
 

 

  

 
  

                           
   “Οι λογισµοί καθορίζουν τη ζωή µας:”  

Πνευµατικες Αναβασεις… 

Για τους µικρους µας φιλους! 

Βρες τον 
δρόµο για την 
πόρτα του 
παραδείσου. 
Πρόσεξε, όµως, οι 
θυµοί, οι κοροϊδίες, 
οι λαιµαργίες, τα 

µαλώµατα δεν µας 
ανεβάζουν ψηλά. 

Τα κατηχητικά µας συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους. 

• Κατώτατο κατηχητικό για παιδιά  
1ης -3ης @ηµοτικού: κάθε @ευτέρα 
15:30-16:30 

• Κατώτερο κατηχητικό για παιδιά 
4ης-6ης @ηµοτικού: κάθε τετάρτη 
15:30 – 16:30 

• Ανώτερο κατηχητικό για κορίτσια 
Γυµνασίου – Λυκείου κάθε 
Παρασκευή 19:30-20:30 

• Ανώτερο κατηχητικό για αγόρια 
Γυµνασίου 
– Λυκείου: 
κάθε 
Σάββατο 
15:30- 
16:30 

 Κατηχητικα 

Όλα τα πράγµατα εδώ σ’ αυτόν τον κόσµο, 
κάθε καλό και κάθε κακό, προέρχονται 
από τους λογισµούς µας. Οι λογισµοί 
καθορίζουν τη ζωή µας. Αν είναι ήσυχοι, 
πράοι και απλοί, η ζωή µας θα είναι ίδια, και 
θα έχουµε ειρήνη µέσα µας⋅ ειρήνη που θα 
εκπέµπεται έσωθεν και θα επηρεάζει τα 
πάντα γύρω µας – τους ανθρώπους, τα 
ζώα, ακόµα και τα φυτά. Τέτοιος είναι “ο 
µηχανισµός των λογισµών” που παράγει 
λογισµούς δια των οποίων  επηρεάζουµε 
όλους τους άλλους ανθρώπους. Και όλοι 
περιµένουν από εµάς ειρήνη.  

“Το να σιωπά κανείς δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι είναι αδιάφορος, αδρανής, 
νωχελής και απρόσεκτος. Η εσκεµµένη σιωπή, η προσεγµένη ολιλογία και η 
απόρριψη της φλυαρίας και του κουτσοµπολιού αποτελεί προτίµηση σιγής κι 
αποφυγή της κουραστικής πολυλογίας, από την οποία συνήθως προέρχονται 
διάφορα προβλήµατα, όπως φιλονικίες, ψυχρότητες και θόρυβοι. Οι σιωπηλοί 
άνθρωποι µιλούν µε τη σοβαρή σιωπή τους. @εν µιλούν όχι γιατί δεν γνωρίζουν 
να µιλήσουν, όχι από  ακαταδεκτικότητα και κρυφή οίηση ότι δεν 
συµµετέχουν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις αλλά, από την ταπεινή 
αίσθηση ότι δεν έχουν κάτι σηµαντικό να πουν. Όταν µάλιστα µιλούν 
καταθέτουν λόγο µεστό περιεχοµένου.  
   Ο Άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ λέει: “Απόκτησε την εσωτερική σου γαλήνη 
και χιλιάδες άνθρωποι θα σωθούν γύρω σου, χωρίς εσύ να το ξέρεις” . @εν 
χρειάζεται συνέχεια να µιλάµε. Ο κόσµος κουράστηκε από τα πολλά, τα 
παχιά, τ’ αδιαφανή, τα υποκριτικά, τα ξύλινα λόγια.  Οι άλλοι δεν βρίσκονται 
πάντοτε πλάι µας για να µας ακούνε, αλλά και για να τους ακούµε. Λέει ένας 
σοφός: “Ο Θεός µας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόµα – περισσότερο να 
ακούµε και λιγότερο να µιλάµε”. Εµείς κυκλοφορούµε σαν να έχουµε δέκα 
στόµατα και κανένα αυτί.  “Η εύλαλη σιωπή” 



 

  

Την Παρασκευή 9 Μαΐου θα υποδεχθούµε στην ενορία µας 
µέρος του λειψάνου της Αγίας Αναστασίας της Ρωµαίας. Το 
ιερό λείψανο θα µεταφερθεί από την Ιερά Μονή Οσίου 
Γρηγορίου του Αγίου Όρους και θα παραµείνει στον Ναό µας 
µέχρι την Κυριακή 11 Μαΐου.  

