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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

5 – 12 – 19 – 26 / ΙΟΥΝΙΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 18:00-20:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ
Ομιλητής: Αρχιμ. π. Φιλόθεος Θεοχάρης Γενικός Αρχιερατικός Ι.Μ.Χ.
Θέμα: «Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος»
θα μας επισκεφθούν τα μέλη ΦΙΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑÏΤΙΣΣΑ»
ΤΡΙΤΗ προς ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ 21:00 – 12:15 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
(θα ψαλλεί η Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ). Μετά το πέρας θα προσφερθεί
ευλογημένο φαγητό.
ΠΕΜΠΤΗ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ( ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 19:30
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΚΟΛΛΥΒΑ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί 7:00 – 9:30).
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ.
29 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΣΤΟ
ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ώρα 18:30 - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 7:00 – 10:00
(μετά την περιφορά της Ιεράς Εικόνος θα προσφερθεί ευλογημένο φαγητό)
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

– ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Με την χάρη του Τριαδικού Θεού,
πανηγυρίσαμε με ξεχωριστή λαμπρότητα την
Ετήσια Εορτή της Ενορίας μας, εις ανάμνησιν
της Ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας
Παραβουνιώτισσας.
Κάθε έτος τελείται την Κυριακή και Δευτέρα
του Θωμά, ο Εσπερινός μετά Λιτανείας στους
δρόμους της Ερέτριας και το πρωί η Θεία
Λειτουργία, με τη συμμετοχή του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου, πολλών κληρικών,
παρουσία Αρχών του τόπου και πλήθος πιστών. Η σύνήθεια αυτή προέρχεται από την
Γαλλιμή του Μαρμαρά Μικράς Ασίας.
Εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε όσους προσέφεραν τα δώρα τους διά στολισμό,
άρτους, παραδοσιακά τσουρέκια, υλικά και υπηρεσίες διά ευλογημένο φαγητό. Η
Παναγία να ανταποδώσει εκατονταπλάσια αγαθά στις οικογένειές τους.
Γνωρίζεις ότι…
Τί χρώμα θα είχε η coca cola αν δεν της πρόσθεταν χρωστικές ουσίες; Πράσινη.
Τί ποσοστό σε νερό έχει κάθε αγγούρι; 97%.
Ποια συγγένεια έχει ο ιδιοκτήτης της adidas και της puma; Είναι αδέλφια τσακωμένα.
Ποιο ζώο όταν σε συμπαθήσει, σε φτύνει; Το λάμα.
Πόσο μήκος έχουν συνολικά τα νεύρα του ανθρώπου; 70 μέτρα.
Πόσο συχνά ιδρώνουν τα γουρούνια; Ποτέ!
Πόσες μέρες ζει μια κατσαρίδα χωρίς κεφάλι; 9.
Πόση δύναμη έχει ένα μυρμήγκι σε σχέση με το βάρος του; Μπορεί να σηκώσει Χ50 φορές.

Από το Γεροντικό για την υπομονή στις ασθένειες!
1. Κάποτε ένας Γέροντας που έμενε στα Κελλία μόνος, αρρώστησε. Και επειδή δεν είχε κανέναν να τον
εξυπηρετεί, σηκωνόταν και ότι έβρισκε στο κελί του το έτρωγε με διάκριση. Έμεινε άρρωστος πολλές
μέρες και κανείς δεν ήρθε να τον επισκεφθεί. Όταν πέρασαν τριάντα μέρες και κανείς δεν είχε έρθει,
έστειλε ο Θεός έναν άγγελο να τον υπηρετεί. Έμεινε εκεί ο άγγελος επτά ημέρες και τότε θυμήθηκαν
οι Πατέρες τον Γέροντα και είπαν μεταξύ τους:
-

«Μήπως πέθανε ο τάδε Γέροντας»! Πήγαν πράγματι και μόλις χτύπησαν την πόρτα, έφυγε ο
άγγελος. Ο Γέροντας φώναζε δυνατά από μέσα:

-

«Φύγετε από εδώ, αδελφοί».
Αλλά παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν και τον ρώτησαν γιατί φώναζε. Κι εκείνος τους είπε:

-

«Τριάντα ημέρες ήμουν άρρωστος και κανείς δεν ήρθε να με δει. Και να, εδώ και επτά ημέρες
έστειλε ο Θεός τον άγγελό του να με υπηρετεί. Και μόλις ήλθατε, έφυγε από κοντά μου». Μετά
το λόγο αυτό, εκοιμήθη. Και οι αδελφοί θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό, που δεν εγκαταλείπει
αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν.

