
Βεβαίως, ἡ µνήµη τῶν νέοφανῶν 
µας Ἁγίων τιµᾶται παγκοσµίως 

 

 

τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα, ἀνήµερα 
τοῦ µαρτυρίου τους, ἐν ἔτει 1463. 
Ὅµως, συγκεκριµένα ἡ Ἀδελφό-
τητά µας, στίς 24 Ἰουλίου τιµᾶ 
τούς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καί Εἰρήνη γιά τήν µέριµνα καί 
πρωτοστασία Τούς πρός τήν 
καθίδρυση τῆς Ἀδελφότητός µας. 
Ἐνθυµᾶται καί ἑορτάζει πανηγυ-
ρικῶς τά ὑπερφυσικά γεγονότα 
τῆς καθ’ ὄναρ ἐµφανίσεως τῶν 

Ἁγίων, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς, πού 
ὁδήγησαν στήν εὕρεση τῆς τοπο-
θεσίας ἀνεγέρσεως τοῦ προσκυ-
νηµατικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων, ἀλ-
λά καί στεγάσεως τῆς Ἀδελφότη-
τος.  

Εἴθε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων
νά µ

 

ᾶς σκέπει ὅλους καί νά µᾶς 
εὐλογεῖ νά τιµοῦµε πάντοτε τήν 
σεπτήν Αὐτῶν Μνήµην καί νά 
δοξάζουµε τά Ἱερά Αὐτῶν κα-
τορθώµατα.  
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Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὅταν εὑρι-
σκότανε εἰς τήν ἔρηµο τοῦ Ἰορ-
δάνη του ἔστελνε ὁ Θεός ἄρτο 
καί κρέας τό πρωί καί τό βράδυ, 
µέσω ἑνός κόρακος. Ρώτησε ποτέ 
τόν Θεό ὁ προφήτης Ἠλίας νά 
τοῦ πεῖ: ∆έν ἔχεις κανένα καθα-
ρώτερο πουλί νά µοῦ στείλεις 
ἕνα κοµµάτι ψωµί; 
Τοῦ παραπονέθη-
κε ποτέ τοῦ Θεοῦ 
ὁ Προφήτης Ἠλί-
ας; Ποτέ. Ἔπαιρ-
νε τόν ἄρτο καί 
τό κρέας καί δέν 
τόν ἐνδιέφερε ποι-
ός εἶναι ὁ ταχυ-
δρόµος, δέν τόν 
ἐνδιέφερε ποιός του 
τό ἔφερνε. ∆ιότι ὁ 
κόρακας εἶναι τό 
πιό βρώµικο που-
λί. Αὐτό πού ἐνδι-
έφερε τόν Προφήτη Ἠλία ἦταν 
τί του χρειαζόταν καί ποιός του 
τό ἔστελνε, καί αὐτός ἦταν ὁ 
Θεός. Γιατί ἄν ἔλεγε ὁ Προφήτης 
Ἠλίας, ὅτι ἐγώ δέν τό παίρνω 
ἀπό τό ράµφος τοῦ Βρωµόπου-
λου, τό ὁποῖο τρέφεται µέ θνησι-
µαία, θά εἶχε πεθάνει ἐκεῖ στήν 

ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνου. Ἔτσι κι’ 
ἐµεῖς, ἄν δέν πᾶµε στόν Ἱερέα 
µέσω τοῦ ὁποίου µᾶς στέλνει ὁ 
Θεός τήν ἀναγκαία συγχώρηση 
καί ἀναγέννηση καί δέν ἐξοµο-
λογηθοῦµε τίς ἁµαρτίες µας, χω-
ρίς νά ἐξετάζουµε τί εἶναι ὁ Ἱε-
ρεύς καί ἄν εἶναι ἁµαρτωλός, θά 

πεθάνουµε στήν ἔρη-
µο τῶν παθῶν µας, ἔ-
ρηµοι ἀπό τήν Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. 
 Πηγαίνετε νά 
ἐξοµολογηθεῖτε ούς 
Ἱερεῖς, λέγει ὁ Θεός. 
Ἔχει ένους 
ὁ Χριστός µας ύς 
Ἱερεῖς. Θά τά οῦµε 
εἰς τήν εἰκόνα, λέγει 
ὁ ἄνθρωπος (γιά νά 
δικαιολογηθεῖ πού δέν 
ἐξοµολογεῖται). Καί 
τί θά σοῦ πεῖ ἡ ἰκό-

