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Εύχομαι ολκάρδια ο αναστάς Χριστός να χαρίζει σε όλους μας το Φως και 
τη Χαρά της Αναστάσεώς Του. Να μας ανασηκώσει από το σκοτάδι της 
φθοράς, της αμαρτίας και της απελπισίας και να μας οδηγήσει όχι απλά 
στην ελπίδα, αλλά στην βεβαιότητα της νίκης ενάντια στους ορατούς και 
αόρατους εχθρούς που μας πολεμούν, και κυρίως απέναντι στον παλαιό 

άνθρωπο, απέναντι στον κακό μας εαυτό.           

Χρόνια Πολλά και ευλογημένα! 
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 2α Απριλίου: Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ, (ΑΓ. Μαρίας Αιγυπτίας) ‘Ορθρος 
και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00π.μ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 5η Απριλίου:  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, 7.00-9.00μ.μ.                  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7η Απριλίου: ΠΡΩΪ, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία,         
8-9.30π.μ                                                           

ΣΑΒΒΑΤΟ 8η Απριλίου: Πρωϊ, ΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00π.μ. 

 Εσπέρας, Εσπερινός των Βαϊων, 3.00-4.00μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9η Απριλίου: των ΒΑΪΩΝ ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία,       
7.30-11.00π.μ 

 Εσπέρας: Ακολουθία του Νυμφίου, 7.00-8.30μ.μ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10η Απριλίου: ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, Προϊγιασμένη 
Θ.Λειτουργία, 8.00-9.30π.μ  

Εσπέρας, Ακολουθία του Νυμφίου,      7.00-8.30μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ 11η Απριλίου: ΜΕΓΛΑΗ ΤΡΙΤΗ,   Προϊγιασμένη Θ.Λειτουργία,      
8.00-9.30π.μ 

 Εσπέρας, Ακολουθία του Νυμφίου,      7.00-8.30μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12η Απριλίου: ΜΕΓΛΑΗ ΤΕΤΑΡΤΗ,   Προϊγιασμένη 
Θ.Λειτουργία, 8.00-9.30π.μ 

 Εσπέρας: Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου, 
Χοροστατούντος του Θεοφ. Επισκόπου Δέρβης, κ. 
Ιεζεκιήλ, 5.00-7.00μ.μ.   

Βράδυ: Ακολούθία του Νηπτήρος, 7.00-8.30μ.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 13η Απριλίου: Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ, Εσπερινός και Θεία 
Λειτουργία, 6.00-7.30π.μ. 



 Εσπέρας, Ακολουθία των Αγίων Παθών.                  
7.00μ.μ 10.00μ.μ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14α Απριλίου: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ακολουθία των 
Μεγάλων Ωρών, 8.30-10.00π.μ. 

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ,            
3.00-4.00μ.μ. 

 Εσπέρας, Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου,          
7.00-10.30μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15η Απριλίου: ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, Η είς Άδου Κάθοδος, 
Εσπερινός και Θ.Λειτουργία, 6.00-8.00π.μ. 

 ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
11.00μ.μ.-2.30π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, Είς τον Ι.Ναό Αγίου 
Ευσταθίου South Melbourne, χοροστατούντος των 
Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ και 
Μηλητουπόλεως κ. Ιακώβου και την συμμετοχή του Ιερού 
Κλήρου της Μελβούρνης, 11.00π.μ. 

ΤΡΙΤΗ 18η Απριλίου: Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Ορθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-10.00πμ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21η Απριλίου: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, και Αγιασμός 7.30-10.00π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22α Απριλίου: ΤΟΥ ΘΩΜΑ & Αγίου Γεωργίου του 
Τροπαιοφώρου, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία,          
7.30-11.00πμ. 

ΤΡΙΤΗ 25η Απριλίου: Αγ. Μάρκου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30η Απριλίου: ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-11.00πμ 

 



