
απφ εδψ θαη πέξα ν Θεφο. Ζ αγία καο Δθθιεζία δελ απνξξίπηεη θακκηά 
κέζνδν ηεο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο. Τελ επηζηήκε ηελ επινγεί, θαη ηελ 
δέρεηαη σο γλψζε πνπ έδσζε ν Θεφο ζηνπο αλζξψπνπο.  
  

 Πνιινί πηζηνί ηεινχλ απφ επιάβεηα ην Ηεξφλ Δπρέιαηνλ δχν θαη 
ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, ελ φςεη κάιηζηα ησλ κεγάισλ ενξηψλ ηεο 
ρξηζηηαλνζχλεο, φπσο Χξηζηνχγελλα, Πάζρα, Γεθαπεληαχγνπζην θαη 
άιινηε. Ζ ζπλήζεηα απηή είλαη θαιή θη επινγεκέλε, εθ' φζνλ δελ ακεινχλ 
πξσηίζησο θαη ην κπζηήξην ηεο κεηαλνίαο - εμνκνινγήζεσο θαη ηε Θεία 
Μεηάιεςε. Καλέλα Μπζηήξην δελ αλαηξεί ην άιιν, νχηε ην ππνθαζηζηά. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιφ κελ είλαη λα ηειείηαη ην Δπρέιαην, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα πξνεγεζεί Δμνκνιφγεζε θαη ζα αθνινπζήζεη 
Μεηάιεςε.  

 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 

 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

† ΠΑΝΣΩΝ ΣΩΝ ΕΝ ΚΑΛΑΒΡΤΣΟΙ  

ἐκτελεσθέντων ὑπό τῶν στρατευμάτων κατοχῆς  
 

† ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΟΤΛΙΑ 
 

† ΦΡΙΣΟΥΟΡΟΤ ΖΗΙΜΑΣΟΤ 
    

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

   

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    
 

ΣΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΣΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ 
  
 

 ΣΡΙΣΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

     10:00 τό βράδυ-12:30 π.μ.  

     ΟΡΘΡΟΣ ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

     ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

 
 ΣΕΣΑΡΣΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

     9:00 - 11:30 τό πρωί:  

     Β’ ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  

     ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

Ο Άγιος Γιονύσιος 
17 Γεκεμβρίοσ 

 

 Ο Άγηνο Γηνλχζηνο γελλήζεθε ζηελ 
Εάθπλζν ην 1547, φηαλ ην λεζί είρε πεξάζεη ήδε 
ζηα ρέξηα ησλ Βελεηψλ. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν 
Μψθηνο θαη ε Παπιίλα, αξηζηνθξάηεο απφ ηελ 
νηθνγέλεηα ησλ Σηγνχξσλ. Ο Άγηνο Γηνλχζηνο 
είρε ηελ ηχρε ζην αξηζηνθξαηηθφ πεξηβάιινλ 
πνπ κεγάισζε λα απνθηήζεη κφξθσζε θαη 
ρξηζηηαληθή αλαηξνθή, πνπ ιίγα παηδηά είραλ 
ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ ζηελ επνρή ηνπ. 
 Ζ παξάδνζε ζέιεη ηνλ Άγην Γηνλχζην 
λα ηνλ έρεη βαπηίζεη ν Άγηνο Γεξάζηκνο ην 
δηάζηεκα πνπ έδεζε ζηελ Εάθπλζν. Σην ηέινο 
ηεο εθεβείαο ηνπ έραζε ηνπο γνλείο ηνπ, δσξίδεη 
φιε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ ζηα αδέξθηα ηνπ Κσλζηαληίλν θαη Σηγνχξα θαη 

 

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 15 Δεκεμβρίου 

Sunday December 15 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

 
  

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ    
 

ΣΡΙΣΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 
 
 

Ὄρθρος, Θεία Λειτοσργία: 8:00 - 10:00 π.μ. 
στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Πατριαρτικῆς Μονῆς 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 

ΙΕΡΟΝ ΕΤΧΕΛΑΙΟΝ 

7:00 - 8:30 μ.μ. 



