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ΑΓΙΑΜΟ ΣΟ ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟ ΜΑ
(κοπός: Νά τονιστεῖ ἡ δύναμη τοῦ ἁγιασμοῦ καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Βοηθήματα: «Εἶσαι Φριστιανός Ὀρθόδοξος; ’ ἐνδιαφέρει<», «Υῶς καί χαρά», «Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ
ἁγιάζει τό νερό», «Φαρούμενα πετάγματα»)

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ (καλωσορίζουμε τά παιδιά γιά τή νέα χρονιά)
Καλημέρα σας!
Φαίρομαι πολύ πού σᾶς βλέπω πάλι ἐδώ φέτος! Πῶς περάσατε τό καλοκαίρι;(<.)
ᾶς ἔλλειψε καθόλου τό Κατηχητικό; (<.)
Υέτος ὁ καλός Θεός μᾶς δίνει γιά ἄλλη μιά φορά τήν εὐκαιρία νά συμμετέχουμε
στό Κατηχητικό. Θά πρέπει νά τόν εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό. Διότι ἄλλα παιδιά εἴτε
λόγῳ διαφόρων δυσκολιῶν (οἰκογενειακῶν κλπ.), εἴτε διότι δέν τό γνωρίζουν, εἴτε
διότι δέν ξέρουν τί εἶναι τό Κατηχητικό σήμερα ἀπουσιάζουν καί ἴσως νά μή μποροῦν
νά ἔρθουν καί καθόλου.
ᾶς βλέπω τόσο χαρούμενα καί τόσο ξεκούραστα καί ἀναζωογονημένα ἀπό τίς
διακοπές τοῦ Καλοκαιριοῦ, πού δείχνετε ὅτι έχετε ὄρεξη καί διάθεση νά συμμετέχετε
σέ ὅλα ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα θά ἀσχοληθοῦμε αὐτή τή χρονιά. Θά ἤθελα νά ξέρετε ὅτι
αὐτό δίνει δύναμη καί σέ μένα διότι πιστεύω στή συνεργασία σας καί στή καλή σας
διάθεση.
Έδῶ ὅπως κάθε χρόνο θά ἀσχοληθοῦμε μέ θέματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τοῦ
Φριστοῦ καί τῶν ἀγίων μας. Κάθε φορά θά ἀκούγεται μιά ὡραία ἱστορία, ἕνα
φωτισμένο ἀπό τό Θεό δίδαγμα. Βέβαια δέν θά παραλείψουμε καί τήν ψυχαγωγία
μας, τά τραγούδια, τά παιχνίδια καί τόσες ἄλλες ἐκπλήξεις.
Ὅλα αὐτά ὅμως γιά νά γίνουν σωστά καί νά ὠφελήσουν τίς ψυχές σας θά πρέπει
νά ἔχουν τήν εὐλογία ἀπό τόν ἴδιο τόν Φριστό, τόν μεγαλύτερο Κατηχητή. Γι’ αὐτό
σήμερα στήν ἔναρξη τῶν συναντήσεών μας θά τελεστεῖ ἁγιασμός, ὅπως γίνεται καί
στά σχολεῖα σας.

Β. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΙΑΜΟ….
Ὁ Μικρός Ἁγιασμός εἶναι Ἀκολουθία πού τελεῖται γιά ὁποιαδήποτε ἀνάγκη τοῦ
Φριστιανοῦ καί σέ ὁποιαδήποτε κατάσταση χαρᾶς ἤ λύπης. Θά τόν χαροῦμε στήν
ἀρχή κάθε μῆνα στήν ἐκκλησία, στήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους, στά ἐγκαίνια
καταστημάτων, ἔργων, οἰκοδομῶν καί ἀλλοῦ. Μέ τόν Ἁγιασμό εὐλογοῦνται ἐπίσης
διάφορα ἀντικείμενα ὅπως εἰκόνες, πράγματα, καταστήματα, πλοῖα καί ἄλλα.
Λέγεται «Μικρός» γιατί εἶναι μικρός στήν ἔκταση. Περιέχει τροπάρια (κυρίως
παρακλητικά στήν Παναγία), εὐχή, εὐλογία τοῦ νεροῦ καί ραντισμό. έ ἀντίθεση μέ
τόν Μικρό Ἁγιασμό πού τελεῖται ὁποιαδήποτε στιγμή, ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τελεῖται
δύο φορές τό χρόνο. Σήν παραμονή τῶν Θεοφανίων καί ἀνήμερα τά Θεοφάνια σέ
ἀνάμνηση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Φριστοῦ.