να. Παναγία µου συγχώρεσε µέ, 
λέει  ἄνθρωπος, δέν σ  συγχω-
ράει ἡ Παναγία, δέν ἔχει πετρα-
χείλι ἡ Παναγία. Ἅγιε Γεώργιε 
συγχώρεσε , δέν σ γχωράει 
ὁ Ἅγιος Γεώργιος, δέν σέ συγχω-
ράει ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, δέν σέ 
συγχωράει ἡ Ἁγία Βαρβάρα. Ὁ 

εἰς τ

ἐντεταλµ
, το
π

ε

ὁ έ

 µέ έ συ

 

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΕΣ  
 

Κάθε Κυριακή καί µεγάλες Ἑορτές 
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ   
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 

 

Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας 
µας ἀρχίζουν κάθε ἀπόγευµα, 
στις 7.00 µ.µ. Πάρτε τά βιβλι-
αράκια σᾶς νά ψάλλουµε ὅλοι 
µαζί. Ἐάν δέν ἔχετε βιβλιαρά-
κια µπορεῖτε νά προµηθευτεῖτε 
ἀπό τό Ἡσυχαστήριό µας. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ ξεκινᾶνε ξανά µετά 

τῆς Παναγίας µας κάθε 
Τετάρτη, στις 7.00 µ.µ. Σᾶς 

περιµένουµε. 
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παπάς ὁ ἁµαρτωλός σέ συγχωρά-
ει. Παράξενα πράγµατα, ἔ; Καί 
ἐν τούτοις ἔτσι εἶναι. Αὐτός ὁ 
Ἱερεύς πού ἐξοµολογεῖ καί συγ-
χωρεῖ 50 ἤ 100 ἤ 1000 ἤ 2000 
ἀνθρώπους τίς δικές του ἁµαρτί-
ες δέν µπορεῖ νά τίς συγχωρήσει. 
Σέ ἄλλον Ἱερέα θά πάει νά ἐξο-
µολογηθεῖ καί νά τοῦ συγχωρή-
σει τίς ἁµαρτίες. Αὐτός ὁ Πατρι-
άρχης δέν µπορεῖ νά ἐξοµολογη-
θεῖ εἰς τόν ἑαυτό του καί νά συγ-
χωρέσει τίς ἁµαρτίες του. Τό θέ-
µα εἶναι νά πᾶς καί νά ἐξοµολο-
γηθεῖς στόν παπά τοῦ Θεοῦ (ὄχι 
βεβαίως σέ αἱρετικόν πού δέν 
ἔχει πραγµατική ἱερωσύνη). Ἀπό 
κεῖ καί πέρα, µήν ψάχνεις ἄν ὁ 
παπάς εἶναι ἁµαρτωλός. Ἄν εἶ-
ναι ἁµαρτωλός εἶναι γιά λογα-
ριασµό του. Ἔτσι καί ἔβαλε τό 
πετραχήλι εἶναι Ἅγιος. Καί δέν 
συγχωρεῖ αὐτός, συγχωρεῖ ὁ Χρι-
στός. Ὅταν ὁ Ἱερεύς διαβάζη τήν 
εὐχή στόν ἐξοµολογούµενο λέγει: 
«Σύ Κύριε ὅστις εἴπας, ὅσα ἄν 
δέσειτε ἐπί τῆς γῆς δεδεµένα, ὅσα 
λελυµένα, λύσε καί τόν δοῦλο 
σου». Ὅταν ὁ Ἱερεύς εὐλογή τόν 
Ἁγιασµό λέγει: «Κατάπεµψον 
Κύριε τό Πνεῦµα Σου τό Ἅγιον 
καί Ἁγίασον τό ὕδωρ τοῦτο». Ὁ 
Κύριος νά Ἁγιάση τό ὕδωρ διά 
µέσον τοῦ Ἱερέως. Ὅταν ὁ Ἱε-
ρεύς τελεῖ τόν Γάµο λέγει «Στε-
φάνωσε αὐτούς» Σύ Κύριε. Ὄχι 
ὁ Ἱερεύς. «Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ 
Θεοῦ εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός 
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος. Ὁ Κύριος συγχωρά-
ει. Ὁ Κύριος Βαπτίζει. Ὁ Κύριος 
Στεφανώνει. Ὁ Κύριος Ἁγιάζει. 

