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Ώς τώρα, Κύριε, στη ζωή μου τα έκανα θάλασσα! Αλλά ότι αυτή είναι η δουλειά Σου, να
κάνεις τη θάλασσα στεριά! Πάρε, λοιπόν και τη ζωή μου να την κάνεις στεριά, ώστε να
περάσει από πάνω μου το όχημα της βασιλείας Σου. Ο πόθος της ψυχής μου είναι ένας: Αχ,
και να ερχόταν η βασιλεία Σου κάποτε εδώ πέρα! Έστω και σαν όνειρο το λέω, έστω και σαν
χίμαιρα. Αλλά το λέω και σαν πόθο. Χιμαιρικό πόθο, αλλά πόθο. Αχ, να έλθει και η βασιλεία
Σου! Και η ζωή μου ένα νόημα έχει.. Να μπορούσε να χρησίμευε ώστε νάκανε ένα
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βηματάκι η βασιλεία Σου πιό κοντά προς τα εδώ. Αυτός, Κύριε, είναι ο μοναδικός μου πόθος.

Protopresbyter Triantafillos Porfiris

~~~~~~~
Το πρώτο θαύμα
«Είναι ο γάμος στην Κανά, το πρώτο θαύμα. Αχ, αυτο το θαύμα, αυτό το όμορφο θαύμα! Ο
Χριστός επισκέφθηκε τη χαρά των ανθρώπων κι όχι τη θλίψη τους και με το πρώτο θαύμα
Του τη χαρά των ανθρώπων βοήθησε...Όποιος αγαπάει τους ανθρώπους, εκείνος αγαπάει
και τη χαρά τους...Μη τον φοβάσαι, το Χριστό. Είναι τρομερός μέσα στο μεγαλείο Του, είναι
φοβερός στο ύψος Του, μα είναι απέραντη η ευσπλαχνία Του για μας. Πήρε τη μορφή μας
γιατί μας αγαπάει και τώρα διασκεδάζει μαζί μας. Κάνει το νερό κρασί για να μη διακοπεί η
χαρά των καλεσμένων. Και περιμένει, προσκαλεί καινούργιους καλεσμένους στούς αιώνες
των αιώνων».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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~~~~~~~
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Η μητέρα
Ο Δόκτωρ Μόργκαν, επιφανής ιεροκήρυκας, είχε 4 γυιούς, όλους ιεροκήρυκες. Όταν
χρειάστηκε να απουσιάσει από το έργο του, άφησε σαν αντικαταστάτη του το νεώτερο γυιό
του Howard, πράγμα που έγινε αφορμή να φανούν τα χαρίσματά του στον άμβωνα. Όταν ο
πατέρας του επέστρεψε, ένας οικογενειακός φίλος τους, που ήταν καλεσμένος στο τραπέζι,
ερωτά το νεαρό Howard: «Ποιός είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας μέσα στην οικογένειά
σας;»! Ο Howard, αν και είχε μεγάλη αδυναμία στον πατέρα του, γυρίζει, τον κυττάζει και
χωρίς να διστάσει λέει: «Η μητέρα!!!».
Αν και δεν

ανεβαίνει στον άμβωνα, όμως πόσο ωραία κηρύττει με τις πράξεις της, με την αγάπη της, το
ενδιαφέρον της, για όλους και για όλα μέσα στο σπίτι!

9:00-11:45 π.μ.
9:00-10:30 π.μ.
9:00-11:45 π.μ.
9:00-11:00 π.μ.

Κυριακή
18
Όρθρος, Θ. Λειτουργία
9:00-11:45 π.μ.
Κυριακή
25
Όρθρος, Θ. Λειτουργία
9:00-11:45 π.μ.
Επιμνημόσυνη δέηση για τους σφαγιασθέντες πατέρες και αδελφούς μας από τους
αιμοσταγείς Τούρκους στη Μικρασιατική καταστροφή το Σεπτέμβρη 1922.

