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Ο

ἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ
Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου της
συνεργοὶ στὸ ἔργο
Πωγωνιανής Ιωαννίνων.
ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
τῆς ἐνοριακῆς δράσεως
Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν
χαιρετίζουμε ὅλους
ἀδιάκοπη προσφορὰ
τούς ἐνορίτες μὲ τὸν
μεταχειρισμένων ρούχων,
Ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ
τὰ ὁποῖαπροωθοῦνται
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ
στὴν Παννελήνια ἕνωση
εὐχόμαστε σὲ ὅλους,
φίλων των Πολυτέκνων,
πάντα νὰ ζοῦμε τὴν χαρὰ
τὸν σύλλογο Ἀγεννή του
ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἀνάσταση.
παιδιοῦ Ἀγκαλία καὶ ἄλλες
Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως,
ὀργανώσεις γιὰ παιδιά.
τοὺς μὲ διάθεση ἀγάπης
Εὐχαριστούμε ἐκείνους
γιὰ τὴνἐκκλησιαστικὴ
ποὺ συνέδραμαν
μας κοινότητά ἐθελοντὲς,
οἰκονομικὰ γιὰ τοὺς
οἱ ὁποῖοι προετοίμασαν
στολισμοὺς τῶν Ἱερῶν
τὸν Ναὸ καὶ τὰ τοῦ Ναοῦ γιὰ τὴν Μεγάλη
εἰκόνων καὶ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὴν ἐκτῶν χρημάτων
Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, μὲ τὸν
αὐτῶν προμήθεια αὐγῶν κρέατος καὶ τυριοῦ ποὺ
συντονισμὸ καὶ τὶς προαπάθειες τοῦ νεοκώρου
εὐλογήθηκαν καὶ διανεμήθηκαν στὴν λειτουργία
Ἀπόστολου Κωβαίου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Βιβῆς
τῆς Ἀνάστασης.
Χαραλαμποπούλου καὶ τοῦ Φιλοκτήμονα Φλώρου,
Εὐχαριστούμε και όσους με ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ναὸ
Εὐχαριστούμε τοὺς αἱμοδότες ποὺ προσῆλθαν στὴν
καὶ τὴν συντήρησή του, κάματε τὴν προμήθεια τῶν
αἱμοδοσία τῆςΚυριακῆς των Βαΐων. Προσῆλθαν 64
κεριῶν καὶ τῶν λαμπάδων Σας ἀπὸ αὐτόν.
καὶ αἱμοδότησαν 52.
Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀνοχή Σας στὰ λάθη καὶ
Εὐχαριστούμε ὅσους προσφέρατε χρήματα και
τὶς ἐλλείψεις μας καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα,
τρόφιμα στὸ συσσίτιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου
εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς,
καὶ γιὰ τὰ δέματα τῶνπτωχῶν,
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω
Εὐχαριστοῦμε τὸ τμῆμα γυμναστικῆς τῆς ἐνορίας
βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ
γιατί στὶς 8 Ἀπριλίου διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ
θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐντοῖς μνήμασι, ζωὴν
εἰσητήριο τρόφιμα, γιὰ νὰ δωθοῦν στὰ παιδιά στὴν
χαρισάμενος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16/4,

20:00, ἙσπερινόςτῆςἈγάπης.
Σημείωση: Κυριακὴκαὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα,
ὁ ναός μας θὰ παραμείνει κλειστός,
ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τίς 18:00.
Τὴν Δευτέρα τὸ πρωί, πανηγυρίζει ὁ Ναὸς
Ἀναστάσεωςτοῦ Κοιμητηρίου τῆς πόλης μας,
καὶ θὰ ἔχει ἐκεῖ Θεία Λειτουργία.
> ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/4,
Ἑσπερινός, 19:00
> ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18/4,
Ραφαήλ, Νικολάου &Εἰρήνης μαρτύρων
Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19/4,
Ὄρθρος, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00.

> ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20/4
Γαβριήλ Παιδομάρτυρος
Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00
> ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 21/4,
Ζωοδόχου Πηγῆς
Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00
> ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 22/4,
Ναθαναήλ Ἀποστόλου
Θεία Λειτουργία, 7:30 Ἑσπερινός, 19:00
> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 23/4,
Γεωργίου Τροπαιοφόρου
A’ Θεία Λειτουργία, Ἅγια Μαρίνα 6:30
Β’ Θεία Λειτουργία, Ἅγιος Νεκτάριος 9:45
Ἑσπερινὸς 19:00

Ἀναστάσιμο μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Aγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Ανέστη!

