
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Η΄   Τ Ο Υ   Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 

 
1) Όλη η ζωή µας να είναι µια Θ. Λειτουργία 

Αρχιµ. Γεωργίου Καψάνη, Προηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 
 

 
 

 
 

2) ΣΕΜΝΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
Αυγουστίνου Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης 

 

 
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 
ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

    
    

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η         2 6         Ι  Ο  Υ  Λ  Ι  Ο  Υ         2 0 1 5  

� Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ α�.β΄ α�.β΄ α�.β΄ α�.), Ἑρμολάου ἱερομάρτ. (305305305305).   
 

Όλη η ζωή µας να είναι µια Θ. Λειτουργία 
 

ΓΓΓΓια µας τους Ορθόδοξους η Λειτουργία δεν τελειώνει µε τις 
δύο ώρες που θα πάµε την Κυριακή στην Εκκλησία. 

ΌΌΌΌλη µας η ζωή γίνεται Λειτουργία. Αν πηγαίνουµε δύο ώρες 
την Κυριακή στην Θ. Λειτουργία και στις εορτές, πηγαίνουµε ώστε 
από εκεί να πάρουµε το πνεύµα της Θ. Λειτουργίας, και όλη µας η ζωή να γίνη 

Λειτουργία, προσφορά στον Θεό, αναφορά στον Θεό, ευχαριστία προς τον Θεό. Όλη 
µας η ζωή να συµµορφωθή προς το θυσιαστικό ήθος του Χριστού. 

∆∆∆∆ιότι µέσα στην Θ. Λειτουργία κυρίως φανερώνεται ότι το ή-
θος του Χριστού είναι το θυσιαστικό. Ζούµε τη θυσία Του για τον 
κόσµο και τον άνθρωπο. Και επειδή είναι θυσία η Θ. Λειτουργία, ο 
Χριστιανός φεύγει από την Εκκλησία µετά τη Θ. Λειτουργία φωτι-
σµένος, χαριτωµένος, ώστε όλα να τα ζη λειτουργικά, ευχαριστιακά, 
θυσιαστικά. Να προσφέρεται στον Θεό και στον συνάνθρωπό του. Να αγωνίζε-
ται κατά των παθών του, του εγωισµού του, της φιλαυτίας του. Μέ-
σα στην Θ. Λειτουργία προσφέρουµε +ν Χριστ- τα πάντα στο Θεό: « Τὰ 

σὰ ἐκ τῶν σῶν, σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα ». 
ΌΌΌΌταν λέµε « τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν, σοὶ προσφέρομεν », εννοού-

µε πραγµατικά τα πάντα. ∆εν µπορούµε ν’ αφήσουµε τίποτα από τη 
ζωή µας που να µη το προσφέρουµε στον Θεό. ∆ιότι τότε σηµαίνει 
ότι προσφέρουµε στον Θεό µε όρους και κάποιο τµήµα ή κάποιον 
τοµέα της ζωής µας. Αλλ’ ο Θεός δεν θέλει ένα µέρος της ζωής µας. 
Θέλει όλη τη ζωή µας. Θέλει την οικογενειακή µας ζωή, την παιδεία 
µας, την τέχνη µας, την ιστορία µας, τα πάντα. 

ΓΓΓΓιατί θέλει τα πάντα; Για να τα φωτίση όλα, να τα χαριτώση ό-
λα, να τα σφραγίση όλα µε τη σφραγίδα της Αναστάσεώς Του. Να 
τα βγάλη απ’ τη φθορά και το θάνατο. Ο Ίδιος, άλλωστε, δεν µας δί-
νει ένα µέρος του εαυτού Του. Μας δίνει ολόκληρο τον εαυτό Του: 
« Λάβετε, φάγετε,  τοῦτό ἐστι τὸ Σῶμά μου…πίετε ἐξ αὐτοῦ πά-

ντες,  τοῦτο  γάρ  ἐστι  τὸ  Αἷμά  μου ».   ∆εν    µας    δίνει    µόνο    την    διδα- 
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σκαλία Του ή µόνο το ηθικό Του παράδειγµα. Μας δίνει τον εαυτό 
Του όλο, την ζωή Του όλη. Το Σώµα Του και το Αίµα Του. 
 

