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Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῆς
those days and be healed, and not on the sabbath day." Then the
Lord answered him, "You hypocrites! Does not each of you on the
sabbath untie his ox or his donkey from the manger, and lead it
away to water it? And ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen years, be loosed from this
bond on the sabbath day?" As he said this, all his adversaries
were put to shame; and all the people rejoiced at all the glorious
things that were done by him.

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 πσρίδων
12 Γεκεμβρίοσ
Ο άγηνο Σππξίδσλ επίζθνπνο
Τξηκπζνύληνο, ν ζαπκαηνπξγόο θαηαγόηαλ
από ηελ Κύπξν θαη έδεζε θαηά ηνλ 4ν κ.Χ.
αηώλα, ζηα ρξόληα ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ
θαη ηνπ πηνύ ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Μόξθσζε
γξακκαηηθή δελ είρε θαη αξρηθά ήηαλ
βνζθόο πξνβάησλ. Ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε
πνιιέο αξεηέο, απιόο ζηνπο ηξόπνπο,
ηαπεηλόο, πξάνο, ειεήκνλαο θαη πνιύ θηιόμελνο. Νπκθεύηεθε θαη
απέθηεζε ζπγαηέξα, Εηξήλε ζην όλνκα.
Μεηά ην ζάλαην ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ιόγσ ησλ πνιιώλ
αξεηώλ ηνπ θαη ηεο αγηόηεηαο ηνπ βίνπ ηνπ, ρεηξνηνλήζεθε
επίζθνπνο Τξηκπζνύληνο Κύπξνπ θαη έηζη έγηλε πνηκέλαο ινγηθώλ
πξνβάησλ. Αλαδείρηεθε αιεζηλόο πνηκέλαο θαη όιν ην πνίκληό
ηνπ ηνλ ζεβόηαλ εμαηξεηηθά, θαζώο κάιηζηα έβιεπε ηνλ ήπην
ραξαθηήξα ηνπ, ηελ απιόηεηά ηνπ θαη ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ
ηνπ πνπ ζπλνδεπόηαλ πνιιέο θνξέο θαη από ζαπκαηνπξγηθέο
ελέξγεηεο.
Ο Σππξίδσλ έιαβε κέξνο ζηελ Α’ Οηθνπκεληθή Σύλνδν

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΓΩΝΟ
ΠΔΜΠΣΗ 12 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ
Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία: 8:00 - 10:00 π.μ.
ζηό Καθολικό ηῆς Ἱερᾶς Παηριαρτικῆς Μονῆς

