
Ι Ε Ρ Ο Σ  Ν Α Ο Σ  Α Γ Ι Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Ε Γ Κ Ω Μ Η Σ  
Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ι ε ρ ώ ν  Α κ ο λ ο υ θ ι ώ ν  κ α ι  Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ω ν  

1 1  –  3 0  Μ α ΐ ο υ  2 0 2 1       
Τηλ. Ναού:  22355300     Ιστοσελίδα της Ενορίας μας: http://www.agiosnikolaosengomis.com/ 

 
 
 

 
 
 
 

Θέματα νηστείας: Την Τετάρτη 26 Μαΐου (Μεσοπεντηκοστή) γίνεται κατάλυση ιχθύος.  

 
 
 

       Ιερά Εξομολόγηση κατά το μήνα Μάιο 
α) π. Μιχαήλ: Για να κανονίσετε Εξομολόγηση μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά 

μεταξύ των ωρών 10 π.μ. – 12 μεσημέρι (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).  
Τηλεφώνο: 99426272  (Όλγα) 

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

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 
 

Αγαπητοί μας, σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουν κατά το μήνα 
Μάιο οι ζωντανές μεταδόσεις. Για ενημέρωση και σύνδεση επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του Ναού: http://www.agiosnikolaosengomis.com/  και 
πατήστε εκεί που λέει «ΖΩΝΤΑΝΕΣ  ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ» 

 
 

 ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΑΟΣ ΩΡΑ 

11 Τρίτη Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

12 Τετάρτη Αγίου Επιφανίου - Όρθρος – Θεία Λειτουργία Μικρός 6.30 π.μ.  

14 Παρασκευή Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

15 Σάββατο Αγ. Αχιλλείου – Αγ. Θεράποντος (εκ μεταφοράς)  
Όρθρος – Θ. Λειτουργία  
Εσπερινός  
Παράκληση για τις εξετάσεις μαθητών και φοιτητών 

 
Μικρός 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 
7:20 μ.μ. 

16 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - Όρθρος - Θεία Λειτουργία 
(Ήχος β’, Εωθ. Δ’)  

Μεγάλος 
 

6.30 – 9.40 π.μ. 
 

19 Τετάρτη Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

20 Πέμπτη Ανακομιδή λειψάνων Αγ. Νικολάου, Αγίας Ιουλίας και 
Αγίας Λυδίας Φιλιππισίας - Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Εσπερινός  

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

21 Παρασκευή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία 

 
Μεγάλος 

 
6.30 π.μ. 

22 Σάββατο Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

23 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  
Όρθρος – Θ. Λειτουργία (Ήχος γ’, Εωθ. Ε’)  

 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.40 π.μ. 

25 Τρίτη Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

26 Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής - Όρθρος – Θεία Λειτουργία  
Εσπερινός 

Μεγάλος 
Μεγάλος 

6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

27 Πέμπτη Αγίου Ιωάννου του Ρώσου - Όρθρος – Θεία Λειτουργία Μικρός 6.30 π.μ.  

29 Σάββατο Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

30 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ - Αγίας Εμμέλειας  
& Αγίας Υπομονής (εκ μεταφοράς) 
Όρθρος – Θεία Λειτουργία (Ήχος δ’, Εωθ. Ζ’)  

 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.40 π.μ. 

http://www.agiosnikolaosengomis.com/
http://www.agiosnikolaosengomis.com/


 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 

❖ Ο Ναός θα είναι ανοικτός εκτός από τις ώρες ακολουθιών, τις καθημερινές 5.30 – 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/ 
  
 

 

 

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ, Ποίημα Μητροπολίτου Ἐδέσσης ΙΩΗΛ 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς 
ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς 
ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ 
διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ 
ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας 
καὶ ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, 
δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι 
εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα 
κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ 
ἀναξιοπαθοῦντας. Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν 
τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ' ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς 
οἰκουμένης. Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, 
παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ. Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας 
τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον 
τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος. Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον 
τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ 
πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν 
ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. 
Ἀμήν. 

 

http://www.agiosnikolaosengomis.com/

