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Θέματα νηστείας: Την Τετάρτη 18 Μαΐου (Μεσοπεντηκοστή) γίνεται κατάλυση ιχθύος.  

 
 
 
 

 ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΑΟΣ ΩΡΑ 

1 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ – Αποστόλου Θωμά  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία (Εωθ. Α’) 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ –  Αγίας Ματρώνας εκ Ρωσίας  

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.30 π.μ. 
8.45 – 12.40 π.μ. 

2 Δευτέρα Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

3 Τρίτη Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας - Όρθρος – Θεία Λειτουργία Μικρός 6.30 π.μ.  

4 Τετάρτη Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

5 Πέμπτη Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και Αγίου Εφραίμ   
Όρθρος – Θεία Λειτουργία  

Μεγάλος 6.30 π.μ.  

7 Σάββατο Εσπερινός 
Παράκληση για τις εξετάσεις μαθητών – Φοιτητών 

Μεγάλος 
Μεγάλος 

6.30 μ.μ. 
7.30 μ.μ. 

8 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 
Όρθρος - Θεία Λειτουργία (Ήχος β’, Εωθ. Δ’)  
ΑΓΡΥΠΝΙΑ –  Αγίου Χριστοφόρου & Προφήτου Ησαΐου  

Μεγάλος 
 
Μεγάλος 

6.30 – 9.40 π.μ. 
 
8.45 – 12.40 π.μ. 

11 Τετάρτη Εσπερινός – Αγιασμός Μεγάλος 6.00 μ.μ. 

12 Πέμπτη Αγίου Επιφανίου - Όρθρος – Θεία Λειτουργία Μικρός 6.30 π.μ.  

14 Σάββατο Εσπερινός  Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

15 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Αγίου Αχιλλείου και  
Αγ. Θεράποντος (εκ μεταφοράς) Όρθρος – Θ. Λειτουργία   
(Ήχος γ’, Εωθ. Ε’)  

 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.40 π.μ. 
 

17 Τρίτη Εσπερινός Μικρός 6.30 μ.μ. 

18 Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής - Όρθρος – Θεία Λειτουργία  Μικρός 6.30 π.μ. 

19 Πέμπτη Εσπερινός  Μικρός 6.30 μ.μ. 

20 Παρασκευή Ανακομιδή λειψάνων Αγ. Νικολάου, Αγίας Ιουλίας και 
Αγίας Λυδίας Φιλιππισίας - Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Εσπερινός  

 
Μικρός 
Μεγάλος 

 
6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 

21 Σάββατο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Εσπερινός 
Παράκληση στην Παναγία την Πορταΐτισσα 

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 π.μ. 
6.30 μ.μ. 
7.20 μ.μ. 

22 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
(Ήχος δ’, Εωθ. Ζ’) 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ - Αγίου Ευμενίου νέου  

 
Μεγάλος 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.40 π.μ. 
8.45 – 12.40 π.μ. 

26 Πέμπτη Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

27 Παρασκευή Αγίου Ιωάννου του Ρώσου & Αγίου Συνεσίου (εκ μεταφοράς) 

Όρθρος – Θεία Λειτουργία 
Μικρός 6.30 π.μ.  

28 Σάββατο Εσπερινός Μεγάλος 6.30 μ.μ. 

29 Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ- Αγίας Υπομονής & Αγίας 
Εμμέλειας (εκ μεταφοράς) 
Όρθρος – Θεία Λειτουργία (Ήχος πλ. α’, Εωθ. Η’) 

 
Μεγάλος 

 
6.30 – 9.40 π.μ. 

http://www.agiosnikolaosengomis.com/


 
 
 

       Ιερά Εξομολόγηση κατά το μήνα Μάιο 
α) π. Μιχαήλ: Για να κανονίσετε Εξομολόγηση μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά 

μεταξύ των ωρών 10 π.μ. – 12 μεσημέρι (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).  
Τηλεφώνο: 99426272  (Όλγα) 

β) π. Ιωάννης: Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ή αποστολής μηνύματος SMS στο 99463030. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 

❖ Ο Ναός θα είναι ανοικτός εκτός από τις ώρες ακολουθιών, τις καθημερινές 5.30 – 7.30 μ.μ.  
❖ Για αγιασμούς και τρισάγια: π. Ιωάννης τηλ. 22319400, 99463030 και π. Δημήτριος τηλ. 99685156. 
❖ Για εορτές και μνημόσυνα να απευθύνεστε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή όταν θα λειτουργεί η 

Εκκλησία.  
Είναι καλύτερα να το δηλώνετε από τις προηγούμενες ημέρες. 

