ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝA ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ˇ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΣΙΜΗ
ˇ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ
ˇ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑΝΙΤΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν

Ἱερά Πατριαρχική Μονή

Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
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
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(Μνημόσυνα παραγγελθέντα ἕως τήν Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου)

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
Κάθε Τετάρτη 7:00 ‐ 8:30 μ.μ.

Ο Άγιος Φώτιος

PRAYER TO THE MOST
HOLY THEOTOKOS

ο Ισαπόστολος
και Ομολογητής
Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως

Every Wednesday
7:00 ‐ 8:30 p.m.
to Boris, the Sovereign of Bulgaria, in which he set forth for him the history and teachings of the Seven Ecumenical Councils. Having tended the
Church of Christ in holiness and in an evangelical manner, and with fervent zeal having rooted out all the tares of every alien teaching, he departed to the Lord in the Monastery of the Armenians on February 6, 891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1.

Τήν ἐπόμενη Κυριακή 13 Φεβρουαρίου ἀρχίζει το
ΤΡΙΩΔΙΟ (Τελώνου καί Φαρισαίου).

2.

Το ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ εἶναι τό Σάββατο
26 Φεβρουαρίου. Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα
τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν σας γιά νά μνημονευθοῦν
καί τά τρία Ψυχοσάββατα.

3.

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου
Sunday February 6

Ἡ ΠΑΡΕΛΑΣΗ στήν Πέμπτη Λεωφόρο θά γίνει τήν
Κυριακή 27 ΜΑΡΤΙΟΥ καί ἡ Ι. Πατριαρχική Μονή θά
συμμετάσχει, ὅπως κάθε χρόνο. Παρακαλοῦμε
σημειώσατε τήν ἡμερομηνία στό ἡμερολόγιό σας.

Υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα
του 9ου αιώνος. Καταγόταν από επιφανή,
αλλά και ευσεβή οικογένεια της
Κωνσταντινουπόλεως. Σύμφωνα με τον
ιερό Συναξαριστή, ο πατέρας του
διακρινόταν για την ορθή πίστη του, η δε μητέρα του υπήρξε
υπερβολικά φιλόθεος και φιλάρετος. Ο ίδιος ο άγιος, στην 145η
επιστολή του, πλέκει το εγκώμιο στους γονείς του και λέγει ότι
απέθαναν και οι δυο τους ως ομολογητές. Σπούδασε ελληνική
φιλολογία, ρητορική, ιατρική και προσέφερε πάρα πολλά στην
Εκκλησία και την παιδεία. Αναδείχθηκε σπουδαίος διδάσκαλος, αλλά
και έξοχος γιατρός, ο οποίος μπορούσε και κατασκεύαζε φάρμακα
πολύ ευεργετικά.
Σε μια περίοδο κρίσιμη για την βυζαντινή αυτοκρατορία
ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, τον

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου
8:00 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.

οποίο και λάμπρυνε. Η Εκκλησία ταλανιζόταν από έριδες και
φανατισμούς. Οι οπαδοί του έκπτωτου Πατριάρχη Ιγνατίου,
προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στον θρόνο διώχνοντας τον
Φώτιο. Ο φράγκος πάπας της Ρώμης Νικόλαος δεν τον αναγνώρισε
ως κανονικό Πατριάρχη, όχι γιατί ήθελε το Ιγνάτιο ή ότι τον
ενδιέφεραν τα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Αυτό που στην πραγματικότητα επεδίωκε ήταν να επαναφέρη το
θέμα του “πρωτείου”, δηλαδή ότι ο πάπας έχει το πρωτείο, όχι τιμής,
αλλά εξουσίας έναντι των άλλων Εκκλησιών, ως διάδοχος του
Αποστόλου Πέτρου. Επίσης εποφθαλμιούσε την περιφέρεια του
Ιλλυρικού. Ήθελε να υποτάξη τους Βουλγάρους και γι’ αυτό είχε
αποστείλη εκεί φράγκους ιεραποστόλους. Η περιοχή αυτή όμως
ανήκε στην δικαιοδοσία του Κωνσταντινουπόλεως. Ο Φώτιος, όπως
ήταν φυσικό αντέδρασε αστραπιαία. Οργάνωσε Ορθόδοξες
ιεραποστολές προς τους Σλάβους με επικεφαλής τον μαθητή του
Κύριλλο και τον αδελφό του Μεθόδιο. Οι φράγκοι αναγκάστηκαν να
φύγουν και τότε ο Νικόλαος οργισμένος τον πολέμησε με λύσσα. Και
όπως θα δούμε στην συνέχεια, οι φράγκοι τον πολέμησαν και πολλά
χρόνια μετά τον θάνατό του.
Ο Φώτιος όμως ήξερε να αντιμετωπίζη τα θέματα με
ψυχραιμία, αλλά και με πρόγραμμα και στρατηγική. Γνώριζε πολύ
καλά το τί ήθελε, αλλά επίσης γνώριζε και το πώς να το
πραγματοποιήση. Ως αληθινός ηγέτης, προπορευόταν των
γεγονότων.
Ήρθη στο ύψος των κρισίμων τότε περιστάσεων και
συνέβαλε τα μέγιστα στην ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχει
μεγαλύτερο αμάρτημα από την διάσπαση της ενότητος των μελών
της Εκκλησίας. Κατά κοινή ομολογία, υπήρξε μεγάλος Ιεράρχης και
οικουμενικός διδάσκαλος. Ήταν φορεύς της ελληνορθόδοξης
παράδοσης και παιδείας, η οποία δεν έχει στόχο της την μετάδοση
απλώς και μόνο κάποιων γνώσεων, αλλά ασχολείται προσωπικά με
τον άνθρωπο, με τον όλο άνθρωπο, ως ψυχοσωματική ύπαρξη και
αγωνίζεται να τον βοηθήση και να δώση λύση στα μεγάλα
υπαρξιακά του προβλήματα και τις αναζητήσεις του.