~~~~~~~

Πράγματι η πιστή μητέρα είναι ο πρώτος και καλύτερος ιεροκήρυκας!

Όρθρος Θεία Λειτουργία
Γενέθλιον της Θεοτόκου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Ύψωση Τιμίου Σταυρού - Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Κυριακή
Κυριακή
Κυριακή
Σάββατο
Κυριακή
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Τετάρτη
Κυριακή

26
30

Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Ψυχοσάββατο-Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θ. Λειτουργία & Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου
Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου
Αγίου Δημητρίου - ‘Ορθρος, Θεία Λειτουργία
Όρθρος, Θεία Λειτουργία

~~~~~~~

BAZAAR and BAKE SALE

COMING IN OCTOBER!

9:00-11:45 π.μ.
9:00-11:45 π.μ.
9:00-11:45 π.μ.
9:00-11:00 π.μ.
9:00-11:45 π.μ.
9:00-11:00 π.μ.
9:00-11:45 π.μ.

HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2022
Sunday

4

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Thursday

8

Birth of Theotokos, Orthros, D. Liturgy

9:00-10:30 a.m.

Sunday

11

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Wednesday

14

Exaltation of the Holy Cross-Orthros, D. Liturgy

9:00-11:00 a.m.

Sunday

18

Orthros, D. Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Sunday

25

St. Thekla-Orthros, D. Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Memorial service for our massacred fathers and broghers by the Turks in Asia Minor during
the disaster of September 1922.

The companionship
The one who fears to be alone will never be anything but lonely, no matter how much
he may surround himself with people. But the one who learns, in solitude and recollection, to be at peace with his own loneliness, and to prefer its reality to the illusion of
merely natural companionship, come to know the invisible companionship of God.

~~~~~~~
Only one threat

~~~~~~~
HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF OCTOBER 2022
Sunday

2

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Sunday

9

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Sunday

16

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Saturday

22

Saturday of the Souls-Orthros, D. Liturgy

9:00-11:00 a.m.

Sunday

23

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

Doxology service for 28th of October
Wednesday

26

St. Demetrios-Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:00 a.m.

Sunday

30

Orthros, Divine Liturgy

9:00-11:45 a.m.

~~~~~~~
Χάριζε
Στούς εχθρούς σου: συγχώρεση.
Στούς φίλους σου: την καρδιά σου.
Στα παιδιά σου: καλό παράδειγμα.
Στους κακούς: ανοχή.
Στόν πατέρα σου: υπακοή.
Στη μητέρα σου: αισθήματα.
Στον εαυτό σου: σεβασμό.
Σε όλους: αγάπη.

Just as Saint Makarios was returning to his cell one day, loaded down with palm
leaves for his handicraft work, the devil stopped him, ready to assault him; but he could
not. Some invincible force prevented him. “You have tormented me a great deal, Makarios”, the devil shouted at him fiercely. “I have battled you so many years and yet I
cannot pull you down. But what more have you accomplished than I? Perhaps fasting?
I, of course, do not eat. Vigils? I do not even need sleep. You have only one threat that
frightens me”. “What is that?” the Saint asked with great interest. “Humility”, he unwillingly acknowledged, disappearing.

~~~~~~~
The Receiving of the Holy Spirit
Prayer, fasting, vigils and all other Christian acts, however good they may be in themselves, certainly do not constitute the aim of our Christian life: they are but the indispensable means of attaining that aim. For the true aim of the Christian life is the acquisition of the Holy Spirit of God. As for fasts, vigils, prayer and almsgiving, and other good
works done in the name of Christ, they are only the means of acquiring the Holy Spirit of
God...Prayer is always possible for everyone, rich and poor, noble and simple, strong
and weak, healthy and suffering, righteous and sinful. Great is the power of prayer;
most of all does it bring the Spirit of God and easiest of all is it to exercise.

St. Seraphim of Sarov