Ὁ Ἱερεύς εἶναι ἕνα ὄργανο, ἕνα 
σύρµα πού περνάει τό ρεῦµα, τίπο-
τα ἄλλο. Καί σκουριασµένο νά 
εἶναι τό σύρµα πού περνάει τό 
ρεῦµα, ἐάν τό πιάσης θά καεῖς. 
Μένουν πολλοί ἄνθρωποι µακριά 
ἀπό τήν σωτηρία τους, µακριά ἀ-
πό τήν ἐξοµολόγηση. ∆ιότι ἔχουν 
στραβοπιάσει ἀπό ἄγνοια καί ἀ-
πό κακία τό θέµα τοῦ κλήρου. Ὁ 
Σατανᾶς γνωρίζει ὅτι τό µονοπά-
τι πού θά περάσει ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι ἡ ἐξοµολόγηση καί πυρπο-
λῆ αὐτό τό µονοπάτι, καί ξέρου-
µε ὅλοι µας τί δηλητήριο χύνεται 
γιά τήν Ἐκκλησία καί γενικά γιά 
τόν κλῆρο. Ὅµως, γιά τόν Ἱερέα 
πᾶς στήν Ἐκκλησία ἤ γιά τόν 
ἑαυτόν σου καί γιά τόν Χριστόν; 
Θέλεις µήπως Ἅγιο Ἀρχιερέα καί 
Ἱερέα γιά νά πάρης ἐσύ ἀντίδω-
ρο; Ἐπῆρε καί ὁ Ἰούδας ἀπό τοῦ 
Χριστοῦ τά χέρια, τί ὠφελήθηκε 
(Σατανᾶς εἰσῆλθε εἰς αὐτόν). ∆έν 
εἶναι τό θέµα λοιπόν ποιός εἶναι 
αὐτός πού δίδει. ∆έν εἶναι τό 
θέµα ποιός εἶναι ὁ Ἱερέας πού τε-
λῆ τόν Ἁγιασµό, πού τελῆ τόν 
Γάµο, πού τελῆ τήν Βάπτιση, πού 
τελῆ τήν Λειτουργία, πού κοινω-
νῆ τόν κόσµο. Τό θέµα εἶναι ποι-
ός εἶναι αὐτός πού προσέρχεται 
νά κοινωνήση. Ἐάν ἔχει ἐξοµολο-
γηθῆ. Ἐάν ἔχει τήν εὐλογία τοῦ 
ἐξοµολόγου του. Ἤ ἐπειδή εἶναι 
Πάσχα καί Χριστούγεννα πάει 
νά κοινωνήσει γιά τά χρόνια 
πολλά. Γιατί πολλοί ἄνθρωποι 
λένε: Ξέρεις; Ἐγώ περνάω ἀπό 
τήν ἐκκλησία ἀνάβω τό κεράκι 
µου, κάνω τόν Σταυρό µου καί 
κοινωνῶ δυό φορές τό χρόνο. 

Καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος νοµίζει 
ὅτι ἔχει κάνει τό χρέος του, νοµί-
ζει ὅτι ἔχει ὑποχρεώση τόν Θεό. 
Καί ἐάν τόν ρωτήσεις ἐξοµολογεῖ-
σαι, θά σοῦ ἀπαντήση, δέν ἔχω 
ἁµαρτίες, καί τί νά πῶ στόν πα-
πά. Εἶναι ντροπή πού πολλοί ἄν-
θρωποι δέν σέβωνται τόν κλῆ-
ρον. Ὅποιος δέν τιµᾶ τό ράσο 
δέν τιµᾶ τόν Θεό: «Ὁ ἀθετῶν 
ὑµᾶς λέει ὁ Χριστός στούς Ἀπο-
στόλους ἐµέ ἀθετεῖ». Τά λέει αὐ-
τά ὁ Χριστός ἤ δέν τά λέει; Ὅταν 
ὁ Χριστός εἰσῆλθε εἰς τά Ἱεροσό-
λυµα τῶν Βαϊων, τί ἔγινε; Σει-
σµός. Καί τί δέν στρώσανε κάτω. 
Βάια φοίνικες, ἐνδύµατα. Καί 
ποιός ἐπάτησε ἐπάνω σέ ὅλα αὐ-

