
 
Η Παναγία μας 

     Το μήνα Αύγουστο γιορτάζουμε την Κοίμηση της μεγαλύτερης απ’όλους τους αγίους, 
της Μητέρας του Θεού. Η Παναγία είναι αληθινά ο θρόνος της Χάρης, ο ζωντανός Θεός 
την έκανε κατοικητήριό Του κι έζησε μέσα στή μίτρα της σαν πάνω στο θρόνο της δόξας 
Του. Μέ πόση ευγνωμοσύνη και θαυμασμό δεν την σκεφτόμαστε σαν την πηγή της 
Ζωής, σαν τη Ζωοδόχο Πηγή όπως την αποκαλεί η Εκκλησία και την τιμά σε μιά 
συγκεκριμένη εικόνα. Η Ζωοδόχος Πηγή τελειώνει την επίγεια ζωή της περιβαλλόμενη 
από τη στοργική και θλιμμένη αγάπη ολόκληρης της Εκκλησίας. 

 

     Τι αφήνει όμως πίσω της σ’εμάς; Μόνο μιάν εντολή κι’ένα λαμπρό υπόδειγμα. Η εντολή 
περικλείεται στα λόγια τα οποία είχε πει στούς υπηρέτες του γάμου της Κανά στην 
Γαλιλαία: «ό,τι άν λέγη υμίν, ποιήσατε» (Ιωάν. 2,5). Εκείνοι υπάκουσαν και τα νερά του 
καθαρισμού έγιναν ο καλός οίνος της Βασιλείας του Θεού. Την εντολή αυτή την αφήνει 
στον καθένα μας, άς κατανοήσει ο καθένας μας το λόγο του Χριστού, ας τον ακούσει 
προσεκτικά, κι’άς μην ακούσει απλώς αλλά άς τον εφαρμόσει κιόλας, τότε αυτό που θα 
είναι γήινο, θα έχει γίνει ουράνιο, αιώνιο, μεταμορφωμένο και δοξασμένο. Η Παναγία μας 
έχει αφήσει κι’ένα παράδειγμα. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι συντηρούσε τον κάθε λόγο για 
το Χριστό-και οπωσδήποτε και την κάθε λέξη την οποία πρόφερε ο Χριστός-στην καρδιά 
της σαν θησαυρό, σαν το πιό πολύτιμο απόκτημά της (Λουκά 2, 19 και 51). Ας μάθουμε 
κι’εμείς να ακούμε με τον τρόπο αυτό, να ακούμε με αγάπη και ευλάβεια, να δίνουμε 
προσοχή στην κάθε μιά λέξη του Σωτήρα. Το Ευαγγέλιο μας λέει πολλά πράγματα, όμως η 
καρδιά του καθενός από μας ανταποκρίνεται κάποτε στο ένα και κάποτε στο άλλο, ο 
λόγος ο οποίος βρίσκει απήχηση στη δική σας καρδιά ή τη δική μου είναι λόγος τον οποίο 
ο Σωτήρας Χριστός απευθύνει προσωπικά σ’εσάς ή σ’εμένα. Τέτοια λόγια οφείλουμε να 
τα συντηρούμε σαν οδό ζωής, σαν σημεία επαφής ανάμεσα σ’εμάς και το Θεό, σαν 
σύμβολα της συγγένειας και της στενής μας  σχέσης. 

 

     Αν μπορούσαμε ν’ ακούμε και να ζούμε με τον τρόπο αυτό, αν μπορούσαμε να 
συντηρούμε τους λόγους του Χριστού στις καρδιές μας, όπως και η οργωμένη γη 
συγκρατεί το σπόρο, τότε θα μπορούσε να εκπληρωθεί και γιά μας αυτό το οποίο 
προφήτευσε η Ελισάβετ γιά την Παναγία όταν εκείνη είχε πάει να την επισκεφθεί: 
«Μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις  τοίς λελαλημένοις αυτή παρά 
Κυρίου» (Λουκά 1, 45). Είθε αυτό να συμβεί και σ’εμάς!  Ας είναι η Παναγία το 
παράδειγμά μας. Ας δεχτούμε τη μοναδική εντολή της, διότι μόνο τότε η δοξολογία την 
οποία της προσφέρουμε θα είναι αυθεντική. Θα μπορούμε τότε σ’εκείνην, μέσω της, να 
λατρεύομε το Θεό  «εν πνεύματι και αληθεία». 

 

                                                                                                                                π. Τριαντάφυλλος 

 

 

GREEK ORTHODOX ARCDIOCESE OF CANADA 
ST. GEORGE’S GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF TORONTO 

        ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   

ESTABLISHED IN 1909 

          115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2  
TEL: 416-977-3342, 

office@stgeorgestoronto.org  - www.stgeorgestoronto.org Follow us on Facebook 

Protopresbyter Triantafillos Porfiris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 
 

