ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΔ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ
ΤΠΔΡΑΓΙΑ ΘΔΟΣΟΚΟ
Κάζε Σεηάξηε 7:00 - 8:15 κ.κ.
ΚΑΘΔ ΑΒΒΑΣΟ:

7:00 κ.κ. Ἑζπεξηλόο.

ΙΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΗΙ
Ὁ Ὁζηνινγηώηαηνο Ἱεξνκόλαρνο π. Ἀξηέκηνο,
ἀπό ηήλ Ἱεξά Μνλή Ὁζίνπ Γξεγνξίνπ, Ἁγίνπ Ὄξνπο,
ἐμνκνινγεῖ θάζε Παξαζθεπή & άββαην 6:00–7:00 κ.κ.

ΠΡΟΚΛΗΙ
Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή θαί Σηαπξνπεγηαθή Μνλή
Ὁζίαο Εἰξήλεο ηνῦ Χξπζνβαιάληνπ

Σᾶς Προσκαλεῖ
πξνενξηίωο ζηά Ὀλνκαζηήξηα ηνῦ
Θενθηιεζηάηνπ Ἐπηζθόπνπ Φηινκειίνπ θ. Ἠιία,
Ἡγνπκελεύνληνο ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο Μνλῆο

ηήλ Κπξηαθή 17 Ἰνπιίνπ 2011
8:00 ἕωο 11:15 ηό πξωί, Ὄξζξνο θαί Ἀξρηεξαηηθή Θεία
Λεηηνπξγία, πξνεμάξρνληνο ηνῦ ἑνξηάδνληνο Θενθηι.
Ἐπηζθόπνπ θαί Ἡγνπκελεύνληνο ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο.
Ἐλ ζπλερείᾳ ζηήλ Κνηλνηηθή Αἴζνπζα ζά πξνζθεξζεῖ,
ἐληειῶο δωξεάλ, πινύζην Γηνξηηλό Γεῦκα,
πξόο ηηκήλ ηνῦ Θενθηιεζηάηνπ.
εμνπζηαζηήο ηνπ ζύκπαληνο είλαη ν Θεόο ν Οπνίνο
δεκηνύξγεζε ηα πάληα θαη θαηεπζύλεη, θπβεξλά, θαη ηξέθεη ηνλ
θόζκν.
Δίλαη ινηπόλ επλόεην όηη θάζε άλζξσπνο αλήθεη ζην
Θεό, αλεμάξηεηα αλ έρεη αμίσκα ή όρη, θαη γη’ απηό όινη
παξαθαινύλ λα έιζεη ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ επί ηεο γεο. ηε
βαζηιεία ηνπ Θενύ θαηαξγείηαη θάζε αξρή θαη εμνπζία, θαη όινη
νκνινγνύλ όηη «Δηο Άγηνο, εηο Κύξηνο, Ιεζνύο Υξηζηόο, εηο
δόμαλ Θενύ Παηξόο».

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

Ἡγοσμενεύων: ὁ Θεουιλ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίοσ Ἠλίας
Ἐυημέριος: Ὁσιολογ. Ἱερομόνατος π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης

Κυριακή 10 Ἰουλίου
Sunday July 10
Η Σαπεηλνθξνζύλε ηνπ Δθαηόληαξρνπ
Δίλαη γλσζηό όηη από ηε
ζηηγκή πνπ άξρηζε ν Υξηζηόο λα
θεξύηηεη ζηνλ θόζκν πξνζήιζαλ
ζηελ πίζηε Σνπ άλζξσπνη πνηθίιεο
πξνέιεπζεο θαη θνηλσληθήο ηάμεο.
Δξγάηεο θαη πνηκέλεο, έκπνξνη θαη
δηθαζηηθνί, αγξάκκαηνη θαη
εγγξάκκαηνη, ζνθνί θαη θηιόζνθνη
πίζηεςαλ θαη ηάρηεθαλ θάησ από ην
ιάβαξν ηνπ Υξηζηηαληζκνύ.
Μεηαμύ απηώλ πξνζήιζαλ
θαη νξηζκέλνη ζηξαηησηηθνί νη νπνίνη
πίζηεςαλ θαη ζώζεθαλ. Οη πξώηνη
κάιηζηα αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο
ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ήηαλ
εθαηόληαξρνη, δειαδή ζα ιέγακε
ινραγνί κε ηελ ζεκεξηλή νξνινγία.
Ο έλαο ήηαλ ν εθαηόληαξρνο Κνξλήιηνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη
ζην βηβιίν ησλ πξάμεσλ ησλ Απνζηόισλ θαη δηδάρζεθε ηε
ρξηζηηαληθή αιήζεηα από ηνλ Απόζηνιν Πέηξν. Ο άιινο είλαη ν
επηθεθαιήο ηεο θξνπξάο ηνπ ηαπξνύ ζην Γνιγνζά ν νπνίνο
πίζηεςε θαη είπε όηη «αιεζώο Θενύ πηόο ελ νύηνο». Ο ηξίηνο
είλαη ν αλαθεξόκελνο από ηνλ Δπαγγειηζηή Μαηζαίν ζηε
ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ν νπνίνο παξεθάιεζε ηνλ Κύξην
λα ζεξαπεύζεη ηνλ ππεξέηε ηνπ.
Η πίζηε απηώλ ησλ εθαηνληάξρσλ αμίδεη ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο, γηαηί ν βαζκόο θαη ην αμίσκα θάλνπλ ζπλήζσο ηνλ

