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Άξιον εστίν (Μεγαλυνάρια της Παναγίας) 

        Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον,              

        καὶ  Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

       Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως,    

          Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν. 

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας,                             
τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν. 

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην,                            
ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον. 

Δέσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα.                       
Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσίτρια. 

Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ὠδήν, νῦν τῇ πανυμνήτῳ Θεοτόκῳ χαρμονικῶς· μετὰ τοῦ Προδρόμου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,  
δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς. 

Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτὴν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου,                      
Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν ὁδηγήτριαν. 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαὶ, Πρόδρομε Κυρίου, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου,                               
ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

stvasiliosbrunswick.com. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
 5  ΙΟΥΝΙΟΥ 

   ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΣΥΝΟΔΟΥ, Ίωάν. 17: 1-13  
   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  
6  ΙΟΥΝΙΟΥ 

   10.00 πμ— Σύναξη των ηλικιωμένων στο Hall                              

ΠΕΜΠΤΗ 
9  ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ 
   8.00—9.00μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
11  ΙΟΥΝΙΟΥ 

            Ψυχοσάββατο  
Βαρθολομαίου & Βαρνάβα, 
Αποστ. 
Άποκ. είκόνος  Άξιον Εστι,                                     
Άγ. Λουκα Κριμαίας,        
Των Αγίων Κινέζων 
Μαρτύρων  

7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία   

ΚΥΡΙΑΚΗ 
 12 ΙΟΥΝΙΟΥ  

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

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 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ,   Ιωάνν. ΙΖ΄ 1-13 

 
 «Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου... ίνα 
    ώσιν εν καθώς ημείς». 
 

Η σημερινή Κυριακή, πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε αφιερωμένη στη 
μνήμη των αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της σπουδαίας γιορτής είναι ένα 
μέρος, της θαυμαστής εκείνης προσευχής, που απηύθυνε ο Κύριος προς τον Θεό Πατέρα, καθ’ οδόν προς τη Γεσθημανή και η 
οποία είναι γνωστή σαν Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου. «Πάτερ άγιε», λέει, «αυτή τη στιγμή σε παρακαλώ γι’ αυτούς που μου 
έδωσες, γιατί ανήκουν σ’ Εσένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να 
μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας απ’ αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος 
της απωλείας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής». Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιθυμία του Κυρίου μας κατά την 
συγκλονιστική αυτή ώρα. Να μένουμε όλοι οι πιστοί ενωμένοι μαζί Του και μεταξύ μας μέσα στην αγία Του Εκκλησία. Η ενότητα 
όλων των πιστών στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό είναι το νόημα που εκφράζουν οι παραπάνω λόγοι της Αρχιερατικής 
Προσευχής του Κυρίου. Γι’ αυτό και η Εκκλησία του Χριστού, καθημερινά δέεται και παρακαλεί τον Θεό να δώσει την «ενότητα της 
πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος», σ’ όλους μας που πιστεύουμε και προσευχόμαστε στο Χριστό. Τούτο σημαίνει 
ότι είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό της ενότητας της πίστεως και ότι το παν πρέπει να κάμνουμε οι χριστιανοί, για να κρατούμε την 
ενότητα της πίστεώς μας. 

Η ενότητα, για την οποία προσεύχεται ο Κύριος και Θεός μας, δεν είναι επιφανειακή και τυπική, ενότητα λόγων και 
φιλοφρονήσεων, αλλά είναι ενότητα βαθιά και εσωτερική, πνευματική, ουσιαστική, ενότητα ψυχών και καρδιών. Ώστε οι πολλοί, 
οι χιλιάδες και μυριάδες να παρουσιάζονται με μια γνώμη και μια θέληση, ενωμένοι σε μια πίστη και μια λατρεία. Και τούτο είναι 
το τέλειο γνώρισμα, το επίτευγμα και τα θαύμα, το μεγάλο θαύμα των χριστιανών. Βέβαια, πρώτιστα και κατά μεγάλο μέρος είναι 
θαύμα του Χριστού και της Θείας Χάριτος. Γιατί αν ο Θεός δεν δώσει την ενότητα στους πιστούς, οι χριστιανοί θα είμαστε 
διηρημένοι σε μύρια δόγματα και χωρισμένοι σε πολλές ομάδες. Θαύμα του Θεού, λοιπόν, είναι η ενότητα. Για να έχουμε όμως 
όλοι μας μια και την αυτή πίστη και γραμμή στη ζωή μας, για να έχουμε δηλαδή ενότητα πίστεως, αγάπης και εναρέτου ζωής θα 
πρέπει όλοι μας να παίρνουμε από την Αγία Γραφή και προ παντός από την Καινή Διαθήκη τα άρθρα της πίστεως και τους κανόνες 
της χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς μας. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού και ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. 