τά; Τό γαϊδουράκι ἐπάτησε. ∆έν 
ἐπάτησε ὁ Χριστός. Τό γαϊδου-
ράκι ἐπάτησε. Ὥστε γι’ αὐτό τό 
γαϊδουράκι, τόση περιποίηση, καί 
τόση ὑποδοχή; Ὄχι βεβαίως γιά 
τό γαϊδουράκι. Ἀλλά; Γι’ Αὐτόν 
πού φέρνει τό γαϊδουράκι ἀπά-
νω του. Καί Αὐτός εἶναι ὁ Χρι-
στός. Ἅµα κατεβάσουµε ἀπό πά-
νω τόν Χριστόν, τό γαϊδουράκι 
θά τό βάλουµε στό παχνί γιά ἄχυ-
ρα. ∆έν φοβοῦνται λοιπόν ὁρι-
σµένοι ἄνθρωποι τόν Ἱερέα πού φέ-
ρη τόν Χριστό καί ἀξιώνεται νά 
κρατάει τόν Χριστόν στά χέρια 
του; Ἐξοµολόγηση λοιπόν µέ ταπεί-
νωση καί σεβασµό στόν Ἱερέα, γιά 
νά βρούµε χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΑ  

Τήν 24η 

ρήνη, µέ σεµνότητα, ἀλλά καί 

µερα τῆς 

γούς Ἁγίους µας. Κοινή ὁµο-

 
Ἰουλίου, ἐορτάσθησαν ἀκολούθησε. Ἐνῶ, ἀνή

γιά δεύτερη φορά φέτος στήν 
ταπεινή µας Ἀδελφότητα οἱ Ἅ-
γιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰ-

κατάνυξη. Ἤδη, τήν παραµονή 
τῆς Ἑορτῆς πλῆθος πιστῶν προ-
σῆλθε στόν Πανηγυρικόν Ἑσπε-
ρινόν καί τήν Ἀρτοκλασία πού 

Ἑορτῆς ἐτελέσθη τό πρωί Θεία 
Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Πα-
ράκλησις εἰς τούς θαυµατουρ-

λογία ὅλων ἦταν τό συναίσθηµα 
χαρᾶς καί ἀγαλλίασης, ἀλλά και 
συγκίνησης πού προσέδιδε ἡ Χά-
ρις τῶν Ἁγίων.  
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ζει ὅτι ἔχει ὑποχρεώση τόν Θεό. 
Καί ἐάν τόν ρωτήσεις ἐξοµολογεῖ-
σαι, θά σοῦ ἀπαντήση, δέν ἔχω 
ἁµαρτίες, καί τί νά πῶ στόν πα-
πά. Εἶναι ντροπή πού πολλοί ἄν-
θρωποι δέν σέβωνται τόν κλῆ-
ρον. Ὅποιος δέν τιµᾶ τό ράσο 
δέν τιµᾶ τόν Θεό: «Ὁ ἀθετῶν 
ὑµᾶς λέει ὁ Χριστός στούς Ἀπο-
στόλους ἐµέ ἀθετεῖ». Τά λέει αὐ-
τά ὁ Χριστός ἤ δέν τά λέει; Ὅταν 
ὁ Χριστός εἰσῆλθε εἰς τά Ἱεροσό-
λυµα τῶν Βαϊων, τί ἔγινε; Σει-
σµός. Καί τί δέν στρώσανε κάτω. 
Βάια φοίνικες, ἐνδύµατα. Καί 
ποιός ἐπάτησε ἐπάνω σέ ὅλα αὐ-

