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ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

«Ὁ καθαρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίµητος παστὰς καὶ 
Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισµα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήµερον εἰσάγε-
ται, ἐν τῷ οἴκω Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύµατι Θεί-
ω· ἢν ἀνυµνούσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὔτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος». 
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ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Μία ἀπὸ τὶς κυριότερες καὶ µεγαλύτερες Θεοµητορικὲς ἑορτὲς τοῦ ἔ
τους εἶναι τὰ «Εἰσόδια» τῆς Θεοτόκου. Ἡ Ἐκκλησία µας τὴν τιµᾶ 
στὶς 21 Νοεµβρίου, µὲ ἰδιαίτερη λαµπρότητα. Ἡ σηµασία τῆς ἑορτῆς 
αὐτῆς εἶναι µεγάλη καὶ ἱερή. Ἀποτελεῖ τὴν βάση καὶ τὴν ἀρχὴ γιὰ ὅ
λη τὴν µετέπειτα ζωὴ τῆς Θεοτόκου. 

Ὅπως γνωρίζουµε, ἡ Παναγία Θεοτόκος, γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς γη-
ραιούς, τὸν Ἰωακεὶµ καὶ τὴν Ἄννα, ποὺ εἶχαν παρακαλέσει µὲ πολὺ 
πόνο τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δώση ἕνα τέκνο καὶ νὰ τὸ ἀφιερώσουν στὸ 
Ναό Του. Πραγµατικά, αὐτὸ καὶ ἔκαναν. Ὅταν δηλαδὴ ἡ Μαρία ἔγι-
νε τριῶν ἐτῶν τὴν ἔφεραν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς της στὸ Ναὸ καὶ τὴν πα-
ρέδωσαν στὰ χέρια τοῦ Ζαχαρία τοῦ ἱερέα. Αὐτὸς τὴν ἀγκαλίασε, 
τὴν εὐλόγησε καὶ εἶπε: «Ἐµεγάλυνε ὁ Κύριος τὸ ὀνοµά σου σὲ ὅλες 
τὶς γενεές. Μὲ σένα θὰ εὐλογηθοῦν τὰ ἔθνη καὶ ὁ Κύριος θὰ λυ-
τρώση τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰσραήλ». Καὶ ἀνέβασε τὴν τριετῆ Μαρία στὸ 
ἐσωτερικό του θυσιαστηρίου, ὅπου ὁ Θεὸς τὴν χαρίτωσε. Καὶ εὐ
φράνθηκε ἡ Παναγία καὶ µὲ ἀγαλλίαση ψυχῆς ἐσκίρτησε καὶ ὅλοι 
πνευµατικὰ πανηγύρισαν ποὺ ἔµεινε στὸ Ναὸ τὸν Ἅγιο, γιὰ νὰ ἁγια-
σθεῖ καὶ νὰ γίνει ἀργότερα ἡ Μητέρα τοῦ ἴδιου του Θεοῦ.  

