ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,

Το πρόγραµµα των Ιερών Ακολουθιών στον
Ιερό Ναό θα έχει ως εξής :

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κ΄ ΒΑΡΗΣ

Τις Καθηµερινές και τα Σάββατα
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από 7.15
π.µ µέχρι και τις 9.15 π.µ.
Ο Εσπερινός στις 6.30 µ.µ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τις Κυριακές και τις Μεγάλες Εορτές
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από 7.15 π.µ
µέχρι και τις 10.25 π.µ.

Ώρες Λειτουργίας
Ιερού Ναού
Τρίτη – Σαββάτο & Κυριακή
Ο Ιερός Ναός ανοίγει το πρωί στις 7.00 π.µ.
και κλείνει στις 13.00 µ.µ και το απόγευµα
στις 5.00 µ.µ και κλείνει στις 8.00 µ.µ .
Δευτέρα – Τετάρτη—Πέµπτη & Παρασκευή.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
(Τεύχος 20)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ο Ιερός Ναός ανοίγει το πρωί στις 7.00 π.µ.
και κλείνει στις 8.00 µ.µ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Γίνεται καθηµερινά σε ώρες λειτουργίας του
Ιερού Ναού από τον π. Νικόλαο και τον
π. Ανδρέα.

ΖΑΜΑΝΟΥ κ΄ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
16654 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ: 2108949167 ΦΑΞ: 2108944398

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Η Ενοριακή Φ ιλόπτωχος Αδελφότητα συµβάλλει στην ανακούφιση του πόνου των ενοριτών µας που χτυπούν την πόρτα του Ναού µας , για να βρουν στήριξη και Βοήθεια και είναι αρκετοί.
Το ενοριακό φιλόπτωχο ταµείο συνεχίζει, µε τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηµατικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής µας εκκλησίας και θεωρεί προς την
κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία µε όλους τους φορείς.
Για πληροφορίες στα τηλ. : 1) Πρόεδρος π. Ανδρέας Λάµπρου : 698 330 5428, 2) Ταµίας κα Μαριάννα
Κρεββατά: 210 9641294.
Θερµή παράκληση !!! Να φέρουµε τρόφιµα για να τα διαθέσουµε στους ενδεείς αδελφούς µας είτε κάποια οικονοµική βοήθεια . Τα οικονοµικά βοηθήµατα δίνονται από την Ταµία µας κ. Μαριάννα
Κρεββατά µια φορά το Μήνα. Τα τρόφιµα δίνονται, από τις Κυρίες τις Φιλοπτώχου , µια φορά το µήνα,
από τις 10.30 π.µ.

Πρόγραµµα

Ακολουθιών Μηνός Ιουλίου

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ότι όλες οι ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ θα τελούνται το Παρεκκλήσιο του Αγίου
Χρυσοστόµου, κάτω από τον κυρίως Ιερό Ναό.

Εφηµέριοι Ναού

Θέση

Τηλέφωνο

π. Νικόλαος Καββαδίας

Προϊστάµενος Ναού

210 - 8949167

π. Ανδρέας Λάµπρου

Πρόεδρος Φιλοπτώχου

698 330 5428

π. Δηµήτριος Μαλλιάτσος

Κατηχητικά - Εκδροµές

693 899 9020

Ἀπολυτίκια Μηνός
δειξε τον στέφανον λαβών τον αµαράντινον.

Ήχος δ΄.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγµα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι αἱ
τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς
Ἀποστόλοις
καυχώµεναι
ἔλεγον·
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς
ὁ Θεός, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὸ µέγα
ἔλεος.

Ήχος πλ α’.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ
Πνεύµατι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα
εἰς σωτηρίαν ἡµῶν, ἀνυµνήσωµεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωµεν, ὅτι ηὐδόκησε
σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑποµεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει
αὐτοῦ.

Ἦχος πλ. β´.
Ἀγγελικαὶ δυνάµεις ἐπὶ τὸ µνῆµά
σου, καὶ
οἱ
φυλάσσοντες,
ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο Μαρία ἐν
τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου
σῶµα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, µὴ πειρασθεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούµενος
τὴν
ζωήν. Ὁ
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε, δόξα
σοι.

