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«H πιξ αληθιμή γέμμηρη ςξσ Χοιρςξύ 
 γίμεςαι ρςημ καοδιά ςξσ αμθοώπξσ» 

Γέξνληνο Διηζαίνπ ηκωλνπεηξίηε 

  Έθζαζε θαη θέηνο ε ενξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ θαηά θαηά ηνλ 

Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε, «αλ ην Πάζρα είλαη ε ιακπξνηάηε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ ενξηή», ηα Υξηζηνύγελλα βεβαίσο είλαη «ε 

ζπγθηλεηηθωηάηε». Καη ζηελ αθνινπζία ηεο 25εο ηνπ Γεθεκβξίνπ, θαη ζηε 

Θεία Λεηηνπξγία ηεο ενξηήο, ζα πκλήζσκε ην κέγηζην απηό γεγνλόο ηεο 

γελλήζεσο θαη ελαλζξσπήζεσο ηνπ Θενύ-Λόγνπ, πνπ ράξηλ εκώλ έγηλε 

όκνηόο καο θαη ζπλαλεζηξάθε κεζ’ εκώλ. 

Ζ πην αιεζηλή γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ γίλεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ, 

όπσο ην έδεζαλ, ην πεξηέγξαςαλ θαη ην κεηέδσζαλ νη λεπηηθνί παηέξεο 

καο. «Ο Λόγνο ηνπ Θενύ, πνπ γελλήζεθε ηόηε θαηά ζάξθα ζηελ Βεζιεέκ, 

γελληέηαη εθνύζηα θαηά πλεύκα από θηιαλζξωπία γη’ απηνύο πνπ ζέινπλ. Καη 

γίλεηαη βξέθνο θαη ζρεκαηίδεη ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ηνπο κε ηηο αξεηέο. Καη 

θαίλεηαη ηόζν, όζν γλωξίδεη όηη κπνξεί λα δεί εθείλνο πνπ Τνλ δέρεηαη… 

Βιέπνληαο κε ζνθία ηελ δύλακε ηνπ κπζηεξίνπ ν Απόζηνινο Παύινο ιέεη: 

“Ιεζνύο Χξηζηόο ρζεο θαη ζήκεξνλ ν απηόο θαη εηο ηνπο αηώλαο”, δηόηη 

γλωξίδεη όηη ην κπζηήξην είλαη πάληα λέν θαη πνηέ δελ παιηώλεη, όηαλ 

βηώλεηαη κέζα ζηνλ λνύ» (άγηνο Μάμηκνο ν νκνινγεηήο). 

«Σήκεξα», ιέγεη ζε κία θαηήρεζή ηνπ ν Γ. Αηκηιηαλόο ηεο ηκσλόπεηξαο, 

«είλαη ζαλ λα γελληόκαζηε εκείο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο πηώζεωο, καο 

μαλαγελλάεη ζήκεξα όινπο ν Χξηζηόο. Δίλαη ε αξρή ηεο αιεζηλήο δωήο ηνπ 

αλζξώπνπ, ε αξρή ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ ππνζηάζεωο, ηεο αηωληόηεηόο ηνπ». 

Ηεζνύο Υξηζηόο. Απηόο ν Ίδηνο είλαη ε ειπίδα, ην είλαη ηνπ αλζξώπνπ. 

Ζ πην ρεηξνπηαζηή έθθξαζε ηνπ βηώκαηνο ηεο Γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνύ 

απνηππώλεηαη εύγισηηα ζηελ θαηαβαζία ηεο ζ΄ σδήο ηνπ Καλόλνο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ: «Μπζηήξηνλ μέλνλ νξώ θαη παξάδνμνλ· νπξαλόλ ην 

ζπήιαηνλ· ζξόλνλ ρεξνπβηθόλ ηελ Παξζέλνλ· ηελ θάηλελ ρωξίνλ· ελ ω 

αλεθιίζε ν αρώξεηνο, Χξηζηόο ν Θεόο, νλ αλπκλνύληεο κεγαιύλνκελ.». 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξώπνπ ζε απηό ην κπζηήξην πξνϋπνζέηεη ηνλ δήιν 

