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ην ξήκα ζνπ», δελ ζα είρε γελλεζεί ν Τηόο ηεο, ν
Θεάλζξσπνο Θύξηνο, ν Ηεζνύο Υξηζηόο κέζα απ’ ηα
ζπιάρλα ηεο. Θαη όινη καο ζα βξηζθόκαζηαλ θάησ απ’
ην βάξνο ηεο ακαξηίαο, θάησ απ’ ηελ ηπξαλλίαλ ηνπ
δηαβόινπ, θάησ από ηελ εμνπζίαλ ηνπ ζαλάηνπ.
Γη’ απηό θαη ηόζα εγθώκηα ζηελ Παλαγία καο.
Γη’ απηό ηόζνη ύκλνη θαη σδέο πλεπκαηηθέο.
Γη’ απηό θαη ηόζν κεγάιν θαη ακέηξεην ην πιήζνο ησλ
ζενηνθίσλ.
Ζ ζέζε ηεο ζηελ Δθθιεζία καο, ζηνπο λανύο καο, είλαη
δεμηά ηνπ Τηνύ ηεο. Σν βιέπεηε εδώ ζην ηεξό
ηέκπιν…όπσο ζαο βιέπσ εγώ θαη όπσο είλαη ε εηθόλα
ηνπ Θπξίνπ, δεμηά ηεο είλαη ε Παλαγία κεηέξα Σνπ.
θνπόο ινηπόλ ηεο νκηιίαο καο είλαη ε Παλαγία καο.
Γη’ απηό αο παξαθνινπζήζνπκε κεξηθέο ζθέςεηο ηεξέο…

Ζ ΓΤΝΑΜΗ ΣΩΝ ΠΡΔΒΔΗΩΝ ΣΖ ΘΔΟΣΟΘΟΤ
π. ηεθάλνπ Αλαγλσζηνπνύινπ

Ο λενθαλήο Άγηνο ηεο Δθθιεζίαο καο ν Άγηνο Άλζηκνο
Υίνπ, πνπ εθνηκήζε ην 1960, αθόκα πην λεόηεξνο ηνπ
Αγίνπ Λεθηαξίνπ Αηγίλεο θαη ηνπ Οζίνπ Ληθνιάνπ ηνπ
Πιαλά, καο ιέγεη ηα εμήο πεξίπνπ γηα ηελ Παλαγία καο.

«Υαίρε ιοσηήρ εθπιύλωλ ζσλείδεζηλ..».
Υξηζηηαλνί κνπ, θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί από
κόλνο ηνπ λα απαιιαγεί από ην βάξνο ηεο ακαξηίαο.
Θαλέλαο καο δελ κπνξεί από κόλνο ηνπ λα θαζαξίζεη ηε
βξσκηά θαη ηα ζηίγκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε θαθία, ε
πνλεξία, ν εγσηζκόο, ε ππεξεθάλεηα, ε θελνδνμία, ε
θηιαξγπξία θαη ην ζύλνιν ησλ παζώλ. Κόλνλ ν
Θεάλζξσπνο Θύξηνο, ν Ηεζνύο Υξηζηόο ην κπόξεζε κε
ηε ζπζία Σνπ πάλσ ζην ηαπξό. Σν Θεαλζξώπηλν
εθείλν αίκα πνπ έξεπζε πάλσ ζην Γνιγνζά….κε απηό
μεπιέλεη ηνλ ξύπν θαη ηελ ελνρή ηεο θάζε ακαξηίαο. Σεο
πην κεγάιεο, ηεο πην βαξηάο, ηεο ακαξηίαο ηνπ ζπλόινπ
ησλ αλζξώπσλ.
Δίλαη ν σηήξαο, ν Ιπηξσηήο, είλαη ε Εσή, ην Φσο, ε
Αλάζηαζηο.
Θαη απηήλ ηε δσξεά, ηε ιύηξσζε θαη ηε ζσηεξία ηελ
ρξσζηάκε ζηελ Παλαγία καο, γηαηί απηή γέλλεζε ηνλ
Θεάλζξσπν Θύξηνλ, ηνλ σηήξα ηνπ θόζκνπ, δηα κέζνπ
ηνπ νπνίνπ επξαγκαηώζε ε πλεπκαηηθή θαη εζηθή
θάζαξζε ηνπ όινπ αλζξώπνπ. Πόζε επγλσκνζύλε
ινηπόλ, νθείινπκε ζηελ Θπξία Θενηόθν! Δάλ δελ έιεγε
ην «λαη» ζηνλ Αξράγγειν Γαβξηήι, δειαδή αλ δελ έιεγε
ηηο θξάζεηο «Ηδνύ ε δνύιε Θπξίνπ, γελλεηό κνπ θαηά

