
must stay at your house today." So he made haste and came down, 
and received him joyfully. And when they saw it they all murmured, 
"He has gone in to be the guest of a man who is a sinner." And 
Zacchaios stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of my 
goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of any-
thing, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation 
has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the 
Son of man came to seek and to save the lost."  

ΔΛΛΗΝΙΚA ΥΟΛΔΙA  
ΑΓΙΑ ΔΙΡΗΝΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

 

Ἀναγνφριζμένα ἀπό ηό  
Ὑποσργεῖο Παιδείας ηῆς Ἑλλάδας 

 

Παηδηθόο Σηαζκόο - Πξνλεπηαγσγείν  
 

Καζεκεξηλά Γεπη. – Παξαζθ. 9:00 π.κ. –5:00 κ.κ. 
 

Νεπηαγσγείν – Γεκνηηθό – Γπκλάζην 
  

Ἀπνγεπκαηηλό θαζεκεξηλό  
Γεπηέξα – Παξαζθεπή 2:45 - 5:00 κ.κ. 
θαί θάζε Σάββαην 9:00 π.κ. – 1:00 κ.κ. 

 

Μαζήκαηα Ἑιιεληθῶλ παξαδνζηαθῶλ Χνξῶλ  

 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

† ΓΕΩΡΓΙΟΤ FLORICA   

† ΕΙΡΗΝΗ ΚΤΡΙΩΣΗ   
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή Μνλή ζᾶο πξνζθαιεῖ ζέ   
 

ΠΛΟΤΙΟ ΓΔΤΜΑ   
ΣHN ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ  

23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014 
 

2:00 ηό κεζεκέξη, ζηήλ αἴζνπζα ηνῦ Νανῦ.   
 

Δἰζθνξά: $20   
Τά ἔζοδα θά διαηεθοῦν γιά ηά ἔργα ηῆς I. Μονῆς  

καί γιά ηό Ἑλληνικό Σχολεῖο. 

 

Ανακομιδή Ιερών Λειυάνφν  
Αγιοσ Ιφάννοσ ηοσ Υρσζοζηόμοσ  

27 Ιανοσαρίοσ 
 

 Ο κεγάινο απηόο παηέξαο θαη 
δηδάζθαινο ηεο Αλαηνιηθήο Οξζόδνμεο 
Δθθιεζίαο γελλήζεθε ζηελ Αληηόρεηα ην 
347 κ.Χ.(θαηά άιινπο ην 354 κ.Χ.). 
Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν ζηξαηεγόο Σεθνύλδνο 
θαη κεηέξα ηνπ ε Αλζνύζα. Γξήγνξα έκεηλε 
νξθαλόο από παηέξα, θαη ε κεηέξα ηνπ - 
ρήξα ηόηε 20 εηώλ - ηνλ αλέζξεςε θαη ηνλ 
κόξθσζε θαηά ηνλ θαιύηεξν ρξηζηηαληθό 
ηξόπν. Ήηαλ επθπέζηαην κπαιό θαη 
ζπνύδαζε πνιιέο επηζηήκεο ζηελ 
Αληηόρεηα - θνληά ζηνλ ηόηε δηάζεκν 
ξήηνξα Ληβάληα - αιιά θαη ζηελ Αζήλα, 
καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν Μέγα Βαζίιεην. Όηαλ απνπεξάησζε 
ηηο ζπνπδέο ηνπ, επαλήιζε ζηελ Αληηόρεηα θαη απνζύξζεθε 

 

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   
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Κυριακή ΙE’Λουκᾶ 

15th Sunday of Luke  

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

 

ΣΗΝ KYΡΙΑΚΗ 26 IANOΤΑΡΙΟΤ   
 

Ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία,   

θά γίνει ἡ σχολική ἑορτή  

τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν καί ἡ κοπή τῆς 

Βασιλόπιτας τοῦ σχολείου.  

Σᾶς περιμένουμε ὅλους!  