Στὴν εἰκονογράφηση τοῦ γεγονότος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 
βλέπουµε, στὸ κέντρο τὴν Παναγία σὰν µικρὸ τριετὲς κοράσιον, ποὺ 
ὅµως ἔχει ὅλη τὴν ἱερότητα τῆς µέλλουσας Μητέρας τοῦ ΘεοὉ ἱ .ῦε-
ρέας Ζαχαρίας ὁ µετέπειτα πατέρας τοῦ Προδρόµου, ἔχει ἀκουµπή-
σει εὐλαβικὰ καὶ στοργικὰ τὸ χέρι τοῦ ἐπάνω στὴν κεφαλή της. Τὴν 
εὐλογεῖ καὶ τὴν ὑποδέχεται στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, φορώντας ἐνδύµατα 
λειτουργικὰ καὶ διακριτικό της ἱερωσύνης στὴν κεφαλή του. Ἡ Πα-
ναγία στέκει µὲ ἱερὴ σιγὴ ἀπέναντί του ἔχει τὰ χέρια της σὲ στάση εὐ
λαβικὴ καὶ συγχρόνως κινητικὴ ἀπέναντί του, ποὺ δηλώνει τὴν προ-
θυµία καὶ τὴν χαρὰ τῆς προσελεύσεώς της στὸν Ναὸ τοῦ Κυρίου. Αὐ
τὸ εἶναι τὸ σχέδιο καὶ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προαιώνια βουλή 
του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 
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Τὸ ἴδιο εὐλαβικὰ καὶ µὲ ἱερὴ συγκίνηση εἰκονίζονται καὶ οἱ γέροντες 
γονεῖς τῆς Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννα. Τὴν παραδίδουν στὰ χέρια τοῦ Ζαχα-
ρία µὲ µία κίνηση πολὺ ἐκφραστική, ποὺ δηλώνει τὴν προθυµία τους 
νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ὑπόσχεσή τους στὸ Θεὸ καὶ νὰ τοῦ ἀφιερώσουν 
τὸ µονάκριβο παιδί τους, ποὺ τὸ ἀπέκτησαν µετὰ ἀπὸ πολλῶν χρό-
νων προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ σὲ γῆρας προχωρηµένο. Ὅµως ἡ ἀγά-
πη στὸ Θεὸ ἐπισκιάζει τὰ σπλάχνα τῆς στοργῆς τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης. Ἔχουν στραµµένα τὰ βλέµµατά τους στὴν παιδίσκη τοὺς Μαρί-
α, προσέχοντας τὴν µὲ πολὺ συγκίνηση. 

Πίσω τους βλέπουµε πολλὲς νεάνιδες, νὰ κρατοῦν λαµπάδες ἀναµµέ-
νες καὶ νὰ προπέµπουν τὴν Παναγία ὁδηγώντας τὴν στὸ Ἱερό, ὅπου ἔ
µεινε σὰν περιστερὰ ἠγιασµένη καὶ ἔγινε ἡ λαµπάδα τοῦ Θεοἡ ,ῦ κα-
τοικία Του, ὁ ναός Του, τὸ θυσιαστήριο καὶ ἡ λατρεία ἡ ζῶσα καὶ κα-
θαρά. 
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ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 

Ανακοινώνουµε ότι από την Τετάρτη 3 Νοεµβρίου  µε την βοήθεια 
του Θεού  αρχίζει και πάλι  το κατηχητικό µας Σχολείο.   

Το κατηχητικό µας φέτος  θα 
γίνεται : κάθε Τεταρτη  στις 
4:00 - 4:45 µ. µ.  και θα  
γίνονται δεκτά παιδιά των τάξεων 
Δ, Ε, και Στ Δηµοτικού Σχολείου 
αλλά και όσα παιδιά Γυµνασίου 
επιθυµούν.   
-Η  κάθε συνάντηση θα διαρκεί 45 
λεπτά, για αυτό παρακαλούνται οι 
γονείς όπως φροντίζουν την 
έγκαιρη µεταφορά και έγκαιρη 

παραλαβή των παιδιών από την αίθουσα του κατηχητικού. 
-Στις συναντήσεις µας, θα λαµβάνονται  όλα τα απαραίτητα 
προληπτικά µέτρα υγιεινής και ατοµικής προστασίας. 
-Στη πρώτη  συνάντηση, Τετάρτη 3 Νοεµβρίου  θα τελέσουµε 
αγιασµό για αυτό και καλούνται όλα τα παιδιά αλλά και οι γονείς 
τους αν το θέλουν στην αίθουσα κατηχητικών στις 4:00 µ.µ. 

