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 .

2017
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δευτέρα – Τετάρτη Πέµπτη & Παρασκευή.

(Τεύχος 014)

Ο Ιερός Ναός ανοίγει το πρωί στις 7.00 π.µ.
και κλείνει στις 8.00 µ.µ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΖΑΜΑΝΟΥ κ΄ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Γίνεται καθηµερινά σε ώρες λειτουργίας Ιερού
Ναού από τον π. Νικόλαο και τον π. του Ανδρέα.

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 κα Μαριάννα Κρεββατά 1 φορά το Μήνα.
Τα τρόφιµα δίνονται, από τις Κυρίες τις Φιλοπτώχου , 1 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 ( 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 )

Πρόγραµµα Ακολουθιών Μηνός Ιανουαρίου
Κυριακή

1/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Μεγάλου Βασιλείου).

Πέµπτη

5/1/2017

και ώρα

05.30 π.µ

Όρθρος,Ώρες,Εσπερινός και Θ. Λειτουργία (προεόρτια των Φώτων ).

Παρασκευή

6/1/2017

και ώρα

06.30 π.µ

Θ.Λειτ/ργία ( των Φώτων ).

Σαββάτο

7/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Αγίου Ιωάννου ).

Κυριακή

8/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Μετά τα φώτα ).

Δευτέρα

9/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Ευστρατίου Οσίου).

Τρίτη

10/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Γρηγορίου Νύσσης ).

Τρίτη

10/1/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Οσίου Θεοδοσίου ).

Σάββατο

14/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (απόδοση Θεοφανείων ).

Κυριακή

15/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Κυριακή ΙΒ Λουκά ).

Τρίτη

17/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Αντωνίου του Μεγάλου).

Τετάρτη

18/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Αθανασίου και Κυρίλλου).

Πέµπτη

19/1/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Οσίου Ευθυµίου ).

Σαββάτο

21/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία.

Κυριακή

22/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά ).

Δευτέρα

23/1/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Οσίου Ξένης).

Τετάρτη

25/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Γρηγορίου του Θεολόγου).

Σαββάτο

28/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία.

Κυριακη

29/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου ).

Δευτέρα

30/1/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Των τριών Ιεραρχών).

Δευτέρα

30/1/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία (Κύρου και Ιωάννου, Αρσενίου του εν Πάρω).

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ἀπολυτίκια Μηνός

σου
σῶµα. Ἐσκύλευσας
τὸν
ᾍδην, µὴ
πειρασθεὶς
ὑπ᾿
Ήχος γ’.
αὐτοῦ· ὑπήντησας
τῇ
ΠαρΕὐφραινέσθω
τὰ
οὐράνια, θένῳ, δωρούµενος τὴν ζωήν. Ὁ
ἀγαλλιάσθω τὰ
ἐπίγεια,
ὅτι ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε, δόἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ξα σοι..
ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν
Ἦχος Βαρύς.
θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν
ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο
ἡµᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσµῳ τὸ θάνατον· ἠνέῳξας τῷ ληστῇ τὸν
παράδεισον· τῶν µυροφόρων τὸν
µέγα ἔλεος.
θρῆνον µετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς
Ήχος δ’ .
ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας,
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως ὅτι ἀνέστης, Χριστὲ ὁ Θεός, παρέκήρυγµα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µα- χων τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος.
θοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι,
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν
ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυ- Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
χώµεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάἮχος δ´.
νατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωΚανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα
ρούµενος τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος.
πραότητος, ἐγκρατείας ΔιδάσκαΉχος πλ. α’
λον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ σου, ἡ
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο
καὶ Πνεύµατι, τὸν ἐκ Παρθένου ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ
τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡµῶν, πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ
ἀνυµνήσωµεν πιστοὶ καὶ προσκυ- Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ
νήσωµεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑποµεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόαὐτοῦ.
μου Σμύρνης
Ήχος γ΄
Ἦχος πλ. β´.
Ἀγγελικαὶ δυνάµεις ἐπὶ τὸ
µνῆµά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες,
ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο Μαρία
ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν

υπέµεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγµα
εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αµαράντινον.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρκέλλης
Χιοπολίτιδος
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 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 δοξάσαντι
Μέγαν µάρτυρα ἡ Ἐκκλησία, Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυµαµέγαν ήρωα το έθνος σύµπαν,τον στώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι
της Σµύρνης υµνούµεν Χρυσόστο- διὰ σοῦ, πάσιν ἰάµατα.
µον.Και γαρ γενναίως αθλήσας

