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(απόσπασµα) 

 ΕΕΕΕγώ νόµιζα, αγαπητοί, µε το να σας κεντρίζω κάθε φορά 
και σφοδρότερα µε το λόγο µου, ότι θα σας φανώ ενοχλητικός. 
Σεις όµως από τους ελέγχους παρακινηθήκατε σε εύνοια απέναντί 
µου και κάµατε τα πλήγµατα του λόγου προσάναµµα για περισσό-
τερο πόθο. Και τίποτε το παράδοξο! ∆ιότι είσθε σοφοί στα πνευ-
µατικά πράγµατα. «Να ελέγχεις σοφό και θα σε αγαπήσει», λέει 
κάπου στα συγγράµµατά του ο Σολοµών (Παροιµ. θ΄ 8). 
 ∆∆∆∆ια τούτο, αδελφοί, και τώρα έρχοµαι στην ίδια προτροπή 
θέλοντας να σας αποµακρύνω, όσο µπορώ, από τα δίκτυα του δια-
βόλου. ∆ιότι, αγαπητοί, ο εχθρός της αληθείας καθηµερινώς διε-
ξάγει πολύ και ποικίλο πόλεµο. Προσκοµίζει τις επιθυµίες µας µε 
το να τις κάνει βέλη εναντίον µας και µε το να παίρνει δύναµη α-
πό εµάς για να µας βλάπτει πάντοτε. Επειδή ο ∆εσπότης δέσµευσε 
µε άλυτους νόµους τη µεγάλη δύναµη εκείνου και δεν του επέτρεψε 
δια µιας να ορµήσει για να εξαφανίσει το γένος των ανθρώπων α-
πό τη γη, ο φθονερός µάς κλέπτει τη νίκη λόγω της µωρίας µας. 
 ΟΟΟΟ πλούτος και η εξουσία και η υπερηφάνεια και η τρυφή 
και όλος αυτός ο παρόµοιος θόρυβος, που εξ αιτίας της µωρίας 
µας καθηµερινά αυξάνεται, ούτε προχωρεί µαζί µας στο βίο, ούτε 
φεύγει µαζί µε µερικούς. Αλλά αυτό, που έχει ειπωθεί παλαιά από 
τον δίκαιο, έχει ορισθεί και ισχύει για κάθε άνθρωπο· «Γυµνός 
βγήκα από την κοιλία της µητέρας µου, και γυµνός θα απέλθω» 
(Ιώβ α΄ 21).  
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ΑΑΑΑς σκεφθούµε λοιπόν, αγαπητοί, για τους εαυτούς µας κάτι 
το φιλάνθρωπο. Και εάν θέλουµε το βάρος της ευπορίας να το κά-
νουµε κέρδος µας, ας το διαµοιράσουµε σε πολλούς, οι οποίοι και 
θα το βαστάξουν µε πολλή χαρά και θα το εναποθηκεύσουν σε α-
παραβίαστα ταµεία, τους κόλπους του ∆εσπότου, «όπου ο σκόρος 
δεν καταστρέφει, ούτε οι κλέπτες κάµνουν διάρρηξη, ούτε κλέ-
πτουν» (Ματθ. στ΄ 20). Ας µην περιφρονήσουµε τους Λαζάρους 
(Λουκ. ιστ΄ 20) που ακόµη και τώρα κείτονται εµπρός στα µάτια 
µας. Μήτε να στερήσουµε αυτούς από τα ψίχουλα της τραπέζης 
µας, τα οποία αρκούν να τους χορτάσουν.  