Ανέστη Χριστός και ανασταίνεται η απονεκρωμένη
ελπίδα της γης, εγείρονται οι θεοφιλείς επιδιώξεις
του Ουρανού, αποκαλύπτεται στα μάτια των
ανθρώπων και των Αγγέλων το αίτημα της Βασιλείας!
Ανέστη Χριστός και αναστηλώνεται η ερειπωμένη
ζωή με τα στοιχεία της καινής κτίσης, με υλικά πιο
ανθεκτικά στα βάσανα, στις διαβρώσεις του πόνου,
του φόβου και της απόγνωσης!
Ανέστη Χριστός και ανακτά η Ζωή τα δικαιώματά της
πάνω στους νεκρούς, σπάνε οι αλυσίδες στην πομπή
των μελλοθανάτων, δίδεται τέλος στην αιχμαλωσία
της αμαρτίας, απελευθερώνονται οι ημιθανείς
δούλοι της από την καταδυνάστευση της φθοράς και
του θανάτου!
Ανέστη Χριστός και αναδύεται η λάβα της
αναλλοίωτης Αλήθειας, μέσα από τα έγκατα των
ηφαιστείων της καρδιάς μας, της καταπλακωμένης
από τα συσσωρευμένα ψεύδη των πονηρών
πνευμάτων, των πονηρών ανθρώπων, του πονηρού
εαυτού μας!
Ανέστη Χριστός και το φως της Αναστάσεως
περιχέεται στο σύμπαν, άπλετο και κυρίαρχο,
διαλύοντας τις αυταπάτες για την αιώνια εξουσία του
«απατεώνος αιώνος», φανερώνοντας το κίβδηλο και
θνητό περίβλημα της υπεροψίας του!
Ανέστη Χριστός και καμμιά άβυσσος, έρεβος ή
σκοτάδι δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τις ελλάμψεις
της αναστάσιμης χαράς, που ξιφαλκούν τον καϋμό και
το παράπονο.
Λαμπαδιάζουν ευφρόσυνα οι παγωμένες καρδιές,
ενδύονται τον χιτώνα της ανεξικακίας και καταυγάζουν
με το φως της τις συνειδήσεις των αδικουμένων!
Ανέστη Χριστός όχι μόνο για τους Χριστιανούς, αλλά
και για κάθε άνθρωπο.
Το αναστάσιμο φως θωπεύει τα σφαλιστά βλέφαρα
των εθελοτυφλούντων.
Μα πώς να πιστεύσουν ότι αν ανοίξουν τα μάτια τους
θα βρεθούν ενώπιον της μόνης Αλήθειας;
Πώς να θεωρήσουν ότι αυτό που θα δουν δεν είναι
άλλη μία αυταπάτη, η απαρχή μίας νέας ματαίωσης;
Ο ήχος της καμπάνας που δονεί τις χορδές στις
καρδιές των Χριστιανών είναι γι’ αυτούς ξένος και
απόμακρος.
Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακατανόητο, ουτοπικό,
σκανδαλωδώς ανεφάρμοστο.
Το μηδέν μοιάζει πιο οικείο.
Η θεώρηση της ζωής ως μήτρας θανάτου
πιο ρεαλιστική.
Χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η διαχείριση

της ζωής ως επιθανάτιας ψευδαίσθησης.
Χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η έκπτωση
της ζωηφόρου χαριτόβρυτης Θείας Λατρείας
σε λαϊκή ή εθνοφυλετική εθιμοτυπία.
Χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η
αντιμετώπιση της Εκκλησίας ως μίας θρησκείας
ανάμεσα στις άλλες, ένα παρηγορητικό βάλσαμο για
στιγμιαίες ανακουφίσεις από την υπαρξιακή αγωνία.
Χωρίς Χριστό Αναστημένο, αναμενόμενη η πίστη ότι
το άπειρο ισοδυναμεί με το μηδέν.
Ο συνειδητός Χριστιανός δεν υπακούει στο
φιλοσοφικό επίταγμα του συμβιβασμού
με την ιδέα του θανάτου.
Όμως, η αναστάσιμη χαρά του μετριάζεται ενώπιον
του ασύλληπτου πλήθους των ανθρώπων
που την αγνοούν και την στερούνται.
Μία απέραντη λαοθάλασσα πορεύεται διαχρονικώς
εκτός Εκκλησίας, στις παρόδους της λαμπροφόρου
πομπής προς τη Βασιλεία.
Δεν ακούει την αναστάσιμη καμπάνα, δεν συμψάλλει
συναγαλλόμενη το «Χριστός Ανέστη», δεν γνωρίζει τη
συγκίνηση του ασπασμού της αγάπης.
Το κάλεσμα της όντως Ζωής ανακλάται μόνο
μέσω ζωντανών συνειδήσεων.
Η αγαθωσύνη, η αθωότητα, η αγάπη, η πνευματική
γαλήνη των ζώντων μετ’ επιγνώσεως την Ανάσταση
του Χριστού ευαγγελίζονται τη ζωή του μέλλοντος
αιώνος.
Αγαπητά μου παιδιά,
Χριστός Ανέστη! Να χαίρεστε πάντοτε ωσάν να
αναστήθηκε μόλις την προηγούμενη στιγμή, ωσάν να
πληροφορηθήκατε τη νίκη επί του θανάτου μόλις τώρα.
Να ζείτε με ζωντανή μέσα σας την ελπίδα.
Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη!
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

