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ίναι πολύ δύσκολο να
πει κάποιος επικήδειο
λόγο για να αποχαιρε-
τήσει ένα κληρικό που
θυσίασε περίπου 60
χρόνια της ζωής του

στην υπηρεσία της εκκλη-
σίας χωρίς να μειώσει ποτέ
τον ενθουσιασμό του και την
αγάπη του για το έργο που
επιτελούσε μέχρι τας δυσμάς
του βίου του.
Ο π. Μακάριος αγάπησε

τον αγ. Λάζαρο και δεν τον
εγκατέλειψε ποτέ.
Ως ιερέας δούλεψε ως ερ-

γάτης στην ανακαίνιση του
ναού και ήταν παρών στην
εύρεση των ιερών λειψάνων
του αγ. Λαζάρου.
Στα χρόνια της προσφυ-

γιάς μαζί με τον π. Σταύρο
Σπανό στήριξαν τους πρό-
σφυγες που είχαν καταφύγει
τότε στον Αγ. Λάζαρο.
Πολύ σημαντική ήταν και η

προσφορά του στα κατηχητι-

κά σχολεία αγ. Λαζάρου.
Όλη η ζωή του π. Μακα-

ρίου ως κληρικού ήταν μια
ζωή θυσίας και αυταπάρνη-
σης. Ήταν αγωνιστής κλη-
ρικός, πολύ εργατικός και
φιλότιμος, ιεροπρεπής και
φιλακόλουθος, παραδοσια-
κός, ευλαβής λειτουργός του
Υψίστου, καλός πνευματικός,
κοινωνικός και ευχάριστος,
εύσπλαχνος και παρηγορη-
τικός. Από τα χαρίσματα που
αναφέραμε επιτρέψατε μου
να σταθώ μόνο σε δύο που
φανερώνουν την προσωπικό-
τητα του και μπορούν να απο-
τελέσουν παράδειγμα προς
μίμηση για όλους μας.
1. Ευλαβής λειτουργός

του Υψίστου. Ο ηγούμενος
της μονής Βατοπεδίου Π.
Εφραίμ μου είπε κάποτε για
τον π. Μακάριο. Ο Π. Μακά-
ριος είναι ένας από τους κα-
λύτερους λειτουργούς που
γνώρισα. Δύσκολα βρίσκεις
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λειτουργούς σαν τον π. Μα-
κάριο. Πράγματι ως λειτουρ-
γός ήταν ιεροπρεπής και μυ-
σταγωγικός. Ποτέ του δεν
βιαζόταν στην Θεία Λειτουρ-
γία. Έλεγε τα πάντα αργά και
καθαρά. Είχε ωραία φωνή
και η μελωδικότητα της φω-
νής του χρωμάτιζε την κάθε
λέξη.
2. Ήταν κοινωνικός και

ευχάριστος. Γνώριζε τους
περισσότερους ενορίτες με
το όνομα τους, λόγω των
πολλών χρόνων στην ενο-
ρία. Είχε θαυμαστή μνήμη
και θυμόταν κάθε πρόσωπο
που συναντούσε. Μιλούσε σε
όλους με αγάπη και τρυφερό-
τητα. Δίπλα από κάθε όνομα
έβαζε τις πιο πολλές φορές
το μου. Ήταν πολύ γλυκύς
στους τρόπους. Μου θύμιζε
κάποιο φίλο μου που επισκέ-
φτηκε πριν χρόνια τον γέρο-
ντα Εφραίμ τον Καντουνα-
κιότη στο Άγιο Όρος και τον
ρώτησε» τι πρέπει να προσέ-
ξω για να γίνω καλός παπάς;»
Κι ο άγιος Εφραίμ του είπε
μόνο μια φράση. Να είσαι
γλυκόλογος. Και ο Π. Μακά-
ριος ήταν πάντα γλυκόλογος
στους ενορίτες του αλλά και
μ' όποιο συναντούσε.

Αγαπητέ μας Π. Μακάριε,
Εκ μέρους των ιερέων ,των

επιτρόπων, των ιεροψαλτών,
των γραμματέων, των νεωκό-
ρων του προσωπικού του ναού
αλλά και όλων των ενοριτών
σε ευχαριστούμε που ήσουν
μαζί μας τόσα χρόνια και σου
ευχόμαστε καλό Παράδεισο
και ο Θεός να συγχωρέσει τις
αμαρτίες που τυχόν διέπρα-
ξες σαν άνθρωπος και να πα-
ρηγορήσει τη σύζυγο σου, τα
παιδιά σου, τα εγγόνια και τα
δισέγγονα σου Και εκεί στο
επουράνιο θυσιαστήριο που
θα παρίστασαι να εύχεσαι και
υπέρ ημών.
Και εμείς θα σε θυμόμαστε

πάντα και θα ευχόμαστε για
σένα στην αγία Πρόθεση.
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ΠΕΡΙΤΟΜΉ ΙΉΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΎ
ΜΕΓΑΛΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ
(Κοπή Βασιλόπιττας)

Προεόρτια των Φώτων
Αγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης
Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ

Προ των Φώτων
Αγίου Προφήτου Μαλαχίου
Εύρεσις λειψάνων Αγίου Εφραίμ
του Νεοφανούς

Αγίων Ο' (70) Αποστόλων
Αγίου Νικηφόρου του λεπρού

Προεόρτια των Φώτων (Νηστεία)
6:15 π.μ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΤΟΎ
ΜΕΓΑΛΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΝΤΩΝ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 6.30 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΤΟΎ ΑΓΙΟΎ ΙΩΑΝΝΟΎ
ΤΟΎ ΧΡΎΣΟΣΤΟΜΟΎ
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΎΣΉ
ΤΟΎ ΤΙΜΙΟΎ ΣΤΑΎΡΟΎ ΣΤΉ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΎΠΟ ΤΟΎ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΎ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΎ ΚΎΠΡΟΎ
κ.κ. ΧΡΎΣΟΣΤΟΜΟΎ Β'
Αγιασμός των υδάτων στη θάλασσα
11.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ή ΣΎΝΑΞΙΣ ΤΟΎ ΑΓΙΟΎ ΙΩΑΝΝΟΎ
ΤΟΎ ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ

Μετά τα Φώτα
Αγίου μάρτυρος Πολυεύκτου

Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου

Αγίου Παύλου του Θηβαίου
Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου

Ή προσκύνησις της τιμίας αλύσεως του
Αποστόλου Πέτρου

Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου

Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Πατριαρχών Αλεξανδρείας

Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
Αγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου
του Ευγενικού

Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου

Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

Οσίου Νεοφύτου του εγκλείστου
Οσίας Ξένης

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Οσίου Ξενοφώντος και της
συνοδείας αυτού

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Βασιλείου του Μεγάλου,
Γρηγορίου του Θεολόγου
και Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου
Αγίου νεομάρτυρος Ήλία του Αρδούνη

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 4:30 μ.μ.
Όρθρος 6:15 π.μ.


