3. Νηστεία της Παναγίας:
Από 1 Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου. Νηστεύουμε προς τιμήν της
Παναγίας και για την ψυχή μας. (Επειδή και η Παναγία νήστεψε 15 ημέρες, πριν
από την Κοίμησή της για την ψυχή της σύμφωνα με την παράδοση ) Αν εκείνη
νήστεψε για την ψυχή της, τι πρέπει να κάνουμε εμείς; Η νηστεία είναι αυστηρή.
Ψάρι τρώμε μόνο στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας (6 Αυγούστου).
4. Νηστεία των Αγίων Αποστόλων:
Από την Δευτέρα μετά την Kυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου.
Συνήθως η νηστεία αυτή είναι πολύ μικρή. Νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. ‘Όλες τις άλλες ημέρες, τρώμε αν θέλουμε ψάρι, μέχρι τις 24 Ιουνίου (Γενέθλιον του Προδρόμου). Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου νηστεύουμε αυστηρότερα
προς τιμήν των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αν η εορτή της Παναγίας
(15 Αυγούστου) και των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) πέσουν ημέρα Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε μόνο ψάρι. Αν πέσουν οποιαδήποτε
άλλη ημέρα τρώμε από όλα.
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Γιά τό μῆνα
1/3/2019 ΠΑΡ.
2/3/2019 ΣΑΒ.
3/3/2019 ΚΥΡ.
10/3/2019 ΚΥΡ.
13/3/2019 ΤΕΤ.
15/3/2019 ΠΑΡ.
17/3/2019 ΚΥΡ.
22/3/2019 ΠΑΡ.
24/3/2019 ΚΥΡ.
25/3/2019 ΔΕΥΤ.
29/3/2019 ΠΑΡ.
31/3/2019 ΚΥΡ.

Ἀπό το https://nisteia.wordpress.com/orthodox/poies-giati/
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Ευδοκίας ὁσιομ. Μαρκέλου & Ἀντωνίνης μ. Ἁγιασμός

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἡσυχίου μ. Θεοδόρου ἐπ.
ΑΠΟΚΡΕΩ Θεοδωρήτου ἱερομ.
ΤΥΡΙΝΗ Μιχαήλ Μαυροειδή νεομ.
Ἀν. Λειψ. Νικηφόρου Κωνστ. Προηγιασμένη

Θεία
Θεία
Θεία
Θεία

Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία
Λειτουργία

Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ὁσίου Ἀλεξίου

Θεία Λειτουργία
Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τῆς Θεοτόκου

Θεία Λειτουργία
Θεία Λειτουργία
Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Ὑπατίου ἐπισκ. Θεία Λειτουργία

8 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
6 μ.μ.
7 μ.μ.
7 π.μ.
7 μ.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 μ.μ.
7 π.μ.

«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.
.

Δ) Περίοδοι «Απολυτές».
Η Εκκλησία δεν καθώρισε μόνο περιόδους νηστείας, καθώρισε και περιόδους «απολυτές» , που τρώμε από όλα, όλες τις ημέρες και την Τετάρτη και την
Παρασκευή.
Τέτοιες περίοδοι είναι οι εξής:
1. Το Δωδεκαήμερο. Δηλ. από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου,
με εξαίρεση την παραμονή των Θεοφανείων, που νηστεύουμε .
2. Η Διακαινήσιμος, δηλ. η εβδομάδα του Πάσχα.
3. Η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή (μέχρι των αγίων Πάντων).
4. Οι τρεις εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
(Απόκριες). Κατά τις 3 αυτές εβδομάδες έχουμε μια ποικιλία διατάξεων, που είναι
οι εξής:
– Την πρώτη εβδομάδα (του Τελώνου και Φαρισαίου) τρώμε όλες τις ημέρες από όλα.
– Την δεύτερη εβδομάδα ( από του Ασώτου μέχρι των Απόκρεω ) τρώμε
από όλα, αλλά νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή χωρίς λάδι.
– Την Τρίτη εβδομάδα, της Τυρινής, τρώμε από όλα τα άλλα εκτός από
κρέας, όλες τις ημέρες τρώμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
.
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Γ) Αυστηρή Νηστεία κάνουμε και στις εξής ημέρες:
1. 5 Ιανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων).
2. 14 Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού), γιατί είναι κάτι το ανάλογο με την Μεγάλη Παρασκευή.
3. 29 Αυγούστου (αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου) σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιοτέρου ανθρώπου της παγκόσμιας
Ιστορίας (Ανώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία).
Αν οι τρεις αυτές ημέρες τύχουν Σάββατο ή Kυριακή, τρώμε λάδι.
Ξανά υπογραμμίζουμε: ένα Σάββατο νηστεύουμε το λάδι, το Μ. Σάββατο, και καμιά Kυριακή!!! Γιατί η Kυριακή είναι εορτή χαρμόσυνη, εορτή της Ανάστασης του Χριστού.

