
Ὃο γὰξ ἐὰλ ζέιῃ ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ζῶζαη ἀπνιέζεη αὐηήλ· ὃο δ΄ ἂλ 
ἀπνιέζεη ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ἕλεθελ [ἐκνῦ θαὶ] ηνῦ εὐαγγειίνπ ζώζεη 
αὐηήλ. Τί γὰξ ὠθειεῖ ἄλζξσπνλ θεξδῆζαη ηὸλ θόζκνλ ὅινλ θαὶ 
δεκησζῆλαη ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ; ηί γὰξ δνῖ ἄλζξσπνο ἀληάιιαγκα ηῆο 
ςπρῆο αὐηνῦ; ὃο γὰξ ἐὰλ ἐπαηζρπλζῇ κε θαὶ ηνὺο ἐκνὺο ιόγνπο ἐλ 
ηῇ γελεᾷ ηαύηῃ ηῇ κνηραιίδη θαὶ ἁκαξησιῷ͵ θαὶ ὁ πἱὸο ηνῦ 
ἀλζξώπνπ ἐπαηζρπλζήζεηαη αὐηὸλ ὅηαλ ἔιζῃ ἐλ ηῇ δόμῃ ηνῦ 
παηξὸο αὐηνῦ κεηὰ ηῶλ ἀγγέισλ ηῶλ ἁγίσλ. Καὶ ἔιεγελ αὐηνῖο͵ 
Ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ ὅηη εἰζίλ ηηλεο ὧδε ηῶλ ἑζηεθόησλ νἵηηλεο νὐ κὴ 
γεύζσληαη ζαλάηνπ ἕσο ἂλ ἴδσζηλ ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ 
ἐιειπζπῖαλ ἐλ δπλάκεη.  

 

SUNDAY GOSPEL 
Sunday of the Holy Cross 

The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1 
  

 The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let him 
deny himself and take up his cross and follow me. For whoever 
would save his life will lose it; and whoever loses his life for my 
sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man, to 
gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in 
return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in 
this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man 
also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the 
holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there are 
some standing here who will not taste death before they see the 
kingdom of God come with power." 

 

ΜΝΗΜΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
 

 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΟΤΚΗ 

 ΕΛΕΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟΤ    

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

  

Δ’ ΣΑΙ 

ΣΩΝ ΦΑΙΡΕΣΙΜΩΝ  

ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ 
 

Παρασκευή 12 Ἀπριλίου  

7:00 - 8:30 μ.μ. 
ΣΡΙΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΝΗΣΔΙΩΝ 

 

 Τελ Κπξηαθή απηή πνύ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο Σαξαθνζηήο, 
ή Εθθιεζία καο πξνβάιιεη ηελ πξνζθύλεζε ηνπ Τηκίνπ θαη Ζσνπνηνύ 
Σηαπξνύ. Επεηδή ή ζσκαηηθή αδπλακία από ηνλ αγώλα ηεο λεζηείαο 
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Κσριακή ηῆς ηασροπροζκσνήζεφς 
Veneration of the Holy Cross Sunday  

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗΝ 

ΠΕΜΠΣΗ ΛΕΩΥΟΡΟ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

  
  

  
  

  
  
  

Λεφθορεῖα θά ἀνατφρήζοσν ἀπό ηήν Ἐκκληζία μας,  
ζηίς 12:15 ηό μεζημέρι, γιά νά μᾶς μεηαθέροσν,  
ἐνηελῶς δφρεάν, ζηό τῶρο ηῆς Παρέλαζης καί  
νά μᾶς ἐπιζηρέυοσν πάλι πίζφ ζηήν Ἐκκληζία. 

Παρακαλοῦμε δηλῶζηε ζυμμεηοχή, ζηό γραθεῖο ηοῦ Ναοῦ. 



καο πεξηθπθιώλεη θαη ή δπζθνιία απμάλεη, 
ή Άγία καο Εθθιεζία πξνβάιιεη ζήκεξα 
ζην κέζν ηνπ δξόκνπ ηεο λεζηείαο ζαλ 
βνήζεηα καο ηνλ Παλάγην Σηαπξό, ηε 
ραξά ηνπ θόζκνπ, ησλ πηζηώλ ηε δύλακε, 
ησλ ακαξησιώλ ηελ ειπίδα. 
 Πξνζθπλώληαο ινηπόλ ηνλ Τίκην 
Σηαπξό ιακβάλνπκε ράξε θαη δύλακε γηα 
λα ηειεηώζνπκε ηνλ αγώλα ηεο λεζηείαο 
ςάιινληαο: «Τνλ Σηαπξόλ ζνπ 
πξνζθπλνύκελ Δέζπνηα θαη ηελ αγίαλ 
ζνπ Άλάζηαζηλ δνμάδνκελ». 
 Όπνηνο δελ αηζζάλεηαη θαη δε 
δεηά απηή ηε δύλακε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ, 
γίλεηαη δπζηπρώο ζύκα ησλ 
«επηηεδείσλ». Αληηζέησο, νπνίνο ηελ 
αηζζάλεηαη, θέξεη ηνλ Τίκην Σηαπξό ζην 

