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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015
1/9
Σνίηε
Ανπή ηεξ Ζκδίθημο
2/9
Σεηάνηε
Αγίμο Ιάμακημξ
(ελςθθι. Αγ. Αζςμάηςκ)
6/9
Ηονηαθή
ΖΔ΄ Ιαηζαίμο
8/9 Σνίηε
Γεκέζιημκ Θεμηόθμο (ΓΚΟΡΖΑ ΑΓ. ΓΘΓΟΤΕ ΙΑΘΑΗΩΚΣΑ)
13/9 Ηονηαθή
Πνμ ηεξ Τρώζεςξ
14/9 Δεοηένα
ΤΦΩΖ ΣΖΙΖΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
17/9 Πέμπηε
Αγίςκ μθίαξ, Πίζηεςξ, Γιπίδμξ, Αγάπεξ
ΖΓΡΑ ΑΓΡΤΠΚΖΑ, ΣΓΣΑΡΣΕ (8:30 μ.μ. – 12:30) + Σνάπεδα
20/9 Ηονηαθή –
Αγ. Γοζηαζίμο (Ιεγαιμμάνηονμξ)
24/9 Πέμπηε Αγίαξ Θέθιαξ (Πνςημμάνηονμξ).
25/9 Παναζθεοή – Αγίαξ Γοθνμζύκεξ (ελςθθιήζη Αγίμο Γεςνγίμο)
26/9 άββαημ
Ιεηάζηαζε Γοαγγειηζημύ Ζςάκκμο (ελςθθιήζη Αγ. Ζς. Ημηνώκη)
27/9 Ηονηαθή
Α΄ ΘΟΤΗΑ
Αιιαγέξ ζημ πνόγναμμα ζα ακαθμηκώκμκηαη Ηονηαθέξ
Σμ πνόγναμμα ημο Οθηςβνίμο ζα ακανηεζεί ζημ (ΈΚΘΓΣΟ Ακαθμηκώζεςκ) 27/9
ηηξ 22/9 ΣΡΖΣΕ 17:30, ΓΓΓΡΑΦΓ ζημ πανάνηεμα ηεξ ΥΟΘΕ ΒΤΔΑΚΣΖΚΕ
ΙΟΤΖΗΕ «Ζενεύξ Παύιμξ μ θμπειίηεξ» ημ μπμίμ ιεηημονγεί
ζηεκ Γκμνία μαξ. Παναθαιμύμε ηεκ πνμζεοπή ζαξ γηα ηεκ πνόμδμ
αοηήξ ηεξ ηαπεηκήξ πνμζπάζεηαξ, με ζθμπό ηεκ δηαηήνεζε ηεξ
Ιμοζηθήξ Πανάδμζεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Γοειπηζημύμε κα
εκηζπύζμομε ημ ένγμ μαξ με ηεκ θοζηθή πανμοζία θαη άιιςκ ζπμοδαζηώκ.
Σα μαζήμαηα πανέπμκηαη εκηειώξ δςνεάκ. Πιενμθμνίεξ, ηει: 6939187930
ηηξ 26/9 ΑΒΒΑΣΟ,ΑΓΖΑΙΟ ΗΑΣΕΥΕΣΖΗΟΤ ΥΟΘΓΖΟΤ 11:00π.μ. Κήπημ,
Δεμμηηθό, Γομκάζημ, Θύθεημ. αξ πενημέκμομε κα παίλμομε, κα ηναγμοδήζμομε, κα
ζοκμμηιήζμομε γηα ηηξ αηώκηεξ αιήζεηεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Ιε ζεβαζμό μ εθεμένημξ π.
Υανάιαμπμξ θαη μη θαηεπήηνηεξ, Ιανία, Βαζηιηθή, Ιαιαμαηέκηα.

Από ηεκ 30ε επηεμβνίμο θαη θάζε ΣΓΣΑΡΣΕ, ΣΓΘΓΖΣΑΖ Ζ.ΠΑΡΑΗΘΕΕ
Πακαγίαξ Παναβμοκηώηηζζαξ + ΟΙΖΘΖΑ 16:30-18:30. Θα αζπμιεζμύμε με
Απμζημιηθά Ακαγκώζμαηα, όπςξ ηα ακαιύμοκ παηένεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ.

