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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 
 

 
 

 

THE NATIVITY OF OUR SAVIOUR AND LORD JESUS CHRIST (Troparion) 
 

Your Nativity, O Christ our God, Has shone to the world the Light of wisdom!  For by it, 
those who worshipped the stars, Were taught by a Star to adore You,  The Sun of 
Righteousness, / And to know You, the Orient from on High.  O Lord, glory to You! 

 
 
 

WISHING YOU ALL A VERY BLESSED CHRISTMAS AND NEW YEAR! 

CHRIST IS BORN – GLORIFY HIM! 

mailto:frdemos@stparaskevi.org.au
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PROGRAMME DECEMBER 2019 
SUNDAY 1st DECEMBER:  Holy Prophet Naoum, Matins, Blessing of waters and Divine 

Liturgy, 7.30-11.00am 

TUESDAY 3rd DECEMBER:  Evening: Vespers for St Barbara the Great Martyr presided by 
His Grace Bishop Ezekiel, 7.00-8.00pm 

WEDNESDAY 4th DECEMBER:  St Barbara, Matins and Divine Liturgy, 7.30-10.30am 

THURSDAY 5th DECEMBER:   Saint Savvas the Sanctified, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
10.00am 

 
FRIDAY 6th DECEMBER:  Saint Nicholas the Wonderworker, Matins and Divine Liturgy, 7.30-

10.00am. 
 
SUNDAY 9th DECEMBER: St. Patapios, Matins and Divine Liturgy 7.30-11.00am 
MONDAY 9th DECEMBER: The Conception by St Anna of the Most Holy Theotokos, Matins 

and Divine Liturgy, 7.30-10.00am 
THURSDAY 12th DECEMBER:  St Spiridon the Wonderworker, Matins and Divine Liturgy, 

7.30-10.00am  

SUNDAY 15th DECEMBER:   St Eleftherios the Hieromartyr, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
10.00am 

TUESDAY 17th DECEMBER: St Dionysius of Aegina, Matins and Divine Liturgy, 7.30-10.00am   

FRIDAY 20th DECEMBER: St Ignatius the God-Bearer, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
10.00am  

SUNDAY 22nd DECEMBER: SUNDAY BEFORE NATIVITY, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
11.00am 

MONDAY 23rd DECEMBER: READING OF THE ROYAL HOURS- 5.30-6.30pm 

  HOLY UNCTION 6.30-7.30pm  

TUESDAY 24th DECEMBER:  CHRISTMAS EVE, the Service of Vespers and Divine Liturgy of St 
Basil the Great, 7.30-10.00am 

 WEDNESDAY 25th DECEMBER: THE NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, 
Matins and Divine Liturgy, 6.00-9.00am 

THURSDAY 26th DECEMBER: Synaxis of the Holy Theotokos, Matins and Divine Liturgy at 
the Church of Our Lady The Merciful, Bacchus Marsh, 8.00-
11.00am 

FRIDAY 27th DECEMBER:  St Stephen the First Martyr, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
10.00am 

SUNDAY 29th DECEMBER:  SUNDAY BEFORE EPIPHANY, Matins and Divine Liturgy, 7.30-
11.00am 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Δεκεμβρίου, Αγίου Προφήτου Ναούμ, ‘Ορθρος, Αγιασμός και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-11.00πμ  

Τρίτη 3η Δεκεμβρίου, ΕΣΠΕΡΑΣ, Εσπερινός της Αγ. Βαρβάρας Χοροστατούντος του -Θεοφ. 

Επισκόπου Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, 7-8πμ  

Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου,  Αγίας Βαρβάρας, Όρθρος, Θεία Λειτουργία, 7.30-10.30πμ  

Πέμπτη 5η Δεκεμβρίου, Αγίου Σάββα του ηγιασμένου, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 

7.30-10.00πμ  

Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου, Αγίου Νικολάου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-

10.00πμ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 8η Δεκεμβρίου, Αγίου Παταπίου, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30- 11.00πμ  

Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου, Σύλληψις της Αγίας ‘Αννης, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-

9.30πμ  

Πέμπτη 12η Δεκεμβρίου,  Αγ. Σπυρίδονος επ. Τριμυθούντος, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-10.00πμ  

Κυριακή 15η Δεκεμβρίου,  Αγ. Ελευθερίου Ιερομάρτυρος, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-10.00πμ  

Τρίτη 17η Δεκεμβρίου, Αγ. Διονυσίου Αιγίνης, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-

10.00πμ   

Παρασκευή 20η Δεκεμβρίου, Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 

7.30-9.30πμ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 22α Δεκεμβρίου,  ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-11.00πμ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 23η Δεκεμβρίου,  Εσπέρας: Αι Μεγάλαι Ώραι των Χριστουγέννων. 5.30-

6.30μμ.  