τά; Τό γαϊδουράκι ἐπάτησε. ∆έν 
ἐπάτησε ὁ Χριστός. Τό γαϊδου-
ράκι ἐπάτησε. Ὥστε γι’ αὐτό τό 
γαϊδουράκι, τόση περιποίηση, καί 
τόση ὑποδοχή; Ὄχι βεβαίως γιά 
τό γαϊδουράκι. Ἀλλά; Γι’ Αὐτόν 
πού φέρνει τό γαϊδουράκι ἀπά-
νω του. Καί Αὐτός εἶναι ὁ Χρι-
στός. Ἅµα κατεβάσουµε ἀπό πά-
νω τόν Χριστόν, τό γαϊδουράκι 
θά τό βάλουµε στό παχνί γιά ἄχυ-
ρα. ∆έν φοβοῦνται λοιπόν ὁρι-
σµένοι ἄνθρωποι τόν Ἱερέα πού φέ-
ρη τόν Χριστό καί ἀξιώνεται νά 
κρατάει τόν Χριστόν στά χέρια 
του; Ἐξοµολόγηση λοιπόν µέ ταπεί-
νωση καί σεβασµό στόν Ἱερέα, γιά 
νά βρούµε χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΑ  

Τήν 24η 

ρήνη, µέ σεµνότητα, ἀλλά καί 

µερα τῆς 

γούς Ἁγίους µας. Κοινή ὁµο-

 
Ἰουλίου, ἐορτάσθησαν ἀκολούθησε. Ἐνῶ, ἀνή

γιά δεύτερη φορά φέτος στήν 
ταπεινή µας Ἀδελφότητα οἱ Ἅ-
γιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰ-

κατάνυξη. Ἤδη, τήν παραµονή 
τῆς Ἑορτῆς πλῆθος πιστῶν προ-
σῆλθε στόν Πανηγυρικόν Ἑσπε-
ρινόν καί τήν Ἀρτοκλασία πού 

Ἑορτῆς ἐτελέσθη τό πρωί Θεία 
Λειτουργία καί τό ἑσπέρας Πα-
ράκλησις εἰς τούς θαυµατουρ-

λογία ὅλων ἦταν τό συναίσθηµα 
χαρᾶς καί ἀγαλλίασης, ἀλλά και 
συγκίνησης πού προσέδιδε ἡ Χά-
ρις τῶν Ἁγίων.  



Βεβαίως, ἡ µνήµη τῶν νέοφανῶν 
µας Ἁγίων τιµᾶται παγκοσµίως 

 

 

τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα, ἀνήµερα 
τοῦ µαρτυρίου τους, ἐν ἔτει 1463. 
Ὅµως, συγκεκριµένα ἡ Ἀδελφό-
τητά µας, στίς 24 Ἰουλίου τιµᾶ 
τούς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο 
καί Εἰρήνη γιά τήν µέριµνα καί 
πρωτοστασία Τούς πρός τήν 
καθίδρυση τῆς Ἀδελφότητός µας. 
Ἐνθυµᾶται καί ἑορτάζει πανηγυ-
ρικῶς τά ὑπερφυσικά γεγονότα 
τῆς καθ’ ὄναρ ἐµφανίσεως τῶν 

Ἁγίων, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς, πού 
ὁδήγησαν στήν εὕρεση τῆς τοπο-
θεσίας ἀνεγέρσεως τοῦ προσκυ-
νηµατικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων, ἀλ-
λά καί στεγάσεως τῆς Ἀδελφότη-
τος.  

Εἴθε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων
νά µ

 

ᾶς σκέπει ὅλους καί νά µᾶς 
εὐλογεῖ νά τιµοῦµε πάντοτε τήν 
σεπτήν Αὐτῶν Μνήµην καί νά 
δοξάζουµε τά Ἱερά Αὐτῶν κα-
τορθώµατα.  
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ΓΙΑΤΙ  ∆ΕΝ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ ;  
 