Ἦχος Βαρύς.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίας

Μαρκέλ-

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάλης Χιοπολίτιδος
νατον· ἠνέῳξας τῷ ληστῇ τὸν παράδεισον· τῶν µυροφόρων τὸν θρῆνον µετέἮχος α’.
βαλες, καὶ τοῖς σοῖς ἀποστόλοις κηρύτΤῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
τειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης, Χριστὲ ὁ
Θεός, παρέχων τῷ κόσµῳ τὸ µέγα τὸ βλάστηµα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν
ἔλεος.
ὠδαὶς εὐφηµήσωµεν τµηθεῖσα γὰρ
χειρὶ τὴ πατρική, ὡς φύλαξ ἐντολῶν
τῶν
τοῦ Χριστοῦ, ρώσιν νέµει καὶ κινδύἈπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
νων ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυἮχος δ´.
γάζουσι, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν,
Κανόνα
πίστεως
καὶ
εἰκόνα δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ
πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον,
ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάµατα.
ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ σου, ἡ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ
ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου
πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε·
Αἰγίνης
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
ψυχὰς ἡµῶν.
Ἦχος α’.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Ήχος γ΄
Μέγαν µάρτυρα ἡ Ἐκκλησία, µέγαν
ήρωα το έθνος σύµπαν,τον της Σµύρνης υµνούµεν Χρυσόστοµον.Και γαρ
γενναίως αθλήσας υπέµεινεν υπέρ
πατρίδος
και
πίστεως
θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγµα εαυτόν ανέ-

Σηλυβρίας τον γόνον καὶ
Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις
χρόνοις φανέντα, ἀρετῆς φίλον
γνήσιον, Νεκτάριον τιµήσωµεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ·
ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς,
τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξα τῷ
σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι
διὰ σοῦ, πάσιν ἰάµατα.

Σηµείωση, Παρακαλούµε στην

αµέριστη συµπαράσταση και στήριξή σας κοινά του Ιερού µας Ναού
ο καθένας όπως µπορεί και µε την καθ΄υπόδειξη των Ιερέων µας γνωρίζοντας εκείνοι τις ανάγκες του,
διότι πλέον σε λίγο καιρό θα αντιµετωπίζει ο περικαλής Ναός µας προβλήµατα λειτουργίας . Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον προϊστάµενο του Ιερού Ναού π. Νικόλαο Καββαδία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, Παρακαλούµε

όσους επιθυµούν να προσφέρουν µετά τα µνηµόσυνα των κεκοιµηµένων τους , καφέ στην αίθουσα του Ναού ,να επικοινωνούν µια εβδοµάδα νωρίτερα από την ηµέρα
τελέσεως του µνηµόσυνου µε τον υπεύθυνο π .Ανδρέα Λάµπρου στο τηλ. 698 330 5428, εφόσον
όµως έχουν ήδη εξασφαλίσει από το γραφείο των Ιερέων την ηµεροµηνία και την ώρα δυνατότητας της
τελέσεως του µνηµόσυνου .

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Γάµος είναι η τελετή της νόµιµης ενώσεως του άνδρα
µε τη γυναίκα. Είναι ένας θεσµός πού αποβλέπει στη ρύθµιση
των σχέσεων των φύλων, στα πλαίσια µιας κοινής συµβιώσεως
και στον καθορισµό της νοµικο-κοινωνικής θέσεως των µελλόντων να γεννηθούν παιδιών, µε βάση την προσωπικότητα των
γεννητόρων (υπηκοότητα, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία κ.λπ.).

σευχής στην Ορθόδοξη παράδοση, συµβολίζει το φως του Χριστού, που φωτίζει και αγιάζει κάθε «άνθρωπον ερχόµενον εις
τον κόσµον» .Συµβολίζει επίσης και τις φλόγες της Πεντηκοστής. Οι λαµπάδες έρχονται σβησµένες στην Εκκλησία, και
φεύγουν αναµµένες. Κινούνται πάντοτε µπροστά από το ζευγάρι, συµβολίζοντας το φως του Χριστού, που παίρνουν από το
Μυστήριο που θα φωτίζει το δρόµο τους, στην καινούργια τους
ζωή.