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
Ἡ ἀλήθεια τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ
Γύρω ἀπό τήν χρήση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ
ἐπικρατεῖ στίς ἡµέρες µας µιά σύγχυση. Ἄλλοι λένε,
πώς µποροῦµε νά τόν πίνουµε καθηµερινά, (ὅπως καί
τόν Μικρό Ἁγιασµό) καί ἄλλοι λένε «ὄχι, ἀλλά χρειάζεται προηγουµένως νηστεία». Πῶς καί ποῦ θά
βροῦµε τήν σωστή ἀπάντηση; Κοιτώντας πρός τά πίσω· πρός τήν Παράδοση.
Ἀνέκαθεν οἱ χριστιανοί ἀνήµερα τῶν Θεοφανείων
ἔπαιρναν Μεγάλο Ἁγιασµό στά σπίτια τους, ράντιζαν
τά ὑπάρχοντά τους, καί τόν κρατοῦσαν (στά σπίτια
τους) σάν «εὐλογία». Μεγάλος Ἁγιασµός γινόταν καί
τό ἀπόγευµα τῆς παραµονῆς τῶν Φώτων
«ἀποκλειστικώς καί µόνον νά ὑδρευθῶσιν οἱ πιστοί.
Καί ἀπό ὅτι φαίνεται, ἔπιναν (Μεγάλο Ἁγιασµό) καί
τήν παραµονή ἑσπέρας, ἐφόσον µέχρι τότε παρέµειναν νηστικοί, γιά νά κοινωνήσουν κατά τήν ἑσπερινή
Θ. Λειτουργία. Ὅµως σύν τῷ χρόνῳ ὁ Μ. Ἁγιασµός
ἀπό παραµονή ἑσπέρας, «µεταφέρθηκε» παραµονή
πρωί. Καί τό ἐρώτηµα εἶναι, ἄν καί στήν περίπτωση
αὐτή, ἔπιναν Μ. Ἁγιασµό, χωρίς δηλαδή νά ἔχει προηγηθεῖ νηστεία.
Ὑποστηρίζεται, πώς ἡ νηστεία παραµονῆς τῶν
Φώτων, εἶναι γιά τή γιορτή (τῶν Φώτων) καί ὄχι γιά τή
µετάληψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ. Ὅµως: Παραµονή
τῶν Φώτων γινόταν ἑσπερινή Θ. Λειτουργία, ὁπότε
νήστευαν, ὄχι γιά τή γιορτή τῶν Φώτων, ἀλλά γιά τήν
ἑσπερινή Θ. Λειτουργία. Παρόλο ὅµως πού ἡ ἑσπερινή
Λειτουργία τῆς παραµονῆς ἔγινε πρωϊνή, (τῆς παραµονῆς), ἡ νηστεία, (πού τηρεῖτο γιά τήν ἑσπερινή Λειτουργία), διατηρήθηκε. Γιατί; Γιά τή γιορτή τῶν Θεοφανείων;
Ἡ νηστεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς δέν θεσπίσθηκε
πρός «τιµήν τοῦ Πάσχα», ἀλλά ἐπειδή τό Πάσχα θά
κοινωνοῦσαν οἱ πιστοί. «Παλιά οἱ χριστιανοί προσέρχονταν στά Μυστήρια χωρίς τήν προετοιµασία, καί
µάλιστα στήν ἐποχή πού τά παρέδωσε ὁ Κύριος. Βλέποντες, λοιπόν, οἱ Πατέρες τή ζηµία πού προερχόταν
ἀπό αὐτό, καθιέρωσαν τίς σαράντα ἡµέρες νηστείας
τοῦ Πάσχα». Γιά τόν ἴδιο λοιπόν λόγο καθιερώθηκαν
καί οἱ νηστεῖες τῶν Χριστουγέννων, τῆς Παναγίας,
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κ.λ.π. Μέ βάση λοιπόν τήν
«θέση» αὐτή, ἡ νηστεία τῆς παραµονῆς τῶν Φώτων,
δέν εἶναι γιά τή γιορτή τῶν Φώτων, ἀλλά γιά τήν µετάληψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασµοῦ. Εἶναι δυνατόν νά
ἔχουµε 15 µέρες νηστεία γιά τή γιορτή τῆς Παναγίας,
40 γιά τά Χριστούγεννα, καί γιά τή µεγάλη Δεσποτική
γιορτή τῶν Θεοφανείων νά ἔχουµε µόνο µία ἡµέρα;

