
 
Ημερομ. Ημέρα  Ακολουθία Ώρα 
    
02/06/17 Παρασκευή Αγρυπνία , Ψυχοσάββατο 10:00 μ.μ. 

    

03/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

04/06/17 Κυριακή Όρθρος& Θ. Λειτουργία & 

Εσπερινός Πεντηκοστής 

06:30 π.μ. 

    

05/06/17 Δευτέρα Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ. 

  Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ 

08/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

    

09/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ. 

  Αγρυπνία,  10:00 μ.μ. 

10/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

11/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  

Αγίων Πάντων, Αγ. Λουκά Κριμέας 

06:30 π.μ. 

    

12/06/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ 

    

15/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

    

16/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  06:00 π.μ. 

  Αγρυπνία,  10:00 μ.μ. 

    

17/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

18/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ. 

19/06/17 Δευτέρα Εσπερινός και Παράκληση 06:30 μ..μ 

    

24/06/17 Σάββατο Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

 

25/06/17 Κυριακή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  06:30 π.μ. 

    

28/06/17 Τετάρτη Αγρυπνία, 08:30 μ.μ. 

    

29/06/17 Πέμπτη Εσπερινός 06:30 μ.μ. 

 

30/06/17 Παρασκευή Όρθρος,  Θ. Λειτουργία,  

 

06:00 π.μ. 

  Αγρυπνία,  10:00 μ.μ. 

    
 

 Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

 

Web site:  http://agioianargyroi.org 

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 
                                                                                    Ιούνιος 2017 

 

 
 Αγιολόγιο 

 Σταχυολογήματα 

 Πρόγραμμα ακολουθιών του ναού 

 
Ο ναός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι αφιερωμένος στη Σύναξη 

Πάντων των Αγίων Αναργύρων. Βρίσκεται στην αυλή του νοσοκομείου και είναι 

ανοικτός καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των 

πνευματικών αναγκών των ασθενών, των συγγενών τους και του προσωπικού του 

νοσοκομείου. Σε περίπτωση που χρειάζεστε τη βοήθεια μας παρακαλούμε 

επικοινωνείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα. Ευχόμενοι κάθε παρά τω Θεώ ευλογία. 

 

Εφημέριος:   π. Γεώργιος Ζήνωνος, τηλ. 99623243 καί 22603498      
 
 

http://agioianargyroi.org/


 Αγιολόγιο 
 

29  Ιουνίου – Μνήμη Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
 Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της οικουμένης Διδάσκαλοι, τω 

Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και 

ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος. 

 

Εσείς που είστε οι πρώτοι των Αποστόλων και διδάσκαλοι ολόκληρης της 

οικουμένης, πρεσβεύσατε προς τον Δεσπότη Χριστό ώστε να δίδει ειρήνη 

σε όλο το κόσμο και το μέγα έλεος στις ψυχές μας. 

 

Πρόγραμμα του Ναού: 
 

Ακολουθίες:        Ακολουθίες  γίνονται καθημερινά σύμφωνα με το 

                              πρόγραμμα που αναρτάται κάθε μήνα.  

Εξομολογήσεις:   Γίνονται απο τον π. Γεώργιο Ζήνωνος  μετά  από  

                                   προσωπική συνεννόηση στο τηλ 99623243 

Ωράριο:         

                           Καθημερινές:  Όρθρος στις 06:30 π.μ. 

                                                     Εσπερινός στις 06:30 μ.μ.                   

                             Αργίες:           Όρθρος 06:30 π.μ. 

                                                     Εσπερινός: 06:30 μ.μ. 

                             Αγρυπνίες:     στις 08:30 μ.μ. 

 

Ημέρες νηστείας  μηνός Ιουνίου 2017: 
 

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.  

Από 12 μέχρι 28 Ιουνίου (νηστεία των Αποστόλων). 

Κατάλυση ελαίου στις 2 & 30 Ιουνίου 

Κατάλυση Ιχθύος στις 17, 18, 24 και 25 Ιουνίου 

 

 Καθημερινά κατάλυση εις πάντα από 3 μέχρι 11 Ιουνίου. 

 

  Σταχυολογήματα 
 

«Κοπίαζε με προθυμία για να αποφύγεις τους κόπους των ματαίων 

κόπων, διότι οι κόποι των δικαίων βλαστάνουν τον καρπόν της ζωής, 

ενώ οι κόποι των αμαρτωλών είναι γεμάτοι τιμωρία .» 

 
 « Να υπομείνεις τας θλίψεις του παρόντος βίου, σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού, και δεν θα είναι για σένα ανώφελη η ελπίδα των αγίων. Διότι ο ζυγός 
του εχθρού έχει μέσα του τη λύπη που γεννά τον θάνατο.» 
 

« Εκείνοι που κοπιάζουν ανώφελα, θέλουν να ανατρέψουν αυτούς που 

κοπιάζουν με επίγνωση, για να μήν ελέγχονται από τους πλησίον τους, 

η πτώση όμως εκείνων αναδεικνύει νικητές τους αθλητές της ευσεβείας. 

». 
 
« Άσκησε την ταπεινοφροσύνη, για να μη χάσεις κανένα από αυτά που 
εργάστηκες με σωστό τρόπο. Αν όμως απορρίψεις την ταπεινοφρoσύνη, θα 
λογαριασθείς και ο ίδιος μαζί με εκείνους που κοπιάζουν ανώφελα. »  
 
 

« Θέλεις να χειραγωγείς μια ψυχή; Τότε, ασφάλιζε τον εαυτό σου από 

παντού, ως άνθρωπος συνετός, για να μην καταποντισθείς από 

ηδονικούς λογισμούς και το ναυάγιο συντελεσθεί στο λιμάνι». 

 
« Άν θέλεις να είσαι ασφαλές λιμάνι, στερέωσε γερά και καλά τις πέτρες του 
προβλήτα, για να μη σαλευθούν εύκολα από τη λαίλαπα των ηδονών και 
καταντήσεις ναυάγιο αντί για λιμάνι. »  

 

 

 

                                                    Όσιος Εφραίμ ο Σύρος 

 



 


