Νοέμβριος 2014
Ἀγαπητοί μας φίλοι,
Χαίρετε πάντοτε
Ὁ Νοέμβριος ἔχει πολλές γιορτές. Θά σημειώσουμε μόνον
δύο. Ἡ πρώτη εἶναι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου στίς 9 Νοεμβρίου
καί ἡ δεύτερη τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στίς 21 Νοεμβρίου.
Ἔχουμε γιορτή ἑνός λαοφιλήτου καί θαυματουργοῦ ἁγίου
καί τήν Εἴσοδο τῆς Παναγίας μας εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος.
α) Δημοσιεύουμε σέ νεοελληνική ἀπόδοση ἕνα κείμενο τοῦ
ἁγίου Νεκταρίου, στό ὁποῖο φαίνετα πόσο βαθειά αἰσθανόταν τήν παρουσία του Θεοῦ καί πόση ἀγάπη εἶχε στήν καρδιά
του γιά τόν Θεό.
Ὁ Θεός γιά μένα ἡ δόξα, ὁ πλοῦτος, τό καύχημα.
Ὁ Θεός ἡ πιό γλυκιά κι εὐχάριστη
πάνω ἀπό κάθε ἄλλη πραγματικότητα.
Ὁ Θεός ἡ μελέτη καί ἡ ἀπόλαυσή μου...
Στόν Θεό κάθε μέρα τήν ψυχή μου
μ᾽ ἐμπιστοσύνη ἀκουμπῶ.
Στό Θεό τίς προσευχές μου
σ᾽ ὅλες τίς ὧρες τῆς μέρας προσφέρω.
Γιά τόν Θεό ζῶ καί δουλεύω καί ὑπάρχω...
Τόν Θεό σωτῆρα καί λυτρωτή μου
καί Κύριο διαλαλῶ...
Τόν Θεό ἀπό πεῖρα γνωρίζω ὡς Αὐτόν
πού μέ φροντίζει κι ἐπιβλέπει στοργικά...
Τόν Θεό τόν ἀγαθό καί ἅγιο καί δίκαιο καί ἀληθινό
ὑμνῶ καί δοξάζω καί εὐλογῶ...
β) Ἀπό τά ποιήματα πού ἔχει γράψει ὁ ἅγιος Νεκτάριος γιά
τήν Παναγία δημοσιεύουμε ἕνα πού δείχνει τήν ἀγάπη του
πρός τήν Παναγία καί τόν σεβασμό πού εἶχε.
Χαίροις, εὐλογημένη, ἁγνή,
Γοργοεπήκοε, Παντάνασσα, Δέσποινα.

Πανάχραντε, Ἐλεοῦσα,
Φανερωμένη Σεμνή,
Κεχαριτωμένη, Πορταΐτισσα,
Σεπτή, Ὁδηγήτρια,
Προυσσιώτισσα, Ἄφθορε,
Γλυκοφιλοῦσα, Σπηλαιώτισσα.
Πάνσεμνε,
Ἄχραντε Παναγία μου,
ἡ τοῦ Ὄρους Γερόντισσα
καί τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ἐλπίς, χαρά
καί ἐντρύφημα.
Χριστόν ἐκδυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν
δοθῆναι τό μέγα ἔλεος.
γ) Στήν ἱστοσελίδα μας ἀνεβάζουμε ἕνα θαυμάσιο δημοτικό
τραγοῦδι, ἀφιερωμένο εἰς τήν Παναγία μας. Εἶναι ἀπό ἕνα
ἡλεκτρονικό δίσκο (cd) πού ἔχει ἐκδώσει ἡ ἱερά Μητρόπολις
Φθιώτιδος καί ἐπιγράφεται «Ὕμνοις καί ὠδαῖς». Ὁ τίτλος τοῦ
τραγουδιοῦ εἶναι: «Ὦ Παναγιά μου Δέσποινα».
δ) Τό Ἀνώτερο Κατηχητικό Ἁγίου Νικολάου Καλαμάτας δημιουργεῖ μιά δανειστική δισκοθήκη μέ ἐνδιαφέροντα cd καί
dvd, τά ὁποῖα θά μποροῦν νά δανείζονται ὄχι μόνον οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν, ἀλλά καί ὅποιος ἄλλος
νέος ἐνδιαφέρεται καί θέλει. Ἀρκεῖ νά μᾶς στείλει ἕνα email
στήν ἡλεκτρονική διεύθυνση τῆς Κιβωτοῦ.
Παρακαλοῦμε, ἄν ἔχετε δίσκους (cd, dvd) νά μᾶς τά στείλετε στή διεύθυνση: Ἱερός Ναός ἁγίου Νικολάου, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Προσεχῶς θά ἀνακοινώσουμε καί τούς τίτλους τῶν
δίσκων, πού μπορεῖτε νά δανείζεσθε.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

