
Αδελθωμένοι ηην Κυριακή 

ζηην εκκληζία 

Θρηζκευηικά Δ΄ Δημοηικού 

Ενόηηηα 21 



Αδελθωμένοι ηην Κυριακή ζηην 

εκκληζία 

Κάζε Κπξηαθή, αιιά θαη ζε θάζε γηνξηή ηεο 

Δθθιεζίαο καο, νη θακπάλεο ρηππνύλ θαη 

καο πξνζθαινύλ όινπο ζηε κεγαιύηεξε 

θαη ζπνπδαηόηεξε ηειεηή πνπ γίλεηαη ζε 

όινπο ηνπο λανύο, ηε Θεία Λειηουργία 
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εκκληζία 

Σηε Θεία Λεηηνπξγία δελ βξίζθνληαη κόλν 

νη άλζξωπνη-πηζηνί, αιιά θαη ν ίδηνο ν 

Φξηζηόο, πνπ έξρεηαη αλάκεζά καο ρωξίο 

λα Τνλ βιέπνπκε 

 

Η πίζηε όκωο θαη ε αθνζίωζή καο ζ΄ 

Απηόλ καο θάλεη λα ηνλ αηζζαλόκαζηε θαη 

καο δεζηαίλεη ηελ θαξδηά 
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Μαδί κε ηνλ Φξηζηό ζε θάζε Θεία 

Λεηηνπξγία πνπ ηειείηαη καο πεξηκέλνπλ 

αθόκε νη Άγγεινη, νη Άγηνη, ε Παλαγία θαη 

όινη όζνη αγαπνύκε θαη δελ είλαη θνληά 

καο 

Γη΄ απηό ην ιόγν θαη ππάξρνπλ εηθόλεο ζηηο 

εθθιεζίεο, γηα λα καξηπξήζνπλ θαη λα 

δειώζνπλ απηό ην γεγνλόο 
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εκκληζία 

Τα θπξηόηεξα κέξε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο: 

1. Η Πξνζθνκηδή ε Πξόζεζε, ε νπνία ηώξα 

πεξηέρεηαη ζηελ αθνινπζία ηνπ Όξζξνπ θαη 

έηζη έρεη κείλεη έμω από απηό πνπ ζήκεξα 

νλνκάδνπκε Θ. Λεηηνπξγία, πξόθεηηαη γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηωλ Τηκίωλ Γώξωλ  
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εκκληζία 

2. Η Λεηηνπξγία ηωλ Καηερνπκέλωλ. Απηή 

αξρίδεη κε ην «Δπινγεκέλε ε Βαζηιεία ηνπ 

Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο ...» θαη ηειεηώλεη κεηά ην 

Δπαγγέιην θαη ηηο επρέο ηωλ 

Καηερνπκέλωλ. Όηαλ ην κέξνο απηό ηεο Θ. 

Λεηηνπξγίαο ηειείωλε, έθεπγαλ νη 

Καηερνύκελνη γηα λ΄ αξρίζεη ε Λεηηνπξγία 

ηωλ πηζηώλ  
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3. Η Λεηηνπξγία ηωλ Πηζηώλ. Τν ηξίην ηκήκα 

ηεο Θ. Λεηηνπξγίαο είλαη βέβαηα ην 

ζεκαληηθόηεξν· είλαη ε θαξδηά ηεο. Αξρίδεη 

κε ηελ θξάζε -πνπ ζπλήζωο δελ ιέγεηαη 

ζήκεξα- «όζνη πηζηνί έηη θαη έηη ελ εηξήλε 

ηνπ Κπξίνπ δεεζώκελ» θαη ηειεηώλεη κε ην 

«Γη’ επρώλ ηωλ αγίωλ Παηέξωλ εκώλ ...»  
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 Γηάγξακκα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο: 

 

 

1. Πξνζθνκηδή ε Πξόζεζε, δειαδή ε 

πξνπαξαζθεπή ηωλ Τηκίωλ Γώξωλ 
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2. Η Λεηηνπξγία ηωλ Καηερνπκέλωλ. 

Γνμνινγία ηεο Αγίαο Τξηάδνο: Έπινγεκέλε ε 
Βαζηιεία ηνπ Παηξόο ...» 

Αληίθωλα: «Ταηο πξεζβείαηο ηεο Θενηόθνπ ...» 

«Σώζνλ εκάο ΥΙέ Θενύ ...» 

«Ο Μνλνγελήο Υηόο ...» 

Τν Απνιπηίθην 

Η Μηθξά Δίζνδνο 

«Γεύηε πξνζθπλήζωκελ ...» 

Ό Τξηζάγηνο ύκλνο: «Άγηνο ν Θεόο ...» 

Τα Αλαγλώζκαηα: Απόζηνινο θαη Δπαγγέιην 
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3. Η Λεηηνπξγία ηωλ Πηζηώλ  

Φεξνπβηθόο Ύκλνο: «Οη ηα Φεξνπβίκ κπζηηθώο ...» 

Η Μεγάιε Δίζνδνο 

Τν «Πηζηεύω ...» 

«Λάβεηε θάγεηε ...», «Πίεηε εμ απηνύ πάληεο ...» 

-  «Τα Σα εθ ηωλ Σωλ ...» 

-  «Σε πκλνύκελ ...» 

-  Η επίθιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη ν Καζαγηαζκόο 

-  «Δμαηξέηωο ηεο Παλαγίαο ...» 

-  «Άμηνλ εζηίλ ωο αιεζώο ...» 

«Πάηεξ εκώλ ...».  

Θεία Κνηλωλία 

Απόιπζε 



Αδελθωμένοι ηην Κυριακή ζηην 

εκκληζία 

Μέζα ζηελ εθθιεζία ζπκπεξηθεξόκαζηε 

κε ζεβαζκό, γηαηί πξόθεηηαη γηα έλαλ ηεξό 

ρώξν 

 

Τελ Κπξηαθή γηλόκαζηε όινη κηα κεγάιε 

ζπληξνθηά, κηα θνηλωλία αγάπεο πνπ 

επραξηζηεί θαη δνμνινγεί ην Θεό 
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Η κηθξή είζνδνο                                        Η κεγάιε είζνδνο 
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Η Θεία Κνηλωλία 


