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Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους  
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  
 
 
Θέμα: «Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2004» 
 

Ἀγαπητοί μου πατέρες,  
 Καί πάλιν πρό τῶν Ἱερῶν Πυλῶν τοῦ Τριωδίου καί τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
εὑρισκόμενοι, ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, διά νά Σᾶς εὐχηθῶ νά διέλθητε θεαρέστως αὐτήν τήν 
κατανυκτικήν περίοδον καί νά ζητήσω καί τήν ἰδικήν Σας εὐχήν διά τόν ταπεινόν προσωπικόν 
μου ἀγῶνα καί τήν εὐόδωσιν αὐτοῦ.  
 Δέν παραλείπω, ὡς Ἐπίσκοπός Σας, νά Σᾶς συστήσω ἐντονότερη τήν προσευχήν καί 
αὐτό τό διάστημα, ἐν συνδυασμῷ καί μέ τήν ἄσκησιν καί τήν νηστείαν, ἡ ὁποία ἐκτέμνει ἐκ τῆς 
καρδίας πᾶσαν κακίαν.  
 Παρακαλῶ δέ μέ τό αὐτό πνεῦμα τῆς πίστεως καί τοῦ ἤθους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
νά καθοδηγήσετε καί τούς πιστούς μας. Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό 
πολυζητούμενον θέμα τῆς καθάρσεως.  
 Ὁ κόσμος φωνασκεῖ ὑπέρ τῆς καθάρσεως, ὅμως δέν τήν ἐπιτυγχάνει, ἄλλοτε, διότι δέν 
τήν ἐπιθυμεῖ ὅσον φαίνεται ὅτι τήν ἐπιδιώκει, ἄλλοτε, διότι τήν ἐπιχειρεῖ χωρίς τήν θείαν 
Βοήθειαν καί ἄλλοτε, τέλος, διότι τήν θεωρεῖ ὡς ἐργασίαν τῶν ἄλλων καί ὄχι ὡς ἰδικήν του 
ἀνάγκην.  
 Θεωρῶ ὅτι καί διά τούς ποιμένας, ἀλλά καί τούς ποιμενομένους εἶναι ἕνα θεῖον δῶρον 
αὐτή ἡ περίοδος.  
 Παρακαλῶ νά τελῆτε ἀνελλιπῶς τάς Ἱεράς ἀκολουθίας καί ὅσοι ἐξ’ ὑμῶν ἔχετε τήν 
εὐλογίαν, καί τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.  
 Ἐντός αὐτῶν τῶν πλαισίων τοποθετοῦνται οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί μέ τά ἀνάλογα 
θεῖα Κηρύγματα. 
 Οἱ Ἑσπερινοί αὐτοί θά τελοῦνται κάθε Κυριακή ἀρχῆς γενησομένης ἀπό τῆς Τυρινῆς 
22 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκίδος, 
πλήν τοῦ πρώτου Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγγνώμης (Κυριακή 22 Φεβρουαρίου), ὁ 
ὁποῖος θά τελεσθῆ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 



 Ἐπίσης τήν Κυριακή 21 Μαρτίου, δέν θά τελεσθῆ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, λόγῳ τῆς 
καθιερωμένης ἑορτῆς τῆς Χορωδίας καί ὀρχήστρας τῶν Κατηχητικῶν μας εἰς τήν Σχολήν 
Πεζικοῦ. 
 Τό παρακάτω πρόγραμμα παρακαλῶ νά τό ἀνακοινώνετε κάθε Κυριακή στό 
ἐκκλησίασμα. 
 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ι. ΝΑΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

22 – 2 (Τυρινῆς): Ἅγ. Δημήτριος Ἀρχιμ. Νικόδημος Εὐσταθίου, Γενικός Ἀρχιερατικός 
Ἐπίτροπος Ἱ. Μ. Χαλκίδος 

29 – 2 (Ὀρθοδοξίας): Ἅγ. Νικόλαος Ἀρχιμ. Ἀνανίας Κουστένης, Ἱεροκήρυξ Ἱ.Μ. Θηβῶν 
καί Λεβαδείας 

7 – 3 (Β΄ Νηστειῶν): Ἅγ. Νικόλαος Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. 
Χαλκίδος 

14 – 3 (Γ΄ Νηστειῶν): Ἅγ. Νικόλαος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 
Διευθυντῆς Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος 

28 – 4 (Ε΄ Νηστειῶν): Ἅγ. Νικόλαος Ἀρχιμ. Ἀντίπας, Ἁγιορείτης
 

Ἐπί τούτοις διατελοῦμεν 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 


