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Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
* Καθημερινά το πρωϊ στον Ιερό Ναό μας 
τελείται Θ.Λ. 

Από τις 15/11 έως και τις 25/12 
ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 

για την μεγάλη εορτή της ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

** Τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοι-
νώνονται από τον Εφημέριο.

Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προ-
δρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Μαζί του η  Ελληνορθόδοξη Κοινωνία  Προσώπων 

“ΔΙΨΩ”

ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

+H΄ ΛΟΥΚΑ, Oλυμπά, Ροδίωνος, Εράστου, 
Αρσενίου

Εβδομαδιαίο

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Γ Ο Ν Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ

φυλλάδιο

 2614 007144 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2019 - 2020ΕNOΡΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ...

Κάθε Τετάρτη το απόγευ-
μα μετά τον Εσπερινό 
που τελείται στον ιερό 

Ναό ακολουθεί στο ενορι-
ακό Αρχονταρίκι ανάλυση 
στην ευαγγελική περικοπή 

από τον Εφημέριο 
Πρωτ/ρο 

π. Αντώνιο Ρουμελιώτη 
και συν μελέτη.

Κάθε Δευτέρα συναντήσεις 
νέων και εργαζομένων 

στην αίθουσα της Όθωνος 
Αμαλίας 97. 
Τηλ.: 2610 

346687
Για ζωντανή 

σύνδεση, 
πληκτρολόγησε: www.

goneisenorias.gr 
web radio dipso 
& web tv dipso.

Στις 8.30 μ.μ. 
EIΣΗΓΗΤΗΣ:  ο 

π. Αντώνιος Ρουμελιώτης 
Πρωτ/ρος

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΚΗΡΥΓΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΨΩ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ
* Παραδοσιακοί χοροί 
- 5.15 -6.30 μ.μ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
- 11.00 -12.00 το μεσημέρι (ΕΦΗΒΙΚΟ)
-  7.15 - 8.30 μ.μ. (ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Υπεύθυνοι χοροδιδάσκαλοι: Ανδρέας Μπελε-

κούκιας, Γιούλη Δεληγιώργη.
* Αρμόνιο το Σάββατο 6.30 -7.30 μ.μ.
Υπεύθυνη: Βασιλική Αθανασοπούλου
ΚΥΡΙΑΚΗ
* Ντραμς  6.00 - 7.30 μ.μ. Υπεύθυνος: Κων/

νος Παλαιολόγος 6979 655581
* Ακορντεόν  5.30 - 6.30 μ.μ. 
Υπεύθυνη: Μαρίνα Τσορτανίδου
* Κιθάρα  5.00 - 6.00 μ.μ. 
Υπεύθυνος: Παναγιώτης Κουτρουμάνης
* Εικαστικό τμήμα για παιδιά Γυμνασί-

ου και άνω   4.00 - 6.00 μ.μ. (κάθε δεύτερη 
Κυριακή) Υπεύθυνη: Νεκταρία Αθανασοπού-
λου

ΕΝΤΕΛΩΣ

ΔΩΡΕΑΝ

Πρόγραμμα Συναντήσεων    

 *Σάββατο 3-5 μ.μ. 
1.Αγόρια - κορίτσια  προσχολικής ηλικίας - Α¨Δημοτικού 
 (άνω αίθουσα Πνευματικού κέντρου - Άγιος Κήρυκος)
2. Αγόρια - κορίτσια Α¨- Β¨Δημοτικού 
(Γυναικωνίτης - Άγιος Ταρσίζιος)
3. Αγόρια - κορίτσια Δ¨έως  ΣΤ¨Δημοτικού 
(κάτω αίθουσα Πνευματικού Κέντρου -Προφήτης Μωυσής)
*Σάββατο 5.10-6.10 μ.μ. 
Αγόρια - κορίτσια Γυμνασίου
*Σάββατο 6.15-7.30 μ.μ.
Αγόρια -  κορίτσια Λυκείου
*Κυριακή 6.20 - 9.00 μ.μ. Νέοι και νέες
φοιτητές -τριες, σπουδαστές -τριες (κάτω αίθουσα Πνευμα-
τικού Κέντρου - Προφήτης Μωυσής)

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ 

ΜΑΣ
Όλο το μήνα 

Νοέμβριο 
κάθε Τετάρτη 
στις 4.30 μ.μ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΣΗΜΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2019

Στο Πνευματι-
κό μας Κέντρο 
μετά το πέρας 

της Θείας 
Λειτουργίας.

