
 

 
Θεϊκή αγάπη 

Η Βίβλος αποκαλεί την Βηθλεέμ «πόλη του Δαυϊδ». Η λέξη «Δαυϊδ» σημαίνει 

«Θεϊκή αγάπη». Νάναι τυχαίο; Αν η αγάπη αυτή η θεϊκή, δεν γεννηθεί και δεν 

φωλιάσει στη φάτνη της ψυχής σου, «Τα Χριστούγεννα» θα σβύνουν πάντα σαν τα 

λαμπάκια του Χριστουγεννιάτικου δένδρου... 

Αν, λοιπόν, πιστεύουμε στην αλήθεια της Γέννησης του Θεού, τότε το νόημα της 

γιορτής, το νόημα της ζωής μας, το νόημα της ύπαρξής μας, μπαίνει σε μια άλλη 

διάσταση. 

Όσο μεγαλύτερη πνευματικότητα διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο λιγότερη ανάγκη 

έχουν από την ύλη. Κι’ όσο λιγότερη εξάρτηση έχουν από την ύλη, τόσο πιό πολύ ζουν 

κι’ ενσωματώνονται την θεϊκή αγάπη και την ιστορία του Βρέφους των 

Χριστουγέννων, καθημερινά. Ο Ιησούς δίδαξε πως σε κάθε ψυχή μπορεί να 

γεννηθεί ένα Βρέφος-Χριστός. Ας μην χάνουμε τον καιρό μας. Ας πούμε όπως 

ο εκατόνταρχος «Ξέρω ότι δεν είμαι άξιος να μπείς στο σπίτι μου, αλλά 

επειδή Εσύ είσαι η Θεϊκή αγάπη, μπορείς να με κάνεις άξιο, παρά τα λάθη 

και τις ανεπάρκειές μου, ώστε να μπορέσεις να γεννηθείς μέσα μου». 

Τότε ο Κύριος έρχεται μέσα στο σταύλο της ψυχής μας, τον καθαγιάζει και τον 

δοξάζει και μετατρέπει τον σταύλο μας σε ναό Ζωντανού Θεού. Και τότε μπορούμε να 

τραγουδάμε, σ’ όλη τη ζωή μας τους παρακάτω στίχους κάποιου ανώνυμου ποιητή: 

 
Όταν ο ύμνος των αγγέλων πάψει 

Όταν τ’ αστέρι δεν θα υπάρχει πιά στον ουρανό 
Όταν οι Μάγοι θάναι πια πίσω στη χώρα τους 

Και οι βοσκοί θάχουν γυρίσει στα κοπάδια τους 
Τότε ακριβώς θάχει αρχίσει το έργο των Χριστουγέννων: 

Να βρείς τον παραστρατημένο 
Να ανασηκώσεις τον καταπεσμένο 

Να θρέψεις το φτωχό 
Να βγάλεις το φυλακισμένο από τη φυλακή του 

Να φέρεις την ειρήνη μέσα σ’ αδέλφια 

Να γεμίσεις με μελωδία τις καρδιές 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

Κυριακή  1 Αγ. Βασιλείου-Όρθρος, Θ.Λειτουργία             9:00-11:30 π.μ. 
Πέμπτη 5 Προεορτια Φώτων-Όρθρος, Θ. Λειτουργία. Μ. Αγιασμός   9:00-11:00 π.μ. 
Παρασκευή 6 Άγια Θεοφάνεια-Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Μ. Αγιασμός       9:00-11:00 π.μ. 
Σάββατο 7 Άγ. Ιωάννου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία          9:00-10:30 π.μ. 
Κυριακή  8 Μετά τα Φώτα-Όρθρος, Θ. Λειτουργία-Βασιλόπιτα        9:00-11:30 π.μ.  

       Θα λειτουργήσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος μας κ. Σωτήριος. 

Κυριακή  15  Όρθρος, Θεία Λειτουργία           9:00-11:30 π.μ. 

Τετάρτη 18 Αγ. Αθανασίου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00-10:30 π.μ.   
Κυριακή 22 Όρθρος, Θεία Λειτουργία           9:00-11:30 π.μ. 

Τετάρτη 25 Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία        9:00-10:30 π.μ. 

Κυριακή 29 Όρθρος, Θεία Λειτουργία           9:00-11:30 π.μ. 

