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Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο 

Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἰωνίας 

Φεβρουάριος 2020
Σελίδες λειτουργικῆς ἀγωγῆς 

Σαραντισμός τοῦ νηπίου ἤ καί «μισή εὐχή» ; 

Στίς 2 Φεβρουαρίου ἑορτάζουμε τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας, 

δηλαδή τήν προσαγωγή του ὡς βρέφος σαράντα ἡμερῶν στόν Ναό τοῦ Σολομώντος, 

σύμφωνα μέ ὅσα ὅριζε ὁ ἰουδαϊκός Νόμος, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ δίκαιος Συμεών. 

Αὐτή τήν προσφορά κάθε νεογέννητου βρέφους στόν Θεό υἱοθέτησε καί ἡ 

χριστιανική Ἐκκλησία μας μέ τήν πράξη τοῦ Σαραντισμοῦ.  

Ὅταν τό βρέφος συμπληρώσει σαράντα ἡμέρες ἀπό τή γέννησή του, τότε 

ὁδηγεῖται ἀπό τήν μητέρα του, ἤ ἀκόμα καλύτερα καί ἀπό τούς δύο γονεῖς του, νά 

ἐκκλησιασθεῖ στό Ναό τοῦ Θεοῦ, δηλαδή να  σαραντήσει. Ἡ κίνηση αὐτή ἀποτελεῖ 

μία ἐκδήλωση εὐγνωμοσύνης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό Δημιουργό του, πού τόν 

ἀξίωσε νά γίνει συνδημιουργός Του, νά φέρει ἕναν νέο ἄνθρωπο στόν κόσμο. Ὁ 

Σαραντισμός δηλώνει ὅτι, ὅπως ἡ γονεῖς ζοῦν καί κινοῦνται μέσα στήν Ἐκκλησία, 

ἐκεῖ θέλουν νά ἐντάξουν καί τό νέο μέλος τῆς οἰκογένειάς τους. 

Κατά τόν Σαραντισμό, διαβάζονται ἀπό τόν ἱερέα εὐχες γιά τό βρέφος, 

παρακαλώντας τόν Θεό νά τό εὐλογήσει καί ἁγιάσει καί νά τό ἀξιώσει καί τοῦ ἁγίου 

Βαπτίσματος, τό ὁποῖο θά τό καταστήσει πλῆρες μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, 

διαβάζονται εὐχές πού ἀφοροῦν τήν μητέρα, τήν ἀνάρρωσή της ἀπό τόν τοκετό καί 

κυρίως τήν ἐπανένταξή της στήν Ἐκκλησία διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀφοῦ λόγω 

τοῦ τοκετοῦ γιά κάποιο διάστημα δέν μποροῦσε νά ἐκκλησιάζεται καί νά κοινωνεῖ. 

Μετά, ὁ ἱερέας λαμβάνει τό βρέφος καί τό ὁδηγεῖ μέχρι τό ἅγιο Βῆμα καί αὐτή ἡ 

ἐπίσημη εἴσοδός του στόν Ναό συμβολίζει τά πνευματικά στάδια τά ὁποία ὡς 

μελλοντικός χριστιανός πρέπει νά ἀκολουθήσει. Ἀφοῦ ἀσπαστεῖ τίς ἱερές εἰκόνες ἡ 

μητέρα λαμβάνει τό παιδί καί ἐπιστρέφει μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό σπίτι της. 

συνέχεια στήν 4η σελίδα 



 Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ   Τ Η Σ   Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ   Μ Α Σ 
 

Κατηχητικά Σχολεία  

καί Κατηχητικές συντροφιές 

Κάθε Σάββατο 10.30 π.μ. -12.00 μ. γιά παιδιά προσχολικῆς καί 

Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ 

Κάθε Σάββατο 16.00 - 17.00: 3 Τμήματα γιά παιδιά Δημοτικοῦ 

(Γ΄-Στ΄) καί Γυμνασίου - Λυκείου. 
 

Ἑσπερινή Ὁμιλία πνευματικῆς οἰκοδομῆς 
(Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς) 

Κάθε Τετάρτη: 5.00 μ.μ. Παράκληση στήνὙπεραγία Θεοτόκο 

  5.45 - 6.30 μ.μ.  Ὁμιλία-Συζήτηση στόν Ἱερό Ναό, γιά 

ἄνδρες καί γυναῖκες κάθε ἡλικίας. 

Θέμα: «Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ». Ἱστορίες τοῦ 

κακοῦ ἀπό τήν Ἁγία Γραφή πού μᾶς διδάσκουν τό καλό.  

ὑπεύθυνος: π. Ἀμφιλόχιος 
 

Συνάντηση Σχολῆς Γονέων 

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 

Ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα: Τέλεση ἱεροῦ Εὐχελαίου 

Ὁμιλία ἀπό τήν ἰατρό κ. Δέσποινα Τσιάνου-Γούση μέ θέμα: 

«Ἀναζητώντας μυστικά 

οἰκογενιακῆς εὐτυχίας» 
 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

Τό Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, ἡ Θεία Λειτουργία θά εἶναι 

ἀφιερωμένη στούς συνδρομητές τοῦ Ναοῦ μας, ὑπέρ ὑγείας αὐτῶν 

καί ἱερό μνημόσυνο γιά τους κεκοιμημένους τους ! 

