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 24)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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 (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 : Ιωάννης Σέρβος
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 )

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
α) Από την 1ην Δεκεμβρίου μέχρις και την 27ην Δεκεμβρίου
( Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων ) και β) Την 30ην , 31ην Δεκεμβρίου.
Επίσης Ιερές Αγρυπνίες θα έχουμε :
Πέμπτη

7/12/2017

και ώρα

08.00 μ.μ

Ιερά Αγρυπνία ( Οσίου Παταπίου ).

Πέμπτη

14/12/2017

και ώρα

08.00 μ.μ

Ιερά Αγρυπνία ( Αγίου Ελευθερίου ).

Τετάρτη

21/12/2017

και ώρα

08.00 μ.μ

Ιερά Αγρυπνία ( Αγίας Αναστασίας ).

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.

Ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια Μηνός
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.
Ήχος β’.

Μέγαν μάρτυρα ἡ Ἐκκλησία,
μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν,τον
Χριστουγέννων
της Σμύρνης υμνούμεν ΧρυσόστοἈπολυτίκιον
μον.Και γαρ γενναίως αθλήσας
Ἦχος δ’.
υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεἩ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ ως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγμα
Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαφῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ βών τον αμαράντινον.
οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ
ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ
Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρκέλλης
προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς διΧιοπολίτιδος
καιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ
Ἦχος α’.
ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.
Κοντάκιον
Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς

Ἀπολυτίκιο καί Κοντάκιο

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν
Ἦχος γ’.
Άδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν
Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς
ὑπερούσιον
τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήτεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων
λαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.
ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων
ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα
δοξολογοῦσι·
Μάγοι δὲ, μετὰ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ
Ήχος γ’.
ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ
αἰώνων Θεός.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,
ἀγαλλιάσθω τὰ
ἐπίγεια,
ὅτι
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ,
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν
θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
Ἦχος δ´.
ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα
ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ
πραότητος,
ἐγκρατείας
μέγα ἔλεος.
Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ
Ήχος δ’ .
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
κήρυγμα,
ἐκ
τοῦ
Ἀγγέλου ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια,
μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυ- ψυχὰς ἡμῶν.

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.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου
Αἰγίνης
Ἦχος α’.

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
χώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάδοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
νατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δω- Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου θαυμαστώσαντι,
δόξα
τῷ
ρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.
Σμύρνης
Ήχος γ΄
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
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αποκαλυπτικό και διαχρονικό. Δεν εγκλωβίζεται μέσα σε νεωτερικές και μετανεωτερικές θεωρήσεις αλλά ζει το πλήρωμα
της αγάπης όπως ακριβώς το ζει και το βιώνει όλη η οικουμένη. Η ζωή της κόλασης, λέει ο Ντοστογιέφσκι, είναι η ζωή άνευ αγάπης και η εικόνα της κόλασης σύμφωνα με τον αββά Μακάριο είναι οι άνθρωποι που θα
έχουν κολλημένα τα νώτα τους, δίχως να μπορούν να
δουν τα πρόσωπά τους. Στο ποίημα Του «ο Θεός» ο Βίκτωρ Ουγκό αναφέρει πως ο θεός έχει ένα μόνο όνομα
που λέγεται αγάπη. «Αγαπώ σημαίνει υπάρχω» μας αναφέρει ο Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ θυμίζοντας σε
όλους εμάς τους μοντέρνους χριστιανούς ότι η εορτή
των Χριστουγέννων δεν είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο με καταναλωτικά χαρακτηριστικά αλλά το
πνεύμα που λειτουργεί ως προσδοκία των Εθνών, ως
εκπλήρωση του παραδόξου θαύματος το οποίο αναβαθμίζει και αναγεννά την ανθρώπινη φύση .
Μια αναγέννηση που δεν ταυτίζεται με τα πλούσια και
πανάκριβα δώρα, με την χορευτική μουσική, το φαγοπότι, τους καζαμίες και τους ονειροκρίτες ούτε με την
άμετρη κατανάλωση του αλκοόλ στα ρεβεγιόν της πιο
Μεγάλης νύχτας. Όλα αυτά είναι απόμακρα από την
παράδοση και την θρησκευτική μας ιστορία που μας
αποκαλύπτει ότι Ένας τόσο Μεγάλος θεός γεννιέται ως
απλός άνθρωπος, ήσυχα, ειρηνικά, ταπεινά, φτωχικά,
αλλά γεμάτος από αγάπη μέσα σε ένα φτωχό και ταπεινό σπήλαιο δίνοντας την δυνατότητα σε όλους εμάς τόσο απλά και ουσιαστικά να γίνουμε ελεύθεροι
άνθρωποι, να υψωθούμε στον ουρανό, και να βιώσουμε
την δική Του δόξα ως θεοί κατά χάριν.

σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και εποχής,
αναζωπυρώνοντας μια πίστη που μπορεί να τον κάνει
ικανό να ανοίξει την καρδιά του ειλικρινά και αυθεντικά ως η πραγματική φάτνη της Βηθλεέμ επιβεβαιώνοντας τον στίχο «Σκύψαν οι ουρανοί μπροστά στη φάτνη
Σου, τόνισ' η πλάση το καινούργιο της τραγούδι, ήρθαν οι
άγγελοι στη γη, μ' ανθρώπους μίλησαν, άνθισε της αγάπης το λουλούδι»
Τα Χριστούγεννα αποτελούν την αφορμή εκατομμυρίων ανθρώπων για να βρεθούν μαζί με τους αγαπημένους τους μακριά από το καθημερινό άγχος, να στολίσουν το σπίτι τους, να ακούσουν τα κάλαντα, να νιώσουν την παιδική προσμονή του Αη Βασίλη. Χριστούγεννα όμως δίχως πίστη, αγάπη και μακριά από το θεολογικό και παραδοσιακό πνεύμα των Αγίων ημερών αποτελούν εφιάλτη . Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο
χαρούμενοι και με μεγαλύτερο βαθμό ευφορίας συγκριτικά με όσους πορεύονται στη ζωή τους χωρίς πνευματικότητα», επισημαίνει ο ψυχολόγος Dr Stephen Joseph
του Πανεπιστημίου Worwick της Αγγλίας. Τονίζει παράλληλα πως συγκριτικά με αυτούς βλέπουν τις γιορτές
σαν ευκαιρία να επιδοθούν σε καταναλωτικές υπερβολές, όσοι γιορτάζουν το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων παρουσιάζουν πιο υγιή και ανθεκτική ψυχολογία.
Το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά του
ανθρώπου δίνει την ευκαιρία να διατηρηθεί η ανθρώπινη φύση μέσα στο φωτεινό και χαρούμενο πλαίσιο της
Γεννήσεως του Χριστού, το πνεύμα των Χριστουγέννων
οδηγεί στην απλότητα η οποία αντικαθιστά τα καθημερινά προγράμματα της ζωή μας και τα οποία ουσιαστικά απορροφούν τον χρόνο μας και απομακρύνουν την
καρδιά μας από την πνευματική Βηθλεέμ. Το μύνημα
των Χριστουγέννων και το πνεύμα των εορτών δεν είναι
τυπική θρησκευτικότητα που έχουμε όλοι μας, αλλά η
καλλιέργεια μιας σοβαρής αντιμετώπισης για μια προσέγγιση της ουσίας της πίστεως μας η οποία λειτουργεί
ως πράξη ελευθερίας, ειλικρίνειας και γνησιότητας.

Δεν μπορούμε να μιλούμε για Χριστούγεννα αν
αποκόπτουμε από την ζωή μας την ουσιαστική έννοια
της ενανθρωπίσεως που είναι η αγάπη. Μια αγάπη που
όπως πολύ χαρακτηριστικά φαίνεται μέσα από το διήγημα της συγγραφέως Ελένης Χουκ –Αποστολοπούλου
Μέσα στήν εορτή των Χριστουγέννων, ο σύγχροδεν έχει να κάνει με ύλη αλλά με καρδιά. Δεν έχει να νος άνθρωπος " ο καθήμενος εν σκότει" θα αρχίσει να
κάνει με λεφτά αλλά με πίστη βιωματική. Όπως ακρι- αναζητά τον αστέρα που θα φωτίσει την δική του φάτβώς την βίωσε και το κοριτσάκι του διηγήματος « Δώρο νη. Μια φάτνη που όσο ταπεινή κι αν είναι, ο Χριστός θα
στο Χριστό» που μη έχοντας να δώσει κάτι άλλο στον την καταδεχθεί, θα την ενοικήσει και θα την μετατρέψει
γεννηθέντα Χριστό προσέφερε μπροστά στην φάτνη σε σώμα της Βασιλείας του Θεού αποβάλλοντας τα ανάκάτι ξερά φτωχά κλαδάκια τα οποία όμως και αποτέλε- κτορα του Ηρώδη και φέροντας το πνεύμα των Χριστουσαν το σημαντικότερο δώρο που είχε λάβει ο Χριστός γέννων στη ζωή του με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσα από
εκείνη την ημέρα. Και τούτο γιατί ήταν ένα δώρο που την προσωπική αυτή αναζήτηση το αστέρι των μάγων
ταυτιζόταν με την φάτνη, φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη να γίνει η χαρά της γιορτής δια της οποίας ο ταλαιπωόπως ακριβώς διδάσκει το βρέφος που μόλις γεννήθηκε ρημένος άνθρωπος να ξαναβρεί το νόημα και την αυθεμέσα σε αυτήν. Επομένως το πνεύμα των Χριστουγέν- ντικότητά του. Μια αυθεντικότητα που θα εκφράζει και
νων, εκτός το ότι αποτελεί μια βαθιά δεξαμενή για την το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων μακριά από λαυποκίνηση της συγγραφικής και ποιητικής έμπνευσης μπάκια και ψεύτικες φάτνες αλλά ψάλλοντας μυστικά
ταυτόχρονα υποκινεί τα συναισθήματα της ευγνωμοσύ- και ενδοκαρδιακά το "Χριστός γεννάται, δοξάσατε".
νης και της φιλευσπλαχνίας καλεί σε τρυφερές συγκινήΚαλά Χριστούγεννα.
σεις και δημιουργεί την αίσθηση της ελπίδας στον αποπ. ΝΚ
γοητευμένο και αποπροσανατολισμένο άνθρωπο της

