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 .

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δευτέρα – Τετάρτη Πέµπτη & Παρασκευή.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

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

ΖΑΜΑΝΟΥ κ΄ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

(Τεύχος 015)

16654 ΓΛΥΦΑΔΑ

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

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 Φεβρουαρίου
Τετάρτη

1/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Τρύφωνος Μάρτυρος).

Πέµπτη

2/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτ/ργία ( της Υπαπαντής ).

Πέµπτη

2/2/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Συµεών του Θεοδόχου ).

Σαββάτο

4/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία.

Κυριακή

5/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Τελώνου και Φαρισαίου ).

Δευτέρα

6/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Φωτίου του Μεγάλου).

Τετάρτη

8/2/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Απόδοση της Υπαπαντής ).

Παρασκευή

10/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Χαραλάµπους Ιεροµάρτυρος).

Σάββατο

11/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία.

Κυριακή

12/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Του Ασώτου ).

Τετάρτη

15/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία (Οσίου Ανθίµου).

Πέµπτη

16/2/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Θ.Λειτρ/γία (Θεοδώρου του Τήρωνος).

Παρασκευή

17/2/2017

και ώρα

18.00 µ.µ

Εσπερινός Ψυχοσαββάτου.

Σαββάτο

18/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία Ψυχοσαββάτου .

Κυριακή

19/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( Της ΑΠΟΚΡΕΩ ).

Τετάρτη

22/2/2017

και ώρα

08.00 µ.µ

Ιερά Αγρυπνία ( Αγίου Πολυκάρπου).

Παρασκευή

24/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Εσπερινός Ψυχοσαββάτου.

Σαββάτο

25/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία Ψυχοσαββάτου .

Κυριακη

26/2/2017

και ώρα

07.15 π.µ

Θ.Λειτρ/γία ( της Τυρινής ).

Κυριακη

26/2/2017

και ώρα

18.00 µ.µ

Εσπερινός της Συγγνώµης.

Δευτέρα

27/2/2017

και ώρα

18.00 µ.µ

Το Μέγα Απόδειπνο µετά του Κανόνος.

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ἦχος πλ. δʹ.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω τριήµερον,
ἵνα ἡµᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν.
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Ἦχος α´.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίας
ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι
Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος
αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θαἮχος α’.
νάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος
Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς
τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας
Χίου
τὸ βλάστηµα, τὴν Ἁγίαν Μαρᾅδου ἐρρύσατο ἡµᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεος. κέλλαν ἐν ὠδαὶς εὐφηµήσωµεν
Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Νικολάου

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.

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
Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Ήχος β’.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν
ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς
Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων
ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις τῶν
ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν δόξα σοι.

Χρυσοστόμου Σμύρνης

Ήχος γ’.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,

Ἦχος δ´.

Ήχος γ΄
Μέγαν µάρτυρα ἡ Ἐκκλησία,
µέγαν ήρωα το έθνος σύµπαν,τον
της Σµύρνης υµνούµεν Χρυσόστοµον.Και γαρ γενναίως αθλήσας
υπέµεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγµα
εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαβών τον αµαράντινον.

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
Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι
διὰ σοῦ, πάσιν ἰάµατα.

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!

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.

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
π. Νικόλαος Καββαδίας

Θέση
Προϊστάµενος Ναού

Τηλέφωνο
210 - 8949167

π. Ανδρέας Λάµπρου

Πρόεδρος Φιλοπτώχου

698 330 5428

π. Δηµήτριος Μαλλιάτσος

Κατηχητικά—Εκδροµές

693 899 9020

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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.
Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και
Φαρισαίου προτρέπει τους Χριστιανούς να
είναι ταπεινοί, όπως ο Τελώνης και όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.
Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει την αξία της µετάνοιας και το µεγαλείο
της συγχωρέσεως.
Το 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 επιτρέπεται 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 την οποία οι πιστοί προετοιµάζονται για την µεγάλη Εβδοµάδα και την
Ανάσταση του Κυρίου. Ονοµάζεται Τεσσαρακοστή γιατί µιµείται την σαρανταήµερη νηστεία που έκανε ο Χριστός, ενώ λέγεται και
Μεγάλη για να υπάρχει σαφής διαχωρισµός
από τη νηστεία των Χριστουγέννων.
Η περίοδος του Τριωδίου έχει σκοπό να µας
προετοιµάσει 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 εκκλησιαστικὰ 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 πιστὸς απὸ
αυτὸ που δηµιουργεί στην ψυχή, φθάνει στο
Πάσχα ευλαβικὸς προσκυνητὴς των Παθών
και της Αναστάσεως.

π. ΝΚ

