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Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, που φροντίζει πάντοτε για το γένος των ανθρώπων, βλέποντας σαν φιλόστοργος 
πατέρας το πλάσμα των χεριών Του να σκλαβώνεται κάθε μέρα και να τυραννιέται από το διάβολο, να υποδουλώνεται 
στα πάθη της ατιμίας και να βρίσκεται στο ζυγό της ειδωλολατρίας, θέλησε να στείλει τον Υιό Του τον μονογενή, τον Κύριό 
μας Ιησού Χριστό, για να το ελευθερώσει από τα χέρια του διαβόλου. Επειδή όμως θέλησε να μην γίνει αντιληπτό το 
Μυστήριο αυτό όχι μόνο από το διάβολο, αλλά κι απ ’ αυτές τις αγγελικές δυνάμεις, το ανέθεσε σ’ έναν από τους 
αρχαγγέλους τον ένδοξο Γαβριήλ. Ταυτόχρονα φρόντισε από πριν να γεννηθεί και να διαφυλαχθεί άσπιλη και αμόλυντη 
δια του Αγίου Πνεύματος η Αγία Παρθένος ως άξια για ένα τέτοιο μεγάλο καλό.  

Έξι μήνες μετά την σύλληψη του τιμίου Προδρόμου ο Θεός έστειλε τον αρχάγγελο Γαβριήλ στην πόλη Ναζαρέτ της 
Γαλιλαίας προς την Παρθένο Μαρία. Η Παρθένος Μαρία είχε βγει από το Ναό τέλεια κόρη πλέον, πριν από τέσσερις 
μήνες, όπως λέει η παράδοση των πατέρων, και ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ. Ήλθε λοιπόν ο Άγγελος στη 
Ναζαρέτ και της λέει˙ Χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη απ’ όλες τις χάρες (απ’ όλη τη χάρη)˙ ο Κύριος είναι μαζί σου. 
[Ευλογημένη είσαι συ ανάμεσα στις γυναίκες… Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός 
θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου]. Κι αυτή είπε˙ Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό σε μένα; Κι αυτός 
απάντησε˙ Θα έλθει σ’ εσένα το Άγιο Πνεύμα και θα σε σκεπάσει η Δύναμη του Υψίστου. Και εκείνη απάντησε˙ Είμαι 
δούλη του Κυρίου πρόθυμη, ας γίνει σ’ εμένα σύμφωνα με τον λόγο σου. Και τότε ταυτόχρονα με τον λόγο του αγγέλου 
και το δικό της συνέλαβε στην άχραντη μήτρα της υπερφυσικώς τον Υιό και Λόγο του Θεού του Υψίστου, που είναι και η 
ενυπόστατη Σοφία Του και δύναμη, με την επισκίασή Του και με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος.                   ...../  
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0490 378 215 

 

 

Ιστοσελίδα: 

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. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
21  ΜΑΡΤΙΟΥ 

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Ίωάν. 1, 43-51 
   7.30 πμ      Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

 

(ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ) 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       

Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                            
καί τήν πίστι μας. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
22   ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

 

8.45 πμ—Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου 
10.00  πμ— Σύναξη των ηλικιωμένων στο Hall. 

     5.00 μμ— Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου  

ΤΡΙΤΗ 
23   ΜΑΡΤΙΟΥ 

5.00 μμ— Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου                          

ΤΕΤΑΡΤΗ 
24   ΜΑΡΤΙΟΥ 

     5.00 μμ—Έσπερινός 

ΠΕΜΤΗ 
25  ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
Έυαγγελισμός 

 της Ύπεραγίας Θεοτόκου 

 7.30πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
 

    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ 
 7.30—8.30μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
26   ΜΑΡΤΙΟΥ 

     6.30 μμ—  Β’ Χαιρετισμοί της Παναγίας 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
28  ΜΑΡΤΙΟΥ 

  Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
     ‘Επιστολή –   Έβρ. 1: 10-14, 2: 1-3 
      Έυαγγέλιο—  Μάρκ. 1: 1-12 

Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου  

Τῇ ΚΕ΄ τοῦ μηνὸς Μαρτίου ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 



Η μακαρία Παρθένος Μαριάμ, λοιπόν, έχοντας μέσα στα σπλάγχνα της Αυτόν που δεν Τον χωράει το σύμπαν, έφυγε 
βιαστικά από την Ναζαρέτ για κάποια πόλη στα ορεινά της Ιουδαίας,[3] όπου κατοικούσε το ευλογημένο ανδρόγυνο ο 
Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Σκοπός της ήταν να βρει την Ελισάβετ, που ήταν συγγενής της, και να τη συγχαρεί για την 
εγκυμοσύνη της γεροντικής της ηλικίας, την οποία πληροφορήθηκε από τον άγγελο. Περισσότερο όμως για να της 
διηγηθεί τα μεγάλα και θαυμαστά που ευδόκησε και έκαμε σ ’ αυτήν ο παντοδύναμος Θεός.  

