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ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ—4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ                                                             
28  ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
ΚΗΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 6: 22-33 
8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

Άγ Άποστόλων Πέτρου και 
Πάυλου τών Πρωτοκορυφαίων 
Άποστόλων 

8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΤΡΙΤΗ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

Σύναξις τών Άγίων Ένδόξων 
Δώδεκα Άποστόλων 

8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΤΕΤΑΡΤΗ  
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Άγ Κοσμά καί Δαμιανού τών 
Άναργύρων 

8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

ΈυαγγελΙκά Άναγνώσματα—  
  ‘Επιστολή –   Γαλ. 5:22-26, 6: 1,2 
   Έυαγγέλιο—  Ματθ. 8: 5-13 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

 stvasiliosbrunswick.com. 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα 

τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση, από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο Καθολικές 

Επιστολές, μέσα στις οποίες να τι προτρέπει τους χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως 

λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8). Δηλαδή εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και 

προσεκτικοί. Διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, περιπατεί με μανία και ζητάει 

ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη και να τον καταπιεί. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος, δίδαξε το 

Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καππαδοκία, στην Ασία και τη Βιθυνία. Κατά 

την παράδοση (που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) έφτασε μέχρι την Ρώμη, όπου επί Νέρωνος 

(54-68μ.Χ.) υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστί, με το κεφάλι προς τα κάτω περί το έτος 64 μ.Χ. 

Ο δε Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας σε ένα χωρίο που ονομάζεται Γίσχαλα και στην αρχή ήταν σκληρός 

διώκτης του Χριστιανισμού. Το 36 μ.Χ. περίπου, όταν κάποτε μετέβαινε στη Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, 

έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε ο Χριστός, ο οποίος τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία ο οποίος τον κατήχησε και 

τον βάπτισε. Έτσι, έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και την ζωή του γι’ αυτό. 

Ονομάστηκε ο πρώτος μετά τον Ένα και Απόστολος των Εθνών, λόγω των τεσσάρων μεγάλων αποστολικών περιοδειών 

του. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνέγραψε 14 επιστολές προς τις Εκκλησίες τις οποίες εκείνος ίδρυσε. 

Τη ζωή του με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς, αν μελετήσει τις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και τις 14 Επιστολές 

του στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται και να λέει: «ζω δε 

ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Προς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δε ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα 

μου ο Χριστός. Και ακόμα, «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» (Προς Κολασσαείς γ΄ 11). Να διευθύνει, δηλαδή, όλες τις 

εκδηλώσεις τις ανθρώπινης ζωής μας ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο (χωρίς να είναι 

απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο) δι’ αποκεφαλισμού στη Ρώμη μεταξύ των ετών 64 - 67 μ.Χ.  

               Τών  Άγίων Ένδόξων Άποστόλων Πέτρου καί Πάυλου    

Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του 
Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη 
Γεννησαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά 
του. Όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς έφθασε στη λίμνη της Γεννησαρέτ 
συνάντησε τους δυο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως 
μετά την κλήση τους, άφησαν τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν.  



Ιερά Λείψανα:  

Η Κάρα του Αγίου Πέτρου βρίσκεται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική Αγίου Ιωάννου Λατερανού Ρώμης. 
Μέρος των Λειψάνων του Αγίου Πέτρου βρίσκονται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική Αγίου Πέτρου Ρώμης. 
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πέτρου βρίσκονται στο ρωμαιοκαθολικό Ναό της Αγίας Πουντεντιάνας                  
Ρώμης και στις Μονές Ιβήρων και Παντελεήμονος Αγίου Όρους. 
Οι αλυσίδες του Αγίου Πέτρου φυλάσσονται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Αγίου Πέτρου «τῶν Δεσμῶν» Ρώμης. 
Η Κάρα του Αγίου Παύλου βρίσκεται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική του Αγίου Ιωάννου Λατερανού Ρώμης. 
Μέρος των Λειψάνων του Αγίου Παύλου βρίσκονται στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό «Ἐκτός τῶν Τειχῶν» 
Ρώμης. 
Ένας εκ των οδόντων του Αγίου Παύλου βρίσκεται στην Συλλογή των Ανακτόρων του Μπάκινχαμ Λονδίνου. 
Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παύλου βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους. 
Η αλυσίδα και το οδοιπορικό ραβδί του Αγίου Παύλου βρίσκεται στο ρωμαιοκαθολικό Παρεκκλήσιο «Φιόρι» της 
Ρώμης. 

 
 
 

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων  
Οι Απόστολοι του Χρίστου θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες 

πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30η Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους που 

αρχικά εξέλεξε ο Κύριος, πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι: Σίμωνας (Πέτρος), Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, 

Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος (Ναθαναήλ), Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο 

αδελφός του Ιακώβου του μικρού και ο Ματθίας, που εξελέγη μέσα στο υπερώο τις παραμονές της Πεντηκοστής, 

σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών, σκιαγραφούμε στις 

ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται υπενθύμιση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και της ηθικής τους, 

που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε, λοιπόν, χρέος και εμείς οι 

αγωνιζόμενοι χριστιανοί, να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για τη διάδοση του σωτηριώδους 

μηνύματος του Ευαγγελίου, που διέπνεε κι αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. 

