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 6.00 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 23)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ν Ε Ο Τ Η Τ Α ( Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Yπεύθυνος και Δάσκαλος :Κωσταντίνος Λειβαδάρος )
Μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη 7.00μ.μ - 8.00 μ.μ.
Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ο(Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
Δάσκαλος : ΙωάννηςΣέρβος
Μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7.15 μ.μ - 8.15 μ.μ.
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η (Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
Λειτουργεί κάθε Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία.
Στην έκθεση βιβλίου βοηθούν οι κυρίες Ουρανία και Αναστασία Μουτζούρη.
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ(Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν (Υπεύθυνοςπ. Ανδρέας Λάμπρου )

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Νοεμβρίου

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ήχος πλ. α’

Ἦχοςπλ. δ'.

Χιοπολίτιδος

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.

Ἐξὕψουςκατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,
ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα
ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ
ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε,
δόξα σοι.

Ἦχος α’.

Ἦχοςπλ. β´.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
Ἦχος δ´.

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 δεδοκότι σοὶ
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι,
δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν
ἰάματα.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα
πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ
τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο
ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ
πτωχείᾳ
τὰ πλούσια, Πάτερ Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου
Αἰγίνης
Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ
Ἦχος α’.
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

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
Παρθέ- Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
νῳ, δωρούμενος
τὴν
ζωήν. Ὁ
Ήχος γ΄
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Μέγαν μάρτυρα ἡἘκκλησία,μέγαν
ήρωα το έθνος σύμπαν,τον της
Ἦχος Βαρύς.
Σμύρνης
υμνούμεν
ΧρυσόστοΚατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν μον.Και γαρ γενναίως αθλήσας
θάνατον· ἠνέῳξας τῷληστῇ τὸν υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεπαράδεισον· τῶν μυροφόρων τὸν ως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγμα
θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαἀποστόλοις κηρύττε ινἐ πέταξας, βών τον αμαράντινον.
ὅτιἀνέστης, Χριστὲ ὁ Θεός, παρέἈπολυτίκιον ἉγίαςΜαρκέλλης
χων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

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.

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 .

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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απο τις 15 Νοεμβρίου άρχεται η τεσσαρακονθήμερος νηστεία των Χριστουγέννων και σε καθημερινή βάση θα τελείται η Θεία Λειτουργία. ( Από Δευτέρα έως και Παρασκευή η Θεία Λειτουργία θα τελείται
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Χρυσοστόμου μέ είσοδο από της οδού Φοίβης ενώ Σαββάτο και Κυριακή η Θεία Λειτουργία θα τελείται στον κυρίως Ναό του Αγίου Νικολάου).
Η τέλεση του σαρανταλείτουργου στον Ναό μας αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι μια θαυμάσια
ευκαιρία για βίωση της μυστηριακής και λατρευτικής ζωής, για επαφή με τον πλούτο της υμνολογίας
και της ακροάσεως των θείων Γραφών, για συχνότερη συγκρότηση της εκκλησιαστικής κοινότητας.

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
Τ ο Ι ε ρ ό Σα ρ α ν τα λ ε ί το υ ρ γο
Το Ιερό Σαρανταλείτουργο, κατά την διάρκεια
της νηστείας των Χριστουγέννων, αφιερώνεται
υπέρ υγείας ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των
κεκοιμημένων αδελφών μας.
Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης ,
σχετικά με την ανάγκη προσευχής για τούς κεκοιμημένους, έλεγε: «…να αφήνετε μέρος τής
προσευχής σας για τούς κεκοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα (για τούς
εαυτούς τους). Οι ζωντανοί μπορούν… Να πηγαίνετε στην λειτουργία, πρόσφορο, και να δίνετε το όνομα τού κεκοιμημένου, να μνημονευθή
από τον ιερέα στην προσκομιδή. Επίσης, να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο,
χωρίς Θεία Λειτουργία, είναι ελάχιστο.

Το μέγιστο, πού μπορούμε να κάνουμε για κάποιον, είναι το Σαράντα-Λείτουργο. Καλό θα είναι να συνοδευθή και με ελεημοσύνη.