ηνπ, ηελ αγάπε ηνπ, ην δόζηκό ηνπ, ηελ επηκνλή ηνπ ζε απηό ην αγώληζκα, 

ηνλ θόπν ηεο ζπνπδήο θαη ηελ ππνκνλή ηνπ ζηνπο πεηξαζκνύο. Ώδηλε, 

ιέγεη, ε θύζε. Όκσο γελλήζεθε ν Υξηζηόο. Έηζη κε νδύλε έξρεηαη ζηνλ 
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θόζκν ν άλζξσπνο. Υσξίο θόπν θαη πόλν δελ ππάξρεη ςπρή πνπ είλαη 

δπλαηόλ λα δήζεη. 

Ο Υξηζηόο γελλάηαη ζπλερώο. Γελλάηαη κέζα ζην ζθνηάδη ησλ παζώλ ηεο 

ςπρήο ηνπ αλζξώπνπ, κέζα ζηελ ζησπή ηεο θαξδηάο ηνπ, δηόηη δελ κπνξεί 

λα μεύξεη θαλείο ηη αγώλα, πνηα πάιε, ηη αγσλία, πόζεο θξαπγέο βγαίλνπλ 

από ηελ θαξδηά ηνπ γηα λα γελλεζεί κέζα ηνπ ν Υξηζηόο. Μέξα θαη λύθηα. 

Καλείο δελ κπνξεί λα μέξεη ηνλ πόζν ηεο ςπρήο ηνπ αλζξώπνπ, ηελ 

πξνζεπρή ηνπ «Κύξηε Ιεζνύ Χξηζηέ, ειζέ θαη ζθήλωζνλ ελ εκίλ», δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη ην ηεινύκελνλ ελ ησ αλζξώπσ παξάδνμνλ ζαύκα, πνπ 

επηηειείηαη κε ηελ ράξε ηνπ ηηθηνκέλνπ Υξηζηνύ. 

Δίζε, αγαπεηνί αλαγλώζηεο, θάζε κέξα ν Υξηζηόο λα γελλάηαη ζηηο θαξδηέο 

ησλ αλζξώπσλ. 

Όινη έρνκε αθνύζεη ην κνλαδηθό, ραξκόζπλν κήλπκα ηνπ εξρνκνύ ηνπ 

Μεζζία, ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζείαο Οηθνλνκίαο κε ηελ 

ελαλζξώπεζε ηνπ σηήξνο ηνπ θόζκνπ. Καη όινη έρνκε δερζεί ηελ 

πξόζθιεζε λα πξνζθπλήζσκε ην ζείνλ Βξέθνο. Όινη είκαζηε θιεηνί. Όζνη 

δήζνπλ κε ζέξκε ην κπζηήξηνλ γίλνληαη εθιεθηνί ηνπ Θενύ, «ηέθλα εηο 

πηνζεζίαλ». 

Καη είλαη από ηελ εκέξα ηεο ηζηνξηθήο γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνύ κέρξη ζηηο 

πξόζθαηεο, θαη σο επί ην πιείζηνλ δπζνίσλεο, κέξεο καο, πνιινί νη 

εθιεθηνί ηνπ Θενύ, είλαη νη άγηνη. Οη άγηνη πνπ πάληνηε ήηαλ ηαπεηλνί 

πξνζθπλεηέο ηνπ Υξηζηνύ θαη αδηάιεηπηα θαζάξηδαλ, κε έκπνλν αγώλα, 

άζθεζε θαη πξνζεπρή, ην ζπήιαην ηεο θαξδηάο ηνπο, γηα λα γίλνπλ 

ρξηζηνηόθνη θαη ρξηζηνθόξνη. Απηνί νη ίδηνη, ν πόζνο, ε βηνηή θαη ην 

παξάδεηγκά ηνπο, καο δείρλνπλ ηνλ δξόκν, ηνλ ηξόπν θαη ηελ βίσζε ηνπ 

ππεξθπνύο ζαύκαηνο, καο αλνίγνπλ ηελ πύιε ηεο Δδέκ θαη καο 

απνθαιύπηνπλ ηαο ηνπ Παξαδείζνπ ηξπθάο «έλδνλ ηνπ ζπειαίνπ». 