Λέει ο Όσιος Εφραίμ 
ο Σύρος:

Δεν πρέπει να απογοη-
τευθούμε για την σωτηρία 
μας,αδερφοί,εφόσον έχουμε 
μητέρα την μετάνοια.Δεν 
πρέπει να απελπισθούμε για 
την σωτηρία μας, εφόσον 
μας παρακαλεί μια τέτοια 
μητέρα.Αυτή τα θηριάλω-
τα για τον Θεό τα οδήγησε 
στον παράδεισο και θα αρ-
νηθεί εμάς;
Σπλαχνίσθηκε εκείνους που 
ήταν έξω από την Εκκλησία 
και δε θα λυπηθεί εμάς;
Παροτρύνει εκείνους που 

ακόμη δεν πίστευσαν, και θα απορρίψει αυτούς που πί-
στευσαν πια;
Κανείς δεν χάνει αυτό που έχει , ενώ δεν θέλει να λάβει 
αυτό που δεν έχει.Τότε πως ο Θεός και ο Πατέρας θα εγκα-
ταλείψει εύκολα αυτούς που απέκτησε με με το αίμα του 
Υιού του;
Κανείς δεν σκορπίζει εύκολα αυτό που μαζεύει με κόπο.
Τότε πως ο Θεός θα απορρίψει εύκολα αυτούς από τα 
έθνη, που δέχθηκε με τον κόπο των Απο-
στόλων; Μήπως δηλαδή αποφάσισε ανώ- συνέχεια στη σελ. 3

ΟΧΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Κάθε Παρασκευή 

πρωϊ και απόγευμα
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Η  ΑΓΑΠΗ  
ΤΟΥ  

ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ο  Χριστός  είναι  

το  παν»
«Λοιπόν, ζωή χωρίς 
Χριστό δεν είναι 
ζωή. Πάει, τελείω-
σε. Αν δε βλέπεις 
το Χριστό σε όλα 
σου τα έργα και τις 
σκέψεις, είσαι χω-
ρίς Χριστό. Πώς το 

κατάλαβες; Θυμάμαι κι ένα τραγούδι. «Σύν 
Χριστώ πανταχού, φόβος ουδαμού». Το 
’χετε ακούσει; Έ; Το λένε τα παιδιά, δε το 
θυμάμαι.
Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπομαι 
το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός 
μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το Παν. 
Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει:
«Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνε-
τε; Είμαστε αδέλφια. βρε εγώ δεν είμαι… 
δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι, δεν σας 
φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρε-
στε μαζί μου τη ζωή». Κατάλαβες;
Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφεια, 
ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια, που 
ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από 
διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις, 
που κατά καιρούς στη ζωή του τον τραυμά-
τισαν.
Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω; Ο 
Χριστός είναι το Παν. Είναι η χαρά, είναι η 

ζωή, είναι το φως, το φως το αληθινό, που 
κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, 
να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει 
για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους 
κοντά στο Χριστό.
Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή 
ό,τι άλλο, δεν θέλομε να το λέμε πουθενά. 
Ο Χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, 
όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός 
εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αι-
σθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει πα-
ντού, θέλει να λέει για το Χριστό, τι είναι ο 
Χριστός. Αγαπήσατε το Χριστόν και μηδέν 
προτιμήστε της αγάπης Αυτού. Ο Χριστός 
είναι το πάν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το 
άκρον των εφετών, είναι το Πάν. Όλα στο 
Χριστό υπάρχουν τα ωραία.
Και μακράν του Χριστού η θλίψις, η μελαγ-
χολία, τα νεύρα, η στεναχώρια, οι αναμνή-
σεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, 
των αγωνιωδών, έτσι, ωρών. Όλα, ζούμε 
εκείνα εκεί της ζωής μας. Και πάμε εδώ και 
πάμε εκεί, και τίποτα, και πουθενά δεν στε-
κόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι 
μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμα-
στε να φύγουμε, να μη χάσουμε το Χριστό. 
Διαβάστε να ιδείτε. Ασκείτε, που γνώρισαν 
το Χριστό, δεν ήθελαν να φύγουν από τη 
σπηλιά, ούτε έβγαιναν έξω να κάνουνε πιο 
πέρα θελαν να είναι εκεί που αισθανόντου-
σαν το Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι 
το Πάν.
Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χα-
ράς. Το Πάν.     Αγίου Πορφυρίου

«Ήταν ένα Μοναστήρι, όπου όλοι 
οι μοναχοί είχαν γεράσει και πεθάνει, 
εκτός από έναν, που ζούσε εκεί σαν 
ερημίτης. Ο μοναχός αυτός ήταν τε-
λείως αγράμματος, αλλά είχε δυνατή 
και απλή πίστη. Καθώς έκανε τις ακο-
λουθίες του και τα διακονήματά του, 

πίστευε ότι ο Χριστός και οι άγιοι είναι ζωντανοί και τον συ-
ντροφεύουν, γι’ αυτό και τους μιλούσε τακτικά, όπως μιλά 
κανείς σε ζωντανούς ανθρώπους. Μια μέρα που βγήκε από το 
Μοναστήρι, μπήκαν  σ’ αυτό ληστές, έκλεψαν ότι βρήκαν, τα 
φόρτωσαν στα ζώα τους κι έφυγαν. Όταν επέστρεψε ο μονα-
χός και είδε το γυμνωμένο Μοναστήρι, ταράχθηκε. Αμέσως 
έτρεξε στο Ναό, που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, 
στάθηκε μπροστά στον Άγιο Νικόλαο, στάθηκε μπροστά 
στον προστάτη του Μοναστηριού άγιο και άρχισε να διαμαρ-
τύρεται: «Άγιε μου Νικόλα, τι έγινε εδώ όταν έλειπα; Ήρθαν 
κακοί άνθρωποι και έκλεψαν το Μοναστήρι κι εσύ τους κοί-
ταζες και δεν μιλούσες; Τι έκανες για να εμποδίσεις τους λη-
στές; Βλέπω ότι δεν έκανες τίποτα.

