
 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ        

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

ΕΝΟΡΙΑ  ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  BRUNSWICK  VIC. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021        

ΤΟΜΟΣ 10  ΤΕΥΧ. 39 

 ΕΒΔΟΜ. 12/12—18/12//2021 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  12—18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 ΚΥΡΙΑΚΗ  
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Άγ. Σπυπίδωνος,                          
έπ. Τριμυθοūντος  

 

     ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ. 14: 16-24 
     7.00πμ    Όρθρος και Θ. Λειτουργία   
     10.00πμ  Θ. Λειτουργία 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Άγ. Έλευθερίου Ίερομάρτυρος, 
Άνθίας τñς μητρός αύτοū      

    7.30πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία 
 

ΠΕΜΠΤΗ 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Άγ. Διονυσίου, Ζακήνθου,     
έπ Αίγίνης 

    7.30πμ     Όρθρος και Θ. Λειτουργία 

 
Λόγου τοū  COVID, δυστυχῶς δεν μπορέσαμε νά συνεχίσουμε το Κατηχητικό Σχολεĩο. 
Έλπίζουμε με την βοήθεια τοū Θεοū, τοū χρόνου νά λειτουργήσουν ξανά τα  
Κατηχητικά Σχολεĩα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

  Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
     Έπιστολή – Έβρ. 11: 9-10, 32-40 
     Έυαγγέλιο— ΜατΘ. 1: 1-25 

 

 

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. 

Άγ. Διονυσίου, Ζακήνθου, έπ Αίγίνης 
 

Ἀπολυτίκιον  
 
Τῆς Ζακύνθου τὸv γόνον καὶ Αἰγίvης τὸν πρόεδρον, τὸv φρουρὸν μονῆς τὼv Στροφάδωv, Διοvύσιοv 
ἅπαντες, τιμήσωμεv συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρὸς αὐτὸν εἰλικριvῶς· Tαῖς λιταῖς τοὺς τὴv σὴν μνήμην 
ἐπιτελοῦντας σῶσον καὶ βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι· δόξα τῷ 
δωρησαμένῳ σε ἡμῖv, πρέσβυν ἀκοίμητον. 

 
Ερμηνεία 
Ἂς τιμήσωμεν ὅλοι ὁμοῦ οἱ πιστοὶ τὸν Διονύσιον τὸν ἐκ Ζακύνθου καταγόμενον, τὸν ἐπίσκοπον τῆς Αἰγίνης, 
τὸν φύλακα τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῶν Στροφαδων. Ἂς ψάλλωμεν πρὸς αὐτὸν εἰλικρινῶς· Σῷσον ἡμάς ἅγιε 
Διονύσιε, τους ἑορτάζοντας τὴν μνήμην σου δι’ ὕμνων και λιτανειῷν. Ἂς δοξάσωμεν καὶ τὸν δοξάσαντά σε 
εἰς ἡμας ἀκοίμητον πρεσβευτὴν καὶ μεσίτην πρὸς τὸν Θεόν. (Τα απολυτίκια, εκδότης Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 
1908) 

 

Άπολυτίκιο Αγίου Σπυρίδωνα 

Της συνόδου της πρώτης ανεδείχθεις 
υπέρμαχος και θαυματουργός 
Θεοφόρε Σπυρίδων, πατήρ ημών, 
διό νεκρά συ εν τάφω προσφωνείς 
και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες, 
και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς 
αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι, Ιερώτατε. 
Δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, 
Δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ίασιν. 



ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ  Λουκ. 14,16-24 
 
Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου: Πρόσκληση στη Βασιλεία του Θεού 
Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας 

Την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, που ακούσαμε σήμερα από το Ιερό Ευαγγέλιο την είπε ο Ιησούς στο σπίτι κάποιου 

Φαρισαίου άρχοντα, την ώρα του δείπνου, στο οποίο είχε προσκληθεί με άλλους. Αφορμή έλαβε από τα λόγια κάποιου από 

εκείνους που έτρωγαν μαζί Του: «Μακάριος όποιος θα πάρει μέρος στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού» (Λουκ. 14, 15). 

 

Ο Κύριος παρομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με ένα μεγάλο δείπνο, στο οποίο θέλει να λάβουν μέρος όλοι. Όλοι να 

απολαύσουν τα αγαθά, που έχει ετοιμάσει ο στοργικός Θεός Πατέρας. Στέλνει λοιπόν τους απεσταλμένους Του να καλέσουν 

τους πιο εκλεκτούς συνδαιτημόνες. Αλλά εκείνοι, ο ένας μετά τον άλλον, προβάλλοντας κάποια δικαιολογία αρνήθηκαν να 

πάνε στο δείπνο. Ο ένας είπε ότι αγόρασε χωράφι και θέλει να πάει να το δει. Ανόητη δικαιολογία! Προτού το αγοράσει δεν 

το είχε δει; Ο δεύτερος είπε ότι αγόρασε βόδια και θέλει να πάει να δοκιμάσει την αντοχή τους. Μήπως αυτό δεν θα 

μπορούσε να το κάνει και αργότερα; Και ο τρίτος είπε: είμαι νιόπαντρος και δεν μπορώ να έρθω. Σε χαρούμενο γεγονός τον 

καλούσαν! Ευκαιρία να έπαιρνε και την γυναίκα του μαζί! 