Ζ Παλαγία καο αδειθνί κνπ, ε Τπεξαγία Θενηόθνο, είλαη
ε ζσηεξία όινπ ηνπ θόζκνπ γηαηί γέλλεζε ηνλ σηήξα
ηνπ θόζκνπ, ηνλ Θύξηνλ εκώλ Ηεζνύλ Υξηζηόλ. Ζ
Παλαγία καο είλαη ε νιόθσηε εθείλε ιακπάδα πνπ
ιάκπεη πεξηζζόηεξν από επηά ήιηνπο καδί, θσηίδνληαο
κε ηε ζενκεηνξηθή ηεο ιάκςε νιόθιεξε ηεο νηθνπκέλε.
Δίλαη ε Κεηέξα καο, είλαη ε παξεγνξηά καο, είλαη ε
πξνζηαζία καο. Θαη απηό ην βεβαηώλεη ε νξζόδνμε
εθθιεζηαζηηθή καο πκλνινγία όηαλ ςάιιεη «πάλησλ
πξνζηαηεύεηο Αγαζή».
Καο ζπκπαζεί, καο πνλάεη, καο ιππάηαη, ζηελ θάζε καο
αλάγθε είλαη πξόζπκε λα ηξέμεη θνληά καο γηα λα καο
βνεζήζεη, αξθεί λα ηεο ην δεηήζνπκε κε βαζηά πίζηε θαη
πνιιή ηελ ηαπείλσζε. Θαη πνηνο δελ ηελ θσλάδεη; Θαη
πνηνο δελ ηελ παξαθαιεί;
Όινη νη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη βνεζνί καο, αιιά
απ’ όινπο πεξηζζόηεξνλ ε Παλαγία καο. Γηόηη Δθείλε
έρεη ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ θαη κάιηζηα γηα όινπο
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εκάο πνπ είκεζα ακαξησινί, αρξείνη, εθηξώκαηα ηνπ
θόζκνπ ηνύηνπ. Γη’ απηό θαη δελ παύεη λα κεζηηεύεη
ζηνλ Τηόλ ηεο, λα Σνλ παξαθαιεί, λα Σνλ ηθεηεύεη γηα ην
θσηηζκό καο, γηα ηε δηόξζσζή καο, γηα ηε ζσηεξία καο.
Θαη ν Τηόο ηεο, ν Θεάλζξσπνο Θύξηνο, έρεη κεγάιε ηε
ραξά όηαλ ηνλ παξαθαιεί ε Παλαγία Κεηέξα Σνπ δηόηη
δελ ζέιεη ηνλ ζάλαην ηνπ ακαξησινύ αιιά ηε ζσηεξία
ηνπ. Γη’ απηό θαη καο ηελ έθεξε ζηνλ θόζκν, γη’ απηό
θαη καο ηελ ράξηζε. Γηα λα ηελ έρνπκε ζαλ κέζν
ζσηεξίαο, ζαλ ζαλίδα ζσηεξίαο, ζαλ θιίκαθα ηνπ
Ηαθώβ, ζαλ γέθπξα πνπ καο νδεγεί από ηελ γε ζηνλ
νπξαλό.
«Θαη ε κεζίηξηαλ έρσ πξνο ηνλ θηιάλζξσπνλ Θεόλ,
κε κνπ ειέγμεη ηαο πξάμεηο ελώπηνλ ησλ αγγέισλ,
ν Τηόο ζνπ, παξαθαινύκελ ζε Παξζέλε βνήζεζόλ κε ελ
ηάρεη».
Λα ε δηαβεβαίσζηο από ηηο παξαθιήζεηο καο ην
Γεθαπεληάπγνπζην.
Κέζν ζσηεξίαο όκσο είλαη θαη ηα Παλάγηα Κπζηήξηά
καο.
Κέζν ζσηεξίαο θαη ν πλεπκαηηθόο καο ζηελ ηεξά
εμνκνιόγεζε.

