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Τό σκοτάδι δέν μπορεῖς
νά τό καταπολεμήσεις
μέ σκοτάδι, μόνο τό φῶς
μπορεῖ νά τό κάνει αὐτό.
Τό μίσος δέν μπορεῖς
νά τό καταπολεμήσεις μέ μίσος.
Μόνο ἡ ἀγάπη μπορεῖ
νά τό κατορθώσει αὐτό!
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ἱεραποστολική προσπάθεια στό Ρουμπαάρε τῆς Οὐγκάντας
συνεχίζεται μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί αὐξάνονται καί
συμμετέχουν συνειδητά στήν λειτουργική ζωή καί στίς ἐκδηλώσεις τῆς
ἐνορία μας. Ἰδιαίτερα μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ θέληση τῶν
παιδιῶν καί ἡ ἀγάπη τους γιά κάθε λατρευτική εὐκαιρία τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, ἁγίων Παϊσίου καί Πορφυρίου. Τά πιό πολλά
ἔρχονται στήν Ἐκκλησία τίς Κυριακές νωρίτερα καί ἀπό τούς γονεῖς
τους, παρά τίς μεγάλες ἀποστάσεις πού διανύουν . Ἡ κοπιαστική ὁδοιπορία δέν τά κουράζει, τά βλέπεις πάντα μέ τό χαμόγελο στά χείλη. Τό
θαῦμα τῆς πίστης στό μακρινό Ρουμπαάρε δίνει δύναμη καί κουράγιο
νά συνεχίζουμε τόν ἱεραποστολικό ἀγῶνα.
Τό Σάββατο τά καλοῦμε γιά χορωδία καί παράλληλα γίνεται ἡ
κατήχηση. Μία ὑπέροχη ψαλμωδία τίς Κυριακές καί τίς γιορτές
μᾶς ἀνεβάζει στόν Οὐρανό. Ὅταν εἶναι ὥρα γιά καθαριότητα τοῦ
Ναοῦ εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό κέφι καί τόν ἐνθουσιασμό τους
πού θά συνεργαστοῦν μαζί μας. Αὐτά τά παιδιά εἶναι τά λουλούδια καί
τό αὔριο τῆς ἐνορίας μας καί μᾶς δίνουν χαρά καί ἐλπίδα.
Ὁ Θεός νά τά εὐλογεῖ πάντοτε.
Παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες πορευόμαστε μέ πίστη στόν εὐαγγελισμό
τοῦ ἀγροῦ τοῦ Κυρίου. Οἱ προσευχές ὅλων σας μᾶς συντροφεύουν!
π. Ἀριστοτέλης καί πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1996

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
(ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)

