
Gospel Reading  
10th Sunday of Matthew 

The Reading is from Matthew 17:14-23 
 

  At that time, a man came up to Him and kneeling before Him said, 
"Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers 
terribly; for often he falls into the fire, and often into the water. And 
I brought him to Your disciples, and they could not heal him." And 
Jesus answered, "O faithless and perverse generation, how long 
am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him 
here to me." And Jesus rebuked him, and the demon came out of 
him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to 
Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" He said to 
them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have 
faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, 
'Move hence to yonder place,' and it will move; and nothing will be 
impossible to you. But this kind never comes out except by prayer 
and fasting." As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, 
"The Son of man is to be delivered into the hands of men, and they 
will kill Him, and He will be raised on the third day."  

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ  
Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά  

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.  

Νηπιαγωγείο –Δημοτικό –Γυμνάσιο  

Ἀπογευματινό καθημερινό  

Δευτέρα –Παρασκευή 2:45 - 5:00 μ.μ. 

καί κάθε άββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 
  

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΜΔΡΟΠΖ & ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΠΔΝΣΟΓΔΝΖ 
ΛΟΪΕΟΤ & ΑΗΜΗΛΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

Ο ΑΓΗΟ ΚΟΜΑ ό Αηησιόο.  
Νένο Ηεξνκάξηπξαο θαη Ηζαπόζηνινο 

 

 Ό Άγηνο Κνζκάο ππήξμε 
θσηνθόξνο απόζηνινο ηνπ 
Δπαγγειίνπ, ζηα καύξα ρξόληα ηεο 
ηνπξθηθήο ζθιαβηάο. Γελλήζεθε ζην 
ρσξηό Σαμηάξρεο ηεο επαξρίαο 
Άπνθνύξνπ πνύ βξίζθεηαη θνληά 
ζην ρσξηό Μέγα Γέλδξν Ναππαθηίαο 
(ην 1714), από γνλείο επζεβείο, πνύ 
ηνλ αλέζξεςαλ ελ παηδεία θαη 
λνπζεζία Κπξίνπ. Δίθνζη ρξνλώλ 
κεηέβε ζην Άγην Όξνο, γηα λα 
ζπνπδάζεη ζην εθεί λενζύζηαην 
ζρνιείν ηνπ Βαηνπεδίνπ. Μεηά ηελ 
απνθνίηεζε ηνπ, πήγε ζηε Μνλή 
Φηιόζενπ, όπνπ έγηλε κνλαρόο θαη 
θαηόπηλ Ηεξνκόλαρνο. 'Αιιά ό Άγηνο 
δελ εζύραδε, θιεγόκελνο λύρηα-
κέξα από ηνλ πόζν λα βγεη θαη λα δηδάμεη ζηνπο ζθιαβσκέλνπο 
Έιιελεο ηα άγηα Γξάκκαηα. Όκσο, ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ 
ηαπεηλό θαη αδύλαην λα επσκηζζεί ηέηνην θνξηίν. 'Αιιά κε ζεία 
απνθάιπςε, πήγε ζηελ Κσλ/πνιε, όπνπ ζπλάληεζε ηνλ 
αδειθό ηνπ Υξύζαλζν, πνύ ήηαλ δάζθαινο. Απηόο ηνπ έθαλε 
κεξηθά καζήκαηα ξεηνξηθήο, πνύ ζα βνεζνύζαλ ηνλ Κνζκά ζην 
θήξπγκα. Έπεηηα, αθνύ πήξε ηελ άδεηα ηνπ Παηξηάξρε, όξγσζε 
ζηελ θπξηνιεμία ηελ Διιάδα, δηδάζθνληαο ζηνπο "ξαγηάδεο" ην 
ιόγν ηνπ Θενύ. 'Απ' νπνύ πεξλνύζε, έθηηδε ζρνιεία, εθθιεζίεο, 
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θαη πιήζνο ιανύ ζπλέξεε θαη "ξνπθνύζε" ην 
"λέθηαξ" ηεο αγίαο δηδαζθαιίαο ηνπ. Σειηθά, ό 
θζόλνο ησλ 'Δβξαίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Σνύξθνπο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 
απαγρνληζκό ηνπ Αγίνπ ζηα ρώκαηα ηεο 
Βνξείνπ Ζπείξνπ (ην 1779). Σα ιόγηα ηνπ ήηαλ 
πξνθεηηθά, γεκάηα ζεία ράξε θαη απιόηεηα. 
Κάπνηε είπε ζηνπο θαηνίθνπο θάπνηνπ ρσξηνύ: "Ήξζα ζην 
ρσξηό ζαο θαη ζαο θήξπμα. Γίθαην είλαη ινηπόλ λα κε 
πιεξώζεηε γηα ηνλ θόπν κνπ. Με ρξήκαηα κήπσο; Σί λα ηα 
θάλσ; Ή πιεξσκή ή δηθή κνπ είλαη λα βάιεηε ηα ιόγηα ηνπ 
Θενύ ζηελ θαξδηά ζαο, γηα λα θεξδίζεηε ηελ αηώληα δσή".   

