
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1η Μαρτίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00π.μ. 

 (Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη θα ψαλλεί ό ΜΕΓΑΣ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΣ από 5-6μ.μ.) 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 4η Μαρτίου: Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 7.00-
9.00μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6η Μαρτίου: Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 8.00-
10.00π.μ. 

Εσπέρας- Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 7.00-8.00μ.μ. 
(Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Δέρβης, κ. Ιεζεκιήλ). 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8η Μαρτίου:  Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΑΓ. Γρηγορίου 
Παλαμά.                                                                    
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11η Μαρτίου: Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 7.00-
9.00μ.μ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13η Μαρτίου Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 8.00-
10.00π.μ. 

Εσπέρας- Γ’ Χαιρετισμοί, 7.00-8.00μ.μ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15η Μαρτίου:  Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)                                                                          
Όρθρος και Θεία Λειτουργία και περιφορά του 
Τιμίου Σταυρού, 7.30-11.00π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18η Μαρτίου: Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 7.00-
9.00μ.μ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20η Μαρτίου  Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 8.00-
10.00π.μ. 

Εσπέρας- Δ Χαιρετισμοί, 7.00-8.00μ.μ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22η Μαρτίου:  Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00πμ 

ΤΡΙΤΗ 24η Μαρτίου: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 6-7μμ.  

ΤΕΤΑΡΤΗ, 25η Μαρτίου: ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία και Δοξολογία επί την Εθνική 
Εορτή, 7.30-10.30π.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ, 26η Μαρτίου:  Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΚΑΝΟΝΟΣ και 
Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 7.00-
10.00μ.μ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29η Μαρτίου    Θεία Λειτουργία των Προϊγιασμένων Δώρων, 8.00-
10.00π.μ. 

Εσπέρας- ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, 7.00-9.00μ.μ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29η Μαρτίου: Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας) 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
29η ΜΑΡΤΙΟΥ. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ) 

 

 

 
 
 
 



Για το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής  
Αδελφοί και Πατέρες, ιδού συν Θεώ, όπου εφθάσαμεν απάνω εις αυτήν την 
τελείωσην των αγίων νηστειών και τελειώνει η αγία Τεσσαρακοστή, καθώς 
βλέπετε όπου μας διδάσκουν αι θεοφιλείς ιστορίαι’ 
Διότι την σήμερον εσυναθροίζοντο εις την Ιερουσαλήμ οι άγιοι πατέρες ημών, 
ερχόμενοι από την έρημον όπου ασκήτευαν… 
Εσείς, λέγει ο Κύριος εις τους Αποστόλους, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή και μη 
γίνεσθε αλλοιώτικοι, αλλά πάντοτε εις το καλλίτερον να γινώμεθα’ 
Από σπινθήρα μικρού κατορθώματος να φθάσωμεν εις λαμπάδα φωτεινήν και 
λαμπράν και από άστρου μεταγινόμενοι εις ήλιον να αλλάξωμεν. 
Και άμποτες να μη σταθούμε ποτέ του δρόμου της αρετής , μηδέ τα ορεκτικά του 
κόσμου να ορεγώμεθα, τα οποία ολίγον γλυκαίνουσι και ατελεύτητα φλογίζουσι 
και κολάζουσι, τα κείμενα εν τω μέσω εις δοκιμήν της γνώμης των ανθρώπων. 
Και προς μεν τους ευλαβείς και θεοσεβείς ευρισκόμενα ευκαταφρόνητα, προς δε 
τους γαστριμάργους και φιλοσάρκους μεγάλα και θαυμαστά… 
Όμως σοφοί και φρόνιμοι είσθε και υμείς και δύνασθε να διδάξετε του λόγου 
σας και άλλους εις το καλόν… 
Και κατά την τάξιν όπου εβαστάσαμεν έως τώρα, ταις προτήτερες ημέραις, έτσι 
και την προεόρτιον εορτή των Βαίων να εορτάσωμεν… 
Όλα να γίνωνται εις δόξαν Θεού, ίνα είπωσι και οι βλέποντε ημάς, ότι κατά 
αλήθειαν ο θεός είναι με των τοιούτων… 
Εάν έτσι θέλωμεν κάμει και το μέγα και ιερόν Πάσχα θεαρέστως εορτάσωμεν και 
τα παθήματα του Χριστού συμμεθέξωμεν και τω φωτί της Αναστάσεως 
καταλαμπρυνθώμεν εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών… 
Αμήν. 
Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου 
Κατήχησις.Τη Τετάρτη της έκτης Εβδομάδος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΛΕΗΜΩΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