Ἡ σημασία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἶναι μεγάλη. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει πώς ὅταν
διαβάζεται μιά εὐχή ἐπάνω σέ ὑλικά πράγματα, ἁγιάζονται καί αὐτά καί
ἐλευθερώνονται ἀπ’ τή φθορά (Α’ Σιμ. δ’ 5). Ἔτσι ὄρισε νά γίνεται ἡ ἀκολουθία τοῦ
Ἁγιασμοῦ. ’ αὐτήν ἁγιάζεται τό νερό μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Μεταβιβάζεται ἔτσι ὁ ἁγιασμός Σοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐλογία Σου στούς ἀνθρώπους πού τό
πίνουν ἤ ραντίζονται μ’ αὐτό. Γίνεται γιά τόν πιστό πηγή ἁγιασμοῦ, ἀλλά καί
σωματικό καί ψυχικό φάρμακο. Παίρνουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά ὁποιαδήποτε
ἐνέργειά μας. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού τόν διατηροῦμε σπίτια μας, ὅπου μένει
ἀμετάβλητος. Δέν ἐξατμίζεται σάν τό νερό, δέν σαπίζει, δέν ἀλλοιώνεται, ὅσο καιρό
καί νά μείνει, ἀκόμη καί κλεισμένο μέσα σέ δοχεῖα.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΙΑΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εὐχολόγιο
ταυρός
Γυάλινο δοχεῖο μέ νερό
Βασιλικός
Κερί
Λιβανιστήρι

Κι ἐμεῖς κάνοντας τόν Ἁγιασμό στό Κατηχητικό παρακαλέσαμε τό Θεό νά στείλει
τό Ἅγιο Πνεῦμα, νά μᾶς δώσει ὑγεία καί νά μᾶς φωτίσει τή νέα Κατηχητική
χρονιά!

Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Τί εἶναι ὁ ἁγιασμός; Πότε τελεῖται; Ποιός εἶναι ὁ σκοπός του;
Εἶναι μία ἁκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σελεῖται γιά ὁποιαδήποτε ἀνάγκη τοῦ
Φριστιανοῦ καί σέ ὁποιαδήποτε κατάσταση χαρᾶς ἤ λύπης (στήν ἀρχή κάθε
μήνα στήν ἐκκλησία, στήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους κλπ.) ’ αὐτόν ἁγιάζεται
τό νερό. Ὅποιος τό πίνει ἤ ραντίζεται μ’ αὐτό, ἁγιάζεται καί ὁ ἴδιος.
2. Ποιά εἶναι τά ἀπαραίτητα ὐλικά γιά τήν τέλεσή του; Γιατί χρησιμοποιεῖται ὁ
βασιλικός καί ὄχι κάποιο ἄλλο φυτό;
Σό εὐχολόγιο, ὁ ταυρός, ἕνα γυάλινο δοχείο μέ νερό, ὁ βασιλικός, τό κερί καί
τό λιβανιστήρι.
ύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Σίμιος ταυρός βρέθηκε ὕστερα ἀπό ἐπίμονες
ἀνασκαφές ἀνάμεσα σέ ἕνα ἀρωματικό φυτό, τόν γνωστό μας Βασιλικό, ἀπό
τήν ἁγία Ἐλένη.
3. Σέ ποιές σκέψεις, παιδιά, πρέπει νά μᾶς βάλει σήμερα ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ,
στήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων μας;
Εἶναι πολύ ἀπαραίτητο, παιδιά μου, ἐφ’ ὅσον θέλουμε νά ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ
Φριστός, νά ξέρουμε πώς ὁτιδήποτε κάνουμε ἀρέσει σ’ Ἐκεῖνον. Γι’ αὐτό ὅπως
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εἴδατε σήμερα πρώτη μέρα στό Κατηχητικό τελέστηκε ἁγιασμός. Ζητήσαμε τή
χάρη Σου, τή βοήθειά Σου καί τή φώτισή Σου.
Ἔτσι πρέπει νά κάνουμε καί στήν καθημερινή μας ζωή. Πρίν ξεκινήσουμε γιά
κάτι καινούργιο νά λέμε δυό λόγια προσευχής, νά παίρνουμε δύναμη καί νά
αἰσθανόμαστε τό Φριστό πάντα δίπλα μας. Γιατί Αὐτός εἶναι πού φωτίζει τό
νοῦ, δυναμώνει τή θέληση καί εὐλογεῖ τίς προσπάθειες.