απνθαζίδεη λα αζπαζηεί ηνλ κνλαρηζκφ ζηε Μνλή ησλ 
Σηξνθάδσλ θαη πήξε ην φλνκα Γαληήι. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αζθεηηθνχ ηνπ βίνπ αθηεξψζεθε ζηελ 
κειέηε ησλ γξαθψλ θαη ζηελ πξνζεπρή θαη πνιχ 
ζχληνκα έγηλε εγνχκελνο ηεο κνλήο ησλ Σηξνθάδσλ. 
 Τν 1577 ν Άγηνο Γηνλχζηνο απνθάζηζε λα πάεη 
γηα πξνζθχλεκα ζηνπο Αγίνπο Τφπνπο. Καηά ηελ 
δηαδξνκή πέξαζε απφ ηελ Αζήλα γηα λα πάξεη ηελ 
επινγία ηνπ επηζθφπνπ Νηθαγφξα, ν νπνίνο 
εληππσζηάζηεθε πάξα πνιχ κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη 
ηελ κφξθσζε ηνπ ψζηε ηνλ έπεηζε λα αλαιάβεη ηελ 
επηζθνπή ηεο Αίγηλαο. Έηζη ν Άγηνο Γηνλχζηνο έγηλε επίζθνπνο Αίγηλαο κε 
ην φλνκα Γηνλχζηνο θαη κέρξη ην 1579 πνπ έκεηλε ζε απηή ηε ζέζε άθεζε 
ζην λεζί έλα εμαηξεηηθφ έξγν. 
 Γπξλάεη ζηελ Εάθπλζν θαη απνζχξεηαη ζην κνλαζηήξη ηεο 
Παλαγίαο ηεο Αλαθσλήηξηαο ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ, φπνπ γίλεηαη θαη 
εγνχκελνο ηεο Μνλήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ εθεί πνιινί 
πηζηνί ηνλ επηζθέπηνληαη γηα λα ηνπο εμνκνινγήζεη θαη λα δεηήζνπλ ηηο 
ζπκβνπιέο ηνπ. Τν ραξαθηεξηζηηθφηεξν επεηζφδην ηεο δσήο ηνπ Αγίνπ ζην 
κνλαζηήξη είλαη φηαλ έδσζε θαηαθχγην θαη ζπγρψξεζε ζηνλ θνληά ηνπ 
αδεξθνχ ηνπ θαη ηνλ βνήζεζε λα θχγεη ζψνο απφ ηελ Εάθπλζν, δίλνληαο 
ην απφιπην παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο Χξηζηηαληθήο ηδενινγίαο. 
 Ο Άγηνο Γηνλχζηνο θνηκήζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1622 ζε 
ειηθία 75 ρξφλσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ε ηαθή ηνπ έγηλε ζηηο 
Σηξνθάδεο πνπ ήηαλ ν πξψηνο ηφπνο πνπ ηνλ έθεξε πην θνληά ζηνλ Θεφ. 

SUNDAY GOSPEL  
11th Sunday of Luke  

The Gospel of Luke 14:16-24; Matthew 22:14 
 

 The Lord said this parable: "A man once gave a great ban-
quet, and invited many; and at the time of the banquet he sent his serv-
ant to say to those who had been invited, 'Come; for all is now ready.' 
But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have 
bought a field, and I go out and see it; I pray you, have me excused.' 
And another said, 'I have bought five yoke of oxen, and I must go to 
examine them; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have 
married a wife, and therefore I cannot come.' So the servant came and 
reported this to his master. Then the householder in anger said to his 
servant, 'Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in 
the poor and maimed and blind and lame.' And the servant said, 'Sir, 
what you commanded has been done, and there is still room.' And the 
master said to the servant, 'Go out to the highways and hedges, and 
compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, 
none of those men who were invited shall taste my banquet. For many 
are called, but few are chosen.'"  

