
Η Οσία Παρασκευή ακούει το Ευαγγέλιο
Και κάλεσε το πλήθος μαζί με τους μαθητές Του, και τους είπε 

«Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του 
κι ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει»

Μάρκος 8:34

2. Οι γονείς της ήταν 
πολύ πλούσιοι κι εκείνη είχε 

πολλά όμορφα ρούχα.

5. Όταν πέθανε έφεραν τα λείψανά 
της στο Ιάσιο στη Ρουμανία. Πολλοί 

άνθρωποι πάνε στο Ιάσιο για να 
προσκυνήσουν. Πιστεύουν ότι είναι 

πηγή ευλογίας για όλους εκείνους που 
την καλούν στις προσευχές τους.

1. Γεννήθηκε περίπου το 
1050 στο χωριό Επιβάτες 
(στην Θράκη) κοντά στη 
Θάλασσα του Μαρμαρά.

14 Οκτωβρίου

3. Όταν ήταν 10 χρονών, πήγε 
στην Εκκλησία και ακούγοντας 
το Ευαγγέλιο μπήκε σε σκέψεις 
και αποφάσισε να αλλάξει την 
ζωή της. Άρχισε δίνοντας τα 

όμορφα ρούχα της σε φτωχούς 
ανθρώπους. 

4. Οι γονείς της την επέπληξαν 
γιατί δεν μπορούσαν να την 

καταλάβουν, αλλά εκείνη συνέχισε 
να δίνει τα υπάρχοντά της στους 

φτωχούς. Πήγε και μόνασε σ’ 
ένα γυναικείο μοναστήρι και 

προσευχόταν.
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Οσία  Παρασκευή



Συμπλήρωσε τα κενά 
με τις παρακάτω 

λέξεις

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στους  __  __  __  __  __  __ __  __

Η Οσία Παρασκευή είχε όμορφα  __  __  __  __  __ 

Όταν η Οσία Παρασκευή ήταν 10 χρονών πήγε στην  __  __  __  __  __  __ __  __

Η Οσία Παρασκευή έδωσε όλα της τα υπάρχοντα στους  __  __  __  __ __  __  __

Όταν πέθανε, τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στο  __  __  __  __  __

ρούχα     φτωχούς     εκκλησία     Ιάσιο     Επιβάτες 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, 
συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, 

ένεκεν του ονόματός Σου.

Χρωμάτισε 
την εικόνα
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Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Προσευχή:

Σημαντικά στοιχεία 
της ζωής της:

Δραστηριότητα:

Οσία Παρασκευή
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να γνωρίσουν τα παιδιά την Οσία 
Παρασκευή και τη ζωή της 
ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ – 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η Οσία Παρασκευή ακούει το Ευαγγέλιο
Και κάλεσε το πλήθος μαζί με τους μαθητές Του, και τους είπε, «Αν κάποιος 
θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του κι ας σηκώσει τον σταυρό 
του και ας με ακολουθήσει». Μάρκος 8:34

Εξηγήστε στα παιδιά πως όταν το άκουσε αυτό, επειδή ήταν πολύ 
πλούσια, ένιωσε ότι έπρεπε να δώσει τα υπάρχοντά της και να 
ακολουθήσει τον Χριστό

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, 
συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, 
ένεκεν του ονόματός Σου

1  Γεννήθηκε περίπου το 1050 στο χωριό Επιβάτες (στην Θράκη) κοντά στη 
Θάλασσα του Μαρμαρά.

2 Οι γονείς της ήταν πολύ πλούσιοι και εκείνη είχε πολλά όμορφα ρούχα.

3  Όταν ήταν 10 χρονών, πήγε στην Εκκλησία και ακούγοντας το Ευαγγέλιο 
μπήκε σε σκέψεις, και αποφάσισε να αλλάξει την ζωή της. Άρχισε δίνοντας 
τα όμορφα ρούχα της σε φτωχούς ανθρώπους. 

4  Οι γονείς της την επέπληξαν γιατί δεν μπορούσαν να την καταλάβουν, αλλά 
εκείνη συνέχισε να δίνει τα υπάρχοντά της στους φτωχούς. Πήγε και μόνασε 
σ’ ένα γυναικείο μοναστήρι και προσευχόταν.

5  Όταν πέθανε έφεραν τα λείψανά της στο Ιάσιο στη Ρουμανία. Πολλοί 
άνθρωποι πάνε στο Ιάσιο για να προσκυνήσουν, Πιστεύουν ότι είναι πηγή 
ευλογίας για όλους εκείνους που την καλούν στις προσευχές τους.

Εξηγήστε ότι από τότε που τα λείψανά της πήγαν στη Ρουμανία, όλοι οι 
Ρουμάνοι νιώθουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με εκείνη.

1.  Τα παιδιά πρέπει να γεμίσουν τα κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις. 
Να επισημάνετε ότι οι ερωτήσεις είναι αριθμημένες σύμφωνα με τις 
παραγράφους του μαθήματος.

2. Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν την εικόνα.
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