Θερµή παράκληση όπως ενισχύσετε τα παιδιά σας να έρχονται στο  
κατηχητικό, µέσα από το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να µάθουν 
ωφέλιµα πράγµατα για την ψυχή τους και να έλθουν πιο κοντά στον 
Χριστό και στην Εκκλησία. Η ψυχή των παιδιών µας είναι ό,τι 
πολυτιµότερο έχουµε! 

Υπεύθυνοι κατηχητές: 
π. Μιχαήλ Νικολάου    τηλ: 99527607  
Παναγιώτα Μούζουρα       τηλ: 99159720 
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ΤΟΝ ΜΗΝΑ  ΝοΕµβριο ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

  
3 Νοεµβρίου Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου και Αγίων 
Αναργύρων Κοσµά και Δαµιανού   
 – Πανηγυρικός Εσπερινός στην Μεγάλη Εκκλησία και Θεία 
Λειτουργία την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο κοιµητήριο . 

3 Νοεµβρίου Παρακλητικός Κανόνας και ΑΓΙΑΣΜΟΣ στον Άγιο 
Νικηφόρο τον Λεπρό   ( Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 5:00 µ. µ) 

7 Νοεµβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ  

8 Νοεµβρίου Σύναξις Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 -Μεγάλη Εκκλησία 

9 Νοεµβρίου  Νεκταρίου Πενταπόλεως - Μεγάλη Εκκλησία 

10 Νοεµβρίου Παρακλητικός Κανόνας και Εσπερινός στον Άγιο 
Νικηφόρο τον Λεπρό   ( Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 4:30 µ.µ 

11 Νοεµβρίου Αγίων Μηνά , Βίκτωρος και Βικεντίου και Αγίου 
Αρσενίου του Καππαδόκου  
( Εσπερινός και Λειτουργία στην Εκκλησία Αγίου Νικηφόρου) 

13 Νοεµβρίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του   Χρυσοστόµου 
                       - Μεγάλη Εκκλησία 

14  Νοεµβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ  
 Αποστόλου Φιλίππου  

15  Νοεµβρίου Αγίων Οµολογητών, Πρωινή Λειτουργία -  Μεγάλη 
Εκκλησία (Από σήµερα αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων) 
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16  Νοεµβρίου Αγίου Αποστόλου Ματθαίου Ευαγγελιστού 
Πρωινή Λειτουργία -  Μεγάλη Εκκλησία 

17 Νοεµβρίου Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας 
 Πρωινή Λειτουργία -  Μεγάλη Εκκλησία 

17 Νοεµβρίου Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον 
Λεπρό   ( Εκκλησία Αγ. Νικηφόρου  -  Ώρα 5:00 µ. µ) 

18 Νοεµβρίου Πλάτωνος και Ρωµανού µαρτύρων .  
Πρωινή Λειτουργία -  Μεγάλη Εκκλησία 

20 Νοεµβρίου Προερτια Εισοδίων Θεοτόκου και  Αγίου Σωζοµένου 
– Μεγάλη Εκκλησία 
 ( τέλεση µνηµοσύνων, αφού την Κυριακή δεν τελούνται 
µνηµόσυνα λόγω της εορτής .  

21 Νοεµβρίου ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

21-22 Νοεµβρίου. Ώρα 7:µ.µ.  Αγρυπνία στο Ακάκι: πρὸς τιµὴν 
τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη προεξάρχοντος του 
Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου .  
( όσοι επιθυµούν µπορούν να γράψουν εορτές που θα τις µεταφέρουµε 
στην Αγρυπνία.) 
   
23 Νοεµβρίου Αµφιλοχίου Ικονίου. 
Πρωινή Λειτουργία -  Εκκλησία Αγίου Γεωργίου (κοιµητήριο)  

24 Νοεµβρίου Κλήµεντος ιεροµάρτυρος. 
Πρωινή Λειτουργία -  Εκκλησία Αγίου Γεωργίου (κοιµητήριο)  

25 Νοεµβρίου Αγίας Αικατερίνης και Απόδοση των Εισοδίων  
Θεοτόκου    - Μεγάλη Εκκλησία 
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26 Νοεµβρίου Στυλιανού του Παφλαγόνος  - Μεγάλη Εκκλησία 

27 Νοεµβρίου Αγίου Ιακώβου του Μεγαλοµάρτυρος του Πέρσου. 
(Όρθρος και Λειτουργία στην Εκκλησία Αγίου Νικηφόρου) 

28 Νοεµβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ 
 Στεφάνου του νέου και Ειρηνάρχου µάρτυρος. 

