
 
 

 

Γιά τό μῆνα     Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 1    προγραμματίστηκαν: 
 

    1/1/2021   ΠΑΡ.    Περιτομή τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ  Βασιλείου τοῦ Μεγ. Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 

      3/1/2021  ΚΥΡ. Προφ. Μαλαχίου, Γορδίου μάρτυρος Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 

      5/1/2021  ΤΡ. Θεοπέμπτου  Ὄρθρος * Μ. Ὧρες * Μ. Αγιασμός     Θεία Λειτουργία 6 π.μ. 
      6/1/2021  ΤΕΤ.         ΤΑ  ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      7/1/2021  ΠΕΜ. Σύναξις τοῦ Ἁγ. Προφ. Προδρόμου  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  10/1/2021   ΚΥΡ. Γρηγορίου Ἐπισκ. Νύσσης Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  17/1/2021   ΚΥΡ. Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  18/1/2021   ΔΕΥΤ. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου       Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
                                                                . 

.  23/1/2021 ΣΑΒ.        Ὁ σ ί α ς    Ξ έ ν η ς  τῆς ἐν Ρώμῃ     Ἐσπερινός  5 μ.μ 
                                                     & τῶν δὐο θεραπενίδων αὐτῆς 

   24/1/2021 ΚΥΡ.       Μικρή πανήγυρις (Παρεκκλησίου)                   Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  . 
.                                                      
. 

  30/1/2021 ΣΑΒ.  Ἁγίων ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  31/1/2021 ΚΥΡ.  Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ έν Πάρῳ  Θεία Λειτουργία  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. 

                            . 

Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται 
την επιστήμη! 

Γέροντας, π. Μωυσής Αγιορείτης (1952-2014). 
(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) 

Η πίστη δεν είναι κάποια αόριστη και αφηρημένη θεωρία, μια ωραία ιδεο-
λογία και μια συμφέρουσα θρησκευτική άποψη. 

Η ορθόδοξη πίστη είναι βίωμα, ήθος, τρόπος ζωής και υπάρξεως. 
Πίστη σημαίνει η ζωή του Χριστού να γίνει ζωή μου. 
Θα καταθέσω τη σκέψη μου ως ένας απλός πιστός, ένας ταπεινός μονα-

χός, ένας ειλικρινής άνθρωπος. 

 
 

 

Γιά τό μῆνα     Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο   2 0 2 1    προγραμματίστηκαν: 
 

    1/1/2021   ΠΑΡ.     Περιτομή τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ  Βασιλείου τοῦ Μεγ.  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 

      3/1/2021  ΚΥΡ. Προφ. Μαλαχίου, Γορδίου μάρτυρος Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 

      5/1/2021  ΤΡ. Θεοπέμπτου  Ὄρθρος * Μεγ. Ὧρες * Μ. Αγιασμός Θεία Λειτουργία 6 π.μ. 
      6/1/2021  ΤΕΤ.         ΤΑ  ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      7/1/2021  ΠΕΜ. Σύναξις τοῦ Ἁγ. Προφ. Προδρόμου  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  10/1/2021   ΚΥΡ. Γρηγορίου Ἐπισκ. Νύσσης Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  17/1/2021   ΚΥΡ. Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  18/1/2021   ΔΕΥΤ. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου       Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
                                                                . 

.  23/1/2021 ΣΑΒ.        Ὁ σ ί α ς    Ξ έ ν η ς  τῆς ἐν Ρώμῃ   Ἐσπερινός  5 μ.μ 
                                                     & τῶν δὐο θεραπενίδων αὐτῆς 

   24/1/2021 ΚΥΡ.          Μικρή πανήγυρις (Παρεκκλησίου)     Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  . 
.                                                      
. 

  30/1/2021 ΣΑΒ.  Ἁγίων ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  31/1/2021 ΚΥΡ.  Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ έν Πάρῳ  Θεία Λειτουργία  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. 

                            . 

Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται 
την επιστήμη! 

Γέροντας, π. Μωυσής Αγιορείτης (1952-2014). 
(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) 

Η πίστη δεν είναι κάποια αόριστη και αφηρημένη θεωρία, μια ωραία ιδεο-
λογία και μια συμφέρουσα θρησκευτική άποψη. 

Η ορθόδοξη πίστη είναι βίωμα, ήθος, τρόπος ζωής και υπάρξεως. 
Πίστη σημαίνει η ζωή του Χριστού να γίνει ζωή μου. 
Θα καταθέσω τη σκέψη μου ως ένας απλός πιστός, ένας ταπεινός μονα-

χός, ένας ειλικρινής άνθρωπος. 
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Η σύνδεση με τον Χριστό μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. 
Ο μεγάλος Θεός γίνεται μικρός, προσφιλής και οικείος, για να χωρέσει 

στον νου και στην καρδιά μας. 
Ο άνθρωπος από άτομο γίνεται πρόσωπο αγαπώντας ανιδιοτελώς και θυ-

σιαστικώς. 
Η ηθική ζωή συνίσταται στην ελεύθερη τήρηση 

των ευαγγελικών αρετών. Στην αγαθοεργία και την 
παθοκτονία. 

Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, έστω και αν παρα-
στράτησε και αιχμαλωτίστηκε, διατηρεί τη μοναδικότη-
τα και ιερότητα του «κατ’ εικόνα». 

Κάθε άνθρωπος με τη συνείδησή του έχει πνοή 
Θεού μέσα του και ως εκ τούτου είναι αξιότιμος αξιο-
σέβαστος και αξιοπρόσεκτος. Αξίζει τη συμπάθειά μας. 

Η τιμή και η αγάπη δεν θα πρέπει να ανήκει μόνο 
στους μεγάλους, τους κατέχοντες, τους νέους, τους 
ωραίους, τους ευφυείς και ηθικούς, αλλά και στους διανοητικώς και σωματικώς 
ανάπηρους, τους υπέργηρους, τους ανήμπορους και τους άσημους φτωχούς. 

Η ορθόδοξη πίστη κάνει τον άνθρωπο να μην απελπίζεται ποτέ. 
Μάλιστα τον οδηγεί στη δωρεά, στην ευεργεσία, στη φιλανθρωπία, στη 

συμπαράσταση και στην ανακούφιση. 
Βλέποντας ο πιστός στο πρόσωπο του άλλου τον Χριστό γίνεται πιο ανε-

κτικός, πιο επιεικής, πιο φιλικός, πιο συγκαταβατικός, πιο συγχωρητικός και υ-
ποχωρητικός. 

Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται την επιστήμη. Τον επιστήμονα όμως τον 
θέλει σεμνό, ταπεινό, ήπιο και καλοκάγαθο. 

Δεν τον θέλει αυθάδη, αντάρτη, αυθαίρετο, ασεβή και αρνησίθεο. 
Όσους δεν πιστεύουν δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε με την άκρη του 

ματιού μας βιαστικά. Κάποιον πόνο μεγάλο έχουν, κάποια αντίδραση, κάτι που 
δεν τους αφήνει να εκφραστούν εγκάρδια. 

Η υπερηφάνεια θα πρέπει να είναι άγνωστη στον γνήσιο ορθόδοξο πιστό. 
Η υπερηφάνεια αύξησε τις ψυχικές διαταραχές, τα άγχη, τις θλίψεις, τις 

απογοητεύσεις, τις καχυποψίες, τις φαντασίες, τις απομονώσεις και τις ταραχές. 
Έτσι ανικανοποίητος και ανισόρροπος ταλαιπωρείται ο ίδιος και ταλαιπω-

ρεί και τους άλλους. 
Ο πιστός Χριστιανός έχει τη γλυκιά χαρά της ταπεινώσεως και ικανοποιεί-

ται παντού και πάντοτε. 
Ο ενστερνισμός της παραμελημένης αγίας ταπεινώσεως θα εξισορροπήσει 

και θα ανορθώσει τον πεσμένο άνθρωπο. 
 
 Απόσπασμα από άρθρο του Γέροντα, Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη στην εφημερίδα «Μακεδονία 

της Κυριακής», 19 Φεβρουαρίου 2011 
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Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, έστω και αν παρα-
στράτησε και αιχμαλωτίστηκε, διατηρεί τη μοναδικότη-
τα και ιερότητα του «κατ’ εικόνα». 

Κάθε άνθρωπος με τη συνείδησή του έχει πνοή 
Θεού μέσα του και ως εκ τούτου είναι αξιότιμος αξιο-
σέβαστος και αξιοπρόσεκτος. Αξίζει τη συμπάθειά μας. 

Η τιμή και η αγάπη δεν θα πρέπει να ανήκει μόνο 
στους μεγάλους, τους κατέχοντες, τους νέους, τους 
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Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται την επιστήμη. Τον επιστήμονα όμως τον 
θέλει σεμνό, ταπεινό, ήπιο και καλοκάγαθο. 

Δεν τον θέλει αυθάδη, αντάρτη, αυθαίρετο, ασεβή και αρνησίθεο. 
Όσους δεν πιστεύουν δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε με την άκρη του 

ματιού μας βιαστικά. Κάποιον πόνο μεγάλο έχουν, κάποια αντίδραση, κάτι που 
δεν τους αφήνει να εκφραστούν εγκάρδια. 

Η υπερηφάνεια θα πρέπει να είναι άγνωστη στον γνήσιο ορθόδοξο πιστό. 
Η υπερηφάνεια αύξησε τις ψυχικές διαταραχές, τα άγχη, τις θλίψεις, τις 

απογοητεύσεις, τις καχυποψίες, τις φαντασίες, τις απομονώσεις και τις ταραχές. 
Έτσι ανικανοποίητος και ανισόρροπος ταλαιπωρείται ο ίδιος και ταλαιπω-

ρεί και τους άλλους. 
Ο πιστός Χριστιανός έχει τη γλυκιά χαρά της ταπεινώσεως και ικανοποιεί-

ται παντού και πάντοτε. 
Ο ενστερνισμός της παραμελημένης αγίας ταπεινώσεως θα εξισορροπήσει 

και θα ανορθώσει τον πεσμένο άνθρωπο. 
 
 Απόσπασμα από άρθρο του Γέροντα, Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη στην εφημερίδα «Μακεδονία 

της Κυριακής», 19 Φεβρουαρίου 2011 
 