Τό ἐπιχείρηµα, ὅτι µεσολαβεῖ ἡ δωδεκαήµερη κατάλυση εἰς πάντα, καί δέν ἦταν δυνατό ἡ νηστεία γιά τά
Θεοφάνεια νά γίνει παραπάνω ἀπό µία ἡµέρα, δέν
εὐσταθεῖ. Παλαιότερα ἡ κατάλυση εἰς πάντα ἔκλεινε
στήν ἀπόδοση τῶν Χριστουγέννων, 31 Δεκεµβρίου.
Ἀκόµα: Παλαιότερα, (µέχρι τόν 12ον αἰώνα) ἡ νηστεία
τῶν Χριστουγέννων ἦταν µιά ἑβδοµάδα. Ὁπότε δέν
ἦταν δύσκολο µέ τό κλείσιµο τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων (31 Δεκεµβρίου), νά καθιερωθεῖ µιά λ.χ. πενθήµερη νηστεία γιά τή γιορτή τῶν Θεοφανείων. Ὄχι µόνο δέν ἔγινε, ἀλλά ὅταν αὐξήθηκαν οἱ µέρες τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, (ἀπό ἑπτά ἔγιναν σαράντα) αὐξήθηκαν καί οἱ ἡµέρες τῆς καταλύσεως, ἀπό
ἑπτά µέρες ἔγιναν δώδεκα. Ἡ νηστεία δηλαδή τῆς παραµονῆς τῶν Θεοφανείων δέν καταλύθηκε οὔτε ἀπό
τήν «ἐπιδροµή» τῆς δωδεκαηµέρου καταλύσεως! Γιατί;
Ὅλα τά «στοιχεῖα» δείχνουν πώς ἡ µονοήµερη
αὐτή νηστεία παρέµεινε γιά τή µετάληψη τοῦ Μ.
Ἁγιασµοῦ. Ἀνήµερα τῆς γιορτῆς «κρατοῦσαν» Μεγάλο Ἁγιασµό στά σπίτια τους «εἰς ἐνιαυτόν ὁλόκληρον
φυλάττουσιν». Δέν ἔπιναν καθηµερινά, (γιατί χρειαζόταν νηστεία), ἀλλά τόν κρατοῦσαν σάν εὐλογία στά
σπίτια τους. Εἶχαν ἄλλωστε τότε τέτοια «ψύχωση» µέ
τή νηστεία, ὥστε ἔνιωθαν ντροπή (!) νά πᾶνε στήν
ἐκκλησία, γιά νά ἀκούσουν κήρυγµα, (Μ. Τεσσαρακοστή ἀπόγευµα), ἐπειδή καί µόνο ἔτυχε νά καταλύσουν
λίγο τή νηστεία! Πόσο µᾶλλον νά πιοῦν Μεγάλο
Ἁγιασµό!
Καί αὐτό ἴσχυε µέχρι τελευταῖα στήν πατρίδα µας. «Τό
ὕδωρ τοῦτο (τῶν Θεοφανείων) ἐχρησιµοποίουν ὡς καί
ἡµεῖς σήµερον. Μέ τό «σήµερον» δέν ἐννοεῖ τό δικό
µας «σήµερα», 2017, (πού ἄλλαξαν πράγµατα καί καταστάσεις...) ἀλλά τῖς παλαιότερες. Καί ἄν ρωτήσουµε
τούς παλαιοτέρους, πού ἔζησαν στήν ἐποχή ἐκείνη, θά
µᾶς εἰποῦν ὄτι κρατοῦσαν τόν ἁγιασµό σάν «εὐλογία»
στό σπίτι τους, χωρίς νά πίνουν καί νά ραντίζουν,
ἐκτός ἀπό τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων. «Τήν παραµονή ὅλοι νήστευαν, γιά νά πιοῦν ἁγιασµό τό πρωί τῆς
γιορτῆς», µᾶς πληροφορεῖ ἡ Μικρασιάτισσα Φιλιώ Χαϊδεµένου). (Τρεῖς αἰῶνες, µιά ζωή», ἐκδόσεις «Λιβάνη»
σελ.64). Ἄν ὁ Μεγάλος Ἁγιασµός ἦταν σέ καθηµερινή
χρήση (µετάληψη, ραντισµός, κ.λ.π.), δέν ὑπῆρχε λόγος νά προκύψει ἀργότερα (8ος µ.Χ. αἰ.), ὁ Μικρός
Ἁγιασµός.
π. ΝΚ

Καλή Χρονιά εὐχόµαστε µέσα ἀπό τήν καρδιά µας
σέ ὄλους!!!!

