
ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA  
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

 

 Παιδικός Σταθμός—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 Σάββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 

  

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας 
  
 

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

27 - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ 

ΜΟΝΗΣ  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 
 

JULY 27 - 29, 2012 

THE GREAT FEAST OF THE SACRED  
PATRIARCHAL & STAVROPEGIAL MONASTERY 

OF  

ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

THE PROCESSION OF THE  

MIRACULOUS ICON ON SUNDAY JULY 29. 

 

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ 

  

 Ο Ηλίας ο μεγαλύτερος μετά 
τον Μωυσή προφήτης του Ισραήλ, 
καταγόταν από τη Θέσβη της Γαλαάδ 
και ανήκε στη φυλή του Ααρών. 
Έδρασε δε την εποχή που βασίλευε ο 
Αχαάβ. Από τη γέννηση του κιόλας 
προμηνύθηκε η θαυμαστή του πορεία. 
Ο πατέρας του Σωβάκ όταν γεννήθηκε 
ο Ηλίας είδε θείο όραμα: Δυο 
λευκοφορεμένοι άνδρες 
σπαργάνωσαν το γιο του με φωτιά, 
του έδωσαν να φάει φλόγα και τον 
ονόμασαν Ηλία. Ο Σωβάκ τότε πήγε 
στα Ιεροσόλυμα, όπου οι ιερείς, 
ερμηνεύοντας το όραμα, του 
ανακοίνωσαν ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το 
Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά. Πράγματι, ο Ηλίας άσκησε 
το προφητικό του αξίωμα με ζήλο και διακρίθηκε για τη φλογερή 
ψυχή του και την πνευματική του καθαρότητα. Προείπε για την 
έλευση του Κυρίου και διακήρυξε την αλήθεια, εμπόδισε με μόνο 
το λόγο του τη βροχή, ανέστησε το γιο της Σεραφθίας και έκαψε 
τους εκατό στρατιώτες του ασεβή βασιλιά Οχοζία. Διέσχισε 
περπατώντας πάνω στα ύδατα τον Ιορδάνη ποταμό και με 
πύρινη άμαξα ανελήφθη στους ουρανούς. Τέλος, μαζί με τον 
Μωυσή, παρέστη στη Μεταμόρφωση του Κυρίου, μπροστά 
στους κατάπληκτους αποστόλους.  

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   

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 

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων 

Sunday of the Holy Fathers 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος  

Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



 

SUNDAY GOSPEL  
Sunday of the Holy Fathers 

The Reading is from Matthew 5:14-19 
 

 The Lord said to his disciples, "You are the light of the 
world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp and 
put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the 
house. Let your light so shine before men, that they may see your 
good works and give glory to your Father who is in heaven. Think 
not that I have come to abolish the law and the prophets; I have 
come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, till 
heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from 
the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the 
least of these commandments and teaches men so, shall be called 
least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches 
them shall be called great in the kingdom of heaven." 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Ματθαίου ε’:14-19 

 

 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ 

φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους 

κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 

οἰκίᾳ.οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι 

ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον 

καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 

παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 

παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 IOYΛIOY 
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως     In Memory of 

 

ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
 

 Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 

οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ 

τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ   
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
  
 

Κάθε Τετάρτη  7:00 - 8:30 μ.μ. 
 
 

 

 
ΚΑΘHΜΕΡΙΝΩΣ: 

 

 7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός. 

 7:30 π.μ.: Ὄρθρος στό 
παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς 
Ἐλευθερώτριας. 
 

 

Τρίτη 17 Ἰουλίου 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ  

 

8:00 –10:00 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 
 

Παρασκευή 20 Ἰουλίου 
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ   

 

8:00 –10:00 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

Λαχειοφόρος 
 

 

Ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ  

εἰς τάς ἀνάγκας της, κυκλοφορεῖ  

ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ   
Κλήρωσις: Κυριακή 29 Ἰουλίου 2012 

Κατά τήν Πανήγυρη τῆς  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  
Ζητοῦμε τήν βοήθειά σας στήν μεγάλη μας προσπάθεια. 

Προμηθευθεῖτε Λαχεῖα, ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ. 


