ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΡΕΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, προκειμένου να
λάβουν τη Θεία Κοινωνία, καλό είναι οι γονείς
να τα φέρνουν κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της
Μ. Εβδομάδος. Οι Ακολουθίες είναι πιο σύντομες (τελειώνουν περίπου στις 9.00 π.μ). Είναι
λιγότερος ο κόσμος και δεν θα ταλαιπωρηθούν
ή θα δυσανασχετήσουν λόγω της ηλικίας τους.
Οι γονείς αξίζει από μικρά να οδηγούν τα παιδιά
τους τακτικά στην Εκκλησία. Με αυτό τον τρόπο
μαθαίνουν και συνηθίζουν, να λειτουργούνται, να ασπάζονται τις εικόνες, να
κάνουν σωστά το σταυρό τους, να κοινωνούν
των Αχράντων Μυστηρίων. Ας είναι ζωηρά και
άτακτα, ας κλαίνε, δεν πειράζει. Μαθαίνουν.
Ευλογούνται. Αγιάζονται. Είναι απαραίτητο από
μικρά τα παιδιά να μάθουν τον τακτικό εκκλησιασμό. Ας μη καταλαβαίνουν, η Θεία Χάρη ενεργεί πλούσια εντός τους.
Να μην τα πιέζουμε, να μην τα εξαναγκάζουμε
εξουσιαστικά κι απειλητικά, γιατί αργά ή γρήγορα θ’ αντιδράσουν. Ας τα εμπνέουμε πιο πολύ
με το παράδειγμά μας παρά με τα λόγια μας. Η
Εκκλησία πρέπει να παρουσιασθεί σαν το σπίτι
του ουράνιου κοινού Πατέρα μας κι όχι σαν φόβητρο, σαν κάτι ξένο, μακρινό,
μεγάλο και περίεργο.
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θα παρακαλέσουμε τους συγγενείς να φροντίσουν έγκαιρα για τη Θεία Κοινωνία των ατόμων που δεν μπορούν να μεταβούν στον Ναό. Χρειάζεται να
περιποιούμαστε όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή των ανθρώπων που
αγαπάμε. Οι Ιερείς είναι πάντοτε στη διάθεσή σας προκειμένου να εξυπηρετήσουν, όσες φορές το επιθυμείτε, τους ανθρώπους σας. Εκφράζουμε όμως
την θερμή παράκληση, λόγω του αυξημένου ποιμαντικού φόρτου διακονίας,
αυτό να γίνει το αργότερο μέχρι και την Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
- Να έχει προετοιμάστει ο άνθρωπος σας και πνευματικά (εξομολόγηση)
αλλά και ο χώρος του (καθαριότητα κ.τ.λ.) για να υποδεχθεί τον Κύριο.
- Ο άνθρωπος, τον οποίο καλούμαστε να κοινωνήσουμε πρέπει να συγκατατίθεται (να έχει επαφή με το περιβάλλον), αλλά και να μην είναι αντίθετος-αρνητικός (έρχεται σε δύσκολη θέση ο Ιερέας) για το Ιερό Μυστήριο.
- Να έχει ετοιμάστει ένα τραπεζάκι με ένα καθαρό τραπεζομάντηλο κοντά,
ώστε να ακουμπήσει ο Ιερέας την Θεία Κοινωνία.

- Να υπάρχει αναμμένο το κανδήλι μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού
μας.
- Και τέλος να είναι αναμμένο και το θυμιατό μας.
ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Η συμμετοχή των πιστών τις ημέρες αυτές είναι μεγάλη και τα καθίσματα
του Ναού δεν επαρκούν για όλους και τα οποία δεν αποτελούν κεκτημένο
δικαίωμά μας, ούτε προορίζονται μόνο για προσωπική μας χρήση. Αυτές
τις ημέρες θα υποδεχθούμε στην Εκκλησία αδελφούς που αναζητούν τον Θεό. Ας
αντέξουμε να τους αγκαλιάσουμε ώστε να
τους δείξουμε ότι η αναζήτηση τελείωσε, οι
δικαιολογίες λιγόστεψαν, γνώρισες πλεόν,
μείνε. Ας μην γινόμαστε αιτία με ελαφρά την
καρδία κάποιοι να νιώθουν, ότι τους διώχνουμε από την εκκλησία. Σας παρακαλούμε
μην φέρνετε τους Ιερείς στην δύσκολη θέση να απολογούνται.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ
Βοήθησε με την αγορά της πασχαλινής λαμπάδας
ή κάποιου μικροδώρου από την δωροέκθεση της
ενορίας σου στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το έργο
της. Μην θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα και
απαιτητά, εάν δεν βοηθούμε.
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το ταμείο ενοριακής αλληλεγγύης προσπαθεί κάθε μήνα να εξυπηρετήσει
στο μέτρο του δυνατού οικογένειες
που έχουν ανάγκη. Αυτές τις Άγιες
ημέρες η προσπάθεια γιγαντώνεται. Όποιος θα ήθελε να προσφέρει
ας το πράξει το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 15 Απριλίου. Σ’ αυτή
την πορεία αν θέλεις σε περιμένουμε
αρωγό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μετά την τελετή της Αναστάσεως θα ακολουθήσει η
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, σε πολύ σύντομο ρυθμό. Ας προσπαθήσουμε αυτή τη χρονιά να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας ώστε να συναντήσουμε την
αγάπη Του και να μην Του γυρίσουμε την πλάτη.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (17-4-2022)
«Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ»