Δ. ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
Ποιές ὑποχρεώσεις ἔχουμε σάν παιδιά τοῦ Χριστοῦ;
Νά κάνουμε ὅσα λέει. Καί σέ ποιό μέρος θά ἀκοῦμε τή φωνή τοῦ Φριστοῦ πιό
πολύ; τήν Ἐκκλησία μας καί στό Κατηχητικό μας. Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά κάνουμε
ἀπουσίες, ἀλλά νά ἐρχόμαστε κάθε φορά. Πάντοτε παρόντες, ὄχι δικαιολογίες ὅτι
εἶναι μακριά τό σπίτι μου ἤ ὅτι ξέχασα<ἔπαιζα<βροχή<κρύο<ζέστη. Μέ ἀνοιχτά
τά μάτια καί τά αὐτιά, μέ χαρά καί προσοχή νά ἀκοῦμε ὅσα λέγονται. Πρόθυμοι στίς
ἀπαντήσεις, τή συζήτηση, τή ζωή τοῦ Κατηχητικοῦ καί τή δράση του.
Ἔτσι ἔχοντας καλή διάθεση καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἀποκτήσουμε
καινούργιες ἀρετές, τίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ. Θά γίνουμε παιδιά του ἀγαπημένα καί δέν
θά φοβόμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες στή ζωή μας.
ΚΑΛΗ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΥΨΣΙΗ!
Καί ποιό θά εἶναι τό σύνθημά μας σήμερα ποῦ θά ἀγωνιστοῦμε νά τό
ἐφαρμόσουμε γιά νά γίνουμε ἀγαπημένα παιδιά τοῦ Φριστοῦ;
ΤΝΘΗΜΑ: Ὄταν ἔχω τόν Φριστό κοντά μου, διώχνω κάθε φόβο ἀπ’ τήν καρδιά
μου!
ΡΗΣΟ: «Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει» (22ος ψαλμός)

Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΨΑΛΛΟΝΣΑ…..
ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
ῶσov, Κύριε, τόv λαόv σoυ
καί εὐλόγησov τήv κληρovoμίαv σoυ,
vίκας τoῖς βασιλεῦσι κατά βαρβάρωv δωρoύμεvoς
καί τό σόv φυλάττωv
διά τoῦ ταυρoῦ σoυ πoλίτευμα.
ΑΠΟΔΟΗ
ῶσε, Κύριε, τό λαό σου
καί ἀξίωσέ τον νά χαρεῖ τά ἀγαθά σου,
σε ὄσους σέ σέβονται χάριζε νίκες ἐνάντια στό κακό,
καί σκέπαζε μέ τό ταυρό σου αὐτούς πού πιστεύουν σέ σένα.
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Σ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΠΑΙΖΟΝΣΑ……
1. ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΨΣΗΕΙ
Πότε γιορτάζουμε τήν Ὕψωση τοῦ Σιμίου ταυροῦ;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
Θυμᾶσαι πότε εἶναι ἡ Κυριακή τῆς ταυροπροσκυνήσεως καί τί ἀκριβώς γίνεται
τότε;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ποιοί ἄγιοι κρατοῦν ταυρό; Γράψε ὅσους θυμᾶσαι.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

2.
ΒΡΕ
4
ΔΙΑΥΟΡΕ
ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΕΙΚΟΝΕ.

ΣΙ
4.
ΔΙΑΛΕΞΕ
ΔΤΟ
ΑΠΟ
ΣΙ
ΠΑΡΑΚΑΣΨ
ΛΕΞΕΙ
ΠΟΤ
ΣΑΙΡΙΑΖΟΤΝ ΚΑΙ ΓΡΑΧ’ ΣΕ ΣΟ
ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ:
(Ἐκκλησία, ταυρός, βασιλικός, Σίμιος,
σύμβολο, Ὕψωση, επτέμβριος, σχῆμα,
σημάδι, πίστη)

3. ΤΜΠΛΗΡΨΕ ΣΟ ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟ
ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
ῶσov, ________ τόv λαόv σου και
_____________ τήv κληρovoμίαv σoυ,
vίκας
τoῖς
_____________
κατά
____________ δωρoύμεvoς καί τό σόv
____________ διά τoῦ ________ σoυ
πoλίτευμα.
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Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΝΣΑ……
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