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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΤΡΙΤΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ

7:30΄

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

10:00΄

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

19:30΄

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ

1η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5:30΄

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:00΄

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ

ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΥΡΙΟΥ

19:00΄

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ

8:00΄

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

1η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5:30΄

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:00΄

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

23:00΄-2:00΄

Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε

και άχραντα Πάθη, η θεόσωμη Ταφή και η

Μεγάλη από τους πρώτους χριστιανικούς

ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.

αιώνες κι αυτό γιατί, όπως μας εξηγεί ο Αγ.
Ιω. ο Χρυσόστομος, μεγάλα και κοσμοσωτήρια
γεγονότα συνέβησαν στη διάρκειά της. Κέντρο
αυτών των γεγονότων είναι βεβαίως τα άγια
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΗ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 18:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 7:00 – 10:30 ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΝΟΡΙΤΕΣ σας πληροφορούμε πως επειδή η εορτή Αγ. Γεωργίου
συμπίπτει με ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ, την μεταφέρουμε μια
μέρα πριν την 22αΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Με χαρά και αγαλλίαση, σας προσκαλούμε ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ!
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ ώρα 18:00,
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ,
εν συνεχεία ώρα 20:00 θα λάβει χώρα, Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΣ .
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ , ώρα 7:00 – 10:30 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί ο ΟΡΘΡΟΣ και η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ.
Ο εφημέριος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
και οι συνεργάτες του Ιερού Ναού
σας εύχονται
ευλογημένη ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τὴν Ἁγίαν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, εἰς Γαλλιμὴν εὑρεθεῖσα, ἐν τοῖς ἀρχαίοις καιροῖς,
Παραβουνιώτισσα τὴν θείαν προσκυνήσωμεν, ὅτι Εὐβοίας ἡ χαρά, Ἐρετρίας τε φρουρός, ἐδείχθη ἡμῖν
καὶ δόξα, καὶ εἰσακούει ταχέως, δεήσεις πάντων τῶν τιμώντων Αὐτήν.
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἀδελφοί, τῆς Παραβουνιωτίσσης τὴν Εἰκόνα τὴν σεβαστήν!»

Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη.
Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ήδη βρίσκεσαι στον ουρανό.
Έτσι, όταν ή γη σε συνθλίβει με την κόλαση της, τρέξε στον ναό, μπες μέσα και να,
είσαι μέσα στον παράδεισο.
Αν οι άνθρωποι σε ενοχλούν με την κακία τους, να προσφεύγεις στον ναό, να
γονατίζεις μπροστά στον Θεό και Εκείνος θα σε προσλάβει κάτω από την γλυκιά και παντοδύναμη
προστασία Του.
Αν πάλι συμβεί να πέσουν επάνω σου ολόκληρες λεγεώνες δαιμόνων, εσύ τρέξε στον ναό,
ανάμεσα στους Αγγέλους, επειδή ό ναός είναι πάντοτε γεμάτος από Αγγέλους του Θεού και θα σε
προστατεύσουν από όλα τα δαιμόνια του κόσμου αυτοί και τίποτα δεν μπορούν να σου κάμουν.
ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (1894-1979)
Ενημερώνουμε: τους πιστούς της Ενορίας, πως με την Χάρη του Θεού και την συμπαράστασή σας,
ολοκληρώσαμε τις εργασίες των μονώσεων του νέου Ι.Ν. και την τοποθέτηση μαρμάρινων παραθύρων
στον τρούλο, στα τόξα και στο Ι. Βήμα. Παράλληλα ανοίξαμε ένα βιβλίο Δωρητών Αγιογραφιών του
Ι.Ν. στο οποίο συγκεντρώνονται: θέμα Αγίου – στοιχεία δωρητού. (Το έργο της Αγιογραφίας Ι.Ν. ίσως
να ξεκινήσει μετά από 2 έτη εφόσον ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες αποπεράτωσης).
Ευχαριστήριο: προς Ν.Π.Δ.Δ. Δαφνηφόρος Απόλλων και ιδιαίτερα προς τον ανύσταχτο πρόεδρο
κ. Νικόλαο Μεταξά, δια πολύτιμη προσφορά 84 κιλών φασόλια κονσέρβα – 160 κονσέρβες μελιτζάνες
– 160 μπολ φακή, τρόφιμα (μαγειρεμένη φασολάδα 50 κιλά), 40 λαγάνες.
Προς GRAND BLUE HOTEL προσφορά 15 κρεβατιών με στρώματα.
Προς ενορίτες δια προσφορά ρούχων + 50 τσάντες 4 κιλών με τρόφιμα διά απόρους. Προς κ. Βλάση
και Νικόλαο Αργύρη – Κωνσταντίνο και Ιωάννη Μωραΐτη δια τοποθέτηση μαρμάρων.

