ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝA ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως
† ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΜΑ
† ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
† ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
κνύει Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (381). Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος τον αναγνώρισε ως Πρόεδρό της. Όμως
μια μερίδα επισκόπων τον αντιπολιτεύεται για ευτελή
λόγο. Τότε ο Γρηγόριος, αηδιασμένος, δηλώνει τη
παραίτησή του, αναχωρεί στη γενέτειρά του Αριανζό
και τελειώνει με ειρήνη τη ζωή του, το 390.
Άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα φιλοσοφημένα 408 ποιήματά του 18.000 περίπου στίχων. Είναι από τα μεγαλύτερα πνεύματα του Χριστιανισμού
και από τους λαμπρότερους αθλητές της ορθόδοξης πίστης.
Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου,
στο Άγιο Όρος. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου.των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην
μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό, κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες ακόμη και από
τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν, καθώς ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του Αρειανισμού.
Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373.
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Κυριακή ΙB’Λουκᾶ
12th Sunday of Luke
Ο Άγιος Ευθύμιος
20 Ιανουαρίου

Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο,
αφού η μητέρα του ήταν στείρα. Οι γονείς
του Παύλος και Διονυσία υπήρξαν πολύ
ευσεβείς. Έμεινε σε πολύ μικρή ηλικία
ορφανός από τον πατέρα του, αλλά ο ευσεβής επίσκοπος Ευτρώιος διέκρινε τα
πλούσια χαρίσματα του παιδιού και το
βοήθησε να σπουδάσει. Στη συνέχεια χειροτονείται διάκονος και ιερέας. Για τον
ενάρετο και ανεπίληπτο βίο του, την εγκράτεια και την άσκησή του κρίνεται άξιος
να αναλάβει τη διοίκηση του μοναστηριού της Μελιτηνής. Το 406
ολοκληρώνεται ο πόθος του να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους
όπου κι εκεί διακρίνεται για τα πάμπολλα πνευματικά του χαρίσματα,
με αποτέλεσμα οι μοναχοί των ησυχαστηρίων να τον εκλέξουν ηγούμενο. Ο άγιος χρησιμοποίησε τη νέα θέση του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινώντας συστηματική ιεραποστολική δράση μεταξύ
των αραβικών πληθυσμών, καρπός της οποίας ήταν η

ΤΗΝ KYΡΙΑΚΗ 27 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία,
θά γίνει ἡ σχολική ἑορτή
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Σᾶς περιμένουμε ὅλους!

ένταξη πολλών Αράβων στην ορθόδοξη πίστη. Αξιώθηκε να κάνει
πολλά θαύματα και κοιμήθηκε οσιακά σε βαθύ γήρας. Για την όλη
του πνευματική παρουσία ονομάσθηκε Μέγας.

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
25 Ιανουαρίου

Γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας, από
τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού (†1η
Ιανουαρίου) και την Νόννα (†5 Αυγούστου).
Έχει δύο αδέρφια: τον Καισάρειο και τη
πασίγνωστη για την ευσέβειά της αδερφή
Γοργονία. Στη Ναζιανζό, διδάσκεται τη
στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στη
Καισάρεια, όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μ. Βασίλειο. Έπειτα, πηγαίνει
κοντά σε περίφημους διδασκάλους της
ρητορικής στη Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια και, τέλος, στα Πανεπιστήμια της
Αθήνας. Οι σπουδές του διήρκεσαν 13 ολόκληρα χρόνια (από 17
έως 30 ετών).
Μετά τις σπουδές στην Αθήνα ο Γρηγόριος επιστρέφει στη
πατρίδα του μονολότι του πρόσφεραν έδρα Καθηγητή Πανεπιστημίου. Εκεί, ο πατέρας του, επίσκοπος Ναζιανζού, τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος προτιμά την ησυχία του αναχωρητηρίου στο Πόντο, κοντά στο φίλο του Βασίλειο, για περισσότερη
άσκηση στη πνευματική ζωή.
Μετά, όμως, από θερμές παρακλήσεις των δικών του, επιστρέφει στην πατρίδα του και μπαίνει στην ενεργό δράση της Εκκλησίας. Στα 43 του χρόνια ο Θεός τον ανύψωσε στο επισκοπικό
αξίωμα. Έδρα του ορίστηκε η περιοχή των Σασίμων την οποία ποτέ
δεν ποίμανε λόγω των Αρειανών κατοίκων της.
Όμως, ο θάνατος έρχεται να πληγώσει τη ψυχή του, με
αλλεπάλληλους θανάτους συγγενικών προσώπων. Πρώτα του αδερφού του Καισαρείου, έπειτα της αδερφής του Γοργονίας, μετά
του πατέρα του και, τέλος, της μητέρας του Νόννας. Μετά απ’ αυτές
τις θλίψεις, η θεία Πρόνοια τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη
(378), όπου υπερασπίζεται με καταπληκτικό τρόπο την Ορθοδοξία
και χτυπά καίρια τους Αρειανούς, που είχαν πλημμυρίσει την Κωνσταντινούπολη.
Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Όλοι οι ναοί της Βασιλεύουσας ήταν στα χέρια των αιρετικών. Όμως ο Άγιος δεν απελπίζεται. Μετατρέπει ένα δωμάτιο στο σπίτι που τον φιλοξενούσαν σε
ναό και του δίνει συμβολικό όνομα. Ονομάζει το ναό Αγία Αναστασία δείγμα ότι πίστευε στην ανάσταση της Ορθόδοξης Πίστης.
Οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Οι αιρετικοί ανεβασμένοι πάνω στις σκεπές των σπιτιών του πετούν πέτρες και έτσι ο Άγιος
Γρηγόριος δοκιμάζεται πολύ. Στο ναό της Αγίας Αναστασίας εκφω-

Παρασκευή 25 Ἰανουαρίου:

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου
Σάββατο 26 Ἰανουαρίου:
7:30 - 9:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
8:00 - 11:30 τό πρωί:
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

Κάθε Τετάρτη
7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις.

SUNDAY GOSPEL
12th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 17:12-19

At that time, as Jesus entered a village, He was met by ten
lepers, who stood at a distance and
lifted up their voices and said:
"Jesus, Master, have mercy on us."
When He saw them He said to them,
"Go and show yourselves to the
priests." And as they went they
were cleansed. Then one of them,
when he saw that he was healed, turned back, praising God
with a loud voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving Him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus:
"Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one
found to return and give praise to God except this foreigner?" And He said to him: "Rise and go your way; your
faith has made you well."
νεί τους περίφημους πέντε θεολογικούς λόγους που του έδωσαν
δίκαια τον τίτλο του Θεολόγου.
Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, ο Μ. Θεοδόσιος τον αναδει-