Αλ ινηπόλ ζηηο κέξεο θαη ζηα ρξόληα πνπ δηαλύνκε γελλάηαη ζηηο θαξδηέο 

καο ν Υξηζηόο, ε επρή «Χξόληα Πνιιά» είλαη θαιή θαη κεζηή, θαη αμίδεη. 

Δπθξόζπλα Υξηζηνύγελλα θαη επνίσλν ην λέν έηνο! 
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ΤΟΝ ΜΗΝΑ δεκεμβριο ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

1 Γεκεμβπίος Νανύκ ηνπ πξνθήηνπ. 

Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίνπ Γεωξγίνπ ζην θνηκεηήξην.  

 

2 Γεκεμβπίος Αγίος Ποπθςπίος Καςζοκαλςβίηος ,  

Αβακούμ πποθήηος  και Αβακούμ Οζίος -  Μεγάιε Δθθιεζία   
 

3 Γεκεμβπίος –  Αγίνπ Θενδνύινπ ηνπ Κππξίνπ.  

-  Μεγάιε Δθθιεζία   
 

Ώπα 4:30 Παλεγπξηθόο εζπεξηλόο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο 

Βαξβάξαο θαη Αγίνπ Ιωάλλνπ ηνπ Γακαζθελνύ 

ζην Παξεθθιεζην  ηεο Αγίαο Βαξβάξαο 

 

4 Γεκεμβπίος   Αγίαπ Μεγαλξμάοςσοξπ Βαοβάοαπ θαη Αγίνπ 

Ησάλλνπ ηνπ Γακαζθελνύ - Παλεγπξηθή  Θεία Λεηηνπξγία ζηε 

κεγάιε Δθθιεζία πξνεμάξρνληνο ηνπ Αξρηκαλδξίηε Ιαθώβνπ.  
(ΣΈΛΔΗ ΑΓΙΑΜΟΤ) 

 

5 Γεκεμβπίος  ΚΤΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΤΚΑ  

Αγίος άββα και Δοπηή Παναγίαρ Γεπόνηιζζαρ 
 

6 Γεκεμβπίος   ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ - Μεγάιε Δθθιεζία 

 

7 Γεκεμβπίος -  Αγίνπ Ακβξνζίνπ Μεδηνιάλσλ  

Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο 

 

8  Γεκεμβπίος Αγίνπ σζζέλνπο θαη Αγίνπ Σπρηθνύ 

Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο 
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Ώπα 4:30 μ.μ Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ζηνλ Άγην Νηθεθόξν ηνλ 

Λεπξό θαη εζπεξηλόο Αγίαο Άλλαο   ( Δκκληζία Αγ. Νικηθόπος) 

 

9 Γεκεμβπίος - ύλλητιρ (ηηρ Θεοηόκος ςπό) ηηρ Αγίαρ Άνναρ.  

Θεία Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ.  

 

10  Γεκεμβπίος Μελά ηνπ θαιιηθειάδνπ   

Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο 

 

11 Γεκεμβπίος Γαληήι ηπιίηνπ , Νόκσλνο θαη Βερηαλνύ Οζίσλ. 

Θεία Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ.  

 

12 Γεκεμβπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΤΚΑ - ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΓΩΝΟ    

(Αγίυν Πποπαηόπυν)  

(Τν Σπκβνύιην Κνηλνηηθήο Δπεκεξίαο θαη ε Δθθιεζία Πεξηζηεξώλαο  

ηεινύλ  ζήκεξα Μλεκόζπλν όιωλ ηωλ Γωξεηώλ θαη Δπεξγεηώλ ηνπο) 

 

13 Γεκεμβπίος Νενθύηνπ , Ηγλαηίνπ, Πξνθνπίνπ θαη Νείινπ , 

θηεηόξσλ ηεο Μνλήο Μαραηξά.  

