
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ 

Πανήγυρη Αγίας Ματρώνας της Αομμάτου και Θαυματουργού 
 

01/05 Δευτέρα 6:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός (Θα εκτίθεται 
τεμάχιο εκ των ιερών λειψάνων της Αγίας) 

02/05 Τρίτη 6:30 π.μ. Όρθρος- Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
6:00 μ.μ. Παράκληση προς την Αγία Ματρώνα  

04/05 Πέμπτη 6:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Εφραίμ εν Μάκρη, Ειρήνης, 

ΤιμοΘέου και Μαύρας 

05/05 Παρασκευή 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

06/05 Σάββατο 6:30 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Ιωάννου του Θεολόγου 

Χριστοφόρου και Σοφίας της Κλεισούρας 

07/05 Κυριακή 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία (Μετά το τέλος της θ. 

λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί παιδικό πανηγύρι) 

09/05 Τρίτη 6:30 μ.μ. Εσπερινός της Μεσοπεντηκοστής 

10/05 Τετάρτη 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

6:30 μ.μ. Παράκληση προς την Παναγία 

13/05 Σάββατο 6:30 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Θεράποντα και Επιφανίου 

14/05 Κυριακή 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

17/05 Τετάρτη 6:30 μ.μ. Παράκληση προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ 

19/05 Παρασκευή 6:30 μ.μ. Εσπερινός Αγίου Θαλαλαίου και Ανακομιδή 

λειψάνων Αγίου Νικολαόυ 

20/05 Σάββατο 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

6:30 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

21/05 Κυριακή 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

23/05 Τρίτη 9:30 μ.μ. Αγρυπνία Αποδόσεως του Πάσχα 

24/05 Τετάρτη 6:30 μ.μ. Εσπερινός της Αναλήψεως 

25/05 Πέμπτη 6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

27/05 Σάββατο  6:30 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Ιωάννη του Ρώσου και 

Υπομονής 

28/05 Κυριακή  6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 

31/05 Τετάρτη  6:30 μ.μ. Παράκληση προς την Αγία Ματρώνα 

 

Ανακοινώσεις 

Από το Σάββατο, 6 Μαΐου, ο Εσπερινός θα αρχίζει στις 6:30 μ.μ. 
 

Πανήγυρη Αγίας Ματρώνας 

Ο ναός κατά την ημέρα επίσης εορτής επίσης Αγίας, 2 Μαϊου, θα 

παραμείνει ανοιχτός από επίσης 6:30 π.μ. μέχρι επίσης 8:30 μ.μ.  

Παιδικό Πανηγύρι 

Η ενορία επίσης διοργανώνει την Κυριακή, 7 Μαΐου, αμέσως μετά 

το τέλος επίσης θείας λειτουργίας, παιδικό πανηγύρι στην αυλή 

επίσης Εκκλησίας επίσης. Θα υπάρχουν παιχνίδια για να παίξουν 

τα παιδιά δωρεάν και θα προσφερθεί σε όλους πρόγευμα. 

Ζητούνται δωρητές για τα πιο κάτω 

❖ Σκάμνοι 

❖ Προσκυνητάρι Αγίας Ματρώνας 

❖ Πολυέλαιοι (2) 

ΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ, ΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ 

Όσοι ενδιαφέρεστε, ετοιμάζονται από κυρίες επίσης ενορίας επίσης 

κόλλυβα και άρτοι για μνημόσυνα ή εορτή. Επίσης παρασκευάζονται, 

κατά παραγγελία, διάφορα είδη νηστήσιμων και αρτύσιμων αλμυρών.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο παγκάρι ή 

στο τηλέφωνο 99487894. Τα έσοδα διατίθενται για την ανακαίνιση 

του παρεκκλησίου. 

Η Ανάσταση του Χριστού στη ζωή μας 

Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει το τέλος της κυριαρχίας του 

θανάτου. Ο θάνατος πια έχει νικηθεί, ο Χριστός έχει αναστηθεί. Ο 

Χριστός δεν είναι μόνο τέλειος Θεός -ως θεός είναι αυτονόητα έξω από 

κάθε θάνατο – αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος και άρα η Ανάσταση 

του μας αφορά άμεσα και προσωπικά αφού φωτίζει τη ζωή μας 

ολόκληρη. Σε τι τη φωτίζει; 

Πρώτον, μας αποκαλύπτει ότι η ζωή μας έχει νόημα, ότι το νόημα της 

ζωής μας δεν είναι στη γη, αλλά φτάνει στον ουρανό. Ότι ο άνθρωπος 

πλάστηκε από τον Θεό για να υπερβεί και τον θάνατο και να γίνει 

μέτοχος της θείας και αναστημένης ζωής του Χριστού. Ότι ο άνθρωπος 

δεν σταματά στη γη, δεν τον χωράει κανένας τάφος, αλλά ο τάφος είναι 

η πόρτα, δια της οποίας μεταβαίνει από τον θάνατο στη ζωή. Και έτσι, 

η ζωή μας αποκτά νόημα. Και το νόημα είναι η θέωση μας. Δεν ζούμε 

για να πεθάνουμε, δεν δουλεύουμε για να πεθάνουμε, δεν φτιάχνουμε 



οικογένειες για να τις εγκαταλείψουμε, αλλά ζούμε στη γη για να 

κερδίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Ζούμε τη ζωή ως στάδιο του αγώνα 

για τη σωτηρία μας. Και ποια είναι η σωτηρία του ανθρώπου; Να 

ξαναγίνει και πάλι ακέραιος, αποκτώντας το Θεό, που νίκησε το 

θάνατο, και διά του Χριστού να νικήσουμε και εμείς το δικό μας θάνατο 

και να γίνουμε και εμείς θεοί, να είμαστε θεοί εν μέσω θεών και έτσι 

πλέον να ζήσουμε στη βασιλεία του Θεού. 

Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού, πρώτον χαρίζει νόημα στη ζωή 

του ανθρώπου και δεύτερον, φωτίζει ένα σωρό ανθρώπινα προβλήματα. 

Ήδη το ένα το είπαμε, αλλά ας υπογραμμίσουμε μερικά: Η Ανάσταση 

του Χριστού φωτίζει τον δικό μας θάνατο. Πώς αντιμετωπίζουμε το 

θάνατό μας; Πώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο των δικών μας; Ο 

Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «δεν θέλω αδελφοί μου να λυπάστε 

σαν κι αυτούς που δεν έχουν ελπίδα» (Θεσ. Α΄, 4 13), γιατί, αν 

πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, τότε 

«όλους όσοι πέθαναν, με την πίστη στο Χριστό και ενωμένοι με το 

Χριστό, θα τους οδηγήσει μαζί Του» Θεσ. Α΄, 4-14) Λοιπόν, στο τέλος 

αυτής της επίγειας ζωής, δεν μας αναμένει ο θάνατος αλλά η ζωή που 

νίκησε τον θάνατο. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, 

δεν είναι το αν θα πεθάνουμε – αυτό το ξέρουμε σίγουρα – αλλά αν την 

ώρα που θα φύγουμε, θα είμαστε συντροφιά με τον Χρήιστό. Αυτό 

πρέπει να είναι το μεγάλο ερώτημα και η μεγάλη αγωνία μας, αν 

αγαπάμε πραγματικά την αληθινή ζωή. 

Η Ανάσταση του Χριστού πρέπει να περάσει στην καθημερινότητά μας. 

Δεν είναι μία γιορτή την της Εκκλησίας, είναι μία γιορτή της ζωής. Δεν 

είναι μία γιορτή σε μία ορισμένη περίοδο, είναι πρόσκληση, ώστε όλη 

η ζωή του ανθρώπου να είναι αναστημένη. Θα έχετε ακούσει κι άλλη 

φορά για τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, ο οποίος προσφωνούσε όποιον 

και αν συναντούσε, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, με τα λόγια 

«Χριστός Ανέστη, χαρά μου», ακόμη και τους ληστές που τον άφησαν 

ανάπηρο. Όταν ο Χριστός είναι Αναστημένος μέσα σου, τότε τα πάντα 

είναι γεμάτα χαρά μέσα σου, τους βλέπεις όλους τους χαρά και ευλογία 

στη ζωή σου. Άλλωστε, αυτή είναι η προϋπόθεση για να γιορτάσουμε 

την Ανάσταση.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ 

ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΥ – ΛΕΜΕΣΟΣ 
Βασιλίσσης Όλγας  4150 Κ. Πολεμίδια 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ 

 
Ιερείς Ναού: 

π. Παναγιώτης Ελπιδοφόρου (τηλ.: 99039030) 

π. Θεόδωρος Όπρικα (τηλ.: 99886804) 

τηλ. Ναού: 99487894 

τηλ. Φιλοπτώχου: 97807003 

 Iστοσελίδα: www.archmichael.com 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: archmixail@gmail.com 

 

http://www.archmichael.com/