Τ

μερα ἔχουμε τό προβάδισμα: εἴμαστε σημαιοφόροι στή διαφθορά!
Μᾶς τό λέει ἡ ΕΟΚ, ἡ Εὐρωπαϊκή
Ἕνωσις. Αὐτοί εἶναι οἱ μεγάλοι καί
δίνουν χρήματα. Δίνουν καί AIDS,
δίνουν καί ἀλητεία, δίνουν ξεπεσμό,
διαφθορά… Ἔχουμε οἰκειοποιηθεῖ
τίς νοτιοαμερικάνικες μεθόδους,
ὅπου ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων υἱοθετοῦν παιδιά, ἐνῶ οἱ δικοί μας ἐδῶ
υἱοθετοῦν γάτες καί σκύλους καί
ἀφήνουν ἑκατομμύρια στή γάτα ἤ
τό σκύλο!..
Πολλές γυναῖκες πού δέν κάνουν
παιδιά, ἐσκότωσαν προηγουμένως πολλά παιδιά καί γι’ αὐτό
τώρα δέν κάνουν παιδιά. Οἱ
ἐκτρώσεις δημιουργοῦν καί
στείρωση. «Κάνε μία προσευχή
παππούλη μου, νά μοῦ δώσει
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ὁ Θεός ἕνα παιδάκι! Μά δέν τό θέλεις κυρία μου. Σκότωνες ὁλόκληρα
χρόνια τά παιδιά σου καί τώρα παραπονεῖσαι στό Θεό ὅτι δέν σοῦ δίνει παιδί;…». Γιά σκεφτεῖτε το
καλύτερα, σᾶς παρακαλῶ. Δέν ταιριάζει σέ σᾶς τίς γυναῖκες νά ἀντιγράψετε τίς ἄθεες φεμινίστριες!
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ό θέμα μας φέτος εἶναι «ΤΟ
ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΜΑΣ». Συγγνώμη πού θά τό πῶ…
Μέ ξενίζει αὐτό τό θέμα. Γιατί; Διότι
ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει παιδιά σήμερα.
Γιά ποιά παιδιά μιλᾶτε σᾶς παρακαλῶ; Μήπως ἔχετε στό νοῦ σας τά
δικά σας παιδιά; Οἱ περισσότεροι
Ἕλληνες δέν ἔχουν παιδιά. Ἡ
Ἑλλάδα σήμερα ἔχει μόνο γηροκομεῖα, τά ὁποῖα χτίζονται σέ ὅλες τίς
πόλεις! ΕΛΛΑΔΑ = ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ!
Συρρικνώνεται ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν στίς μεγάλες πόλεις. Τά Πανεπιστήμια ἔχουν περισσότερους
φοιτητάς, τά Λύκεια ὅμως λιγότερους, τά Γυμνάσια ἀκόμα λιγότερους, τά Δημοτικά ἀκόμα πιό λίγους,
τά Νηπιαγωγεῖα σχεδόν κλείνουν
ὅλα!...Καί μή μοῦ πεῖτε, παρακαλῶ,
ὅτι ἔφυγαν ἀπό τά χωριά καί πῆγαν
στά ἀστικά κέντρα…
Σέ λίγα χρόνια θά ὑπάρχουν σπίτια, μεγάλα σπίτια, κι ἐπειδή εἶναι
ἡ μόδα νά σκοτώνουν τά παιδιά, σ’
αὐτά τά σπίτια μέσα θά δεῖτε κάποια γάτα (!) πού θά τήν πάνε στό
γιατρό νά τήν ἐξετάσει… Γιατί σή-

Χαρούμενες στιγμές:

Εὐλόγησε τόν Θεό
Δύσκολες στιγμές:

Ψάξε τόν Θεό
Ἥσυχες στιγμές:

Λάτρεψε τόν Θεό
Ὀδυνηρές στιγμές:

Ἐμπιστέψου τόν Θεό
Ἀπελπιστικές στιγμές:

Ἔλπιζε στόν Θεό
Ἀντίξοες στιγμές:

Ἀκούμπα στόν Θεό
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Μοναχικές στιγμές:
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Μίλα στόν Θεό

Ταραγμένες στιγμές:

Κοίταξε τόν Θεό
Κάθε στιγμή:

Εὐχαρίστησε τόν Θεό

✓Νά βλέπεις πάντα
τήν καλή πλευρά τῶν πραγμάτων!

✓Νά ξεπερνᾶς τίς δυσκολίες,
ὅσο κι ἄν αὐτές μοιάζουν ἀνυπέρβλητες!

✓Νά ὑπερβαίνεις καθημερινά τόν ἑαυτό σου!
✓Νά γυρίζεις τήν πλάτη στίς προκλήσεις!
✓Νά μεταβάλεις τά προβλήματα σέ εὐκαιρίες!
✓Νά λές «ὄχι» σέ κάθε πειρασμό!
✓Νά χαίρεσαι μέ ὅ,τι ἔχεις!
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Βρές καιρό νά γελάσεις…
→ Τό γέλιο εἶναι ἡ μουσική τῆς
ψυχῆς!
Βρές καιρό νά στοχαστεῖς…
→ Ὁ στοχασμός εἶναι δεξαμενή
γαλήνης!
Βρές καιρό νά τρέξεις στόν
δυστυχισμένο…
→ Ἡ συμπόνια εἶναι δρόμος
εὐτυχίας!

