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ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΣΑ
Μ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ , Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ, ΣΙ …. ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016, ΣΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΗ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ , ΩΡΑ 18:00. ΘΑ ΨΑΛΛΟΤΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
«ΘΕΟΦΙΛΟΙ». ΕΠΙΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΟΤ ΘΑ ΣΡΑΓΟΤΔΗΟΤΝ ΚΑΛΑΝΣΑ –ΠΟΙΗΜΑΣΑ…
ΣΗ ΤΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΤΝ ΔΩΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΤ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΦΕΡΘΟΤΝ ΚΕΡΑΜΑΣΑ ΣΟ
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ. Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟ, ΣΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΑ, Α
ΕΤΧΟΝΣΑΙ ΣΟ 2016 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΟ ΧΑΡΙΣΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑ , ΓΕΜΑΣΟ ΧΡΙΣΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ .

Ευχαριστήριο: προς Λιμεναρχείο Ερζτριασ (δωρεά 50 κιλά ψάρια) – προς Β΄ Νηπιαγωγείο και γονείσ
(30 τςάντεσ τρόφιμα)- προς Ν.Π.Δ. Δαφνηφόροσ Απόλλων: (δωρεά Συρί 20 κιλά – πορτοκάλια 60 κιλά –
ροφχα..,)- προς ενορίτεσ πρόςφεραν 30 τςάντεσ τρόφιμα, 40 κιλά κρζασ, ροφχα - Προς φοφρνο Αςημάκου
δωρεά 60 κιλά ψωμί – προς φλλογο Κανάρη τρόφιμα – πορτοκάλια. ασ πληροφοροφμε πωσ κάθε Εβδομάδα προςφζρουμε τρόφιμα, με την δική ςασ ςυνειςφορά ςε 40 οικογζνειεσ. Παράκληςη για προςφορά
φαρμάκων τα οποία ίςωσ να μην ςασ είναι πλζον χρήςιμα. Η Παναγία να ευλογεί τισ οικογζνειζσ ςασ.

ΣΥΝΤΑΓΗ:

Φιονάνθρωπος από τσριά - Τι τρειαζόμαστε:

60 . μακμύνη - 200 γν. θέηα - 100 γν. ακζόηονμ
60 ν. μονςδηθά δηάθμνα {μασκηακό, άκεζμ, δοόζμμ}
Γηα δηαθόζμεζε: πηπενηά γηα θαπέιμ{ημ θάης μένμξ} - 1 θέηα μπείθμκ γηα
θαζθόι - 1 ειηά γηα μάηηα - 1 θμμμάηη θόθθηκεξ πηπενηάξ γηα ζηόμα 2
ιεπηά θνηηζίκηα γηά πενάθηα

Ο Άγημξ Πμνθύνημξ μηιά γη” αοηέξ ηηξ μένεξ πμο δμύμε ηώνα
Η επμπή μαξ είκαη ζακ ηεκ επμπή ημο Υνηζημύ. Καη ηόηε μ
θόζμμξ είπε θηάζεη ζε μηα άζιηα θαηάζηαζε. Ο Θεόξ, όμςξ,
μαξ ιοπήζεθε. Καη ηώνα δεκ πνέπεη κα απειπηδόμαζηε.
Βιέπς μέζα από ηε ζομθμνά κα εμθακίδεηαη θάπμημξ πμιύ
ζπμοδαίμξ άκζνςπμξ ημο Θεμύ, μ μπμίμξ ζα ζοκεγείνεη θαη
ζα εκώζεη ημκ θόζμμ πνμξ ημ θαιό.
Όζημξ Πμνθ Η Αγηόηεηα ζημκ 21μ Αηώκα – Παηαπίμο Μμκαπ.

Μαζεηέξ έθακακ μόκμη ημοξ πνμζεοπή ζημ ζπμιείμ!!

