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�� 
(απόσπασµα) 

ΙΙΙΙδού ευαγγέλιο, που αφορά στο νου και το σώµα του καθε-
νός µας. Είναι το ευαγγέλιο της ευσπλαχνίας. Είναι η θαυµαστή 
παραβολή του Σωτήρος, στην οποία απεικονίζεται ολόκληρη η 
ζωή µας. Η δική µου, η δική σου, του καθενός ανθρωπίνου όντος. 
Όλους τους αφορά το σηµερινό άγιο Ευαγγέλιο. Όλους. 

ΟΟΟΟ άνθρωπος! Το σώµα του. Τι θαυµαστός πλούτος! Ακού-
σατε τι ευαγγελίζεται ο Απόστολος Παύλος σήµερα. «Τὸ δὲ σῶμα 

τῷ Κυρίῳ». Ο Κύριος έπλασε το ανθρώπινο σώµα για την αιώνια 
ζωή, για την αθανασία, για την καθαρότητα. Το έπλασε για την 
αιώνια αλήθεια, για την αιώνια δικαιοσύνη και για την αιώνια α-
γάπη: όπως το σώµα, έτσι και την ψυχή. Όλα αυτά είναι δώρα του 
Θεού. Εµείς όµως τι κάνουµε µ’ αυτά; Παραδίδουµε το σώµα στις 
ηδονές και στα πάθη, και την ψυχή στους ακαθάρτους λογισµούς, 
τις ακάθαρτες επιθυµίες, τις ακάθαρτες ηδονές. ∆ια των αµαρτιών 
η ψυχή και το σώµα αποµακρύνονται από το Θεό, φεύγουν «εἰς 

χώραν μακράν». Ποιανού είναι αυτή η «µακρινή χώρα»; 
ΑΑΑΑκούσατε, πού ο άσωτος υιός βόσκει χοίρους. Στη χώρα του 

διαβόλου. Στη χώρα, όπου ο διάβολος έχει εξουσία πάνω στον άν-
θρωπο δια των παθών, δια των αµαρτιών και τον κρατάει σε φρι-
κτή τρέλα. Λοιπόν, η αµαρτία; Κάθε αµαρτία είναι τρέλα. Και ο 
άνθρωπος θα είναι πάντα µέσα σ’ αυτή την τρέλα, µέχρις ότου 
συναντηθεί µε το Χριστό. Και θα συναντηθεί µε τη µετάνοια. 

´ΟΟΟΟταν ο άσωτος υιός «ἦλθεν εἰς ἑαυτὸν» - αφού ήταν ε-
κτός εαυτού, στην τρέλα, στις ηδονές και στα πάθη αυτού του κό- 
σµου  - δια της µετανοίας έτρεξε προς τον πατέρα. Και ο πατέρας 
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τον αγκαλιάζει και τον φιλεί. ∆εν είχε τελειώσει ακόµη ο υιός την 
εξοµολόγησή του και ο πατέρας λέει στους υπηρέτες του: «Φέρε-
τε τη στολή την πρώτη και ενδύσατέ τον και δώστε δακτυλίδι στο 
χέρι του και υποδήµατα στα πόδια του και αφού φέρετε το µόσχο το 
σιτευτό, σφάξτε τον, για να φάγωµεν και ευφρανθώµεν». Σε ποιον 
λέει να ευφρανθώµεν; Στους αγγέλους! «Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνε-

σθαι». Για ποιο λόγο ευφραίνεσθε άγιοι άγγελοι; «Ευφραινόµαστε 
για την ανάσταση, τη ζωοποίηση του νεκρού αδελφού µας ανθρώ-
που, ὅτι νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε». Νεκρός ήταν ο άσωτος υιός, 
µακράν του Θεού, της πηγής της Ζωής. Ιδού, ανάστασις εκ νε-
κρών φαίνεται [η επιστροφή του ασώτου] στα µάτια των ουρα-
νίων δυνάµεων. Όλες οι ουράνιες δυνάµεις γι’ αυτό χαίρονται, 
«ὅτι ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη». Πράγµατι, όταν ο άνθρωπος εί-
ναι µέσα στις αµαρτίες, χάνει τον εαυτό του, είναι εκτός εαυτού. 

«ΕΕΕΕἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν», λέει ο Σωτήρας. Ο άνθρωπος συ-
νέρχεται, όταν σκεφθεί ποιανού είναι, δηλ. του Θεού. ∆ε θέλει ο 
Κύριος δια της βίας να σε αρπάξει από την αµαρτία. Εσύ πρέπει 
πρώτος να το πεις στον ίδιο: «Κύριε, αυτή η αµαρτία µε βασανίζει. 
∆εν τη θέλω, έχει όµως εξουσία επάνω µου. Ελευθέρωσέ µε!» Τό-
τε γίνεται θαύµα. Πάντα. Ποτέ ο Κύριος δεν αφήνει χωρίς απά-
ντηση την προσευχή, έστω και του µεγαλύτερου αµαρτωλού. Γι’ 
αυτό ήλθε σ’ αυτόν τον κόσµο. Να εξολοθρεύσει την αµαρτία. 
∆ηµιούργησε την Εκκλησία Του επάνω στη γη και της έδωσε όλες 
τις ουράνιες δυνάµεις, για να νικάµε και εµείς οι άνθρωποι όλες 
τις αµαρτίες, όλους τους θανάτους µέσα µας και γύρω µας. Ο Κύ-
ριος µας έδωσε τα θαυµαστά Άγια Μυστήρια. Το άγιο Βάπτισµα, 
τη Θεία Κοινωνία, τα οποία εξολοθρεύουν την αµαρτία. Μας έδω-
σε και τις θαυµάσιες αρετές, πίστη, ελπίδα, αγάπη, προσευχή, νη-
στεία, αγρυπνία, πραότητα και όλες τις υπόλοιπες ευαγγελικές αρε-
τές. Γι’ αυτό δεν υπάρχει απόγνωση στο χριστιανό. Ας ξυπνήσει 
ο καθένας και ας πορευθεί στην ουράνια πατρίδα του, στην ουρά-
νια τράπεζα ανάµεσα στους αγίους αδελφούς του, τους αγγέλους. 
Κύριε, Σ’ ευχαριστούµε για το Άγιο Ευαγγέλιο αυτό.  
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Η   π α ρ α β ο λ ή   τ ο υ   α σ ώ τ ο υ   υ ι ο ύ 
 

ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱ-

ούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον 

μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας 

συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ 

ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 

πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 

ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, 

καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει 

γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐ-

δεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου 

περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς 

τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώ-

πιόν σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μι-

σθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μα-

κρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δρα-

μὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐ-

τῷ ὁ υἱός· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰ-

μὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ἐ-

ξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύ-

λιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες 

τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ 

υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξα-

ντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρ-

χόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσά-

μενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀ-

δελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑ-

γιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. Ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. Ὁ οὖν 

πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· 

Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ 

ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ 

υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας 

αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ 

ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ 

ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.  
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο 
γιους. Ο µικρότερος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα του: “πατέρα, δώσε µου το 
µερίδιο της περιουσίας που µου αναλογεί”· κι εκείνος τους µοίρασε την πε-
ριουσία. Ύστερα από λίγες µέρες ο µικρότερος γιος τα µάζεψε όλα κι έφυγε 
σε χώρα µακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Ό-
ταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει µεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, και άρχισε 
κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν κι έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες 
εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χοίρους. 
Έφτασε στο σηµείο να θέλει να χορτάσει µε τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι 
χοίροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: “πόσοι εργάτες 
του πατέρα µου έχουν περίσσιο ψωµί, κι εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας! Θα ση-
κωθώ και θα πάω στον πατέρα µου και θα του πω: πατέρα, αµάρτησα στον 
Θεό και σ’ εσένα· δεν είµαι άξιος πια να λέγοµαι γιος σου· κάνε µε σαν έναν 
από τους εργάτες σου”. Σηκώθηκε, λοιπόν, και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα 
του. Ενώ ήταν ακόµη µακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έ-
τρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του τού είπε: 
“πατέρα, αµάρτησα στον Θεό και σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγοµαι παιδί 
σου”. Ο πατέρας όµως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε: “βγάλτε 
γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον· φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι 
και δώστε του υποδήµατα. Φέρτε το σιτευτό µοσχάρι και σφάξτε το να φάµε 
και να ευφρανθούµε, γιατί αυτός ο γιος µου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ή-
ταν χαµένος και βρέθηκε”. Έτσι άρχισαν να ευφραίνονται. Ο µεγαλύτερος 
γιος του βρισκόταν στο χωράφι· και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, 
άκουσε µουσικές και χορούς. Φώναξε, λοιπόν, έναν από τους υπηρέτες και 
ρώτησε να µάθει τι συµβαίνει. Εκείνος του είπε: “γύρισε ο αδελφός σου, κι ο 
πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό µοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός”. Αυτός 
τότε θύµωσε και δεν ήθελε να µπει µέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρα-
καλούσε, εκείνος όµως του αποκρίθηκε: “εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και 
ποτέ δεν παράκουσα καµιά εντολή σου· κι όµως σ’ εµένα δεν έδωσες ποτέ έ-
να κατσίκι για να ευφρανθώ µε τους φίλους µου. Όταν όµως ήρθε αυτός ο 
γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου µε πόρνες, έσφαξες για χά-
ρη του το σιτευτό µοσχάρι”. Κι ο πατέρας του τού απάντησε: “παιδί µου, εσύ 
είσαι πάντοτε µαζί µου κι ό, τι είναι δικό µου είναι και δικό σου. Έπρεπε ό-
µως να ευφρανθούµε και να χαρούµε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός 
κι αναστήθηκε, ήταν χαµένος και βρέθηκε”».         
 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,     
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 

