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Πρόγραμμα Ακολουθιών ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
-Δευτέρα
1 /7
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Θ.Λ.
- Κυριακή
6 /7 στον νέο Ι.Ν. Θ.Λ. ιερουργούντος π. Νικηφόρος Ευσταθίου
- Δευτέρα
7 /7
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ.Λ.
- Παρασκευή 11 /7 εξωκλ. Αγ. Ασωμάτων 18:30 εσπερινός-περιφορά Ιεράς Εικόνος.
-Σάββατο 12 /7 Θ.Λ. στο εξωκλ. Αγ. Ασωμάτων θα προσφερθεί ευλογημένο φαγητό.
-Κυριακή
13 /7 στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
-Πέμπτη
17 /7
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Θ.Λ.
-Κυριακή
20/7 στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
-Σάββατο
26/7
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Θ.Λ.
-Κυριακή
27/7
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Θ.Λ.
-ΤΟΝ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 19:00
-Παρασκευή 1/8
ΠΡΟΔΟΣ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ Θ.Λ.
-Κυριακή
3/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
-ΤΡΙΤΗ προς ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 5-6 /8 ώρα 20:30
-Σάββατο
9/8 στο εξωκκλήσι Αγίων ΘΕΟΔΩΡΩΝ Θ.Λ.
-Κυριακή
10/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
-Τετάρτη
14/8
στο εξωκκλήσι Αγ. Ασωμάτων
Θ.Λ.
-Παρασκευή 15/8
ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θ.Λ.
-Κυριακή
17/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
-Παρασκευή εσπερινός –Σάββατο Θ.Λ. απόδοση Κοιμήσεως Θεοτόκου 22-23/8
-Κυριακή
24/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
Σάββατο
30/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
Κυριακή
31/8
στην Παναγία Παραβουνιώτισσα Θ.Λ.
 Στις 25 και 26 Αυγούστου όπως κάθε χρόνο η ενορία μας
διοργανώνει 2ήμερο προσκύνημα στην Μεγαλόχαρη ΠΑΝΑΓΙΑ της Τήνου.
 Τιμή εισιτηρίου 75 ευρώ , μεταφορά λεωφορείου, πλοίου – ξενοδοχείο
(2κλινο δωμάτιο με πρωινό).Προκαταβολή 30 ευρώ.
Πρόσκληση για το 3ήμερο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΙΚΡΗ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΑΠΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ώρες κάθε ημέρα,
(θα επαναληφθεί σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής). Μικρή γεύση δραστηριοτήτων:
προσευχή - ομαδικά παιχνίδια – διδακτική ιστορία –πεζοπορία σε εξωκκλήσι – κρυμμένος
θησαυρός – στήσιμο σκηνής ομάδας…

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ - ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΥΛΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
500 ml χυμό από στυμμένα λεμόνια
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό και τη ζάχαρη
500 gr Ζάχαρη
και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Όταν το σιρόπι κρυώσει
200 ml νερό
προσθέτουμε το χυμό λεμονιών, αφού πρώτα το σουρώσουμε.
Το διατηρούμε σε γυάλινο μπουκάλι.

