Ὁ Ἅγιος Χριστόφορος πού τό πρῶτο του ὄνομα ἦταν Ρέπροβος εἶχε πολύ ἄσχημο παρουσιαστικό
καί ἦταν ληστής. Γνώρισε τό Χριστό καί βαπτίστηκε. Στά χρόνια τοῦ Δεκίου τόν συνέλαβαν καί μετά
ἀπό πολλά βασανιστήρια τόν ἀποκεφάλισαν.

Ἅγιος ὁ Θεός,
Ἠσαΐου προφήτου,
Χριστοφόρου μεγαλομάρτ.,
Νικολάου ἐν Βουνένοις
Ἁγ. Ἀν. Πράξ. γ΄ 19-26 • Ἰω. β΄ 1-11

Ἡ ταπείνωση, καί χωρίς καλά ἔργα, μπορεῖ νά συγχωρήσει πολλά ἁμαρτήματα, ἐνῶ τά καλά
ἔργα χωρίς τήν ταπείνωση δέν ὠφελοῦν σέ τίποτε.
Ὅσιος Φιλόθεος

Σίμωνος ἀπ. τοῦ Ζηλωτοῦ,
Λαυρεντίου ὁσ. τοῦ Μεγαρέως,
Ἡσυχίου ὁμολογ.
Ἁγ. Ἀν. Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 • Λουκ. στ΄ 12-19

Νηστεία

Ὁ Ἅγιος Σίμων ὀνομάστηκε ζηλωτής ἀπό τή θερμή ἀγάπη του πρός τό Θεό. Ἦταν ἀπό τήν Κανά.
Ἀνέπτυξε ἱεραποστολική δράση στήν Περσία, τήν Αἴγυπτο ώς τή Μαυριτανία. Πέθανε μέ σταυρικό
θάνατο.

Ἅγιος Ἰσχυρός,
Μή βιάζεσαι σέ ἐκεῖνα πού δέν πρέπει· καί πάλι μήν ἀργεῖς σέ ἐκεῖνα πού πρέπει νά βιάζεσαι.
Μενάνδρου, Γνῶμες μονόστιχες 465

Τίποτε δέν εἶναι πιό γενναῖο, ἀπό τό νά λησμονεῖς τίς προσβολές πού σοῦ ἔκαμαν!
Χρυσόστομος

Ἡ Ἁγία Γλυκερία γεννήθηκε τον 2ο αἰ. μ.Χ. ὅταν ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Ἀντωνίνος. Τήν συνέλαβαν ἐπειδή ἦταν χριστιανή, τήν λιθοβόλισαν καί μετά τήν ἔριξαν στά θηρία. Πολλοί ἔγιναν χριστιανοί ἐξαιτίας τῆς καρτερίας της στά βασανιστήρια ἀλλά και τῶν θαυμάτων πού ἔγιναν κατά τή
διάρκεια τοῦ μαρτυρίου της.

Ἅγιος Ἰσχυρός,
Γλυκερίας,
Εὐθυμίου Ἰβήρων,
Σεργίου ὁμολογητοῦ

Κάθε λόγος εἶναι ἀληθινός, ὅταν τόν εἰποῦν δύο ἤ τρεῖς μάρτυρες…, γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μαρτυροῦν δώδεκα καί ἀκόμη ἀπιστεῖς στήν Ἀνάσταση;

Ἁγ. Ἀν. Πράξ. ε΄ 1-11 • Ἰω. ε΄ 30 - στ΄ 2

Ἅγ. Κύριλλος Ἱεροσολύμων (313-386 μ.Χ.)

Ὁ Ἅγιος Ἀργύρης ἤ Ἀργυρός γεννήθηκε στήν Ἐπανομή τῆς Θεσσαλονίκης τό 1788. Θανατώθηκε σέ
ἡλικία 18 χρονῶν μέ ἀπαγχονισμό στήν τοποθεσία καμπάνι τήν 11η Μαΐου 1806.

Ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς.
Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαπ.,
Μωκίου ἱερομ.,
Ἀργυροῦ νεομ.
Ἁγ. Ἀν. Πράξ. δ΄ 13-22 • Ἰω. ε΄ 17-24

Ἡ πλήρης ἀνάθεση τῆς ζωῆς μας στὸ Θεό, εἶναι μιὰ λύτρωση ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ φέρνει
ἡ πίστη στὸ ἐγώ, καὶ μᾶς κάνει νὰ χαροῦμε τὸν παράδεισο ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή.
Παϊσίου Ἁγιορείτου

Κατάλυσις εἰς πάντα
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Νηστεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 11
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Ἁγ. Ἀν. Πράξ. δ΄ 23-31 • Ἰω. ε΄ 24-30

Ἅγιος ὁ Θεός,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13
Κατάλυσις εἰς πάντα

ΤΡΙΤΗ 10

Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου,
Γερμανοῦ Κων/λεως,
Θεοδώρου ὁσ. ἐν Κυθήροις

Ὁ Ἅγιος ‘Επιφάνιος γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη. Ἀφοῦ πέθαναν οἱ γονεῖς του γνώρισε τό χριστιανισμό. Ἀργότερα πηγαίνει στήν ἔρημο. Ἀναδεικνύεται ἐπίσκοπος Κ
 ωνσταντίας στήν Κύπρο.
Πολέμησε τίς αἱρέσεις καί κυρίως τοῦ Ὀριγένη. Πέθανε τό 403.
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Κατάλυσις εἰς πάντα

ΠΕΜΠΤΗ 12
Κατάλυσις εἰς πάντα

ΔΕΥΤΕΡΑ 9

Ἰσιδώρου Χίου,
Θεράποντος ἱερομ. Κύπρου,
Ἰωάννου Χρυσοχόου
Ἁγ. Ἀν. Πράξ. ε΄ 21-32 • Ἰω. στ΄ 14-27

Δέν γνωρίζουμε ἀπό ποῦ κατάγεται ὁ Ἅγιος Θεράπων ἤ ἀπό ποῦ ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἀπό ἁγιογραφίες γνωρίζουμε ὅτι ἀνῆκε στήν τάξη τῶν μοναχῶν ὡς ἐπίσης ὅτι ἦταν ἐπίσκοπος
Κύπρου ὅπου καί τελείωσε μαρτυρικά τή ζωή του. Τό λείψανό του μεταφέρθηκε στήν Κων/πολη
λόγῳ τῶν Ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν.

