γυμνά να κρεμούν επί των οργάνων τους τον σταυρό της χριστιανοσύνης και
τους Αγίους Πατέρες και να επιδεικνύουν δημοσίως τα «κάλλη» τους, αποτελούν στίγμα για το σύγχρονο πολιτικό κόσμο, ο οποίος όχι μόνο ανέχεται αλλά και συμπαρίσταται ενεργά σε τέτοιες εκδηλώσεις ηθικής παραλυσίας. Αλήθεια, από πότε η χυδαιότητα και η αισχρολογία ανήκουν στο πεδίο της καλώς εννοούμενης διαφορετικότητας;
Ο καθένας έχει το δικαίωμα, ζώντας μέσα σε δημοκρατικό (έστω και
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Για το μήνα

ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018 προγραμματίστηκαν:

1/7/2018
8/7/2018
15/7/2018
22/7/2018
29/7/2018

ΚΥΡ.
ΚΥΡ.
ΚΥΡ.
ΚΥΡ.
ΚΥΡ.

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Ἁγιασμός Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος
Θεία Λειτουργία
7 π.μ.
Κυρίκου μάρτ. & Ἰουλίττης τῆς μητρός αὐτοῦ Θεία Λειτουργία
7 π.μ.
Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς τῆς μυροφόρου
Θεία Λειτουργία
7 π.μ.
Καλλινίκου & Θεοδότης τῶν μαρτύρων
Θεία Λειτουργία
7 π.μ.

5/8/2018
6/8/2018
12/8/2018
15/8/2018
19/8/2018
26/8/2018

ΚΥΡ.
ΔΕΥΤ.
ΚΥΡ.
ΤΕΤ.
ΚΥΡ.
ΚΥΡ.

Εὐσιγνίου μάρτ. Ὁσ. Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Φωτίου καί Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Τιμοθέου, Εὐτυχιανοῦ, Στρατηγίου μαρτ.
Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας τῶν μαρτύρων

Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας θά γίνονται μέ τόν ἑσπερινό στίς 7 τό ἀπόγευμα .
Θεία
Θεία
Θεία
Θεία
Θεία
Θεία

Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία

«Σημείωση»
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες
εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

κατ’ επίφαση) πολίτευμα να χρησιμοποιεί το σαρκίο του κατά παράβαση των
κανόνων της φύσεως κατ´ ιδίαν, όχι όμως και να το επιδεικνύει ομαδικά υπό
την αιγίδα της ίδιας της πολιτείας και να προβάλλει το ελάττωμα σαν πρότυπο προς μίμηση. Η ελληνική κοινωνία, από αρχαιοτάτων χρόνων στηρίζουσα
την αριστεία και την αρετή, δεν πρόκειται να δεχθεί αυτόν τον σεξουαλικό
αποπροσανατολισμό, που επικρατεί και προωθεί η σύγχρονη πολιτική ηγεσία,
υπήκουσα σε έξωθεν εντολές που παγίως επιδιώκουν την διάλυση των κοινωνιών, την αλλαγή του ανθρωπογεωγραφικού χάρτη, τον θρησκευτικό αποχρωματισμό με απώτερο σκοπό ένα βαρύτατο πλήγμα κατά της ορθοδοξίας
που σήμερα παραμένει σταθερά η μόνη δύναμη που χαλάει τη σούπα της
πνευματικής λήθης που μας σερβίρουν κάποιοι θλιβεροί «κοσμοδιορθωτές».
Η αντίδραση του ελληνικού λαού μπροστά σε τέτοιες υβριστικές πρακτικές ξεχαρβάλωσης των ηθών και της οικογένειας είναι δεδομένη. Οι πολιτικοί μας σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.
http://www.in-ad.gr/index.php/anakoinoseis/deltiatypou-2018/7751-peri-diaforetikotitas

7
7
7
7
7
7

π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.

.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ἐξομολόγηση γίνεται: Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο
καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα. τηλ. 6934603304
.

.