Ο Παράδεηζος: Όηακ έπιαζε μ Θεόξ
ημκ άκζνςπμ, «ἐθύηεοζεκ πανάδεηζμκ
ἐκ Ἐδὲμ θαηὰ ἀκαημιὰξ θαὶ ἔζεημ ἐθεῖ
ηὸκ ἄκζνςπμκ, ὃκ ἔπιαζε», ιέεη ε Αγία
Γναθή. Ηαη πάιη· «Ηαὶ ἔιαβε Ηύνημξ ὁ
Θεὸξ ηὸκ ἄκζνςπμκ, ὃκ ἔπιαζε, θαὶ
ἔζεημ αὐηὸκ ἐκ ηῷ παναδείζῳ ηῆξ
ηνοθῆξ, ἐνγάδεζζαη αὐηὸκ θαὶ θοιάζζεηκ» (Γεκέζ. β’ 8, 15). Αιιά ηη ήηακ μ Πανάδεηζμξ
αοηόξ; Ήηακ Πανάδεηζμξ ηνοθήξ, δειαδή απόιαοζεξ οιηθήξ θαη πκεομαηηθήξ
εοθνμζύκεξ, πάγθαιμξ θαη πάκηενπκμξ Πανάδεηζμξ. Ο Πανάδεηζμξ ήηακ θήπμξ, θήπμξ
επίγεημξ, ζημκ μπμίμ οπήνπακ όια ηα οιηθά θαη πκεομαηηθά αγαζά· οιηθά μεκ μη
ελαίνεημη θανπμί ηςκ απεηνάνηζμςκ θαη πμηθίιςκ δέκδνςκ, γηα κα ηνώεη, κα
εοθναίκεηαη θαη κα ζοκηενείηαη από αοηά μ άκζνςπμξ· πκεομαηηθά δε ε πανμοζία ημο
Θεμύ θαη ηςκ αγίςκ ημο Αγγέιςκ, ε εοςδία θαη πάνε ηεξ ζείαξ πανμοζίαξ, μέζα ζηεκ
μπμία μ άκζνςπμξ ζα δμύζε ηνηζεοηοπηζμέκμξ θαη από ηεκ μπμία ζα παναθηκμύηακ κα
πνμπςνήζεη ζημ «θαζ’ μμμίςζε». Όια πνμξ ηα εθεί ζα ημκ θαηεύζοκακ.
Σμημοημηνόπςξ με όια ηα μέζα, ηα εζςηενηθά, όπςξ ήηακ ηεξ ροπήξ ηα πανίζμαηα,
δειαδή ημ «θαη’ εηθόκα», θαη ηα ελςηενηθά, όπςξ ήηακ ημο παναδείζμο ηα αγαζά θαη μη
πκεομαηηθέξ ηένρεηξ θαη απμιαύζεηξ, μ πακάγαζμξ Δεμημονγόξ ημο ακζνώπμο
θαηεύζοκε ημ ηειεηόηενμ ηςκ επί ηεξ γεξ δεμημονγεμάηςκ ημο, ημκ άκζνςπμ, ζηεκ
εθπιήνςζε ημο μεγάιμο θαη αγίμο πνμμνηζμμύ ημο, ζημ «θαζ’ μμμίςζε». Όια αοηά ηα
μέζα θίκεηνα ήηακ πνμξ ανεηή θαη αγηόηεηα. Όια αοηά ηθακά κα θναηήζμοκ ημκ
άκζνςπμ άπηςημ, ζηεκ οπαθμή ημο Θεμύ, θαη ακμίγμκηάξ ημο θαζεμενηκώξ θαη ηεξ
ροπήξ θαη ημο ζώμαημξ ηα μάηηα κα βιέπεη ηα ζεία μεγαιεία μέζα ζηε θύζε ημο
παναδείζμο, κα δέπεηαη ηηξ ζογθηκεηηθέξ δςνεέξ θαη πάνεξ ημο Θεμύ θαη κα μέκεη
πηζηόξ, πηζηόξ θαη θαηά πάκηα οπάθμομξ θαη πεηζανπηθόξ ζημκ άγημ θαη πακάγημ Θεό
θαη Παηένα ημο.
«Όπμο θη ακ ζηνέρς ηε μαηηά μμο
πακημύ εζέ Θεέ ζα ‘δώ
Ηαη με ημ κμο θαη ηεκ θανδηά μμο
δεμημονγέ ζ εοπανηζηώ
Θεμύ ημ θνάημξ, ημ ζύμπακ γημνηάδεη
ημ άπεηνμκ θη μη μονακμί»
ΓΤΥΑΡΖΣΕΡΖΟ: ογθηκεηηθή ήηακ ε πνμζθμνά ηνμθίμςκ θαη εκδομάηςκ γηα απόνμοξ
από αδειθμύξ μαξ. Οη θμύνκμη Αζεμάθμο - Ιώνμο. Super Market ΑΒ Βαζηιόπμοιμξ.
Γπίζεξ, πνόζθενακ γιοθά, θναζί θαη 40 θηιά γαύνμ θαη ζανδέια, ηα μπμία μαγεηνέραμε
ζε 3 Αγνοπκίεξ Αογμύζημο. Δςνεάκ ενγαζία γηα βαρίμαηα θαη μηθμδμμηθέξ ενγαζίεξ θ.
Ηςκζη. Ιςναΐηεξ-Βιάζεξ Ανγύνεξ. Ο Δήμμξ βμήζεζε ζηεκ θαζανηόηεηα ημο Ζ. Καμύ
θαη οδναοιηθά πνμαοιίμο. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΕΚ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΡΟΦΖΙΩΚ. ΑΦΟΡΑ ΟΘΟΤ ΙΑ.