 Το Άγιον Ευχέλαιον 6.30-7.30μμ 

Τρίτη 24η Δεκεμβρίου, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,  

‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00πμ  

Τετάρτη 25η Δεκεμβρίου,ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Όρθρος και Θεία 

Λειτουργία, 6.00-9.00πμ.  

Πέμπτη 26η Δεκεμβρίου,  ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ BACCHUS MARSH 8.00-11.00πμ.  



Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου, Αγ. Στεφάνου Προτομαρτυρος, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία,    7.30-10.00πμ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 29η Δεκεμβρίου,  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-

11.00πμ   

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ  

Μυστήριο παράξενο και παράδοξο βλέπω. Ποιμένες ακούγονται στα αυτιά 

μου, όχι επειδή παίζουν ένα υπαίθριο σκοπό, αλλά επειδή τραγουδούν 

ουράνιο ύμνο. Άγγελοι τραγουδούν, Αρχάγγελοι μέλπουν, υμνούν τα Χερουβίμ, 

δοξολογούν τα Σεραφίμ, οι πάντες γιορτάζουν επειδή βλέπουν τον Θεό πάνω 

στην γή και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Τον (Θεό πού είναι) άνω (τώρα να 

είναι) κάτω από οικονομία και τον (άνθρωπο που είναι) κάτω (τώρα να είναι) 

άνω από φιλανθρωπία. Σήμερα η Βηθλεέμ τον ουρανό εμιμήθηκε. Επειδή αντί 

για αστέρια αγγέλους που υμνούν δέχθηκε και αντί για τον ήλιο τον Ήλιο της 

Δικαιοσύνης απεριγράπτως εχώρεσε. Και μην αναζητάς πως. Επειδή όπου θέλει 

ο Θεός νικιέται η τάξη της φύσεως. Επειδή θέλησε, το κατόρθωσε, κατήλθε, 

έσωσε. Όλα (τα κτίσματα) συντρέχουν με τον Θεό (τον Κτίστη). Σήμερα ο Ων 

τίκτεται και ο Ων γίνεται αυτό που δεν ήταν. Γιατί ενώ είναι Θεός, γίνεται 

άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Επειδή δεν έγινε άνθρωπος με το να 

πάψει να είναι Θεός, αλλά ούτε πάλι με το να προκόψει από άνθρωπος έγινε 

Θεός. Αλλά ενώ είναι ο (Θεός) Λόγος, έγινε σαρξ (δηλαδή και άνθρωπος) με 

απάθεια, χωρίς να μεταβληθεί η φύση Του (σημ: στο Ένα πρόσωπο του Χριστού 

αποδίδονται η Θεία και η ανθρώπινη φύση). 

Επειδή λοιπόν όλοι σκιρτούν από χαρά, να σκιρτήσω θέλω κι εγώ, να χορεύσω 

επιθυμώ, να πανηγυρίσω θέλω. Αλλά χορεύω χωρίς να παίζω κιθάρα, χωρίς να 

κινώ κλαδιά κισσού, χωρίς να κρατώ αυλούς, χωρίς να ανάβω λαμπάδες, αλλά 

αντί για μουσικά όργανα κρατώντας τα σπάργανα του Χριστού. Γιατί αυτά είναι 

η ελπίδα μου, αυτά η ζωή μου, αυτά η σωτηρία μου, αυτά ο αυλός μου, αυτά η 

κιθάρα μου. Γι’ αυτό κι έρχομαι κρατώντας αυτά, για να λάβω με την δύναμή 

τους ισχύ λόγων και να πω μαζί με τους Αγγέλους “Δόξα εν υψίστοις Θεώ” και 

μαζί με τους ποιμένες “κι επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”. Σήμερα 

αυτός, που γεννήθηκε αρρήτως εκ του Πατρός, αφράστως τίκτεται από 

Παρθένο για μένα. Αλλά τότε γεννήθηκε κατά φύσιν από τον Πατέρα πριν τους 



αιώνες, καθώς ο Πατέρας γνωρίζει. Ενώ πάλι σήμερα παρά φύσιν ετέχθη 

καθώς γνωρίζει η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η άνω γέννησή του αληθής 