– (δάζθαιμξ)Πνμζεοπή; Κμηηάληε, δεκ μμο ανέζμοκ ηα αζηεία πνςί-πνςί.
– (μαζεηέξ)Γηαηί αζηείμ, θύνηε; Κάζε πνςί δεκ θάκμομε πνμζεοπή πνηκ κα μπμύμε ζηηξ ηάλεηξ;
Αθμύ ζήμενα έβνεπε θαη δεκ θάκαμε έλς, γηαηί κα μεκ θάκμομε ζηεκ ηάλε;
– Άιιμ έλς θαη άιιμ ζηεκ ηάλε. Δεκ επηηνέπεηαη από ημ κόμμ.
– Δεκ επηηνέπεηαη ε πνμζεοπή; Έλς επηηνέπεηαη θαη μέζα απαγμνεύεηαη; Ση κόμμξ είκαη αοηόξ;
– Γμείξ ζα θάκμομε πνμζεοπή. Ακ δεκ ζέιεηε, εζείξ μπμνείηε κα με ζομμεηέπεηε.
ύζζςμε ε ηάλε ζεθώζεθε όνζηα. Άνπηζε έκαξ ζηεκ ανπή θαη μία-μία εκώκμκηακ μη θςκέξ ώζπμο
θαηέιελακ ζε μία μμμβνμκηία: «Άγημξ μ Θεόξ, άγημξ ηζπονόξ…». Δεκ έιεηρε θακείξ.
Ο δάζθαιμξ έγηκε έλαιιμξ, απεηιμύζε. Δεκ πνμβιεμαηίζηεθε μύηε έκαξ γηα ηεκ βαζμμιμγία.
Σμ πενηζηαηηθό ζοκέβε ζε Λύθεημ ηεξ πενηθένεηαξ Θεζζαιμκίθεξ. Γύγε ζε όιμ ημ ημήμα. Μείκεηε
αδέζμεοημη θαη ακοπόηαθημη, παηδηά, πάκηα γηα ηα μεγάια θαη ηα ςναία!
Μία ζπίζα πνεηάδεηαη γηα κα ακάρεη ε πονθαγηά. Κη απ’ όηη θαίκεηαη αοηή ε ζπίζα θναηηέηαη αθόμε
ακαμμέκε ζηηξ θανδηέξ θάπμηςκ κέςκ, θάπμηςκ 16πνμκςκ, 17πνμκςκ παηδηώκ. Δεκ δηαδειώκμοκ
ζημοξ δνόμμοξ, δεκ πεηνμβμιμύκ, δεκ ζπάδμοκ αιιά εκημύημηξ επακαζηαημύκ. Γιπίδμομε όηη
θάπμημξ ζα ημοξ αθμύζεη.
ΠΙΟ ΙΓΟΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΕΤΕΣΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΟΝ ΑΝΕΜΟ, ΠΟΤ ΚΙΝΕΙΣΑΙ ΑΚΑΣΑΠΑΤΣΑ, ΠΙΟ ΙΓΟΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΕΤΕΣΑΙ ΟΑ
ΧΑΡΑΖΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΗΝ ΑΜΜΟ, ΟΣΑΝ ΠΑΙΖΟΤΝ, ΠΑΡΑ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΤΣΤΧΙΑ. ΆΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟ
ΝΑ ΘΤΜΑΑΙ ΠΑΝΣΟΣΕ, ΟΣΙ ΣΟ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΟΤ, ΣΟ ΑΤΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΧΕΡΙ ΣΟΤ ΘΕΟΤ. ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΤ ΟΤ ΕΔΩΕ ΣΟ ΠΡΩΙ,
ΔΕΝ ΟΤ ΤΠΟΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΣΟ ΒΡΑΔΤ. ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΣΗ
ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΣΙ ΧΩΡΙ ΠΕΙΡΑΜΟΤ, ΒΡΙΚΕΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΠΑΣΑ ΣΑ ΙΧΝΗ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ.
ΆΓΙΟ ΙΑΑΚ Ο ΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΓΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για
το πώς να υέρεται ο άντρας στη σύζσγό τοσ! Να ηεξ
ιεξ όηη ηεκ αγαπάξ… Δείλε ηεξ όηη ζμο ανέζεη πμιύ κα
μέκεηξ ζημ ζπίηη γηα πάνε ηεξ, πανά κα βνίζθεζαη με ημοξ
θίιμοξ ζμο! Ν α ηεκ ηημάξ πενηζζόηενμ αθόμα θαη από ηα
παηδηά ζαξ θη αοηά γηα πάνε ηεξ κα ηα αγαπάξ! Ακ θάκεη
θάηη θαιό, κα ηεκ παηκεύεηξ θαη κα ηεκ ζαομάδεηξ. Ακ
πέζεη ζε θάπμημ ζθάιμα, κα ηε ζομβμοιεύεηξ θαη κα ηε
δημνζώκεηξ με θαιό ηνόπμ. Πνμζεοπέξ θμηκέξ κα θάκεηε!
ημ Ναό κα εθθιεζηάδεζηε θαη μη δύμ! Ακ ηύπεη κα ζαξ
βνεη θηώπεηα πςξ θαη μη θμνοθαίμη Απόζημιμη Πέηνμξ
θαη Παύιμξ, πέναζακ ηε δςή ημοξ με πείκα θαη δίρα.
Δίδαλέ ηεκ όηη θαμηά ζομθμνά ημο βίμο δεκ είκαη θμβενή,
πανά μόκμ ε εκακηίςζε ζημ Θεό θαη ημ ζέιεμά Σμο!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016
1/1
ΠΑΡΑΚΔΤΗ
3/ 1
ΚΤΡΙΑΚΗ
5/1
ΣΡΙΣΗ
6/1
ΣΔΣΑΡΣΗ
7/1
ΠΔΜΠΣΗ
10/1
ΚΤΡΙΑΚΗ
17/1
ΚΤΡΙΑΚΗ
18/1
ΓΔΤΣΔΡΑ
23/1 ΑΒΒΑΣΟ
25/1 ΓΔΤΣΔΡΑ
31/1 ΚΤΡΙΑΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΔΡΙΣΟΜ. Μ. ΒΑΙΛ
ΠΡΟ ΦΩΣΩΝ
ΜΔΓΑΛΔ ΩΡΔ
ΑΓΙΑ ΘΔΟΦΑΝΔΙΑ
ΒΑΠΣ. ΙΩΑΝΝΟΤ
ΜΔΣΑ ΩΣΑ
ΜΔΓΑΛ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ
ΜΔΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ
ΟΙΑ ΞΔΝΗ
ΑΓ. ΓΡΗΓ. ΘΔΟΛ.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΤΝ.
-//ΑΓΙΑΜΟ ΟΙΚΩΝ
ΤΝ. ΛΙΜΑΝΙ (10:30)
Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΤΝ.
-//-//-//ΔΞΩΚΚΛ.ΑΓ.ΑΩΜΑΣΩΝ
Ι.Ν. ΠΑΡΑΒΟΤΝ.
-//-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
7:00 – 9:30
7:00 – 10:00
6:30 – 9:00
7:00 - 10:00
7:00 - 9:15
7:00 - 10:00
-//7:00 - 9:30
7:00 – 9:15
700 - 9:15
7:00- 10:00