Πξωηλή Λεηηνπξγία -. Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο  

 

14 Γεκεμβπίος Αγίνπ Θύξζνπ  

Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο 

 

15 Γεκεμβπίος Αγίνπ Διεπζεξίνπ -   Μεγάιε Δθθιεζία   
 

16 Γεκεμβπίος Αγίος Μοδέζηος  και Αγίαρ Θεοθανώρ ηηρ 

Βαζίλιζζαρ     -   Μεγάιε Δθθιεζία      
 

17 Γεκεμβπίος Γαληήι πξνθήηνπ θαη Αγίσλ ηξηώλ παίδσλ , Αγίνπ 

Γηνλπζίνπ Αηγίλεο. - Πξωηλή Λεηηνπξγία - Δθθιεζία Αγίαο Βαξβάξαο 

 

18 Γεκεμβπίος άββαηο ππο ηηρ Υπιζηού Γεννήζευρ 

Θεία Λειηοςπγία - Δκκληζία Αγίος Νικηθόπος ηος Λεππού.  
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19  Γεκεμβπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΣΗ ΥΡΙΣΟΤ ΓΔΝΝΗΔΩ  

Αγίνπ Βνληθαηίνπ κάξηπξνο .  Πξνεόξηηα ηεο ηνπ Υξηζηνύ 

Γελλήζεσο . Μλήκε πάληωλ ηῶλ ἀπ᾿ αἰῶλνο Θεῷ εὐαξεζηεζάληωλ 

ἀπὸ ᾿Αδὰκ ἄρξηο ᾿Ιωζὴθ ηνῦ κλήζηνξνο ηῆο ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ· 

ὁκνίωο θαὶ ηῶλ πξνθεηῶλ θαὶ πξνθεηίδωλ, ἐμαηξέηωο δὲ ηνῦ 

πξνθήηνπ Γαληὴι θαὶ ηῶλ ἁγίωλ ηξηῶλ παίδωλ».   

 

20 Γεκεμβπίος Πξνεόξηηα ηεο ηνπ Υξηζηνύ Γελλήζεσο 

Ιγναηίος ηος Θεοθόπος επιζκόπος Ανηιοσείαρ. - Μεγάιε Δθθιεζία   

 

21 Γεκεμβπίος Πξνεόξηηα ηεο ηνπ Υξηζηνύ Γελλήζεσο - 

Αγίαο Ηνπιηαλήο. - Μεγάιε Δθθιεζία   

 

22 Γεκεμβπίος  Πξνεόξηηα ηεο ηνπ Υξηζηνύ Γελλήζεσο - 

Αγίαρ  Αναζηαζίαρ Φαπμακολςηπίαρ -   Μεγάιε Δθθιεζία   

 

23 Γεκεμβπίος Πξνεόξηηα ηεο ηνπ Υξηζηνύ Γελλήζεσο . 

Σσλ ελ Κξήηε Γέθα Μαξηύξσλ  -   Μεγάιε Δθθιεζία   
 (Θεία θνηλσλία ειηθησκέλσλ ζηα ζπίηηα ηνπο.)   

 

24 Γεκεμβπίος Παπαμονή Υπιζηοςγέννυν - Αγίαρ Δςγενίαρ 

 Ώπα 6:30 π.μ. Αθνινπζία Μεγάιωλ Ωξώλ   Μέγαο Δζπεξηλόο 

ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ   καδί κε ηελ Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ 

Βαζηιείνπ.  
 

Ώπα 4.30. μ.μ  Ακολοςθία  ΑΓΙΟΤ ΔΤΥΔΛΑΙΟΤ ην ηέινο ηνπ 

Αγίνπ Δπρειαίνπ  ζα γίλεη ε αξηνθιαζία ε  ιηηαλεία ηωλ 

Υξηζηνπγέλλωλ. 
 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ   Ώξα 5.00 π.κ εωο 8:00 π.κ 

Όπθπορ και Θεία Λειηοςπγία  Υπιζηοςγέννυν. 
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26 Γεκεμβπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΥΡΙΣΟΤ ΓΔΝΝΗΙΝ 

ΤΝΑΞΙ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.  Όπθπορ και  Πανηγςπική 

Λειηοςπγία πποεξάπσονηορ ηος Μηηποπολίηος Μόπθος 

 (ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΗ ΚΑΣΩΚΟΠΙΑ) 

( ήκεξα ιόγσ ηεο παλήγπξεο δελ ζα ηειέζνπκε κλεκόζπλα) 

 

27 Γεκεμβπίος   Αγίος Ππυηομάπηςπορ  ηεθάνος   
 - Μεγάιε Δθθιεζία  

31 Γεκεμβπίος Ώπα 4:30 Δζπεπινόρ Πεπιηομήρ ηος Υπιζηού και 

Αγίος Βαζιλείος ηος Μεγάλος .  
ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ  Ώξα 7:00 

Όπθπορ και Θεία Λειηοςπγία Μεγάλος Βαζιλείος. 

