
Σετ Μαχαιροπήρουνα αξίας €150 «Αντρέας Ποταμίτης»  

Βραχίολι μαργαριταρένιο από τα «Zacharias Watches» 

Φωτογραφοθήκη από «Marios Jewellery» 

Κηροπήγειο από «Marios  Jewellery» 

Ασημένιο βραχιολάκι από «Chrystallo Jewellery» 

Χαρακτική στον Καθρέφτη «Ουρανίας Γεωργίου» 

Κουπόνι αξίας €50 από κρεοπωλεία «Μελής» 

Τρείς μήνες δωρεάν μαθήματα Αγγλικών «Ευρωγνώση» 

Δύο μήνες δωρεάν μαθήματα πιάνου «Α. Πουργουρίδου»  

Δύο μήνες δωρεάν μαθήματα πιάνου «Α. Πουργουρίδου»  

Δείπνο για 2 άτομα εστιατόριο BACCO «Mediterranean H.»  

Φαγητό για δύο άτομα αξίας €20 «ΓΕΥΣΗ»  

Φαγητό για δύο άτομα αξίας €20 φούρνο «Μεσαρκά» 

Φαγητό για δύο άτομα αξίας €20 φούρνο «Μεσάρκα» 

Φαγητό αξίας €20 ψησταριά «Τα σπιτικά της Ζωής» 

Χτένισμα και περιποίηση μαλλιών «Κομμωτήριο Λίας» 

Κουπόνι Wellgoods Cypressa (Limassol) αξίας €20 

Κουπόνι Wellgoods Cypressa (Limassol) αξίας €20 

Πιατέλα γυάλινη και 6 ποτήρια 

Δίσκος και 6 ποτήρια 

Πιατέλα σαλάτας 
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Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι τόσο ἀναγκαία γιὰ κάθε χριστιανό, ὅσο καὶ τὸ 

Βάπτισμα. Γιατί τὸ Βάπτισμα μᾶς καθαρίζει ἀπὸ τὶς προηγούμενες 

ἁμαρτίες μας, ἐνῶ ἡ Ἐξομολόγηση ἀπὸ ὅσες διαπράττουμε μετὰ τὸ 

Βάπτισμα. Χωρὶς τὸ Βάπτισμα δὲν μποροῦμε να κοινωνήσουμε τὰ 

ἄχραντα Μυστήρια τοῦ Κυρίου. Δὲν μποροῦμε ἐπίσης νὰ κοινωνή-

σουμε, ἂν δὲν συμβουλευθούμε τόν πνευματικό μας. 

Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀρρώστια τῆς ψυχῆς, ποὺ ἂν μείνει ἀθεράπευτη, 

ὁδηγεῖ στὸν πνευματικὸ θάνατο, στὸν αἰώνιο, δηλαδή, χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεό. Τί 

κάνουμε ὅταν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα μας; Ἐπισκεπτόμαστε χωρὶς καθυστέρηση τὸ γιατρό, στὸν 

ὁποῖο ἀποκαλύπτουμε τὶς πληγές μας καὶ περιγράφουμε μὲ ἀκρίβεια ὅλα τὰ συμπτώματά 

μας. Ἐκεῖνος τότε μᾶς χορηγεῖ τὰ κατάλληλα φάρμακα καὶ τὶς ἰατρικὲς ὁδηγίες ποὺ πρέπει 

νὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε. 

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει ὅταν ἀσθενεῖ ἡ ψυχή μας καὶ ποθοῦμε νὰ ἀνακτήσουμε τὴν πνευ-

ματική μας ὑγεία. Προσερχόμαστε στὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι ἕνα πνευματικὸ θεραπευτήριο. 

Ἐκεῖ ἀναζητοῦμε τὸν πνευματικό, στὸν ὁποῖο δίχως ντροπὴ ὁμολογοῦμε ὅλες τὶς ἁμαρτίες 

ποὺ τραυμάτισαν τὴν ψυχή μας. Στὴ συνέχεια ἐκεῖνος θὰ μᾶς διαβάσει τὴ συγχωρητικὴ εὐχὴ 

καὶ θά μᾶς ἀπευθύνει τὶς ἁρμόζουσες συμβουλὲς γιὰ τὴν εὐόδωση τῆς πνευματικῆς μας πο-

ρείας. Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ φιλάνθρωπος Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶναι παρὼν σὲ ὅλη τη διάρκει-

α τῆς Ἐξομολογήσεως, μᾶς χορηγεῖ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ μᾶς ὑποδεικνύει τὸ δρόμο 

ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τῆς 

ἁμαρτίας. 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ   

π. Ευάγγελος Γιαλουρίδης, τηλ. 99 851 788  

ΣΑΒΒΑΤΟ  πρωί  8:00 - 10:00 πμ 

π. Ανδρέας Γκατζέλης τηλ. 96 468 621 
ΔΕΥΤΕΡΑ πρωί από τις 8:00 πμ 

ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα από τις 4:00 μμ 

αλλά και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 


