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ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2019
ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá................................................7.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ..................7.00 - 8.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøç [áóèåí~ùí êáô' ï@éêïí [áðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
{ Ïñèñïò 7.30 ð.ì. -] Åóðåñéíüò 7.00 ì.ì.
# Ùñåò ãñáöåßïõ [ Åöçìåñßïõ 8.30 - 11.00 ð.ì. êáß 7.30 - 8.30 ì.ì.
ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, êôë.) èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ [áðü
óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989 .

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
ÊõñéáêÞ 1 Óåðôåìâñßïõ (ÁÑ×Ç ÔÇÓ ÉÍÄÉÊÔÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Áãéáóìüò................7.15 - 10.15 ð.ì.
Ôñßôç 3 Óåðôåìâñßïõ (ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏÍ ÁÃ. ÉÙÁÍÍÏÕ ÔÏÕ
ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 8 Óåðôåìâñßïõ (ÐÑÏ ÔÇÓ ÕØÙÓÅÙÓ-ÃÅÍÍÇÓÉÓ
ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................7.15 - 10.15
10.30 ð.ì.
ÄåõôÝñá 9 Óåðôåìâñßïõ (ÁÃ. ÉÙÁÊÅÉÌ & ÁÍÍÇÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÓÜââáôï 14 Óåðôåìâñßïõ (ÕØÙÓÉÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ, á[õóôçñÜ íçóôåßá)
{ Ïñèñïò - ÔåëåôÞ ] Õøþóåùò ôï~õ Óôáõñï~õ - È. Ëåéôïõñãßá.......7.30 -10.30 ð.ì.
] Åóðåñéíüò & [ Áêïëïõèßá ×áéñåôéóì~ùí ôï~õ Ôéìßïõ Óôáõñï~õ....6.30 - 8.00 ì.ì.
Ôñßôç 17 Óåðôåìâñßïõ (ÓÏÖÉÁÓ-ÐÉÓÔÅÙÓ-ÅËÐÉÄÏÓ-ÁÃÁÐÇÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................7.30 - 9.30 ð.ì.
ÐáñáóêåõÞ 20 Óåðôåìâñßïõ (ÁÃÉÏÕ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................7.30 - 9.30 ð.ì.
ÄåõôÝñá 23 Óåðôåìâñßïõ (ÓÕËËÇØÉÓ ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................7.30 - 9.30 ð.ì.
ÐÝìðôç 26 Óåðôåìâñßïõ (ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ ÈÅÏËÏÃÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÁÃÑÕÐÍÉÁ[ åðß ô~?ç ]åïñô?~ç ô~çò ]

Õøþóåùò ôï~õ Ôéìßïõ Óôáõñï~õ
ÐáñáóêåõÞ 13 ðñüò ÓÜââáôï 14 Óåðôåìâñßïõ..........8.30 ì.ì. - 12.30 ð.ì.

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2019
ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................7.15 - 10.30 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá............................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ..............6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøç [áóèåí~ùí êáô' ï@éêïí [áðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
{ Ïñèñïò 7.30 ð.ì. - ] Åóðåñéíüò 6.00 ì.ì.
# Ùñåò ãñáöåßïõ [ Åöçìåñßïõ 8.30 - 11.00 ð.ì. êáß 6.30 - 7.30 ì.ì.
ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ [áðü
óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989 .

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
Ôñßôç 1 [ Ïêôùâñßïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
{ Ïñèñïò - ] Áãéáóìüò..................................................................7.30 - 8.30 ð.ì.
ÐÝìðôç 17 [ Ïêôùâñßïõ (ÁÍÁÊÏÌÉÄÇ ËÅÉØÁÍÙÍ ÁÃÉÏÕ ËÁÆÁÑÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
ÐáñáóêåõÞ 18 [ Ïêôùâñßïõ (ÁÃ. ËÏÕÊÁ ÔÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÓÔÏÕ- ÐÁÑÁÌÏÍÇ
ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏÕ ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ) )
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.30 - 9.30 ð.ì.
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï......................................................6.00 - 6.45 ì.ì.
ÓÜââáôï 19 [ Ïêôùâñßïõ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.............................7.30 - 9.30 ð.ì.
ÓÜââáôï 26 [ Ïêôùâñßïõ (ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÐÏËÉÏÕ×ÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá 28 [ Ïêôùâñßïõ (ÁÃÉÁÓ ÓÊÅÐÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá............................................7.30 - 10.15 ð.ì.

ÁÃÉÁÓÌÏÓ ï
| ëùí ô~ùí ôìçìÜôùí ô~çò ðíåõìáôéê~çò äñáóôçñéüôçôáò
ÊõñéáêÞ 13 [ Ïêôùâñßïõ ìåôÜ ôü ôÝëïò ô~çò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò.