αζθήζεη δηαιάκςαληεο Αγίνπο θαη ηόζνπο άιινπο θαη
ηόζνπο άιινπο…
Ωο άζηξα ηνπ νπξαλνύ νη Άγηνη. Αιιά ησλ όισλ
αλσηέξσλ είλαη ε Παλαγία καο.
Γη’ απηό θαη ν Άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο θώλαδε κέξαλύρηα «Τπεξαγία Θενηόθε θώηηζνλ ην ζθόηνο ηεο
ςπρήο κνπ»! Αο ην θσλάδνπκε ινηπόλ θη εκείο. Αιιά θαη
ην
«Θενηόθε Παξζέλε, Υαίξε θεραξηησκέλε Καξία,
ν Θύξηνο κεηά νπ,
επινγεκέλε π ελ γπλαημί θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο
θνηιίαο νπ, όηη σηήξα έηεθεο ησλ ςπρώλ εκώλ».
Απηόλ ηνλ ύκλν ηεο Θενηόθνπ λα ηνλ πνύκε 100 θνξέο.
Θαη άιιεο 100 θνξέο νιόθιεξνλ ην «Άμηνλ εζηίλ σο
αιεζώο καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηόθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ
θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ» θαη ηα
ινηπά, θαηόπηλ όινπο ηνπο Υαηξεηηζκνύο.
Θάληε ην απηό κηα, δπν, ηξεηο βξαδηέο θαη δεηήζηε κεηά
από ηελ Παλαγία καο κε πίζηε θαη ηαπείλσζηλ εθείλα
πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζσηεξία καο θαη …λα ηόηε ζα
έξζνπλ πιεζσξηθέο νη επινγίεο ηεο.
Όρη απειπηζία, όρη απόγλσζηο, όρη κειαγρνιία θαη
ζηελνρώξηα. Θαηαθπγή καο ε Παλαγία. Γξήγνξα,
γξήγνξα αο ηξέμνπκε θνληά ηεο ζηελ αγία ηεο εηθόλα
πνπ όινη πηζηεύσ όηη έρνπκε ζηα ζπίηηα καο.
Δθείλε είλαη ην ηακείνλ,
Δθείλε θαη ε αζθάιεηά καο,
Δθείλε ην ιηκάλη,
Δθείλε θαη ε παξεγνξηά καο.
Δθείλε ινηπόλ, ε Παλαγία καο είλαη ε ρεηξαγσγόο πνπ
καο νδεγεί ζην ινπηήξα ηνπ Τηνύ ηεο γηα λα μεπιπζνύλ
νη ακαξηίεο καο. Απηό όκσο ζεκαίλεη αλάπαπζε, ραξά
ζσηεξία, αλαγέλλεζε, αγηαζκό θαη ζέσζε αθόκα. Απηή
ηε ράξε ηεο, ηελ έδσζε ν Τηόο ηνπ Θενύ πνπ έγηλε θαη
Τηόο αλζξώπνπ, Τηόο ηεο Παξζέλνπ δειαδή Τηόο δηθόο
ηεο. Θαη ηελ πεξηκέλεη ν Θύξηνο γηα λα κεζηηεύεη θαη
παξαθαιεί γηα όινπο εκάο πνπ είκεζα ακαξησινί θη
αρξείνη, ηαιαίπσξνη θαη βξώκηθνη.
Θαη Δθείλε ηξέρεη από ςπρή ζε ςπρή, από άλζξσπν ζε
άλζξσπν, από θαξδηά ζε θαξδηά, από ζπίηη ζε ζπίηη, από
Δθθιεζία ζε Δθθιεζία,
γηα λ’ αθνύζεη ηηο πξνζεπρέο καο…
γηα λα ζθνπγγίζεη ηα δάθξπά καο,
γηα λα απαιύλεη ηνπο πόλνπο καο,
γηα λα καο μεθνπξάζεη από βάζαλα θαη ζιίςεηο,
γηα λα παξεγνξήζεη, λα ηνλώζεη, λα ραξίζεη ηελ ειπίδα,
ηε γηαηξεηά.
Γη’ απηό, αο εθκεηαιιεπηνύκε ηελ παξξεζία ηεο ζηνλ
Τηόλ ηεο, ηνλ Υξηζηό, ηνλ σηήξα θαη Ιπηξσηή καο.
Λ’ αξπάμνπκε απηήλ ηελ επθαηξία πνπ καο δίδεηαη ζε
θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο, θαη κε ηηο πξεζβείεο ηεο λα
ηξέμνπκε λα πιύλνπκε ηε ζπλείδεζή καο κε κεηάλνηα
θαη ζπληξηβή.
Πεγή: http://agia-varvara.blogspot.gr/

