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        ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ  6—12  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Του Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως   

 

«Τὸ κύριο ἔργο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ προσευχή. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε γιὰ νὰ ὑμνεῖ τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο 
ποὺ τοῦ ἁρμόζει. Αὐτὸ μόνο ἐξηγεῖ τὴν πνευματική του ὑπόσταση.  

Αὐτὸ μόνο δικαιώνει τὴν ἐξέχουσα θέση του μέσα στὴ δημιουργία. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε γιὰ νὰ λατρεύει τὸ Θεὸ 
καὶ νὰ μετέχει στὴ θεία Του ἀγαθότητα καὶ μακαριότητα.Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται στὶς προσευχὲς ἐκεῖνες ποὺ 
προσφέρονται μὲ τὸν πρέποντα τρόπο, δηλαδὴ μὲ συναίσθηση τῆς ἀτέλειας καὶ τῆς ἀναξιότητός μας.  

Γιὰ νὰ ὑπάρξει ὅμως τέτοια συναίσθηση, ἀπαιτεῖται τέλεια αὐταπάρνηση τοῦ κακοῦ μας ἑαυτοῦ καὶ ὑποταγὴ στὶς 
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἀπαιτεῖται ταπείνωση καὶ ἀδιάλειπτη πνευματικὴ ἐργασία».  

 

       

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

Ιστοσελίδα: 

stvasiliosbrunswick.com. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ.  8: 41-56 
 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  
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

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

ΤΡΙΤΗ 
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Σύναξη τῶν Παμεγίστων 
Ταξιαρχῶν Μηχαήλ καί Γαβριήλ 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΤΕΤΑΡΤΗ 
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Άγ. Νεκταρίου Αίγίνης 

 7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
 5.00 μμ— Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο  
 

ΠΕΜΠΤΗ 
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
**   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ   ** 

               8.00—9.00μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
    ‘Επιστολή— Έβρ. 7:26—8:2 
     Έυαγγέλιο— Λουκ. 10: 25-37 

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. 

Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και 
Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων 

 
Ἀπολυτίκιον  

 
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ 

ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς 
ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ 

βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω 
Δυνάμεων. 



Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας  - 11 Νοεμβρίου  
Ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Αν και 
μεγαλωμένος από Εθνικούς ο Άγιος Μηνάς, έφηβος ακόμη, έγινε χριστιανός. 
Μεγαλώνοντας, έγινε στρατιωτικός στον Ρωμαϊκό στρατό, στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση του 
Αργυρίσκου.Το ιππικό τάγμα των Ρουταλικών ήταν στο Κοτυάειον (σημερινή Κιουτάχεια) της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Μηνάς 
διακρίθηκε. 
Δυστυχώς όμως, τρεις αιώνες μετά την έλευση του Χριστού και ο παλαιός κόσμος ακόμη δεν ήθελε να αλλάξει. Ο 
Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός διέταξαν διωγμό πάλι, ο δε διωγμό κράτησε από το 303 έως το 311 μ.Χ. Ο Μηνάς κλήθηκε να 
πεινα πει αν ήταν χριστιανός ή ειδωλολάτρης. 
Ο Άγιος πέταξε την στρατιωτική στολή και πήγε να γίνει ασκητής. 
Σε ηλικία πενήντα περίπου ετών, κατέβηκε στην πόλη, σε μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και ομολόγησε την Χριστιανική 
του πίστη. Συνελήφθη και σύρθηκε δερόμενος μπροστά στον Πύρρο, τον διοικητή της πόλεως. 
Οδηγήθηκε στη φυλακή και το πρωί της επομένης ημέρας, κατηγορήθηκε ότι εξύβρισε τους θεούς και ότι λιποτάκτησε από 
τον στρατό. Ο Άγιος αποδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς δισταγμό. 
Οι δήμιοι τον μαστίγωσαν τόσο πολύ ώστε άλλαξαν δύο και τρεις φορές οι μαστιγωτές του. Τον κρέμασαν και τον έγδερναν 
μέχρι που άρχισαν να φαίνονται τα εσωτερικά όργανα του Αγίου. 
Τότε, απελπισμένος ο τύραννος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης ο Άγιος πρόλαβε 
να ζητήσει από κάποιους κρυπτοχριστιανούς να μεταφέρουν το λείψανό του στην Αίγυπτο. 
Ο αποκεφαλισμός του έγινε την 11η Νοεμβρίου στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. (πιθανότατα το 304 μ.Χ.) Οι δήμιοι άναψαν φωτιά 
για να κάψουν το σώμα του. 
Ότι κατάφεραν οι χριστιανοί να περισώσουν από την πυρά το μετέφεραν στην Αίγυπτο και το έθαψαν κοντά στην Μαρεώτιδα 
λίμνη, νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας. 
Η περιοχή του τάφου πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε προσκυνηματικό - λατρευτικό κέντρο. 
Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας ο Μέγας Αθανάσιος, ανήγειρε ναό πάνω στον τάφο του Αγίου. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ,  Λουκ.  8: 41-56 
Ένα παράδοξο θαύμα  

