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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι,
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΤΡΙΤΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

19:30΄

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7:30΄

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ
-//Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΒΡΑΔΥ

Π. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ
-//Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ

10:00΄

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

19:30΄

1η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5:30΄

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:00΄

ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΥΡΙΟΥ

19:00΄

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ

8:00΄

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

19:30΄

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
-//Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ

1η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5:30΄

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:00΄

ΑΝΑΣΤΑΣΗ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

23:00΄-2:00΄

Η φύση, το ανοιχτό βιβλίο του Θεού προς εμάς, προτείνει την θυσία του
πατρός για χάριν των παιδιών του. Έτσι ακριβώς κάνει ο πελεκάνος όταν
τραυματίζονται τα πελεκανάκια από τον δηλητηριώδη όφη. ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ,
ΟΧΙ ΑΝΟΥΣΙΑ. Αυτοτραυματίζεται και χύνει το αίμα του για χάριν των
παιδιών του. Αυτά, αφού ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ αυτό το ΑΙΜΑ, ΣΩΖΟΝΤΑΙ.
Ας προσέλθουμε και εμείς στο Ποτήριο της Ζωής εν Μετανοία.
Αἵ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τή ταφή σου προσφέρουσι, Χριστέ μου.
Ὤ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;
Ἔρραναν τόν τάφο οἱ μυροφόροι μύρα λίαν πρωί ἐλθοῦσαι.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ
Είναι ένα γαλαζόλευκο καθαρό φως σε ταινίες και
λάμψεις που κινείται παιχνιδίζοντας στο περιβάλλον και τα
αντικείμενα και δημιουργώντας μια ευχάριστη εντύπωση.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο δεν
γνωρίζεις με ποιά μορφή ακριβώς θα εμφανιστεί επειδή
έχουμε και έκτακτες μορφές που εμφανίζεται όπως οι
πύρινες σφαίρες που είδαμε και βιντεοσκοπήσαμε το 1994
πράγμα που δεν είδαμε την επόμενη χρονιά... Εκείνο που είναι σταθερό πάντοτε είναι:
α) το ότι ανάβει η ακοίμητη κανδήλα πάνω στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και πολλές φορές και
όλα τα κανδήλια που βρίσκονται πάνω από την είσοδο του Τάφου.
β) Ανάβουν λαμπάδες του πλήθους μόνες τους, σποραδικά και ακανόνιστα ακόμη και σε μεγάλες
αποστάσεις και έξω από το ναό...
γ) Αστραπές γαλαζόλευκες φωτίζουν τον αέρα για μερικά λεπτά συνέχεια που δημιουργούν ρίγη
συγκινήσεως στους προσκυνητές.
Η ΑΚΑΪΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ είναι ένα ακόμα συγκλονιστικό θαύμα.

ΔΙΗΓΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ: Πρόκειται για το θαυμαστό γεγονός που συνέβη
την εποχή που οι Άραβες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα (1547 μ.Χ.) και τους Αγίους
Τόπους. Τότε Τούρκος διοικητής ήταν ο Μουράτ IV και πατριάρχης Ιεροσολύμων
ο Σοφρώνιος Β΄.
Τότε οι Αρμένιοι αιρετικοί, που από χρόνια έψαχναν ευκαιρία να "βάλουν
χέρι" στα Ιερά προσκυνήματα και μάλιστα στον Πανάγιο Τάφο και να "βγάλουν"
αυτοί το ’γιο Φως, δωροδόκησαν τον τούρκο διοικητή να δώσει διαταγή να
παραμείνουν οι Ορθόδοξοι εκτός ναού το Μ. Σάββατο κατά την τελετή αφής του
Αγίου Φωτός! Και το πέτυχαν...
Αυτό έφερε μεγάλη λύπη στους Ορθοδόξους που συνέρρευσαν από όλα τα
μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν και να δουν το γεγονός. Όλοι περίμεναν
έξω από το Ναό και προσευχόταν με θέρμη στο Θεό να τους δώσει το ’γιο Φως και να δώσει διέξοδο στην
κρίση. Την ίδια στιγμή ο μουεζίνης από το διπλανό μιναρέ παρακολουθούσε με περιέργεια την εξέλιξη των
πραγμάτων.
Όταν λοιπόν οι Ορθόδοξοι με τον Πατριάρχη προσευχόταν έξω από το Ναό, το πρωί εκείνο του Μ.
Σαββάτου του 1547, το ’γιο Φως ξεπήδησε από την κολώνα της εισόδου όπου στεκόταν και από τότε η
κολώνα είναι ανοιγμένη και καπνισμένη! Έτσι οι Ορθόδοξοι άναψαν τις λαμπάδες τους, ενώ οι Αρμένιοι
έφυγαν ντροπιασμένοι και δεν τόλμησαν έκτοτε να αξιώσουν το προνόμιο αυτό.
Ο μουσουλμάνος μουεζίνης που είδε το θαύμα μπροστά στα μάτια τόσων ανθρώπων, πήδησε από τη χαρά
του από το μιναρέ και ομολόγησε πίστη στο Θεό των Χριστιανών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαθευτεί το
γεγονός μεταξύ των μουσουλμάνων που το θεώρησαν προδοσία της δικής του πίστης και όρμησαν και τον
αποκεφάλισαν. Αυτό ορίζει εξ άλλου ο ισλαμικός νόμος! Έτσι έγινε και μάρτυρας της πίστεως και οι
χριστιανοί περιμάζεψαν το λείψανό του που σώζεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας.
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ΣΥΝΤΑΓΗ:
Για Σαλάτα με Μαυρομάτικα