Η Ελισάβετ μόλις άκουσε το χαιρετισμό της Παρθένου αισθάνθηκε ότι το εξάμηνο βρέφος στα σπλάγχνα της σκίρτησε 
από χαρά μέσα στην κοιλιά της. Και με το σκίρτημα αυτό, πριν ακόμα ιδεί το φως της ζωής, προφητεύει την ανατολή του 
νοητού Ηλίου (του Χριστού). Αμέσως τότε η γερόντισσα Ελισάβετ, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αναγνώρισε την 
Παρθένο Μαριάμ σαν μητέρα του Κυρίου και Θεού μας και δοξολόγησε μεγαλόφωνα το Χριστό που έφερε στα σπλάγχνα 
της. Και η Παρθένος Μαρία πλημμυρισμένη από την αγαλλίαση που της έδωσε το Άγιο Πνεύμα, έψαλλε την ωδή της 
Θεοτόκου που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη και αναφέρει τα εξής: «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο και ευφραίνεται το 
πνεύμα μου για τον Θεό και Σωτήρα μου…» (Λουκ. α, 39-55). Από τότε πραγματοποιήθηκε το μυστήριο της οικονομίας 
του Θεού Λόγου για την δική μας σωτηρία και απολύτρωση. 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Ίωάν. 1, 43-51 

 

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓ. ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ 

  

Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Ορθοδοξία μας 

  

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι... Άγιοι. Θέλουν όμως να γίνουν!! Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Χριστιανοί δεν 
έχουν... ελαττώματα ή κακίες. Προσπαθούν όμως να τα αποβάλουν!! 

  

Πράγματα που δεν τα κάνουν οι «άλλοι», οι εχθροί της εκκλησίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δε γίνονται σκάνδαλα στο χώρο της 
εκκλησίας, αλλά και πού δε γίνονται; 

Δε γίνονται στα πολιτικά κόμματα; δε γίνονται στις εταιρείες; δε γίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες; στους συλλόγους; 
Παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι γίνονται και θα γίνονται τέτοια πράγματα. 
 
Αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι οι εφημερίδες, η Τ.V., μιλούν μόνο για τα άσχημα της εκκλησίας που πολλές φορές τα 
εξογκώνουν και άλλες τόσες τα κατασκευάζουν από το τίποτα. Γιατί αυτή η άδικη συμπεριφορά; Γιατί επιμένουν συνειδητά 
σ' αυτή την μερική, άρα ψεύτικη εικόνα; 
 
Υπάρχουν γεροντάδες που έχουν γίνει γνωστοί στα πέρατα του κόσμου, στόμα με στόμα, χωρίς ποτέ κάποια εφημερίδα ν' 
ασχοληθεί μαζί τους ή να τους αναφέρει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση. Υπάρχουν γεροντάδες που για χάρη τους έρχονται 
άνθρωποι από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από όλα τα μέρη του κόσμου να τους δουν, να 
συζητήσουν, να βοηθηθούν.  

  

Υπάρχουν άνθρωποι χιλιάδες, που διηγούνται τα θαύματα και τις ευεργεσίες, που οι ίδιοι προσωπικά απόλαυσαν απ' 

αυτούς, και με παρρησία διηγούνται τα περιστατικά με λεπτομέρειες, καταθέτοντας με ευγνωμοσύνη την προσωπική τους 

μαρτυρία. 

 

Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι τέτοιοι γεροντάδες, τέτοιοι Άγιοι δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι 

ότι η συνωμοσία της σιωπής των ισχυρών αυτής της γης, γύρω από την ορθοδοξία και τους Αγίους της διαλύεται σαν 

καπνός από τη δύναμη του Θεού. Πάντοτε έτσι γινόταν. Πάντοτε η εκκλησία επολεμείτο είτε φανερά είτε ύπουλα. Πάντοτε η 

εκκλησία θριάμβευε στο τέλος. Έτσι συμβαίνει εδώ και 2,000 χρόνια. Έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον. 

 

Γιατί έτσι προέγραψε τη θριαμβευτική πορεία της μέσα στους αιώνες, ο γλυκύτατος Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο 

μόνος αληθινός Θεός. «επί ταύτη τη πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματ. 

ιστ'18). 

 

Άνθρωποι με ελαττώματα υπάρχουν στην κοινωνία, υπάρχουν και στην εκκλησία. Άνθρωποι καλοί υπάρχουν στην 

εκκλησία, αλλά υπάρχουν και στα πολιτικά κόμματα, και στις θρησκευτικές οργανώσεις, και στις ψεύτικες θρησκείες και 

φιλοσοφίες. Έχει όλος ο κόσμος καλούς ανθρώπους, και ευτυχώς που έχει, γιατί γίνονται παρηγοριά και βοήθεια για το 

περιβάλλον τους. 

 

Όμως Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην ορθοδοξία. 

 

Από το βιβλίο: «ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ» 

του Διονυσίου Φαρασιώτου 

 

http://agiosthomas.gr/index.php/vartholomaios-koytloymoysianos-o-eyaggelismos-tis-yperagias-theotokoy/#_ftn3
http://www.agioritikovima.gr/didaches/geronta-paisiou