 
«Εγώ γαρ έγνων δύναμιν εξελθούσαν απ’ εμού» 
Η φιλάνθρωπη συμπεριφορά του Χριστού και τα θαυμαστά έργα που επιτελούσε γρήγορα διαδίδονταν στο λαό. Όταν π.χ. 
πήγε στο τελωνείο του Ματθαίου και του ζήτησε να τον ακολουθήσει, το γεγονός αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση και 
διαφημίσθηκε (Ματθ. 9,9). Επίσης, όταν συγχώρησε την αμαρτωλή γυναίκα λέγοντας «αφέωνται αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί, 
ότι ηγάπησε πολύ» (Λουκ. 7,47), δηλαδή «συγχωρούνται οι πολλές αμαρτίες της, γιατί αγάπησε πολύ»· το συμβάν αυτό 
προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ή ακόμη η πραγματικότητα πως ο Χριστός ποτέ δεν έδιωξε αμαρτωλό ούτε μίλησε άσχημα σε 
κάποιον που Του ζήτησε βοήθεια, ήταν κάτι που το ήξεραν πολλοί. Αυτά τα είχε ακούσει και μία γυναίκα που έπασχε δώδεκα 
ολόκληρα χρόνια από μία ακατάσχετη αιμορραγία. Επειδή όμως φοβόταν να πάει ευθέως να το ζητήσει απ’ το Χριστό, πήγε 
κρυφά και ακούμπησε στην άκρη του ιματίου Του κι έγινε καλά. Βγήκε τότε δύναμη απ’ το Χριστό που την θεράπευσε τελείως. 
Ας δούμε την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. 
 

Η αιμορροούσα γυναίκα 
Ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης απαγόρευε στις γυναίκες, που έπασχαν απ’ τα γνωστά γυναικεία νοσήματα να 

αναμειγνύονται μέσα στο πλήθος και να παρακολουθούν τις δημόσιες λατρείες του Ναού η της Συναγωγής. Η γυναίκα ήταν 
γνωστή σ’ όλους πως έπασχε απ’ αυτήν την αρρώστια και υπήρχε κίνδυνος, όταν θα παρουσιαζόταν μπροστά στο Χριστό, οι 
άλλοι άνθρωποι να την έδιωχναν σαν μολυσμένη. Το γεγονός το ήξερε κι αυτή, γι’ αυτό και δεν κάλεσε τον Ιησού στο σπίτι 
της. Εφ’ όσον ήταν «ακάθαρτη», κανείς δεν έπρεπε να την πλησιάσει. Επίσης η αιμορροούσα δε στάθηκε ούτε και μακριά για 
να φωνάξει το Χριστό, γιατί, όπως λέγει ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός, «ησχύνετο δημοσιεύσαι τοιούτον πάθος», δηλ. ντρεπόταν να 
κάνει φανερή μια τέτοια αρρώστια. 
 