ΜΜΜΜέσα στη Θ. Λειτουργία και στην ευχαριστιακή ζωή της Εκ-
κλησίας µαθαίνουµε να δεχόµαστε όλα τα πράγµατα και όλα τα πρό-
σωπα ως δώρα του Θεού και όχι ως ιδιοκτησία µας… Και όλη η ζωή 
να γίνεται µε αυτό το πνεύµα και το πρίσµα: ότι είµαστε όλοι δώρα του Θε-

ού ο ένας για τον άλλο. Και ότι πρέπει να ζούµε όλοι µεταξύ µας ανταλ-

λάσσοντες ως δώρο ο ένας για τον άλλο την αγάπη µας. Μέσα στην Εκκλησία 
µας δίνεται αυτή η χάρις: η σχέσι µας µε τον Θεό και η σχέσι µας µε 
τους ανθρώπους να είναι µια ανταλλαγή δώρων. 

 

ΚΚΚΚατά την Θ. Λειτουργία προσφέρουµε στο Θεό τον άρτο και 
τον οίνο. Το πρόσφορο, που κατά την ευλογηµένη παράδοσι του λα-
ού µας που προσφέρουµε, έχει µεγάλη θεολογική σηµασία. Συνοψί-
ζει, περιλαµβάνει όλη µας την ζωή. ∆εν προσφέρουµε µόνο σιτάρι, 
ούτε µόνο αλεύρι. Προσφέρουµε ψωµί. Το σιτάρι έγινε αλεύρι και 
το αλεύρι γίνεται ψωµί. Μπαίνει ο κόπος µας, η ζωή µας µέσα. ∆εν 
προσφέρουµε σταφύλι, προσφέρουµε κρασί. 

 

ΜΜΜΜπαίνει όλη µας η ζωή στο ψωµί και στο κρασί. Προσφέρου-
µε δηλαδή τον εαυτό µας στον Θεό. Προσφέρουµε ό,τι είµαστε και ό,τι ζούµε, 
και παρακαλούµε τον Θεό να τα δεχθή και να µας δώση και Αυτός το δικό Του 
δώρο. Και πάλι αυτά που προσφέρουµε στον Θεό δεν είναι δικά µας. 
Από τα δικά Του δώρα είναι… 

 

ΓΓΓΓι’ αυτό λέµε «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν». Και ο Θεός ως καλός πα-
τέρας, δέχεται το δώρο µας και µας δίνει την δική Του ζωή. Εµείς 
Του δίνουµε άρτο και οίνο και Εκείνος µάς δίνει Σώµα και Αίµα 
Χριστού. Αυτή είναι η ανταλλαγή δώρων, που γίνεται στην Θ. Λει-
τουργία. Και σε κάθε µυστήριο και πράξι της Εκκλησίας αυτό γίνε-
ται. Προσφέρουµε στον Θεό αυτό το φτωχό που έχουµε εµείς από τα 
δικά Του δώρα, και Εκείνος µάς προσφέρει αυτό το πλούσιο που έ-
χει, την δική Του Χάρι. Ώστε να λάβουµε την Χάρι του Χριστού, να µην εί-
µαστε οι θνητοί, οι φθαρτοί και πεπερασµένοι άνθρωποι, αλλά να γί-
νουµε οι άνθρωποι που µέσα µας ζη ο Θεός, µέτοχοι αιωνίου ζωής. 

 

ΓΓΓΓι’ αυτό η Εκκλησία µας και ο λαός µας ήθελε όλα να περνάνε 
µέσα στην Εκκλησία. Ήθελε όλα να εκκλησιάζωνται, όλα να λει-
τουργούνται,   για   να   γίνουν   όλα    ευχαριστία    προς    τον    Θεό.   Και    να 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιδ(Ματθ. ιδ(Ματθ. ιδ(Ματθ. ιδ΄ 1΄ 1΄ 1΄ 14444    ----    22222222)))) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ 

αὐτοῖς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομένης, 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ 

ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώ-

μας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν 

ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔ-

χομεν ὧδε, εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐ-

τοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λα-

βὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, 

εὐλόγησε· καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς Μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ Μαθηταὶ 

τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν· καὶ ἦραν τὸ περισ-

σεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 

ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠ-

νάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προά-

γειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 

 
� � 

 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    

    

