ΜΝΗΜΟΤΝΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ & ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΒΡΤΩΝΙΔΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-————————————

(Μνημόσυνα παραγγελθέντα ἕως τήν Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου)

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

PRAYER TO THE MOST
HOLY THEOTOKOS
Every Wednesday
7:00 - 8:30 p.m.

ΓΔΤΣΔΡΟ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ
άββατο 5 Μαρτίοσ

Θεία Λειτοσργία καί
Ἁγιορείτικο Μνημόσσνο

 8:00-10:00 π.μ. : Ὄρθρος & Θ. Λειτοσργία
 10:00-11:00 π.μ.: Μνημόσσνο
Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα τῶν
κεκοιμημένων σσγγενῶν σας
γιά νά μνημονεσθοῦν τά Φστοσάββατα.

days of the Souls are held. This is a special commemoration on this
and the next two Saturdays, when the Church offers a Divine Liturgy
and Memorial Service for the departed faithful. This is considered a
universal commemoration of the dead. It is closely related to the
theme of the Sunday of the Last Judgment since the services focus
on the Second Coming of Christ and the resurrection of the dead.
Through the memorial services, the Church is commending to God all
who have departed and who are now awaiting the Last Judgment.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ
Ἡ ΠΑΡΕΛΑΗ στήν Πέμπτη Λεωυόρο θά γίνει τήν Κσριακή
27 ΜΑΡΣΙΟΤ καί ἡ Ι. Πατριαρτική Μονή θά σσμμετάστει,
ὅπως κάθε τρόνο. Παρακαλοῦμε σημειώσατε
τήν ἡμερομηνία στό ἡμερολόγιό σας.

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
Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας

Κσριακή τῶν Ἀπόκρεω
Meatfare Sunday
Η ηξίηε Κπξηαθή ηνπ
Τξησδίνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην πην
θνβεξό γεγνλόο ηεο αλζξώπηλεο
ηζηνξίαο, ζηε κέιινπζα Κξίζε, σο
απαξαίηεηνο πξνβιεκαηηζκόο ησλ
πηζηώλ απηή ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν.
Η κέιινπζα Κξίζε είλαη
ζεκειηώδεο πίζηε ηεο ρξηζηηαληθήο
δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζα επηζπκβεί
ζην ηέινο απηνύ ηνπ πξόζθαηξνπ
θόζκνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζαθέζηαηα
ζην επαγγέιην ηνπ Μαηζαίνπ (25,3146). Ο Κύξηνο, ιίγν πξηλ ην πάζνο
Τνπ, νκηιώληαο γηα ηα έζραηα θαη
κεηά ηηο παξαζηαηηθέο παξαβνιέο
ησλ δέθα παξζέλσλ θαη ησλ
ηαιάλησλ είπε πσο, όηαλ έξζεη ν
Ίδηνο ζηε Δεύηεξε θαη θνβεξή παξνπζία Τνπ «ελ ηε δόμε απηνύ θαη
πάληεο νη άγηνη άγγεινη κεη' απηνύ, ηόηε θαζίζεη επί ζξόλνπ δόμεο
απηνύ, θαη ζπλαρζήζεηαη έκπξνζζελ απηνύ πάληα ηα έζλε, θαη
αθνξηεί απηνύο απ' αιιήισλ ώζπεξ ν πνηκήλ αθνξίδεη ηα πξόβαηα
από ησλ εξηθίσλ, θαη ζηήζεη ηα κελ πξόβαηα εθ δεμηώλ απηνύ, ηα δε
εξίθηα εμ επσλύκσλ. Τόηε εξεί ν βαζηιεύο ηνηο εθ δεμηώλ απηνύ΄ δεύηε
νη επινγεκέλνη ηνπ παηξόο κνπ, θιεξνλνκήζαηε ηελ εηνηκαζκέλελ
πκίλ βαζηιείαλ από θαηαβνιήο θόζκνπ. Επείλαζα γαξ, θαη εδώθαηέ
κνη θαγείλ, εδίςεζα, θαη επνηίζαηέ κε, μέλνο ήκελ, θαη ζπλεγάγεηέ
κε, γπκλόο, θαη πεξηεβάιεηέ κε, εζζέλεζα, θαη επεζθέςαζζέ κε, ελ
θπιαθή ήκελ, θαη ήιαζαηε πξνο κε. Τόηε απνθξηζήζνληαη απηώ νη
δίθαηνη ιέγνληεο΄ Κύξηε πόηε ζε είδνκελ πεηλόληα θαη εζξέςακελ, ή
δηςώληα θαη επνηίζακελ; Πόηε ζε είδνκελ μέλνλ θαη ζπλεγάγνκελ, ή