Ηιεθηροκηθές θηιίες:
(Δηάιμγμξ) -Πόζμοξ θίιμοξ έπεηξ;
-Πενηζζόηενμοξ από 1.200!
– Ια πώξ έπεηξ ηόζμοξ πμιιμύξ; Γγώ
έπς δύμ, δμθημαζμέκμοξ θαη ημοξ
εμπηζηεύμμαη. Ιήπςξ είμαη
αθμηκώκεημξ!
Όμςξ μ Ανηζημηέιεξ ιέεη «Αοηόξ πμο
έπεη θίιμοξ. δεκ έπεη θίιμ». «Σμ κα
έπεηξ πμιιμύξ θίιμοξ, ζεμαίκεη όηη δεκ
έπεηξ θακέκακ!» (Δεμμζζέκεξ)
Άναγε ηη ζα έιεγακ μη ζμθμί πνόγμκμη
ζήμενα ζηεκ επμπή ημο facebook;
Ε θηιία είκαη πιήνεξ απαζπόιεζε! Οη
πμιιμί είκαη απιά γκςζημί, εηθμκηθμί
θίιμη. Υνεηάδεηαη πνόκμ κα μάζεηξ ημκ

άιιμ, ημ θμομπί ημο… ζα δμθημαζηεί ζηα
δύζθμια ζηε ιύπε θαη ζηεκ πανά, ζηεκ
εμπηζημζύκε.
ύμθςκα με ένεοκα ημ 45,7℅ πνήζηεξ
ζημ facebook ράπκμοκ ενςηηθμύξ
ζοκηνόθμοξ, άιιμη μδεγμύκ ζε
μηθμκμμηθή ελαπάηεζε, άιιμη
πνμζπαζμύκ κα δηεηζδύζμοκ επηθίκδοκεξ
ηδέεξ (π.π. αηνεηηθέξ). Αξ δογίζμομε ηεκ
θηιία ζηεκ αγάπε, ημ εκδηαθένμκ. ημ
εζύ θαη όπη ζημ εγώ.
Φίιμξ είκαη αοηόξ πμο ζα μείκεη όηακ
όιμη μη άιιμη ζα θύγμοκ!
«Ο Θεόξ (πάκηα μέκεη) θαη απμδεηάεη
ηεκ θηιία μαξ!» (Άγ. Ζς. Υνοζόζημμμξ).

