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 25)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

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 )
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

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ, ότι από την 27ην Φεβρουαρίου μέχρις και την 7ην Απριλίου θα τελείτε στο
Ιερό Παρεκκλήσιο του Ναού μας ( Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης ) το Μέγα Απόδειπνο!

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.
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Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αμαράντινον.

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 .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή πολλοί ενορίτες ρωτούν για τα επερχόμενα Ψυχοσάββατα καλό θα ήταν προς ενημέρωση
όλων να ετοιμάσουμε κόλλυβα και πρόσφορο υπέρ των ψυχών και να προσφέρουμε υπέρ αναπαύσεώς τους
έστω και ένα μικρό ποσό ως δωρεά στο Ναό μας για όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Οι προσευχές
για τους κεκοιμημένους είναι ( είτε στη Θεία Λειτουργία, είτε στα μνημόσυνα, είτε στα τρισάγια, είτε στα ψυχοσάββατα ) ΥΨΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΓΑΠΗΣ προς τους αδελφούς που δεν είναι πια μαζί μας.

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 Τριώδιο
Τριώδιον ονομάζεται το λειτουργικό βιβλίο που
περιέχει υμνολογικό υλικό κυρίως του Εσπερινού και του Όρθρου και χρησιμοποιείται στις Ιερές Ακολουθίες από Κυριακής του Τελώνου και
Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Το Τριώδιο, ως χρονική περίοδο, αναφέρεται στις τρεις
πρώτες εβδομάδες που οι χριστιανοί ετοιμάζονται
για την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Κάθε
Κυριακή αυτών των τριών εβδομάδων έχει τη δική
της σημειολογία.

πεται η βρώση τυροκομικών, αυγών και ψαριών.

Η τέταρτη, η Κυριακή της Τυροφάγου, αναφέρεται στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο. Έτσι, το Ευαγγέλιο της ημέρας παροτρύνει τους πιστούς να νηστεύουν χωρίς να το
επιδεικνύουν, να συγχωρούν όσους τους έχουν
βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο και ελεήμονα.

Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, με την οποία ξεκινά η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος νηστείας, προσευχής, περισυλλογής, κατά
Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για την μεπροτρέπει τους Χριστιανούς να είναι ταπεινοί, γάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. Οόπως ο Τελώνης και όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρι- νομάζεται Τεσσαρακοστή γιατί μιμείται την σασαίος.
ρανταήμερη νηστεία που έκανε ο Χριστός, ενώ
λέγεται και Μεγάλη για να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από τη νηστεία των Χριστουγέννων.
Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει την
αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της συγχωρέσεως.
Η περίοδος του Τριωδίου έχει σκοπό να μας προεΤο Σάββατο πριν από την τρίτη Κυριακή ονομάζεται Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των Ψυχών. Καθιερώθηκε από την εκκλησία ως ημέρα που προσευχόμαστε και προσφέρουμε κόλλυβα για όλους αυτούς που για διάφορους λόγους δεν μνημονεύονται σε μνημόσυνα. Όπως είναι άνθρωποι που δεν
τους απέμειναν συγγενείς, ώστε να τους κάνουν
μνημόσυνο. Παρόλο που κάθε Σάββατο του έτους
είναι αφιερωμένο από την εκκλησία μας στους
θανώντες, το συγκεκριμένο Σάββατο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακολουθεί η Κυριακή της Απόκρεω, η οποία αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και έτσι παρακαλούμε το Θεό
από την προηγουμένη να τους αναπαύσει.

Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, στην κρίση που θα
λάβει χώρα, καθώς επίσης και στη χριστιανική
αγάπη. Ονομάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι Χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε κρέας.

Η εβδομάδα που ξεκινά ονομάζεται και εβδομάδα
της Τυρινής ή Τυροφάγου. Εβδομάδα που επιτρέ-

τοιμάσει με νηστεία, προσευχή και μετάνοια, για
να υποδεχθούμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας
και την ένδοξη Ανάστασή του.Για αυτό ακριβώς το
λόγο η Εκκλησία μας συμβουλεύει όχι με χορούς
και Καρναβάλια, ούτε με γλέντια και μασκαρέματα, αλλά με « με κατάνυξη ευφροσύνη πνευματική να περάσουμε την περίοδο του Τριωδίου.

Το Τριώδιο περισσότερο από όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία που περιέχουν ιερὲς ακολουθίες οδηγεί
τις ψυχὲς των πιστών τέκνων της ορθοδόξου εκκλησίας στην περισυλλογὴ καὶ στην κατάνυξη.
Για τον λόγο αυτὸ ονομάζεται και «κατανυκτικὸ
τριώδιο». Με τον κύκλο των εορτών του Τριωδίου
ανανεώνονται τα βιώματα της νηστείας, της εγκράτειας, της μετάνοιας, και της χαρμολύπης.

Με την βοήθεια που παίρνει ο πιστός απὸ αυτὸ
που δημιουργεί στην ψυχή, φθάνει στο Πάσχα ευλαβικός προσκυνητής των Παθών και της Αναστάσεως.
π. ΝΚ

