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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 5/9 Θ.Λ.
7:00 – 9:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
- 6/9 Θ.Λ
7:00 – 9:15
ΚΥΡΙΑΚΗ
-7/9
Θ.Λ.
7:00 – 10:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
- 8/9
ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 10/9
ΚΥΡΙΑΚΗ - 14/9 Θ.Λ.
7:00 – 10:15
ΚΥΡΙΑΚΗ - 14/9
18:00 – 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ - 17/9 Θ.Λ.
7:00 – 9:00
ΣΑΒΒΑΤΟ – 20/9 Θ.Λ.
7:00 – 9:15
ΚΥΡΙΑΚΗ - 21/9
Θ.Λ.
7:00 – 10:00
ΤΕΤΑΡΤΗ - 24/9 Θ.Λ.
7:00 - 9:15
ΠΕΜΠΤΗ - 25/9 Θ.Λ.
7:30 – 9:30 ;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -26/9 Θ.Λ.
7:30 – 9:30
ΚΥΡΙΑΚΗ - 28/9
Θ.Λ.
7:00 – 10:00
ΚΥΡΙΑΚΗ - 5/10
Θ.Λ.
ΚΥΡΙΑΚΗ - 12/10 Θ.Λ.
ΣΑΒΒΑΤΟ – 18/10 Θ.Λ.
ΚΥΡΙΑΚΗ - 19/10 Θ.Λ.
ΔΕΥΤΕΡΑ - 20/10 Θ.Λ.
ΚΥΡΙΑΚΗ - 26/10 Θ.Λ.
ΤΡΙΤΗ
- 28/10 Θ.Λ.
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΦΗΤΗ

ΖΑΧΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ

ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ ΑΡΧ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΕΝΟΡΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
2ημερη ΕΚΔΡΟΜΗ
Η ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

-//-//ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ. ΙΩ.
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Α΄ ΛΟΥΚΑ
Β΄ΛΟΥΚΑ
Δ΄ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Γ΄ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ
ΙΣΩΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΘΑ

-//-//ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΤΡΩΝΙ
ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ
-//-//-//-//-//-//-//ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ό Θεός δεν μας κατηγορεί επειδή πέφτουμε, αλλά
επειδή δεν σηκωνόμαστε. Ή ανθρώπινη φύσις,
βλέπεις, είναι ευόλισθος.
Γέροντας Αμβρόσιος Μονής Δαδίου

«Όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Τούρκων, ο πασάς συνέλαβε 3.000 γυναικόπαιδα και
γέροντες.
-Θα σας χαρίσω τη ζωή, τους είπε, αρκεί, περνώντας από μπροστά μου, να πατάτε έναςένας το Σταυρό τον οποίο έχω ρίξει κάτω.
Το αποτέλεσμα; Κανένας, μα κανένας, ούτε μάνα, ούτε παιδάκι, δεν δέχθηκαν να πατήσουν το
Σταυρό για να σωθούν.
-Όχι, είπαν˙ είμασθε και χριστιανοί θα πεθάνουμε.
Και σφάχθηκαν όλοι εκείνη τη στιγμή! Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα.»
Η πνευματική βάση
- Παιδιά μου, αυτή η ζωή είναι σαν το Γυμνάσιο των παιδιών. Να αγωνιστούμε να πιάσουμε
τη βάση.
- Γέροντα, η βάση στο Γυμνάσιο είναι 10. Αν πιάσουμε 8,5 τι θα γίνει;
- Ε, ευλογημένε! Πιάσε εσύ 8,5 και θα σου ρίξει ο Θεός μια κλωτσιά και θα σε βάλει στον
Παράδεισο!!!!
Γέροντας Παΐσιος

ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΑΡΞΗ-ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

Στις Κατηχητικές Συντροφιές, περιλαμβάνονται:
1)Η διδασκαλία ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ και η ζωή των ΑΓΙΩΝ.
2) Η ατμόσφαιρα αγάπης, όπου ο ένας νοιάζεται για τον άλλον.
3) Ενασχόληση με χειροτεχνία και με ζωγραφική. - 4) Ψυχαγωγία, παιχνίδια, τραγούδια κ.α.
5) Εκδρομές- περιπάτους σε εκκλησίες και όμορφες τοποθεσίες της Ερέτριας.
6) Διοργάνωση χριστιανικών εορτών (με ύμνους, ποιήματα, τραγούδια και σκετς).
7) Κέρασμα μετά από κάθε Συνάντηση και αναμνηστικά στη λήξη της Κατηχητικής Χρονιάς.
Περιμένουμε με αγωνία τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας μας, της Ενορίας μας!
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 - 13:00 στον Ι. Ν. Παναγίας Παραβουνιώτισσας. Ελάτε να γνωριστούμε!

ΕΝΑΡΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ 2014 – 2015.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16:30 – 18:30 (Παράκληση - Ομιλία)
ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΝΑ ΓΕΥΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Με απλή γλώσσα, θα προσπαθήσουμε να αλιεύσουμε τα μαργαριτάρια της
θάλασσας των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα ασχοληθούμε με σύγχρονα
θέματα, τα οποία απασχολούν την ζωή μας, μέσα όμως από τον επίκαιρο λόγο του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ και τα
δοχεία Του Αγίου Πνεύματος, τους Αγίους μας. Θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, θα ψάλλουμε, αλλά
κυρίως θα ζωντανέψουμε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ και την Ενορία μας, ως γνήσια παιδιά της.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Στην Ενορία μας, θα λειτουργήσει το 2014-2015, παράρτημα ωδείου, με την ευλογία
της Ιεράς Μητροπόλεως, στα πλαίσια της αναγνωρισμένης από το κράτος Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής. Οι εγγραφές ξεκινούν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.
Ευχαριστούμε ολόθερμα, τον Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο, για το ανύσταχτο
ενδιαφέρον του, σε αυτήν την δραστηριότητα. Επίσης συγχαίρουμε, τον διευθυντή της
σχολής, παν/το αρχ. π. Φιλόθεο για την αγάπη που έχει προσφέρει σε αυτήν την
διακονία
(πληροφορίες τηλ. 6939187930)
Αγαπητοί ενορίτες, σας πληροφορούμε πως η αποπεράτωση του νέου Ιερού Ναού της Παναγίας μας,
βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της αποπληρωμής των χρεών, ταυτόχρονα όμως σχεδιάζουμε την πρόοδο των
εργασιών στο σημείο των μονώσεων, απαραίτητες για την προστασία του σκυροδέματος.
Σας ευχαριστούμε εγκαρδίως, για την μέχρι τώρα στήριξή σας, και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε
να ενισχύετε αυτήν την κοινή προσπάθεια, έστω με 5€ μηνιαίως. Ευχόμαστε ο Δωρεοδότης Χριστός να
αγιάζει τους αγαπώντας της ευπρέπεια του οίκου Του, να σας χαρίζει υγεία και δύναμη στη ζωή σας.

Χωρίς την ψυχήν μας καθαρήν, δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θεία
Κοινωνία. Για αυτό να μη διστάζετε, να μην ντρέπεστε και να
εξομολογείσθε. Ότι και αν έχετε κάνει, την πιο μεγάλη αμαρτία, ο
πνευματικός έχει την εξουσία από το Χριστό και από τους Αποστόλους
με το πετραχήλι του να τη συγχωρήσει.
Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΤΑΓΗ
Τι χρειαζόμαστε:
1 κιλό σταφύλι σταφίδα
800 γραμμάρια ζάχαρη
2 βανίλιες
Χυμό λεμόνι στο τέλος

Γλυκό του κουταλιού σταφύλι στο φούρνο
Πώς το κάνουμε:
Πλένουμε καλά το σταφύλι, το ρίχνουμε στο
πυρέξ, ρίχνουμε τη ζάχαρη και τις βανίλιες.
Ανακατεύουμε καλά. Σκεπάζουμε με βρεγμένο
λαδόχαρτο. Το ψήνουμε μία ώρα. Στη μισή ώρα
το βγάζουμε και ανακατεύουμε καλά.
Ολοκληρώνουμε το ψήσιμο για άλλη μισή ώρα.
Το βγάζουμε και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού.

Η Ιταλία, που δεν έκρυβε την επιδίωξη της να
κυριαρχήσει στη Μεσόγειο, είχε αρχίσει εχθρικές
ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας. Η σοβαρότερη
ήταν ο τορπιλισμός του αντιτορπιλικού «ΕΛΛΗ»
στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου 1940.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία ζήτησε από τον
πρωθυπουργό Ι.Μεταξά την παράδοση της χώρας.
Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ.
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ: Ένας Γέροντας , πηγαίνοντας για τον Ιορδάνη , έπεσε μέσα στην κάψα του
μεσημεριού και , ιδρωμένος καθώς ήταν, μπήκε σε μια σπηλιά. Εκεί μέσα, μόλις κάθισε στη δροσερή σκιά ,
βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα λιοντάρι , που άρχισε να τρίζει τα δόντια του , σαν να τα ακόνιζε , και να
ουρλιάζει . Κι ο Γέροντας ,ατάραχος, του λέγει: -Τι στενοχωριέσαι; Εδώ υπάρχει τόπος αρκετός και για
μένα και για σένα. Μα, ωστόσο , αν δεν σου αρέσει , σήκω και φύγε. Και το λιοντάρι ,μην υποφέροντας τη
συγκατοίκηση, έφυγε.
Ανέκδοτο αφιερωμένο σε όσους παρεξηγούν τις προφητείες περί εσχάτων. Ας στοχαστούμε…
Ένας παπάς κι ένας καλόγερος στέκονται στην άκρη του δρόμου κρατώντας ένα πανό που γράφει:
Το τέλος είναι κοντά. Αλλάξτε δρόμο πριν να είναι πολύ αργά!
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός, βγάζει το κεφάλι έξω από το παράθυρο φωνάζοντας:
-Τραβάτε στα σπίτια σας παπάδες, και πατάει γκάζι. Δεν περνάνε 5΄΄και ακούγεται φρενάρισμα
και στο τέλος ένα τρομερό τρακάρισμα, οπότε λέει ο παπάς στον καλόγερο:
-Μήπως θα έπρεπε να γράψουμε καλύτερα: «Προσοχή πεσμένη γέφυρα».