22 Marsden Crescent, St. Albans. 
Τηλ. 9367 2860 

Ιερατικώς Προϊστάμενος, Αρχιμ. Συνέσιος Φράγκος:     0419 870 063 
Εφημέριος, Πατήρ Δημοσθένης Νικολάου: 0421 704 806, 90090890 
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Ο γέροντας Παΐσιος, η νηστεία και η κατάκριση  

Πρωί στο κελί του Τιμίου Σταυρού του γέροντα Παΐσιου, κοντά στη Μονή 
Σταυρονικήτα. Τρίτη μέρα της Σαρακοστής. Είμαστε έξω στο σκεπαστό κι ο 
γέροντας βράζει γάλα στο καμινέτο, πάνω σ’ ένα κούτσουρο. 

Παραδίπλα είναι, πλαγιασμένα στα χόρτα, τα δύο παιδιά του Γιάννη, που 
ανεβήκαμε μαζί στο Αγιονόρος – ο Γιάννης κάθεται μόνος του, απέναντι στο 
βράχο. 

Πιο εδώ είναι δυο επισκέπτες, κι αυτοί από τη Θεσσαλονίκη. Στέκονται όρθιοι, 
ακουμπώντας στην καστανιά. Πενηντάρηδες κι οι δυο, χλωμοί, στρυφνοί. 
Φαίνονται να είναι από κάποια παρεκκλησιαστική οργάνωση, γιατί κοιτάζουνε 
αυστηρά, κάπως επιτιμητικά τον γέροντα και σχολιάζουνε μεταξύ τους 
χαμηλόφωνα. 

Τα παιδιά παίζουνε, κάνουνε φασαρία –οπότε γυρίζει ο Παΐσιος και τα λέει 
ήρεμα: 

«Μην κάνετε θόρυβο, γιατί εδώ δίπλα, κάτω απ’ το χώμα, είναι κρυμμένοι 
Αμερικανοί και θα ξυπνήσουν και θα ‘ρθουν να μας χαλάσουν την ησυχία μας». 

Τα παιδιά σταματούνε, σωπαίνουνε παραξενεμένα. 

Ο Γιάννης, απέναντι, γέρνει πλάγια στο βράχο, πάνω στο σάκο του. Ανάβει 
τσιγάρο. 

Οι δυο επισκέπτες, που φαίνονται σκληροί ευσεβιστές, συνεχίζουν να βλέπουν 
με αποδοκιμασία τον γέροντα που προσέχει να μη φουσκώσει και χυθεί το γάλα. 
Ώσπου ο ένας δεν αντέχει και λέει στον καλόγερο: 

«Γέροντα Παΐσιε, είμαστε στις πρώτες μέρες της Σαρακοστής, έχουμε 

αυστηρή νηστεία, κι εσύ βράζεις να πιεις γάλα;» 

Ο γέροντας σωπαίνει. Δεν απαντάει. Πιάνει και κατεβάζει το κατσαρόλι, γιατί το 
γάλα έβρασε. Μετά πάει στο κελί, φέρνει έξι μικρά, παλιά, πορσελάνινα 
φλιτζανάκια, τα βάζει μερακλίδικα στη σειρά κι αδειάζει με προσοχή το γάλα 

μέσα σ’ αυτά. Περιμένει λίγο να κρυώσει, ενώ όλοι τον κοιτάζουνε με απορία, 
σιωπηλοί. 

Οι δυο ευσεβιστές τα βλέπουνε όλα αυτά με αποστροφή, γιατί σκέφτονται ότι 
αφού είμαστε όλοι εδώ οι επισκέπτες, έξι και τα φλιτζανάκια, άρα και σ’ αυτούς 
θα τολμήσει ο καλόγερος να προσφέρει γάλα, τέτοιες μέρες σκληρής νηστείας. 

Ο γέροντας Παΐσιος παίρνει τα γεμάτα φλιτζανάκια ένα‐ένα, τα βάζει σ’ ένα 
ξύλινο δίσκο, τα κουβαλάει και τ’ αφήνει σε απόσταση εφτά μέτρων, στο χώμα, 
στην άκρη ενός θάμνου. 

Τ’ ακουμπάει όλα εκεί, στη σειρά, έπειτα έρχεται, κάθεται δίπλα μας και αρχίζει 
να κάνει με το στόμα του κάτι σιγανά, παράξενα σφυρίγματα, κοιτάζοντας προς 
τους θάμνους. 