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὅταν εὑρι-
σκότανε εἰς τήν ἔρηµο τοῦ Ἰορ-
δάνη του ἔστελνε ὁ Θεός ἄρτο 
καί κρέας τό πρωί καί τό βράδυ, 
µέσω ἑνός κόρακος. Ρώτησε ποτέ 
τόν Θεό ὁ προφήτης Ἠλίας νά 
τοῦ πεῖ: ∆έν ἔχεις κανένα καθα-
ρώτερο πουλί νά µοῦ στείλεις 
ἕνα κοµµάτι ψωµί; 
Τοῦ παραπονέθη-
κε ποτέ τοῦ Θεοῦ 
ὁ Προφήτης Ἠλί-
ας; Ποτέ. Ἔπαιρ-
νε τόν ἄρτο καί 
τό κρέας καί δέν 
τόν ἐνδιέφερε ποι-
ός εἶναι ὁ ταχυ-
δρόµος, δέν τόν 
ἐνδιέφερε ποιός του 
τό ἔφερνε. ∆ιότι ὁ 
κόρακας εἶναι τό 
πιό βρώµικο που-
λί. Αὐτό πού ἐνδι-
έφερε τόν Προφήτη Ἠλία ἦταν 
τί του χρειαζόταν καί ποιός του 
τό ἔστελνε, καί αὐτός ἦταν ὁ 
Θεός. Γιατί ἄν ἔλεγε ὁ Προφήτης 
Ἠλίας, ὅτι ἐγώ δέν τό παίρνω 
ἀπό τό ράµφος τοῦ Βρωµόπου-
λου, τό ὁποῖο τρέφεται µέ θνησι-
µαία, θά εἶχε πεθάνει ἐκεῖ στήν 

ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνου. Ἔτσι κι’ 
ἐµεῖς, ἄν δέν πᾶµε στόν Ἱερέα 
µέσω τοῦ ὁποίου µᾶς στέλνει ὁ 
Θεός τήν ἀναγκαία συγχώρηση 
καί ἀναγέννηση καί δέν ἐξοµο-
λογηθοῦµε τίς ἁµαρτίες µας, χω-
ρίς νά ἐξετάζουµε τί εἶναι ὁ Ἱε-
ρεύς καί ἄν εἶναι ἁµαρτωλός, θά 

πεθάνουµε στήν ἔρη-
µο τῶν παθῶν µας, ἔ-
ρηµοι ἀπό τήν Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. 
 Πηγαίνετε νά 
ἐξοµολογηθεῖτε ούς 
Ἱερεῖς, λέγει ὁ Θεός. 
Ἔχει ένους 
ὁ Χριστός µας ύς 
Ἱερεῖς. Θά τά οῦµε 
εἰς τήν εἰκόνα, λέγει 
ὁ ἄνθρωπος (γιά νά 
δικαιολογηθεῖ πού δέν 
ἐξοµολογεῖται). Καί 
τί θά σοῦ πεῖ ἡ ἰκό-

να. Παναγία µου συγχώρεσε µέ, 
λέει  ἄνθρωπος, δέν σ  συγχω-
ράει ἡ Παναγία, δέν ἔχει πετρα-
χείλι ἡ Παναγία. Ἅγιε Γεώργιε 
συγχώρεσε , δέν σ γχωράει 
ὁ Ἅγιος Γεώργιος, δέν σέ συγχω-
ράει ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, δέν σέ 
συγχωράει ἡ Ἁγία Βαρβάρα. Ὁ 

εἰς τ

ἐντεταλµ
, το
π

ε

ὁ έ

 µέ έ συ

 

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΕΣ  
 

Κάθε Κυριακή καί µεγάλες Ἑορτές 
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 – 10.15 π.µ. 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ   
ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 

 

Οἱ Παρακλήσεις τῆς Παναγίας 
µας ἀρχίζουν κάθε ἀπόγευµα, 
στις 7.00 µ.µ. Πάρτε τά βιβλι-
αράκια σᾶς νά ψάλλουµε ὅλοι 
µαζί. Ἐάν δέν ἔχετε βιβλιαρά-
κια µπορεῖτε νά προµηθευτεῖτε 
ἀπό τό Ἡσυχαστήριό µας. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 

 

Οἱ Παρακλήσεις τοῦ Ἁγίου 
Ραφαήλ ξεκινᾶνε ξανά µετά 

τῆς Παναγίας µας κάθε 
Τετάρτη, στις 7.00 µ.µ. Σᾶς 

περιµένουµε. 

 

Ο  Α Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Α Η Λ -  Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
 

Ἰδιοκτήτης:  
Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  

Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, ∆/νσις: Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 19007 Μαραθῶνας, 
Ἰστοσελίδα: www.agiosrafael.gr

 

Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως:  
Ἀρχιµ. Ραφαὴλ, τηλ. 22940 – 61151 καὶ 6979835185,  

e-mail: arxim_rafael@agiosrafael.gr

http://www.agiosrafael.gr/