❖ Για παραγγελία κολλύβων: κ.Γιάννης Κουππάρης, τηλ. 99375154.   
❖ Για τρισάγια στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης:  

Κάθε Σάββατο 11 π.μ. – 12 μεσημέρι π. Δημήτριος Ευαγγέλου τηλ. 99331501.  
❖ Τηλεφωνική ενημέρωση (Ηχογραφημένο μήνυμα):  Για πληροφορίες σχετικά με την Ιερά εξομολόγηση,  

καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου:  22590751 
❖    Για γενική ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ναού: 

 http://www.agiosnikolaosengomis.com/ 
  

 

Λόγος Αγ. Επιφανίου Κύπρου εις τη Θεόσωμο Ταφή 
και εις την εις Άδου Κάθοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού 

 

«Και καθώς ο Αδάμ αυτά και άλλα σαν αυτά έλεγε προς όλους τους συγκαταδίκους του, μπαίνει ο Κύριος κρατώντας το 
νικηφόρο όπλο του Σταυρού. Μόλις Τον είδε ο πρωτόπλαστος Αδάμ, χτύπησε το στήθος του γεμάτος έκπληξη και φώναξε 
με δυνατή φωνή προς όλους λέγοντας: Ο Κύριος μου ας είναι μαζί με όλους. Και αποκρίθηκε ο Χριστός και είπε στον 
Αδάμ: Ας είναι μαζί και με το δικό σου πνεύμα. Και τον πιάνει από το χέρι και τον σηκώνει και του λέει: Σήκω εσύ που 
κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Εγώ ο Θεός σου, που για χάρη σου έγινα γιος 
σου, που για χάρη σου κι' αυτούς που κατάγονται από εσένα λέω τώρα δίνοντας τους με την εξουσία μου την ελευθερία 
απ’ τα δεσμά τους: Βγείτε έξω. Και σ' όσους βρίσκονται στο σκοτάδι λέω: Λάβετε φως. Και στους κεκοιμημένους λέω: 
Αναστηθείτε. Και εσένα, Αδάμ, προστάζω: Σήκω εσύ που κοιμάσαι, γιατί δεν σε δημιούργησα γι' αυτό, για να μένεις 
δηλαδή φυλακισμένος στον Άδη. Αναστήσου από τους νεκρούς. Εγώ είμαι η ζωή των νεκρών. Αναστήσου δικό μου 
πλάσμα, αναστήσου εσύ η δική μου μορφή που σε δημιούργησα σύμφωνα με τη δική μου εικόνα. Σήκω να φύγουμε από 
εδώ....... Σηκωθείτε, να φύγουμε από εδώ, διότι ο ουράνιος Πατέρας μου περιμένει το χαμένο πρόβατο. Τα ενενήντα εννιά 
πρόβατα των Αγγέλων περιμένουν τον σύνδουλό τους Αδάμ πότε να αναστηθεί, και πότε να ανέβει, και πότε να 
επιστρέψει προς τον Θεό. Ο Χερουβικός θρόνος έχει ετοιμαστεί. Αυτοί που θα σας ανεβάσουν είναι γρήγοροι και 
βιάζονται. Ο χώρος του γάμου έχει προετοιμαστεί. Το δείπνο είναι στρωμένο. Οι αιώνιες σκηνές και οι τόποι διαμονής 
είναι έτοιμοι.. Έχουν ανοιχτεί οι θησαυροί των αγαθών, έχει ετοιμαστεί η βασιλεία των ουρανών πριν από αιώνες. Τα 
αγαθά που περιμένουν τον άνθρωπο δεν τα έχει δει μέχρι τώρα μάτι και αυτιά δεν άκουσαν γι' αυτά, και δεν τα έβαλε νους 
ανθρώπου. Αυτά και άλλα σαν αυτά είπε ο Κύριος. Και ανασταίνεται ο Χριστός και ο ενωμένος μαζί Του Αδάμ κι' 
ανασταίνεται μαζί και η Εύα. Αναστήθηκαν και πολλά άλλα σώματα δικαίων που είχαν πεθάνει από την αρχή των 
αιώνων, κηρύττοντας την τριήμερη ανάσταση του Κυρίου, την οποία, οι πιστοί ας την υποδεχτούμε κι ας τη δούμε κι' ας 
την αγκαλιάσουμε, χορεύοντας μαζί με τους Αγγέλους και γιορτάζοντας μαζί με τους Ασωμάτους και δοξάζοντας μαζί τους 
τον Χριστό που μας ανέστησε από τη φθορά και μας ζωοποίησε. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη, μαζί με τον χωρίς 
αρχή Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα Του, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. 
Αμήν.» 
http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=1702 
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