«Υαίξε ινπηήξ εθπιύλσλ ζπλείδεζηλ..».
θάιινπκε; Γηα πξεζβεηώλ ηεο Παλαγίαο καο κεηξόο
ζηνλ πλεπκαηηθό λα ηξέμνπκε. Αο ζθάινπκε,
ακαξηάλνπκε…λαη, ακαξηάλνπκε θάζε κέξα, θάζε ώξα,
θάζε ζηηγκή, ηόηε ιηκάλη ζσηεξίαο είλαη ε ηεξά
εμνκνιόγεζηο κε κεηάλνηα αιεζηλή.
Λαη ρξηζηηαλνί κνπ, ν αλεμίθαθνο Τηόο ηεο Παξζέλνπ, ν
καθξόζπκνο Τηόο ηεο Παλαγίαο, ν θηιάλζξσπνο Τηόο ηεο
Θενηόθνπ, καο δώξηζε πινύζηα ηα κέζα ζσηεξίαο θαη
ηα πξώηα είλαη ην Βάπηηζκα θαη ην Υξίζκα, ε Θεία
Θνηλσλία θαη ε ηεξά εμνκνιόγεζε. Θαη ηα ρνξεγεί ζε
όινπο καο κηθξνύο θαη κεγάινπο, άληξεο θαη γπλαίθεο,
λένπο, γέξνπο θαη παηδηά, δηθαίνπο θαη αδίθνπο,
πνλεξνύο θαη αγαζνύο, θαινύο θαη θαθνύο, ακαξησινύο
θαη ελαξέηνπο.
Θαη καο ζηέιλεη θαη βνεζνύο γηα απηό ην θσηηζκό.
Έρνπκε βνεζνύο αγγέινπο θαη αξραγγέινπο θαη ηνλ
άγγειν θύιαθα ηεο ςπρήο καο. Έρνπκε βνεζνύο θαη
όινπο ηνπο Αγίνπο όπσο ηνλ Άγην Γεώξγην, ηνλ Άγην
Γεκήηξην, ηνλ Άγην Γξεγόξην, ηνλ Άγην πξσηνκάξηπξα
θαη αξρηδηάθνλν ηέθαλν, ηνλ Άγην Υαξάιακπν, ηνλ
Άγην Υξπζόζηνκν, ηνλ Άγην Λεθηάξην, ηνλ Άγην
Υξηζηνθόξν, ηνλ Άγην Αζαλάζην, ηνλ Άγην Βαζίιεην, ην
Κέγα Αληώλην θαη ηόζνπο ηόζνπο άιινπο Αγίνπο.
Έρνπκε αθόκα ηελ Αγία Βαξβάξα, ηελ Αγία Παξαζθεπή,
ηελ Αγία Αηθαηεξίλε, ηελ Αγία Καξίλα, ηελ Αγία
Καηξώλα, ηελ Αγία Καξθέιια, ηελ Αγία Δηξήλε, ηελ
Αγία Διέλε θαη πιήζνο αθόκε άπεηξν Αγίσλ γπλαηθώλ.
Έρνπκε επίζεο ην ρνξό ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ, ηελ
ρνξεία ησλ Πξνθεηώλ, ηνπο νκίινπο ησλ Οζίσλ θαη
ζενθόξσλ Παηέξσλ εκώλ, ηνπο νκίινπο ησλ Κεγάισλ
Ηεξαξρώλ θαη νηθνπκεληθώλ δηδαζθάισλ θαη ηνπο ελ
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ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ
ΘΟΗΝΩΝΗΘΑ
Γελλήζεης
Σε 1ε Ηοσιίοσ 2019 ο Παλαγηώηες Θαραπαζηάς
(ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Διέλεο Ρνδηά από ην ρνηλνύδη
ηεο Ίκβξνπ )θαη ε Βαρβάρα Θεοδωρίηζε απέθηεζαλ
ην πξώην ηνπο παηδάθη αγόξη, Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη.
ηηο 16 Ηοσιίοσ 2019 ο Παλαγηώηες Θεβαίος θαη ε
Γεωργία Παληειή ( ηνπ Παλαγηώηε από ην Γιπθύ θαη
ηεο Παξαζθεπήο Θνπδηλνύ από ην ρνηλνύδη ηεο
Ίκβξνπ)απέθηεζαλ ην δεύηεξν (ελ δσή) παηδάθη ηνπο
θνξίηζη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη.
ΒΑΠΣΗΔΗ
ηηο 7 Ηοσιίοσ 2019 ο Δσζύκηος Ροδηάς (ηνπ
Υξήζηνπ θαη ηεο ηξαηνλίθεο – Δπζηξαηίαο από ην
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) θαη ε Αηθαηερίλε Αληωλάθα
βάπηηζαλ ζηνλ Η. Λαό Παλαγίηζαο Γηθεγνξηθώλ
Γιπθάδαο ην 3ν ηνπο παηδί θνξίηζη, θαη ην νλόκαζαλ
Θωλζηαληίλα . Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη.