Πριν λίγο καιρό ήμουν παρών στο ξέσπασμα ενός ανθρώπου. Άρχισε να
κατηγορεί την εκκλησία και να λέει τα κλασικά: οι παπάδες μας κλέβουν, οι δεσποτάδες μας θέλουν στην άγνοια υποταγμένους, μας κοροϊδεύουν, μας εκμεταλλεύονται, εγώ αλλιώς τον φανταζόμουν τον Θεό. Μάλιστα, για να στηρίξει όλο αυτά τα
παράπονά του έφερε και παραδείγματα πολύ ορθά....Και μ' έβαλε σε σκέψεις. Πολλές σκέψεις.
Να εκμυστηρευτώ μερικές...
Κάνουμε πάντα το λάθος να βλέπουμε τα σφάλματα των παπάδων, των δεσποτάδων και αμέσως λέμε: Να, αυτός έκανε αυτό. Και ποιο είναι αμέσως το συμπέρασμα που βγάζουμε; Άρα, καλά κάνω κι εγώ που δεν πάω στην εκκλησία.

Δηλαδή, αμέσως βγάζουμε τον εαυτό μας απ' την εξίσωση, επειδή κάπου,
κάποτε, κάποιος έκανε συγκεκριμένο σφάλμα. Και ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι υπόθεση όχι του παπά που έκλεψε, αλλά του καθενός μας προσωπικά.
Η πίστη είναι βίωμα.
Είναι εμπειρία προσωπική, μυστική, εσωτερική. Είναι σχέση με τον Θεό.
Και σε μια τόσο προσωπική σχέση δε χωράνε ενέργειες ή παραλείψεις
τρίτων. Για παράδειγμα, όταν ερωτευτείς, δε σε νοιάζει τίποτε άλλο παρά το ερώμενο πρόσωπο. Βλέπεις το πρόσωπο αυτό παντού και πάντα.
Είμαστε πολύ εύκολοι στο να κατακρίνουμε. Αλλά, είδαμε ποτέ τα δικά
μας σφάλματα; Είδαμε ποτέ το δοκάρι στο δικό μας μάτι; Του έφταιγε ο παπάς
που έκανε κάτι. Γιατί όχι; Και εκείνος άνθρωπος σαν και σένα και μένα δεν είναι;
Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στους 12 μαθητές του Χριστού (που ο ίδιος
τους διάλεξε) υπήρξε και ένας μετέπειτα προδότης...
Θυμήσου, αδερφή/έ, ότι τον Ιούδα τον αγάπησε πιο πολύ απ' όλους ο
Χριστός! Του έδωσε ευκαιρίες που σε κανέναν άλλον δεν έδωσε. Ο Χριστός μας
τίμησε με το υπέρτατο, χαοτικό, ασύλληπτο δώρο: την απόλυτη ελευθερία μας....
Απόλυτη ως την αιωνιότητα!
Αν δε σ' αρέσει ο παπάς ο εγωίσταρος ή ο ψάλτης που τα τσεπώνει, διάλεξε μια άλλη ενορία και πήγαινε εκεί. Άμα -όπως λες- δε σ' αρέσει ο παπάς αυτός, πήγαινε σε κάποιον άλλον να εξομολογηθείς. Αλλά να θυμάσαι ότι ακόμη
και ο πιο αμαρτωλός ιερέας όταν κάνει Λειτουργία κατεβάζει τον Θεό τον ίδιο
στη γη. Γι' αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό πριν πάμε να κρίνουμε...
Η πίστη δεν είναι θεωρίες. Μυστικά μέσα σου θα την βιώσεις την επικοινωνία με τον Χριστό. Ό,τι και αν ακούς, όσα επιχειρήματα και να σου πουν, άμα
δε το νιώσεις, είναι χαμένος χρόνος...
Και θυμήσου ότι ο Χριστός δεν υποχρεώνει κανένα. Δέχεται ακόμα και
εκείνους που μετανιώνουν έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τόσο αρχοντική και άπειρη είναι η αγάπη του.
Τους βάζει στη Βασιλεία του έστω και μ' ένα ύστατο ήμαρτον (θυμήσου:
ληστές, πόρνες, απατεώνες, κλπ.) Άρα, αυτός που τώρα κρίνουμε και βρίζουμε,
μπορεί να καταλήξει στην αγκαλιά του Θεού κι εμείς -λόγω της κατάκρισής μαςνα αποξενωθούμε απ' την αγάπη Του...
Άσε τους άλλους να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να τους φταίνε όλα. Άσε ακόμα και τα μεγαλόστομα κηρύγματα. Άσε με κι εμένα που πήρα φόρα...
Εσύ, πήγαινε κάπου ήσυχα, και με όση δύναμη ψυχής έχεις πες Του:
Χριστέ μου, ακούω τόσα και τόσα... Δεν ξέρω τι να πρωτοπιστέψω....
Γνωρίζω όμως πώς υπάρχεις! έλα στην ψυχή μου... Έλα να σε νιώσω.
Και, αν το πράξεις αυτό με πίστη και ταπείνωση, τότε Εκείνος σίγουρα θα σε
επισκεφτεί...
aoratigonia.blogspot.gr/

