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Θαύμα της Θεοτόκου: Παναγία μου, πήγαινε να επισκεφθείς το παιδί μου…
Ένας πατέρας διηγείται τα εξής για το παιδί του, που κάποτε
είχε αρρωστήσει: Το παιδί μου προσβλήθηκε από ελονοσία. Το
πήγαμε εκείνη την νύκτα αμέσως στο νοσοκομείο. Εγώ έμεινα στο
σπίτι, ενώ η σύζυγός μου παρέμεινε κοντά του στο νοσοκομείο.
Στάθηκα μπροστά στις εικόνες των Αγίων μας. Έστρεψα τα μάτια
μου στην Θεοτόκο και της είπα:
«Οι αιρετικοί, Παναγία μου, μέρα-νύκτα σε κακολογούν, εγώ
όμως σε πιστεύω, σε προσκυνώ και σε δοξολογώ. Θέλω αύριο
να ευδοκήσης να δοξασθή το όνομά σου και εγώ να διηγούμαι
τα θαυμάσιά σου.Πήγαινε να επισκεφθής το παιδί μου στο νοσοκομείο. Κουράσθηκα
να πηγαίνω εκεί και να γυρίζω πάντα πικραμένος…».
Το πρωί επήγα τσάι στο
νοσοκομείο για το παιδί μου. Μετά έφυγα αμέσως για την δουλειά μου. Το απόγευμα ο
γιατρός είχε υπογράψει το εξιτήριο του παιδιού μου. Επήγα, το επήρα και με την
γυναίκα μου εδοξάσαμε την άμεση επέμβασι της Παναγίας μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΗΝ 1η -2-3-4-7-8-9-10-11-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε βράδυ, ώρα 19:00
ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ
-//-

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

-//- ΚΥΡΙΑΚΗ 7 -14-21-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

– ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Την 1η και 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή, θα πραγματοποιήσουμε
2ήμερο προσκύνημα στην Μεγαλόχαρη ΠΑΝΑΓΙΑ της Τήνου.

Το αγόρι και τα καρφιά!
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγόρι με άσχημο χαρακτήρα. Ο πατέρας του, του
έδωσε ένα σακούλι με καρφιά και του είπε να καρφώνει ένα μέσα στον φράχτη όποτε
έχανε την υπομονή του ή μάλωνε με κάποιον. Την πρώτη ημέρα κάρφωσε πολλά καρφιά
στον φράκτη. Έμαθε όμως να συγκρατείται γιατί ήταν πιο εύκολο αυτό από το να
καρφώνει τις πρόκες.
Τελικά, έφθασε μια ημέρα που το αγόρι δεν κάρφωσε κανένα καρφί και το είπε στον
πατέρα του. Τότε εκείνος του είπε να αφαιρεί ένα καρφί για κάθε ημέρα που δεν έχανε
την υπομονή του. Οι ημέρες πέρασαν και τελικά το αγόρι μπόρεσε να πει στον πατέρα
του ότι είχε αφαιρέσει όλα τα καρφιά. Ο πατέρας του είπε:
Όλα καλά, αλλά κοίταξε τις τρύπες που υπάρχουν στο φράχτη. Δεν θα είναι ποτέ
όπως πριν. Όποτε εσύ κάνεις κάτι κακό αφήνεις στον άλλον μία πληγή.
Μπορείς να καρφώσεις ένα μαχαίρι σε έναν άνθρωπο και έπειτα να το βγάλεις, αλλά
θαμείνει πάντα ένα τραύμα. Ακόμη και να σε συγχωρήσουν το τραύμα θα μείνει. Ένα
λεκτικό τραύμα κάνει περισσότερη ζημιά από το φυσικό τραύμα.
Οι φίλοι είναι σπάνια κοσμήματα, σε κάνουν να χαμογελάς και σε βοηθούν. Είναι
έτοιμοι να σε ακούσουν οπότε έχεις ανάγκη.
Σε υποστηρίζουν. Σταμάτα να τους πληγώνεις και δείξε τους πόσο τους αγαπάς.

Νηστίσιμες σοκολατένιες καριόκες

Υλικά
200 γρ. νερό - 200 γρ. ζάχαρη
250 γρ. καρύδια σπασμένα
2 κουτ. σούπας κακάο-4 κουτ. Σούπ. κονιάκ
150 γρ. φρυγανιά τριμμένη
1/4 κουτ. γλυκού γαρίφαλο
1 κουτ. γλυκού κανέλα-500 γρ.κουβερτούρα
Εκτέλεση
Βάζουμε το νερό και την ζάχαρη σε ένα
κατσαρολάκι να ζεσταθούν, ανακατεύουμε
μέχρι να ομογενοποιηθούν. Βάζουμε το
κακάο και τη φρυγανιά και ανακατεύουμε.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τα
σπασμένα καρύδια και τα ανακατεύουμε
πολύ καλά. Ρίχνουμε το μίγμα σε μια
λαδόκολλα, έτσι ώστε να το τυλίξουμε και
να γίνει σαν μπαστούνι (όπως τον κορμό
όμως πιο λεπτό). Το πλάθουμε καλά μαζί με
την λαδόκολλα και πιέζουμε. Αφού πάρει
την θερμοκρασία δωματίου, το βάζουμε στο
ψυγείο 30 λεπτά να παγώσει.
Το βγάζουμε, το κόβουμε σε λεπτές φέτες
και το πατάμε λίγο αν έχει ατέλειες.
Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή
στο φούρνο μικροκυμάτων. Παίρνουμε μία
μία τις φέτες με 2 κουτάλια και τις βουτάμε
στην κουβερτούρα γύρω γύρω. Ρίχνουμε σε
λαδόκολλα μέσα σε ένα ταψί και το
τοποθετούμε σε ένα κρύο δωμάτιο.
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Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Σε κοίταξα όταν ξύπνησες το πρωί. Περίμενα να μου πεις δύο-τρεις λέξεις,
ευχαριστώντας με για όσα σου συνέβαιναν, ζητώντας την γνώμη μου για ότι πρόκειται
να κάνεις σήμερα. Παρατήρησα ότι ήσουν πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να βρεις
τα κατάλληλα ρούχα για να πας στη δουλειά σου. Ήλπιζα να βρεις κάποιες στιγμές να
μου πεις μια καλημέρα!
Αλλά ήσουν πολύ απασχολημένος. Για να δεις ότι είμαι κοντά σου, έφτιαξα για σένα τον
πολύχρωμο ουρανό και το κελάηδημα των πουλιών. Κρίμα όμως που δεν παρατήρησες
ούτε τότε την Παρουσία μου. Σε ατένιζα όταν έφευγες βιαστικός προς τη δουλειά σου
και πάλι περίμενα. Υποθέτω ότι εξαιτίας της απασχόλησης σου, δεν είχες χρόνο ούτε
τότε να μου πεις δύο λόγια. Όταν γυρνούσες από τη δουλειά είδα τη κούραση και το
στρες σου και σου έστειλα ένα ψιλόβροχο για να σε απαλλάξει από την πίεση της
ημέρας. Νόμιζα ότι κάνοντας σου αυτή τη χάρη θα με θυμηθείς.
Ως αντάλλαγμα όμως στενοχωρημένος, με έβρισες . Επιθυμούσα τόσο πολύ να μου
μιλήσεις. Οπωσδήποτε η ημέρα ήταν ακόμα μεγάλη. Άνοιξες μετά την τηλεόραση, και
όταν παρακολουθούσες την αγαπημένη σου εκπομπή, εγώ περίμενα. Έπειτα δείπνησες
με τους δικούς σου και για άλλη μια φορά δεν με θυμήθηκες. Βλέποντας σε τόσο
κουρασμένο κατάλαβα τη σιωπή σου και έσβησα τη λαμπρότητα του ουρανού για να
μπορείς να ξεκουραστείς, αλλά δεν σε άφησα σε σκοτάδι πίσσα. Άφησα ξάγρυπνα για
σένα πλήθος από αστέρια. Ήταν τόσο όμορφα, κρίμα που δεν παρατήρησες...αλλά δεν
πειράζει! Μήπως πράγματι συνειδητοποίησες ότι Εγώ είμαι εδώ για σένα. Έχω
περισσότερη υπομονή από ότι εσύ μπορείς ποτέ να φανταστείς. Θέλω να σου το δείξω
αυτό, για να το δείξεις και εσύ με τη σειρά σου στους γύρω σου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ
ώστε θα σε ανέχομαι.
Τώρα από στιγμή σε στιγμή θα ξυπνήσεις πάλι. Δεν Μου μένει παρά να σ' αγαπώ και
να ελπίζω ότι τουλάχιστον σήμερα θα Μου χαρίσεις λίγο χρόνο από το χρόνο σου.
ΌΤΑΝ ΣΦΑΛΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ!
Η αφρικάνικη φυλή Bambeba έχει ένα πολύ ενδιαφέρον
έθιμο. Όταν κάποιος από την φυλή κάνει κάτι άσχημο,
μαζεύονται όλοι στο κέντρο του χωριού, τον περικυκλώνουν
και για δύο μέρες θυμούνται όλα τα καλά που έχει κάνει και
τον ευχαριστούν γι αυτά. Οι άνθρωποι αυτής της φυλής
πιστεύουν ότι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο αυτό καλοί, ότι όλοι
θέλουμε αγάπη, ευτυχία, ειρήνη και ασφάλεια, αλλά μερικές
φορές στην επιδίωξη αυτών των αξιών κάνουμε λάθη. Η φυλή
βλέπει αυτά τα λάθη σαν μια κραυγή για βοήθεια. Γι’ αυτό
ενώνουν τις προσπάθειες τους για να βοηθήσουν τον αδερφό τους να ανακτήσει την
αληθινή του φύση και να του υπενθυμίσουν ποιος είναι πραγματικά!
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- Γέροντα, γιατί κατήργησαν τους τόνους από την γραμματική;
- Τώρα, όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν αξίες και τα
πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν ούτε
οξείες ούτε περισπωμένες!
Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η
ελληνική όμως γλώσσα έχει «γλώσσα» από τις πύρινες
Γλώσσες της Πεντηκοστής! Το δόγμα της πίστεώς μας καμιά γλώσσα δεν μπορεί να
το αποδώσει. Γι’ αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε
από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην
ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει Αρχαία
Ελληνικά κανείς και ασχολείται με το
δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς
καταργήσαμε τα Αρχαία από τα
σχολεία! «Όσιος Παïσιος»
ΑΝΕΚΔΟΤΟ:
-Τι κάνεις εκεί μικρέ;
-Προσπαθώ να χτυπήσω το κουδούνι, αλλά δεν φτάνω.
–Έλα να σε βοηθήσω… ορίστε.. και τώρα;
- Τώρα τρέχουμεεεεε!
Έλεγαν οι παλιοί.«Πώς θέλετε να νοιώσετε ότι είναι Δεκαπενταύγουστος χωρίς να
κάμετε νηστεία; Άλλωστε μεγάλη Δεσποτική ή Θεομητορική γιορτή χωρίς να προηγείται
νηστεία δεν νοείται. Πώς θα γιορτάσουμε την Κοίμηση της Παναγίας όταν καταλύουμε
τα πάντα; Μας έλεγαν ακόμη – ίσως για να τηρούμε αυστηρή νηστεία – ότι επί
τουρκοκρατίας πολλοί Τούρκοι ενήστευαν, ευλαβούμενοι την Παναγίαν, καίτοι
Μουσουλμάνοι.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ. Απόδειξέ το μέσα από τα έργα σου…
Ε ά ν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις.
Ε ά ν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί το
Ας μη νηστεύει μόνον το στόμα… αλλά και το μάτι και η ακοή και τα χέρια και τα πόδια
και όλα τα μέλη του σώματος.
Τα χέρια, από την αρπαγή και την πλεονεξία.
Τα πόδια, από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα.
Τα μάτια, να μην πέφτουν λάγνα να περιεργάζονται τα κάλλη άλλων.
Δεν τρως κρέας; (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
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