 Όηαλ κεηά απφ ηξία ρξφληα έγηλε εθηαθή ην ιείςαλν ηνπ βξέζεθε 
άζηθην θαη ράξε ζε απηφ ην δείγκα αγηνζχλεο ε εθθιεζία καο ηνλ 
αλαθήξπμε σο άγην ην 1733. Βέβαηα νη Εαθπλζηλνί ηνλ ηηκνχζαλ σο άγην 
πνιχ λσξίηεξα. Σήκεξα ην ιείςαλν ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ βξίζθεηαη ζε 
αζεκέληα ιάξλαθα ζηνλ νκψλπκν λαφ ζηελ Εάθπλζν πνπ είλαη 
αθηεξσκέλνο ζηελ αγηνζχλε ηνπ. 
 Σηελ Εάθπλζν ηηκνχλ ηνλ πξνζηάηε ηνπο Άγην Γηνλχζην δχν 
θνξέο ηνλ ρξφλν. Σηηο 24 Απγνχζηνπ ηηκνχλ ηελ κλήκε ηεο κεηαθνκηδήο 
ηνπ Αγίνπ απφ ηηο Σηξνθάδεο ζηε Εάθπλζν ην 1717 θαη ζηηο 17 
Γεθεκβξίνπ πνπ ηηκνχλ ηελ κέξα ηεο θνίκεζεο ηνπ. Κάζε κία κε ηξηήκεξν 
ενξηαζκφ. 
 
 

ΣΟ ΙΔΡΟΝ ΜΤΣΗΡΙΟΝ  
ΣΟΤ ΔΤΥΔΛΑΙΟΤ 

 

 Τν ηεξφλ Μπζηήξηνλ ηνπ Δπρειαίνπ είλαη ην 
Μπζηήξην ηεο ηάζεσο, δει. ηεο ζεξαπείαο ηεο ςπρήο 
θαη ηνπ ζψκαηνο. Ο Απφζηνινο  Ηάθσβνο ν 
Αδειθφζενο, αλαθέξεη πψο εάλ θάπνηνο είλαη 
αζζελήο, λα πξνζθαιεί ηνπο πξεζβπηέξνπο ηεο 
Δθθιεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα 
ηνλ αιείςνπλ κε ιάδη εηο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ε 

επρή ηνπ ειαίνπ, δει. ην αγηαζκέλν ιάδη πνπ δηαβάδεηαη απφ ηνπο 
πξεζβπηέξνπο θαη κε ηηο επρέο ηνπο, "ζψδεη ηνλ θάκλνληα θαη εγεξεί 
απηφλ" (Καζνι. Δπηζη. Ηαθψβνπ 5, 15).  
 

 Τν ηεξφλ Μπζηήξην ηνπ Δπρειαίνπ ηειείηαη ζην λαφ, κπνξεί φκσο 
λα ηειεζζεί θαη ζηηο θαη' νίθνλ Δθθιεζίεο ησλ πηζηψλ, ζηα ζπίηηα ηνπο. 
Κπξίσο ηειείηαη φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα πγείαο. Πνιινί άλζξσπνη  θαη 
κάιηζηα πηζηνί ελψ αζζελνχλ, εμαληινχλ πξψηα φιεο ηηο ηαηξηθέο 
κεζφδνπο, μερλψληαο ηελ άλσζελ Θετθή επέκβαζε, ηνλ ελ Τξηάδη Θεφ 
καο, δει. δελ μεθηλνχλ πξψηα απφ ην Θεφ, αιιά απφ ηνπο αλζξψπνπο, 
πνπ θαη νη ίδηνη έρνπλ αλάγθε πξσηίζησο ην Θεφ θαη δεπηεξεπφλησο ηηο 
γλψζεηο ηνπο. Μάιηζηα θάπνηνη απφ απηνχο ην αλαγλσξίδνπλ, ιέγνληαο 

ΙΕΡΟΝ  ΑΡΑΝΣΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟΝ 
 

 ΔΕΤΣΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΣΕΣΑΡΣΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΠΕΜΠΣΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 ΑΒΒΑΣΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  
  

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


