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Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ

1η 21-10-1990
Εἰσαγωγή εἰς τό βιβλίον «Τωβίτ». Ἡ διαθήκη τοῦ Τωβίτ ἀνακλᾶ 
τήν ἀγωγή πού ἔλαβε ὁ Τωβίας.

2α 28-10-1990 Φροντίδα διά τήν ταφή τοῦ πατέρα. Φροντίδα καί τιμή εἰς τήν 
μητέρα.

3η 04-11-1990 Ἡ τιμή τῶν γονέων. Ἕνα ὕστατο καθῆκον.

4η 11-11-1990 Ἡ διαρκής μνήμη τοῦ Θεοῦ. Μή θελήσης νά ἁμαρτάνης.

5η 18-11-1990
Σέ ὅλη σου τή ζωή νά εἶσαι δίκαιος καί ποτέ νά μή πορευθῆς στά 
μονοπάτια τῆς ἀδικίας. Ὅταν πράττης τό ἀληθινό καί τό ἅγιο, 
τότε τά ἔργα σου θά εὐοδοῦνται.

6η 25-11-1990 Κᾶνε πάντοτε ἐλεημοσύνη.

7η 02-12-1990
Κατά τά ὑπάρχοντά σου κᾶνε παιδί μου ἐλεημοσύνη. Μή φοβᾶσαι 
ὅτι θά γίνης φτωχός. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι θησαυρός σέ καιρό 
ἀνάγκης.

8η 09-12-1990 Ἡ ἐλεημοσύνη ἀπαλλάσσει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο καί 
ἐξομοιώνει μέ τόν ἐλεήμονα Θεό. 

9η 16-12-1990 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον» (α΄).

10η 13-01-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον» (β΄).

11η 20-01-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον» (γ΄).

12η 27-01-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (δ΄).

13η 03-01-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (ε΄).

14η 10-02-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (στ΄).

15η 24-02-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (ζ΄).

16η 03-03-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (η΄).

17η 10-03-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (θ΄).
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18η 17-03-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (ι΄).

19η 24-03-1991 «Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον ἀπό πάσης πορνείας» (ια΄).

20ή 06-10-1991 «Οἱ Μεικτοί Γάμοι» (α΄).

21η 13-10-1991 «Οἱ Μεικτοί Γάμοι» (β΄).

22α 20-10-1991 «Οἱ Μεικτοί Γάμοι» (γ΄).

23η 03-11-1991 «Ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα καί στούς συμπατριώτας» (α΄).

24η 10-11-1991 «Ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα καί στούς συμπατριώτας» (β΄).

25η 17-11-1991 «Ἡ ξενομανία».

26η 24-11-1991 «Ἡ σπατάλη»(α΄).

27η 01-12-1991 «Ἡ σπατάλη»(β΄).

28η 08-12-1991 «Ἐργοδόται καί ἐργαζόμενοι» (α΄).

29η 12-01-1992 «Ἐργοδόται καί ἐργαζόμενοι» (β΄).

30ή 15-03-1992 «Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος» (α΄).

31η 22-03-1992 «Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος» (β΄).

32α 29-03-1992 «Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος» (γ΄).

33η 05-04-1992 «Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος» (δ΄).

34η 12-04-1992 «Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος» (ε΄).

35η 04-10-1992 «Ὅ μισεῖς, μηδενί ποιήσεις».

36η 11-10-1992 «Περί μέθης»(α΄).

37η 18-10-1992 «Περί μέθης»(β΄).

38η 25-10-1992 «Τό κάπνισμα».

39η 01-11-1992 «Τά ναρκωτικά».

40ή 08-11-1992 «Ἐμεῖς ἀπέναντι στό θάνατο». 

41η 15-11-1992 «Ἡ συμβουλή τοῦ φρονίμου».

42α 22-11-1992 «Ἡ διαρκής Δοξολογία τοῦ Θεοῦ». 

43η 29-11-1992 «Ἡ Προσευχή».

44η 06-12-1992 «Οἱ τελευταῖες Ὑποθῆκες τοῦ Τωβίτ».
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