτοιμα, τα
στραγγίζουμε ξανά και τα αδειάζουμε σε σαλατιέρα. Αναμειγνύουμε τα
κρεμμύδια, την καρυδόψιχα και το αλάτι. Χτυπάμε τη μουστάρδα με το λάδι, το
ξίδι, το σκόρδο και τον μαϊντανό και περιχύνουμε τη σαλάτα.
Ο εφημέριος, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, οι κατηχητές και συνεργάτες του Ι. Ν.
Παναγίας Παραβουνιώτισσας σας εύχονται:
ΚΑΛΗ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ –
ΠΑΝΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, και σας καλούν στην
Ιερά Πανήγυρη του εξωκκλησιού ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ εσπέρας και
23 πρωί (ΤΕΤΑΡΤΗ).
ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ»
( ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ εσπέρας και 28 ΔΕΥΤΕΡΑ πρωί).