και η κάτω γέννηση αψευδής. Και αληθινά Θεός εκ Θεού εγεννήθη και αληθινά 

άνθρωπος ο Ίδιος εκ Παρθένου ετέχθη. Άνω μόνος εκ μόνου Μονογενής, κάτω 

μόνος εκ Παρθένου μόνης Μονογενής ο Ίδιος. Επειδή όπως ακριβώς (είναι) 

ασεβές να εννοήσουμε μητέρα για την άνω γέννηση έτσι (είναι) βλάσφημο να 

υπονοήσομε πατέρα για την κάτω γέννηση. Ο Πατέρας γέννησε απαθώς χωρίς 

να μειωθεί η Θεία Του φύση και η Παρθένος αφθόρως έτεκε. Επειδή ούτε ο 

Πατέρας έπαθε κάποια μείωση όταν γέννησε, επειδή θεοπρεπώς εγέννησε. 

Ούτε η Παρθένος έπαθε φθορά όταν έτεκε, επειδή πνευματικώς έτεκε. 

Όπως ακριβώς ο τεχνίτης όταν βρει χρησιμότατο υλικό κατασκευάζει 

ωραιότατο σκεύος έτσι κι ο Χριστός όταν βρήκε της Παρθένου άγιο το σώμα και 

την ψυχή, κατεκόσμησε για τον εαυτόν Του έμψυχο ναό, με τρόπο που θέλησε 

έπλασε άνθρωπο μέσα στην Παρθένο και αφού ντύθηκε αυτόν (σημ: από την 

σύλληψή Του ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος), σήμερα έρχεται, χωρίς 

να ντραπεί την ασχήμια της (ανθρώπινης) φύσεως. Επειδή δεν θεωρούσε ύβρη 

για τον εαυτόν Τον να φορέσει το δικό του έργο. Και το πλάσμα απέκτησε 

μεγίστη δόξα επειδή έγινε ένδυμα του Τεχνίτη. Επειδή όπως ακριβώς κατά την 

πρώτη δημιουργία ήταν αδύνατον να κατασκευάσει τον άνθρωπο πριν έλθει ο 

πηλός στα χέρια Του, έτσι και το φθαρμένο σκεύος ήταν αδύνατον να 

μεταποιηθεί εάν δεν γινόταν ένδυμα του Δημιουργού. Αλλά τι να πω και τι να 

λαλήσω; Επειδή το θαύμα με εκπλήττει. Ο Παλαιός των ημερών Παιδί έγινε, 

Αυτός που κάθεται σε θρόνο υψηλό και ανυψωμένο τοποθετείται σε φάτνη, ο 

ανέγγιχτος, ο απλός κι ασύνθετος κι ασώματος με ανθρώπινα χέρια τυλίγεται, 

Αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας με σπάργανα εμπλέκεται, επειδή αυτό 

θέλει. Επειδή θέλει την ατιμία να την κάνει τιμή, την αδοξία να την ντύσει με 

δόξα, την ύβρη να κάνει αρετή. Γι’ αυτό και λαμβάνει το δικό μου σώμα για να 

χωρέσω εγώ τον δικό του Λόγο (σημ: με την Θεία Μετάληψη ο πιστός γίνεται 

ναός του Χριστού). Και επειδή έλαβε την δική μου σάρκα μου δίνει το δικό Του 

Πνεύμα. Έτσι ώστε δίνοντας και λαμβάνοντας να μου εμπορευθεί τον θησαυρό της ζωής. 

Μου λαμβάνει την σάρκα για να με αγιάσει. Μου δίνει το Πνεύμα για να με διασώσει. 

Αλλά τι να πω και τι να λαλήσω; “Να, η Παρθένος θα συλλάβει”. Δεν λέγεται πια σαν κάτι 

που θα γίνει, αλλά θαυμάζεται σαν πεπραγμένο. 



God Entered into the Depths of Human Life 

St. Justin Popovic 

Christ is Born! 

