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Συχνά αμαρτάνουμε σοβαρά ενώπιον του Θεού. Υπάρχουν κάποιες στιγμές 

της ζωής που μας χωρίζουν από Εκείνον με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, στιγμές 

μεγάλης απιστίας. Θυμηθείτε το περιστατικό με την προδοσία του Πέτρου. Όταν 

αργότερα μετά την Ανάσταση η Μαρία Μαγδαληνή συναντά τον Άγγελο Κυρίου 

στον τόπο του μνημείου, αυτός της παραγγέλλει: “Υπάγετε, είπατε τοις μαθηταίς 

αυτού και τω Πέτρω...”, γιατί ο Πέτρος όντας προδότης δεν λογάριαζε πλέον τον 

εαυτό του ως ένα των μαθητών. Είχε απαρνηθεί τον Χριστό κι αυτός είναι ο λόγος 

που ο Κύριος τον ονοματίζει ιδιαιτέρως θέλοντας να τον βεβαιώσει ότι η φιλία 

τους διατηρείται αλώβητη κι ότι παραμένει το ίδιο αγαπητός όσο και τότε που ήταν 

έμπιστος. 

Υπάρχουν φορές που προσερχόμαστε στην εξομολόγηση γιατί θέλουμε να 

ανανεώσουμε την εγγύτητα της σχέσης που έχει τραυματιστεί. Ας έχουμε κατά νου, 

ότι για να επανασυνδέσουμε τη φιλία μας χρειάζεται ν’ ανοίξουμε με ειλικρίνεια 

την καρδιά μας και να φανερώσουμε τις αστοχίες και τα λάθη που έχουν πληγώσει 

αυτή τη σχέση. Δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε λίστες αμαρτιών, ούτε να 

ερευνούμε τα βιβλία για ν’ ανακαλύψουμε την αμαρτία μας. Αλλά μόνο να 

σκύψουμε μέσα μας και να εξετάσουμε τη συνείδησή μας. Ας χρησιμοποιήσουμε 

απλούς τρόπους γι’ αυτού του είδους την αυτογνωσία.  

 

Κάθε Παρασκευή 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

1η Ἀκολουθία :  6.00 μέ 7.15 τό βράδυ 

2η Ἀκολουθία :  7.30 μέ 8.45 τό βράδυ 
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Τι ήταν αυτό που προτιμήσαμε στη θέση του Χριστού; Τι είναι αυτό που μας 

κράτησε σε αδράνεια, ώστε να παραμείνουμε χωρίς καρπό; Ας προσπαθήσουμε 

μέσα από τις γραμμές του Ευαγγελίου να επισημάνουμε όχι εκείνα που μας 

κρίνουν, αλλά τα λόγια που μιλούν στην καρδιά μας. Ας ανακαλύψουμε κι εμείς 

τον λόγο που μας θερμαίνει την καρδιά, που αγγίζει τα βάθη της ύπαρξης και μας 

φέρνει σε κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι το κριτήριο. Στην πραγματικότητα 

δεν έχει τόση σημασία αν αθετήσαμε κάποιους κανόνες. Αυτό που μας ζημιώνει 

είναι ότι απομακρυνόμαστε από την ευλογημένη κοινωνία της χάριτός Του. (...) 

Αυτή την εμπειρία ας μεταφέρουμε στην εξομολόγηση, μετανοώντας όχι για κάτι 

αφηρημένο, που βρίσκεται σε κάποια λίστα αμαρτιών, αλλά για κείνες τις επιλογές 

που διέρρηξαν τη φιλία και κοινωνία μας με τον Σωτήρα Χριστό. 

Ζούμε συχνά μέσα στο ψέμα. Κατασκευάζουμε γύρω μας έναν κόσμο όπου 

μόνο ο θάνατος μπορεί να θριαμβεύσει. Αρνούμαστε τον πλησίον μας και 

κλείνουμε μόνοι μας το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Ζητούμε από 

τον Κύριο συγχώρεση αμαρτιών, αλλά δεν έχει νόημα να αναζητούμε μία τυπική 

άφεση. Πρέπει να διψούμε για αληθινή συμφιλίωση, στο πλαίσιο της οποίας θα 

αναθέσουμε στον Θεό την αναξιότητα και την απιστία μας – όχι μόνο προς Εκείνον 

αλλά και προς τον πλησίον, τον φίλο, τον γνωστό και συγγενή μας. 

Ας έχουμε εμπιστοσύνη ότι μόνο η δική Του ακλόνητη φιλία μπορεί να μας 

παρακινήσει σε αλλαγή. Μάς λέγει: “Μπορείς ν’ ανταποκριθείς με λίγη 

εμπιστοσύνη; Δεν ζητώ ολοκληρωτική, άμεση αλλαγή. Αλλά πορεία βήμα προς 

βήμα. Θα σε στηρίξω, θα σε προστατεύσω, θα οδηγήσω τα βήματά σου – μόνον 

άλλαξε στάση. Κι όταν λάβεις συγχώρεση στο όνομά μου, μη σκεφτείς ότι το 

παρελθόν έχει πάψει να υπάρχει. Αλλά τότε μόνο θα έχεις απαλλαχτεί από τις 

πληγές, όταν γίνεις τόσο ξένος προς αυτές, ώστε να μη τις λογαριάζεις πια για δικές 

σου”. 

