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ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Ευαγγελική περικοπή: Μθ. 5, 1-12

Ο εορτασμός όλων των Αγίων μας διδάσκει να κοιτάξουμε προσεκτικά
όλους αυτούς που έχουν ήδη κληρονομήσει την αιώνια δόξα. Εκείνους που
ήθελαν να ζήσουν με τη χάρη ως υιοθετημένα παιδιά του Θεού, που άφησαν
το έλεος του Πατέρα να δώσει πνοή σε κάθε στιγμή
της ζωής τους, σε κάθε κομμάτι της καρδιάς τους. Οι
άγιοι ενορούν το πρόσωπο του Θεού και χαίρονται
ολοκληρωτικά από αυτό το όραμα. Είναι τα
μεγαλύτερα αδέρφια μας

που η Εκκλησία μας

προτείνει ως πρότυπα γιατί, αν και αμαρτωλοί όπως
ο

καθένας

μας,

όλοι

τους

αποδέχτηκαν

να

συναντήσουν τον Ιησού, μέσα από τις επιθυμίες τους, τις αδυναμίες τους, τα
βάσανα και τη θλίψη τους.
Αυτή η μακαριότητά τους που πηγάζει από τη συμμετοχή τους στη ζωή
του Τριαδικού Θεού είναι καρπός της υπεραφθονίας που το αίμα του Χριστού
έχει αποκτήσει γι 'αυτούς. Μέσα από τους συνεχείς εξαγνισμούς και
δοκιμασίες που η αγάπη απαιτεί για να είναι αληθινή, και μερικές φορές
πέρα από κάθε ανθρώπινη ελπίδα, όλοι θέλησαν να αφήσουν τον εαυτό τους
να καεί από την αγάπη έτσι ώστε να γίνουν ένα με τον Ιησού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 Νοεμβρίου
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
10.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Οκτωβρίου
ΜΝΗΜΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
16.00 Θεία Λειτουργία και ευλογία
των μνημάτων (Κοιμητήριο)
---------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 3 Νοεμβρίου
Αγ. Μαρτίνου de Porres, μοναχού
09.00 Θεία Λειτουργία (Θ. Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 4 Νοεμβρίου
Αγ. Καρόλου Βορρομαίου, επισκόπου
17.30 Θεία Λειτουργία
18.00 Εξομολογήσεις
---------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 5 Νοεμβρίου
Αγ. Ζαχαρία και Ελισάβετ των δικαίων
09.00 Θεία Λειτουργία (Θ. Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου
1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Αγ. Λεονάρδου του ομολογητού
17.30 Θεία Λειτουργία
και Αγία Ώρα (ομάδα προσευχής)
---------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου
Αγ. Προσδοκίμου, επισκόπου
15.00 – 16.30 Κατήχηση παιδιών.
17.30 Θεία Λειτουργία (Θ. Ευσπλαχνία)
---------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 Νοεμβρίου
32η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Αδεοδάτου, Πάπα Ρώμης
Παναγίας της Ελπίδας
08.30 Θεία Λειτουργία
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ (π. Γιώργος)
Tel.: (+30) 22850 22470
Mob: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κατά
καιρούς
εκφράζονται
δικαιολογημένα
παράπονα για την
κατάσταση που επικρατεί στο Ενοριακό
Κοιμητήριο.
Ο καθαρισμός και η συστηματική φροντίδα
είναι αναγκαία και αποδίδουν στο χώρο και
στους
κεκοιμημένους
πιστούς
τον
απαιτούμενο σεβασμό.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία τακτική
οικονομική συμβολή για την κάλυψη των
εξόδων λειτουργίας του κοιμητηρίου πλην
ελαχίστων, μεμονωμένων δωρεών.
Σε όλα τα κοιμητήρια, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, έχει καθοριστεί όχι μόνο η αξία
του μνήματος για τον ενταφιασμό αλλά και η
ετήσια
συνδρομή
για
όσο
αυτό
καταλαμβάνεται, με ελάχιστη διάρκεια τα 6
έτη.
Για το λόγο αυτό καθιερώνεται από φέτος και
στο εξής η καταβολή ετήσιας συνδρομής
60,00 ευρώ ανά μνήμα. Με αυτό το ποσό θα
διασφαλίζεται ο τακτικός ευπρεπισμός του
Κοιμητηρίου και η συντήρησή του.
Η συνδρομή θα τοποθετείται σε έγκλειστο
φάκελο που θα φέρει τα στοιχεία της
οικογένειας και θα καταβάλλεται στο δίσκο
της Θείας Λειτουργίας που τελείται κάθε 1η
Νοεμβρίου στο Κοιμητήριο. Η συνδρομή θα
ανανεώνεται όσο είναι κατειλημμένο το
μνήμα.
Η αδικαιολόγητη μη καταβολή της
συνδρομής συνεπάγεται την εκταφή αμέσως
μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου
από τους Κανόνες χρόνου.
Ευχαριστώ για την κατανόηση και τη
συνεργασία όλων σας.
Ο Εφημέριος

