
 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ  
Κατὰ Λοσκᾶν ιη’ 35-43  

 

 Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ᾿Εγέλεην δὲ ἐλ ηῷ 
ἐγγίδεηλ αὐηὸλ εἰο ῾Ιεξηρὼ ηπθιόο ηηο ἐθάζεην παξὰ 
ηὴλ ὁδὸλ πξνζηαηηῶλ. Ἀθνύζαο δὲ ὄρινπ 
δηαπνξεπνκέλνπ ἐππλζάλεην ηί εἴε 
ηαῦηα. ἀπήγγεηιαλ δὲ αὐηῷ ὅηη ᾿Ιεζνῦο ὁ 
Ναδσξαῖνο παξέξρεηαη. θαὶ ἐβόεζε ιέγσλ· ᾿Ιεζνῦ 
πἱὲ Δαπΐδ, ἐιέεζόλ κε· θαὶ νἱ πξνάγνληεο ἐπεηίκσλ 
αὐηῷ ἵλα ζησπήζῃ· αὐηὸο δὲ πνιιῷ κᾶιινλ 
ἔθξαδελ· πἱὲ Δαπΐδ, ἐιέεζόλ κε. ζηαζεὶο δὲ ὁ 

᾿Ιεζνῦο ἐθέιεπζελ αὐηὸλ ἀρζῆλαη πξὸο αὐηόλ. ἐγγίζαληνο δὲ 
αὐηνῦ ἐπεξώηεζελ αὐηὸλ ιέγσλ· ηί ζνη ζέιεηο πνηήζσ; ὁ δὲ εἶπε· 
Κύξηε, ἵλα ἀλαβιέςσ. θαὶ ὁ ᾿Ιεζνῦο εἶπελ αὐηῷ· ἀλάβιεςνλ· ἡ 
πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε. θαὶ παξαρξῆκα ἀλέβιεςε, θαὶ ἠθνινύζεη 
αὐηῷ δνμάδσλ ηὸλ Θεόλ· θαὶ πᾶο ὁ ιαὸο ἰδὼλ ἔδσθελ αἶλνλ ηῷ 
Θεῷ.  

 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

† ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΟΤΚΗ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

   

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    
 

ΣΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΣΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ 
  
 

 ΣΡΙΣΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

     10:00 τό βράδυ-12:30 π.μ.  

     ΟΡΘΡΟΣ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΩΝ 

     ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

 

 ΣΕΣΑΡΣΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

     9:00 - 11:30 τό πρωί:  

     Β’ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΗ  

     ΘΔΙΑ ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

Ο Άγιος Νικόλαος 
6 Γεκεμβρίοσ 

 

 Έδεζε ηελ επνρή ησλ 
απηνθξαηόξσλ Δηνθιεηηαλνύ, 
Μαμηκηαλνύ θαη Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. 
Σηελ αξρή αθηεξώζεθε ζηνλ αζθεηηθό 
βίν, ιόγσ όκσο ηεο μερσξηζηήο αξεηήο 
ηνπ ηηκήζεθε, ρσξίο λα ην επηδηώμεη, κε 
ην αμίσκα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Μύξσλ. 
Από ηε ζέζε απηή θαζνδεγνύζε κε 
αγάπε ην πνίκληό ηνπ θαη νκνινγνύζε κε 
παξξεζία ηελ αιήζεηα. Γηα ην ιόγν απηό ζπλειήθζε από ηνπο 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   

Ἱερά Πατριαρχική Μομή  
Ὁσίας Εἰρήμης Χρυσοβαλάμτου  
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105 

Phone: (718) 626-6225 Fax: 626-7669 
Email: StIrene@StIrene.org   

Web: www.StIrene.org 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου   

Sunday December 1 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
  

ΠΔΜΠΣΗ 5 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 
  

    6:30 μ.μ. Πανηγσρικός Ἑζπερινός, μέ Ἀρηοκλαζία, 
 ζηόν Ἱερό Ναό Ἁγίοσ Νικολάοσ, ζηό Brooklyn,  
 (18-22 65th Street).  
 Ἡ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεηα θαηόπηλ ζά παξαζέζεη 
 ἑόξηην ΔΕΙΠΝΟ ζηήλ Αἴζνπζα ηνῦ Ἱεξνῦ Νανῦ. 
  

 (Λεωυορεῖο θά ἀναχωρήσει τήν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίοσ, 
 στίς 5:15 μ.μ. ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.  
 Κρατήσεις θέσεων στό τηλέυωνο (718) 626-6225. 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 6 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ – ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ  
 

    8:00 - 10:00 ηό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειηοσργία, ζηήν  Ἱ.  
 Παηριαρτική Μονή Ὁζίας Δἰρήνης Υρσζοβαλάνηοσ.  