 

Όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είχαν εκτιμήσει την τιμή που τους έκανε ο οικοδεσπότης, ο οποίος είχε 

ετοιμάσει το πλούσιο δείπνο. 

 

Αυτό συνέβη με τους Άρχοντες των Ισραηλιτών που εκλήθησαν πρώτοι από τον Υιόν του Θεού, που ήρθε ως άνθρωπος στη 

γη και τους κάλεσε να πιστέψουν σε Αυτόν και να εισέλθουν στην ουράνια Βασιλεία Του! Όμως εκείνοι αρνήθηκαν. Το ίδιο 

συμβαίνει και με διαφόρους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός τους καλεί να απολαύσουν τις ευλογίες, που προσφέρει δια της 

αγίας Εκκλησίας Του και για ποικίλους λόγους αυτοί αρνούνται. 

 

Εκτός όμως από την Βασιλεία Του στον Ουρανό, ο Κύριος προσκαλεί τους χριστιανούς και σε ένα άλλο μεγάλο Δείπνο που 

ετοιμάζει εδώ στη γή. Είναι ο Μυστικός Δείπνος, που πρώτη φορά ο Ιησούς παρέθεσε στους Μαθητές Του το βράδυ εκείνο 

της Μεγάλης Πέμπτης, λίγο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στον Γολγοθά. Ο Μυστικός εκείνος Δείπνος συνεχίζεται να 

προσφέρεται κι σήμερα και στους αιώνες, για να μπορούν οι χριστιανοί όλων των αιώνων να συμμετέχουν σε αυτόν. 

Καταλαβαίνουμε· Είναι το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, που τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε Κυριακή και εορτή, 

κατά τη θεία Λειτουργία. 

 

Στο Δείπνο αυτό προφέρει ο Κύριος ως τροφή τον Ίδιο τον εαυτόν Του: «Λάβετε, φάγετε· τούτό μού εστι το Σώμα…» και 

«Πίετε εξ αυτού πάντες· τούτο εστι το Αίμα μου…εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26,26-28). Με αυτή τη θεία τροφή ζωογονείται 

η ψυχή και το σώμα. Καθαρίζεται από κάθε αμαρτία.Ενώνεται ο πιστός με τον Χριστό και εξασφαλίζεται η συμμετοχή του 

ανθρώπου στην ουράνια Βασιλεία. Αυτό ακριβώς τονίζεται στις Ευχές της θείας Λειτουργίας: «Δέσποτα φιλάνθρωπε… Σε 

ικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβείν των επουρανίων Σου Μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής Τραπέζης, μετά 

καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών… εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν…»(Ευχή 

προ Κυριακής Προσευχής). 

 

Δεν υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου σπουδαιότερο γεγονός από τη συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας και 

μεγαλύτερη ευλογία και χαρά από αυτή που ζούμε με τη θεία Κοινωνία. Γι αυτό ο πιστός, που κατανοεί την ωφέλεια που 

παίρνει με την ένωση του με τον Χριστό, αφήνει την Κυριακή κάθε άλλη εργασία και σπεύδει στο Ναό να συναντήσει τον 

Χριστό, που τον περιμένει για να ενωθεί μαζί Του και να του χαρίσει πλούσιες τις ευλογίες Του. 

 

Ενωμένοι με τον Χριστό εδώ στη γή, θα αξιωθούμε να ακούσουμε κατά την Δευτέρα παρουσία Του: » Δεύτε οι ευλογημένοι 

του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου» ( Ματθ. 25,34). Αμήν. 

 

Γιατί, όταν προσευχώμαστε άδολα για τον πλησίον μας, έχει τόσο μεγάλη δύναμι η προσευχή μας πάνω του; Αυτό 

συμβαίνει γιατί, με την προσευχή της αγάπης, γίνομαι ένα πνεύμα με τον Θεό και ενώνω, μαζί του και μαζί μου, 

επίσης τον αδελφό μου. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, ενεργώντας σ’ εμένα, ενεργεί συνάμα και στον πλησίον μου. «Εἷς 

ἄρτος ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν» (Α’ Κορ. ι’ 17). «Εν σώμα και εν πνεύμα» (Εφεσ. δ’ 4).  
                                                                                 Η εν Χριστώ ζωή μου - Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης  

https://www.pemptousia.gr/author/trampas-sotirios/