Νοµικά ό γάµος είναι ισόβια κοινωνία βίου, µε
έντονο ηθικό κατά βάση χαρακτήρα, δύο φυσικών προσώπων
διαφορετικού φύλου, πού αναγνωρίζεται, ρυθµίζεται και προστατεύεται από την έννοµο τάξη (Σύνταγµα 1975, Ν1329/ 1983).
Καταβλήθηκε προσπάθεια να διατυπωθούν περί γάµου διάφορες εξελικτικές θεωρίες. Κατά τη χριστιανική όµως Δογµατική,
ο γάµος δεν είναι ούτε απλή σύµβαση, ούτε απλός κοινωνικός
δεσµός, αλλά θρησκευτικό µυστήριο, ένα από τα επτά. Ο Θεός
το ευλόγησε από την πρώτη στιγµή της Δηµιουργίας λέγοντας
στους πρωτοπλάστους «Αύξάνεσθε και πληθύνεσθε», αλλά και
ως Θεάνθρωπος το ευλόγησε στο γάµο της Κανά. Ο Απόστολος
Παύλος χαρακτήρισε το γάµο «Μυστήριον µέγα εις Χριστόν και
εις την Έκκλησίαν» (, που σηµαίνει ότι ο γάµος εκτός του ότι
είναι µυστήριο και µάλιστα πολύ µεγάλο, είναι και δεσµός τελείας ενώσεως και αφοσιώσεως, ισόβιος και αδιάλυτος: Αυτοί
τους οποίους «ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος µη χωριζέτω».

Ο άρτος και το κοινό ποτήριον είναι κατάλοιπα της εποχής
εκείνης, κατά την οποία ο γάµος, ευλογείτο µέσα στη Θεία Λειτουργία και οι νεόνυµφοι συµµετείχαν στη Θεία Ευχαριστία.
Τώρα που ο γάµος τελείται εκτός της Θείας Λειτουργίας, ο
άρτος και το κοινό ποτήριον δέν είναι το Σώµα και το Αίµα του
Χριστού, αλλά συµβολικά υπενθυµίζουν ότι ο γάµος βρίσκει το
αληθινό νόηµα του µέσα στη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και το
κρασί, θεωρούντο από την αρχαιότητα σαν βασικά στοιχεία
της ζωής. Ο άρτος τρέφει το σώµα, και το κρασί «ευφραίνει
καρδίας». Από τον ίδιο άρτο τρώνε και από το ίδιο ποτήρι της
ζωής πίνουν, συµβολικά, για πρώτη φορά σαν σύζυγοι οι νεόνυµφοι, για να επισφραγίσουν έτσι την αγάπη τους. Η κοινή
αυτή συµµετοχή τους στο ποτήρι και τον άρτο συµβολίζει επίσης ότι από τώρα θα µοιράζονται τα πάντα στη ζωή, τόσο τις
χαρές όσο και τις λύπες και θα σηκώνουν ο ένας το φορτίο του
άλλου. Από τώρα και στο εξής κανένας δεν είναι µόνος αλλά
Τα αισθητά σηµεία του Μυστηρίου είναι τέσσερα: Η έχει τον άλλο δίπλα του. Οι δύο έχουν γίνει ένα.
ελεύθερη συγκατάθεση των νεόνυµφων, το στεφάνωµα των
Η χαρµόσυνη ακολουθία του γάµου συµπληρώνεται µε το
νεόνυµφων, η άρµοση των χεριών τους, η ευλογία της Εκκλη- χορό του Ησαία. Είναι τα πρώτα βήµατα των νεόνυµφων πλέον
σίας.
στην καινούργια αρχή της ζωής τους που έχει επίκεντρο το

Με την ευλογία της Εκκλησίας, ο φυσικός δεσµός γίνεται ισόβια πνευµατική ένωση, ικανή µε την αγιαστική και δηµιουργική χάρη του Θεού να εκπληρώσει τους θείους σκοπούς του γάµου πού είναι: Η αλληλοβοήθεια, η αλληλοσυµπλήρωση και ο
εξαγιασµός του ζεύγους των συζύγων µε τελικό σκοπό τη σωτηρία τους. Η διαιώνιση του ανθρώπινου γένους και η ανατροφή των παιδιών «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» ,η ειδική
χάρη του Μυστηρίου.
Η ακολουθία του αρραβώνα προηγείται της ακολουθίας
του γάµου. Σε παλαιότερες εποχές, ο αρραβώνας ήταν υπόσχεση για γάµο, και χρησίµευε για την προετοιµασία των µελλόνυµφων, δίνοντας τους την ευκαιρία να γνωριστούν και να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο. Στην εποχή µας, ο αρραβώνας είναι ακόµα µια ευχή και ευλογία της Εκκλησίας για τους µελλονύµφους.
Τα δακτυλίδια ευλογούνται από τον ιερέα πάνω στο ευαγγέλιο. Ακολούθως ο ιερέας, µε τα δακτυλίδια στο χέρι, κάνει το
σηµείο του σταυρού πάνω από τα κεφάλια τους και τα τοποθετεί στο δάκτυλο του δεξιού τους χεριού. Οι κουµπάροι, στη συνέχεια, ανταλλάζουν τα δακτυλίδια µεταξύ τους µία ή τρεις
φορές. Η ανταλλαγή των δακτυλιδιών συµβολίζει την εξάρτηση του ενός από τον άλλο, την αγάπη που θα µοιράζονται στο
εξής και τη δέσµευση να παραµένουν πιστοί ο ένας στον άλλο.
Τα στέφανα είναι σύµβολα βασιλικά. Με το γάµο δηµιουργείται ένα νέο βασίλειο. Το σπίτι και η οικογένεια των δύο νεόνυµφων. Ο ιερέας αφού ευλογήσει τα στέφανα πάνω στο ευαγγέλιο, κάνει το σηµείο του σταυρού πάνω από τα κεφάλια τους
και επικαλείται τον ίδιο τον Θεό, να τους στεφανώσει µε δόξα
και τιµή, στο νέο µικρό τους βασίλειο, όπου θα πρέπει να κυβερνήσουν µε σύνεση, σοφία και δικαιοσύνη. Τα στέφανα του
γάµου, υπενθυµίζουν επίσης τα στέφανα των µαρτύρων, τονίζοντας τη µαρτυρική διάσταση της Χριστιανικής ζωής, και τις
άµετρες θυσίες, που χρειάζεται να γίνουν µέσα στο γάµο, για
να φτάσουν οι σύζυγοι στην τελείωση.
Το άναµµα κεριών ή λαµπάδων µέσα στα πλαίσια της προ-