Περιοδική έκδοση 
 Ενορίας Αγίου Νικολάου 

Έγκωµης 
  Απρίλιος 2014, Τεύχος 1ο  

Μεγαλη Εβδοµαδα Ενδιαφeρουν κι αυτa 

Ενθρόνιση ηγούµενου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου 
Αγίου Όρους 

Ξεχωριστή τιµή για την Κύπρο και τον κατεχόµενο Καραβά! 
Με λαµπρότητα αλλά και σεµνοπρέπεια τελέστηκε το 
Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 η Ενθρόνιση του νέου 
Καθηγουµένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, 
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιµανδρίτη Γέροντα Χριστοφόρου. 
Ο π. Χριστοφόρος, κατά κόσµον Σταύρος Μιχαήλ του 
Πηγασίου και της Έλλης, µετέπειτα Ελισάβετ µοναχής, 
γεννήθηκε το 1957 στον Καραβά της 
Κερύνειας και είναι πτυχιούχος του 
Χηµικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. Το 1981 
µετέβη στο Άγιο όρος στην Ιερά Μονή 
Οσίου Γρηγορίου όπου έθεσε τον 
εαυτόν υπό την πνευµατική 
καθοδήγηση του ηγουµένου της µονής 
γέροντος Γεωργίου Καψάνη. 

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 

Pανάης 1, Έγκωµη 2408, 
Λευκωσία 

Τηλ.:22355300 

Fax: 22590969 

Email: 
info@agiosnikolaosengomis.com 

στην ορθοδοξη 
πνευµατικοτητα 

• Η Μεγάλη 9ευτέρα είναι 
αφιερωµένη στη µνήµη του Ιωσήφ 
και στην άκαρπη συκιά . 

• Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωµένη 
στην παραβολή των δέκα 
Παρθένων. Ψάλλεται το τροπάριο 
που έγραψε η µοναχή Κασσιανή. 

• Η Μεγάλη Τετάρτη είναι 
αφιερωµένη στη µνήµη της 
αµαρτωλής γυναίκας που 
µετανόησε.  

• Η Μεγάλη Πέµπτη είναι 
αφιερωµένη στο Μυστικό Pείπνο.  

• Η Μεγάλη Παρασκευή είναι 
αφιερωµένη στα Άγια Πάθη και στη 
Σταύρωση.  

• Το Μεγάλο Σάββατο είναι 
αφιερωµένο στην ταφή του 
Χριστού και στην Εις Άδου κάθοδο.  
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Κατασκηνωση 

   Οι  ηµεροµηνίες λειτουργίας της κατασκήνωσης για τη φετινή χρονιά είναι:  
• Περίοδος κοριτσιών P’, Ε’ και Στ’ Pηµοτικού – Α’ Γυµνασίου: 26/6 – 2/7 
• Περίοδος κοριτσιών Β’ και Γ’ Γυµνασίου και Λυκείου: 3/7 – 13/7 
• Περίοδος αγοριών P’, Ε’ και Στ’ Pηµοτικού – Α’ Γυµνασίου: 14/7- 20/7 
• Περίοδος αγοριών Β’ και Γ’ Γυµνασίου – Λυκείου: 21/7-31/7 

Προσεχως… 

Εδώ και 15 χρόνια λειτουργεί κάθε καλοκαίρι η κατασκήνωση µας στο Φιλάνι. Τα παιδιά µέσα από ποικιλία 
ευχάριστων δραστηριοτήτων διδάσκονται αλλά και καλλιεργούνται πνευµατικά . Μέσα από το πρόγραµµα 
ακόµη έχουν την ευκαιρία για υγιή ψυχαγωγία αλλά και δηµιουργία ανειδιωτελούς φιλίας!  