 

Κυριακή του Ασώτου 



Γνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία Λειτουργία… 
 
 

«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ 

ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)             
    

Σήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµουΣήµερα: Η Λειτουργία του ιερού χρυσοστόµου    (µέρος α΄)(µέρος α΄)(µέρος α΄)(µέρος α΄)        
    

 «ΑΑΑΑφού µπει στο Ναό ο επίσκοπος», γράφει ο άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστοµος, «δεν ανεβαίνει στο θρόνο πριν να ευχηθεί σ’ ό-
λους σας την ειρήνη» (Μigne, P.G. τοµ. 48, στ. 870). Έτσι άρχιζε 
στην Αντιόχεια η θεία Λειτουργία στα χρόνια του ιερού Χρυσο-
στόµου: Ο ιερεύς µπαίνει στο Ναό και δίνει την ειρήνη του Θεού 
στο λαό. Ο λαός αντεύχεται: Καὶ τῷ πνεύματί σου. Ακολουθούν 
τρία βιβλικά αναγνώσµατα: ένα από τους Προφήτες, ένα Αποστο-
λικό και ένα Ευαγγελικό. Μετά τα αναγνώσµατα ακολουθεί το κή-
ρυγµα και στη συνέχεια λέγονται οι ευχές για τους κατηχουµένους, 
για τους ενεργουµένους και τους ἐν μετανοίᾳ πιστούς. Αφού έχουν 
ήδη αναχωρήσει οι κατηχούµενοι και οι ενεργούµενοι καθώς και 
οι µετανοούντες, κλείνουν οι πόρτες του ναού. Ακολουθούν οι ευ-
χές για τους πιστούς, η προσφορά των δώρων και η µεγάλη είσο-
δος. Γίνεται ο ασπασµός της αγάπης. Ακολουθεί η αγία αναφορά, 
ο επινίκιος ύµνος, οι λόγοι του Χριστού, η επίκληση του Αγίου 
Πνεύµατος. Ακολουθούν δεήσεις για τους πιστούς, το Πάτερ ἡ-

μῶν, η θεία Κοινωνία, η ευχαριστία και η απόλυση των πιστών. 
 

 ΟΟΟΟ θείος Χρυσόστοµος, όπως άλλωστε και ο µέγας Βασί-
λειος, γράφοντας τη θεία Λειτουργία χρησιµοποίησε παλιές λει-
τουργικές ευχές. Ορισµένες όµως από τις ευχές γράφτηκαν εξ αρ-
χής από τον Άγιο. Ο επίσκοπος Ευδοκιάδος Γεώργιος σε µια πρό-
σφατη µελέτη του για την «Προέλευση της χρυσοστοµικής Λει-
τουργίας» (µελέτη που βασίζεται σε πλατειά γνώση των κειµένων 
του Αγίου) συµπεραίνει, ότι «ο κεντρικός πυρήνας του σχεδίου της 
Λειτουργίας αποτελείται από µια σειρά ευχών που µας έχουν παρα-
δοθεί ουσιαστικά στη µορφή στην οποία τις έλεγε ο Ιωάννης Χρυ-
σόστοµος, ως επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως». (Τέλος α΄ µέρους) 