  

 

Ο Άγηνο Μεγαινκάξηπο  

Φαλνύξηνο ν Νενθαλήο 
Η μνήμη τος τιμάται στιρ 27 Αςγούστος 

  

 Ο έλδνμνο ηνπ Χξηζηνύ 

κεγαινκάξηπο Φαλνύξηνο ηζηνξηθά 

δελ είλαη γλωζηόο. Σνλ γλωξίζακε 

κεηά από ηπραία εύξεζε ηεο εηθόλαο 

ηνπ ην δέθαην ηέηαξην αηώλα ζηε 

Ρόδν. Σόηε ηελ αλαζθαθή παιαηώλ 

νίθωλ ζην λόηην κέξνο ηνπ παιαηνύ 

ηείρνπο βξέζεθε αξραίνο λαόο κε 

πνιιέο θαηεζηξακκέλεο εηθόλεο. 

Μεηαμύ απηώλ βξέζεθε θαη απηή 

ηνπ αγίνπ Φαλνπξίνπ, ζηελ νπνία ν 

άγηνο εηθνλίδεηαη λεαξόο 

ζηξαηηώηεο πνπ θξαηεί ζην δεμί 

ρέξη ζηαπξό κε αλακκέλε ιακπάδα. 

Η εηθόλα πεξηβάιιεηαη από δώδεθα καξηύξηα. 

 Πνιινί έρνπλ ζπλδπάζεη ηε κλήκε ηνπ 

κε θαλεξώκαηα θαη ηνλ ζεωξνύλ ωο ηνλ άγην 

πνπ θαλεξώλεη ρακέλα αληηθείκελα ή θξπκκέλα 

κπζηηθά. Καη ηνύην γηαηί ν άγηνο έγηλε γλωζηόο 

από ηελ θαλέξωζε ηεο εηθόλαο ηνπ. Αο 

επρεζνύκε λα θαλεξώζεη ν κεγαινκάξηπο 

Φαλνύξηνο ζε όινπο καο ηελ αγάπε ηνπ Θενύ, 

ην ιόγν ηνπ Επαγγειίνπ Σνπ, ην δξόκν ηεο κεηαλνίαο θαη ηεο 

ζωηεξίαο καο. 

Saint Fanourios the Great Martyr and  

Newly Appeared of Rhodes  
  

 Little is known of the holy Martyr Fanourius, except that 
which is depicted concerning his martyrdom on his holy icon, 
which was discovered in the year 1500 among the ruins of an 
ancient church on Rhodes, when the Moslems ruled there. Thus 
he is called "the Newly Revealed." The faithful pray to Saint Fan-
ourios especially to help them recover things that have been 
lost, and because he has answered their prayers so often, the 
custom has arisen of baking a Fanouropita ("Fanourios-Cake") 
as a thanks-offering. 

ΚΑΘΕ ΑΒΒΑΣΟ  

7:00 κ.κ. ΕΠΕΡΙΝΟ 

 

ΗΔΡΔ ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ 
 
 

Σξίηε 23 Αὐγνύζηνπ 
ΑΠΟΓΟΗ ΣΖ ΔΟΡΣΖ ΣΖ ΚΟΗΜΖΔΩ   

8:00 – 10:30 ηό πξσί. Θεία Λεηηνπξγία. 
 

 Σεηάξηε 24 Αὐγνύζηνπ 
ΑΓΗΟΤ ΚΟΜΑ ΣΟΤ ΑΗΣΩΛΟΤ  

8:00 – 10:30 ηό πξσί. Θεία Λεηηνπξγία. 
 

άββαην 27 Αὐγνύζηνπ 
ΑΓΗΟΤ ΦΑΝΟΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΦΑΝΟΤ  

8:00 – 10:30 ηό πξσί. Θεία Λεηηνπξγία. 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ  

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ  
 

PRAYER TO THE MOST 

HOLY THEOTOKOS 
 

Κάθε Σετάρτη  

 7:00 - 8:30 μ.μ. 
 

Every Wednesday  

7:00 - 8:30 p.m.  