ΜΜΜΜήτε να µιµηθούµε εκείνον τον άγριο πλούσιο, για να µην 
πορευθούµε στην ίδια µε εκείνον φλόγα της κολάσεως. ∆ιότι τότε 
θα παρακαλέσουµε πολύ τον Αβραάµ, πολύ τον καθένα από αυ-
τούς που έζησαν καλώς, αλλά κανένα κέρδος δε θα προέλθει για 
εµάς από την κραυγή. ∆ιότι «εάν ο αδελφός δεν µπορεί να σώσει, 
θα λυτρώσει άλλος άνθρωπος;» (Ψαλµ. µη΄ 8). Ο καθένας από ε-
κείνους θα µας πει κραυγάζοντας· µη ζητάς φιλανθρωπία την ο-
ποία ο ίδιος αγνόησες γι’ άλλους. Μην επιθυµείς να λάβεις τόσο 
µεγάλα πράγµατα, ενώ εσύ λυπήθηκες τα πολύ µικρά. Να απολαµ-
βάνεις αυτά που µάζεψες στο βίο σου. Χύνε δάκρυα τώρα, διότι τό-
τε που έβλεπες τον αδελφό σου να δακρύζει δεν τον ελέησες. Αυτά 
θα µας πουν, και µε το δίκαιό τους.  

ΕΕΕΕγώ όµως φοβούµαι µήπως µας επιτεθούν και µε πικρότε-
ρα λόγια από αυτά, διότι ξεπερνούµε εκείνον τον πλούσιο στην 
κακία. Εµείς δηλ. δεν περιφρονούµε απλώς τους αδελφούς µας 
που είναι κατάκοιτοι, επειδή λυπούµαστε τον πλούτο, ούτε κλεί-
νουµε τα αυτιά στις παρακλήσεις των πτωχών, επειδή φυλάσσου-
µε την ευπορία µας για τα παιδιά µας ή για άλλους συγγενείς µας, 
αλλά δαπανούµε τα χρήµατα στα φαύλα και εµφανιζόµαστε γεν-
ναιόδωροι στους επιτήδειους και εκµεταλλευτές.  

ΕΕΕΕάν όµως έλθει σ’ εµάς κάποιος πτωχός, που µόλις και µε-
τά βίας οµιλεί από την πείνα, αποστρεφόµαστε τον όµοιο µε εµάς 
κατά τη φύση, σιχαινόµαστε, γρήγορα προσπερνούµε, σαν να φο-
βόµαστε µήπως, µε το να βαδίσουµε σιγά, λάβουµε και εµείς µέρος 
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Η Παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου 
 

ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύ-

σκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λα-

μπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς 

τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀ-

πὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλου-

σίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 

Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑ-

πὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ 

πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν 

καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· 

Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ 

ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσ-

σάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· 

Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ 

σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, 

σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν 

χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν 

πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶ-

σιν. Εἶπε δέ· Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν 

οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως δια-

μαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον 

τοῦτον τῆς βασάνου. Λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· Ἔχουσι Μωϋσέα 

καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν· Οὐχί, 

πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐ-

τούς, μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προ-

φητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πει-

σθήσονται. 
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος: «Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορού-
σε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε µέρα ήταν λαµπρό. 
Κάποιος φτωχός όµως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσµένος 
κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεµάτος πληγές, και 
προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το 
τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλειφαν 
τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός, και οι άγγελοι τον πήγαν 
κοντά στον Αβραάµ. Πέθανε κι ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον 
άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα µάτια του και είδε από 
µακριά τον Αβραάµ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε φώναξε ο 
πλούσιος και είπε: “πατέρα µου Αβραάµ, σπλαχνίσου µε και στεί-
λε τον Λάζαρο να βρέξει µε νερό την άκρη του δάχτυλού του και 
να µου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω µέσα σ’ αυτή τη φω-
τιά”. Ο Αβραάµ όµως του απάντησε: “παιδί µου, θυµήσου ότι εσύ 
απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως κι ο Λάζαρος τη δυ-
στυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ, κι εσύ υποφέρεις. Κι ε-
κτός απ’ όλα αυτά, υπάρχει ανάµεσά µας µεγάλο χάσµα, ώστε αυ-
τοί που θέλουν να διαβούν από ’δω σ’ εσάς να µην µπορούν· ούτε 
οι από κει µπορούν να περάσουν σ’ εµάς”. Είπε πάλι ο πλούσιος: 
“τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα µου, 
να προειδοποιήσει τους πέντε αδελφούς µου, ώστε να µην έρθουν 
κι εκείνοι σ’ αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων”. Ο Αβραάµ τού 
λέει: “έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών· ας υπακού-
σουν σ’ αυτά”. “Όχι, πατέρα µου Αβραάµ”, του λέει εκείνος, “δεν 
αρκεί· αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σ’ αυτούς, θα µε-
τανοήσουν”. Του λέει τότε ο Αβραάµ: “αν δεν υπακούνε στα λό-
για του Μωυσή και των προφητών, ακόµη κι αν αναστηθεί κά-
ποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πεισθούν”».  