St. Photios, Patriarch of Constantinople
As for the thrice-blessed Photius, the great and most resplendent
Father and teacher of the Church, the Confessor of the Faith and Equal to
the Apostles, he lived during the years of the emperors Michael (the son of
Theophilus), Basil the Macedonian, and Leo his son. He was the son of
pious parents, Sergius and Irene, who suffered for the Faith under the
Iconoclast Emperor Theophilus; he was also a nephew of Saint Tarasius,
Patriarch of Constantinople (see Feb. 25). He was born in Constantinople,
where he excelled in the foremost imperial ministries, while ever practicing
a virtuous and godly life. An upright and honorable man of singular learning and erudition, he was raised to the apostolic, ecumenical, and patriar-

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου


6:00 μ.μ. Ἑσπερινός καί
Παράκλησις.

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου


8:00 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος &
Θεία Λειτουργία.

Ο Αγιος Χαράλαμπος ήταν Ιερέας
στη Μαγνησία της Μ. Ασίας. Ή ζωή του
ήταν μια συνεχής υπηρεσία αφοσίωσης στο
Χριστό και αγάπης προς τον πλησίον. Όταν το 198 ό Σεπτίμιος
Σεβήρος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Χριστιανών, ό έπαρχος
Λουκιανός έφερε μπροστά του το Χαράλαμπο και τον απείλησε ότι
θα τον βασάνιζε πολύ σκληρά, για να αρνηθεί το Χριστό. Ό γέροντας
Ιερέας χαμογέλασε και απάντησε: "Εμείς οϊ χριστιανοί, είμαστε
εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους, όπως οι γενναίοι
στρατιώτες δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο κρεβάτι, αλλά τον
δοξασμένο της μάχης. Σε μένα υπάρχουν τα γηρατειά, αλλά να
μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες το πάν είναι ή ψυχή, ή
αποφασιστικότητα, ή αυταπάρνηση. Αυτά δεν πέφτουν με την
ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθηρά και νέα. Αμφιβάλλεις, έπαρχε;
Δοκίμασε. Και θα δεις ότι με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού
θα κουρασθούν όλοι οι ακμαίοι δήμιοι σου , χωρίς ό ιερέας
Χαράλαμπος να ζητήσει την επιείκεια σου". Εκνευρισμένος από τα
λόγια αυτά ό έπαρχος, διατάζει και τον γδέρνουν ζωντανό. Αυτός,
όμως, αντί να σπαράζει από τον πόνο, δοξολογούσε το Θεό για την
αντοχή πού του έδινε. Τότε πολλοί δήμιοι, πού έβλεπαν αυτό το
θαύμα, πίστεψαν στο Χριστό. Φοβισμένος ό έπαρχος τον άφησε
ελεύθερο. Αργότερα ό ίδιος ό Σεβήρος, μη μπορώντας να τα βγάλει
πέρα μαζί του, τον αποκεφάλισε σε ηλικία 113 ετών.
chal throne of Constantinople in the year 857.
The many struggles that this thrice-blessed one undertook for the
Orthodox Faith against the Manichaeans, the Iconoclasts, and other heretics,
and the attacks and assaults that he endured from Nicholas I, the haughty
and ambitious Pope of Rome, and the great persecutions and distresses he
suffered, are beyond number. Contending against the Latin error of the filioque, that is, the doctrine that the Holy Spirit proceeds from both the Father
and the Son, he demonstrated clearly with his Mystagogy on the Holy Spirit
how the filioque destroys the unity and equality of the Trinity. He has left us
many theological writings, panegyric homilies, and epistles, including one