Γ . Παΐζηος: «Η ακαηροθή ηοσ παηδηού αρτίδεη από ηεκ εγθσμοζύκε» :

Ακ ε μεηέρα ποσ θσοθορεί ζσγτύδεηαη θαη ζηεκοτωρηέηαη,
ηο έμβρσο μέζα ζηεκ θοηιηά ηες ηαράδεηαη. Εκώ, όηακ ε μάκα
προζεύτεηαη θαη δεη πκεσμαηηθά, ηο παηδάθη ζηεκ θοηιηά ηες
μάκας αγηάδεηαη.
Γη' ασηό ε γοκαίθα, όηακ είκαη έγθομξ, πνέπεη κα ιέεη ηεκ Γοπή, κα
μειεηάεη ιίγμ από ημ Γοαγγέιημ, κα ράιεη, κα μεκ έπεη άγπμξ, αιιά
θαη μη άιιμη κα πνμζέπμοκ κα μεκ ηεκ ζηεκμπςνμύκ. Τόηε ηο παηδί
ποσ ζα γεκκεζεί ζα είκαη αγηαζμέκο θαη οη γοκείς δεκ ζα έτοσκ
πρόβιεμα μαδί ηοσ, ούηε όηακ είκαη μηθρό, ούηε όηακ
μεγαιώζεη.
Γκςνίδεηε όηη; Σμ μέιη είκαη ημ μόκμ ηνόθημμ πμο δεκ παιάεη.
Βνέζεθε μέιη ζε ηάθμοξ ηςκ Αηγοπηίςκ Φαναώ, ημ μπμίμ δμθίμαζακ μη ανπαημιόγμη θαη
δήιςζακ όηη ήηακ βνώζημμ.
ΑΚΓΗΔΟΣΟ: - Δεκ μπμνώ κα θαηαιάβς. Πςξ γίκεηαη εκώ αθμιμύζεζα ηεκ δίαηηα πμο
είπεξ γνάρεη επάκς ζημ ρογείμ, πήνα θηιά ακηί κα πάζς.
- Αοηή ε ιίζηα ήηακ γηα ηα ρώκηα ηεξ Γβδμμάδμξ θαη όπη ε δίαηηα!

-

Υεηνμηεπκία από παναμμκή ηεξ 28εξ
Οθηςβνίμο 2013 , όπμο ηα παηδηά ημο
Ηαηεπεηηθμύ πμιείμο έθηηαλακ ηεκ
Γιιεκηθή εμαία.
Τιηθά πμο πνεζημμπμηήζαμε:
-άζπνε θαη μπιε ηζόπα
-θαιαμάθηα λύιηκα
-θόιια,
-ραιίδηα

Ε Γιιάδα πμηέ δεκ πεζαίκεη
δεκ ηε ζθηάδεη θμβένα θαμηά
μόκμ ιίγμ θαηνό λαπμζηαίκεη
θαη λακά πνμξ ηε δόλα ηναβά
θαη λακά πνμξ ηε δόλα ηναβά

Σμ μοαιό δεκ είκαη έκα δμπείμ πμο πνέπεη κα γεμίζεη,
αιιά θςηηά πμο πνέπεη κα ακάρεη! (Πιμύηανπμξ)

Τάθος αγίοσ Δεμεηρίοσ
Σμ ιείρακμ ημο αγίμο ημ έζαρακ μη Υνηζηηακμί ζημ βνώμηθμ οπόγεημ όπμο μανηύνεζε.
Από ηόηε ακελήγεηα μ ηάθμξ άνπηζε κα εοςδηάδεη θαη κα πύκεηαη αζηείνεοημ μύνμ.
Αθόμε θαη ζήμενα, θάζε πνόκμ πμο εμνηάδεη μ άγημξ ζηε Θεζζαιμκίθε, εθεί πμο
βνίζθεηαη ημ ιείρακμ ημο ακαβιύδεη μύνμ πμο εοςδηάδεη ζε όιμ ημ Καό
Γη' αοηό ημ ιόγμ μ Άγημξ Δεμήηνημξ μκμμάδεηαη θαη Ιονμβιύηεξ

Αποισηίθηοκ Αγίοσ Δεμεηρίοσ
Ιέγακ εύναημ, εκ ημηξ θηκδύκμηξ, ζε οπένμαπμκ, ηε μηθμομέκε, Αζιμθόνε ηα έζκε
ηνμπμύμεκμκ. Ωξ μοκ Θοαίμο θαζείιεξ ηεκ έπανζηκ, εκ ης ζηαδίς ζαννύκαξ ημκ
Κέζημνα, μύηςξ Άγηε Ιεγαιμμάνηοξ Δεμήηνηε, Υνηζηόκ ημκ Θεόκ ηθέηεοε, δςνήζαζζαη
εμίκ ημ μέγα έιεμξ

