ΜΝΗΜΟΤΝΟ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 3 IOYΛIOY
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

In Memory of

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ & ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν

ΑΚΟΛΟΥΘΙΔΣ ΔΒΓΟΜΑΓΟΣ
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.
θαηαιαβαίλνπκε ηελ θαιή ζπλήζεηα ησλ επζεβώλ ρξηζηηαλώλ
λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο νλόκαηα Αγίσλ ηεο πίζηεο. Με
απηό ηνλ ηξόπν θαη κε ηελ επθαηξία πνπ ε Δθθιεζία θάζε
ρξόλν ενξηάδεη ηα ηεξά ηεο πξόζσπα, ν θάζε ρξηζηηαλόο ζην
όλνκά ηνπ έρεη κηα ζπλερή ππόκλεζε ηεο επζέβεηαο. Ο άγηνο
Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο ιέγεη πσο κε ην όλνκα εηζάγεη «εηο
ηελ νηθίαλ έθαζηνο ηελ εαπηνύ ηνλ άγηνλ».

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

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
Web: www.StIrene.org

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

Κυριακή 3 Ἰουλίου
Sunday July 3
Η ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ
ηηο 7 Ινπιίνπ ε Δθθιεζία ενξηάδεη
θαη ηηκά ηελ ηεξή κλήκε ηεο αγίαο
κεγαινκάξηπξνο Κπξηαθήο. Η αγία Κπξηαθή
είλαη από ηα ηεξά ζύκαηα ησλ ηειεπηαίσλ
αξραίσλ δησγκώλ ηεο Δθθιεζίαο.
Μαξηύξεζε ζηα ρξόληα ηνπ Γηνθιεηηαλνύ.
Οη αξραίνη δησγκνί είλαη από ηηο
ελδνμόηεξεο εκέξεο ζηε δσή ηεο
Δθθιεζίαο, αιιά θαη θάζε δησγκόο, γηαηί
είλαη αιήζεηα όηη ε Δθθιεζία πάληα
δηώθεηαη.
Η αγία Κπξηαθή ήηαλ ζπγαηέξα επζεβώλ γνλέσλ. Ο
παηέξαο ηεο Γσξόζενο θη ε κεηέξα ηεο Δπζεβία δελ είραλ
παηδηά. Πξνζεύρνληαλ θαη παξαθαινύζαλ ην Θεό λα ηνπο δώζεη
έλα παηδί θαη λα ηνπ ην αθηεξώζνπλ. Ο Θεόο άθνπζε ηελ
πξνζεπρή ησλ επζεβώλ γνλέσλ, θαη κηα Κπξηαθή γελλήζεθε έλα
σξαίν θνξηηζάθη. Ο Γσξόζενο θαη ε Δπζεβία, πηζηνί ζηελ
ππόζρεζε ηνπο, ην νλόκαζαλ Κπξηαθή θαη ην αλάζξεςαλ κε
θάζε θξνληίδα θαη επηκέιεηα, σο αθηεξσκέλν ζην Θεό. Η αηεθλία
πάληα είλαη κεγάιε ιύπε γηα ηνπο ζπδύγνπο θαη κάιηζηα γηα
ηνύο Υξηζηηαλνύο, αιιά θαη ε ραξά ηνπο πάιη πνιύ κεγάιε, όηαλ

ΕΟΡΣΗ ΑΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ
ΠΕΜΠΣΗ 7 ΙΟΤΛΙΟΤ
8:00 –10:30 τό πρωί Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

