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25 Οκτωβρίου - 1η Νοεμβρίου

Αγάπησε το Θεό στους αδελφούς σου. Αυτός είναι ο πυρήνας του σημερινού
Ευαγγελίου.
Ο Μωσαϊκός Νόμος περιλαμβάνει συνολικά 613 εντολές. Στην ερώτηση, λοιπόν,
των Φαρισαίων αναφορικά με ποια από όλες αυτές ήταν η μεγαλύτερη εντολή
κρυβόταν μια προσπάθεια εξαπάτησης και παγίδας την οποία όμως ο Χριστός
αντιμετωπίζει με νηφαλιότητα και ψυχραιμία.
Από την απάντηση του Ιησού προκύπτει πως η αγάπη
βρίσκεται στο κέντρο της μεγαλύτερης εντολής. Η αγάπη
για το Θεό πραγματοποιείται στις μεταξύ μας σχέσεις. Ο
Απόστολος Ιωάννης στην 1η του επιστολή (4, 20) το
εκφράζει ξεκάθαρα: «Αν κάποιος πει “αγαπώ το Θεό”, μισεί
όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί, πραγματικά,
αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει,
πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει;»
Ο Χριστός ήρθε στη γη για να διδάξει τους ανθρώπους να αγαπούν το Θεό
και τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι από μόνοι τους είναι αδύναμοι όμως η αγάπη του
Θεού τους κάνει δυνατούς. Από μόνοι τους οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι όμως η
αγάπη για τον άνθρωπο τους κάνει ταπεινούς. Η αγάπη για τον άνθρωπο
προέρχεται από την αγάπη για τον Θεό.
Καλούμαστε να αγαπάμε όπως ακριβώς αγαπάμε τον εαυτό μας. Η φιλαυτία,
που συχνά χαρακτηρίζεται από υπερβολή είναι ικανή να σταθεί εμπόδιο και
φράγμα που χωρίζει από το Θεό και από τους ανθρώπους, αποτελεί το μέτρο της
αγάπης που πρέπει να σκορπίζουμε τριγύρω. Ο εαυτός μας άλλωστε αποτελεί
προτεραιότητα σε ότι κι αν κάνουμε. Αγαπάμε υπέρμετρα τον εαυτό μας, όμως ο
Θεός μας λέει ότι την ίδια υπέρμετρη αγάπη οφείλουμε να σκορπίζουμε και στους
αδελφούς μας.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 Οκτωβρίου
30η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Χρυσάνθου και Δαρείας, μαρτύρων
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 Οκτωβρίου
Αγ. Αλφρέδου του Μεγάλου
Αγ. Δημητρίου, μεγαλομάρτυρος
---------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 27 Οκτωβρίου
Αγ. Ευαρέστου, Πάπα Ρώμης
17.30 Απαγγελία Αγίου Ροδαρίου
και Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 Οκτωβρίου
Αγ. Σίμωνα και Ιούδα, Αποστόλων
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
---------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 29 Οκτωβρίου
Αγ. Ναρκίσσου, επισκόπου
17.30 Απαγγελία Αγίου Ροδαρίου
και Θεία Λειτουργία (Θεία Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 Οκτωβρίου
Αγ. Μαρκιανού, επισκόπου
17.00 Εξομολογήσεις
17.30 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου,
(ομάδα προσευχής)
---------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 31 Οκτωβρίου
Αγ. Επιμαχίου, μάρτυρος
15.00 – 16.30 Κατήχηση παιδιών.
Το Άγιο Ροδάριο ειδικά για παιδιά.
17.00 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)
---------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 Νοεμβρίου
31η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
10.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ (π. Γιώργος)
Tel.: (+30) 22850 22470
Mob: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com

Παρθένε Θεομήτωρ, Παναγία του Ροδαρίου,
δόξα του ουρανού και της γης, ελπίδα και
παρηγοριά των ανθρώπων, καταφύγιο των
αμαρτωλών, θερμά σε παρακαλούμε δέξου
τις προσφορές και τις δεήσεις μας, τις οποίες
σου απευθύνουμε για την πνευματική μας
ωφέλεια, για την σωτηρία και ελευθερία της
Αγίας Μητέρας Εκκλησίας, ώστε μελετώντας
τα μυστήρια της πίστεως μας μέσω του Αγίου
Ροδαρίου να απολαύσουμε την αιώνια δόξα
την ιδιαιτέρως υποσχόμενη σε όσους σε
αγαπούν.
----------------------------------------------------Όλοι μας θέλουμε να φαινόμαστε ωραίοι.
Όσο πιο … άσχημοι είμαστε,
τόσο πιο όμορφοι θέλουμε να φαινόμαστε!
Θεέ μου, ναι, θέλουμε να κρύβουμε
την ασχήμια μας,
μ’ ένα ωραίο σεμνό φόρεμα.
(Luigi Pirandello)

Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο, και
να συγχωρείται ο ένας τον άλλο, κάθε φορά
που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας.
Όπως

ο

Χριστός

σας

συγχώρησε

τα

παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ
σας.
(Κολ. 3,13)
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