
 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ        

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

ΕΝΟΡΙΑ  ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  BRUNSWICK  VIC. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021        

ΤΟΜΟΣ 10  ΤΕΥΧ. 12       

ΕΒΔΟΜ. 13/6—19/6/2021 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  13—19  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 ΚΥΡΙΑΚΗ  
13  ΙΟΥΝΙΟΥ  

    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ                                                     
    ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,  Ίωάν. 17: 1-13 
 
    7.00 πμ      Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
    10.00πμ     Θ. Λειτουργία  

 
ΣΑΒΒΑΤΟ   

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

Ψυχοσάββατο 

    
    7.00 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. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
20  ΙΟΥΝΙΟΥ  

  Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
     Έπιστολή –     Πράξ. 2:  1-11 
     Έυαγγέλιο—   Ίωάν. 7: 37-52, 8: 12 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

  

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

  stvasiliosbrunswick.com. 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

4.00—6.00 μμ,    
Δευτέρα—Παρασκευή 

Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

"τῆς  ̓Εκκκλσσίας ̔  κεααλή είναι ̔  ρριστ́ςς" ΕΕκαεσίους 5,23,,  "ο Υἵςς τοῦ Θεοῦ ̔  Μονογενής",  "Θέςς ἀλσθιν́ςς". ρωρίς 
αυτή τσν πίστσ Εκκκλσσία δεν μπορεί να υπάρξει. Και επειδή οι Άγιοι Πατέρες τσς Α' Οικουμενικῆς Συν́ςδου αυτή τσ 
δογματική αλήθεια κατοχύρωσαν, τους τιμούμε σήμερα μία Κυριακή προ τσς Πεντσκοστής. 
 
Παράλλσλα με τσν ορθή πίστσ, οι Άγιοι Πατέρες διααύλαξαν και τσν εν́ςτστα τσς Εκκκλσσίας και τσν εν́ςτστα των 
πιστών. Γιατί  σ κάθε αίρεσσ  διασπά το  σώμα του ρριστού, που είναι σ Εκκκλσσία και διαταράσσονται οι σχέσεις των 
πιστών μεταξύ τους. Προϋπ́ςθεσσ για τσν εν́ςτστα των πιστών αποτελεί  "σ εν́ςτστα τῆς πίστεως και σ κοινωνία του 
Αγίου Πνεύματος" ́ςπως , κατά τσ θεία Λειτουργία, ζστούμε απ́ς τον Θές  να μας δώσει. 
 
Ακριβώς γι αυτ́ς το σσμαντικ́ς θέμα, τσ νύχτα εκείνσ πριν συλλσαθεί, ́ςπως ακούσαμε στο σσμεριν́ς Εκυαγγέλιο, 
παρακάλεσε ο Ισσούς  τον Θές Πατέρα να διααυλάξει ενωμένους τους μαθστές Του, και κατ' επέκτασσ ́ςλους ́ςσους 
πίστεψαν ή και θα πίστευαν μελλοντικά  σε Αυτ́ςν:  "Πάτερ άγιε, διατήρσσέ τους στήν πίστσ  με τσ δύναμσ του 
ον́ςματ́ςς σου, πού μοῦ χάρισες, ώστε να μείνουν  ἑνωμένοι ὅπως ἐμεῖς".  Εστίχ. 11,.Και προσευχήθσκε  ́ςχι μ́ςνον για 
τους Δώδεκα  Μαθστές Του αλλά και για ́ςλους  ́ςσους θα πίστευαν δια του κσρύγματος των Αποστ́ςλων σε Αυτ́ςν: 
"Προσεύχομαι ὄχι μ́ςνον γι' αὐτούς, ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού μέ τ́ς κήρυγμα αὐτῶν θά πιστεύουν 
σ'  ἐμένα,  ὥστε  νά  εἶναι ὅλοι ἕνα, ὅπως ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος  μ' ἐμένα κι ἐγώ μ' ἐσένα· νά εἶναι καί αὐτοί 
ἑνωμένοι μ' ἐμᾶς, κι ἔτσι ̔  κ́ςσμος νά πιστέψει" ΕΙωάν.17,20-21,. 
 