(από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 

Κυριακή του Ασώτου 



Π Ε Ρ Ι   Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ, Π Ε Ρ Ι   Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ, Π Ε Ρ Ι   Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ, Π Ε Ρ Ι   Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ,         Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ   Κ Α Ι   Θ Ε Ι Ο Υ   Ε Λ Ε Ο Υ ΣΜ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ   Κ Α Ι   Θ Ε Ι Ο Υ   Ε Λ Ε Ο Υ ΣΜ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ   Κ Α Ι   Θ Ε Ι Ο Υ   Ε Λ Ε Ο Υ ΣΜ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ   Κ Α Ι   Θ Ε Ι Ο Υ   Ε Λ Ε Ο Υ Σ    
(από το βιβλίο «Γέροντας Ζωσιµάς της Σιβηρίας» της Ι. Μ. Παρακλήτου) 

 ΈΈΈΈνα πρωινό ο π. Ζωσιµάς πήγε να προσευχηθεί στο παρεκ-
κλήσι, όπου είχε στήσει το µεγάλο Εσταυρωµένο. Σε λίγο µια 
αδελφή µπήκε µέσα και τον είδε γονατισµένο µπροστά στον Ε-
σταυρωµένο, λουσµένο στα δάκρυα, µε το κεφάλι κατεβασµένο 
και τα χέρια σταυρωµένα. Αµέσως έκανε να φύγει. Εκείνος συνει-
δητοποίησε την παρουσία της και είπε: «Περίµενε στον εξώστη». 

ΛΛΛΛίγο αργότερα βγήκε έξω και άρχισε να τη νουθετεί: «Ο 
Θεός οικονόµησε να µάθεις σήµερα, πώς πρέπει να προσευχόµα-
στε στο σταυρωµένο Κύριό µας. Να…µόλις Τον πλησιάσαµε, µας 
καλωσόρισε µε τα χέρια απλωµένα, ανοίγοντας, θαρρείς, την αγκα-
λιά Του, για να µας δεχθεί· έκλινε την κεφαλή Του, για να µας α-
κούσει· έκλεισε τα µάτια Του, για να µη βλέπει τις αµαρτίες µας·  
κάρφωσε τα πόδια Του, για να µην αποµακρυνθεί από την αναξιό-
τητά µας· άνοιξε µε τη λόγχη τη θύρα της καρδιάς Του, για να ξε-
χύσει πλούσια το έλεος και την ευσπλαχνία Του επάνω µας. Να 
συλλογίζεσαι την απεριόριστη αγάπη Του, που Τον κάρφωσε στο 
σταυρό. Και αν είσαι σαν τον τελώνη, ψέλλισέ Του την προσευχή 
σου µε τη δική του συντριβή. Αν είσαι σαν τη Χαναναία, κραύγασέ 
Του επίµονα κι ενοχλητικά, όπως εκείνη. Αν είσαι σαν την πόρνη, 
πλύνε Του σιωπηλά τα πόδια µε το µύρο των δακρύων σου. Αν εί-
σαι σαν τον άσωτο, ἐλθὲ εἰς ἑαυτὸν και τρέξε χωρίς καθυστέρηση 
κοντά Του, για να σε ντύσει µε τὴν στολὴν τὴν πρώτην…»  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                  � � � � � � � ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ � 
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 7:00µ.µ. θα γίνει στον Ιερό 
Ναό µας οοοοµιλία από τον π. Βαρνάβα Γιάγκου µε θέµα: «Μετάνοια και 
Αγάπη». Θα προηγηθεί η τέλεση του Ιερού Ευχελαίου στις 6:00µ.µ. 
2)�ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στη ΓΓΓΓυναικεία ΙΙΙΙ. ΜΜΜΜονή του Αγίου Νικολάου του 

Νέου στον Υψηλάντη Βοιωτίας, τη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2013. Ώρα α-
ναχώρησης 3:00µ.µ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.   �   

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 

Κυριακή του Ασώτου 