- Μεγάιε Δθθιεζία  

 (θνπή Βαζηιόπηηηαο ε νπνία είλαη δσξεά ηνπ Εαραξνπιαζηείνπ  

ΛΑ ΦΡΔΕ εηο κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ ΛΟΗΕΟΤ ΚΑΟΤΡΜΑ  ΚΑΗ 

ΣΔΛΗΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΟ) . 

Ώοα εμάονεωπ Δρπεοιμξύ        4:30 μ. μ  
Ώοα εμάονεωπ Όοθοξσ           6:30 π. μ 
Ώοα ποωιμήπ θειαπ Λειςξσογίαπ 6:00 π. μ εωπ 7:30 
 
Αριθμός λογαριασμού του υπό ανέγερση  Παρεκκλησίου Αγίου 

Νικηφόρου του Λεπρού  , για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορά – 

κατάθεση για την αποπεράτωση ή τον εξοπλισμό του Ναού  :  
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΠΡΟΤ 

ΠΕΡΙΣΕΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

– ΙΒΑΝ : CY 15 0050 0161 0001 6101 G4364601 

Σηλέθυνα επικοινυνίαρ: 

Παηήξ Μηραήι Νηθνιάνπ :      99527607 

Παηήξ Φνίβνο Φνίβνπ :           99693824 

Νεσθόξνο Αλδξέαο Λεαλδήο : 99916911 
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ΦιλαμθρωπικΟ παζαρΑκι και καλαμτα 
 

Αλαθνηλώλνπκε όηη ε Δθθιεζία καο δηνξγαλώλεη ηην Κςπιακή 12 

Γεκεμβπίος και ηην Κςπιακή  19 Γεκεμβπίος, Φηιαλζξσπηθό 

παδαξάθη έμσ από ηελ Δθθιεζία κεηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία.  

ην παδαξάθη ζα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, αικπξά θαη γιπθά 

(λεζηήζηκα θαη κε) , δηάθνξα θπηά θαη ινπινύδηα , 

ρξηζηνπγελληάηηθα δώξα θαη 

ζηνιίδηα.  

Καινύληαη όζνη  επηζπκνύλ λα 

πξνζθέξνπλ θάηη είλαη 

εππξόζδεθηνη,  θηάλεη λα ην 

δειώζνπλ πξνεγνπκέλσο ζηελ 

Δθθιεζηαζηηθή επηηξνπή. 

Δππξόζδεθηα επίζεο είλαη θαη 

ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ αγνξά 

ησλ εθζεκάησλ, γηα όζνπο δελ 

κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ θάηη. 
Αλαθνηλώλνπκε  επίζεο όηη ηα 

παηδηά ηνπ θαηερεηηθνύ ηελ 

Παπαζκεςή  24 Γεθεκβξίνπ 

Παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

ζα πάλε  ζηα ζπίηηα ηεο θνηλόηεηαο γηα λα πνπλ ηα θάιαληα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. 

 Όια ηα έζνδα ζα δηαηεζνύλ γηα Φηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο 

καζαίλνληαο έηζη  από ηα παηδηά καο όρη κόλν λα παίξλνπκε  αιιά 

θαη λα δίλνπκε. Όια ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα πάξνπλ ζην 

ηέινο όπσο θάζε ρξόλν αλακλεζηηθά δώξα από ηελ Δθθιεζία. 

Δππξόζδεθηα είλαη όια ηα παηδηά Γπκλαζίνπ θαη Γεκνηηθνύ  .  

 
ΚΑΛΑ και ευλογημεμα 

   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!! 