29 Νοεµβρίου Αγίου Φιλουµένου του Κυπρίου   
  -Μεγάλη Εκκλησία                                          

30 Νοεµβρίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου 
                        -Μεγάλη Εκκλησία 
               
Ώρα ενάρξεως Εσπερινού         4:30  µ. µ  
Ώρα ενάρξεως Παρακλήσεων    5:00  µ. µ  
Ώρα ενάρξεως Όρθρου           6:30 π. µ 
Ώρα πρωινής Θείας Λειτουργίας 6:00 π. µ έως 7:30 π.µ 

Αριθμός λογαριασμού του υπό ανέγερση  Παρεκκλησίου Αγίου 
Νικηφόρου του Λεπρού  , για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορά – 
κατάθεση για την αποπεράτωση  : 
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
– ΙΒΑΝ : CY 15 0050 0161 0001 6101 G4364601

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Πατήρ Μιχαήλ Νικολάου :      99527607 
Πατήρ Φοίβος Φοίβου :           99693824 
Νεωκόρος Ανδρέας Λεανζής : 99916911 
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Εντυπο για σαρανταλειτουργο 
Αγαπητοί Ενορίτες  

Η τέλεση του Ιερού Σαρανταλείτουργου κατά 
τ η ν δ ι ά ρκ ε ι α τ η ς Σαρακοσ τ ή ς των 
Χριστουγέννων είναι µία αξιόλογη λειτουργική 
και πνευµατική εµπειρία και η συµµετοχή σας 
σ΄ αυτό αποτελεί   ιδιαίτερη   ευλογία για σας 
και την οικογένεια σας.  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνει στην 
Εκκλησία µας Σαρανταλείτουργο πριν από την 
εορτή των Χριστουγέννων, από 15 Νοεµβρίου 
έως 25 Δεκεµβρίου σύµφωνα µε το πιο πάνω 
πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό έχουµε τυπώσει 
ειδικά δίπτυχα για να γράψουν όσοι επιθυµούν  τα ονόµατα των 
ζώντων και τεθνεώτων τους. Τα δίπτυχα έχουν αποσταλεί µαζί το 
περιοδικό µας σε όλα τα σπίτια . 
Παρακαλούµε όπως, αφού συµπληρωθούν  παραδοθούν µέχρι 15 
Νοεµβρίου. 
Τέλος υπενθυµίζουµε ότι η νηστεία της Σαρακοστής των 
Χριστουγέννων αρχίζει µαζί µε το Σαρανταλείτουργο 15 Νοεµβρίου . 
Από 15 έως έως 12 Δεκεµβρίου Εκτός Τετάρτης και Παρασκευής  
µπορούµε να τρώµε Ψάρι.  
Σας Ευχόµαστε καλή Σαρακοστή 
και Καλή Δύναµη στον Πνευµατικό σας αγώνα 

Το παρόν έντυπο Πεντάτρουλλη Νοέµβριος 2021, εκδόθηκε  εις 
µνήµη  της Δέσπως Πέγκα µε έξοδα της οικογένειας της. 
Το µνηµόσυνο του θα  τελεστεί την Κυριακή 14 Νοεµβρίου. 
Θερµά ευχαριστούµε την οικογένεια για την προσφορά της. 

Παρόµοιες εισφορές για το περιοδικό µας  
γίνονται δεκτές και θα δηµοσιεύονται. 
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