 
Έπειτα, για τη σταθεροποίηση της ενότητάς μας αυτής, έχουμε την Ιεράν Παράδοση, την οποία πρέπει, επίσης, να 

ακολουθούμε πιστά. Λόγος Θεού η Αγία Γραφή, λόγος Θεού και η Ιερά Παράδοση. Και οι δύο μαζί εκφράζουν και αποκαλύπτουν σ’ 
εμάς το λόγο του Θεού, την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος έδωσε και τη μία και την άλλη. Την πρώτη την έγραψαν οι 
Ευαγγελιστές και Απόστολοι. Τη δεύτερη προφορικά, την παρέδωσαν οι Θείοι Απόστολοι και την παρέλαβαν και την διαφύλαξαν 
οι θεοφόροι Πατέρες. Και στις δύο, λοιπόν, η αλήθεια και στις δύο η πίστη και στις δύο η αιώνια ζωή. Και οι δύο έχουν την ίδια 
αξία, το ίδιο κύρος και την ίδια Χάρη. Τη μία και την αυτή αλήθεια και πίστη προσφέρουν. Τον ίδιο Θεό, τον ίδιο Χριστό, τον Αυτό 
Σωτήρα και Λυτρωτή μας, παρουσιάζουν. Για να έχουμε, λοιπόν, ενότητα πίστεως, για να έχουμε μια και την αυτή ομολογία και 
ζωή, είναι ανάγκη όλοι μας, να παίρνουμε εξ ίσου την πίστη μας, από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. 

 
Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά δεν αρκούν μόνο οι ευχές, οι προσευχές, οι συμβουλές και νουθεσίες. Χρειάζεται ένας 

διαρκής αγώνας εναντίον του εγωϊσμού και των παθών της ψυχής μας. Γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε, ότι μεγάλο εμπόδιο 
στην πίστη και την αλήθεια αποτελεί ο ανθρώπινος εγωϊσμός και τα πάθη την ψυχής μας. Ο εγωϊσμός και η αλαζονεία είναι η πηγή 
κάθε αίρεσης και κάθε πλάνης και κακοδοξίας. Είναι ακόμα θεοποίηση του ανθρώπινου εγώ, που αντιτάσσεται στον αληθινό Θεό. 
Ο Αρειος, από τον εγωϊσμό του έγινε μεγάλος αιρεσιάρχης, που συνεκλόνισε την Εκκλησία του Χριστού. Γι’ αυτό και η εμπιστοσύνη 
και υπακοή στα θεία λόγια της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παράδοσης, είναι η μεγάλη ασφάλεια. Την πίστη αυτή την αληθινή, την 
ορθόδοξη, που αγιάζει και φωτίζει και σώζει, την κατέχει μόνο η Εκκλησία κι επομένως ό,τι διδάσκει, ό,τι κηρύττει, ό,τι ζητά από 
τον καθένα μας η Εκκλησία, αυτό είναι το μόνο ορθό, το μόνο αληθές, το μόνο σωτήριο και ασφαλές. Η Εκκλησία, κατά τον 
Απόστολο των Εθνών Παύλο είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α΄.Τιμ. Γ΄15). Την αλήθεια αυτή τη γνώριζαν πολύ καλά οι 
άγιοι θεοφόροι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γι’ αυτό και πολέμησαν δυναμικά τον αιρεσιάρχη Άρειο. Γιατί 
κατανοούσαν ότι όποιος δεν είναι ενωμένος με την Εκκλησία είναι στην πλάνη, είναι στο σκοτάδι, είναι επικίνδυνος. Αυτή την 
παρακαταθήκη άφησαν και σ’ εμάς. Να μένουμε άρρηκτα ενωμένοι με τον Χριστό μας και την Εκκλησία Του. Γιατί ή  είμαστε 
ενωμένοι με το Χριστό και ανήκουμε στη μια αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία ή είμαστε αιρετικοί, οπότε είμαστε εκτός της Εκκλησίας. 

 
Αδελφοί μου! Αυτήν ακριβώς την ενότητα της πίστεως και της αγάπης πολέμησαν οι δαιμονοκίνητοι αιρετικοί οπαδοί του 

Αρείου, προκειμένου να διαλύσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως, απέναντι σ’ αυτούς στάθηκαν ατρόμητοι οι άγιοι Πατέρες της 
Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Όπως είναι γνωστό μεταξύ των τριακοσίων δεκαοκτώ πατέρων 
που συμμετείχαν στην Σύνοδο αυτή, συγκαταλέγεται και ο μεγάλος Κύπριος Άγιος της Ορθοδοξίας Σπυρίδωνας, του οποίου, 
δυστυχώς, ο τάφος βρίσκεται στα κατεχόμενα και σύμφωνα με τους τούρκους εισβολείς, σε αυστηρή στρατιωτική ζώνη, 
απαγορευτική για τους προσκυνητές και επισκέπτες. Όλοι αυτοί οι άγιοι Πατέρες, κατενίκησαν τους αιρετικούς με τα δύο αυτά 
όπλα, την ενότητα δηλαδή της ορθοδόξου πίστεως και την ενότητα της αγάπης. Αυτή την ενότητα χρειάζεται να έχουμε κι εμείς 
σήμερα. Είναι η ακατανίκητη δύναμή μας. Ας εργαζόμαστε, λοιπόν, και ας προσευχόμαστε υπέρ «της των πάντων ενώσεως». Και 
θα δώσει κάποτε ο Θεός να επιτύχουμε την παμπόθητη αγία και σωτήρια ενότητα. Ας αναλογισθούμε τους ιερούς και ηρωϊκούς 
αγώνες τους και ας αποφασίσουμε ολόψυχα να τους μιμηθούμε. Μέσα σε μια εποχή ποικίλων συμβιβασμών και σκοπιμοτήτων 
εμείς να μείνουμε πιστοί στην πίστη των πατέρων μας. 
      ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 