Ρεβυθοκεφτές/Εκτέλεση:

Από την προηγούμενη ήμερα μουλιάζουμε τα ρεβίθια σε μπόλικο νερό να
φουσκώσουν. Την επόμενη τα στραγγίζουμε και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ. Τα
βάζουμε σε μπολ. Πολτοποιούμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό, τον
κόλιανδρο, τη σόδα, το αλεύρι και τα μπαχαρικά και αλατο-πιπερώνουμε. Τα
προσθέτουμε στα πολτοποιημένο ρεβίθια, προσθέτουμε το βαλσάμικο ξύδι-μέλι και
ανακατεύουμε το μίγμα. Με το κουτάλι παίρνουμε κουταλιές μίγμα. Τους δίνουμε σχήμα πλακέ κεφτέ. Τα
βάζουμε σε λαδωμένο αντικολητικό ταψί και τα αλείφουμε με ελαιόλαδο. Τα ψήνουμε σε φούρνο 200ºC, 15' τα
αναποδογυρίζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο 10' μέχρι να ροδίσουν. Τα σερβίρουμε με αραβικές πίτες,
λαχανικά και σάλτσα.
Υλικά συνταγής

250 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα


1 κρεμμύδι








1 σκ. σκόρδο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1/2 ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο
1/2 κ.γ. σόδα
1/2 κ.γ. κύμινο

1/2 κ.γ. πάπρικα καυτερή








2 κ.σ. βαλσαμικό ξύδι-μέλι, αλατοπίπερο
λίγο ελαιόλαδο για το ταψί
3-4 κ.σ. αλεύρι
Για το σερβίρισμα
αραβικές πίτες μικρές
καρδιές μαρουλιού – ντομάτα (πηγή: argiro.gr)

Ο ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 21:30 θα
υποδεχθούμε την Ι. ΕΙΚΟΝΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Θα τελέσουμε ΠΡΟΗΓ. ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έως 12:30 και θα ΞΕΝΥΧΤΙΣΟΥΜΕ έως 7:00 το πρωί.
ΚΛΙΜΑΞ ( Ιωάννου, λόγος ΙΒ ) Περί ψεύδους / Μάθημα για την πρωταπριλιά
1.
Από τον σίδηρο και την πέτρα (διά της προσκρούσεως) γεννάται η φωτιά, και από την
πολυλογία και τα ευτράπελα το ψεύδος. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνηση
του Θεού.
2.
Διαφορετική ενοχή ενός που ψεύδεται από τον φόβο τιμωρίας και άλλη όταν δεν υπάρχει
κίνδυνος, άλλος χάριν φιληδονίας, άλλος για να κάνει τους άλλους να γελάσουν και άλλος για να
συκοφαντήσει τον αδελφό του.
3.
Κανείς συνετός άνθρωπος ας μη θεωρεί μικρό το αμάρτημα του ψεύδους, διότι το Πανάγιον
Πνεύμα εξέδωσε εναντίον του την πιο φοβερή απόφαση: «Απολείς πάντας τους λαλούντας το
ψεύδος» (Ψαλμ. ε΄ 7), όπως λέγει ο Δαβίδ προς τον Θεόν.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Κοιμητήριο :Γερμανός και Κινέζος σε νεκροταφείο
Ένας Γερμανός, πηγαίνοντας λουλούδια σε ένα νεκροταφείο για κάποιο του φίλο, βλέπει έναν
Κινέζο να βάζει ένα πιάτο ρύζι στον διπλανό τάφο. Ο Γερμανός πηγαίνει στον Κινέζο και τον ρωτά
ειρωνικά:
-"Πότε περιμένεις να έρθει ο φίλος σου να φάει το ρύζι;" Και ο Κινέζος του απαντά:
-"Όταν ανέβει και ο δικός σου να μυρίσει τα λουλούδια"!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Προβληματισμός για τους Πρόσφυγες
Χρειάζεται διάκριση σχετικά με τους συνανθρώπους μας, τους πρόσφυγες. Δυστυχώς ο πόνος έγινε
για κάποιους ευκαιρία για κανένα κονδύλι, να πουλήσουν κανένα σάντουιτς οι καντίνες.
Από την άλλη μας παροτρύνουν να υποδεχθούμε με αγάπη τους ταλαίπωρους μετανάστες, ξεχνώντας
τους απόρους της πατρίδας μας . Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτήν την προσυμφωνημένη τραγωδία.
Όταν η Εκκλησία πηγαίνει κουτιά με τρόφιμα και όταν αυτοί απ΄ έξω βλέπουν σταυρό φωνάζουν Nοτ
Χαλαλ= ΑΚΑΘΑΡΤΟ. Όταν αλληλομαχαιρώνονται από τώρα για φυλετικές και θρησκευτικές
διαφορές. Τι θα κάνουμε όταν τα Μέσα Μαζικής Εξαγρίωσης σταματήσουν να ενθαρρύνουν για
βοήθεια τον αναγκεμένο λαό, που προσφέρει το υστέρημά του. Όταν αρχίσουν να ζητούν άσυλο.
Όταν χρειαστούν υγεία , παιδεία σύμφωνη με τον πολιτισμό τους.
Υπάρχει σχέδιο, ας μη γελιόμαστε. Ακούσαμε υπουργό να λέει πως θα λύσουν το δημογραφικό
πρόβλημα της πατρίδας μας οι πρόσφυγες. Δεν πρέπει να τους μισήσουμε, συμφωνώ να βοηθήσουμε
να σταθούν στα πόδια τους, μα να προσέξουμε να προσευχόμαστε, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να μας
βοηθήσει, να προσευχόμαστε και γι αυτές τις ψυχές, που έτσι θέλησαν οι μεγάλοι να μας τυραννήσουν,
ήρθαν να παίξουν το ρόλο τους. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους και στην πατρίδα μας.
( π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης)

Τιμή σ΄εκείνους όπου στην ζωή των – όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες! Περισσότερη τιμή τους πρέπει,
όταν προβλέπουν πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κι οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε! Κ.Π.Καβάφης

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΠΩΣ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ώρα 17:00
ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ.