Ο Ηεξόο Λαόο καο κε ηηο επινγίεο ηνπ Παλαγησηάηνπ θαη
κε ηελ άνθλν πξνζπάζεηα ηνπ εθεκεξίνπ καο π.
ππξίδσλνο Θαηζηκπξή θαη ησλ εθθαζαξηζηώλ ζπλερίδεη
λα ιεηηνπξγείηαη θαλνληθά ηόζν θαηά ηηο Θπξηαθέο όζν
θαη ηηο κεγάιεο ενξηέο πξνο δόμα ηνπ Σξηαδηθνύ Θενύ
θαη ηεο Παλαγίαο καο. Έηζη θαηά ηελ παξειζνύζα
πεξίνδν είρακε θαη δύν Αξρηεξαηηθέο ρνξνζηαζίεο θαη
Θ.Ιεηηνπξγίεο κία κε ηνλ Θενθηιέζηαην επίζθνπν
Οιβίαο θ.θ. Δπηθάλεην θαη κία κε ηνλ εβαζκηόηαην
κεηξνπνιίηε Αδξηαλνππόιενο θ.θ. Ακθηιόρην.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Σε 25ε Ηνπιίνπ ενξηή ηεο θνηκήζεσο ηεο Αγίαο Άλλεο
πνπ πξνο ηηκήλ ηεο είλαη αθηεξσκέλν ην εληόο ηνπ λανύ
επξηζθόκελν παξεθθιήζην ηεο , είρακε ζηνλ ενξηαζηηθό
παλεγπξηθό εζπεξηλό, ρνξνζηαζία ηνπ Θενθηιεζηάηνπ
επηζθόπνπ Οιβίαο θ. Δπηθαλείνπ όπνπ έςαιιε θαη
βπδαληηλόο ρνξόο. ην ηέινο ηνπ εζπεξηλνύ έγηλε ε
πεξηθνξά ηεο Αγίαο εηθόλνο πέξημ ηνπ ηεξνύ λανύ θαη
επινγήζεθαλ νη παξαηηζέκελεο αξηνθιαζίεο. ην ηέινο
ν Θενθηιέζηαηνο κεηέθεξε ηηο επινγίεο θαη ηηο επρέο
ηνπ Παλαγησηάηνπ θαη ζηνλ ζείν ηνπ ιόγν αλαθέξζεθε
ζηε κεγάιε παξξεζία ηεο Αγίαο Άλλεο πνπ έρεη πξνο
ηνλ Θύξην καο, σο γηαγηάο Σνπ θαη κεηέξαο ηεο Παλαγίαο
καο.

