ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

 ΟΦΙΑ ΙΜΠΡΑΗΜ
 ΙΜΠΡΑΗΜ ΙΜΠΡΑΗΜ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
"This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting."
They went on from there and passed through Galilee. And he would
not have any one know it; for he was teaching his disciples, saying
to them, "The Son of man will be delivered into the hands of men,
and they will kill him; and when he is killed, after three days he will
rise."

Ο ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
Τε Μεγ. Σαξαθνζηή, ζηηο 4 πξώηεο εβδνκάδεο, θάζε
Παξαζθεπή βξάδπ, άληερνύλ νη ζαπκάζηνη θαη
πξνζθηιέζηαηνη ζην ιαό καο Φαηξεηηζκνί ηεο Παλαγίαο.
Οιόθιεξνο ν Αθάζηζηνο Όκλνο ςάιιεηαη ζηνλ ξζξν
ηνπ Σαββάηνπ ηεο Δ' Κπξηαθήο ησλ Νεζηεηώλ, αιιά γηα επθνιία
ησλ πηζηώλ ηνλ ςάιινπκε απνβξαδίο (ηελ 5ε Παξαζθεπή ηεο
Τεζζαξαθνζηήο).
 «Αθάζηζηνο Όκλνο», ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε,
νλνκάζηεθε έηζη γηα ηνλ έμεο ιόγν: Τν έηνο 626 ή Κσλ/πνιε
πνιηνξθήζεθε ζπγρξόλσο από ηνπο Άβάξνπο (μεξά) θαη ηνπο
Πέξζεο (μεξά θαη ζάιαζζα) γηα κήλεο.  Απηνθξάηνξαο
Ηξάθιεηνο απνπζίαδε ζηελ Αζία.  θίλδπλνο πηώζεσο ηεο
Πόιεσο ήηαλ πνιύ κεγάινο. Σηελ άκπλα πξσηνζηάηεζε ν
Παηξηάξρεο Σέξγηνο. Έηζη νη ιίγνη καρεηέο καδί κε ηνλ Κιήξν
θαη ην ιαό δεηώληαο ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ (κε πξνζεπρέο θαη
Παξαθιήζεηο) θαη ζηεξίδνληαο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ Πξνζηάηξηά
ηνπο, ηελ «Υπέξκαρν Σηξαηεγό», ηελ Όπεξαγία Θενηόθν,
αληηζηέθνληαλ απεγλσζκέλα. Καη, σ ηνπ ζαύκαηνο, έλαο
θνβεξόο αλεκνζηξόβηινο θαηέζηξεςε ηα πινία ησλ Πεξζώλ, κε
απνηέιεζκα λα ιπζεί ή πνιηνξθία. Ή Βαζηιεύνπζα εζώζε!
(ήηαλ 8 Απγνύζηνπ). Τόηε «νξζνζηάδελ όινο ν ιαόο» έςαιιε
ηνλ Όκλν απηό, ν όπνηνο από ηόηε νλνκάζηεθε Αθάζηζηνο. Τα
ληθεηήξηα απνδόζεθαλ ζηελ Πξνζηάηξηά ηεο Κσλ/πόιεσο, ηελ
Όπεξαγία Θενηόθν, πνύ πάληα ζθέπεη θαη πξνζηαηεύεη ην
Έζλνο καο.
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Γ’ Κσριακή τῶν Νηστειῶν
4th Sunday of the Great Lent
ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ "ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟ"
Τελ Κπξηαθή ενξηάδεηαη ή κλήκε
ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ, ζπγγξαθέα ηεο
«Κιίκαθνο», πνύ ππήξμε θήξπθαο ηεο
κεηαλνίαο θαη ηεο λεζηείαο. Γελλήζεθε
ζηελ Παιαηζηίλε γύξσ ζην 523 θαη από
κηθξόο άξρηζε ηνπο αζθεηηθνύο αγώλεο.
Έγηλε Ηγνύκελνο ηεο Ί. Μνλήο ηνπ Σηλά
θαη ζπλέγξαςε ηξηάθνληα ιόγνπο, ησλ
νπνίσλ ό θαζέλαο αλαθέξεηαη ζε κία
αξεηή, από ηηο επθνιόηεξεο πξνο ηηο
δπζθνιόηεξεο, αλαβηβάδνληαο ηνλ
άλζξσπν κε ζθαινπάηηα πλεπκαηηθά ζε
νπξάλην ύςνο. Γη' απηό ην ιόγν θαη ην
ζύγγξακκα νλνκάζηεθε Κιίκαμ ησλ
αξεηώλ. Απεβίσζε ην 603.
Ή κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη
θαλνληθά ηελ 30ε Μαξηίνπ, αιιά επαλαιακβάλεηαη ή ενξηή ηελ Γ’

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ
(Σελεσταῖοι Υαιρετισμοί)
Παρασκευή 19 Ἀπριλίου
7:00 - 9:00 μ.μ.

