ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἱερά Πατριαρχική Μονή

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

Κάθε Τετάρτη 7:00 - 8:15 μ.μ.

36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: 6:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

Χριστουγεννιάτικη Σχολική Γιορτή

Ἡγουμενεύων: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας

τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου,
στίς 12:00 τό
μεσημέρι, στήν
Αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς
Πατριαρχικῆς
Μονῆς.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
Sunday December 11

Ο Άγιος Σπυρίδων
12 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA

Ο άγιος Σπυρίδων επίσκοπος
Τριμυθούντος, ο θαυματουργός καταγόταν
από την Κύπρο και έζησε κατά τον 4ο μ.Χ.
αιώνα, στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου και
του υιού του Κωνσταντίνου. Μόρφωση
γραμματική δεν είχε και αρχικά ήταν βοσκός
προβάτων. Ήταν προικισμένος με πολλές
αρετές, απλός στους τρόπους, ταπεινός,
πράος, ελεήμονας και πολύ φιλόξενος.
Νυμφεύτηκε και απέκτησε θυγατέρα, Ειρήνη στο όνομα.
Μετά το θάνατο της συζύγου του, λόγω των πολλών αρετών
του και της αγιότητας του βίου του, χειροτονήθηκε επίσκοπος
Τριμυθούντος Κύπρου και έτσι έγινε ποιμένας λογικών προβάτων.
Αναδείχτηκε αληθινός ποιμένας και όλο το ποίμνιό του τον σεβόταν

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

το έτος 1460.
Το ιερό λείψανο του αγίου
Σπυρίδωνα, μολονότι έχουν περάσει 1500 και
πλέον χρόνια από το θάνατό του, σώζεται
ολόσωμο, διατηρώντας και αυτή ακόμη την
ελαστικότητα του δέρματος και
εξακολουθώντας και σήμερα να είναι πηγή
θαυμάτων για τους πιστούς.
Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 12 Δεκεμβρίου.

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας.
Παιδικός Σταθμός—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 Σάββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8:00 - 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, στήν Ἱ.
Πατριαρχική Μονή Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8:00 - 9:30 τό πρωί: Θεία Λειτουργία, στήν Ἱερά
Πατριαρχική Μονή Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

Ο Αγιος Ελευθέριος
15 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε
στην Ελλάδα και έζησε τον 2o αιώνα μ. Χ.
Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο
Σεπτίνος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα,
ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του
Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και
φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία.
Διακαής πόθος της Ανθίας ήταν
να επισκεφτεί τη Ρώμη, που τα χώματά
της είχαν βαφτεί με το αίμα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Κάποτε, λοιπόν, αποφάσισε και πήγε. Μαζί πήρε και το νεαρό γιό
της Ελευθέριο. Ο επίσκοπος Ρώμης, όταν είδε τον Ελευθέριο
εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και το αγνό
ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του.
Μετά από λίγα χρόνια τον χειροτόνησε διάκονο και
έπειτα ιερέα. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο
για τη διδαχή του ποιμνίου του, και σε έργα φιλανθρωπίας.
Γι’ αυτό και το έτος 182 μ. Χ., με κοινή ψήφο κλήρου και λαού,
ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης. Η φήμη της αρετής
του έφτασε μέχρι τη Βρεττανία.
Έτσι, ο βασιλιάς αυτής Λούκιος έγραψε επιστολή στον
Ελευθέριο και του δήλωνε ότι αυτός και ο λαός του επιθυμούσαν
να γίνουν χριστιανοί. Ο Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε,
στέλνοντας δύο εκπαιδευμένους στην πίστη άνδρες, που
κατήχησαν και βάπτισαν χριστιανούς τον Λούκιο με το λαό του.
Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος εξήγειρε διωγμό κατά των
χριστιανών, ο Ελευθέριος τον έλεγξε θαρραλέα. Τότε διατάχθηκε ο
μαρτυρικός θάνατός του, μαζί με τη μητέρα του Ανθία.
Έτσι ο Άγιος Ελευθέριος πέρασε «εις την ελευθερίαν της
δόξης των τέκνων του Θεού». Δηλαδή στην ελευθερία της ένδοξης
κατάστασης των παιδιών του Θεού.

εξαιρετικά, καθώς μάλιστα έβλεπε τον ήπιο χαρακτήρα του, την
απλότητά του και το έμπρακτο ενδιαφέρον του που συνοδευόταν
πολλές φορές και από θαυματουργικές ενέργειες.
Ο Σπυρίδων έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο που
έγινε στη Νίκαια της Μ. Ασίας το 325 και αποστόμωσε με τα απλά
του λόγια τους οπαδούς του Αρείου, που είχαν μεγάλη ιδέα για τη
σοφία τους. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως «όταν εν τη Α’
Οικουμενική Σύνοδο συνεζητείτο το τρισυπόστατον του Θεού, ο
απλοϊκός αλλ’ ευσεβέστατος ανήρ ήρπασεν εν κεραμίδιον, το
συνέσφιξεν εις την δεξιάν ενώπιον του ματαιόφρονος Αρείου και ...ω
του θαύματος! άνωθεν εξεπήδησε πυρ, κάτωθεν έρρευσεν ύδωρ, εις

δε την κλειστήν παλάμην απέμεινεν
ο χους, τρία συστατικά αχωρίστως
ηνωμένα εις την μίαν κέραμον»
Ο Άγιος Σπυρίδων δεν
ήταν μόνο ομολογητής ήταν και
θαυματουργός. Τα θαύματα του
αγίου συνεχίζει να επιτελεί το ιερό
του λείψανο, το οποίο για πολλά
χρόνια βρισκόταν στην πατρίδα του
την Κύπρο. Κατά τα μέσα όμως του
7ου αιώνα, λόγω των βαρβαρικών
επιδρομών, μεταφέρθηκε στην
Κων/πολη. Λίγο πριν από την
άλωση της Πόλης από τους
Τούρκους ο ιερέας Γεώργιος
Καλοχαιρέτης βλέποντας τον
κίνδυνο που διέτρεχε η Πόλη έλαβε
από το ναό, όπου υπηρετούσε, τα
λείψανα του αγίου Σπυρίδωνα και
της αγίας Θεοδώρας, της
αυτοκράτειρας, και μέσω της
Σεβρίας έφτασε στην Άρτα και από
εκεί κατέληξε στην Κέρκυρα κατά

ΤΟ ΙΕΡΟ
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

8:00 – 9:30 τό πρωί:
Θεία Λειτουργία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ


ΣΑΒΒΑΤΟ 24 Δεκεμβρίου,
6:00 μ.μ. -7:30 μ.μ.
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Δεκεμβρίου,
8:00 - 11:45 τό πρωί
ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Φιλομηλίου κ. Ἠλία,
Ἡγουμενεύοντος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς.