Δεν περνούνε λίγα λεπτά, και πιο εκεί, μέσα από τα τσαλιά, βγαίνει πολύ 
προσεκτικά μια οχιά και ύστερα πέντε μικρά φιδάκια –τα παιδιά της. 

Κρατάω την αναπνοή μου. 

Τα φίδια έρχονται, πλησιάζουν όλα, ένα‐ένα, σέρνοντας, περνούνε δίπλα μας, 
πάνε σιγά‐σιγά στα φλιτζανάκια, κι αρχίζουν ήρεμα να πίνουν, να ρουφούνε το 
πρωινό γάλα τους… 

Πηγή: ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, Επί ψύλλου κρεμάμενος (Κέδρος 
2003) 

 

 

 

 

 



Σοφά λόγια για την προσευχή. 

Αγίου Νείλου του Ασκητού 	
�
ΠΡΟΣΕΥΧΗ εἶναι τὸ ἀνέβασμα τοῦ νοῦ στὸ Θεό. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐργασία 
πνευματική, ποὺ ἁρμόζει στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ περισσότερο ἀπ' 
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀσχολία. 
 
Ἡ προσευχὴ γεννιέται ἀπὸ τὴν πραότητα καὶ τὴν ἀοργησία• φέρνει στὴν ψυχὴ τὴ 
χαρὰ καὶ τὴν εὐχαριστία• προφυλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ λύπη καὶ τὴν ἀθυμία. 
 
Ὅπως τὸ ψωμὶ εἶναι τροφὴ τοῦ σώματος καὶ ἡ ἀρετὴ τροφὴ τῆς ψυχῆς, ἔτσι καὶ 
τοῦ νοῦ τροφὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ προσευχή. 
 
Ὅπως ἡ ὅραση εἶναι ἀνώτερη ἀπ' ὅλες τὶς αἰσθήσεις, ἔτσι καὶ ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ 
πιὸ θεία καὶ ἱερὴ ἀπ' ὅλες τὶς ἀρετές. 
 
Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸ Θεό, συνομιλεῖ πάντοτε μαζί Του σὰν γιὸς πρὸς πατέρα καὶ 
ἀποστρέφεται κάθε ἐμπαθὴ σκέψη. 
 
Ἀφοῦ ἡ προσευχὴ εἶναι συναναστροφὴ τοῦ νοῦ μὲ τὸ Θεό, σὲ ποιὰν ἄραγε 
κατάσταση θὰ πρέπει νὰ βρίσκεται αὐτός, γιὰ νὰ μπορέσει, χωρὶς νὰ στρέφεται 
ἄλλου, νὰ πλησιάσει τὸν Κύριό του καὶ νὰ συνομιλεῖ μαζί Του χωρὶς τὴ 
μεσολάβηση ἄλλου; 
 
Ἂν ὁ Μωυσῆς, προσπαθώντας νὰ πλησιάσει τὴ φλεγόμενη βάτο, ἐμποδιζόταν, 
ὥσπου ἔβγαλε τὰ σανδάλια ἀπὸ τὰ πόδια του, ἐσύ, ποὺ θέλεις νὰ δεῖς τὸ Θεὸ καὶ 
νὰ συνομιλήσεις μαζί Του, δὲν θὰ πρέπει νὰ βγάλεις καὶ νὰ πετάξεις ἀπὸ πάνω σου 
κάθε ἁμαρτωλὸ λογισμό; 
 
Ὅλος ὁ πόλεμος ἀνάμεσα σ' ἐμᾶς καὶ τοὺς ἀκάθαρτους δαίμονες δὲν γίνεται γιὰ 
τίποτ' ἄλλο παρὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ προσευχή. Γιατί σ' αὐτοὺς εἶναι πολὺ ἐχθρικὴ 
καὶ ἐνοχλητικὴ ἡ προσευχή, ἐνῶ σ' ἐμᾶς εἶναι πρόξενος σωτηρίας, τερπνὴ καὶ 
εὐχάριστη. 
 
Τί θέλουν οἱ δαίμονες νὰ ἐνεργοῦν μέσα μας; Γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, 
ὀργή, μνησικακία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη, γιὰ νὰ παχυνθεῖ ὁ νοῦς ἀπ' αὐτὰ καὶ νὰ μὴν 
μπορέσει νὰ προσευχηθεῖ σωστά. Γιατί ὅταν ὑπερισχύσουν τὰ ἄλογα πάθη, δὲν τὸν 
ἀφήνουν νὰ κινεῖται λογικά. 
 

