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 6.00 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 27)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

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 MΑΡΤΙΟΥ

Ἀπολυτίκια Μηνός
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.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέῳξας τῷ ληστῇ τὸν παράδεισον· τῶν µυροφόρων τὸν θρῆνον µετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης, Χριστὲ ὁ
Θεός, παρέχων τῷ κόσµῳ τὸ µέγα
ἔλεος.
Ἦχος πλ. δʹ.

ντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶµα, ἀνέστης ντινον.
τριήµερος, Σωτήρ, δωρούµενος τῷ κόσµῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρκέλλης
Χιοπολίτιδος
τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι, Ζωοδότα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου, Χριστέ, δόξα τῇ
Ἦχος α’.
βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονοµίᾳ σου,
µόνε φιλάνθρωπε.
Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
τὸ βλάστηµα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου ὠδαὶς
εὐφηµήσωµεν τµηθεῖσα γὰρ
χειρὶ τὴ πατρική, ὡς φύλαξ ἐντολῶν
Ἦχος δ´.
τῶν τοῦ Χριστοῦ, ρώσιν νέµει καὶ κινδύΚανόνα
πίστεως
καὶ
εἰκόνα νων ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυπραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, γάζουσι, δόξα τῷ δεδοκότι σοὶ ἰσχύν,
ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ σου, ἡ τῶν πραγ- δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ
µάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάµατα.
ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ
πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
Αἰγίνης
ψυχὰς ἡµῶν.
Ἦχος α’.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,
Ήχος γ΄
ταφὴν κατεδέξω τριήµερον, ἵνα ἡµᾶς
Μέγαν µάρτυρα ἡ Ἐκκλησία, µέγαν
ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ
ήρωα το έθνος σύµπαν,τον της Σµύρἀνάστασις ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
νης υµνούµεν Χρυσόστοµον.Και γαρ
Ἦχος α´.
γενναίως αθλήσας υπέµεινεν υπέρ
και
πίστεως
θαναΤοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν πατρίδος
Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσό- τόν,Ιεράρχου τε υπόδειγµα εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αµαρά-

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.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ν Ε Ο Τ Η Τ Α ( Υπεύθυνος π. Δηµήτριος Μαλλιάτσος )
Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ( Υπεύθυνος 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 ( Υπεύθυνος π. Ανδρέας Λάµπρου )

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ, ότι όλες οι Προηγιασµένες Θ.Λειτουργίες και οι ακολουθίες
του Μεγάλου Αποδείπνου θα τελούνται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Χρυσοστόµου, κάτω
από τον κυρίως Ιερό Ναό επί της οδού Φοίβης.

Σηµείωση, Παρακαλούµε

στην αµέριστη συµπαράσταση και στήριξή σας στα 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 .

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 ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Το µυστήριο της Εξοµολογήσεως θεµελιώθηκε
από τον Χριστό την ηµέρα της Αναστάσεως του το εσπέρας. Αφού µπήκε µέσα στο υπερώο «κεκλεισµένων των
θυρών» τους είπε: «Λάβετε Πνεύµα άγιον, αν τίνων αφήτε τας αµαρτίας αφίενται αυτοίς...» Ποια θα ήταν η ερµηνεία εδώ; Δείχνει ότι δια της Εξοµολογήσεως ο άνθρωπος
ανασταίνεται από τον θάνατο των αµαρτιών του. Κανένα µυστήριο δεν θεµελιώθηκε την ηµέρα του Πάσχα παρά το Μυστήριο της Μετανοίας. Ο Χριστός έµελλε να φύγει από την γη και έδωσε στους Αποστόλους Του την εξουσία της συγχωρήσεως των αµαρτιών του λάου. Το
Μυστήριο αυτό είναι µια ανάστασης εκ νεκρών του ανθρώπου, της ψυχής του. Γιʹ αυτό θεµελιώθηκε το Πάσχα,
ώστε εµείς δια της Εξοµολογήσεως και της εγκαταλείψεως της αµαρτίας νʹ αναστηθούµε µαζί µε τον Χριστό στην
αιώνια ζωή.
Μια σωστή εξοµολόγηση είναι ένα είδος κατηχήσεως. Εξετάζεις τον εαυτό σου και ερωτάς: «Τι έκανα»;
Αυτός ο αυτοέλεγχος είναι µια σωστή τοποθέτηση απέναντι στον θεό και στον εαυτό σου. Μη κάνετε µια εξοµολόγηση τυπική, διανοητική, αλλά συναισθηµατική, λέγοντας: «Αυτό έκανα». Να λέτε την αµαρτία σας µε «τον
µούστο της», διότι η εξοµολόγηση µέσω ερωτήσεων ή
γραπτού καταλόγου αµαρτιών, καταντά µια διανοητική
και ασυναίσθητη εξοµολόγηση. Αυτό είναι το µυστήριο
που σώζει από τον κατακλυσµό της αµαρτίας. Σαν να
µας λέει ο Χριστός: «ʹΌ,τι συγχωρείτε εσείς -επίσκοποι
και ιερείς- συγχωρώ και Εγώ». Οι συγχωρηµένες αµαρτίες, δεν λαµβάνονται πλέον υπʹ όψιν λέει και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ούτε στα τελώνια του αέρος, ούτε
στην Μέλλουσα Κρίση όπου το µεγαλύτερο πράγµα που
πρέπει εκεί να παρουσιάσουµε είναι η λύση των αµαρτιών µας.
Αντιλαµβάνεστε, αδελφοί µας, πόσο εύκολο είναι
να σωθείτε; Και πηγαίνετε να τα πείτε, όχι σε ένα
άγγελο, αλλά σʹ ένα συνάνθρωπο σας! Δεν πρέπει να
υπάρχει ντροπή στην εξοµολόγηση. Αυτό είναι το πιο
αποτελεσµατικό όπλο του διαβόλου, να ντρέπεσαι να
εξοµολογηθείς. Εάν ντρέπεσαι, κρύβεις τις αµαρτίες σου
και δεν συγχωρείσαι ούτε εδώ, ούτε στην άλλη ζωή. Μια
σωστή εξοµολόγηση σηµαίνει να τα πείς όλα αυτό που
βαραίνει την συνείδησή σου. Πρώτα να εξετάζεις µε λεπτοµέρειες το κάθε τι στην ζωή σου, να ελέγχεις µε ειλικρίνεια τον εαυτό σου.
Παρακολούθησε τον εαυτό σου, έλεγχε τα βήµατα
σου και τους λογισµούς σου. Διότι, εάν σκέπτεσαι ότι θα
πρέπει σε λίγο διάστηµα να εξοµολογηθείς, θα έχεις φόβο στη διάπραξη µιας αµαρτίας και έτσι θα έχεις µια σωστή διαγωγή.
Ο Πνευµατικός αισθάνεται καλά, όταν εσύ του λέγεις τις πιο µισητές αµαρτίες σου. Και έχει χαρά, διότι
ελαφρώνει η ψυχή σου και βγαίνει από τον βυθό της αµαρτίας. Ενώ είσαι βυθισµένος στα δύο µέτρα, γιατί του
λέγεις ότι είσαι µόνο στον µισό πόντο; Εξοµολογήσου
καθαρά. Και ύστερα δεν µας ενδιαφέρει τόσο πολύ η

