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Ἐφημέριος ἑβδομάδος: 
 π. Σεραφείμ, π. Εὐσέβιος, π. Δαμασκηνός

 >  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 
Σήμερα Κυριακή τῶν Μυροφόρων στὶς 19:00  
θὰ ψαλλοῦν πρὸ τοῦ  Ἱεροῦ Κουβουκλίου  
τοῦ  Ἐπιταφίου, οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν  
Πανάγιο Τάφο.
>  Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Δευτέρα 1/5,  
Ἱερεμίου προφήτου, Ἰσιδώρας ὁσίας. 
Παρασκευὴ 5/5,  
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατο 6/5 Ἰωβ πολυάθλου,  
Σεραφεὶμ Δομβαϊτου.
>  ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 7/4 Τοῦ Παραλύτου.  
Τοῦ ἐν οὐρανῶ φανέντος Σταυροῦ.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
>  Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν  Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
>  Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00
>  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
>  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Διεκόπη γιὰ τὸν  Ὀκτώβριο. 
>  ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 14 Μαΐου 2017 & ώρα 19.00  
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, 
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. 
>  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακή 14 Μαΐου 2017  ἀμέσως μετὰ τὴν 
ὁμιλία, μὲ τὸν π. Αὐγουστίνο Σύρο.

Κυριακή των Μυροφόρων καὶ τιμοῦμε τὶς γυναῖκες, 
Ἐκεῖνες ποὺ μὲ ἀνδρεία ἔφτασαν στὸν τάφο τοῦ  Ἰησοῦ καὶ 
διαπίστωσαν τὴν Ἀνάσταση. 
Θέληση καὶ δύναμη, ἀλλὰ καὶ πόνος ἀπὸ τὴν μητρότητα, 
τὰ χαρακτηριστικά τῶν γυναικῶν. Mποροῦν ἂν θέλουν 
νὰ μετακινοῦν βουνά. Δὲν τὶς τρόμαξε ὁ μέγας λίθος ποὺ 

σκέπαζε τὸν τάφο, ἂν καὶ τὸ σκέφτηκαν καὶ τὸ 
συζήτησαν στὸ δρόμο. Δὲν εἶχαν τὴν ἀνδρικὴ 
ρωμαλεότητα, εἶχαν ὅμως ψυχικὴ ἀνδρεία καὶ 
ἀξιώθηκαν νά βρούν τὸν λίθο κυλησθέντα. 
Ἀνάμεσα στὶς Μυροφόρες ἦταν καὶ ἡ 

Παναγία. Εἶδε τὸν γίο τῆς νὰ πεθαίνει πάνω στὸ 
Σταυρό, ὅπως ἡ πρώτη γυναίκα, ἡ Εὕα, εἶδε τὸν δικό τῆς 
γιὸ  Ἄβελ, τὸν πρῶτο θανόντα τῆς ἱστορίας, νεκρὸ ἀπὸ τὰ 
χέρια τοῦ ἀδελφοῦ του. Αὐτὸ δὲν θὰ ἀλλάξει ποτὲ καὶ οἱ 
γυναῖκες πρὶν γίνουν μανάδες, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμες 
καὶ γιὰ τέτοιου εἶδους πόνο. 
Ἀνδρεῖες γυναῖκες οἱ μητέρες, μὰ ἀνδρειότερες οἱ 
πολύτεκνες μανάδες. Ἡ φύση θέλει νὰ γίνουν μητέρες, 
ἀφοῦ ἔτσι ἤθελε ὁ Θεὸς μετὰ τὴν παρακοή. ‘Όσες ἀπὸ 
ἐπιλογὴ ἢ ἀσθένεια δὲν γίνονται μανάδες, ἀπὸ τὴν 
ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «ὑστέρα» ποὺ σημαίνει μήτρα, 
ἐκδήλωναν πολλὰ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ προβλήματα καὶ 
ὀνομάζονταν παλαιότερα ὑστερικές. 
Σήμερα, ποὺ ὅλα ἰσοπεδώθηκαν καὶ ἡ γυναίκα 
κατευθύνεται συστηματικὰ μακριὰ ἀπὸ τὴν φύση της, 
ζοῦμε τραγικὲς καταστάσεις σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.  
Γὶ΄ αὐτὸ ὅσες θέλησαν καὶ ἔγιναν ἀπὸ μικρές, πολύτεκνες 
μητέρες, ἀξίζουν κάθε τιμῆς καὶ τῆς εὐλογίας τῶν 
Μυροφόρων. 
Ἡ κοινότητά μας, μὲ ἀγάπη καὶ κόπο, τιμώντας αὐτὲς τὶς 
γυναῖκες, συγκεντρώνει μεταχειρισμένα καὶ καινούργια 
ροῦχα καὶ τὰ διαθέτει στὴν «Πανελλήνια ἕνωση φίλων 
τῶν Πολυτέκνων». Πάντα μας εὐχαριστοῦν καὶ μιὰ 
ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιστολὲς τους δημοσιεύουμε σήμερα, 
εὐχαριστώντας ὅλους ὅσους τὰ προσφέρουν.

Πολύτεκνη μητέρα 