Για την ωφέλεια από τα Ιερά Σαρανταλείτουργα
και τα μνημόσυνα, αξιομνημόνευτο είναι και το
περιστατικό πού ακολουθεί από το βιβλίο
«Θαύματα και αποκαλύψεις από την Θεία Λειτουργία»,
(έκδ.
Ιεράς Μονής Παρακλήτου).«Κάποιος άρχοντας από την Νικομήδεια
αρρώστησε βαριά και, βλέποντας πώς πλησιάζει
στον θάνατο, κάλεσε την γυναίκα του για να τής
εκφράσει τις τελευταίες του επιθυμίες: την περιουσία μου να την μοιράσεις. Τούς δούλους να
τούς ελευθερώσεις. Αλλά στους ιερείς και στην
εκκλησία δεν θέλω να δώσεις χρήματα για λειτουργίες. Σ’ αυτή του την μεγάλη θλίψη ό ετοιμοθάνατος επικαλέστηκε με πίστη την ευχή τού
άββά Ησαΐα, ενός άγιου μοναχού πού ασκήτευε
κοντά στην Νικομήδεια, και αμέσως -ώ τού θαύματος!- έγινε καλά. Σηκώθηκε λοιπόν και πασίχαρος έτρεξε στον όσιο. Εκείνος τον καλοδέχτηκε, δοξάζοντας τον Θεό για το μεγάλο θαύμα.

-Θυμάσαι, παιδί μου, τον ρώτησε, ποιά ώρα συνήλθες από την αρρώστια;
-Την ώρα πού επικαλέστηκα την ευχή σου, απάντησε εκείνος. Ό όσιος, με τον φωτισμένο του
νου, γνώριζε τί είχε λεχθεί στην διάρκεια τής αρρώστιας του και ξαναρώτησε:

-Άφησες, παιδί μου, χρήματα στην Εκκλησία , για
την σωτηρία τής ψυχής σου;
-Όχι, γέροντα. Τί θα είχα να ωφεληθώ άν άφηνα
κάτι;
Δεν
θα
πήγαινε
χαμένο;
-Μην το λες αυτό. Ό άδελφόθεος Ιάκωβος γράφει:
«Ασθενεί τις έν ύμίν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν
έπ’ αυτόν άλείψαντες αυτόν έλαίω έν το ονόματι
του Κυρίου και ή ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα, και έγερεί αυτόν ό Κύριος· καν αμαρτίας ή
πεποιηκώς, άφεθήσεται αύτώ». Να λοιπόν πού οι
ευχές των ιερέων είναι αποτελεσματικές, για
όποιον τις ζητάει με πίστη. Δώσε τώρα κι εσύ ένα
ποσό στην Εκκλησία , για λειτουργίες, και θα λάβεις από τον Θεό την πρέπουσα ωφέλεια.Έτσι κι
έκανε. Έδωσε χρήματα σ’ έναν ιερέα για την Εκκλησία και τονδίαβασε σε όλο το σαρανταλείτουργο. Όταν συμπληρώθηκαν οι λειτουργίες, μετά από σαράντα μέρες, κι ενώ σηκωνόταν από τον
ύπνο, βλέπει ξαφνικά ν’ ανοίγουν οι πόρτες του
σπιτιού του και να μπαίνουν σαράντα άνδρες
έφιπποι, λαμπροί και αγγελόμορφοι, είκοσι από
δεξιά και είκοσι από αριστερά. -Κύριοι μου, φώναξε έκπληκτος ό άρχοντας, πώς μπήκατε σε σπίτι
ανθρώπου αμαρτωλού;
-Εμείς οι σαράντα, πού βλέπεις, του απάντησαν
εκείνοι, αντιπροσωπεύουμε τις λειτουργίες πού
έγιναν για σένα στον φιλάνθρωπο Θεό. Μάς
έστειλε Εκείνος, για να σε συνοδεύσουμε μέχρι την
εκκλησία. Με τα πρεσβυτικά χέρια συμπληρώθηκαν οι σαράντα λειτουργίες, πού έγιναν για να ενωθεί ό Χριστός μαζί σου και να κατοικήσει στην
καρδιά σου.
Ύστερα από αυτά, ό άρχοντας μοίρασε την περιουσία του σε ευλαβείς ιερείς, για να γίνουν λειτουργίες προς όφελος της εκκλησίας «υπέρ αφέσεως των αμαρτιών αυτού», διακηρύσσοντας πώς οι
θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες μπορούν να
ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια στα επουράνια.
Ο ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει : «Δὲν νομοθέτησαν τυχαία οἱ Ἀπόστολοι νὰ μνημονεύουμε
κατὰ την (Θεία Λειτουργία) τοὺς κεκοιμημενούς.
Γνωρίζουν ὅτι εἶναι πολὺ μεγάλη ἡ ὠφέλεια γι’
αὐτούς».Ἡ ἐμπειρία μαρτυρεῖ γιὰ τὴ δύναμη αὐτῆς
τῆς προσευχῆς, ποὺ δὲν εἶναι «ἀτομικὴ προσευχὴ»
ἀλλὰ ἡ προσευχὴ ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας.

π. ΝΚ