(Επεηδή ελδέρεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζα ελεκεξώλεζηε από αλαθνηλώζεηο +Κπξηαθήο…)
ΑΝΕΚΔΟΣΟ «πεξί ΑΧΑΡΙΣΙΑ»
Έλαο άζενο ηύπνο ςάρλεη λα παξθάξεη ζην Παγθξάηη γηα 3 ηέηαξηα .
Αθνύ έρνπλ ζπάζεη ηα λεύξα ηνπ, βξίδεη θαη ηνπ θηαίλε όια, αξρίδεη:
«Θεέ κνπ …ζε παξαθαιώ … βνήζεζέ κε λα βξσ πάξθηλγθ. Δελ αληέρσ άιιν . Κη εγώ,
παξόιν πνπ ήκνπλ ηόζα ρξόληα άπηζηνο ζα θάλσ ηα πάληα γηα ζέλα . Θα αιιάμσ, ζα
πεγαίλσ θάζε κέξα ζηελ εθθιεζία . ε παξαθαιώ θάλε κόιηο ζηξίςσ ζηελ γσλία λα
έρεη κηα ζεζνύια. ε παξαθαιώ….»
Μόιηο ζηξίβεη ινηπόλ ζηελ γσλία, λα ζνπ ε ζεζνύια ειεύζεξε. Κνηηάδεη ηνλ νπξαλό:
«Άζην Θεέ … βξήθα».

ΑΛΟΓΙΑ ΑΣΡΟΛΟΓΙΑ Δαληήι, Καηζαξηαλήο (πεξίιεςε εηζεγήζεσο)