Κάποτε περνούσε κάποιος μοναχός έξω από το κελί του
* (πνευματικό χιούμορ)*
γέροντος Παϊσίου και τον είδε να βρίσκεται στον κήπο του.
-Τι κάνεις γέροντα; Ρώτησε.
- Τι να κάνω; Εξομολογώ τον κήπο μου…
- Μα τι λες γέροντα; Θέλει ο κήπος εξομολόγηση;
- Πως δεν θέλει… εάν δεν βγάλεις όλα τα τριβόλια και τα αγριόχορτα από μέσα του δεν θα μπορέσει
να καρποφορήσει ότι και να βάλεις μέσα. Θα το πνίξουν τα αγκάθια. Δεν θα πάρεις σοδιά.
Ότι είναι (ζιζάνια) το ξεριζώνω, μια και καλή, δεν τα κόβω γιατί θα ξαναβγούν με την πρώτη
ευκαιρία… εξομολόγηση σου λέω…
Ο μοναχός ενώ πήγε να κοροϊδέψει τον γέροντα Παΐσιο στην αρχή, τώρα γεμάτος κατάνυξη έβαλε
μετάνοια στον γέροντα και συνέχισε τον δρόμο του…
http://imverias.blogspot.gr
Οι Εχθροί της Εκκλησίας 2 ειδών:
Α. Οι εξωτερικοί εχθροί είναι εκείνοι που ασκούν διωγμό στους πιστούς,
όμως η Εκκλησία έλαμψε περισσότερο με τα αίματα των μαρτύρων.
Β. Οι εσωτερικοί εχθροί όμως, οι αιρετικοί, είναι ύπουλοι και
δημιουργούν μεγαλύτερους κινδύνους.
Ο Κύριος προειδοποιεί με την παραβολή των ζιζανίων.
Μια φορά ήταν ένας γεωργός που έσπειρε σιτάρι στο χωράφι του. Κάποια στιγμή όμως ήρθε ο
εχθρός του κι έσπειρε στο ίδιο χωράφι ζιζάνια. Τα στάχυα μεγάλωσαν και φάνηκαν τα ζιζάνια
ανάμεσά τους. Οι εργάτες ρώτησαν τότε το αφεντικό τους, αν ήθελε να τα ξεριζώσουν. Όμως
εκείνος τους εμπόδισε, γιατί σκέφτηκε πως υπήρχε κίνδυνος να καταστρέψουν μαζί με τα ζιζάνια και
το σιτάρι. «Αφήστε όλα τα χόρτα να μεγαλώσουν μαζί και, όταν θα θερίσουμε, θα μαζέψετε πρώτα τα
ζιζάνια και θα τα κάψετε. Ύστερα θα μαζέψετε το σιτάρι και θα το φέρετε στην αποθήκη μου.», τους
είπε. (Πηγή: βιβλ. Δ΄ Δημοτικού)
Ερμηνεία : ο Σπείρων = ο Κύριος, Αγρός = ο κόσμος, Καλό σπέρμα = Υιοί της Βασιλείας,
Ζιζάνια = διεφθαρμένοι αιρετικοί, Σπείρων αυτά = ο διάβολος, Θερισμός = το τέλος του κόσμου,
Θεριστές = Άγγελοι, Κάμινος πυρός = η Κόλαση, Αποθήκες = ο Παράδεισος.
Πάντα στην Εκκλησία θα υπάρχουν και οι αιρετικοί, όμως ο Κύριος περιμένει την μετάνοια τους,
όπως συνέβη με τον Απ. Παύλο, από διώκτης έγινε μέγας υπερασπιστής της Εκκλησίας. Να
νουθετούμε τους αιρετικούς μήπως απαλλαχθούν από την πλάνη, όμως «μετά πρώτης και
δευτέρας νουθεσίας παραιτού…» συμβούλευε τον Τίτο ο Απόστολος Παύλος (Προς Τίτο Επιστολή,
Κεφ. 3,11-12). Από ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Από 14 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου θα διεξάγεται λαχειοφόρος με 3 Δώρα
(1)Μια τηλεόραση 42’ ιντσών (2)Ένα κέντημα μεγάλης αξίας (3) Ένα αρνί 12 κιλών
Σε αυτήν την προσπάθεια θα προστεθούν δώρα, από επαγγελματίες οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην λαχειοφόρο,
λαμβάνοντας την ευλογία της Παναγίας Παραβουνιώτισσας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 14/8/2014 ώρα 20:00.

«Ένας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή φωτιά στη καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη.»
«Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα.»
«Θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει όχι μόνο όταν με επαινεί, αλλά και όταν με ελέγχει, για να με
διορθώσει.» «Η ελεημοσύνη λιώνει τις αμαρτίες, όπως ο ήλιος λιώνει το χιόνι.»Αγ. Ιω. Χρυσόστομος

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ...Το γκαρσόν:
- Έχω γλώσσα μοσχαρίσια, χοιρινό κεφάλι, συκώτι αρνίσιο, κλπ.
Ο πελάτης:
- Δεν ήρθα για να ακούσω τα προβλήματά σου. Φέρε μου τον κατάλογο να παραγγείλω!
ΤΟ ΠΑΝΙ!!!! -Τι κάνει ένας που κρατάει ένα πανί και γυρίζει; Πανηγυρίζει!
ΛΕΩΝ-ΕΙΔΑΣ!!!!! -Πως λέγεται αυτός που έχει δει ένα λιοντάρι; Λέων...ειδας!
ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ!!!! - Πως λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει;Fast food!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Θεατρική Ομάδα «Ερέτες», σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την
θεατρική παράσταση με τίτλο «Σκίτσα της Εποχής» του Δημήτρη
Ψαθά, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπανάγνου, την Παρασκευή 11 & το
Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:00μ.μ. στο Γενικό Λύκειο
Ερέτριας. Η παράσταση θα δοθεί στα πλαίσια πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΚΑΝΑΡΕΙΑ 2014» «Ερέτες» Είσοδος Ελεύθερη