Για τη σως:

250 γρ. φασόλια μαυρομάτικα
1
μικρό ματσάκι
μαΐντανό ψιλοκομ.
4-5 πιπεριές
φλωρίνης ψιλοκομ.
2-3 φρέσκα
κρεμμυδάκια ψιλοκομ.








5 κουτ.σούπας ελαιόλαδο
2 κουτ.σούπας ξύδι
1 κουτ.σούπας μέλι
1 κουτ.σούπας μουστάρδα
1 κουταλάκι κάρυ
αλάτι-πιπέρι

Πώς το κάνουμε:
Μουλιάζουμε τα φασόλια από το προηγούμενο βράδυ.
Την επόμενη τα βράζουμε, τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.
Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τη σαλάτα και περιχύνουμε με τη σως.
(Η σως γίνεται πιο ωραία αν τη χτυπήσετε με το μιξεράκι του φραπέ σε ένα μπολάκι)
Αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 1/2 ώρα να σταθεί και είναι έτοιμη.
Πηγή: http://www.sintagespareas.gr
ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΣ

Ο Ιερέας ανακοινώνει στο ποίμνιό του:
«Την επόμενη Κυριακή θα μιλήσω για την αμαρτία του ψέματος. Για να καταλάβετε καλύτερα, θα ήθελα
να διαβάσετε το «κατά Μάρκον 17 κεφ.»
Την επόμενη Κυριακή, πριν αρχίσει το κήρυγμα ρωτάει:
- Ποιος διάβασε το κατά Μάρκον 17 κεφ. Και όλοι σήκωσαν το χέρι τους. Ο Ιερέας χαμογελάει και λέει:
- Το Κατά Μάρκον έχει μόνο 16 κεφάλαια. Τώρα θα μιλήσω για την αμαρτία του ψεύδους ...

Κάθε εμπόδιο για καλό
Τον παλιό καιρό, ένας βασιλιάς σκέφτηκε να κάνει το εξής: άφησε έναν τεράστιο βράχο στη
μέση του δρόμου και στη συνέχεια κρύφτηκε παρακολουθώντας αν κάποιος θα τον μετακινούσε.
Από το σημείο εκείνο πέρασαν ορισμένοι από τους πλουσιότερους εμπόρους και τους αυλικούς
του, αλλά όλοι απλά περπατούσαν γύρω από τον βράχο. Πολλοί μάλιστα κατηγορούσαν τον βασιλιά
που δεν φρόντιζε να κρατά τον δρόμο καθαρό, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα για να βγάλει τον
βράχο από τη μέση.
Κάποια στιγμή, πέρασε από εκεί ένας χωρικός που κουβαλούσε ένα φορτίο με λαχανικά.
Πλησίασε τον βράχο, άφησε κάτω το φορτίο του και προσπάθησε να τον μετακινήσει στην άκρη του
δρόμου. Μετά από πολύ κόπο, τελικά τα κατάφερε. Αφού πήρε ξανά το φορτίο, πρόσεξε ότι στο
σημείο που ήταν πριν ο βράχος υπήρχε ένα πορτοφόλι. Το πορτοφόλι περιείχε πολλά χρυσά
νομίσματα και ένα σημείωμα από τον βασιλιά που έγραφε ότι το χρυσάφι ανήκει σε εκείνον που θα
μετακινούσε τον βράχο από τον δρόμο.
Ο χωρικός έμαθε κάτι που πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε: κάθε εμπόδιο που