 
(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,  

   Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 
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στην ίδια δυστυχία. Και εάν µεν σκύψει το κεφάλι του προς τη γη, 
ντρεπόµενος για τη συµφορά, τον λέµε υποκριτή, εάν δε µε θάρρος 
µάς ατενίσει εξ αιτίας του πικρού κεντρίσµατος της πείνας, τον α-
ποκαλούµε αναιδή και βίαιο. Και εάν µεν συµβεί να φορεί καλά 
ενδύµατα που κάποιος του τα έχει δώσει, τον αποµακρύνουµε ως 
άπληστο και ορκιζόµαστε ότι προσποιείται τον πτωχό. Εάν δε φο-
ρεί ράκη που έχουν λειώσει, πάλι τον αποµακρύνουµε ως βρώµι-
κο. Και δεν µπορεί να λυγίσει την ανηλεή διάθεσή µας ούτε όταν 
ανακατώνει στις παρακλήσεις του το όνοµα του Πλάστου, ούτε ό-
ταν συνεχώς µας εύχεται να µην περιπέσουµε σε τέτοια βάσανα. 
∆ια τούτο υποψιάζοµαι ότι θα είναι βαρύτερη η φωτιά της κολά-
σεως για εµάς παρά για εκείνον τον πλούσιο (Λουκ. ιστ΄ 24).  

ΕΕΕΕάν ο καιρός το επέτρεπε και υπήρχε αρκετή δύναµις, θα 
σας διηγιόµουν ολόκληρη την ιστορία που αφορά σε εκείνον. Τώ-
ρα όµως είναι ώρα να σας αφήσω, διότι έχετε κουρασθεί. Σεις δε, 
εάν εµείς έχουµε παραλείψει κάτι, αφού το αναπλάσετε στο νου 
σας, προσφέρατέ το σαν κάποιο φάρµακο στα τραύµατα των ψυ-
χών. ∆ιότι και η Γραφή λέει· «δώσε αφορµή στο σοφό και θα γίνει 
σοφότερος» (Παροιµ. θ΄ 9). «Και ο Θεός µπορεί να σας χορηγήσει 
κάθε δώρο µε αφθονία, ώστε να έχετε πάντοτε αυτάρκεια σε όλα 
και να δίνετε µε αφθονία σε κάθε καλό έργο» (Β΄ Κορ. θ΄ 8). 
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, απόσπασµα από την οµιλία ‘Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶ-

σθαι τοῖς βιοτικοῖς καὶ περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας’, Ε. Π. Ε.        
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΛΥ∆∆Η, ΗΤΟΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΛΥ∆∆Η, ΗΤΟΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΛΥ∆∆Η, ΗΤΟΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΛΥ∆∆Η, ΗΤΟΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ    
«ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ», π. Γεωργίου ∆ορµπαράκη  

�� 
(απόσπασµα) 

ΟΟΟΟ άγιος µεγαλοµάρτυς Γεώργιος, Καππαδόκης από πατέρα 
και Παλαιστίνιος από µητέρα, µε ευσεβή ανατροφή και αγαθή φύ-
ση, από νεαρός διακρίθηκε στους πολέµους και γι’ αυτό έλαβε 
µεγάλα αξιώµατα στο στρατό.  