Μὴ νομίζεις ὅτι ἀπέκτησες ἀρετή, ἂν προηγουμένως δὲν ἀγωνίστηκες γι' αὐτὴν 
μέχρις αἵματος. Γιατί, κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο ( Ἐφ. 6:11), πρέπει ν' 
ἀντιστεκόμαστε στὴν ἁμαρτία μέχρι θανάτου, μὲ ἀγωνιστικότητα καὶ ἄμεμπτο 
τρόπο. 
 
Δὲν μπορεῖ ὁ δεμένος νὰ τρέξει. Οὔτε ὁ νοῦς, ποὺ δουλεύει σὰν σκλάβος σὲ 
κάποιο πάθος, θὰ μπορέσει νὰ κάνει ἀληθινὴ προσευχή. Γιατί σύρεται καὶ γυρίζει 
ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀπὸ τὴν ἐμπαθὴ σκέψη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀτάραχος. 
 
Δὲν θὰ κατορθώσεις νὰ προσευχηθεῖς καθαρά, ἂν ἀνακατεύεσαι μὲ ὑλικὰ 
πράγματα καὶ ταράζεσαι μὲ ἀδιάκοπες φροντίδες. Γιατί προσευχὴ σημαίνει 
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κάθε μέριμνα. 
 
Ἂν θέλεις νὰ προσευχηθεῖς, ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ δωρίζει τὴν ἀληθινὴ 
προσευχὴ σ' ὅποιον ἐπιμένει ἀκούραστα στὸν ἀγώνα τῆς προσευχῆς. Νὰ Τὸν 
ἐπικαλεῖσαι, λοιπόν, λέγοντας• «ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σου» (Μάτθ. 6:9 )• δηλαδή, ἂς ἔρθει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ὁ Μονογενής Σου Υἱός. 
Γιατί αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός, λέγοντάς μας πὼς πρέπει νὰ προσκυνοῦμε καὶ νὰ 
λατρεύουμε τὸν Θεὸ Πατέρα «μὲ τὴ δύναμη τοῦ Πνεύματος, ποὺ φανερώνει τὴν 
ἀλήθεια» (Ἰω. 4:24). 
 
Πρῶτα-πρῶτα προσευχήσου ν' ἀποκτήσεις δάκρυα, γιὰ νὰ μαλακώσεις μὲ τὸ 
πένθος τὴν ἀγριότητα τῆς ψυχῆς σου. Εὔκολα τότε θὰ ὁμολογήσεις μὲ εἰλικρίνεια, 
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, τὶς ἁμαρτίες ποὺ διέπραξες, καὶ θὰ λάβεις ἀπ' Αὐτὸν τὴν 
ἄφεση. 
 
Νὰ χρησιμοποιεῖς τὰ δάκρυα γιὰ νὰ πετύχεις κάθε αἴτημά σου. Γιατί χαίρεται πολὺ 
ὁ Κύριος, ὅταν προσεύχεσαι μὲ δάκρυα. 
 
Ἂν στὴν προσευχή σου χύνεις πηγὲς δακρύων, μὴν ὑπερηφανεύεσαι πὼς εἶσαι 
τάχα ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς πολλούς. Δὲν εἶναι δικό σου κατόρθωμα αὐτό, ἀλλὰ 
βοήθεια γιὰ τὴν προσευχή σου ἀπὸ τὸν Κύριο, γιὰ νὰ μπορέσεις ἔτσι νὰ 
ἐξομολογηθεῖς πρόθυμα τὶς ἁμαρτίες σου καὶ νὰ Τὸν ἐξευμενίσεις. 
�
Ὅταν νομίσεις πὼς δὲν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ δάκρυα στὴν προσευχή σου γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες σου, νὰ ἀναλογιστεῖς πόσο πολὺ ἔχεις ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, ἐνῶ θὰ 
'πρεπε νὰ εἶσαι διαρκῶς κοντά Του• καὶ τότε θὰ κλάψεις μὲ μεγαλύτερη θέρμη. 
 
Ἂν στὸν καιρὸ τῆς προσευχῆς σου νιώσεις χαρὰ μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη χαρά, 
τότε πράγματι βρῆκες τὴν ἀληθινὴ προσευχή.  