7.00-10.00 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία. (Επίδοση Βαΐων - Κατάλυσις ιχθύος)
7.00 μ.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου.
Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια μακρά περίοδος πνευματικής προετοιμασίας των πιστών, προκειμένου να
εορτάσουμε το Πάσχα.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα μας προσφέρονται:
• Η συνεχής λατρεία και η αδιάκοπη προσευχή.
• Η ευάρεστη στο Θεό νηστεία, δηλαδή η αποχή από
τροφές αλλά και από τα πάθη.
• Η μετάνοια, η αλλαγή τρόπων σκέψης και ζωής.
• Η φιλανθρωπία, ως έμπρακτη αγάπη.
Την εβδομάδα αυτή, καθώς γιγαντώνεται η θέληση
του πιστού για διαρκή επικοινωνία με το Θεό, η Εκκλησία μας προσφέρει μια ιερή πλημμυρίδα λατρευτικών
ευκαιριών, που αποτελούν τον ασύγκριτο πλούτο της
Μεγάλης Εβδομάδος. Οι ακολουθίες μας παρασύρουν
κυριολεκτικά σε πνευματική ανανέωση, εγρήγορση,
μετάνοια, δοξολογία, άπειρη ευγνωμοσύνη πρός τον
Θεό Πατέρα. Τα πάντα μας παρασύρουν στην Ανάσταση. Ευχή μας, η παρουσία σου. Το βλέμμα σου. Σε περιμένουμε να γίνουμε προσευχή.
Η ενορία μας, με το παρόν λειτουργικό φυλλάδιο, σας
ενημερώνει αναλυτικά για το πρόγραμμα των Ιερών
Ακολουθιών, όπως αυτές θα τελεσθούν στην εκκλησιαστική μας κοινότητα και σας καλεί σε διαρκή συμμετοχή, προσευχή και κατάνυξη.
Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα!
Καλή Ανάσταση!

«Με την λαμπάδα της ψυχής μας αναμμένη, ας υποδεχτούμε το Νυμφίο».

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (18-4-2022)

«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗΣ & ΑΚΑΡΠΗΣ ΣΥΚΗΣ»

7.00-9.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
7.00 μ.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου.

«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός».
Ας ακούσουμε τη φωνή Του. Ας ακολουθήσουμε τα βήματα Του.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (19-4-2022)
«Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ»

7.00-9.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
7.00 μ.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου. (Τροπάριο Κασσιανής Μοναχής)

«Δεν είπε λόγια μεγάλα ή λαμπερά. Μόνο έκλαψε, κι έλαβε τη συγχώρεση.»

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (20-4-2022)
«ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΥΡΟ ΠΟΡΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ»

7.00-9.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
5.00 μ.μ.: Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου.
7.00 μ.μ.: Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος.

«Η πένθιμη καμπάνα του προαναγγελθέντος Θανάτου εαρινή προσευχή στις φλέβες μου»

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (21-4-2022)
«ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ - ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ»

7.00 π.μ.: Μέγας Εσπερινός-Θεία Λειτουργία.
7.00 μ.μ.: Ακολουθία των Αγίων Παθών.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (23-4-2022)

«ΤΑΦΗ - ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ»

7.30-10.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Πρώτη Ανάσταση).

Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι άλλοι φρόντισαν να κρυφτούν
έγκαιρα. Τρεις γυναίκες άντεξαν να σηκώσουν το βάρος της Ανάστασης.

11.00 μ.μ.: Έναρξη Αναστάσιμης Ακολουθίας.
12.00 Μεσάνυκτα.: ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
1.30 π.μ.: Τέλος Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας.

(Διανομή ευλογημένων αυγών)

Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη.
Χρόνια Πολλά και ευλογημένα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (24-4-2022)
ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7.00 μ.μ.: Εσπερινός της Αγάπης - Εόρτιος Εσπερινός.

Στον εσπερινό της Κυριακής του Πάσχα διαβάζεται το ευαγγελικό ανάγνωσμα το λεγόμενο και ως «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» τονίζοντας με
αυτό τον τρόπο το οικουμενικό μήνυμα της Εκκλησίας μας.
θα ήταν ευχής έργο αν κάποιος/α που ομιλεί κάποια ξένη γλώσσα έρθει σε συνεννόηση με τον π. Θεόδωρο και θελήσει να γίνει μυροφόρος
του μηνύματος της Αναστάσεως. Σε περιμένουμε.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (25-4-2022)

7.00 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Περιστερίου κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.
7.00 μ.μ.: Παράκλησις Αγίου Γεωργίου.

«Απόλυτη σιωπή απόψε...πενθεί ο ουρανός και η ψυχή μου.
Ο άνθρωπος καταδίκασε και σταύρωσε τον Θεό».

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (22-4-2022)
«ΤΑ ΑΓΙΑ & ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΛΗΣΤΟΥ»

8.00 π.μ.: Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.
10.00 π.μ.: Τελετή Αποκαθηλώσεως.
7.00 μ.μ.: Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου.
9.00 μ.μ.: ΕΞΟΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ.

ΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ.
«Ανεβαίνει στο Σταυρό και έπειτα κατεβαίνει στον Άδη.
Γιατί είναι ερωτευμένος με το δημιούργημα του».

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (26-4-2022)
(Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης των νεομαρτύρων)

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (28-4-2022)
6.30 μ.μ.: Εσπερινός Εορτής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (29-4-2022) (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)
7.30-9.30 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (30-4-2022) (Ιωάννου του Θεολόγου)
7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος-Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ.: Εσπερινός.