γπκλόλ θαη πεξηεβάινκελ; Πόηε ζε είδνκελ αζζελή ή ελ θπιαθή, θαη
ήιζνκελ πξνο ζε; Καη απνθξηζείο ν βαζηιεύο εξεί απηνίο΄ ακήλ ιέγσ
πκίλ , εθ' όζνλ επνηήζαηε ελί ηνύησλ ησλ αδειθώλ κνπ ησλ
ειαρίζησλ, εκνί επνηήζαηε. Τόηε εξεί θαη ηνηο εμ' επσλύκσλ΄
πνξεύεζζε απ' εκνύ νη θαηεξακέλνη εηο ην ππξ ην αηώληνλ ην
εηνηκαζκέλνλ ησ δηαβόισ θαη ηνηο αγγέινηο απηνύ. Eθ' όζνλ νπθ
επνηήζαηε ελί ηνύησλ ησλ ειαρίζησλ, νπδέ εκνί επνηήζαηε. Καη
απειεύζνληαη νύηνη εηο θόιαζηλ αηώληνλ, νη δε δίθαηνη εηο δσήλ
αηώληνλ» (Μαηζ.25,31-46).
Η κέιινπζα θξίζε είλαη αλαπόθεπθηε θαη απνξξέεη από ηελ
απόιπηε δηθαηνζύλε ηνπ Θενύ. Τελ παξέιεπζε απηνύ ηνπ θζαξηνύ
θαη ηξαπκαηηζκέλνπ από ηελ ακαξηία θόζκνπ ζα επηζθξαγίζεη ε
κεγάιε θαη αδέθαζηε θξίζε ηνπ Χξηζηνύ, σο απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ είζνδν ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα ηεο βαζηιείαο
ηνπ Θενύ. Οη άλζξσπνη, σο ειεύζεξα όληα, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ
ζηε βαζηιεία ηνπ Χξηζηνύ αλάινγα κε ηε δηθή ηνπο επηινγή ζε απηή
ηε δσή. Ύςηζην θξηηήξην ηεο θξίζεσο ζα είλαη ε ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο. Η ζεηηθή ή
ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπο ζα θξίλεη ηειηθά αλ ζα είλαη θιεξνλόκνη ηεο
βαζηιείαο ηνπ Θενύ, ή ζα είλαη πξννξηζκέλνη λα ξηρηνύλ ζηελ αηώληα
θόιαζε, όπνπ «εθεί έζηαη ν θιαπζκόο θαη ν βξπγκόο ησλ
νδόλησλ» (Μαηζ.24,51).
Η ελζύκεζε ηεο θνβεξήο κειινύζεο Κξίζεσο ζηελ αξρή
ηνπ Τξησδίνπ είλαη απαξαίηεηε, δηόηη απώηεξνο ζθνπόο ηνπ όινπ
πλεπκαηηθνύ αγώλα καο είλαη λα βξεζνύκε εθ δεμηώλ ηνπ Δεζπόηε
Χξηζηνύ, θαηά ηε κεγάιε Kξίζε. Απηό είλαη απνηππσκέλν θάιιηζηα
ζηελ ππέξνρε πκλσδία ηεο εκέξαο. Οη άγηνη πκλνγξάθνη ζπλέζεζαλ
δηδαθηηθόηαηα ηξνπάξηα, ηα νπνία πξνηξέπνπλ ηνπο πηζηνύο λα
ζπλαηζζαλζνύλ ηελ επεξρόκελε βεβαία θαη θνβεξή Κξίζε. Σε έλα
από απηά ςάιινπκε: «Τελ θνβεξάλ ηεο θξίζεσο, θαη αξξήηνπ ζνπ
δόμεο, εκέξαλ ελζπκνύκελνο, θξίηησ, Κύξηε, όισο θαη ηξέκσλ θόβσ
θξαπγάδσ΄ Επί γεο όηαλ έιζεο, θξίλαη, Χξηζηέ, ηα ζύκπαληα, ν Θεόο
κεηά δόμεο, ηόηε νηθηίξκσλ, από πάζεο ξύζαί κε ηηκσξίαο, εθ δεμηώλ
ζνπ, Δέζπνηα, αμηώζαο κε ζηήλαη».

Orthodox Christian Celebration
of the Feast of the Last Judgment
The commemoration for this Sunday is taken from the parable
of our Lord Jesus Christ concerning his Second Coming and the Last
Judgment of all, both the living and the dead. In Matthew 25:31-46,
Christ speaks about what will happen at this specific point in time when
He will “come in His glory, and all the holy angels with Him” (v. 31).
The Sunday of the Last Judgment is commemorated with the
Divine Liturgy of Saint John Chrysostom, which is preceded by the
Matins service. A Great Vespers is conducted on Saturday evening.

Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μομή

Ὁσίας Εἰρήμης Χρυσοβαλάμτου
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105 * (718) 626-6225

Πρόσκλησις
Τήν

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
27 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011
ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
θά προσφερθεῖ

ΓΕΤΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Πρός Σιμήν τοῦ

ΗΓΟΤΜΕΝΕΤΟΝΣΟ
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς

Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Υιλομηλίου κ. Ἠλία.
στήν Κοινοτική Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους σας νά μᾶς τιμήσετε
μέ τήν παρουσία σας καί νά λάβετε τήν
εὐχή καί εὐλογία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

The hymns of the Triodion for this day are added to the usual prayers
and hymns of the weekly commemoration of the Resurrection of Christ.
The naming of the Sunday is related to the reading of the story from the
Gospel at the Divine Liturgy.
Scripture readings for the Sunday of the Last Judgment are:
At the Orthros (Matins): The prescribed weekly Gospel reading. At the
Divine Liturgy: I Corinthians 8:8-9:2; Matthew 25:31-46.
The Sunday of the Last Judgment is also known as Meatfare
Sunday. This is the last day that meat can be eaten before the Lenten
fast. Dairy products are allowed on each day of this week, even
Wednesday and Friday. The next Sunday is the Sunday of Cheesefare,
It is the last day that dairy products can be eaten prior to the commencement of Great Lent.
On the Saturday before this Sunday, the first of three Satur-