παρουσιάζεται στη ζωή μας αποτελεί μια ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι.
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
1. Φ _ _ _ _ _

1. Αυτό ήταν το πάθος των Εβραίων εναντίων του Ιησού.

2.

2. Ο μαθητής που πρόδωσε τον Χριστό …

_ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _

3. Ο μαθητής που τον αρνήθηκε τρείς…

4. _ _ _ _ _ _ _

4. Ο μαθητής που καθόταν κάτω από το σταυρό…

5. Ι _ _ _ _

5. Ο μαθητής που αποκαθήλωσε το Σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό…

6. _ _ _ _ _ _ _ _ ς

6. Οι μαθήτριες του Ιησού που ήλθαν στον τάφο με αρώματα…

7. Κ _ _ _ _ _ δ _ _
8. ΑΝΑΣΤΑΣΗ

7. Οι στρατιώτες που φύλαγαν το μνημείο…
8. Κάντε μόνοι σας την περιγραφή ώστε να μεταφερθείτε στο γεγονός…

ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

«ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ».
19/4 - ΚΥΡΙΑΚΗ (εσπέρας) 18:00 Ακολουθία Εσπερινού μετά Λιτανείας.
20/4 – ΔΕΥΤΕΡΑ (ΘΩΜΑ) 7:00 Όρθρος-Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας
της πανηγύρεως θα προσφερθεί ευλογημένο φαγητό προσφορά της
οικογένειας αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Τσώκου.
ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
1. Μακάριο το σπίτι, που κυβερνάει ο Χριστός
. 2. Μακάριο το σπίτι, που καταστατικό του έχει το Ιερό Ευαγγέλιο.
3. Μακάριο το σπίτι, που όλοι προσεύχονται.
4. Μακάριο το σπίτι, που το ανδρόγυνο ζει με αμοιβαία αγάπη, ανοχή, συγχωρητικότητα και
διαφυλάσσει, σαν κόρη οφθαλμού, το συζυγικό του σπίτι.
5. Μακάριο το σπίτι, που τα μέλη του ζουν με αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση και ο καθένας
υποχωρεί για το χατίρι του άλλου, οπότε κανένα δυσάρεστο μεταξύ τους πρόβλημα.
6. Μακάριο το σπίτι, που τα μέλη του είναι πιστά παιδιά του Θεού και ζουν την πνευματική και
μυστηριακή ζωή της Αγίας Του Εκκλησίας, οπότε δεν κινδυνεύουν να γίνουν θύματα της μαγείας.
7. Μακάριο το σπίτι, που τα μέλη του είναι πνευματικώς καλλιεργημένα και θρησκευτικώς
κατηρτισμένα, οπότε δεν διατρέχουν το κίνδυνο να παρασυρθούν από τους αιρετικούς και τα κάθε
όργανα του Αντίχριστου.
8. Μακάριο το σπίτι, που τα μέλη του ζουν με φρόνηση και αυτοκυριαρχία οπότε δεν κινδυνεύουν να
πέσουν θύματα των εμπόρων των ναρκωτικών και του λευκού θανάτου.
9. Μακάριο το σπίτι, που τα μέλη του ζουν με σωφροσύνη, εγκράτεια και γενικά σύμφωνα με τους
κανόνες της ηθικής.
10. Μακάριο το σπίτι, που βασιλεύει η Αγάπη και όπου αγάπη ευλογία και όπου ευλογία ο Χριστός και
όπου ο Χριστός ευτυχία, χαρά, ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία, ομοφροσύνη, ομόνοια, αρμονία, αισιοδοξία, ζωή
παραδεισένια. Αμήν!
Ο εφημέριος, το εκκλησιαστικό συμβούλιο,
οι κατηχητές και οι συνεργάτες του Ιερού Ναού, σας εύχονται:
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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