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Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
Αγιου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας

Παιδικός Σταθμός - Προνηπιαγωγείο
Καθημερινά Δευτέρα–Παρασκευή, 9:00 π.μ.– 5:00 μ.μ.
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο
Ἀπογευματινό καθημερινό
Δευτέρα – Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ.
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.
Μαθήματα Ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν Χορῶν

27 Ιανουαρίου
Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347
μ.Χ.(κατά άλλους το 354 μ.Χ.). Πατέρας του
ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα
του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός
από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε
20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε
κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν
ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές
επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά στον τότε
διάσημο ρήτορα Λιβάνια - αλλά και στην
Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του φίλο
Μέγα Βασίλειο. Όταν αποπεράτωσε τις
σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο
για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις
Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια,
οπού χειροτονήθηκε διάκονος - σε ηλικία 34 ετών - από τον

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

Σᾶς περιμένουμε ὅλους!

Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διάδοχο του
Μελετίου Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών.
Κατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του
χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε μέχρι τη
βασιλεύουσα και έτσι, την 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., με κοινή ψήφο
βασιλιά Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο
Ιερός Χρυσόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και
δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά
συγγράμματα του (διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες του). Έργο
επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία, που τελούμε
σχεδόν κάθε Κυριακή.
Η εορτή της μνήμης του τιμάται την 13η Νοεμβρίου. Επίσης
την 15η Δεκεμβρίου εορτάζουμε την χειροτονία του σε Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, την 27η Ιανουαρίου την ανακομιδή των λειψάνων του, αλλά η μνήμη του εορτάζεται και την 30η Ιανουαρίου
μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο.

Οι Τρεις Ιεράρχες
Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
και Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Στα χρόνια της βασιλείας του
Αλέξιου Κομνηνού ξέσπασε μία έριδα, η
οποία προς στιγμήν απείλησε την ενότητα της Χριστιανοσύνης. Η άρτια θεολογική κατάρτιση, οι αρετές, το ήθος, η μεγαλοφυΐα, τα ποιμαντικά και διοικητικά χαρίσματα, η βαθιά και ζέουσα πίστη καθώς
και το πολύπλευρο και τεράστιο συγγραφικό έργο των Τριών Ιεραρχών, Μεγάλου
Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, έγιναν η αιτία φιλονικίας των χριστιανών για το ποιος εκ των
τριών αγίων είναι σημαντικότερος. Η διαμάχη έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις,
ώστε τα πλήθη χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, τους Βασιλείτες, Γρηγορίτες και Ιωαννίτες. Οι ίδιοι οι άγιοι έδωσαν τέλος στη διαμάχη εμφανιζόμενοι
στο θεοσεβή, ενάρετο και προικισμένο με πλούσια χαρίσματα ιεράρχη Ιωάννη Μαυρόποδα, επίσκοπο Ευχαϊτών, λέγοντάς του ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε αντιδικία και να ενεργήσει τα δέοντα για να σταματήσει η επικίνδυνη για την ενότητα της Εκκλησίας διαμάχη. Ο Ιωάννης συνένωσε την μνήμη και των τριών Ιεραρχών σε μία κοινή
εορτή στις 30 Ιανουαρίου και έγραψε γι αυτήν ειδική ακολουθία, η
οποία ψάλλεται ως τις ημέρες μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έληξε η
φιλονικία.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
7:30 - 9:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί ΑΓΙΑΣΜΟΣ στό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
8:00 - 10:30 τό πρωί:
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ :

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΟΧΟΥ
8:00 - 11:30 τό πρωί:
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

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

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 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 anything, 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."