Όμως, ́ςταν ακούμε τον Ισσού τσν τελευταία  νύχτα προ του Πάθους Του με τ́ςσσ θέρμσ να ικετεύει τον Πατέρα Του για 
τσν δική μας εν́ςτστα μεταξύ μας και με τον Θέςν δεν μπορούμε να μσ συγκινσθούμε; Παρ́ςτι στσν κοινωνία υπάρχει 
έντονσ σ τάσσ των διαιρέσεων, του ανταγωνισμού, τσς εγωκεντρικ́ςτστας, εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε 
παράγοντες εν́ςτστας. Εκν́ςτστας ως μελών του αυτού σώματος, του σώματος του ρριστού      ...../                        

              Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου  
 
Σήμερα  Κυριακή προ τσς Πεντσκοστής, τιμούμε  τσν μνήμσ των αγίων 318 Πατέρων τσς 
Α' Οικουμενικής Συν́ςδου, που συνήλθε στσ Νίκαια τσς Βιθυνίας το 325 μ.ρ. Η Αγία αυτή 
Σύνοδος καταδίκασε τσν αίρεσσ του Αρείου, που δεν δεχ́ςταν τον Ισσού ρριστ́ς ως 
αλσθιν́ς Θές και θέσπισε το Σύμβολο τσς Πίστεως, το οποίο είναι γνωστ́ς και ως 
"Σύμβολο Νικαίας".  Με  αυτ́ς, σε κάθε θεία Λειτουργία, αλλά και σε άλλες Ιερές 
Ακολουθίες  διακσρύττουμε  συνοπτικά τα κύρια σσμεία τσς ορθής Πίστεως.  Τσν 
ερχ́ςμενσ Κυριακή τσς Πεντσκοστής εορτάζουμε τσν ίδρυσσ τσς Εκκκλσσίας. Αλλά 



του σώματος τσς Εκκκλσσίας. Ο Απ́ςστολος Παύλος με π́ςνο απευθύνεται στους χριστιανούς τσς Κορίνθου και τους 
παρακαλεί να μσν έχουν προστριβές  μεταξύ τους, αλλά  ειρήνσ και εν́ςτστα: "Σᾶς παρακαλῶ ἀδελαοί, στ́ς ὄνομα  τοῦ 
Κυρίου μας Ἰσσοῦ ρριστοῦ, νά εἶστε ὅλοι σύμαωνοι μεταξύ σας καί νά μή ὑπάρχουν ἀνάμεσά σας διαιρέσεις, ἀλλα ́ νά εἶστε 
ἑνωμένοι μέ μία σκέψσ καί μέ ένα αρ́ςνσμα" ΕΑ' Κορ. 1,10,. Καί  στούς Γαλάτες γράαει με αυστσρ́ςτστα για το θέμα τσς 
μεταξύ τους εν́ςτστας: "Ἄν δαγκάνετε καί τρῶτε ̔  ἕνας τ́ςν ἄλλον, προσέξετε μήπως ἀλλσλοεξοντωθεῖτε" ΕΓαλ. 5,15,. 
Ακ́ςμσ και απ́ς τσ αυλακή του στσ Ρώμσ, ο Απ́ςστολος  Παύλος ενδιααέρεται για τσν εν́ςτστα των χριστιανών: "Νά ζεῖτε μέ 
ταπείνωσσ, πράςτστα, ὑπομονή· νά ἀνέχεστε μέ ἀγάπσ ̔  ἕνας τον ἄλλον καί νά προσπαθεῖτε νά διατσρεῖτε, μέ τήν εἰρήνσν 
πού σᾶς συνδέει μεταξύ σας τήν ἑν́ςτστα πού δίνει τ́ς Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ" ΕΕκαεσίους 4, 2-3,. 
 
ρρέος ́ςλων μας, λοιπ́ςν, να καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθεια για να διατσρούμε τσν ειρήνσ και τσν εν́ςτστα μεταξύ μας, 

ως μέλσ του σώματος τσς Εκκκλσσίας. Και  για να γίνει αυτ́ς κατορθωτ́ς, να ενδιααερ́ςμαστε να γνωρίζουμε ́ςλο και 

περισσ́ςτερο   τις αλήθειες τσς πίστεώς μας, να μελετάμε τον λ́ςγο του Θεού  και να προσευχ́ςμαστε να μας ενισχύει ο 

Κύριος με τσν αωτιστική, αγιαστική και ενοποίς δύναμσ του Αγίου Πνεύματος.  

 

 
    

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ  ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,  Ίωάν. 17: 1-13 
 
               «Ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς» (Ἰω. ιζ’ 13). 
 