Βρές καιρό νά διαβάσεις…
→ Ἡ μελέτη εἶναι πηγή σοφίας!
Βρές καιρό ν’ ἀναπαυτεῖς…
→ Ἡ ξεκούραση εἶναι πηγή ἀνεφοδιασμοῦ!
Βρές καιρό νά προσφέρεις…
→ Ἡ προσφορά εἶναι πηγή
πλουτισμοῦ!

→ Βρές καιρό νά προσευχη-

θεῖς…
Ἡ προσευχή εἶναι πηγή δύναμης!
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...Καταξίωσον μέ ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων… Μυστηρίων Σου, εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν… καί ρώμην καί ἴασιν
καί ὑγείαν ψυχῆς τέ καί σώματος…
(ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως)

Μέ τή

Θεία Κοινωνία δέν κολλᾶς ἰό,
κολλᾶς Χριστό.
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Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς σέ καμία περίπτωση δέν νοεῖται ὡς ἀπραξία,
ὅπως πολλοί κοσμικοί τήν ἀντιλαμβάνονται, ἀλλ’ ὡς ἐνασχόληση μέ
τό σπουδαιότερο ἔργο τῆς ζωῆς μας, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ σωτηρία μας.
Εἶναι τελικά ἡ κατεξοχήν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ μας.

‣ Ἁγιάζοντας ἔτσι τήν Κυριακή μας, ἁγιάζουμε καί τήν ἑβδομάδα μας.
1234
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‣ Ἁγιάζοντας τήν ἑβδομάδα μας, ἁγιάζουμε καί τούς μῆνες …
‣ Ἁγιάζοντας κατ’ αὐτό τόν τρόπο καί τούς μῆνες, τελικά ἁγιάζουμε τά χρόνια μας, ἁγιάζουμε καί τή ζωή μας.

« Ἡ Θεία λειτουργία ἁγιάζει. Ἄν δέν πάει ὁ Χριστιανός τήν Κυριακή
στήν Ἐκκλησία, πῶς θά ἁγιασθεῖ;» (Ἅγιος Παΐσιος).
Μέ λίγα λόγια ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς Κυριακῆς, ξεκινᾶ ὅλος μας ὁ
ἁγιασμός. Νά γιατί δέν εἶναι τυχαῖος ὁ διωγμός της …

Αὐτός πού ἐκκλησιάστηκε τήν Κυριακή:
⚫ Ἔψαλλε μαζί μέ τά Σεραφείμ.
⚫ Ἀνήκει στήν οὐράνια πολιτεία.
⚫ Γράφτηκε στό χορό τῶν ἀγγέλων.
⚫ Μίλησε μέ τόν Κύριο.
⚫ Βρέθηκε μαζί μέ τόν Χριστό.
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Ἔτσι ἔγινε κυριολεκτικά ἄλλος ἄνθρωπος. Ἀνανεωμένος, ἀναγεννημένος, οὐράνιος. Γεμάτος ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἐπιπλέον φεύγει ἀπό τόν ἱερό Ναό σαφῶς ἐφοδιασμένος γιά νά συνεχίσει
τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. «Ἀναχωροῦμε σάν λιοντάρια, ἔχοντας γίνει φοβεροί
ἀκόμα καί στόν διάβολο». Πόσο μᾶλλον ἄν κοινώνησε κιόλας τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ… τότε φεύγουμε «ἔχοντας ἐνδυθεῖ τόν ἴδιο τόν Βασιλέα».
(ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).
Ἄραγε τί συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποῦ τό ἐπαναλαμβάνει αὐτό
κάθε Κυριακή;

