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 6.30 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 – Πέμπτη—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 & Παρασκευή.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
(Τεύχος 17)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

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
1) Ν Ε Ο Τ Η Τ Α ( Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
2) Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ( Υπεύθυνος Κωσταντίνος Λειβαδάρος )
3) 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.
4) 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.
5) Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ( Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
6) Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ

Κ Υ Ρ Ι Ω Ν (Υπεύθυνος π. Ανδρέας Λάμπρου )

Πρόγραμμα

Ακολουθιών Μηνός Απριλίου

Σάββατο

1/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θεία Λειτουργία του Ακαθίστου

Κυριακή

2/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Όρθρος και Θ. Λειτουργία του Μ.Βασιλείου

Τετάρτη

3/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Ώρες, Εσπερινός μετά της Θ. Λειτ/ας των Προηγιασμένων.

Πέμπτη

4/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Ώρες, Εσπερινός μετά της Θ. Λειτ/ας των Προηγιασμένων.

Παρασκευή

5/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Ώρες, Εσπερινός μετά της Θ. Λειτ/ας των Προηγιασμένων.

Σάββατο

6/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θεία Λειτουργία του Λαζάρου

Κυριακή

7/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Όρθρος και Θ. Λειτουργία των Βαϊων

Δευτέρα

17/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία

Τριτη

18/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία ( Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης ).

Παρασκευή

21/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία ( Ζωοδόχου Πηγής ).

Σαββάτο

22/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία .

Κυριακή

23/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία ( Αποστόλου Θωμά ).

Τρίτη

25/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία ( Αποστόλου Μάρκου ).

Σάββατο

29/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία .

Κυριακή

30/4/2017

και ώρα

07.15 π.μ

Θ.Λειτργία ( Των Μυροφόρων ).

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ἦχος πλ δ´.

ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια,
Ἐξ
ὕψους
κατῆλθες
ὁ Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε
εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς ψυχὰς ἡμῶν.
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις
ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
Ἦχος βαρὺς.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματοςἡ
ζωὴἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲὁ
Θεός, καὶ τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων, τοῖς
Μαθηταῖςἐπέστηςἡ πάντων
ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι’
αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ
μέγα σου ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
Ἦχος δ´.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα
πραότητος,
ἐγκρατείας
Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ

τμηθεῖσα γὰρ χειρὶ τὴ πατρική, ὡς
φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ,
ρώσιν
νέμει
καὶ
κινδύνων
ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυγάζουσι, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι,
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστό- δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν
μου Σμύρνης
ἰάματα.
Ήχος γ΄

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου

Μέγαν μάρτυρα ἡἘκκλησία,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.

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
Ἀπολυτίκιον ἉγίαςΜαρκέλλης κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲ
Χιοπολίτιδος
δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
Ἦχος α’.
θαυμαστώσαντι,
δόξα
τῷ
ἐνεργοῦντι
διὰ
σοῦ,
πάσιν
Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
τὸ βλάστημα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλ- ἰάματα.
λαν
ἐν
ὠδαὶς εὐφημήσωμεν

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.

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 .

ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ, ότι όλες οι Προηγιασμένες , το Μέγα Απόδειπνο και οι Προηγιασμένες θα τελούνται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Χρυσοστόμου, κάτω από τον κυρίως Ιερό Ναό.
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
Ο Εκκλησιασμός
Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια
απλή καλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον,
μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο
από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα,
με την προσέλευσή του στο ναό εκφράζει μια υπαρξιακή
του ανάγκη. Την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά. Να
συναντήσει την Πηγή της ζωής του. Να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους. Να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς.Στις μέρες μας, που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία συνεχώς
αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σ' αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο, είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας.Τι θλιβερό!
Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα.
Τα άσματα των τραγουδιστών τα ακούμε με ευχαρίστηση.
Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για
ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός,
χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα
ιπποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι
σαν μανιακοί, ακόμα κι όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα κι
όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε
την κακοκαιρία ούτε το κρύο ούτε την απόσταση. Τίποτα
δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν, όμως, πρόκειται
να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψιλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Κι αν τους ρωτήσεις, ποιος είναι ο Αμώς ή ο
Οβδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι απόστολοι, δεν μπορούν ν' ανοίξουν το στόμα τους. Για τ' άλογα, όμως, τους
τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είνα κατάσταση αυτή;Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, και σχεδόν κανένας δεν
παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί, όπως
τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή
προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον
ράθυμο και αναβλητικό όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.
"Μα είμαι αμαρτωλός", λες, "και δεν τολμώ ν' αντικρύσω
τον άγιο". Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ, για
να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις, ότι και αυτοί
που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, έχουν διαπράξει αμαρτίες; Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν
την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους.
"Αφού, όμως, δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκ-κλησία", θα
μου πει κάποιος, "πώς μπορώ να έρθω πάλι;". Έλα να ξανακούσεις τον θείο λόγο. Και προσπάθησε τώρα να τον
εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου
και δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και
την επόμενη; Αν ο ξυλοκόπος, που θέλει να κόψει μια βελανιδιά, δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη

φορά; Κάνε κι εσύ το ίδιο.
Αλλά, θα μου πεις, σ' εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη
και τούτη η πρόφαση. Εφτά μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές
τις εφτά μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σ' εμάς
έδωσε έξι, ενώ για τον εαυτό Του άφησε μία. Αυτή τη μοναδική μέρα , λοιπόν, δεν δέχεσαι να σταματήσεις τιςεργασίες;Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα; Εκείνο που
έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χήρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνε κι εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας
μέρας. Έδωσε εκείνη δυο λεπτά και πήρε πολλή χάρη από
το Θεό. Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας
στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων
ημερών.
Τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη
ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές, και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε
στην εκκλησία, είναι κτήμα αναφαίρετο και μας ακολουθεί
παντού.
"Ναι, αλλά μπορώ", λέει κάποιος άλλος, "να προσευχηθώ
και στο σπίτι μου". Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως, είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου,
είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι, όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ικεσίας αναπέμπεται στο
Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν Τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν Τον παρακαλείς ενωμένος με
τους αδελφούς σου. Γιατί στην εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις απ' όσες στο σπίτι.
Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό, άλλωστε,
οι ιερείς προΐστανται των ακολουθιών για να ενισχύονται
με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του
λαού, κι έτσι όλες μαζί ν' ανεβαίνουν στον ουρανό.
Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την
ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή
προσευχή από τους συναγμένους πιστούς, κι αμέσως ελευθερώθηκε. Τί θα μπορούσε, επομένως, να είναι πιο δυνατό
από την κοινή προσευχή, που ωφέλησε κι αυτούς ακόμα
τους στύλους της Εκκλησίας;
Ας ευχηθούμε, το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και
δικό μας σπίτι, η θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο
της υπάρξεώς μας και η τράπεζα της Ευχαριστίας ν' αποβεί για τον καθένα μας «ψυχοτρόφος και ζωοποιός», ειδικά τώρα που ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη εβδομάδα.

π. ΝΚ