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας προσπάθειας μετακίνησης του αξιακού και ηθικού μας κώδικα, στα χωράφια ενός νέου κλισέ που
φέρει το όνομα «διαφορετικότητα». Έτσι, η μια «διαφορετικότητα» διαδέχεται
την άλλη σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, φυσιολογικού
και αφύσικου, ομορφιάς και ασχήμιας. Προσφάτως ανασύρθηκε ως χρυσή εφεδρεία της νεοταξικής υστερίας, η σεξουαλική «διαφορετικότητα», δηλαδή η
ανατροπή όλων των ηθικών κανόνων που διέπουν τα δύο φύλα κατά φυσική
επιταγή αιώνων.
Η σεξουαλική «διαφορετικότητα» αποτελεί την αιχμή του δόρατος
στους δύσκολους καιρούς που ζούμε για να πληγεί ο ηθικός άνθρωπος και μάλιστα με τις ευλογίες της πολιτείας. Ασεβείς παρελάσεις «διαφορετικών» ατόμων, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και ύστερα στην πρωτεύουσα του ελληνικού
κράτους, προσβάλλουν τα ιερά και τα όσια του λαού μας. Οι εκδηλώσεις αυτές
δήθεν προοδευτισμού, προβλημάτισαν τα ανήλικα παιδιά και προκάλεσαν την
αηδία και την αγανάκτηση των μεγαλυτέρων, όχι μόνο επειδή κάποια άτομα
επέδειξαν την «διαφορετικότητα» τους αντιαισθητικά και αποκρουστικά, όσο
διότι η ίδια η πολιτεία με επωνύμους εκπροσώπους της έπλεξε το εγκώμιο των
εκδηλώσεων αυτών συνπαρελαύνοντας και επιδοκιμάζοντας. Ταυτόχρονα η
πολιτεία ψήφισε σειρά νόμων παρέχοντας στα άτομα αυτά το δικαίωμα να προβάλουν δημοσίως το ελάττωμα τους και να αποκτούν δικαιώματα στην σύναψη
γάμων και αναδοχή παιδιών.
Η συναισθηματική και σεξουαλική «διαφορετικότητα» δεν είναι ελάττωμα του καιρού μας. Υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων παντού στον κόσμο και
στην πατρίδα μας επίσης. Και επειδή τα άτομα αυτά κινούσαν με την δημόσια
συμπεριφορά τους την αιδώ απεκλήθησαν «κίναιδοι». Με την πάροδο των αιώνων τα ήθη εξομαλύνθηκαν και η παρά φύση σεξουαλική συμπεριφορά παρέμεινε στην παρυφή της κοινωνίας σαν ένα απλό «κουσούρι». Η κοινωνία, αλλά
και η Ορθόδοξη Εκκλησία στην δισχιλιετή της πορεία δέχεται τα άτομα αυτά με
απόλυτη κατανόηση ως έχοντα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα με τους φυσιολογικούς ανθρώπους και πιστεύει ότι πρέπει να τυγχάνουν της ανοχής, της παραμυθίας και της συμπαράστασης στο να αντιληφθούν και να διορθώσουν την λάθος συμπεριφορά τους. Ουδέποτε εκδηλώθηκε οποιαδήποτε μορφής ρατσισμός
εναντίον τους. Η Εκκλησία καταδικάζει την πράξη και όχι το πρόσωπο.
Από του σημείου όμως αυτού, μέχρι η ομοφυλοφιλία να γίνει πρότυπο
προς μίμηση στη νεολαία, με ένα πλέγμα νόμων δήθεν προστασίας της «διαφορετικότητας», υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι αθλιότητες έξω από τη Βουλή στην
πλατεία Συντάγματος, τον λεγόμενο και «ναό της δημοκρατίας», που φωταγωγήθηκε για την περίσταση με πολύχρωμα φώτα, με άτομα ημίγυμνα ή εντελώς