Σ

τίς 15 τοῦ μηνός
Μαΐου ἔφυγε

γιά τήν αἰωνιότητα ὁ

Ναπολέων Τσεκούρας,
ἀδελφός της ἀείμνηστης
Μανούλας μᾶς
Γερόντισσας Ἄννας.
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Πλήρης ἔργων ἀγαθῶν,
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μέ μία
πνευματική ὡριμότητα πού γινόταν φανερή σέ κάθε μας ἐπικοινωνία.
Νουθετοῦσε καί συμπαραστεκόταν μέ σεβασμό καί ἀγάπη, μέ λεπτότητα καί στοργή. Στάθηκε προστάτης, ἄγγελος παρηγοριᾶς γιά
τά παιδιά ἀπό τά ἀρχικά χρόνια λειτουργίας τοῦ Σπιτιοῦ μας, προστάτευε καί φρόντιζε νά μήν τούς λείψει τίποτα.
Καί ὅταν ἀργότερα ἔφτιαξε τήν δική του οἰκογένεια καί πάλι μέ
τήν σύζυγό του καί τά δύο παιδιά τους μᾶς ἔνιωθαν δική τους φαμίλια. Παρών σέ κάθε μας ἐκδήλωση, κοντά μας σέ κάθε γιορτή. Τά
παιδιά περίμεναν πάντα τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τους καί χαίρονταν ὅταν τά καλοῦσε τά καλοκαίρια στό ἐξοχικό του γιά νά προσφέρει πλούσια φιλοξενία.
Θυσίαζε ἀπό τόν πολύτιμο χρόνο του γιά νά πάει τά παιδιά μας
ἐκδρομή, νά ἐξυπηρετήσει στήν Κατασκήνωση, νά βοηθήσει ὅταν
καί ὅπου τόν χρειαζόμασταν…
Πρόσφερε ἀγάπη καί πῆρε ἀγάπη ἀπό τήν μικρότερη μέχρι τήν
μεγαλύτερη. Τό παράδειγμά του μιλοῦσε στήν ψυχή ὅλων μας.

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰώνια.
Καλό Παράδεισο.
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Θεέ μου, σ’ εὐχαριστῶ
γιά ἀκόμη μία μέρα ποῦ μπορῶ καί :
βλέπω,
περπατάω,
ἀκούω,
νιώθω,
ἀγαπῶ…

Ἡ

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς συγκινεῖ ὄλ’ αὐτά τά χρόνια, καθώς βλέπουμε ὅτι συνεχίζει νά στέλνει ἁπλόχερα εὐλογίες στό Σπίτι μας.
Αὐτό τό νιώσαμε ἀκόμη μία φορά μέ τή χαρά τῆς ἀδελφῆς μας Βασιλικῆς.
Πρόσφατα ἡ Βασιλική μέ τόν σύζυγό της Γιάννη, βάπτισαν τό πρῶτο
τους παιδί. Εὐτυχισμένοι ἔνιωθαν τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, καθώς ἡ
μικρή τους κόρη Μαριάμ, ἔγινε μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Χαρούμενοι κρατοῦσαν τήν Μαριάμ στήν ἀγκαλιά τους, ὑποσχόμενοι πώς θά τήν ὁδηγήσουν στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ καί οἱ ἴδιοι εἶναι συνειδητά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας.
Μία ἀκόμα χαρά ἀπό τίς τόσες πού μᾶς χαρίζει ὁ καλός Θεός. Εὐχόμαστε νά γίνει μία καλή χριστιανή καί νά δοξάσει μέ τή ζωή της τόν
Κύριο.
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Διῶξε
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Γέμισε
τή ζωή σου
μέ ἀγάπη.
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Ἄγχος εἶναι ὁ διάλογος
ποῦ ἔχουμε μέ τόν ἑαυτό μας
γιά πράγματα
πού δέν ἀλλάζουν.
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Προσευχή
εἶναι ὁ διάλογος
ποῦ ἔχουμε
μέ τό Θεό
γιά πράγματα
πού Ἐκεῖνος
μπορεῖ ν’ ἀλλάξει!