            Ἀδελαοί, ̔  ἀναστάς καί ἐν δ́ςξῃ ἀναλσαθείς ἀα᾿ ̔ μῶν εἰς τούς οὐρανούς Κύριος θέλει οἱ χριστιανοί νά εἴμαστε 
χαρούμενοι. Νά ἔχουμε στ́ς ἐσωτερικ́ς μας τελεία καί ἀναααίρετσ χαρά. Νά εἶναι ἀσκίαστσ καί ἀγέραστσ ̔  χαρά ̔  δική μας. 
Ἡ θεία διδασκαλία Του ὀνομάζεται «εὐαγγέλιον», δίςτι εἶναι εὐχάριστσ ἀγγελία, πανευαρ́ςσυνο μήνυμα χαρᾶς, σωτσρίας 
καί λυτρώσεως. Ἀλλά καί ̔  ἀρχιερατική προσευχή Του ἀποθσσαυρίζει εἰδικ́ς αἴτσμα  πρ́ςς τ́ςν οὐράνιο Πατέρα Του, νά 
ἔχουμε οἱ μαθστές Του τή δική Του χαρά πεπλσρωμένσ στίς καρδιές μας. Ἐπίσσς ̔  θεῖος ἀπ́ςστολος Παῦλος μᾶς 
προτρέπει νά εἴμαστε πάντοτε χαρούμενοι. «ραίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ χαίρετε». 
 
            Ποῦ βρίσκεται τ́ς μυστικ́ς τῆς χαρᾶς τῶν χριστιανῶν; Γιατί οἱ πιστοί χριστιανοί χαίρονται ἐν Κυρίῳ πάντοτε; 
 
            «Ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς». 
 
            Ἡ πρώτσ αἰτία τῆς χαρᾶς τῶν χριστιανῶν εἶναι ὅτι συνδέονται προσωπικά μέ τ́ς Σωτήρα ρριστ́ς πού εἶναι ̔  πσγή 
τῆς χαρᾶς.  Ὅσοι δέν γνωρίζουν τ́ςν ρριστ́ς, παλεύουν μ́ςνο μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Καί εἶναι πολύ αυσικ́ς νά 
κουράζονται, νά ἀπογοστεύονται ἤ καί νά ἀπελπίζονται. Ἐνῶ οἱ πιστοί χριστιανοί ἐμπιστεύςμαστε τή ζωή μας ἅπασα καί 
τήν ἐλπίδα μας  στ́ςν Κύριο.  Ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας στ́ς Θές σάν ἄγκυρα πού μᾶς ἀσααλίζει. Διά τῆς μετανοίας καί ἱερᾶς 
ἐξομολογήσεως εἰρσνεύουμε μέ τ́ς Θές καί ἀπολαμβάνουμε γαλήνσ ψυχῆς, καί ἀνάπαυσσ. Διά τῆς θείας κοινωνίας 
παίρνουμε στήν καρδιά μας τ́ςν ρριστ́ς, πού εἶναι ̔  πνοή μας, ̔  ζωή μας καί τ́ς ἀγαλλίαμά μας! Γιν́ςμαστε χριστοάςροι καί 
θεοάςροι! Διά τῆς προσευχῆς ἔχουμε τ́ς μέγα προν́ςμιο νά συνομιλοῦμε μέ τ́ς Θές! Τ́ςν ἀποκαλοῦμε Πατέρα! Διά τῆς 
μελέτσς τοῦ θείου λ́ςγου ἐντρυαοῦμε στά «ὑπέρ μέλι καί κσρίον γλυκύτερα λ́ςγια τοῦ Θεοῦ» Ἐπίσσς μέσα στήν Ἐκκλσσία 
ἀπολαμβάνουμε οἱ πιστοί χριστιανοί τούς ἀγλαούς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἕνας ἀπ́ς τούς ̔ ποίους εἶναι ̔  χαρά. 
«Ὁ δέ καρπ́ςς τοῦ πνεύματος ἐστί χαρά»! 
 