Ευχή κατανυκτική 
 
 
Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Σωτήρ μου, βρέξον είς τήν καρδίαν μου τήν δρόσον της χάριτος σου• 
ποτισάτω μου αύτη τήν διάνοιαν και κοσμησάτω αυτήν τοις άνθεσι της κατανύξεως, της 
ταπεινώσεως, της αγάπης και τής υπομονής.  
Και τί ταύτα λέγω;  
Ιδού γάρ ή ευχή μου ασθενής και αί αμαρτίαι μου μεγάλαι και ισχυροί• αί αμαρτίαι μου 
θλίβουσί με καί αί ασθένειαί μου αναγκά-ζουσί με βοάν σοι. Ο ανοίξας τους οφθαλμούς του 
τυφλού, άνοιξον τά όμματα τής διανοίας μου, ίνα διά παντός τό κάλλος σου θεωρώ• ό 
ανοίξας τό στόμα τής όνου τού Βαλαάμ, άνοιξον τό στόμα μου είς έπαινον καί δόξαν τής 
χάριτος σου. Ο θέμενος όριον τη θαλασσή, τω λόγω του προστάγματος σου, θές όριον τη 
καρδία μου διά τής χάριτος σου, όπως μή έκκλίνη δεξιά ή αριστερά από των εντολών σου.  
Ο δούς ύδωρ έν ερήμω λαώ απειθούντι καί αντιλέγοντι, δός μοι κατάνυξιν καί τοις 
οφθαλμοίς μου δάκρυα, ίνα θρηνήσω ημέρας καί νυκτός τόν τής ζωής μου χρόνον μετά 
ταπεινοφροσύνης καί αγάπης καί καθαρας καρδίας.  
Εγγισάτω ή δέησίς μου ενώπιον σου, Κύριε, και δώρησαί μοι έκ του σπόρου του αγίου της 
χάριτος σου, ίνα προσενέγκω σοι οράγματα κατανύξεως. Δόξα τοί νυν σοι τω δεδωκότι μοι 
όπως προσενέγκω σοι.  
Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής τού δούλου σου, πρεσβείαις πάντων των αγίων σου, 
ταύτην τήν εξομσλόγησίν μου προσφέροντος. Ήμαρτον εις τόν ουρανόν και ενώπιον σου, 
Κύριε ό Θεός ό παντοκράτωρ, και ούκ έτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου• ουδέ ατενίσαι και 
ιδείν τό ύψος του ουρανού από του πλήθους τών αμαρτιών μου• ουδέ ονομάσαι τό όνομα 
σου τό ένδοξον διά τών χειλέων μου τών αμαρτωλών.  
Ανάξιον γάρ εμαυτόν πεποίηκα του ουρανού και τής γης σέ παροργίσας τόν αγαθόν μου 
Δεσπότην. Διό, δέομαί σου, Κύριε, μή με απόρριψης από του προσώπου σου, μηδέ αποστής 
απ'εμού, ίνα μή απόλωμαι. Ει μή γάρ ή χάρις σου εβοήθησέ μοι πρίν, εγώ απωλόμην και 
ήμην νύν ώς μή ων, (αφ' ού γάρ σε κατέλιπον, ού συνήντησέ με ήμερα αγαθή• ή γάρ έν 
αμαρτίαις δοκούσα αγαθή ήμερα είναι, και τών πικρών αυτών πικροτάτη τυγχάνει•) και ει 
μή ή αυτή χάρις σου βοηθήσει μοι νύν, εγώ πάλιν έομαι ώς μή ών.  
Όθεν βεβαίως ελπίζω, ότι ενδυναμώσεις με τη χάριτί σου, Κύριε ό Θεός μου, ίνα φροντίσω 
τής εμαυτού σωτηρίας• διό και προσπίπτω σοι δεόμενος. Αντιλαβού μου του πλανηθέντος 
από οδού δικαιοσύνης• έκχεε επ' εμέ τό πλήθος τών οικτιρμών σου, ώς επί τόν άσωτον υιόν, 
ότι κατήσχυνά μου τόν βίον σκορπίσας τόν πλούτον τής χάριτος σου.  
Ελέησόν με, ό Θεός, και αμνησικάκησον επί τω πεφαυλισμένω μου βίω. Οικτείρησόν με ώς 
τήν Πόρνην και τόν Τελώνην και τόν Ληστήν. Ούτοι γάρ επί γής όντες απεγνώσθησαν υπό 
πάντων.  
Σύ δέ, Κύριε, προσελάβου αυτούς καί παραδείσου τρυφής οικήτορας πεποίηκας. Δέξαι ούν 
καί εμέ τόν αχρείον δούλόν σου καί τήν μετάνοιάν μου• ότι κάγώ απεγνώσθην υπό πάντων 
ήλθες γάρ ού δικαίους καλέσαι, άλλα αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ότι σοι πρέπει δόξα εις 
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 
 

 