 

 

 
ΚΗΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 6: 22-33 

 
Τά λόγια τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο, Χριστιανοί μου, δίνουν τή λύση σέ ἕνα σημαντικό 
ἐρώτημα πού ἀπασχολεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τόσο αὐτούς πού ἀγωνίζονται συνειδητά μέσα στό χῶρο τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅσο καί ἐκείνους πού ἀντιμετωπίζουν μέ ἕνα κριτικό πνεῦμα ἤ ἀρνοῦνται τή διδασκαλία της.  
 Ἡ περικοπή βάζει μπροστά μας τό θέμα τῶν ὁρίων ἀνάμεσα στήν πνευματική ζωή καί στήν καθημερινή μέριμνα τοῦ 
βίου. Εἶναι γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουν σαφῶς διαχωρισμένα στό μυαλό τους τά πνευματικά – θρησκευτικά 
τους καθήκοντα ἀπό τή μέριμνα καί τόν ἀγῶνα τῆς καθημερινότητας. 
 
  Πιστεύουν ὅτι ἡ προσπάθεια γιά τήν ἐπιβίωση δέν βρίσκεται σέ καμμιά σχέση μέ τήν πνευματική τους κατάσταση. 
Ἔτσι, τό ἄγχος τῆς καθημερινότητας, τό ἀγωνιῶδες κυνηγητό τῆς ἐπιβίωσης γίνεται πάθος, εἴτε ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
πλούσιος, εἴτε φτωχός. Στήν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς του, τοποθετεῖται πρῶτα ὁ ἀγῶνας τῆς ἐπιβίωσης.  Στό 
φτωχό εἶναι ἡ ἀγωνία γιά τά ἀπαραίτητα, στόν πλούσιο ἡ ἀγωνία γιά τή διατήρηση ἤ τήν αὔξηση τῶν ἀγαθῶν. 
 Ἀσφαλῶς καί μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, ἡ μέριμνα τοῦ βίου, εἰδικά στά δύσκολα αὐτά χρόνια πού περνᾶμε. Ὁ Χριστός μας 
δέν παραβλέπει τήν ἀνάγκη τῆς φροντίδας γιά τίς ὑλικές μας ἀνάγκες.  Μήν ξεχνᾶμε τό θαῦμα μέ τούς πέντε ἄρτους 
καί τά δύο ψάρια.  Ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι ἐκτός τῆς πνευματικῆς τροφῆς τῶν λόγων Του νά χορτάσουν καί 
ὑλικά.  Μᾶς ζητᾶ ὅμως νά ζήσουμε μαζί Του καί μᾶς ρωτάει «γιατί τόσο Ἄγχος;  Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα πώς 
μεγαλώνουν:  δέν κοπιάζουν οὔτε ὑφαίνουν.  Ἄν ὅμως ὁ Θεός ντύνει ἔτσι το ἀγριόχορτο, πού σήμερα ὑπάρχει καί 
αὔριο θά τό ρίξουν στή φωτιά, δέν θά φροντίσει πολύ περισσότερο γιά ἐσᾶς, ὀλιγόπιστοι;» 
 
 Τό βασικό μήνυμα πού βγαίνει ἀπό αὐτούς τούς λόγους εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού θά πρέπει νά δείξουμε στό Θεό. 
Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε ἕνα ἔλλειμμα. Δυσκολευόμαστε νά δείξουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στό Θεό. Κρατᾶμε 
κάτω ἀπό τό δικό μας ἔλεγχο κάθε φροντίδα, κάθε μέριμνα τῆς ζωῆς ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι μόνο ἐμεῖς θά βγάλουμε 
εἰς πέρας κάθε δυσκολία.  
 
 Χριστιανοί μου, ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τή φροντίδα γιά τή ζωή μας, ὅπως μᾶς λέει ὁ Κύριός μας, θά προστεθοῦν 
καί θά ἐξομαλυνθοῦν φτάνει νά γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ζωῆς μας.  Αὐτός ὁ πλοῦτος δέν εἶναι παρά ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτή πού βρίσκεται μέσα μας καί χρειάζεται νά τήν ἀνακαλύψουμε.  Εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ 
μετάνοια καί ἡ διακονία τοῦ συνανθρώπου, πού ὑπαγορεύει ἡ ἀγάπη. Ἄν συμπορευθοῦμε λοιπόν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ 
Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα, ἄν τόν γευθοῦμε μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τότε πραγματικά 
θά μπορέσουμε νά ἀποθέσουμε σέ Αὐτόν κάθε μέριμνα τοῦ βίου καί νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τό ἄγχος τῆς 
καθημερινότητας. ΑΜΗΝ. 

                                                                      
 

 