2. Έλεγε κάποιος από τους Γέροντες για τον φτωχό Λάζαρο: “Δεν βρίσκουμε να έχει κάνει αυτός
καμιά αρετή, μόνο πού δεν γόγγυσε ποτέ κατά του Θεού ότι δεν τον σπλαχνίστηκε, αντίθετα, σήκωσε
τον πόνο με ευγνωμοσύνη και δεν κατέκρινε τον πλούσιο. Γι αυτό ο Θεός τον δέχθηκε ως δικό του”.

Συνταγή για Πρόσφορο
Υλικά:
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
750 γρ. αλεύρι
200 γρ. προζύμι
νερό όσο πάρει για να γίνει ζύμη σφιχτή
Εκτέλεση: Από το προηγούμενο βράδυ αναπιάνουμε το προζύμι όπως και στο ψωμί. Οι αρχάριοι
βάζουν μαγιά. Την άλλη μέρα κοσκινίζουμε το αλεύρι σε λεκάνη, κάνουμε μια λακούβα στη μέση και
ρίχνουμε μέσα το προζύμι. Διαλύουμε το αλάτι σε τόσο νερό, όσο χρειάζεται για να γίνει η ζύμη σφιχτή
και έπειτα ρίχνουμε το νερό στη λεκάνη και ζυμώνουμε για περίπου 20 λεπτά.
Μετά σκεπάζουμε με μία πετσέτα τη λεκάνη και αφήνουμε τη ζύμη για 15 λεπτά. Ξαναζυμώνουμε για
10 λεπτά και ξανασκεπάζουμε για άλλα 10 λεπτά. Φτιάχνουμε τα πρόσφορα ως εξής: Πλάθουμε
μία μπάλα. Στο επάνω μέρος πατάμε δυνατά τη σφραγίδα. Έτσι σχηματίζεται ένα πρόσφορο. Βάζουμε
το πρόσφορο σε ταψί αλευρωμένο, το σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και τα αφήνουμε σε ζεστό
μέρος, ώσπου να φουσκώσει. Έπειτα τα ψήνουμε 45 λεπτά περίπου στο δυνατό.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ
Κύριε Σε ευχαριστώ γι αυτήν την άγια ώρα, που με τα αμαρτωλά μου χέρια με αξιώνεις να ζυμώνω τα
Πανάχραντα Δώρα της αγάπης Σου. Σε παρακαλώ κατάπεμψε το Πανάγιό Σου Πνεύμα που ευλογεί
όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας, να ευλογήσει και τούτα τα Δώρα για να γίνουν καλά και ευπρόσδεκτα
στο Άγιό Σου θυσιαστήριο. Και σε παρακαλώ να τα δεχθής όπως εδέχθης τη θυσία του Άβελ, τη
δοξολογία των Ποιμένων, τα δώρα των Μάγων, τα δάκρυα του Πέτρου, και του Ληστού την μετάνοιαν.
Και ας με αξιώνεις να σού τα προσφέρω πάντοτε ευσυνείδητα. Αμήν.

Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Γέροντος Παϊσίου
Παλιά ο Θεός ευλογούσε τους ανθρώπους που σέβονταν την Κυριακή. Είχαν την υγεία τους και
χαίρονταν... Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και την Εκκλησία και
τελικά όσα βγάζουν από την δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία...
Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο Καλύβι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί
δεν μπορούν να βρουν τι έχει». «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θ’ αλλάξουν», του
είπα. Πράγματι σταμάτησε, και το παιδάκι του έγινε καλά.
Και αν λίγο ζημιωθούν από μια λύση, θα πάρουν ευλογία διπλή. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν.
Ούτε στην Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο Χριστιανός την
Κυριακή στην Εκκλησία, πως θα αγιασθή; Δυστυχώς όμως πάνε σιγά-σιγά οι άνθρωποι να μην
αφήσουν ούτε γιορτές ούτε τίποτε. Βλέπεις, ακόμη και τα ονόματα τα αλλάζουν, για να μη
θυμούνται τους Αγίους τους.
Το Βασιλική το κάνουν Βίκυ· το Ζωή, Ζωζώ, και έτσι λέει δυο φορές... «ζώο»! Έβαλαν την γιορτή της
Μάνας, του Μάη, του Απρίλη... Σε λίγο θα πουν: «Σήμερα είναι η γιορτή της αγκινάρας, την άλλη του
κυπαρισσιού, την άλλη τα γενέθλια αυτού που βρήκε την ατομική βόμβα ή το ποδόσφαιρο». Δεν αφήνει
όμως ο Θεός...
Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κυριακή πρωί. Ώρα Θείας Λειτουργίας. Όμως στην νεοελληνική μας κοινωνία των... προχωρημένων
αντιλήψεων η ζωή διοργανώνεται αγνοώντας χαρακτηριστικά, τι σημαίνει κάλεσμα της καμπάνας και
σύναξη στην θεία λειτουργία.
- Φροντιστήρια κανονίζουν μαθήματα την iδια ώρα με την λειτουργία.
- Εκδρομεiς και ταξιδιώτες κανονίζουν ταξίδια Κυριακή πρωί-πρωί.
- Εργαζόμενοι ρυθμίζουν τις δουλειές τους ή τον ύπνο τους την ίδια ώρα, που στους ναούς γίνεται η
λειτουργία.
Πόσο θλιβερή άγνοια έχουν! Τι χάνουν! Τι στερούνται προτιμώντας κάτι άλλο, ούτε καν το
σκέπτονται! Ω αν καταλάβαιναν, σε τι προσφορά πλούτου χάριτος στρέφουν την πλάτη τους! Ω
αν ήξεραν, τι «δικαιώματα» δίνουν στο διάβολο και πόσο πιο ευάλωτοι γίνονται στις παγίδες
του, μένοντας γυμνοί από την «χάρη» της θείας λειτουργίας! Ω αν εiχαν επίγνωση, πόσο
τραγικά λάθος αξιολογήσεις κάνουν, αδικώντας έτσι τον εαυτό τους!...
Κάποτε, ένας ψαράς επήγε σε έναν ευλαβέστατο και άγιο μοναχό στο Άγιο Όρος Κυριακή βράδυ
φρέσκα ψάρια για την εορτή πού θα είχε την άλλη ήμέρα, την Δευτέρα. Ο Γέροντας τον ερώτησε:
-Ποτέ τα έπιασες; Εκείνος απάντησε:
-Σήμερα το πρωί. Εiναι φρέσκα-φρέσκα! Τότε ο άγιος έκεiνος τού λέει:
-Παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Εiναι αφορισμένα. Γιατί τα έπιασες την Κυριακή.
Ο ψαράς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Τότε του λέει ο Γέροντας:
Θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό; Δώσε ένα ψάρι στο γάτο μου. Και θα το ιδεiς. Δεν θα το φάει. Και
πράγματι. Ο γάτος δεν το έφαγε. Βέβαια αυτό δεν ήταν φυσικό.
Οι γάτες «τρελαίνονται» για ψάρια. Καί δεν γνωρίζουν, σαν ζώα, καταστάσεις χάριτος. Ο γάτος
εκείνος δεν έφαγε το ψάρι, κατά ειδική υπερφυσική ενέργεια τoυ Θεού. Όχι για την ψυχή του. Αλλά
για την ψυχή τού ψαρά. Πού από άγνοια δεν σεβόταν την αργία τής Κυριακής. Αυτό, φυσικά,
συγκλόνισε τον ψαρά, και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές.

Σαββατιανοί. Οι αρνηταί της Κυριακής: Με την ονομασία «Σαββατιανοί»
χαρακτηρίζονται οι αιρετικές κινήσεις, οι οποίες πολεμούν και αρνούνται την Κυριακή ως ημέρα λατρείας
του Θεού. Αδυνατούν να κατανοήσουν το ριζικώς διαφορετικό θεολογικό περιεχόμενο της Κυριακής και
εμμένουν στη διατήρηση του Ιουδαϊκού Σαββάτου.