ζηελ έξεκν γηα πέληε ρξόληα, όπνπ αζθήηεπε πξνζεπρόκελνο θαη 
κειεηώληαο ηηο Άγηεο Γξαθέο. Αζζέλεζε όκσο θαη επέζηξεςε ζηελ 
Αληηόρεηα, νπνύ ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο - ζε ειηθία 34 εηώλ - από 
ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αληηνρείαο Μειέηην. Αξγόηεξα δε από ηνλ δηάδνρν 
ηνπ Μειεηίνπ Φιαβηαλό πξεζβύηεξνο ζε ειηθία 40 εηώλ. 
 Καηά ηελ Ιεξαηηθή ηνπ δηαθνλία αλέπηπμε όια ηα ςπρηθά ηνπ 
ραξίζκαηα, πύξηλν ζείν δήιν θαη πξσηνθαλή επγισηηία ζηα 
θεξύγκαηα ηνπ. Έζεηε θαη ζπγθιόληδε ηα πιήζε ηεο Αληηόρεηαο θαη 
ζπγθηλνύζε ηηο ςπρέο ηνπο βαζύηαηα. Η θήκε ηνπ απηή έθηαζε κέρξη 
ηε βαζηιεύνπζα θαη έηζη, ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 397 κΧ., κε θνηλή 
ςήθν βαζηιηά Αξθαδίνπ θαη Κιήξνπ, έγηλε Παηξηάξρεο 
Κσλζηαληηλνύπνιεο, θάηη πνπ ν ίδηνο δελ επεδίσμε πνηέ. Καη από 
ηελ ζέζε απηή ν Ιεξόο Χξπζόζηνκνο, εθηόο άιισλ, ππήξμε 
απζηεξόο αζθεηήο θαη δεηλόο εξκελεπηήο ηεο Αγίαο Γξαθήο, όπσο 
θαίλεηαη από ηα πνιιά ζπγγξάκκαηα ηνπ (δηαζώζεθαλ 804, 
πεξίπνπ, νκηιίεο ηνπ). Έξγν επίζεο ηνπ Χξπζνζηόκνπ είλαη θαη ε 
Θεία Λεηηνπξγία, πνπ ηεινύκε ζρεδόλ θάζε Κπξηαθή. 
 Η ενξηή ηεο κλήκεο ηνπ ηηκάηαη ηελ 13ε Ννεκβξίνπ. Δπίζεο 
ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ ενξηάδνπκε ηελ ρεηξνηνλία ηνπ ζε Παηξηάξρε 
Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηελ 27ε Ιαλνπαξίνπ ηελ αλαθνκηδή ησλ 
ιεηςάλσλ ηνπ, αιιά ε κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη θαη ηελ 30ε Ιαλνπαξίνπ 
καδί κε ηνλ Μέγα Βαζίιεην θαη ηνλ Άγην Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν.  
 

Οι Σρεις Ιεράρτες 
Μέγας Βαζίλειος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος  

και Ιφάννης ο Υρσζόζηομος  
 

 Σηα ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ 
Αιέμηνπ Κνκλελνύ μέζπαζε κία έξηδα, ε 
νπνία πξνο ζηηγκήλ απείιεζε ηελ 
ελόηεηα ηεο Χξηζηηαλνζύλεο. Η άξηηα 
ζενινγηθή θαηάξηηζε, νη αξεηέο, ην ήζνο, 
ε κεγαινθπΐα, ηα πνηκαληηθά θαη 
δηνηθεηηθά ραξίζκαηα, ε βαζηά θαη δένπζα 
πίζηε θαζώο θαη ην πνιύπιεπξν θαη 
ηεξάζηην ζπγγξαθηθό έξγν ησλ Τξηώλ 
Ιεξαξρώλ, Μεγάινπ Βαζηιείνπ, 
Γξεγνξίνπ Θενιόγνπ θαη Ισάλλνπ 
Χξπζνζηόκνπ, έγηλαλ ε αηηία θηινληθίαο 
ησλ ρξηζηηαλώλ γηα ην πνηνο εθ ησλ 
ηξηώλ αγίσλ είλαη ζεκαληηθόηεξνο. Η 
δηακάρε έιαβε γξήγνξα κεγάιεο 
δηαζηάζεηο, ώζηε ηα πιήζε ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο, ηνπο 
Βαζηιείηεο, Γξεγνξίηεο θαη Ισαλλίηεο. Οη ίδηνη νη άγηνη έδσζαλ ηέινο 
ζηε δηακάρε εκθαληδόκελνη ζην ζενζεβή, ελάξεην θαη πξνηθηζκέλν 
κε πινύζηα ραξίζκαηα ηεξάξρε Ισάλλε Μαπξόπνδα, επίζθνπν 

Δπρατηώλ, ιέγνληάο ηνπ όηη κεηαμύ ηνπο δελ ππήξρε αληηδηθία θαη λα 
ελεξγήζεη ηα δένληα γηα λα ζηακαηήζεη ε επηθίλδπλε γηα ηελ ελόηεηα 
ηεο Δθθιεζίαο δηακάρε. Ο Ισάλλεο ζπλέλσζε ηελ κλήκε θαη ησλ 
ηξηώλ Ιεξαξρώλ ζε κία θνηλή ενξηή ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ θαη έγξαςε γη 
απηήλ εηδηθή αθνινπζία, ε νπνία ςάιιεηαη σο ηηο εκέξεο καο. Καη’ 
απηόλ ηνλ ηξόπν έιεμε ε θηινληθία.  

 

SUNDAY GOSPEL 
 

15th Sunday of Luke  
The Reading is from Luke 19:1-10 

  
 

 At that time, Jesus entered Jericho and was passing 
through. And there was a man named Zacchaios; he was a chief 
collector, and rich. And he sought to see who Jesus was, but could 
not, on account of the crowd, because he was small of stature. So he 
ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he 
was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked 
up and said to him, "Zacchaios, make haste and come down; for I 

 

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ   
 

Γεσηέρα 25 Ἰανοσαρίοσ  
8:00 - 9:45 ηό πρφί: Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία 

ζηό παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας.  
 

ΔΟΡΣΗ ΣΡΙΩΝ ΙΔΡΑΡΥΩΝ 
 

Πέμπηη 30 Ἰανοσαρίοσ:  
8:00 - 10:00 ηό πρφί: Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία 

 

EΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΣΡΤΦΩΝΟ  
ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΟ  

 

άββαηο 1 Φεβροσαρίοσ: 7:45 - 9:45 ηό πρφί.  
ζηό παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας.  

 

ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ  

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 
 

κάθε Σετάρτη  

7:00 - 8:30 μ.μ. 