Κπξηαθή ησλ Νεζηεηώλ, δηόηη ή Δθθιεζία κ' απηό ηνλ ηξόπν καο
πξνβάιιεη πξνο κίκεζε έλα άλζξσπν ζαλ θαη εκάο, πνύ κε ηελ
άζθεζε έθζαζε ζε έθαηνληαπιαζίνλα θαξπνθνξία θαη αγηόηεηα.
Κπξίσο όκσο πξνβάιιεηαη ν Άγηνο Ισάλλεο δηόηη κεηά ηηο
ηξεηο βαζηθέο Κπξηαθέο ηεο Μεγ. Τεζζαξαθνζηήο, νη όπνηεο καο
δίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δνγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πίζηεσο, κε ηα νπνία
εμαζθαιίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο νξζήο Λαηξείαο ηνπ Θενύ θαη κεηά
ηελ ελίζρπζε πνύ δερόκαζηε από ηελ παξνπζία ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ,
ηελ ηέηαξηε αύηε Κπξηαθή παξνπζηάδεηαη ή άιιε πιεπξά ηνπ
ζέκαηνο ή κεζνδνινγηθή ελεκέξσζε κε ην βηβιίν ηεο «Κιίκαθνο» θαη
ή ζενινγηθή θαηνρύξσζε ηεο εζσηεξηθήο αλαγελλήζεσο, πνύ
επηηπγράλεηαη κε ηελ αζθεηηθή θαη θαηαλπθηηθή δσή ηνπ πηζηνύ, πνύ
πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν απηό ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ. Γη' απηό δηαβάδεηαη
ζηηο Μνλέο ηελ πεξίνδν απηή ή «Κιίκαθα».
Από ηή Γεπηέξα αξρίδεη ή πέκπηε εβδνκάδα ησλ Νεζηεηώλ,
ή όπνηα απνηειεί ην ιεηηνπξγηθό απνθνξύθσκα ηεο Τεζζαξαθνζηήο.
Γειαδή αύηε ή εβδνκάδα βαζηάδεη ην βάξνο ηνπ ηέινπο θαη όρη ή
έθηε, δηόηη αθνινπζεί ή Μεγ. Δβδνκάδα κε ηηο ππθλέο, πξσί - βξάδπ
θαη καθξέο Αθνινπζίεο ηεο.
Με «δηάθξηζε» δει. νη Άγηνη Παηέξεο πξόζζεζαλ ζ' απηή
ηελ εβδνκάδα δύν λέεο αθνινπζίεο: ην Μέγα Καλόλα θαη ην Σάββαην
ηνλ Αθάζηζην Όκλν, ώζηε ζην κεζνδηάζηεκα ηεο έθηεο εβδνκάδαο
λα ππάξμεη κηα ζρεηηθή κηθξή ιεηηνπξγηθή αλάπαπια θαη αλάπαπζε
ησλ πηζηώλ, γηα λα εηζέιζνπλ «μεθνύξαζηνη» ζηε Μεγ. Δβδνκάδα.

SUNDAY GOSPEL
Sunday of St. John Climacus
The Reading is from Mark 9:17-31
At that time, a man came to Jesus kneeling and saying:
"Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; and
wherever it seizes him it dashes him down; and he foams and grinds
his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out,
and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with
you? Bring him to me." And they brought the boy to him; and when
the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on
the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked
his father, "How long has he had this?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into the fire and into the water, to
destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us."
And Jesus said to him, "If you can! All things are possible to him who
believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I
believe; help my unbelief!" And when Jesus saw that a crowd came
running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You
dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never
enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it

ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
8:00 – 11:30 π.μ.
7:00 μ.μ.:

ΚΤΡΙΑΚΗ (Γ’ ΝΗΣΔΙΩΝ)
ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟ
ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ ΣΟΝ
ΙΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ, BROOKLYN, NY

Γεστέρα 15 Ἀπριλίοσ
6:00–7:00 τό ἑσπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
Σρίτη 16 Ἀπριλίοσ
6:00–7:30 τό ἑσπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
Σετάρτη 17 Ἀπριλίοσ
7:30 -10:00 τό πρωί:
ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
7:00–8:30 τό ἑσπέρας: Ο ΜΔΓΑ ΚΑΝΩΝ
Πέμπτη 18 Ἀπριλίοσ
8:00-10:00 τό πρωί:
ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
(Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλεσθερώτριας
6:00-7:30 τό ἑσπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
Παρασκεσή 19 Ἀπριλίοσ
8:00-10:00 τό πρωί:
ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
(Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλεσθερώτριας)
7:00 - 9:00 τό ἑσπέρας: Ο ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
άββατο 20 Ἀπριλίοσ (Σοῦ Ἀκαθίστοσ)
8:00 –9:45 π.μ.
ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
(Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλεσθερώτριας)
6:00 - 7:00 μ.μ.
ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ

ΔΠΔΡΙΝΟ

8:00 – 11:30 π.μ.

ΚΤΡΙΑΚΗ (Δ’ ΝΗΣΔΙΩΝ)
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΙΑ
ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

6:00 μ.μ.:

ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ

came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said,
"He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and
he arose. And when he had entered the house, his disciples asked
him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them,