Όταν τα παλιά μας πάθη ζωντανεύουν ενώπιόν μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν 

είναι δυνατόν μέσα σε μια στιγμή να ελευθερωθούμε από το παρελθόν. Χρειάζεται 

χρόνο για να βαδίσουμε στο δρόμο της ελευθερίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

Χριστός μας αρνείται τη συγχώρεση. Η συγχώρεση του Θεού εκδηλώνεται μέσα 

από τη συμπάσχουσα αγάπη Του, την αποδοχή και την διαρκή πρόνοιά Του που 

δεν επιτρέπει να οδηγηθούμε ανυπεράσπιστοι στον ίδιο πειρασμό. Έτσι, η 

συγχώρεση του Κυρίου, μπορεί να λύνει την αποξένωση, αλλά χρειάζεται επίπονος 

αγώνας και μετάνοια για να γίνουμε καινούργιοι με τη χάρη Του. Η άφεση δεν 

σβήνει το παρελθόν. Το θεραπεύει μέσα από τη συνέργεια τη δική μας με τον Θεό. 

Ας εμπιστευόμαστε, λοιπόν, καθημερινά τον λογισμό μας στον Θεό με 

ειλικρίνεια. Κι όταν προσερχόμαστε στην Εξομολόγηση, η ευχή της συγχωρήσεως 

θα έχει αληθινό, πραγματικό νόημα: την επανασυγκρότηση μιας φιλίας, που όσον 

αφορά τον Θεό παραμένει αναλλοίωτη, αλλά ως προς το δικό μας μέρος χρειάζεται 

να την επιδιώξουμε. Κι αυτή μας η πρόθεση πρέπει να στηρίζεται από 

αποφασιστικότητα, κι η αποφασιστικότητα από πράξη και καινότητα ζωής. 
  

Περιοδικό ΕΠΙΓΝΩΣΗ «ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» Τεύχος 86, Φθινόπωρο 2003 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Τετάρτη 3 Μαρτίου ἀπόγευμα Ἁγ. Εὐτροπίου 

Σάββατο 6 Μαρτίου Ψυχοσάββατο 

Κυριακή 7 Μαρτίου ΑΠΟΚΡΕΩ 

Τρίτη 9 Μαρτίου  Ἁγίων Τεσσαράκοντα 

Τετάρτη 10 Μαρτίου  Ἁγ. Ἀναστασίας Πατρικίας 

Σάββατο 13 Μαρτίου Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Νικηφόρου 

Κυριακή 14 Μαρτίου ΤΥΡΙΝΗΣ 

Τετάρτη 17 Μαρτίου ἀπόγευμα Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Παρασκευή 19 Μαρτίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 20 Μαρτίου Θαῦμα Ἁγ. Θεοδώρου 

Κυριακή 21 Μαρτίου Α΄ Νηστειῶν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  

Τρίτη 23 Μαρτίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Τετάρτη 24 Μαρτίου βράδυ (8-9) Βραδινή Θ. Λειτουργία Πανηγύρεως 

Πέμπτη 25 Μαρτίου Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου 

Παρασκευή 26 Μαρτίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 27 Μαρτίου Ὁσ.  Ματρώνης 

Κυριακή 28 Μαρτίου Β΄ Νηστειῶν Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ : 

 Καθημερινά (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη): 

 κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος-Ὧρες-Ἑσπερινός 

 Κάθε ἀπόγευμα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη) 5.00 Μεγάλο Ἀπόδειπνο 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα στίς 6.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία 

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

 Κάθε Παρασκευή πρωί 7.00 - 9.30 Ὄρθρος-Ὥρες-Ἑσπερινός καί Θεία 

Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

 Κάθε Παρασκευή 2 Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν: 6.00 - 7.15 μ.μ. καί 7.30 - 8.45 μ.μ. 

 Κάθε Σάββατο πρωί 7.30 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα 5.00 - 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ὄρθρος τῆς 

Κυριακῆς 

 Κάθε Κυριακή 7.30 - 9.30 Ὧρες καί Α΄  Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 

10.00 - 11.15 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία 



Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ρ Ι Α  2021 
Πρόγραμμα ἱερᾶς Πανηγύρεως 23-28/3/2021 

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

7.00-9.30 π. μ. Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός με Θεία Λειτουργία 

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

5.00 μ.μ. Μεγάλο Ἀπόδειπνο καί Ἱερό Εὐχέλαιο. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

7.30 - 9.00 π.μ. Ὄρθρος καί Ὧρες. 

5.00 μ. μ.  Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

6.00 - 7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου. 

8.00 - 9.00 μ.μ. Βραδινή Θεία Λειτουργία  
 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

6.30 - 9.30 π.μ.  Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἰγνατίου. 

10.00 - 11.15 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία. 

6.00 μ.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, Ἀρτοκλασίες τῶν πιστῶν καί Ἱερά 

Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ 

Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Δημητριάδος. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

7.00-9.30 π. μ. Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός- Θ. Λειτουργία Προηγ. Τιμίων Δώρων. 

6.00 - 7.15 μ.μ. 1η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν.  

7.30 - 8.45 π.μ. 2η Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Θά προεξάρχει καί θά ὁμιλήσει ὁ 

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ὑφαντίδης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Ἄνω Ξενιᾶς. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

7.30 - 9.30 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Μνημόσυνο Κτητόρων καί 

Συνδρομητῶν. 

5.00 - 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ὄρθρος Κυριακῆς. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

7.30 - 9.45 π.μ. Ὧρες καί Α΄ Θεία Λειτουργία. 

10.00 - 11. 15 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία. 

6.30 μ.μ. Γ΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Ποιμενάρχου μας κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος θά ὁμιλήσει μέ ἐπίκαιρο πνευματικό 

θέμα. 

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, 38446, 24210-60160 e-mail: i.n.evangelistrias@gmail.com 