Η πίστη της αιμορροούσας 
Ένα άλλο σημείο της προσωπικότητας της γυναίκας ήταν η πίστη της. Επειδή είχε μεγάλη πίστη, σκέφθηκε να ακουμπήσει το 
ιμάτιο του Χριστού και να γίνει καλά. Μπορεί τα ρούχα του Χριστού να είχαν χάρη επάνω τους, επειδή ερχόντουσαν σε επαφή 
με το ζωοποιό σώμα του Κυρίου, όμως χρειαζόταν η πίστη της γυναίκας, για να μεταδώσουν αυτή την ιαματική ενέργεια. Ας 
θυμηθούμε τι έγινε κατά τον καιρό της Σταυρώσεως του Χριστού. Οι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Κύριο, πήραν τα ιμάτια 
και το χιτώνα Του με το γνωστό σ’ όλους μας τρόπο. Ενώ ακουμπούσαν τα ρούχα του Χριστού, δεν ένιωσαν τίποτε. Τους 
έλειπε η πίστη. Αντίθετα η αιμορροούσα γυναίκα με την πίστη της πήρε τη χάρη του Θεού. Ο τρόπος που σκέφτηκε, δηλαδή 
να ακουμπήσει κρυφά τα ιμάτια του Χριστού για να γίνει καλά, μπορεί να ήταν μια ιδιότυπη πράξη, ας πούμε μια ακατηγόρητη 
«κλοπή» της χάριτος του Θεού, αλλά το άξιζε. Ο Θεοφάνης ο Κεραμεύς γράφει για την πράξη της γυναίκας· «η της γυναικός 
επαινουμένη κλοπή», δηλαδή κλοπή που επαινείται και δεν καταδικάζεται. Στο σημείο αυτό φαίνεται η πίστη της γυναίκας. Το 
αποτέλεσμα είναι γνωστό, θεραπεύτηκε πλήρως και προσφωνήθηκε απ’ το Χριστό ως θυγατέρα Του· «θάρσει, θύγατερ, η 
πίστις σου σέσωκέ σε» (Λουκ. 8,48). 
 

Η πίστη δεν είναι μαγικό γεγονός 
Η γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου έχει πολλά να μας διδάξει. Κατ’ αρχήν, τι επεθύμησε; Να ακουμπήσει το κράσπεδο του 
ιματίου του Χριστού. Το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Εάν θέλουμε, μπορούμε όχι απλώς να ακουμπήσουμε τον Ιησού, αλλ ’ 
ολόκληρο να Τον τοποθετήσουμε μέσα μας. Μπροστά μας και πάνω στην αγία Τράπεζα ευρίσκεται το σώμα του Κυρίου. Δεν 
είναι απλώς ένα ρούχο, αλλά το ίδιο το Δεσποτικό σώμα. Ο καθένας μας έχει και κάποια ασθένεια είτε ψυχική είτε σωματική. 
Οι μώλωπες της αμαρτίας είναι εμφανείς στην ψυχή μας. Ας προσέλθουμε με πίστη στο άγιο Ποτήριο. Εάν το ιμάτιο του 
Χριστού είχε τόση δύναμη, πολύ περισσότερο το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Να προσέλθουμε όχι απλώς σαν να πρόκειται για 
μία μαγική τελετή, αλλά με πίστη και καθαρή συνείδηση· με την πεποίθηση πως τα πάντα μπορεί να τα κατορθώσει η χάρη 
του Χριστού. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μας θεραπεύσει τις ασθένειες η να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες παρά μόνον ο 
Χριστός. Το αίμα του Χριστού σκοτώνει τους «ένδον σκώληκας», γράφει ένας άγιος. 
 
Ας αποκτήσουμε κι εμείς την πίστη της αιμορροούσας, για να μπορέσουμε να γιατρεύσουμε τα ποικίλα πάθη μας με τη χάρη 

του Κυρίου Ιησού.         - Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας Ιωήλ  

https://www.pemptousia.gr/author/ioil-fragkakos/