    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, είδε ο Ιησούς πολύν κόσµον και τους σπλαγχνίσθηκε 
και εθεράπευσε τους αρρώστους. Όταν δε εβράδυασε, ήλθαν σ’ αυτόν οι µα-
θηταί και του είπαν, “Ο τόπος είναι έρηµος και η ώρα περασµένη· άφησε λοι-
πόν τον κόσµον να πάνε εις τα χωριά και να αγοράσουν διά τους εαυτούς των 
τρόφιµα”. Ο δε Ιησούς τούς είπε, “∆εν έχουν ανάγκην να πάνε· δώστε τους 
σεις να φάγουν”. Αυτοί δε του λέγουν, “∆εν έχοµεν εδώ παρά πέντε ψωµιά 
και δύο ψάρια”. Εκείνος δε είπε, “Φέρετέ µου τα εδώ”. Και αφού διέταξε τον 
κόσµον να ξαπλώση στο χορτάρι, επήρε τα πέντε ψωµιά και τα δύο ψάρια και 
αφού ύψωσε τα µάτια του εις τον ουρανόν, τα ευλόγησε, τα έκοψε και έδωκε 
εις τους µαθητάς τα ψωµιά, οι δε µαθηταί εις τον κόσµον. Και έφαγαν όλοι 
και εχόρτασαν και εσήκωσαν ό,τι επερίσσεψε από τα κοµµάτια, δώδεκα κοφί-
νια γεµάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε χιλιάδες περίπου άνδρες εκτός 
των γυναικών και των παιδιών. Και αµέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους µαθητάς 
να µπουν εις το πλοιάριον και να πάνε πριν απ’ αυτόν εις την απέναντι όχθην, 
έως ότου διαλύση τον κόσµον. (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
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ζούµε όλοι έτσι, ανταλλάσσοντες δώρα µεταξύ µας και µε τον Θεό. 
Όλη µας η ζωή να γίνη, όπως είπαµε, µια ανταλλαγή δώρων, δηλαδή 
έκφρασις αγάπης. Πλήρωµα αγάπης και προσφοράς.  
Αρχιµ. Γεωργίου Καψάνη, Προηγουµένου της Ι. Μ. Οσ. Γρηγορίου Αγ. Όρους, 
από αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του εκφωνηθείσα στην Λευκωσία την 3η Μαΐου 1985 

� 

ΣΕΜΝΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
ΕΕΕΕορτάζουµε σήµερα, αγαπητοί µου, την εορτή της µεγαλο-

µάρτυρος αγ. Παρασκευής. Αλλά πώς εορτάζουµε; Αυτό είνε το µε-
γάλο θέµα. ∆ιότι λέει κάπου στη Γραφή ο Θεός· «Μισῶ τὶς ἑορτὲς 

καὶ πανηγύρεις σας» (βλ. Αµ. 5, 21· Ησ. 1, 14). Γιατί; ∆ιότι υπάρ-
χουν δύο τρόποι εορτασµού· ο εύκολος και ο δύσκολος. Ο εύκολος 
είνε, να ’ρθούµε ν’ ανάψουµε το κερί µας και να προσκυνήσουµε 
την εικόνα… ∆εν πρέπει όµως να περιοριστούµε σ’ αυτό τον εύκολο 
εορτασµό. Ο άλλος, ο δύσκολος εορτασµός, ποιος είνε; Γιατί η αγία µας 
Εκκλησία εορτάζει τους αγίους; Τους παρουσιάζει ενώπιόν µας ως πρότυπα…  

ΗΗΗΗ αγία Παρασκευή γεννήθηκε τον 2ο αιώνα… στη Ρώµη, α-
πό γονείς ευσεβείς. Γεννήθηκε ηµέρα Παρασκευή, και γι’ αυτό την 
ωνόµασαν Παρασκευή. ∆ιακρινόταν για το κάλλος της. Σαν κόρη 
πλουσίας οικογενείας µπορούσε να συνάψη γάµο µε το λαµπρότερο 
πατρίκιο. Ἐν τούτοις σκέφθηκε κάτι ανώτερο… Εξέλεξε ως ύψιστο 
σκοπό την παρθενία. Αφωσιώθηκε εξ ολοκλήρου, σώµα και ψυχή, 
στο Νυµφίο... Ως νύµφη Χριστού λοιπόν είνε υπόδειγµα για τις γυ-
ναίκες εκείνες που εκλέγουν τον άγαµο βίο, την παρθενική ζωή.  