Χριστό και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο ιερέας, ψάλλοντας τη χαρµόσυνη αυτή είδηση της εκπλήρωσης της προφητείας του Ησαΐα,
µε τη γέννηση του Χριστού, οδηγεί το γαµπρό και τη νύµφη
κυκλικά, γύρω από το τραπέζι, όπου είναι τοποθετηµένο το
Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Οι σύζυγοι κάνουν τα πρώτα
τους βήµατα οδηγούµενοι από την Εκκλησία, που αντιπροσωπεύεται από τον ιερέα. Ο κύκλος συµβολίζει την τελειότητα και
η κυκλική κίνηση την αιωνιότητα. Η Εκκλησία οδηγεί τους νεόνυµφους προς την αιώνια ζωή και την τελειότητα. Τους καλεί
να κάνουν το Χριστό στύλο και κέντρο της οικογένειας τους.
Μόνο έτσι θα µπορέσουν να σταθούν γερά, µέσα στη φουρτούνα της ζωής και να αξιωθούν να φτάσουν στη θέωση. Με το
δεύτερο ύµνο, καλούµε τους Άγιους µάρτυρες της Εκκλησίας
να πρεσβεύουν, υπενθυµίζοντας ξανά τη µαρτυρική διάσταση
της Χριστιανική ζωής, αλλά και το τελικό στεφάνωµα των νικητών.
Κουφέτα: Συµβολίζουν τις χαρές και τις λύπες του γάµου.
Συµβολίζει επίσης τη γονιµότητα και τους διαδόχους που θα
αποκτήσει το ζευγάρι. Ρύζι: Η εύχη των καλεσµένων να
“ριζώσει το ζευγάρι και να έχει βίον ανθόσπαρτον.
ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΑ. Οι λέξεις αυτές προέρχονται
από το ρήµα ζεύγνυµι ή ζευγνύω που σηµαίνει ενώνω, συνδέω,
βάζω κάτω από το ζυγό τους ίππους ή τα βόδια κ.λπ. Συζεύγνυµαι σηµαίνει παντρεύοµαι, συνδέοµαι µε το δεσµό του γάµου.
Παράγωγα των ρηµάτων αυτών είναι οι λέξεις ζεύγος, ζυγός,
ζευγάρι, εύζυγος κ.λπ. Ζυγός σηµαίνει α) τη ζυγαριά, β) το ζυγό στη στρατιωτική παράταξη, γ) τη δουλεία του κατακτητή
και δ) το εγκάρσιο ξύλο στο αλέτρι όπου ζεύονται τα άλογα
ζώα για το όργωµα. Σύζυγος λοιπόν σηµαίνει τον (την) εζευγµένο (η) στον ίδιο ζυγό και συζυγία σηµαίνει το ζυγό στον οποίο µπαίνει το νέο ζευγάρι των νεόνυµφων µετά το γάµο τους.
Όσον δέχονται (και υποµένουν) έτσι το ζυγό, συµπορεύονται
µε το ταίρι τους και αισθάνονται άνεση και ελευθερία. Όσοι
τον παροµοιάζουν µε το ζυγό του κατακτητή, αισθάνονται καταπίεση και δουλεία.
π. ΝΚ