απνθηήζνπλ παηδί. Γη’ απηό κε θάζε ηξόπν, θαη πξώηα κε ην
όλνκα πνπ δίλνπλ ζην παηδί, δείρλνπλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπο
ζην Θεό.
ην δησγκό πνπ θήξπμε ν Γηνθιεηηαλόο ελαληίνλ ησλ
ρξηζηηαλώλ, ε Κπξηαθή ζα ήηαλ κηα παηδνύια νύηε σο είθνζη
αθόκα εηώλ. Σόηε θαη νη γνλείο θαη ε ζπγαηέξα θαηεγνξήζεθαλ
θαη πηάζηεθαλ σο ρξηζηηαλνί. Καη ην πην ζθιεξό ήηαλ όηη
ρσξίζηεθε ην θνξίηζη από ηνπο γνλείο ηνπ· ην Γσξόζεν θαη ηελ
Δπζεβία ηνπο πήγαλ πξνο ηελ Αξκελία θαη ηελ Κπξηαθή ηελ
νδήγεζαλ ζηε Νηθνκήδεηα. Δθεί ν εγεκόλαο, αλαθξίλνληαο ηελ
παηδνύια θαη βιέπνληαο ηε ζηαζεξή ηεο πίζηε, έδσθε δηαηαγή
λα ηε καζηηγώζνπλ ζθιεξά. Η Κπξηαθή ζε θάζε εξώηεζε
απαληνύζε- «Δίκαη ρξηζηηαλή». Καη ζε θάζε απεηιή ηνπ εγεκόλα
έιεγε· «Μελ πιαληέζαη θαη κε ζε μεγειάεη ν ινγηζκόο ζνπ· κε
βνεζάεη ν Θεόο θαη δελ ζα κε ληθήζεηο».
Ύζηεξ’ από εμαληιεηηθή αλάθξηζε, νδήγεζαλ ηελ αγία Κπξηαθή
ζην λαό, γηα λα ζπζηάζεη ζηα είδσια. Δθείλε, κπαίλνληαο ζην
λαό, παξαθαινύζε κέζα ηεο ην Υξηζηό λα ηε βνεζήζεη. Έλαο
δπλαηόο ηόηε ζεηζκόο θαηαηξόκαμε ηνπο δεκίνπο θαη ηα
αγάικαηα ηνπ λανύ έπεζαλ θη έγηλαλ θνκκάηηα. Άλαςαλ ύζηεξα
θσηηά γηα λα ηελ θάςνπλ δσληαλή, κα όπσο ηε βάην ηνπ
Μσπζή, ηελ θύθισζαλ νη θιόγεο, κα δελ ηελ έθαςαλ. Σελ
έξξημαλ ύζηεξα ζηα ζεξία, κα θη εθείλα δελ ηελ πείξαμαλ,
παξόκνηα όπσο ην Γαληήι, όηαλ ηνλ έξξημαλ ζην ιάθθν ησλ
ιεόλησλ. Θα πεξίκελε θαλέλαο ν εγεκόλαο λα αλνίμεη ηα κάηηα
ηνπ θαη λα δεη ην ζαύκα ηνπ Θενύ, κα έμαιινο θαη ηπθισκέλνο
από νξγή έδσθε δηαηαγή λα απνθεθαιίζνπλ ην αζών θη αγλό

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.
θνξίηζη.
Η αγία Κπξηαθή, πξηλ ν δήκηνο εθηειέζεη ηε δηαηαγή,
δήηεζε λα ηελ αθήζνπλε λα πξνζεπρεζεί. Γνλάηηζε ηόηε θη
άξρηζε λα πξνζεύρεηαη. Καλέλαο δελ άθνπζε ηα ιόγηα ηεο, γηαηί
ζε ηέηνηεο ζηηγκέο ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ, πξνζεύρεηαη
«ζηελαγκνίο αιιαιήηνηο». Γελ θηλνύληαη ηα ρείιε, δελ αθνύεηαη
θσλή. Κη όκσο ν Θεόο αθνύεη, θη είλαη ζαλ θαη λα ξσηά ηνλ
πξνζεπρόκελν, ζαλ θαη ηόηε ην Μσπζή ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα·
«Ση βνάο πξνο κε;». Η αγία Κπξηαθή πξνζεπρήζεθε γηα ώξα
πνιιή θη ύζηεξα έγεηξε ζηε γε. Όηαλ ν δήκηνο πιεζίαζε γηα λα
εθηέιεζεη ηε δηαηαγή, είδε πσο ε αγία Κπξηαθή ήηαλ λεθξή. Η
ςπρή ηεο παηδνύιαο πέηαμε ζαλ κηθξό πνπιί, θαη θσηεηλόο
άγγεινο ηελ πήξε, γηα λα ηε θέξεη ζην Νπκθίν Υξηζηό.
Αο κείλνπκε ζην όλνκα ηεο αγίαο Κπξηαθήο, ζην
γεγνλόο δειαδή όηη νη επζεβείο γνλείο ηεο ηελ νλόκαζαλ έηζη,
επεηδή γελλήζεθε ζε ήκεξα Κπξηαθή. Σν όλνκα ζπλδέεηαη ζηελά
κε ην πξόζσπν θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ άλζξσπνπ. Δλώ ην όλνκα
είλαη έμσ από ηνλ άλζξσπν θαη πξνζηίζεηαη ζ’ απηόλ ύζηεξα,
όκσο ζπλδέεηαη ηόζν καδί ηνπ, πνπ γίλεηαη έλα κ’ απηόλ. Έηζη