άλζξσπν ζθιεξό, εγσηζηή θαη ππεξήθαλν. Σα γαιόληα δίλνπλ
ηελ ςεπδαίζζεζε όηη απηόο πνπ ηα θνξεί απνηειεί θάηη
μερσξηζηό από ηνπο άιινπο, θαη βγάδνπλ ηνλ άλζξσπν θακηά
θνξά από ηα κέηξα ηεο επγέλεηαο θαη ηεο αλζξσπηάο. Κάησ δε
από ηηο ζπλζήθεο απηέο, πνιιέο θνξέο ηνλ απνκαθξύλνπλ από
ηελ Δθθιεζία θαη θηλδπλεύεη λα ράζεη αθόκα θαη ηελ ςπρή ηνπ.
Οη αμησκαηνύρνη απηνί ηνπ Δπαγγειίνπ δελ είραλ πξνζβιεζεί
από ην πάζνο ηεο ππεξεθάλεηαο θαη ηνπ εγσηζκνύ αιιά
θξόληηζαλ λα δηαηεξεζνύλ ηαπεηλόθξνλεο άλζξσπνη. Ιδηαίηεξα
ηαπεηλόο θάλεθε ν εθαηόληαξρνο ηεο ζεκεξηλήο επαγγειηθήο
πεξηθνπήο.
Όηαλ ν Κύξηνο πξνζπκνπνηήζεθε λα επηζθεθζεί ην
ζπίηη ηνπ γηα λα ζεξαπεύζεη ηνλ ππεξέηε ηνπ, δελ ζεώξεζε
ηνλ εαπηό ηνπ άμην ηέηνηαο ηηκήο θαη ηνπ είπε όηη δελ είκαη
άμηνο λα ζε δερζώ ζην ζπίηη κνπ.
Η εηιηθξηλήο απηή ηαπεηλνθξνζύλε ηνπ εθαηόληαξρνπ
είλαη πξάγκαηη αμηνζεκείσηε, γηαηί ήηαλ απζόξκεηε
θαη πξνεξρόηαλ από ην γλήζην πεξίζζεπκα ηεο θαξδηάο ηνπ.
Όπνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή ηαπεηλνθξνζύλε έξρεηαη ε ράξε
ηνπ Θενύ θαη καδί ηεο όιεο νη αξεηέο.
Η ηαπεηλνθξνζύλε ηνπ εθαηόληαξρνπ βαζκνινγήζεθε
από ηνλ Κύξην κε άξηζηα θαη κάιηζηα πνηθηινηξόπσο,
γηαηί θαη ν ππεξέηεο ηνπ ζεξαπεύζεθε κε ην ιόγν ηνπ
Υξηζηνύ, θαη ν ίδηνο επαηλέζεθε γηα ηελ πίζηε ηνπ θαη έγηλε
παξάδεηγκα γηά κίκεζε ζηηο επεξρόκελεο γελεέο. Έγηλε
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζε όινπο, ηδηαίηεξα δε ζε όζνπο
έρνπλ θάπνην αμίσκα θαη θηλδπλεύνπλ λα ην πάξνπλ επάλσ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή Μνλή δηά λά ἀληαπνθξηζῆ
εἰο ηάο ὑπνρξεώζεηο ηεο, θαιεῖ ηνύο εὐζεβεῖο πξνζθπλεηάο
λά πξνζθέξνπλ ηόλ ὀβνιό ηνπο δηά ηάο ἑμῆο ἀλάγθαο:
 Σήλ δηαθόζκεζηλ ηνῦ Νανῦ κέ ΦΗΦΙΓΧΣΑ ΔΙΚΟΝΑ.
 Σό ηακεῖνλ ζπληεξήζεσο ηῶλ θηηξίσλ.
Μέ εὐραξηζηίαο θαί ἐθηίκεζηλ.
Ἐθ ηνῦ Γξαθείνπ

ANNOUNCEMENT
The Sacred Patriarchal Monastery, in order to respond to her obligations, requests the faithful votaries to
contribute to the following three funds:
 For the new MOSAIC ICONS of the Church;
 For the building maintenance fund.
With appreciation and gratitude.
From the Church office

27 - 31 ΙΟΤΛΙΟΤ 2011
Η ΜΕΓΑΛΗ
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ
ΠΑΝΗΓΤΡΙ
ΣΗ ΙΕΡΑ
ΠΑΣΡΙΑΡΧΙΚΗ
ΜΟΝΗ

ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ
ΛΙΣΑΝΕΙΑ ΣΗ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΤ ΕΙΚΟΝΑ
ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΤΛΙΟΤ.
JULY 27 - 31, 2011
THE GREAT FEAST OF THE SACRED
PATRIARCHAL & STAVROPEGIAL MONASTERY
OF

ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
THE PROCESSION OF THE
MIRACULOUS ICON ON SUNDAY JULY 31.
ηνπο όπσο ιέεη ν ιαόο. Οη πάζεο θύζεσο αμησκαηνύρνη πξέπεη
λα αηζζάλνληαη ππεξέηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, θαη όηη ηνπο
έηαμε ν Θεόο ζηε δηαθνλία απηήο ηεο εμνπζίαο. Γελ πξέπεη
θαλείο λα θάλεη θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, γηαηί ν κνλαδηθόο

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ
Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.
Νηπιαγωγείο –Δημοτικό –Γυμνάσιο
Ἀπογευματινό καθημερινό
Δευτέρα –Παρασκευή 2:45 - 5:00 μ.μ.
καί κάθε άββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ.
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