Δευτέρα 30 Τριών Ιεραρχών-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00-11:30 π.μ. 
 

~~~~~~~ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
 

Πέμπτη 2 Υπαπαντή του Σωτήρος-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00 -10:30 π.μ. 
Κυριακή  5 Τελώνου & Φαρισαίου-Όρθρος, Θ.Λειτουργία         9:00-11:30 π.μ. 
Παρασκευή 10 Αγ. Χαραλάμπους-Όρθρος, Θεία Λειτουργία        9:00-10:30 π.μ. 
Κυριακή 12 Ασώτου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία                 9:00-11:30 π.μ. 
Σάββατο 18 Ψυχοσάββατο-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00-11:30 π.μ. 
Κυριακή  19 Της Αποκρεώ-Όρθρος, Θεία Λειτουργία                9:00-11:30 π.μ. 
Σάββατο 25 Ψυχοσάββατο-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00-10:30 π.μ. 
Κυριακή  26 Της Τυροφάγου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία         9:00-11:30 π.μ. 

 



  

How to be Happy 

Be-Happy Attitude No 1: “I need help—I can’t do it alone!” In order to be truly 
happy, I must learn to admit those areas in which I am weak and to welcome construc-
tive help and advice. 
Be-Happy Attitude No 2: “I’m really hurting—but I’m going to bounce 
back!” In  the faced of failure or loss, I must have the attitude that I’m going to grow 
from my experience and move on. 
Be-Happy Attitude No 3: “I’m going to remain cool, calm, and corrected!” I 
must maintain a steady, stable, teachable attitude through the good times and the bad 
times before I will ultimately find true satisfaction. 
Be-Happy Attitude No 4: “I really want to do the right thing!”  My attitude 
must be to achieve, maintain, and live by integrity, for honesty and righteousness at-
tract good friends and great people who will help me. Here is the sensible secret of sane 
and safe ego control. 
Be-Happy Attitude No 5: “I’m going to treat others the way I want other to 
treat me!” I will have a positive attitude, keeping in mind that there is a law or propor-
tionate return. So when I am abused or mistreated, I shall choose to be merciful and 
forgiving, knowing that this will come back to me in kind and I will be blessed. 
Be-Happy Attitude No 6: “I‘ve got to let the faith flow free through me!”  I 
must constantly scrutinize my methods and my manners, being humble enough to know 
that I can get on the wrong track in a hurry. So, I shall maintain a positive, soul-
searching attitude toward myself at all times, lest I get off the track and miss getting on 
the best track of all. 
Be-Happy Attitude No 7: “I’m going to be a bridge builder!” To be truly happy, 
I shall maintain the attitude that an enemy can become a valuable friend. I shall strive 
as much as I can to live in respect and harmony and peace with all people. But this will 
mean making peace with myself first! 
This brings us to the last Be-Happy Attitude No 8: “I can choose to be happy—
anyway!”  If, after applying all of these positive attitude to the best of my ability, I still 
find myself the abused victim in human relationships—personal, social, or profession-
al—I shall choose to believe that God can settle the score in His way and in His Time. 
 

~~~~~~~ 
 

To put the world in order 
 

To put the world in order 
We must first put the nation in order 

To put the nation in order 
We must put the family in order 

To put the family in order 
We must cultivate our personal life. 

 
 

 

 
HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 

  
Sunday  1 Sun. Before Theophany-Orthros, D. Liturgy    9:00-11:30 a.m. 
Thursday  5 Forefeast of Epiphany-Orthros, D. Liturgy-Agiasmos   9:00-11:00 a.m. 
Friday  6 Epiphany-Orthros, D. Liturgy-Blessing of the Waters   9:00-11:00 a.m. 
Saturday  7 St. John’s-Orthros, Divine Liturgy        9:00-10:30 a.m. 
Sunday   8 After Epiphany-Orthros, D. Liturgy-Vasilopita   9:00-11:30 a.m. 

  His Eminence Archbishop Sotirios will celebrate the Divine Liturgy. 

Sunday   15 Orthros, Divine Liturgy      9:00-11:30 a.m. 
Wednesday  18 St. Athanasios-Orthros, D. Liturgy     9:00-10:30 a.m. 
Sunday   22 Orthros, Divine Liturgy      9:00-11:30 a.m. 
Wednesday  25 S. Gregory the Theologian-Orthros, D. Liturgy   9:00-10:30 a.m. 
Sunday   29 Orthros, Divine Liturgy      9:00-11:30 a.m. 
Monday  30 The Three Hierarchs-Orthros, D. Liturgy    9:00-10:30 a.m. 

~~~~~~~ 

HOLY SERVICES FOR THE  MONTH OF FEBRUARY 2023 
 

Thursday  2 Presentation of our Lord in the Temple   9:00-10:30 a.m. 
 Sunday   5 Sun. of Publican & Pharisee-Orthros, D.Liturgy  9:00-11:30 a.m. 
Friday  10 St. Charalambos-Orthros, Divine Liturgy   9:00-10:30 a.m. 
Sunday   12 The Prodigal Son-Orthros,  Liturgy     9:00-11:30 a.m. 
Saturday  18 Saturday of the Souls-Orthros, D. Liturgy   9:00-10:30 a.m. 
Sunday  19 Meatfare Sun.-Orthros, D. Liturgy      9:00-11:30 a.m. 
Saturday  25 Saturday of the Souls-Orthros, D. Liturgy   9:00-10:30 a.m. 
Sunday  26 Cheesefare Sun.-Orthros, D. Liturgy      9:00-11:30 a.m. 
 

~~~~~~~ 
Try God 

When troubles are deep and your world is dark, 

Don’t give up hope, “Try God”… 

When life turns sour and you’ve lost your way, 

Don’t give up hope, “Try God”… 

When fears stack up and you’re sure no one cares, 

Don’t give up hope, “Try God”… 

When temptation comes knocking and you struggle with it so, 

Don’t give up hope, “Try God”… 

He can change you. He can make you new. 