            Ἡ δεύτερσ αἰτία τῆς χαρᾶς τῶν χριστιανῶν εἶναι ̔  ἀγαθή συνείδσσσ. Οἱ πιστοί χρστιανοί ἔχουν ἥσυχσ τή συνείδσσή 
τους κι αὐτ́ς τούς δίνει πολύ μεγάλσ χαρά. Αὐτή τή γλυκειά ἐμπειρία τῆς ἀκατάγνωστσς συνειδήσεως δέν τήν ἔχουν οἱ 
ἄνθρωποι πού ζοῦν μακριά ἀπ́ς τ́ς ρριστ́ς.  Ὅσοι εἶναι δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ἔχουν τή συνείδσσή τους ἀναστατωμένσ, τ́ςν 
οὐραν́ς τῆς ψυχῆς τους συννεαιασμένο, τ́ς μάτι τους σκοτειν́ς, τ́ς βλέμμα τους θολ́ς. Βασανίζονται ἀπ́ς τίς τύψεις τῆς 
συνειδήσεως. Ἔχουν πλούτσ καί δέν τά χαίρονται, δίςτι ̔  καρδιά τους εἶναι ααρμακωμένσ ἀπ́ς τήν ἁμαρτία. Ξαπλώνουν νά 
κοιμσθοῦν καί δέν τούς πιάνει γλυκ́ςς ὕπνος, δίςτι κινοῦνται τά πάθσ καί τούς ἀναστατώνουν. Ἀπεναντίας, ὅσοι ζοῦν 
σύμαωνα μέ τ́ς θέλσμα τοῦ Θεοῦ ἔχουν τή συνείδσσή τους ἀναπαυμένσ, εἶναι μεταξύ τους ἀγαπσμένοι, τρῶνε γλυκ́ς ψωμί 
στ́ς σπίτι τους, χαίρονται τήν οἰκογένειά τους, τά παιδιά τους. Ἡ ἀκατάγνωστσ συνείδσσσ γεμίζει τίς ψυχές τους μέ 
ἀγαλλίασσ καί εὐαροσύνσ. Κάνουν ἐλεσμοσύνες καί ̔  καρδιά τους γεμίζει ἀπ́ς χαρά! Εκὐεργετοῦν τούς συνανθρώπους τους 
καί αἰσθάνονται πλουσίςτεροι! Δίςτι μοιρασμένσ χαρά εἶναι διπλή χαρά καί μοιρασμένσ λύπσ μισή λύπσ! 
 
            Ἡ τρίτσ χαρά τῶν χριστιανῶν εἶναι ̔  πρ́ςγευσσ τοῦ Παραδείσου. Οἱ πιστοί προγεύονται ἀπ́ς τήν παροῦσα ζωή τή 
γλυκύτστα τοῦ Παραδείσου. Ἀπολαμβάνουν οὐράνιες καί θεῖες ἀπολαύσεις, τ́ς ἄρωμα τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγίςτστος. Ἡ 
πρ́ςγευσσ τῆς μακαρίςτστος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ πλσμμυρίζει τίς καρδιές τους μέ χαρά πνευματική, χαρά ἁγία, χαρά 
πλήρσ καί τελεία, χαρά πού ἀρχίζει ἀπ́ς τή ζωή αὐτή, ἀλλά θά συνεχίζεται στήν ἀτελεύτστσ αἰωνίςτστα. Προσδοκοῦμε οἱ 
πιστοί χριστιανοί νά δοῦμε τ́ςν Κύριο τῆς δ́ςξσς πρ́ςσωπο πρ́ςς πρ́ςσωπο, γιά νά χορτάσουμε ἀπ́ς εὐαροσύνσ. 
«ρορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀαθῆναι μοι τήν δ́ςξαν σου. 
 
            «Ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς». 
 
            Ἀδελαοί, οἱ πιστοί ζῶντας ἐν ρριστῷ Ἰσσοῦ χαιρ́ςμαστε τή χαρά τοῦ ρριστοῦ, τή χαρά τοῦ Παραδείσου, τή χαρά τῆς 
ἀναπαυμένσς συνειδήσεως, τήν χαρά τήν πεπλσρωμένσ, τήν ἀνεκλάλστσ καί δεδοξασμένσ. Κι ὅπως οἱ πρῶτοι μαθστές τοῦ 
ρριστοῦ μετά τήν ἔνδοξσ Ἀνάλσψσ τοῦ Κυρίου μας ἐπέστρεψαν στήν Ἱερουσαλήμ «μετά χαρᾶς μεγάλσς», πάρα πολύ 
χαρούμενοι, «καί ἦσαν διαπαντ́ςς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τ́ςν Θέςν», ἔτσι κι ἐμεῖς νά ἐπιστρέψουμε 
χαρούμενοι στά σπίτια μας! Νά λατρεύουμε τ́ςν ἅγιο Θές διά τοῦ ἁγιοτάτου μυστσρίου τῆς θείας Εκὐχαριστίας! Νά μελετοῦμε 
τ́ςν λ́ςγο τοῦ Θεοῦ ̔ μέρα καί νύκτα! Νά καλλιεργοῦμε τ́ς χάρισμα τῆς προσευχῆς! Νά βαδίζουμε τήν εὐθεία ̔ δ́ς τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀξιωθοῦμε, ὅταν μᾶς καλέσει κοντά του ̔  Κύριος, νά θεωροῦμε τή δ́ςξα Του, νά θεωροῦμε τοῦ 
θείου προσώπου Του τ́ς κάλλος τ́ς ἄρρστον, καί νά ἀπολαμβάνουμε τά ἀσύγκριτα ἀγαθά τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν εἰς 
αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν. 
 