Ἅγιος Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς.
Εἶναι δύσκολο νά πλουτίσει κάποιος χωρίς ἁμαρτία. Σπανιότατα συμβαίνει καί νά πλουτίσει
κάποιος πολύ καί νά ζεῖ δίκαια.
Ἀστέριος Ἀμάσειας (4ος αἰ. μ.Χ) 107
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ΚΥΡΙΑΚΗ 15

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου
ίστη είναι το έμβλημα των Χριστιανών. «Πίστις δι’ ἔργων ἐνεργουμένη». Πίστη
που μεταφράζεται σε έργα, σε πράξεις, σε πράξεις χριστιανικές και θεάρεστες.
Μια τέτοια πίστη «δι’ ἔργων ἐνεργουμένη» είχε και ο Άγος Γρηγόριος.
Ο άγιος Γρηγόριος είναι από τους αγίους που γεννήθηκαν στη Λέσβο και πέ† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ,
Παχωμίου Μεγάλου,
θαναν σ’ αυτή. Γεννήθηκε στο χωριό Ακόρνη, που δεν υπάρχει σήμερα. Βρισκόταν
Ἀχιλλίου Λαρίσης,
στην περιφέρεια Γέρας, όπου βρίσκεται σήμερα η αγροτική περιοχή «Κουρκούτα».
Θεοδώρου Βυζαντίου, Πανηγυρίου Κυπρίου
Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί και αυτή τη θερμή
Ἁγ. Ἀν. Πράξ. στ΄ 1-7 • Μάρκ. ιε΄ 43 - ιστ΄ 8
πίστη μετέδωσαν στο παιδί τους που το ονόμασαν και αυτό Γεώργιο. Φαίνεται ότι
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
είχαν και τα υλικά αγαθά, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι έστειλαν το παιδί τους σε ηλικία
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ
δεκατεσσάρων ετών για σπουδές στην Κωνσταντινούπολη.
Εκεί, στην Κωνσταντινούπολη, ο Γεώργιος, χωρίς να επηρεαστεί από το περιβάλλον και να στραφεί σε διασκεδάσεις και άλλες αμαρτωλές συνήθειες, φρόντισε να πλουτίσει τις γνώσεις του,
να γνωριστεί με σοφούς και άγιους ανθρώπους και να ωφεληθεί όσο μπορούσε περισσότερο πνευματικά στη
μεγάλη αυτή πόλη. Τότε γνωρίστηκε με τον γέροντα και πνευματικό Αγάθωνα, που τον αγάπησε σαν πατέρα του
και τον ακολούθησε στο μοναστήρι του, που βρισκόταν κάπου στη Μ. Ασία.
Ο Γεώργιος έμεινε τρία χρόνια στο μοναστήρι. Έπειτα, συνοδεύοντας τον Αγάθωνα, πήγε στα Ιεροσόλυμα να
προσκυνήσει τούς Αγίους Τόπους και να γνωρίσει από κοντά ασκητές. Εκεί έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Γρηγόριος και παρέμεινε σαν ασκητής δεκαπέντε χρόνια.
Επέστρεψε πάλι στο μοναστήρι του Αγάθωνα, αλλά, συνηθισμένος από τα Ιεροσόλυμα στην ασκητική ζωή,
δεν έζησε μέσα στο μοναστήρι, αλλά σ’ ένα απόμερο ερημικό κελί μόνος του.
Η ταπείνωσή του, η αγάπη του για όλους, η αγιότητα του βίου του, η διδασκαλία του, έκαμαν τους χριστιανούς
να τον αναζητούν και να έρχονται κάθε μέρα όλο και περισσότεροι κοντά του.
Όταν χήρεψε η Επισκοπή Άσσου, όλοι ζήτησαν για επίσκοπό τους τον Γρηγόριο. Τον κάλεσαν τότε εσπευσμένα στην Κωνσταντινούπολη και τον χειροτόνησε επίσκοπο Άσσου ο Μητροπολίτης Εφέσου, στου οποίου την περιφέρεια υπαγόταν η Άσσος, που βρισκόταν στη Μ. Ασία, περίπου στην περιοχή της Τροίας.
Ο Γρηγόριος ανέλαβε και εκτέλεσε τα καθήκοντά του με ζήλο και φόβο Θεού, χρησιμοποιώντας αυστηρότητα,
αλλά και πραότητα, αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη. Σαν επίσκοπος ήταν αληθινός καλός ποιμένας.
Ήταν επόμενο να συναντήσει και αντιδράσεις. Οι ενάρετοι δέχονται, κατά κανόνα, τα βέλη των κακών και
φθονερών ανθρώπων, όπως και στην περίπτωση του Κυρίου για τον οποίο γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου «τό
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἠγάπησαν τό σκότος μᾶλλον ἤ τό φῶς, ἦν γάρ πονηρά αὐτῶν
τά ἔργα». Έτσι και τώρα βρέθηκαν άνθρωποι φθονεροί, άνθρωποι συκοφάντες που εναντιώθηκαν στο έργο του
αγίου. Και βέβαια οι συκοφαντίες τους δεν στάθηκαν.
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