ηηο 7 Ηοσλίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν Θώζηαο
Υαηδεπαξαζθεπάο (Θνπθόο) (από ην ρνηλνύδη ηεο
Ίκβξνπ) ζε ειηθία 74 εηώλ.
ηηο 17 Ηοσλίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Απζηξαιία ν
Ζιίαο Παιηάξεο από ην ρνηλνπδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία
83 εηώλ.
ηηο 20 Ηοσλίοσ 2019 απεβίσζε ε Εαθείρα
Γραθηαδέιιε ηο γέλος Μασρηαλού (από ηα Αγξίδηα
ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 93 εηώλ.
ηηο 25 Ηοσλίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε Μαρία
Πούποσια (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία
87 εηώλ.
ηηο
6 Ηοσιίοσ 2019 απεβίσζε ζηα Ησάλληλα ν
Ηωαθείκ Υρηζηάθες (από ηα ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ )
ζε ειηθία 72 εηώλ.
ηηο
9 Ηοσιίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν
Γεκήηξεο Κνπηάθεο (από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ ) ζε
ειηθία 84 εηώλ.
ηηο 16 Ηοσιίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Θαβάια ν
Θώζηας Νηοσκπαραηδής (από ην ρνηλνύδη ηεο
Ίκβξνπ) ζε ειηθία πεξίπνπ 95 εηώλ
ηηο 19 Ηοσιίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν
Ληθόιανο Θενδσξίδεο (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ)
ζε ειηθία 83 εηώλ.
ηηο
28 Ηοσιίοσ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε
Θαιιηόπε Θνπηζνπκάιιε ζπδ. Ησάλλνπ (από ηα Αγξίδηα
ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 88 εηώλ.
Ζ εθιηπνύζα κεηά ηνπ ζπδύγνπ ηεο Ησάλλνπ ήηαλ εθ
ησλ Κεγάισλ Δπεξγεηώλ
Σεο Παλαγίαο Ηκβξηώηηζζαο.

--------------------------------------------------------------

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ
ΘΕΟ
"Η εμπιςτοςφνθ ςτον κεό είναι μια ςυνεχισ μυςτικι
προςευχι που φζρνει ακόρυβα τισ δυνάμεισ του κεοφ
εκεί που χρειάηονται και τθν ϊρα που χρειάηονται".
"Να ανακζτουμε το μζλλον μασ ςτο Θεό. Η απόλυτθ
εμπιςτοςφνθ ςτο Θεό, ζχει μθτζρα τθν πίςτθ, με τθν
οποία προςευχόμαςτε και απολαμβάνουμε τουσ
καρποφσ τθσ ελπίδασ".
Συνζχεια ςτθ 4θ ςελ.

Δπρόκαζηε όινη ηνπο λα έρνπλ θαιό Παξάδεηζν.
Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ησλ.
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Ευχαριςτοφμε
εκ βαθζων τουσ παρακάτω δωρητζσ.
Υξηζηάθεο Γεώξγηνο (ηνπ Εαθεηξίνπ)
Καλιόπθ Ρινιρου
Κουλουτμπάνθσ Γ. & Άννα
(εισ μνιμθ Μαρίασ Ροφπουλα)
Κουλουτμπάνθ Σοφλα μετά του ςυη.
(εισ μνιμθ Μαρίασ Ροφπουλα)
Κουηινοφ Ραραςκευι ( εισ μνιμθ γονζων τθσ)
Εισ μνιμθ Νικολάου Γραφιαδζλλθ ( θ οικογζνεια)
Μανιάσ Ευςτράτιοσ ( Εισ μνιμθ τθσ νονάσ του
Ζαφείρασ Γραφιαδζλλθ)
Ανϊνυμθ
Ανϊνυμθ
Ανϊνυμθ
Ανϊνυμθ
Ανϊνυμοσ
Ανϊνυμθ
Κουλουτμπάνθ – Χαλβατηι Ελζνθ
Ξεινοφ Αφροδίτθ
Ανϊνυμθ
Μπουτάλα Μαρίκα
Ανϊνυμθ (Αγ… Κ….) χειροποίθτα εργόχειρα για
διάκεςθ ι λαχειοφόρο κλιρωςθ.