γνώµη Του Πνευµατικού που θα κάνη για µας, αλλά κυρίως µας ενδιαφέρει το γεγονός ότι εσύ πέτυχες να λυτρωθείς και δεν καταστράφηκες. Διότι, αδελφοί µου, είτε
στην εξοµολόγηση θα πείτε τις αµαρτίες σας για να συγχωρεθείτε είτε στην µέλλουσα Κρίση, η αλήθεια είναι ότι
θα φανερωθούν και δεν θα µείνουν ποτέ µυστικές. Αυτό
ας το ξέρει όλος ο κόσµος.
1. Είναι καλό να έχουµε µόνο ένα Πνευµατικό, ή ένα κοντά µας και ένα µακριά µας, στην υπηρεσία µας;
Αγαπητοί µας, καλά είναι, όπου και να εξοµολογείστε,
να εξοµολογείστε µε ειλικρίνεια. Δεν έχει σηµασία στην
εξοµολόγηση σου η φήµη Του Πνευµατικού, η ηλικία του,
διότι η δύναµης του δεσµείν και λύειν είναι σε όλους η
ίδια. Ούτε ένας Πνευµατικός έχει ισχυρότερη εξουσία
από τον άλλο στη συγχώρηση των αµαρτιών. Ίσως να
µην έχει πολλή εµπειρία ή το πνεύµα της αγάπης, αλλά
η εξουσία από το Θεό είναι σε όλους η ίδια. Η εξοµολόγηση αποφασίζεται και γίνεται από σένα και όχι από µένα
τον
Πνευµατικό
σου.
Ο αγώνας για θεραπεία του πάθους είναι και των δύο:
και του Πνευµατικού και του εξοµολογούµενου. Ο πρώτος βοηθεί τον δεύτερο κι αυτός θεραπευµένος από την
αµαρτία του προοδεύει όλο και περισσότερο και γίνεται
καλύτερος. Σʹ αυτή την περίπτωση της µετανοίας και θεραπείας του πάθους οι αµαρτίες αφήνουν ένα µεγάλο
καλό: την ταπείνωση. «Κοίταξε σε τι κατάσταση ήµουν
εγώ ο παλιάνθρωπος και τώρα που ευρίσκοµαι! Πως τόλµησα να στενοχωρήσω τόσο πολύ τον Θεό µε τις αµαρτίες
µου»!
Ο παράδεισος είναι γεµάτος από αµαρτωλούς µετανοηµένους. Όλοι αµάρτησαν, αλλά η µετάνοια τους άρεσε
στον Θεό. Η αµαρτία προκαλεί την ταπείνωση. Από που
καταλαβαίνουµε ότι ο διάβολος παίζει ένα ρόλο για εµάς
ψυχοσωτήριο; Μας δείχνει αµέσως τις αδυναµίες µας.
Μας βοηθεί να στεφανωθούµε. Αν ήξερε πόσο µας βοηθεί στην σωτηρία µας θα απέφευγε τόσο πολύ να µας
πειράζει.
2. Υπάρχει κάποια κατηγορία ανθρώπων που δεν µπορούν
να
σωθούν;
Αγαπητοί µου, προϋπόθεση είναι η µετάνοια. Κάποιος
σκότωσε χίλιους ανθρώπους, εξοµολογείται, µετανοεί
κλαίει, ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Η Θυσία , του Γολγοθά
έγινε για την σωτηρία του κόσµου και όχι µόνο για µερικούς. Εάν δεν θέλουν, φυσικά δεν ηµπορούν να σωθούν.
Ο Σωτήρ µας δεν σταυρώθηκε µόνο για µια κατηγορία
σφαλµάτων, αλλά για κάθε αµάρτηµα που γίνεται επάνω στην γη µας. Μεγαλύτερη αµαρτία απʹ αυτή του Ιούδα δεν υπάρχει, διότι ενσυνείδητα πρόδωσε τον Θεό. Και
παρʹ όλα αυτά ο Θεός θα τον συγχωρούσε, εάν δεν κρεµόταν και ειλικρινά µετανοούσε.
Να θυµάστε αδελφοί µας ότι το ακριβότερο πράγµα στον
κόσµο είναι ένα δάκρυ µετανοίας.

π. ΝΚ