ηνπηθνύο άξρνληεο θαη ξίρηεθε ζηε θπιαθή. Όηαλ όκσο αλήιζε 
ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο 
ειεπζεξώζεθαλ όινη νη ρξηζηηαλνί θαη έηζη ν Νηθόιανο επαλήιζε 
ζην αξρηεπηζθνπηθό ζξόλν. Μάιηζηα έιαβε κέξνο ζηελ Α' 
Οηθνπκεληθή Σύλνδν, όπνπ μερώξηζε γηα ηε ζνθία θαη ηελ εζηθή 
ηνπ ηειεηόηεηα. Πξνηθηζκέλνο κε ην ράξηζκα ηεο ζαπκαηνπξγίαο 
έζσζε πνιινύο αλζξώπνπο θαη όζν ήηαλ ελ δσή αιιά θαη κεηά 
ηελ θνίκεζή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα όηαλ θάπνηε θηλδύλεπζε θάπνηνο 
ζηε ζάιαζζα- ιόγσ ζθνδξώλ αλέκσλ- θαη επηθαιέζηεθε ην όλνκα 
ηνπ αγίνπ ζώζεθε θαη κάιηζηα ελώ βξηζθόηαλ ζηε κέζε ηνπ 
πειάγνπο βξέζεθε αβιαβήο ζην ζπίηη ηνπ. Τν ζαύκα έγηλε ακέζσο 
γλσζηό ζηελ Πόιε θαη ν ιαόο πξνζήιζε ακέζσο ζε ιηηαλεία θαη 
αγξππλία πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζεη ην ζαπκαηνπξγό Άγην.  

 

THE SUNDAY GOSPEL  
14th Sunday of Luke 

The Reading is from Luke 18:35-43  
 

 At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man 
was sitting by the roadside begging; and hearing a multitude going 

Η Αγία Βαρβάρα  
4 Γεκεμβρίου 

  

 Η Αγία Βαξβάξα έδεζε ηελ 

επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Μαμηκηαλνύ. 
Καηαγόηαλ από ηελ Αλαηνιή θαη ήηαλ 
θόξε θάπνηνπ εηδσινιάηξε, πνπ 
νλνκαδόηαλ Γηόζθνπξνο. Ήηαλ πνιύ 
όκνξθε θαη γη' απηό ν παηέξαο ηεο 
ηελ έθιεηζε ζε έλα ςειό πύξγν γηα λα 
ηε πξνζηαηεύζεη από θηλδύλνπο. Όηαλ 

θάπνηε ν παηέξαο ηεο δηέηαμε λα 
ρηίζνπλ έλα ινπηξό δίπια από ηνλ 
πύξγν γηα λα ηελ επραξηζηήζεη ζπλέβε ην εμήο: Η Βαξβάξα 

είπε ζηνπο ηερλίηεο λα αλνίμνπλ ηξία παξάζπξα ζην θηίξην ηεο 
ζην όλνκα ηεο Αγ. Τξηάδνο. Ο Γηόζθνπξνο θαηάιαβε ηόηε όηη 
ήηαλ ρξηζηηαλή θαη πξνζπάζεζε λα ηε ζθνηώζεη. Η Αγία 

θαηάθεξε αξρηθά λα μεθύγεη, όκσο ηελ αλαθάιπςε ηειηθά ν 
παηέξαο ηεο θαη ηελ παξέδσζε ζηνλ εγεκόλα ηεο ρώξαο. 
Αθνύ ηελ έδεηξαλ θαη ηελ δηεπόκπεπζαλ ζέξλνληάο ηελ ζηελ 
πόιε. Τειηθά απνθεθαιίζηεθε από ηνλ ίδην ηεο ην παηέξα. Η 
Αγ. Βαξβάξα είλαη πξνζηάηηδα ηνπ Ππξνβνιηθνύ.  

by, he inquired what this meant. They told him, 
"Jesus of Nazareth is passing by." And he cried, 
"Jesus, Son of David, have mercy on me!" And 
those who were in front rebuked him, telling him to 
be silent; but he cried out all the more, "Son of Da-
vid, have mercy on me!" And Jesus stopped, and 

commanded him to be brought to him; and when he came near, he 
asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, 
let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your 
sight; your faith has made you well." And immediately he received 
his sight and followed him, glorifying God; and all the people, 
when they saw it, gave praise to God.  

 
 
 
 

ΙΕΡΟΝ  ΑΡΑΝΣΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟΝ 
 

 ΔΕΤΣΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΣΡΙΣΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΑΒΒΑΣΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  
  

7:45 – 9:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 
στό παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλευθερώτριας  

 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ  
Κάθε Σετάρτη 7:00 - 8:30 μ.μ. 

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΗΓΙΑΜΔΝΟΤ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΗΓΙΑΜΔΝΟΤ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΗΓΙΑΜΔΝΟΤ    
 

Ἀγρσπνία ζηό παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας  
 

Σεηάρηη 4 Γεκεμβρίοσ, ηό βράδσ 
 
 

Ἑζπερινός, Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία    

8:30 ηό βράδσ - 12:30 π.μ. 

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ    
 

Σεηάρηη 4 Γεκεμβρίοσ 
 

 

Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία: 8:00 - 10:00 π.μ. 
ζηό Καθολικό ηῆς Ἱερᾶς Παηριαρτικῆς Μονῆς 