40,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
400,00€
50,00€
50,00€
50,00€
20,00€
20,00€
30,00€
50,00€
20,00€
20,00€
50,00€
70,00€

Κυκλοφόρθςε το νζο μασ θμερολόγιο για το 2020
και είναι αφιερωμζνο ςτουσ νεότερουσ αγίουσ τθσ
εκκλθςίασ μασ . Σε κάκε φφλλο εικονίηεται θ
μορφι ενόσ αγίου με ςφντομο βιογραφικό ςτο
πίςω μζροσ . Συμπεριλαμβάνει δε τουσ παρακάτω
αγίουσ μασ.
Αγ. Νεκτάριο, Αγ. Άνθιμο τησ Χίου, Αγ. Νικόλαο
Πλανά, Αγ. Σάββα τησ Καλφμνου, Οςία Ματρώνα
την αόμματη, Αγ. Λουκά τον ιατρό, Αγ. Παΐςιο ,
Αγ. Σοφία τησ Κλειςοφρασ, Αγ. Αμφιλόχιο
Μακρή, Αγ. Μεθοδία τησ Κιμώλου, Αγ, Ιάκωβο
τησ Ευβοίασ, & τον Αγ. Πορφφριο
Καυςοκαλυβίτη.

Συνζχεια από τθ 3θ ςελ.
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
"Η πλιρθσ ανάκεςθ τθσ ηωισ μασ ςτο Θεό, είναι μια
λφτρωςθ από τθν αναςφάλεια που φζρνει θ πίςτθ ςτο εγϊ,
και μασ κάνει να χαροφμε τον παράδειςο από αυτι τθ ηωι".

Αλαθοίλωζε

"Μθν ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μασ. Η
αυτοπεποίκθςθ είναι εμπόδιο ςτθ Θεία Χάρθ. Πταν
ανακζτουμε τα πάντα ςτο Θεό, αυτόσ "υποχρεϊνεται" να
μασ βοθκιςει".

Δλεκεξώλνπκε ηνπο θίινπο θαη
αλαγλώζηεο, ηνπ Λ. Η. Παικνύ όηη, ην
ελεκεξσηηθό καο έληππν, (γηα ιόγνπο
πεξηζηνιήο δαπαλώλ) ζα θπθινθνξεί αλά
ηξίκελν.

"Τίποτα δεν γίνεται χωρίσ τθν πρόνοια του Θεοφ, και όπου
υπάρχει θ πρόνοια του Θεοφ, ςίγουρα αυτό που ςυμβαίνει,
όςο πικρό κι αν είναι, κα φζρει ωφζλεια ςτθν ψυχι".
"Ο Θεόσ δεν επιτρζπει καμιά κλίψθ και κανζνα κακό, αν
μζςα απ' αυτά δεν βγει κάτι καλφτερο από αυτό που εμείσ
ανκρϊπινα κεωροφςαμε ότι είναι το παν!"

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας
Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr
URL: www.panagia-imvriotissa.gr
Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς 6972839949
Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά
Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596
IBAN : GR 4901101850000018529605596
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA

"Πςο ηει ο άνκρωποσ ζχει δικαίωμα να δίνει πνευματικζσ
εξετάςεισ. Μετεξεταςτζοσ δεν υπάρχει. Ασ αγωνιςτοφμε να
πιάςουμε ζςτω τθν πνευματικι βάςθ για να περάςουμε
ςτον παράδειςο".
http://imverias.blogspot.gr/
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