Ὅταν βλέπω τό ἄμυαλο πουλάκι νά χτίζει τόσο μαστορικά τή φωλιά
του, μέ σχέδιο σοφοῦ ἀρχιτέκτονα μηχανικοῦ, σέ Σένα, Μεγάλε Τεχνίτη,
πάει ὁ νοῦς μου, πού ἔβαλες μές στό κεφαλάκι του τό ἔνστικτο, καί σέ
δοξολογῶ χαρούμενος.
Ὅταν παρατηρῶ τή μέλισσα, πού δέ… σπούδασε γεωμετρία καί ὅμως
κατασκευάζει τίς κυψέλες στό πιό κατάλληλο γιά τή δουλειά αὐτή
σχῆμα, τή δικιά σου σοφία βλέπω…
Ὅταν ἀκούω τά κελαηδήματα τῶν πουλιῶν, τή δική Σου τέχνη καί
δύναμη θαυμάζω, νά βλέπεις μέσα στό μικροσκοπικό λαρύγγι τους τίς
καλλίφωνες χορδές καί νά τά διδάξεις νά τραβοῦν τόσο μαστορικά τό
δοξάρι τους σ’ αὐτές, καί μέ εὐχαρίστηση βαθειά σέ δοξολογῶ.
Ὅταν παρατηρῶ τό σχῆμα, τό χρῶμα, τή δεξιότητα καί τή χάρη
στήν πλεύση τῶν ψαριῶν, σέ Σένα πάει ὁ νοῦς μου μεγάλε Ναυπηγέ…

(Γέρων Ἰωσήφ)
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Κι ὅταν παρατηρῶ τόν ἄνθρωπο, τή ζωντανή εἰκόνα Σου… σέ Σένα
ἀνεβαίνει ὁ νοῦς μου καί ἀναλογίζομαι: πόσο ὡραῖος καί δυνατός καί
ἀγαθός καί σοφός εἶναι ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου! Καί σέ δοξολογῶ
καί θά σέ δοξολογῶ πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

1241

Λήξη Κύκλου Ἁγίας Γραφῆς
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Μέσα Ἰουνίου 2020 καί ὁ Φιλικός
Κύκλος Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς
τοῦ Σπιτιοῦ μας καθώς καί οἱ μηνιαῖες συνάξεις τῶν Νέων Μητέρων,
πού, λόγω τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν,
εἶχαν λιγότερες συναντήσεις αὐτό τό
χειμώνα, ἔκαναν τή λήξη τους καί γιά
τή φετινή χρονιά.
Στήν ἐκδήλωση τό λόγο εἶχε ἡ Θεολόγος – πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Δαδανοῦ, ἡ ὁποία, μέσα στά ἄλλα πνευματικά καί ὠφέλιμα πού πρόσφερε
μέ τό γλαφυρό της λόγο στίς ἀκροάτριες, στάθηκε καί στόν «περίεργο
καιρό» πού ζοῦμε, τό γεμάτο καταιγιστικές ἐνημερώσεις ἀπό εἰδικούς σέ
θέματα ὑγείας καί ἐπικοινωνίας. «Σ’
αὐτό τόν καιρό», εἶπε ἡ πρεσβυτέρα, « διακρίναμε φανερά πόσο
στοχοποιήθηκε τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ζοῦμε κι
ἐμεῖς μέ φόβο ἀλλά καί μέ πίστη.
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Σάν τόν πατέρα πού εἶπε: …βοήθει
μου τή ἀπιστία! Ξεπερνᾶμε ὅμως τό
φόβο καί προχωροῦμε μέ ἐλπίδα. Σ’
αὐτή τή ζωή ἔτσι θά ζήσουμε. Ὄχι
χωρίς φόβο ἀλλά μ’ ἐλπίδα. Πράγματι,
ὁ φόβος ὑπάρχει. Καί σ’ αὐτούς πού
χρειάστηκε, μέσα στούς αἰῶνες, νά
δώσουν τό δικό τους παρόν, ἦρθε ἡ