ΌΌΌΌταν πέθαναν οι γονείς του και ήλθε σ’ αυτόν µία µεγάλη 
περιουσία, θέλησε να πάει στον αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανό. ∆ιαπί-
στωσε όµως την εχθρική στάση του αυτοκράτορα απέναντι στους 
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χριστιανούς. Αντέδρασε, ερχόµενος «αυτόκλητος» στη Βουλή και 
δηλώνοντας µε παρρησία τη χριστιανική του ταυτότητα, αφού 
προηγουµένως µοίρασε στους πτωχούς όλη την περιουσία του.  

ΤΤΤΤα µαρτύρια που υπέστη ήταν πάµπολλα και φοβερά, τα ο-
ποία  οδήγησαν πολλούς στο Χριστό. Τέλος του έκοψαν το κεφάλι 
µε ξίφος.  

ΤΤΤΤο άγιο σκήνος του, διακοµίστηκε στην Παλαιστίνη και ε- 
τάφη εκεί. ∆εν πέρασε πολύς καιρός και έγινε αυτοκράτορας ο 
µέγας Κωνσταντίνος. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία οι εραστές της 
ευσέβειας και του αγίου µάρτυρα και του ανήγειραν στη Λύδδα 
ωραιότατο ναό, στον οποίο µετέφεραν τα λείψανά του. Η κατάθε-
ση των λειψάνων έγινε στις 3 Νοεµβρίου και έκτοτε, εορτάζεται η 
ηµέρα αυτή ως εορτή της ανακοµιδής του Μάρτυρα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)1)1)1)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Πστην Ιερά Μονή Πστην Ιερά Μονή Πστην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι,αναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι,αναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι,αναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, 
τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013. Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον ΆΆΆΆ----

γιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.    
2)2)2)2)                         � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  ----  Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   Ο Μ Ι Λ Ι Α   � � � � 
Την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, 5:30µ.µ. Ιερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό Ευχέλαιο στο Ναό µας. 
Αµέσως µετά στις 6:30µ.µ. θα αρχίσει η οµιλίαη οµιλίαη οµιλίαη οµιλία του π. Μάρκου Τζανακά-
κη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
µε θέµα: « Κ  α  τ  ά   φ  α  ν  τ  α  σ  ί  α   Χ  ρ  ι  σ  τ  ι  α  ν  ο  ί  ; Κ  α  τ  ά   φ  α  ν  τ  α  σ  ί  α   Χ  ρ  ι  σ  τ  ι  α  ν  ο  ί  ; Κ  α  τ  ά   φ  α  ν  τ  α  σ  ί  α   Χ  ρ  ι  σ  τ  ι  α  ν  ο  ί  ; Κ  α  τ  ά   φ  α  ν  τ  α  σ  ί  α   Χ  ρ  ι  σ  τ  ι  α  ν  ο  ί  ;     ». 
3)3)3)3)    ΠΠΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΣΣΣΕ Ε Ε Ε ΕΤΗΣΙΟ Μ Μ Μ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Σ Σ Σ ΣΤΗ Μ Μ Μ ΜΝΗΜΗ ΤΤΤΤΟΥ Ν. Σ Ν. Σ Ν. Σ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ    

Η ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του ΝΝΝΝαού µας και το σσσσυµβούλιο της ΦΦΦΦιλο-
δασικής, σας προσκαλούν σε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σω----
τηρίου,τηρίου,τηρίου,τηρίου, εµπνευστού και ιδρυτού της Φιλοδασικής, που θα λάβει χώρα στο 
Ναό µας την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 9:30π.µ. 
4)        4)        4)        4)        ֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2013, Παναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία Βαραµπά 7:00π.µ. 
Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, Άγιος Νεκτάριος ΜαρκοπούλουΆγιος Νεκτάριος ΜαρκοπούλουΆγιος Νεκτάριος ΜαρκοπούλουΆγιος Νεκτάριος Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2013, ΑγίαΑγίαΑγίαΑγία Τριάδα Μαρκοπούλου Τριάδα Μαρκοπούλου Τριάδα Μαρκοπούλου Τριάδα Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2013, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
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