Γίνε καί ἐσύ συνδρομητής τῆς Ἐνορίας σου ! 
Περισσότερες πληροφορίες στό εἰδικό φυλλάδιο που θά κυκλοφορήσει! 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου Ἁγ. Τρύφωνος 

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου Ἁγ. Συμεών 

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου Ἁγ. Ἀγάθης 

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου Ἁγ. Ζαχαρίου 

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου Τελώνου καί Φαρισαίου  

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου Ἁγ. Χαραλάμπους 

Τετάρτη 12  Φεβρουαρίου Ἁγ. Μελετίου 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου Ἁγ. Ὀνησίμου 

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου Ἀσώτου 

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου Ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης 

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου Ἀπόκρεω 

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου Εὑρεσ. Κεφαλῆς Τιμ. Προδρόμου 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου Ἁγ. Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου Ὁσ. Κασσιανοῦ 
 

 Κάθε Κυριακή 7.15 - 10.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη καί Σάββατο 7.30 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00 - 5.45 Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 μέ 8.15 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 5.00 Ἑσπερινός 
 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Τήν Τρίτη 18 πρός Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 γιά τήν 

ἑορτή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ὥρα 8 μέ 12.15 μετά 

τά μεσάνυχτα, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό. 
Πρόγραμμα: 20.00 - 21.30 Ἑσπερινός,  

21.30 - 22.45 Ὄρθρος,  

22.45 - 12.15 - Θεία Λειτουργία  

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19/2 ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα 

Τέλος, πρέπει ἐδῶ νά τονίσουμε ὅτι δέν ὑπάρχει στό Εὐχολόγιο, τό βιβλίο μέ 

τίς εὐχές καί τελετές, καί στήν τάξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, «μισή εὐχή» 

πού νά μπορεῖ νά διαβαστεῖ ἀπό τόν ἱερέα στίς 20 ἡμέρες μετά τή γέννηση. Οἱ εὐχές 

πού προβλέπονται εἶναι γιά τήν πρώτη ἡμέρα, τήν ἕβδομη κατά τήν ὁποία μπορεῖ 

νά δοθεῖ καί τό ὄνομα καί στίς 40 ἡμέρες. Δυστυχῶς ἔχει συνδεθεῖ ὁ σαραντισμός μέ 

τήν ἔξοδο τῆς μητέρας ἀπό τό σπίτι και τήν έπιστροφή της στίς καθημερινές 

ἀσχολίες. Ὅμως ἡ παραμονή καί προφύλαξη τῆς λεχώνας εἶναι ζήτημα ἰατρικό καί 

ὄχι θρησκευτικό. Ὁ Σαραντισμός δίνει εὐλογία στό παιδί καί τήν μητέρα καί ὄχι 

πιστοποιητικό γιά νά βγεῖ ἡ λεχώνα ἀπό τό σπίτι. Τό πότε θά ἐπανακάμψει στήν 

καθημερινότητά της εἶναι θέμα τοῦ γιατροῦ καί ὄχι τοῦ ἱερέα. Ἔτσι δέν ὑπάρχει 

μισή «εὐχή», παρά μόνο ὁ Σαραντισμός/ἐκκλησιασμός τήν 40η μέρα! 
 

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία 

Ἡ ἀποκαλούμενη ὡς Κυρά τῶν Ἀθηνῶν, ὁσιομάρτυς Ἁγία 

Φιλοθέη γεννήθηκε καί ἔζησε στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας (16ο 

αἰώνα) στήν Ἀθήνα. Γόνος πλούσιας οἰκογένειας, ἀφοῦ ἔμεινε χήρα 

σέ νεαρή ἠλικία, ἀφιερώθηκε στόν Θεό ἔγινε μοναχή καί ἵδρυσε 

μοναστήρι στήν Ἀθήνα. Παράλληλα μέ τήν ἄσκηση καί τήν προσευχή, 

ἐπιδόθηκε σέ μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο τό ὁποῖο προκάλεσε τούς 

τούρκους οἱ ὁποῖοι καί τήν βασάνισαν ἀφήνοντάς τήν ἡμιθανῆ. Ἡ Ἁγία ὑπέκυψε μετά 

ἀπό λίγο στά τραύματά της καί παρέδωσε τήν ψυχή της στό Θεό στίς 19 Φεβρουαρίου 

1589. Τό ἰερό λειψανό της φυλάσσεται στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν. 
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
Θά ἐπισκεφθοῦμε: 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΣ 

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ καί ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΥΝΑΙΝΗΣ 
Τιμή συμμετοχῆς 20 εὐρώ. Ἀναχώρηση στίς 8 τό πρωί. 

Δηλώσεις στήν κ. Ἀναστασία Παράσχου. 
 

Ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά 7.30 μέ 1.00 τό μεσημέρι καί 5.00 μέ 7.00 το ἀπόγευμα.  

 

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 
 

 Ἐνορία Εὐαγγελίστριας Νέας Ἰωνίας Βόλου 
 

 ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 


