ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Το πρόγραμμα των Ιερών
Ιερό Ναό θα έχει ως εξής :

Ακολουθιών στον

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κ΄ ΒΑΡΗΣ

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

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

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 .

(Τεύχος 22)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Δευτέρα – Τετάρτη—Πέμπτη & Παρασκευή.
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 Φιλόπτωχος 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.

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.

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Οκτωβρίου

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ἦχος πλ δ´.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ
εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω
τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἀνάστασις
ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Ἦχος α´.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα,
ἀνέστης τριήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν·διὰ τοῦτο
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων
σοι, Ζωοδότα·Δόξα τῇ Ἀναστάσει
σου, Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου,
δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.
Ήχοςβ’.

ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ βών τον αμαράντινον.
μέγα ἔλεος.
Ἀπολυτίκιον ἉγίαςΜαρκέλλης
Ήχος δ’ .

Χιοπολίτιδος

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.

Ἦχος α’.

Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
τὸ βλάστημα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλλαν
ἐν
ὠδαὶς εὐφημήσωμεν
τμηθεῖσα γὰρ χειρὶ τὴ πατρική, ὡς
φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ,
ρώσιν
νέμει
καὶ
κινδύνων
ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυγάζουσι, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι,
Ἦχος δ´.
δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα ἰάματα.
πραότητος,
ἐγκρατείας
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου
Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ
Αἰγίνης
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
Ἦχος α’.
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Σηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης
Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον,
ψυχὰς ἡμῶν.
Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ
Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην
ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ
τῶν
καταχθονίων
ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου ἔνθεον
θεράποντα
Χριστοῦ·
ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ
ἀναβλύζεις
γὰρ
ἰάσεις
Σμύρνης
Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
παντοδαπὰς,
τοῖς
εὐλαβῶς
Ήχος γ΄
κραυγάζουσι·
δόξα
τῷ
σὲ
Ήχος γ’.
Μέγαν μάρτυρα ἡἘκκλησία,μέγαν
δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
Εὐφραινέσθω
τὰ
οὐράνια, ήρωα το έθνος σύμπαν,τον της θαυμαστώσαντι,
δόξα
τῷ
υμνούμεν
Χρυσόστοἀγαλλιάσθω τὰ
ἐπίγεια,
ὅτι Σμύρνης
ἐνεργοῦντι
διὰ
σοῦ,
πάσιν
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, μον.Και γαρ γενναίως αθλήσας ἰάματα.
ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεθάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγμα

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 .

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

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία «από άλλη ματιά»

Η Ρηνούλα κι ο Πετρής, δυό χαρούμενα αδελφάκια,
Κυριακή πρωί κοιμούνται στα λευκά τους κρεβατάκια,
Κάνει κρύο. Κι είναι τόση στο κρεβάτι ζεστασιά,
που ξεχάσανε κι οι δυό τους, πως θα παν στην Εκκλησιά.
Η μανούλα τους φωνάζει: « Ε! παιδιά, εμπρός ξυπνάτε!
Ώρα είναι για να πάτε...»
Μα η Ρηνούλα το κεφάλι χώνει μες στο μαξιλάρι
κι ο Πετρής γυρίζει απ' τ' άλλο το πλευρό για να τον πάρει.
Κι η μητέρα τους θυμώνει για καλά: « Παιδιά ντροπή!
Δεν ακούτε την καμπάνα που χτυπάει από νωρίς; »
« Το ξεχάσαμε, μανούλα... » η Ρηνιώ αρχινά να πει.
« Το ξεχάσαμε πως είναι Κυριακή » λέει κι ο Πετρής.
« Το ξεχάσατε! Αν, όμως, ο Θεός ξεχνούσε τώρα
να μας στείλει τη βροχούλα για τα δένδρα και τα στάχυα,
και τον ήλιο Του στη γη μας, με τα πολλά τα δώρα,
θάταν έρημος η πλάση, όλο αγκάθια κι όλο βράχια.
Κι αν ακόμα λησμονούσε να μας στείλει, καμιά μέρα,
τον ολόδροσό Του αγέρα,
τα λουλούδια και τ' αηδόνια και τ' αρνάκια τα μικρά
θάταν όλα πια νεκρά!
Μα ο καλός Θεός, παιδιά μου, δεν ξεχνά τα πλάσματά Του,
και μας τρέφει και μας ντύνει με τα μύρια θαύματά Του.
Πώς, λοιπόν, εσείς ξεχνάτε το μεγάλο μας Πατέρα,
Κυριακή, μια τέτοια μέρα; »
Πάντα, κάθε Κυριακή με χαρά και βιαστικά,
η Ρηνούλα μ' άσπρο φιόγκο κι ο Πετρής με ναυτικά,
- μα δεν είναι ν' απορείς δες τους πάν στην Εκκλησιά
κι απ' τους ψάλτες πιο νωρίς!
Είπε ο Χριστός πως πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία;
« Όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών » ( όπου μαζευτούν δύο ή
τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους)
« Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν » ( να επιτελείτε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να με θυμάστε )
« Εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς
» ( Εάν δεν φάτε από την σάρκα μου και δεν πιείτε από το αίμα μου ( Θεία Κοινωνία ) δεν έχετε ζωή μέσα
σας).
Μην ξεχνάμε αδελφοί μου το νόημα αλλά και την σημαντικότητα του εκκλησιασμού τουλάχιστο
της Κυριακής Αμήν.
π. ΝΚ