Άμ τότε δεν σου αξίζει η θέση αυτή που έχεις, αφού δεν 
προστάτεψες το Μοναστήρι. Θα σε βγάλω απ’ εκεί». Κι αμέ-
σως ξεκολλά την εικόνα του Αγίου από το τέμπλο, την βγάζει 
έξω από το Μοναστήρι, την ακουμπά σ’ ένα βράχο, επιστρέφει 
και κλείνει την πόρτα. Δεν πέρασε μια ώρα και ακούει δυνατά 
χτυπήματα στην εξώπορτα. Ανοίγει και τι να δει! Οι ληστές 
με τα ζώα τους φορτωμένα με όλα τα κλεμμένα και να του 
λένε: Εμείς κλέψαμε το Μοναστήρι και, καθώς φεύγαμε, τα 
ζώα μας περπατούσαν κανονικά, αλλά κάποια στιγμή σταμά-
τησαν και δεν προχωρούσαν. Τα χτυπήσαμε, τα τραβούσαμε, 
έμεναν ακίνητα. Μόλις όμως γύριζαν πίσω, έτρεχαν. Είπαμε 
ότι, όπως φαίνεται, ο Θεός θέλει πίσω τα κλεμμένα και σ’ τα 
φέραμε. Ο μοναχός πήρε τα πράγματα και καθώς έφευγαν οι 
ληστές, ευχαρίστησε το Θεό. Τότε θυμήθηκε την εικόνα του 
Αγίου, πήγε στο βράχο που την είχε ακουμπήσει, την προσκύ-
νησε και είπε: «Τώρα σε παραδέχομαι, Άγιε Νικόλα. Είσαι ο 
προστάτης του Μοναστηριού». Πήρε θριαμβευτικά την ει-
κόνα του Αγίου και την τοποθέτησε στη θέση της».

‘’Ο χρό-
νος δέν 
αποτελει-
ται μόνο 

από 
ώρες 

καί λεπτά, αλλά από 
αγάπη καί θέληση. 
Εχουμε λίγο χρόνο, 
όταν εχουμε λίγη 

αγάπη.’’

φελα τον ερχομό του Υιού 
του, ή περιφρόνησε την 
έκχυση του αίματος του, ή 
θέλει να διαγράψει την οι-
κονομία του θανάτου του, 
ή θεώρησε ασήμαντη την 
δόξα της ανάστασης του, 
για να απαρνηθεί εύκο-
λα εμάς που σωθήκαμε με 
αυτά τα μυστήρια;
Αυτός ο ίδιος έστειλε το 
Άγιο Πνεύμα και αγίασε 
την Εκκλησία.
Απέστειλε τους Αποστό-
λους στα έθνη να κηρύξουν 
το Ευαγγέλιο. Αν δεν  θέλει 
να σωθούμε εμείς, άσκοπα 
πρόσφερε τις τόσο μεγάλες 
δωρεές; Διότι ή δεν ήξερε 
την κατάσταση μας, ή πε-
ριγέλασε τα έθνη.Όμως και 
το ένα και το άλλο είναι 
άδικο, ακόμη και να το σκε-
φθεί κανείς.
Διότι ούτε αγνόησε την κα-
τάσταση μας, ούτε έκανε 
κάτι άχρηστο.Μας έχει μά-
λιστα ποίμνη του, και είναι 
ποιμένας μας και ΤΩΡΑ και 
στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!

Ο Άγιος Πορφύριος 
αφηγείται:

«...Η μετάνοια αρχίζει από την κατάπαυση της αμαρτωλής ζωής και φθάνει μέχρι αυτής 
της θεώσεως, η οποία δεν έχει τέλος. Ο Θεός δεν έχει περιγραφή και τέρμα, ούτε και 
οι ιδιότητές Του, είναι δυνατό να έχουν. Μπαίνοντας ο άνθρωπος, διά της χάριτος του 
Αγίου Πνεύματος, μέσα στους κόλπους της θεώσεως, πάσχει όλες αυτές τις ιδιότητες 
τις ατέρμονες, τις αψηλάφητες, τις ανεξιχνίαστες, τις απέραντες. Γι’ αυτό είπα ότι η 

μετάνοια δεν έχει τέρμα...». Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής


