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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

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Με πολλή χαρά και τιμή, η Ενορία μας σας προσκαλεί
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ!
Στις 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 18:00,
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
εν συνεχεία ώρα 20:00 θα λάβει χώρα, ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ .
Στις 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 7:00 – 10:30 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί ο ΟΡΘΡΟΣ και η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ο εφημέριος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
και οι συνεργάτες του Ιερού Ναού
σας εύχονται
ευλογημένη ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

23:00΄-2:00΄

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΗ

Στις 22 Απριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 18:00,
θα τελεστεί ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ μετά Αρτοκλασίας
Στις 23 Απριλίου ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 7:00 – 10:30 ΟΡΘΡΟΣ –
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, με περιφορά Εικόνας πέριξ του Ι. Ναού.
(Μετά τη Θ.Λ. θα προσφερθεί ευλογημένο φαγητό).

Κάποιος ταλαίπωρος… οδηγούσε στεναχωρημένος, φορτωμένος στο
κεφάλι του από λάθη δικά του. Αμαρτίες, ιστορίες, υπερβολές και
πασαλείμματα. Κολλημένος, όπως ήταν μέσα του, κόλλησε με το αμάξι
πίσω από τον παλιατζή, σ’ ένα στενάκι της πόλης, μην μπορώντας να φύγει με ταχύτητα.
- «Παλιατζής!» έλεγε ο άλλος από μπροστά.
- - «Φώναξε τον παλιατζή να καθαρίσει την αυλή! Υπόγεια, ταράτσες, αποθήκες, αυλές!».
Το στενάκι ατέλειωτο. Το κοντέρ στα είκοσι. Ο παλιατζής τα ίδια τα δικά του.
- «Φώναξε τον παλιατζή να καθαρίσει την αυλή! Υπόγεια, ταράτσες, αποθήκες, αυλές!».
Σηκώνει το χειρόφρενο, κατεβαίνει κάτω, πηγαίνει με ορμή στο τζάμι του παλιατζή.
- «Τι θα γίνει, ρε!» του λέει. «Κάνε στην άκρη, γιατί έχει φορτώσει η ψυχή και τα υπόγεια
της, ταράτσες, αποθήκες, αυλές! Έχω αμαρτίες, ρε! Με φορτώνεις, ρε!».
Τον κοιτούσε ο παλιατζής. Τι να του πει;
- «Εγώ σίδερα παίρνω, κύριε. Για την ψυχή θέλει παπά, Εξομολόγο!».
Πάγωσε ο άνθρωπος μπροστά στον παλιατζή. Φτερούγισε, όμως η ψυχή. Δεν το είχε σκεφτεί.
«Σωστά» είπε μετά. «Σ' ευχαριστώ πολύ». Σε 10 λεπτά, είχε βρει έναν παπά της ενορίας του.
Ξομολογήθηκε, ξαλάφρωσε. Τι ωραία που ήταν μετά… (πηγή: Ν. Βαξεβάνης)
ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΝΩΜΙΚΑ:
Η Εκκλησία δεν οικοδομείται από «χαρισματικούς»
χριστιανούς, αλλά από «σταυρωμένους» πιστούς

Έχεις λύπη; - Ο Θεός σου λείπει! (Άγ. Παΐσιος)
Μη ζητάς από το Θεό ελαφρύτερο σταυρό, αλλά
δύναμη στους ώμους να τον σηκώσεις!

ΣΥΝΤΑΓΗ Πασχαλινά σοκολατάκια
πασχαλινές φόρμες σιλικόνης SANITAS
250 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη
250 ml κρέμα γάλακτος
αποξηραμένα ράσμπερι FRUIT FOR SNACKSDOUKOS

Βάλτε την κρέμα γάλακτος σε μία κατσαρόλα και αφήστε την σε μέτρια φωτιά να
ζεσταθεί, χωρίς όμως να πάρει βράση. Ρίξτε την ζεστή κρέμα γάλακτος στην τριμμένη
κουβερτούρα και ανακατέψτε. Μοιράστε το μείγμα στις πασχαλινές φόρμες για
σοκολατάκια. Προσθέστε τα αποξηραμένα ράσμπερι. Αφήστε τις φόρμες στο ψυγείο για
αρκετές ώρες για να πήξει το μείγμα. Ξεφορμάρετε και σερβίρετε. Διατηρήστε τα
σοκολατάκια στο ψυγείο.
ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε σ’ ένα χωριό ένας μυαλωμένος κόκορας.
Λαλούσε νωρίς κάθε πρωί για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι για τις καθημερινές τους
ασχολίες.
Μια μέρα ο κόκορας πήρε «ρεπό» και ανέβηκε στην
κορυφή ενός δέντρου για να ξαποστάσει. Μια αλεπού
πέρασε από ’κει. Σήκωσε το βλέμμα της και
αντίκρισε τον πλουμιστό κόκορα σκαρφαλωμένο
πάνω στο δέντρο. Της γεννήθηκε η επιθυμία να τον
φάει. Έτσι του είπε όσο πιο γλυκά μπορούσε.
«Γεια σου, φίλε μου. Σου φέρνω καλά νέα. Ανοίγει
μια νέα εποχή. Από τώρα και στο εξής τα πουλιά και
τα ζώα θα γίνουμε φίλοι και θα ζούμε όλοι μαζί με ειρήνη».
Ο κόκορας ρώτησε έκπληκτος: «Είναι αλήθεια;»
Εκείνη του απάντησε: «Και βέβαια. Γιατί δεν κατεβαίνεις να κάνουμεμια δοκιμή;»
Ο κόκορας σκέφτηκε για λίγο και της είπε: «Δεν περιμένουμε λίγο; Βλέπω να έρχονται
μερικοί από τους φίλους μας».
Ήταν η σειρά της αλεπούς να εκπλαγεί. «Φίλοι μας, ποιοι έρχονται; Τι εννοείς;»
Ο κόκορας απάντησε: «Διακρίνω μερικούς κυνηγούς που πλησιάζουν. Κάμε λίγη
υπομονή, ας τους περιμένουμε για να ολοκληρωθεί η χαρά μας.»
Ακούγοντας τη λέξη «κυνηγοί», η αλεπού αναστατώθηκε και το ’βαλε στα πόδια.«Ε, πού
πας; γιατί τρέχεις;» της φώναξε δυνατά ο κόκορας. «Τι έγινε με τη φιλία μας;»
«Ξέχασέ το», πρόλαβε να του πει κι ακόμα τρέχει…
Κι ο κόκορας θυμήθηκε τον Ιώβ και μονολόγησε:
«Ο Κύριος τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα
τους» (Ιώβ 5,12).
Διασκευή: Αθ. Αστ. Γκάτζιος
Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

Φώτης Κόντογλου - Ἀσάλευτο θεμέλιο
Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ
τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε
σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν
χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα
μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι παιρνοῦν γιὰ
φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα
τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν γιὰ πιστεύω τὴν καλοπέραση, τὸ
εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνῃ
τίποτα ποὺ νὰ θυμίζῃ σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποὺ
κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας. Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ
ξενοδουλεία, σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή, κι ὅποιος ἔχῃ τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ
παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος…
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ: Η παράδοση για την Τρίτη και 13 στην Ελλάδα
φαίνεται να ξεκίνησε από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης,
η οποία συνέβη στις 29 Μαΐου 1453 και ημέρα Τρίτη με το
άθροισμα του 1453 να δίνει το νούμερο «13». Κάπως έτσι
θεμελιώθηκε το …κακό όνομα για τη συγκεκριμένη
ημερομηνία… Από την άλλη ο αριθμός «13» θεωρείται
κακότυχος, γιατί «σπάει την αρμονία» του 12: ο Ηρακλής
ολοκλήρωσε 12 άθλους, οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12
μαθητές του Χριστού, 12 Ευαγγέλια κλπ. Πάντως, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που η
Τρίτη και 13 θεωρείται κακότυχη. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχει παροιμία:
«Την Τρίτη, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι».
Ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρος: «Τεκνία,
φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων» (Α΄ Ιωάν. 5, 21)

Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ : Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται σὰν τὸ χρυσάφι στὸ
χωνευτήρι. Ἀπ ̓ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα
ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ
δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα
ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας
γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς
οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν
ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ ̓ τὸ μυαλό
μας. Ἀλλὰ τότε, δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ
λογική. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.