Φύλλον 271ον

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

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

.

Ποιές είναι οι νηστείες - γιατί νηστεύουμε
Νηστείες της εκκλησίας - Δύο λόγια για την νηστεία
Η νηστεία αδελφέ είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη και η πιο παλιά από όλες.
Την έδωσε στους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, για να μπορέσουν να
προφυλαχθούν οι πρωτόπλαστοι από επικίνδυνο και πρόωρο χρήση του δέντρου
της γνώσεως .
Έδωσε σε αυτούς εντολή ο καλός θεός να μην φάνε (να νηστέψουν δηλαδή)
από αυτό το δέντρο, έως ότου με την άσκηση και την τελείωση που από αυτήν θα
προέλθει, να γίνουν ώριμοι.
Αυτοί όμως με την σύσταση του διαβόλου και την δική τους ελευθερία, παράκουσαν την εντολή του Θεού και εξετροχιάσθηκαν από την οδό της τελειώσεως, και
ήταν αδύνατο πλέον να φτάσουν στην αθανασία και την θέωση για την οποίαν ήταν
πλασμένοι.

Η νηστεία έκτοτε θεωρείται βασικό «εργαλείο» στην καταπολέμηση του
διαβόλου και του κακού εαυτού μας … Ο Χριστός μας, τόνισε ακόμη περισσότερο
την αξία της νηστείας. Είπε: «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή
και νηστεία» . Δηλ. με τη νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και νικάμε τις πονηρίες του καθώς και γίνεται ευαίσθητη η ανθρώπινη μας φύση στην αγάπη
Του και στη χάρη Του.
Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Χριστιανοί και να λέμε ότι αγαπάμε το Χριστό,
όταν δεν τηρούμε τις εντολές Του… και μάλιστα την πρώτη από όλες. Η νηστεία
που προηγείται Πάσχα, Χριστουγέννων μας βοηθάει ακόμη για να ζήσουμε και να
βιώσουμε στην ύπαρξη μας το γεγονός της κάθε εορτής.
Μην ξεχνάμε επίσης πως μαζί με την νηστεία των τροφών πρέπει να φροντίζουμε και για την νηστεία των παθών μας ,σε πολλούς δε ύμνους τις Εκκλησίας μας καθώς και στην Πατερική πρακτική θεωρείται ολοκληρωμένη η νηστεία
μας μόνο, όταν φροντίζουμε απαραίτητα και για τα δύο, και την νηστεία των τροφών και την νηστεία των παθών.
Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι μας καθόρισαν εμπνεόμενοι από το άγιο Πνεύμα για
την ζωή των Χριστιανών, όσο αφορά το φαγητό, στο τι πρέπει να τρώμε την κάθε
ημέρα και εποχή.
Για την νηστεία των παθών καλό είναι να μην κάνει ο καθένας όπως αυτός
νομίζει, αλλά να αφεθεί στην διάκριση και να συμβουλεύεται τον πνευματικό του
πατέρα, (τον εξομολόγο του δηλαδή.)
Ας ακούσουμε δυο χαρακτηριστικούς λόγους των αγίων Βασιλείου του Μεγάλου και του οσίου Ηλία για την πραγματική νηστεία.
Ο Μέγας Βασίλειος λέει:

«MΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙΣ όμως το καλό της νηστείας μόνο στην αποχή από
το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι μόνο να μην κάνεις τίποτε άδικο.
“Να λύνεις κάθε δεσμό αδικίας”. Συγχώρησε τον πλησίον σου για το κακό που
σου έκανε και ξέχασε αυτά πού σου χρωστάει.
“Η νηστεία σας να είναι καθαρή από δικαστικές πράξεις και προστριβές.” Κρέας δεν τρως αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. Νηστεύεις το
κρασί αλλά είσαι σπάταλος στις αδικίες. Περιμένεις να έρθει το βράδυ για να
φας αλλά ξοδεύεις όλη την ημέρα σου στα δικαστήρια. “ Αλλοίμονο σε κείνους
που δεν μεθάνε από κρασί αλλά από τις αδικίες.
ΝΟΜΙΖΩ λοιπόν ότι καμμιά συμβουλή δεν μπορεί να αγγίξει τόσο την
ψυχή του λαίμαργου και να τον αλλάξει όσο και μια τυχαία μόνο συνάντηση με
τον εγκρατή. Και μού φαίνεται πως αυτό σημαίνει να τρως και να πίνεις με τέτοιο τρόπο που να αποτελεί τιμή για το Θεό, ώστε ακόμα και στο τραπέζι να
λάμπει η ζωή μας ένα καλό έργο, και να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας μας. »
Λέει ο όσιος Ηλίας:
«Μερικοί προσέχουν πολύ την είσοδο των φαγητών, αλλά αδιαφορούν
για την έξοδο των λόγων. Δεν έχουν μάθει να διώχνουν την οργή απ’ την
καρδιά τους, και την επιθυμία από την σάρκα τους, όπως λέει ο Εκκλησιαστής,
όμως έτσι μόνο κτίζεται η καθαρή καρδιά από το Πνεύμα που ανακαινίζει».
Ο ιερός Χρυσόστομος:
Νηστεύεις; Απόδειξέ το μέσα από τα έργα σου… Εάν δεις φτωχό, να
τον ελεήσεις. Εάν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του. Εάν δεις μια όμορφη

γυναίκα, να μην την κοιτάξεις. Ας μη νηστεύει μόνον το στόμα… αλλά και το μάτι
και η ακοή και τα χέρια και τα πόδια και όλα τα μέλη του σώματος. Τα χέρια, από
την αρπαγή και την πλεονεξία. Τα πόδια, από τους δρόμους που οδηγούν σε
αμαρτωλά θεάματα. Τα μάτια, να μην πέφτουν λάγνα πάνω σε όμορφα πρόσωπα ούτε να περιεργάζονται τα κάλλη άλλων. Δεν τρως κρέας; Τα μάτια σου, ας
μη φάνε την ακολασία. Η ακοή σου, ας μη δέχεται κακολογίες και διαβολές. Το
στόμα, ας νηστεύσει από αισχρά λόγια και λοιδορίες. Αφού δεν είμαστε σαν τα
ζώα, γιατί πρέπει να δαγκώνουμε και να τρώμε τους αδελφούς μας;
Έτσι λοιπόν οι νηστείες της εκκλησίας έχουν αναλυτικά :

Α) Hμέρες αυστηρής νηστείας:
Είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου και ιδιαίτερα των
περιόδων νηστείας (σαρακοστών).
Νηστεία σημαίνει, φαγητό xωρίς λάδι.
Την Παρασκευή νηστεύουμε επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώνουμε με την νηστεία μας τον κακό εαυτό μας, για να μας ελεήσει
τους ανάξιους, όπως ελέησε τον σταυρωμένο ευγνώμονα ληστή.
Την Τετάρτη για να θυμόμαστε ότι ένας φίλος του Τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη, και να το συνειδητοποιούμε ότι κι εμείς, παρ’ ότι είμαστε φίλοι
Του, είναι δυνατό, αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμαστε , να Τον προδώσουμε.
‘Όταν τις ημέρες που έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται «κατάλυση» (δηλ. χαλάρωση της νηστείας):
Αν είναι εορτή αγίου τρώμε λάδι, αν είναι εορτή της Παναγίας ή του
Προδρόμου τρώμε ψάρι.
Οι ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες
καταλύσιμες, δηλ. τρώμε απ’ όλα ό,τι θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστειών.
Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλ. χωρίς λάδι. ‘Όλο το xρόνo ένα μόνο Σάββατο νηστεύουμε το λάδι,
δηλ. το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Xριστός είναι σωματικά στον
τάφο και η ψυχή Του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ.
Β) Σαρακοστές είναι οι εξής:
1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή:
Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου. Γίνεται προς τιμήν του Χριστού και
ιδίως του Πάθους Του για μας. Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνονται οι εξής
καταλύσεις:
΄Οποια μέρα και αν πέσει του Ευαγγελισμού καθώς και την Κυριακή των Βαϊων τρώμε ψάρι. Των αγίων 40 Μαρτύρων τρώμε λάδι, το ίδιο και στις 26 Μαρτίου
εορτή της Συνάξεως αρχαγγέλου Γαβριήλ.
2. Η νηστεία των Χριστουγέννων:
Από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου. Κατά την νηστεία αυτή τρώμε
ψάρι (όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής) από την αρχή μέχρι τις 12
Δεκεμβρίου (του Αγίου Σπυρίδωνα).

