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Συνέχεια στην πίσω σελίδα     ►► 
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΑΟΣ ΩΡΑ 

 4 Σάββατο Εσπερινός     Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

 5 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Αγίου Ανδρέα Κρήτης (εκ 

μεταφοράς): Όρθρος - Θεία Λειτουργία (ήχος γ’, εωθινό Δ’) 
Δεύτερη Θεία Λειτουργία 
Παράκληση στην Παναγία την Πορταΐτισσα 

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.20 – 9.20 π.μ. 
9.45 –11.10 π.μ. 
7.00 μ.μ. 

 6 Δευτέρα Εσπερινός  
Αγιασμός    

Μεγάλος 
Μεγάλος 

6.30 μ.μ. 
7.20 μ.μ. 

 7 Τρίτη Αγίας Κυριακής:  Όρθρος – Θεία Λειτουργία Μικρός 6.30 π.μ. 

10 Παρασκευή Εσπερινός     Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

11 Σάββατο Αγίας Ευφημίας και Αγίας Ισαποστόλου Όλγας:   
Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Εσπερινός 

Μικρός  
 
Μεγάλος 

6.30 π.μ. 
 
6.30 μ.μ. 

12 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου:  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία (ήχος δ’, εωθινό Ε’) 

 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.30 π.μ. 

16 Πέμπτη Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

17 Παρασκευή Αγίας Μαρίνας και Αγίου Αιμιλιανού (εκ μεταφοράς):  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία 

 
Μικρός 

 
6.30 π.μ. 

18 Σάββατο Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

19 Κυριακή Αγίων 630 Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου: Όρθρος – Θεία Λειτουργία (ήχος πλ. α’, εωθινό ΣΤ’) 
Εσπερινός 

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

20 Δευτέρα Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου: Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
 

Μικρός 6.30 π.μ. 
 

23 Πέμπτη Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

24 Παρασκευή Αγίας Χριστίνας & Αγίου Θύρσου  (εκ μεταφοράς):   
Όρθρος – Θεία Λειτουργία 

Μικρός 
 

6.30 π.μ. 
 

25 Σάββατο Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

26 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Αγίας Παρασκευής και  
Αγ. Ερμολάου και Αγ. Άννης (εκ μεταφοράς):  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία (ήχος πλ. β’, εωθινό Ζ’) 
Εσπερινός 

 
 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
 
6.30 – 9.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

27 Δευτέρα Αγίου Παντελεήμονος:  Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Εσπερινός 

Μικρός 
Μεγάλος 

6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

28 Τρίτη Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
 

Μικρός 
 

6.30 π.μ. 
 

http://www.agiosnikolaosengomis.com/


 

 

Ιερά Εξομολόγηση κατά το μήνα Ιούλιο  
  α) π. Μιχαήλ:  Δεν θα εξομολογεί τον μήνα Ιούλιο 
 

  β) π. Ιωάννης: Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ή αποστολής μηνύματος SMS 99463030 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 

❖    Ο Ναός θα είναι ανοικτός εκτός από τις ώρες ακολουθιών, τις καθημερινές 6.00 – 7.30 μ.μ. 
❖    Για αγιασμούς και τρισάγια: π. Ιωάννης τηλ. 22319400, 99463030 και π. Δημήτριος τηλ. 99685156. 
❖    Για εορτές και μνημόσυνα να απευθύνεστε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή όταν θα λειτουργεί η Εκκλησία.  

Είναι καλύτερα να το δηλώνετε από τις προηγούμενες ημέρες. 
❖    Για παραγγελία κολλύβων: κ.Γιάννης Κουππάρης, τηλ. 99375154.   
❖ Για τρισάγια στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης:  

Κάθε Σάββατο 11 π.μ. – 12 μεσημέρι π. Δημήτριος Ευαγγέλου τηλ. 99331501.  
❖ Τηλεφωνική ενημέρωση (Ηχογραφημένο μήνυμα):  Για πληροφορίες σχετικά με την Ιερά εξομολόγηση,  

καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου:  22590751 
❖    Για γενική ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ναού: 

 http://www.agiosnikolaosengomis.com/ 
 
 

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Γιατί ανάβουμε το καντήλι μπροστά στην εικόνα 
 

Πρώτα επειδή η πίστη μας είναι φως. Είπε ο 
Χριστός: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου». Το 
φως του καντηλιού μας προειδοποιεί για το φως 
με το οποίο ο Χριστός φωτίζει τις ψυχές μας. 

Δεύτερον, για να μας θυμίσει το φως του 
χαρακτήρα εκείνου του Αγίου, μπροστά στον 
οποίο ανάβουμε το καντήλι. Αφού οι Άγιοι 
έχουν ονομαστεί «υιοί φωτός». 

Τρίτον, για να μας χρησιμεύει ως μομφή για τα 
σκοτεινά μας έργα, και τις κακές σκέψεις και τις 
θελήσεις, και για να μας καλέσει στην οδό του 
ευαγγελικού φωτός. Για να κοπιάσουμε έτσι με 
ζήλο να πραγματώσουμε την εντολή του 
Σωτήρα: «Ούτω λαμψάτω το φως υμών 
έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών 
τα καλά έργα». 

Τέταρτον, για να είναι μια μικρή θυσία μας 
προς τον Θεό, ο οποίος θυσιάστηκε για μας. 
Ένα μικρούτσικο σημάδι της μεγάλης 
ευγνωμοσύνης και της λαμπρής αγάπης μας 
προς Εκείνον. 
 

Πέμπτον, για να είναι σκιάχτρο στις κακές 
δυνάμεις, οι οποίες καμιά φορά μας επιτίθενται 
και κατά την προσευχή και αποσπούν τις 
σκέψεις μας στην άλλη πλευρά από τον 
Δημιουργό μας.  

Έκτον, για να μας παροτρύνει στην 
αυτοπροσπάθεια. Όπως το λάδι και το φυτίλι 
καίγονται στο καντήλι, υποταγμένα στη 
βούλησή μας, έτσι ας καίγονται και οι ψυχές μας 
με τη φλόγα της αγάπης. 

Έβδομον, για να μας μάθει, πώς όπως το 
καντήλι δεν μπορεί να ανάψει χωρίς το χέρι μας 
έτσι ούτε και η καρδιά μας, αυτό το εσωτερικό 
καντήλι μας, δεν μπορεί να ανάψει χωρίς την 
Άγια φλόγα της Χάρης του Θεού. Από τον Θεό 
είναι η φλόγα που τις ανάβει. 

Όγδοον, για να μας θυμίζει ότι ο Δημιουργός 
του κόσμου πριν απ’ όλα δημιούργησε το φως, 
και κατόπιν όλα τα άλλα. Έτσι πρέπει και στην 
αρχή της πνευματικής μας ζωής πρώτα να 
λάμψει μέσα μας το φως της αλήθειας του 
Χριστού.  
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