ΕΕΕΕίνε ακόµη υπόδειγµα ιεραποστολικής δράσεως. Γεµάτη έν-
θεο ζήλο, εργάσθηκε ως ιεραπόστολος…  

ΕΕΕΕίνε επίσης για τις γυναίκες υπόδειγµα σεµνότητος. Ντυνό-
ταν σύµφωνα µε την παραγγελία του αποστόλου Παύλου, που ορίζει 
οι γυναίκες να στολίζωνται µε τη ντροπή (Α΄ Τιµ. 2, 9). Η σεµνότης 
είνε στολίδι της γυναίκας… Αλλά σήµερα η µόδα κατώρθωσε να 
διαστρέψη και την αίσθησι του κάλλους· κατήντησε, ωραίο να θεω-
ρήται το άσχηµο. Για να το καταλάβετε αυτό, φανταστήτε ότι πα-
ραγγέλλετε σε κάποιον να κατασκευάση µια εικόνα της αγίας Παρα-
σκευής, και ενώ περιµένετε να την κατασκευάση όπως τη γνωρίζου-
µε, αυτός την ζωγραφίζει χωρίς σκέπασµα – µαντήλα στο κεφάλι, µε 
κοµµένα  τα  µαλλιά,  µε  τα  µάτια   βαµµένα,  µε   τα   νύχια   κόκκινα,   µε   
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τα στήθη προτεταµένα, µε τα χέρια ξεµπράτσωτα, µε τα πόδια γυ-
µνά. Εσύ θα την πάρης ποτέ την εικόνα αυτή;… Αυτό τι σηµαίνει; ότι δεν είνε έτσι το 
αληθινό κάλλος.    Χριστιανές γυναίκες, … να έχετε ως πρότυπο την αγία Παρασκευή… 
 

ΣΣΣΣτο τέλος της ζωής της η αγία Παρασκευή, για την ιεραπο-
στολική δράσι της, προκάλεσε το θυµό των ειδωλολατρών. Τη συνέ-
λαβαν, την ωδήγησαν ενώπιον του κριτηρίου, και ο τύραννος τη ρώ-
τησε· ―Είσαι Χριστιανή; ―Είµαι Χριστιανή, απήντησε. ―Θα σε 
ρίξουµε στη φωτιά· αν θες να ζήσης, προσκύνησε τα είδωλα. Τότε ε-
κείνη απήντησε µ᾽ ένα ρητό… «Θεοί, οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν» (Ιερ. 10, 11)· θεοί, λέει, που δεν δη-
µιούργησαν τον ουρανό και τη γη, «ἀπολέσθωσαν», να χαθούν, να 
γίνουν στάχτη τα είδωλά σας!… Ήταν δηλαδή ωπλισµένη µε την α-
γία Γραφή. Τέλος χέρια βαρβάρων την έρριξαν σε «πολυώδυνα βά-
σανα» κ’ έτσι ετελειώθη. 

 

ΑΑΑΑυτό, αγαπητοί µου, συνιστώ και για όλους εµάς. Ο Χριστια-
νός χωρίς αγία Γραφή είνε άοπλος. Σας ερωτώ µε όλη την αγάπη·  
διαβάζετε αγία Γραφή…; Για την τηλεόρασι διαθέτουµε πολλές ώ-
ρες· Γραφή ποιος διαβάζει; Πολύ λίγοι... ∆ώστε µου µια κοινωνία, 
ένα έθνος, µια πόλι, µια οικογένεια, όπου µικροί – µεγάλοι να διαβά-
ζουν την αγία Γραφή, κ᾽ εγώ υπογράφω συµβόλαιο· αυτή θα γίνη η 
ευτυχεστέρα χώρα του κόσµου… Είθε ο Θεός, διά πρεσβειών της α-
γίας Παρασκευής, να µας δώση την απόφασι να µελετούµε Γραφή·  
µπορεί να περάση ηµέρα χωρίς φαγητό, χωρίς τηλεόρασι, χωρίς ρα-
διόφωνο ή χωρίς αέρα και χωρίς ήλιο· χωρίς Ευαγγέλιο όχι! 
Αυγουστίνου Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, από οµιλία του 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής πόλεως Φλωρίνης 25 - 7 - 1988 
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Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, 7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠    
2)           ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015, Άγιος Νικόλαος ΜΆγιος Νικόλαος ΜΆγιος Νικόλαος ΜΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλουαρκοπούλουαρκοπούλουαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ 7:00π.µ. 
Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015, Αγία Παρασκευή ΜαρκοπούλουΑγία Παρασκευή ΜαρκοπούλουΑγία Παρασκευή ΜαρκοπούλουΑγία Παρασκευή Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 1η Αυγούστου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
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