ζηήζνο ηνπ, θάλεη ζσζηά ην ζηαπξό ηνπ, θαη δελ πέθηεη ζηνλ 
πεηξαζκό λα θαηαθύγεη ζηα κέληηνπκ, ζηνπο κάγνπο, ή ζ' νπνίνλ 
επαγγέιιεηαη «ζσηεξία θαη ιύηξσζε» κε ηξόπν δηάθνξν από απηόλ 
πνύ ππνδεηθλύεη ν Χξηζηόο θαη ή Εθθιεζία Τνπ. 
 Σηνλ θαζνξηζκό ηεο ενξηήο πηζαλόλ λα ζπλεηέιεζε θαη ή 
θαηά ηελ 6ε Μαξηίνπ ζεκεηνύκελε ζηα Μελαία αλάκλεζε ηεο 
επξέζεσο ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ην ηππηθό ηνπ 
Αγίνπ Σάββα, πξνζθύλεζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ γίλεηαη όρη κόλν ηελ 
Κπξηαθή, αιιά θαη ηε Δεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή ηεο 
εβδνκάδαο πνύ αθνινπζεί. 

  
  

Sunday of the  
Veneration of the Holy Cross 

  

 On the Third Sunday of Great and Holy 
Lent, the Orthodox Church commemorates the 
Precious and Life-Giving Cross of our Lord and 
Savior Jesus Christ. Services include a special 
veneration of the Cross, which prepares the 
faithful for the commemoration of the Crucifixion 
during Holy Week. The commemoration and 
ceremonies of the Third Sunday of Lent are 
closely parallel to the feasts of the Exaltation of 
the Cross (September 14) and the Procession of 
the Cross (August 1). Not only does the Sunday 
of the Holy Cross prepare us for commemoration 
of the Crucifixion, but it also reminds us that the 

whole of Lent is a period when we are crucified with Christ. 
  

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ  
Ἐκ ηοῦ καηὰ Μᾶρκον (8:34-38; 9:1) 

  

 

 Εἶπελ ὁ Κύξηνο· Εἴ ηηο ζέιεη ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ͵ ἀπαξλε-
ζάζζσ ἑαπηὸλ θαὶ ἀξάησ ηὸλ ζηαπξὸλ αὐηνῦ θαὶ ἀθνινπζείησ κνη. 

ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ  
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ      ΚΤΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΔΙΩΝ  
   ΣΗ ΣΑΤΡΟΠΡΟΚΤΝΗΔΩ 
 

   8:00 – 11:30 π.μ. ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
    

   12:30 μ.μ.:         ΑΝΑΥΩΡΗΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΛΑΗ 
   ΣΟ ΜΑΝΥΑΣΣΑΝ  
 

   7:00 μ.μ.:         ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ 
 
  Γεσηέρα 8 Ἀπριλίοσ       
 

    6:00–7:00 ηό ἑζπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ  
          
 Σρίηη 9 Ἀπριλίοσ   
   6:00–7:30 ηό ἑζπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ  
                
Σεηάρηη 10 Ἀπριλίοσ     
   7:00– 8:30 ηό ἑζπέρας: ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  
 
 Πέμπηη 11 Ἀπριλίοσ     
   6:00-7:30 ηό ἑζπέρας: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ  
 
Παραζκεσή 12 Ἀπριλίοσ     
    8:00-10:00 ηό πρφί: ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
               (Παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας)   
 

   7:00-8:30 ηό ἑζπέρας: ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΙ - Γ' ΣΑΙ 
 
άββαηο 13 Ἀπριλίοσ     
   8:00 –9:45 π.μ.  ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
        (Παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας)   
 

   6:00 - 7:00 μ.μ.  ΔΠΔΡΙΝΟ 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ    ΚΤΡΙΑΚΗ (Γ’ ΝΗΣΔΙΩΝ) 
   ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟ 
 

   8:00 – 11:30 π.μ. ΟΡΘΡΟ, ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
    

   7:00 μ.μ.:         ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ ΣΟΝ  
                      ΙΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ, BROOKLYN, NY  