ὥρα τοῦ φόβου. Τό ἴδιο καί γιά μᾶς.
Ἀλλά ἦρθε καί ἡ ὥρα τῆς ὁμολογίας».
Ζῆ Κύριος ὁ Θεός ! Καί θά ζεῖ… στόν
κόσμο αὐτό, ἄλλος φαίνεται νά εἶναι
ὁ ἄρχοντας. Στήν πραγματικότητα
ὅμως εἶναι ὁ Χριστός. Ἐμεῖς ἀνήκουμε σ’ Ἐκεῖνον. Εἴμαστε μέ τόν Δυνατό. Δέν ἔχει δύναμη ὁ Ἀντίδικος.
Μέσα μας δέν ἔχει καμία δύναμη. Ἄς
προετοιμαζόμαστε καί ἄς σταθοῦμε,
κατά τό «στῶμεν καλῶς», ἐκεῖ πού
μᾶς καλοῦν οἱ καιροί.
Ἄν ἡ περίοδος αὐτή – πού δυσανασχετήσαμε μένοντας περισσότερο
στά σπίτια μας – φάνηκε νά εἶναι δύσκολη, στήν πραγματικότητα ἦταν
μία περίοδος χαρᾶς καί εὐτυχίας μεγάλης! Σ’ αὐτή τήν περίοδο δώσαμε
τίς δικές μας ἐξετάσεις. Γιατί ὁ χρόνος
αὐτός μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά πετάξουμε κάθε τί φθαρμένο καί νεκρό
πού εἴχαμε, γιά νά μπορέσουμε νά
ζήσουμε. Εἶναι λοιπόν ὁ καιρός τῆς

ἀναμέτρησης ἀλλά καί ὁ καιρός τῆς
ἀληθινῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό λέμε ὅτι εἶναι
περίοδος χαρᾶς! Αὐτή ἡ χαρά τήν
ὁποία νιώθουμε, μαζί μέ τήν πνευματική μας ἄσκηση, εἶναι οἱ προϋποθέσεις γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Γιατί, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ χαρίζεται
σέ ὅσους θέλουν νά τήν κατακτήσουν…»
Ὅλες οἱ κυρίες τοῦ Φιλικοῦ Κύκλου, πού παρακολουθοῦσαν φανερά
προβληματισμένες, ἕνωσαν τίς φωνές
τους σέ κατανυκτικούς ὕμνους καί
προσευχές ὑποσχόμενες στόν ἑαυτό
τους νά ἐντείνουν τόν ἐσωτερικό τους
ἀγῶνα, μέ στόχο καί εὐλογημένο
τέρμα μία θέση στή Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν!

ψης, πού κάθε χρόνο συγκεντρώνει
ἑκατοντάδες παιδιά , ἀλλά καί ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας μέ τίς καλοκαιρινές ἐκδηλώσεις τῆς κατασκήνωσης,
συγκέντρωσε καί πάλι προσκυνητές.
Δεκάδες Ἀραχωβίτες ἀνηφόρισαν τόν
γνώριμο καί ἀγαπημένο λόφο στήν
Πάνυα γιά νά προσευχηθοῦν στόν
Ἑσπερινό ἀλλά καί νά λειτουργηθοῦν
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς. Μετά τό πέρας
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν προσφέρθηκαν ὑπαίθρια κεράσματα.

Τό παράρτημα τοῦ Ε.Ε.Σ.
Ἡλιουπόλεως στό Σπίτι μας

Γιά μία ἀκόμη χρονιά ἑορτάστηκε
κι ἐφέτος ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας
στήν Κατασκήνωση. Τό γραφικό καί
κατανυκτικό ἐξωκκλήσι τῆς Ἀνάλη-
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως
στήν Κατασκήνωση

Ἐπίσκεψη στό Σπίτι μας πραγματοποίησε τό παράρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἡλιούπολης.
Τήν ἀποστολή συνόδευσε ἡ
Πρόεδρος τοῦ Ε.Ε.Σ. κα Γεωργία
Συνοδινοῦ, συνεργάτης τῆς
Οἰκογενείας μας. Τά μέλη τοῦ
Συλλόγου πρόσφεραν φάρμακα
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καί ἄλλα εἴδη στά παιδιά μας,
τά ὁποία φιλοξένησαν τούς ἐπισκέπτες καί τούς τραγούδησαν ἀπό τήν
καρδιά τους.