 

 In truth God as a man was born on earth! Why? That we might live through him 

(1 John 4:9). For without the God-man, the Lord Jesus Christ, human life is 

wholly and completely a suicidal absurdity, and death is truly the most outright 

and horrible absurdity on earth. To comprehend death means comprehending 

life in all its depth, height, and limitlessness. This can only be done by the All-

man-loving Lord, Who by His immeasurable love becomes man and forever 

remains the God-man in the human world. Only as God-life, life in God, can 

human life acquire its eternal meaning. But outside of God, life is the most 

ridiculous absurdity, filled with offense and bitterness. Your life, O man, can find 

its only reasonable, rational, logical meaning in God alone. And your thought, 

brother, your human thought finds its divine and immortal meaning only in God, 



only as God-thought. Human thought only becomes God-thought in the God-

man, the Lord Jesus Christ. It is the same with your senses, O man—only in God 

do they find their divine, immortal meaning. Without this, your senses are your 

most merciless torturers, continually crucifying you on an eternal cross, after 

which there is no resurrection. And the conscience? Where does this ferocious 

stranger come from in us, people? It too only unites with its divine and eternal 

meaning as God-conscience. Without this, human conscience is a ferocious and 

ghastly absurdity. And your death, and my death, and the death of all people—

isn’t it the cruelest torture for human beings throughout the world? Yes, it truly 

is. But it too, only as the death of the God-man, gains its eternal meaning 

through the resurrection of the God-man, the Lord Jesus Christ; for through Him 

and only through Him does victory over death happen and death in the human 

world can be comprehended. Thus also everything human, the entire human 

with all his innumerable infinities, only as the grace-filled God-man in the 

deified and all-vivifying Body of the God-man Christ—the Church—gains his 

divine, eternal, God-human, and higher meaning.  

Through His incarnation, through becoming man, becoming human, has God in 

the most manifest way entered into the very womb, the very bowels of human 

life, into the blood, into the heart, into the center of all existence. Squeezed out 

by voluntary human sin from the world, from the body, from the human soul, 

through the incarnation, by becoming man He returns to the world, to the body, 

to the soul. He wholly becomes a man, and being a man He labors for man, 

settles into the world and among creatures, takes care of the creature, 

enlightens the creature, saves the creature, transforms the creature, and deifies 

the creature. God’s incarnation is the greatest upheaval and the most 

providential event, both on Earth and in Heaven, for the miracle of miracles has 

happened. If up until then the creation of the world from nothing was the 

greatest miracle, the incarnation of God in man has without a doubt surpassed 

it in its miraculousness. If at the creation of the world the words of God were 

clothed in matter, then at the incarnation of our Lord Jesus Christ God has 

clothed Himself in a body, in matter, in flesh. Therefore the incarnation of God 

became providential throughout the whole creation—for every individual, for 

every being, for every creature.  



You, too, live by Him—live by the God-man and you will be healed of all deaths, 

all sins, all passions, and all diabolism. May your life become a God-life. In this is 

your whole heavenly-earthly mystery, O man, the moment you become a 

member of the church—a member of the God-man Body of Christ. And how 

should we live in the Church of Christ? We should live through the Holy 

Mysteries and holy virtues. That is why there is a fast before the Nativity. 

Fasting is the first virtue, and prayer is always with it. These two foundational 

virtues bring a person to the God-man and teach him with divine wisdom how 

to live by Him and in Him. What should we do with the body given to us from 

God? Purify it, free it from all uncleanness, from all passions, from all evil, from 

every demon. And what does this mean? It means cleansing it of every sin, for in 

every sin a devil is hiding, in every sin a devil works apart from your free will. In 

a great sin is a prince of demons, in a small sin is an imp. You and I and every 

person has been given all the necessary means to conquer those demons, all the 

passions, all sins, and all deaths in us and in the world around us. Prayer and 

fasting are in the first place. The all-true lips of the All-true Lord Jesus Christ 

have pronounced also this life-creating truth: This kind goeth not out but by 

prayer and fasting (Matt. 17:21)—all kinds of sins, all kinds of passions, all kinds 

of demons.  

The Nativity is before you, before me, before us, brothers and sisters: God is 

born as a man, “so that we would receive life through Him” and thus be filled in 

soul and body with God. And this is most readily acquired by prayer and fasting. 

They cleanse and purify the body and the soul, so that wondrous joy would 

settle into them, and the sweetest God-infant, our Lord Jesus and God would fill 

completely our human existence, all of its enumerable infinities. It is for this 

reason, O man, that your body and your soul were created—to be filled with 

God and to live with God in the divine world on high. Our God-given teachers in 

this work are humble prayer and humble fasting—these holy foundational 

Gospel virtues. May they fly with us, may they precede us and ceaselessly 

announce to all people throughout the world the all-saving and all-joyful glad 

tidings:  

Christ is Born!  

-St Justin Popovic 