ÁÃÑÕÐÍÉÁ

å[ ðß ô~?ç ìíÞì?ç ôï~õ ] Áãßïõ [ Áðïóôüëïõ [ Éáêþâïõ ôï~õ [áäåëöïèÝïõ
Ôñßôç 22 ðñüò ÔåôÜñôç 23 [ Ïêôùâñßïõ
] Åóðåñéíüò - { Ïñèñïò - [ Áñ÷áéïðñåðÞò Èåßá Ëåéôïõñãßá
[ Éáêþâïõ ôï~õ [áäåëöïèÝïõ...............................9.00 ì.ì. - 12.30 ð.ì.
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Τό νέο ἐκκλησιαστικό ἒτος...
Καί πάλι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ βρισκόμαστε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ
χρόνου. Ὃπως ἓνας μεγάλος ποταμός πού τρέχει καί κυλᾶ, ἒτσι καί ὁ χρόνος ἀνεπαίσθητα
καί χωρίς καλά καλά νά τό καταλάβουμε, φεύγει ἀπό μπροστά μας, διατρέχει τόν κύκλο
του καί ἒρχεται πάλι στό ἲδιο σημεῖο γιά νά ἐπαναλάβει τήν ἲδια τροχιά ὃπως καί προηγουμένως. Καί συνεχῶς μέ τόν ἐρχομό τοῦ νέου ἒτους ἀρχίζει ὁ πόλεμος τῶν εὐχῶν, νά
δίνουμε καί νά παίρνουμε καί μέ ἀνανεωμένες ἐλπίδες, ἐλπίζουμε καί περιμένουμε καλύτερες ἡμέρες περιμένοντας πάντοτε τήν χαρά καί τήν εὐτυχία νά ἐπισκεφθεῖ καί τό δικό
μας σπίτι καί τήν δική μας οἰκογένεια.
Ὁ χρόνος, αὐτό τό πολύτιμο στοιχεῖο πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, εἶναι τό μόνο πράγμα
πού ἀδικεῖται ἀπό τόν ἂνθρωπο καί πού δέν χρησιμοποιεῖται σωστά καί ὠφέλιμα. Ὁ Κύριος μᾶς δίδει παράταση στήν ζωή μας καί μᾶς δίνει ξανά τήν εὐκαιρία νά καλυτερεύσουμε τόν ἑαυτό μας καί νά τόν πλησιάσουμε ὃσο τό δυνατόν περισσότερο. Θέλει ὁ Κύριος
νά γίνουμε κοινωνοί τῆς δόξης του καί τῶν ἀγαθῶν του. Μᾶς πιστώνει συνεχῶς μέ τόν
χρόνο καί μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια καί ἐνίοτε μᾶς παιδεύει, μᾶς παιδαγωγεῖ καί μᾶς ἐνισχύει
στό νά καθαρίσουμε τόν ἑαυτό μας καί νά γίνουμε δεκτικοί τῆς χάριτος καί τῶν δωρεῶν
Του. Εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας διά νά μετάσχουμε τῆς
δόξης καί τῶν ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας Του.
Ὁ Θεός ἒπλασε τόν ἂνθρωπο κατά τήν δική Του εἰκόνα καί τοῦ ἒδωσε τήν δύναμη καί
τόν φωτισμό καί τήν ἱκανότητα νά φθάσει στήν ἀφθαρσία καί τήν θέωση, ἀλλά ἡ κακή
χρήση τῆς ἐλευθερίας του καί ἡ ἀπόφαση τοῦ νά ζήσει ἀνεξάρτητος καί μακριά ἀπό τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τόν ὁδήγησαν στήν φθορά καί στόν θάνατο.
Ἀπό τότε ὁ ἂνθρωπος μάχεται ἐνάντια στόν χρόνο καί προσπαθεῖ νά τόν ξεπεράσει,
νά τόν νικήσει. Ἡ ἐπιθυμία του εἶναι μία : Ἡ θέληση γιά νά ζήσει. Μόνον πού τίς περισσότερες φορές δέν ἀγωνίζεται σωστά, δέν ἐκμεταλλεύεται σωστά τίς εὐκαιρίες πού τοῦ
δίνονται μέσα στόν χρόνο, γιατί δέν ἒχει συνειδητοποιήσει τήν ἀξία πού ἒχει ὁ χρόνος
στήν ζωή του.
Πρέπει νά καταλάβουμε ὃτι ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι σωτηριώδης καί ἒτσι πρέπει νά τόν θεωροῦμε. Εἶναι χρόνος πού μπορεῖ νά μᾶς ἐξασφαλίσει τήν εὐλογημένη
αἰωνιότητα, ἐνῶ ἡ κατασπατάλησή του νά μᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια καταδίκη.
Κατά συνέπεια, οἱ σπουδές τῶν παιδιῶν μας, τό ἐπάγγελμα, ἡ οἰκογενειακή ζωή, ἡ
ψυχαγωγία, ἡ ἐλεύθερή μας ὣρα κ.λπ. πρέπει νά ἐμπνέονται ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ
καί νά θέτουν ὡς στόχο τήν αἰωνιότητα. Σ’ αὐτό θά μᾶς βοηθήσει, ἐάν ὁ χρόνος μας,
ἐκτός ἀπό τίς διάφορες ἐνασχολήσεις, γεμίζει ἀπό τήν προσευχή καί τήν μυστηριακή ζωή,
ὣστε νά ἑλκύουμε μέσα μας τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα θά χάνουμε
τόν χρόνο μας ἂσκοπα, θά τρέχουμε ἂδικα. Καί κάθε ἀπώλεια τοῦ χρόνου σημαίνει τήν
αἰώνια καταδίκη μας, δηλ. τήν ἀπώλεια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ὂντως ἐπιθυμοῦμε
νά διέλθουμε τό νέο ἒτος εὐτυχισμένα καί καλά, ὃπως εὐχόμαστε, θά πρέπει νά ζήσουμε
μέσα στά πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μέ εἰρήνη καί μετάνοια, γιά νά ἒχουμε μέσα
στήν προσωπική ἀλλά καί οἰκογενειακή ζωή μας τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ ἐν Τριάδι
Θεοῦ μας. Ἀμήν.