πνπ έγηλε ζηε Νίθαηα ηεο Μ. Αζίαο ην 325 θαη
απνζηόκσζε κε ηα απιά ηνπ ιόγηα ηνπο νπαδνύο
ηνπ Αξείνπ, πνπ είραλ κεγάιε ηδέα γηα ηε ζνθία ηνπο.
Η ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη πσο «όηαλ ελ ηε Α’
Οηθνπκεληθή Σύλνδν ζπλεδεηείην ην ηξηζππόζηαηνλ
ηνπ Θενύ, ν απιντθόο αιι’ επζεβέζηαηνο αλήξ
ήξπαζελ ελ θεξακίδηνλ, ην
ζπλέζθημελ εηο ηελ δεμηάλ ελώπηνλ ηνπ καηαηόθξνλνο
Αξείνπ θαη ...σ ηνπ ζαύκαηνο! άλσζελ εμεπήδεζε
ππξ, θάησζελ έξξεπζελ ύδσξ, εηο δε ηελ θιεηζηήλ παιάκελ
απέκεηλελ ν ρνπο, ηξία ζπζηαηηθά αρσξίζησο ελσκέλα εηο ηελ κίαλ
θέξακνλ»
Ο Άγηνο Σππξίδσλ δελ ήηαλ κόλν νκνινγεηήο ήηαλ θαη
ζαπκαηνπξγόο. Τα ζαύκαηα ηνπ αγίνπ ζπλερίδεη λα επηηειεί ην ηεξό
ηνπ ιείςαλν, ην νπνίν γηα πνιιά ρξόληα βξηζθόηαλ ζηελ παηξίδα
ηνπ ηελ Κύπξν. Καηά ηα κέζα όκσο ηνπ 7νπ αηώλα, ιόγσ ησλ
βαξβαξηθώλ επηδξνκώλ, κεηαθέξζεθε ζηελ Κσλ/πνιε. Λίγν πξηλ
από ηελ άισζε ηεο Πόιεο από ηνπο Τνύξθνπο ν ηεξέαο Γεώξγηνο
Καινραηξέηεο βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξερε ε Πόιε έιαβε
από ην λαό, όπνπ ππεξεηνύζε, ηα ιείςαλα ηνπ αγίνπ Σππξίδσλα
θαη ηεο αγίαο Θενδώξαο, ηεο απηνθξάηεηξαο, θαη κέζσ ηεο Σεβξίαο
έθηαζε ζηελ Άξηα θαη από εθεί θαηέιεμε ζηελ Κέξθπξα θαηά
ην έηνο 1460.
Τν ηεξό ιείςαλν ηνπ αγίνπ Σππξίδσλα, κνινλόηη έρνπλ
πεξάζεη 1500 θαη πιένλ ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, ζώδεηαη
νιόζσκν, δηαηεξώληαο θαη απηή αθόκε ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ
δέξκαηνο θαη εμαθνινπζώληαο θαη ζήκεξα λα είλαη πεγή
ζαπκάησλ γηα ηνπο πηζηνύο.
Η κλήκε ηνπ Αγίνπ ηηκάηαη ζηηο 12 Δεθεκβξίνπ.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ
Ι΄ ΛΟΥΚΑ (ιγ’ 10-17)
Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ,῏Ηλ δὲ δηδάζθσλ ἐλ κηᾷ ηῶλ ζπλαγσγῶλ
ἐλ ηνῖο ζάββαζη. θαὶ ἰδνὺ γπλὴ ἦλ πλεῦκα ἔρνπζα ἀζζελείαο ἔηε
δέθα θαὶ ὀθηώ, θαὶ ἦλ ζπγθύπηνπζα θαὶ κὴ δπλακέλε ἀλαθῦςαη εἰο
ηὸ παληειέο.ἰδὼλ δὲ αὐηὴλ ὁ ᾿Ιεζνῦο πξνζεθώλεζε θαὶ εἶπελ
αὐηῇ· γύλαη, ἀπνιέιπζαη ηῆο ἀζζελείαο ζνπ· θαὶ ἐπέζεθελ αὐηῇ
ηὰο ρεῖξαο· θαὶ παξαρξῆκα ἀλσξζώζε θαὶ ἐδόμαδε ηὸλ
Θεόλ. ἀπνθξηζεὶο δὲ ὁ ἀξρηζπλάγσγνο, ἀγαλαθηῶλ ὅηη ηῷ
ζαββάηῳ ἐζεξάπεπζελ ὁ ᾿Ιεζνῦο, ἔιεγε ηῷ ὄριῳ· ἓμ ἡκέξαη εἰζὶλ
ἐλ αἷο δεῖ ἐξγάδεζζαη· ἐλ ηαύηαηο νὖλ ἐξρόκελνη ζεξαπεύεζζε, θαὶ

ΙΕΡΟΝ ΑΡΑΝΣΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟΝ






ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΗ
ΣΡΙΣΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
ΑΒΒΑΣΟ 14 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.
κὴ ηῇ ἡκέξᾳ ηνῦ ζαββάηνπ. ἀπεθξίζε νὖλ αὐηῷ ὁ
Κύξηνο θαὶ εἶπελ· ὑπνθξηηά, ἕθαζηνο ὑκῶλ ηῷ
ζαββάηῳ νὐ ιύεη ηὸλ βνῦλ αὐηνῦ ἢ ηὸλ ὄλνλ ἀπὸ
ηῆο θάηλεο θαὶ ἀπαγαγὼλ πνηίδεη; ηαύηελ δέ,
ζπγαηέξα ᾿Αβξαὰκ νὖζαλ, ἣλ ἔδεζελ ὁ ζαηαλᾶο
ἰδνὺ δέθα θαὶ ὀθηὼ ἔηε, νὐθ ἔδεη ιπζῆλαη ἀπὸ ηνῦ
δεζκνῦ ηνύηνπ ηῇ ἡκέξᾳ ηνῦ ζαββάηνπ; θαὶ ηαῦηα ιέγνληνο αὐηνῦ
θαηῃζρύλνλην πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη αὐηῷ, θαὶ πᾶο ὁ ὄρινο
ἔραηξελ ἐπὶ πᾶζη ηνῖο ἐλδόμνηο ηνῖο γηλνκέλνηο ὑπ᾿ αὐηνῦ.

SUNDAY GOSPEL
10th Sunday of Luke
The Gospel of Luke 13:10-17
At that time, Jesus was teaching in one of the synagogues
on the sabbath. And there was a woman who had a spirit of infirmity for eighteen years; she was bent over and could not fully
straighten herself. And when Jesus saw her, he called her and
said to her, "Woman, you are freed from your infirmity." And he
laid his hands upon her, and immediately she was made straight,
and she praised God. But the ruler of the synagogue, indignant
because Jesus had healed on the sabbath, said to the people,
"There are six days on which work ought to be done; come on