Κυριακή    3 Όρθρος, Θεία Λειτουργία                     8:45-11:30 π.μ. 
Πέμπτη   7 Αγίας Κυριακής-Όρθρος, Θ. Λειτουργία          8:45-10:30 π.μ. 
Κυριακή  10 Όρθρος, Θεία Λειτουργία                             8:45-11:30 π.μ.  
Δευτέρα Βράδυ 11      Μ. Εσπερινός, Παράκληση & Αρτοκλασία Οσίου Παϊσίου, με 
   συμμετοχή Ιερέων Τορόντο.                    7:00-8:30 μ.μ. 
Τρίτη  12 Αγίου Παϊσίου-Όρθρος, Θ.  Λειτουργία          8:45-10:30 π.μ. 
Κυριακή  17  Αγίας Μαρίνας-Όρθρος, Θ.  Λειτουργία                     8:45-11:30 π.μ. 
Τετάρτη 20 Προφήτου Ηλιού-Όρθρος, Θ. Λειτουργία                   8:45-10:30 π.μ. 
Κυριακή 24 Όρθρος, Θεία Λειτουργία            8:45-11:30 π.μ. 
Κυριακή 31 Όρθρος, Θεία Λειτουργία            8:45-11:30 π.μ. 

~~~~~~~ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

Σημείωση: Από 1ης έως 12ης Αυγούστου, (εκτός Σαββάτου-Κυριακής) θα τελείται ο 
Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία μας 6:30-7:30 μ.μ. 

  
Σάββατο   6 Μεταμόρφωση του Σωτήρος-Όρθρος, Θ. Λειτουργία     8:45-10:30 π.μ. 
Κυριακή    7 Όρθρος, Θεία Λειτουργία                     8:45-11:30 π.μ. 
Κυριακή  14 Όρθρος, Θεία Λειτουργία            8:45-11:30 π.μ. 
Δευτέρα 15 Η Κοίμησις Της Θεοτόκου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία         8:45-11:30 π.μ.   
Κυριακή 21 Όρθρος, Θεία Λειτουργία                     8:45-11:30 π.μ. 
Τρίτη  23 Απόδοση Κοιμήσεως-Όρθρος, Θ. Λειτουργία         8:45-10:30 π.μ. 
Κυριακή 28 Όρθρος, Θεία Λειτουργία            8:45-11:30 π.μ. 
Δευτέρα 29 Αποτομή Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου 
   Όρθρος, Θεία Λειτουργία            8:45-10:30 π.μ.     
 

 



  
Fear 

 

The Lord is my light and my salvation-whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my 
life-of whom shall I be afraid? (Psalm 27:1) 

 God has said:  “Never will I leave you; never will I forsake you”. So we say with confidence. 
“The Lord is my helper; I will not be afraid. What can man do to me?” (Hebrews 13:5, 6). 

~~~~~~~ 

Anxiety (Worry) 

Cast your cares on the Lord and he will sustain you; He will never let the righteous fall 
(Psalm 55:22). Do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, 
what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important 
than clothes? (Matthew 6:25). Do not be anxious about anything, but in everything, by 
prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God (Phi. 4:6). 

~~~~~~~ 

The Life’s Highway 

Don’t find fault with the man who limps 
Or struggles along the road,  

Unless you have the shoes he wears, 
Or stumble beneath his load. 

 
Don’t be harsh on the man that sins, 

Or pelt him with words or stones, 
Unless you are sure, yea, doubly sure, 

That you have no sins of your own. 
 

Don’t sneer at the man who’s down today, 
Unless you have felt the blow  

That caused his fall, or felt the pain 
That only the fallen know. 

 
You may be strong, but still the blows  

That were his, if dealt to you, 
In the self-same way, at the same time, 

Might cause you to stagger too. 

 

 

 

     HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF JULY 2022 
    

Sunday     3 Orthros, Divine Liturgy      8:45-11:30 a.m. 
Tuesday     7 St. Kyriaki-Orthros, D. Liturgy     8:45-10:30 a.m. 
Sunday     10 Orthros, Divine Liturgy      8:45-11:30 a.m. 
Monday Evening 11   Vespers & Paraklisis Service of Osiou Paisios    
    Clergy from Toronto will participate    7:00-8:30 p.m. 
Tuesday    12 St. Paisios-Orthros, Divine Liturgy    8:45-10:30 a.m. 
Sunday     17 Orthros, Divine Liturgy      8:45-11:30 a.m. 
Wednesday    20 Prophet Elias-Orthros, D. Liturgy    8:45-10:30 a.m. 
Sunday    24 Orthros, Divine Liturgy     8:45-11:30 a.m. 
Sunday    31 Orthros, Divine Liturgy     8:45-11:30 a.m. 
 

~~~~~~~ 
HOLY SERVICES FOR THE  MONTH OF AUGUST 2022 

Note: From August 1st to 12th (except Saturdays-Sundays) the Supplication Service to the 
Mother of God will take place at our Church from 6:30-7:30 p.m. 

    
Friday   6 Transfiguration of the Lord-Orthros, D. Liturgy  8:45-10:30 a.m. 
Sunday    7 Orthros, Divine Liturgy      8:45-11:30 a.m. 
Sunday   14 Orthros, Divine Liturgy     8:45-11:30 a.m. 
Monday  15 Dorminion of the Holy Mother-Orthros, Divine Liturgy  8:45-11:30 a.m. 
Sunday   21 Orthros, Divine Liturgy      8:45-11:30 a.m. 
Tuesday  23 Apodosis of Dormition-Orthros, Divine Liturgy  8:45-10:30 a.m. 
Sunday  28 Orthros, Divine Liturgy     8:45-11:30 a.m. 
Monday  29 Beheading of John the Baptist-Orthros, D. Liturgy  8:45-10:30 a.m. 

~~~~~~~ 

Bible Verses for Daily Life 

Forgiveness 

           Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one 

another. Forgive as the Lord forgave you (Colossians 3:13).  And when you stand praying, if 

you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive 

you your sins (Mark 11:25).  A man’s wisdom gives him patience; it is to his glory to over-

look an offense (Proverbs 14:17).  Do not gloat when your enemy falls; when he stumbles, 

do not let your heart rejoice (Proverbs 24:17). 

 
 