Ο Χριστιανικός Σύνδεσµος 
Γυναικών  της ενορίας µας 
διοργανώνει καλλιτεχνική 
φιλανθρωπική εκδήλωση το 
απόγευµα της 11ης Μαΐου µε οµιλητή 
τον ιεροµόναχο Παΐσιο Γρηγοριάτη, 
µε θέµα “Οι Άγιοι στη ζωή µας” 
στην αίθουσα “Μακεδονίτισσα”. Θα 
προηγηθεί δεξίωση στις  17:00 – 
18:00 και θα ακολουθήσει η 
εκδήλωση στις 18:00 – 19:15.   

Καλλιτεχνικη 
φιλανθρωπικη 
εκδηλωση 

Για πρώτη φορά  στην ενορία µας διοργανώνεται 
πασχαλινό σχολείο. Pικαίωµα συµµετοχής έχουν 
παιδιά προδηµοτικής και δηµοτικού σχολείου. Το 
σχολείο θα λειτουργήσει 
από Μεγάλη Pευτέρα µέχρι 
Μεγάλη Πέµπτη και στόχο 
έχει την διευκόλυνση των 
γονιών που εργάζονται. 
 
Για περισσότερες  
πληροφορίες: 99106110 
*Όλα τα έσοδα θα διατεθούν 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

!

Τηλ. Επικοινωνίας: 99106110,  99143101 

Φέρτε τα σ’ εµάς. Έξι εκπαιδευτικοί και µία 

ψυχολόγος θα βρίσκονται εκεί για να απασχολούν 

τα παιδιά σας για τις µέρες αυτές µε πολλές και 
διαφορετικές δραστηριότητες.  

Για παιδιά του 

δηµοτικού! 

4ουλεύετε και δεν ξέρετε που να 
αφήσετε τα παιδιά σας; 

!

Κόστος συµµετοχής €60 (συµπεριλαµβάνονται τα 

υλικά που θα χρειαστούν τα παιδιά και τα 

κεράσµατα για όλες τις ηµέρες).  

*Παιδιά από πολύτεκνε
ς οικογένειες κα

ι αδελφάκια €50 

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς! 

Από Μεγάλη 4ευτέρα µέχρι Μεγάλ
η Πέµπτη 

7:30 -  14:00 

Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων σας 

συµβουλεύουµε να προκρατήσετε γρήγορα τις θέσεις 

σας ! 

Στο ενοριακό  
πνευµατικό κέντρο  
Αγίου Νικολάου! 

πασχαλινο Σχολειο! 
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[…]Ο µικρός Μικαέλ παίρνει το χλωµό, από τον τρόµο, πρόσωπο της µανούλας του, µέσα στα ζεστά χεράκια του και το 
γυρίζει προς το µέρος του και της λέγει γλυκά, χαδιάρικα: «Που λες, καλή µανούλα, κοιµόµουνα εδώ στο κρεβατάκι µου, 
όταν άκουσα να κλωτσά την πόρτα µου αυτός ο µπάρµπας µε τα γένια και τα άγρια µαλλιά. 
» Ξύπνησα κι όπως τον είδα να σηκώνει το «κιστέν», εγώ πήρα από το προσκέφαλο µου το όµορφο αυγό που χθες το 
βράδυ τόση ώρα ζωγράφιζα και του το έδωκα µε αγάπη και µε χαµόγελο του είπα: «Μπάρµπα, ΚΡΙΣΤΟΣ ΒΟΣΚΡΕΣ!» 
» Αυτός µε κοίταξε ώρα πολλή στα µάτια και σιγά - σιγά άρχισε να κατεβάζει το χέρι του µε το όπλο... 
» το κοιτούσε ώρα πολλή σαν µαγνητισµένος και ύστερα, σαν κάτι να του έκαψε το χέρι, το αφήκε επάνω στο 
κρεβατάκι µου! Ύστερα άπλωσε το χέρι του που ήταν γεµάτο από αίµατα και πήρε το αυγό µου! το κοίταξε περίεργα 
ώρα πολλή κι ύστερα σήκωσε σε µένα τα µάτια του. 
» Άλλαξε όψη, µου χαµογέλασε και µου είπε: «Βοϊστινο Βοσκρές». 
» Είδα τότε στα µάτια του, συνέχισε ο µικρός Μικαέλ, να γυαλίζουν δυο δάκρυα!!! και όταν τον ρώτησα γιατί κλαις; τότε 
σφίγγοντας το αυγό επάνω στο στήθος του άρχισε να τρέχει προς την πόρτα και χάθηκε»... 
 

