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1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, Κύκλος Γ΄
Ευαγγελική περικοπή: Λκ. 21,25-28.34-36

Βρισκόμαστε στην ανατολή ενός νέου λειτουργικού έτους το οποίο ξεκινάει
με την 1η Κυριακή της Παρουσίας ή του Ερχομού. Στα λατινικά η περίοδος αυτή
ονομάζεται adventus λέξη η οποία σημαίνει έρχομαι κοντά. Είναι η περίοδος,
λοιπόν, που ο Κύριος έρχεται κοντά στους ανθρώπους.
Το ερώτημα όμως είναι εάν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτή την εγγύτητα
του Κυρίου; Και εφόσον την αντιλαμβάνονται πώς ανταποκρίνονται σε αυτήν; Με
ποιον τρόπο την ανταποδίδουν; Είναι μερικοί προβληματισμοί που θα μπορούσε ο
καθένας να θέσει στον εαυτό του και στους ανθρώπους για τους οποίους
ενδιαφέρεται.
Το ευαγγελικό απόσπασμα της 1ης Κυριακής της
Παρουσίας χαρακτηρίζεται από μια εσχατολογική χροιά,
κάνοντας αναφορά στο τέλος των ημερών αυτού του κόσμου.
Θα γίνουν σημεία στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα, θα
υπάρχει αγωνία, λέει ο Ιησούς, και οι άνθρωποι θα πεθαίνουν
από το φόβο.
Ποιος θα πεθάνει από το φόβο και γιατί να πεθάνει από
το φόβο, αφού ο Υιός του ανθρώπου έρχεται για την
απολύτρωσή μας, δηλαδή για κάτι καλό για εμάς;
Θα πεθάνει από το φόβο εκείνος που εξαιτίας των ασυγχώρητων αμαρτιών
του και λόγω ενός άσωτου βίου δεν θα είναι έτοιμος να υποδεχτεί και να ατενίσει με
θάρρος το Θεό. Όπως οι πρωτόπλαστοι που αναγνώρισαν τη γύμνια τους μόλις
έφαγαν από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού
φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, έτσι θα αιφνιδιαστεί όποιος δεν προνοεί για τη
συνάντησή του με τον Ύψιστο και τόσο θα ντρέπεται που δεν στάθηκε άξιος των
περιστάσεων.
Από την άλλη ο Ιησούς προτρέπει με τα εξής λόγια: Όταν αυτά αρχίσουν να
συμβαίνουν, σηκωθείτε και υψώστε τα κεφάλια σας, διότι φθάνει η απολύτρωσή
σας. Είναι λόγια που απευθύνονται στον μαθητή και τον ακόλουθο του Ιησού. Σε
εκείνον που τον διακατέχει ο φόβος του Θεού και η ελπίδα ότι η ευτυχία και η
τέλεια και ολοκληρωτική χαρά βρίσκονται μόνο στον Κύριο.
Όποιος αντιλαμβάνεται τα παραπάνω προετοιμάζεται και τακτοποιεί την
ψυχή του ώστε σε μια ξαφνική συνάντηση με το Θεό να μπορέσει να αποδειχθεί
άξιος επιβράβευσης και σωτηρίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 Δεκεμβρίου
1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, Κύκλος Γ’
Αγ. Βιβιανής, μάρτυρος
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 Δεκεμβρίου
Αγ. Φραγκίσκου Ξαβερίου, Πρεσβυτέρου
---------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 4 Δεκεμβρίου
Αγ. Ιωάννη Δαμασκηνού, Αγ. Βαρβάρας
17.00 Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)
17.30 Πρόβα χορωδίας
---------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 Δεκεμβρίου
Αγ. Σάββα του οσίου
17.30 Θεία Λειτουργία
18.00-19.00 Εξομολογήσεις
---------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 6 Δεκεμβρίου
Αγ. Νικολάου, επισκόπου Μύρων
17.30 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 Δεκεμβρίου
1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ (Ι. ΚΑΡΔΙΑΣ )
Αγ. Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων
09.00 Θεία Λειτουργία
18.00 Πανηγυρικός Εσπερινός (Καπέλλα)
---------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 Δεκεμβρίου
ΤΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
15.30 Κατήχηση παιδιών
16.30 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου
με τα παιδιά του κατηχητικού (Καπέλλα)
17.00 CATÉ-CHEF (Βλέπε δίπλα)
---------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 Δεκεμβρίου
2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Αγ. Λευκαδίας, μάρτυρος
10.00 Θεία Λειτουργία (Καπέλλα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος)
Τηλ.: (+30) 22830 22382
---------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ
Τηλ.: (+30) 22850 22470
Κιν.: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com

CATÉ-CHEF
Το Σάββατο, μετά την
κατήχηση
και
το
Ροδάριο
που
θα
απαγγείλουμε στην Καπέλλα μαζί με
τα παιδιά, θα ακολουθήσει το CATÉCHEF. Το CATÉ-CHEF είναι σύνθετη
λέξη που προέρχεται από τη λέξη
CATECHISME και τη λέξη CHEF. Τα
παιδιά, λοιπόν, θα αποδείξουν την
δεξιοτεχνία τους στη μαγειρική
φτιάχνοντας πίτσα. Όσοι γονείς
επιθυμούν, και φυσικά όσοι ενορίτες,
είναι προσκαλεσμένοι στο δείπνο που
θα ακολουθήσει όπου θα δοκιμάσουμε
τους κόπους των παιδιών μας. Καλή
μας όρεξη …και καλή μας τύχη!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
√ Την επόμενη Κυριακή η Θεία
Λειτουργία
θα
τελεστεί
στην
Καπελλα.
√ Διατίθενται εορτολόγια 2019 των
εκδόσεων του Καλού Τύπου. Θα τα
βρείτε στον Μητροπολιτικό Ναό.
√
Όταν
στολίζουμε
το
χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι
μας δεν παραλείπουμε να φτιάξουμε
μια μικρή φάτνη στη βάση του. Για
εμάς τους Χριστιανούς Χριστούγεννα
είναι ο Χριστός.