[…]Το στήθος του γέρου - ασκητού ανάσαινε βαριά, τα µάτια του έχουν πάρει µια απαστράπτουσα όψη επιθανάτιο και τα 
χείλη του συνεχίζουν µε συγκίνηση να ψελλίζουν: «Κύριε! Κύριε µου! Άνοιξε τις πύλες των ουρανών».[…] 
Ο ασκητής Θωµάς Ρυζκώφ, γυρίζει τρεµουλιαστά το κεφάλι του µε άκακο και τρυφερό βλέµµα µικρού παιδιού και λέγει 
µόλις ακουόµενος στον πρίγκιπα: «Ώστε µε γνωρίσατε, Υψηλότατε, εµένα τον αχρείο δούλο Κυρίου;» Και συνέχισε αργά 
και πονεµένα: «]! πόσο έχω κλάψει στην ζωή µου, από τότε που ένα µικρό παιδάκι, µε ένα κόκκινο πασχαλιάτικο αυγό 
στο χέρι µου έδειξε τον δρόµο του γυρισµού κοντά στο Θεό! Πόσο µετάνιωσα και πόσο προσευχήθηκα! ]! εκείνη Η ΜΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ πόσο µε άλλαξε και µε έκαµε µερόνυχτα στα γόνατα πεσµένος να ζητώ το έλεος και τη 
συγγνώµη του Κυρίου µας που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για την αγάπη Του την µεγάλη προς κάθε αµαρτωλό. 
Φεύγω! Φεύγω πια, κουρασµένος και συντρίµι από το βάρος της ενοχής µου! Φεύγω! Μα θα ήθελα να ξέρω, άραγε... ο 
Καλός... µας, Χρι... στός, θα..., συγ... χωρή... σει τα πολ... λά µου αµαρ... τή... µα... τα;» και καταβάλλοντας µια ύστατη 
προσπάθεια να κάµει το σηµείο του Σταυρού επί του στήθους του που κινείται αργά - αργά και στρέφοντας τα µάτια του 
προς τον ουρανόν επαναλαµβάνει τα λόγια: «Κύριε, Κύριε µου! Άνοιξε µου τις πύλες των ουρανών». […] 
Ξάφνου, ότι κατέβηκε από τον ουρανό γίνεται πλήθος αγγέλων που είναι έτοιµοι να κάµουν νεκρικό «ξόδι» και 
περιτριγυρίζουν µε ευλάβεια το νεκρό σώµα του ασκητού. Ο πρίγκηψ τα έχασε και από φόβο τραβιέται µερικά βήµατα 
προς τα πίσω για να µην ενόχλησει την Αγία Συνοδεία ενώ ακούει τον πρώτο άγγελο να ψάλλει: 
«Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου, Κύριε, κατασκηνώσει εν ταις αυλαίς σου». 
Pεύτερος άγγελος έψαλε: «Τίµιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του οσίου αυτού». 
Τρίτος άγγελος ολόγλυκα τώρα ψάλλει µε σκυφτό κεφάλι: «Ολίγα παιδευθέντες […]  

Δανειστικη βιβλιοθηκη 

Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που θα σας συγκινήσει.  Αξίζει τον κόπο να την διαβάσετε τις Άγιες αυτές µέρες! 

Περιπλουσ 

   Πρόσφατα λειτούργησε στο ναό µας δανειστική βιβλιοθήκη, από όπου όλοι µπορούν να δανειστούν το βιβλίο της επιλογής τους, 
συµπληρώνοντας απλά την κάρτα δανεισµού που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. 
Σας προ(σ)καλούµε να ρίξετε µια µατιά! 
Πιο κάτω παραθέτουµε ένα απόσπασµα από το βιβλίο “Μια στιγµή του Πάσχα” (Η ζωή ενός Ρώσσου ασκητού), το οποίο µπορείτε να 
βρείτε στην κατηγορία διήγηµατα της βιβλιοθήκης µας  


