ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

In Memory of

ΣΤΑΥΡΙΑΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῆς
θαὶ ηὸλ ιόγνλ ζνπ ηεηεξήθαζη. λῦλ ἔγλσθαλ ὅηη πάληα
ὅζα δέδσθάο κνη παξὰ ζνῦ ἐζηηλ· ὅηη ηὰ ῥήκαηα ἃ
δέδσθάο κνη δέδσθα αὐηνῖο, θαὶ αὐηνὶ ἔιαβνλ, θαὶ
ἔγλσζαλ ἀιεζῶο ὅηη παξὰ ζνῦ ἐμῆιζνλ, θαὶ
ἐπίζηεπζαλ ὅηη ζύ κε ἀπέζηεηιαο. ᾿Εγὼ πεξὶ αὐηῶλ
ἐξσηῶ· νὐ πεξὶ ηνῦ θόζκνπ ἐξσηῶ, ἀιιὰ πεξὶ ὧλ δέδσθάο κνη, ὅηη
ζνί εἰζη, θαὶ ηὰ ἐκὰ πάληα ζά ἐζηη θαὶ ηὰ ζὰ ἐκά, θαὶ δεδόμαζκαη ἐλ
αὐηνῖο. θαὶ νὐθέηη εἰκὶ ἐλ ηῷ θόζκῳ, θαὶ νὗηνη ἐλ ηῷ θόζκῳ εἰζί, θαὶ
ἐγὼ πξὸο ζὲ ἔξρνκαη. πάηεξ ἅγηε, ηήξεζνλ αὐηνὺο ἐλ ηῷ ὀλόκαηί
ζνπ ᾧ δέδσθάο κνη, ἵλα ὦζηλ ἓλ θαζὼο ἡκεῖο. ὅηε ἤκελ κεη᾽ αὐηῶλ
ἐλ ηῷ θόζκῳ, ἐγὼ ἐηήξνπλ αὐηνὺο ἐλ ηῷ ὀλόκαηί ζνπ· νὓο
δέδσθάο κνη ἐθύιαμα, θαὶ νὐδεὶο ἐμ αὐηῶλ ἀπώιεην εἰ κὴ ὁ πἱὸο
ηῆο ἀπσιείαο, ἵλα ἡ γξαθὴ πιεξσζῇ. λῦλ δὲ πξὸο ζὲ ἔξρνκαη, θαὶ
ηαῦηα ιαιῶ ἐλ ηῷ θόζκῳ ἵλα ἔρσζη ηὴλ ραξὰλ ηὴλ ἐκὴλ
πεπιεξσκέλελ ἐλ αὐηνῖο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΤΡΙΑΚΗ:

Κσρηαθή 23 Ἰοσλίοσ: ΕΟΡΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ



8:00 – 10:30 ηό πρωί. Παλεγσρηθή
Θεία Λεηηοσργία.
10:30 π.κ. - 11:30:
Ὁ Ἑζπερηλός
ηοῦ Ἁγίοσ Πλεύκαηος.
(Μνημόσυνα ΔΕΝ γίνονται αὐτή τήν Κυριακή)

ΙΕΡΕ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕ
ΚΑΘΕ ΣΕΣΑΡΣΗ 7:00 - 8:30 κ.κ.
Παράθιεζης Ὑπεραγίας Θεοηόθοσ

FEAST AND FESTIVAL
ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
July 25 - July 28, 2013

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

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος
Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων
Sunday of the Holy Fathers
Καηά ηήλ ἑβδόκε ἀπό ηνῦ Πάζρα Κπξηαθή ἑνξηάδεη ἡ
Ἐθθιεζία καο ηήλ κλήκε ηῶλ ἁγίσλ 318 ζενθόξσλ Παηέξσλ ηῆο Α’
ἐλ Νηθαίᾳ Οἰθνπκεληθῆο Σπλόδνπ. Ἡ κεγάιε αὐηή Σύλνδνο
ζπλεθιήζε, ὡο γλσζηόλ, ἀπό ηόλ πξῶην ρξηζηηαλό αὐηνθξάηνξα, ηόλ
Κσλζηαληῖλν, ζηήλ Νίθαηα ηῆο Βηζπλίαο ηόλ Μάτν ηνῦ ἔηνπο 325,
θαηεδίθαζε ηήλ αἵξεζη ηνῦ Ἀξείνπ θαί ἀλεθήξπμε ηόλ Φξηζηό Θεό,
ὁκννύζην πξόο ηόλ Παηέξα.
Μέ ηήλ κλήκε ηῶλ Παηέξσλ ηῆο ἐλ Νηθαίᾳ Σπλόδνπ ηνλίδεηαη
ἡ πηζηόηεο ηῆο Ἐθθιεζίαο ζηήλ ἀιεζηλή θαί ὀξζή δηδαζθαιία, ὅπσο
ηήλ ἄθνπζε ἀπό ηό ζηόκα ηνῦ Κπξίνπ θαί ὅπσο ηήλ εἶδε ἀλάγιπθε
ζηό ὅιν ζσηεξηῶδεο ἔξγν ηνῦ Φξηζηνῦ.

ΧΥΦΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 22 Ἰοσνίοσ

Θεία Λειτοσργία καί
Ἁγιορείτικο Μνημόσσνο
 8:00– 10:00 π.μ.: Ὄρθρος & Θ. Λειτοσργία
10:00 π.μ. :
Μνημόσσνο
Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα τῶν
κεκοιμημένων σσγγενῶν σας
γιά νά μνημονεσθοῦν τό Χστοσάββατο.

Αὐηόλ ηόλ ζενηίκεην ρνξό
ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ πνύ καδεύηεθε
ἀπό ηά πέξαηα ηῆο Οἰθνπκέλεο θαί
ἐδνγκάηηζε ηήλ ὀξζή ζρέζη ηνῦ
Φξηζηνῦ πξόο ηόλ Παηέξα, ηό
«ὁκννύζηνλ», θαί δηεηύπσζε θαί
παξέδσθε ηήλ ὀξζή πίζηη ζηήλ
Ἐθθιεζία, καθαξίδνκε. Ἀπό ηά
ηξνπάξηα ηῆο ἑνξηῆο λά δνῦκε ηό
ραξαθηεξηζηηθώηεξν, ηό δνμαζηηθό
ηῶλ αἴλσλ ηνῦ πι. δ’ ἤρνπ, πεξίθεκν
γηά ηήλ ζύλζεζί ηνπ θαί γηά ηήλ
κειῳδία ηνπ:
«Τῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ὁ
ρνξόο, ἐθ ηῶλ ηῆο νἰθνπκέλεο
πεξάησλ ζπλδξακώλ, Παηξόο θαί
Υἱνῦ θαί Πλεύκαηνο ἁγίνπ κίαλ νὐζίαλ ἐδνγκάηηζε θαί θύζηλ θαί ηό
κπζηήξηνλ ηῆο ζενινγίαο ηξαλῶο παξέδσθε ηῇ Ἐθθιεζίᾳ. νὕο
εὐθεκνῦληεο ἐλ πίζηεη, καθαξίζσκελ ιέγνληεο. Ὤ ζεία παξεκβνιή,
ζεεγόξνη ὁπιῖηαη παξαηάμεσο Κπξίνπ. ἀζηέξεο πνιύθσηνη ηνῦ
λνεηνῦ ζηεξεώκαηνο. ηῆο κπζηηθῆο Σηώλ νἱ ἀθαζαίξεηνη πύξγνη. ηά
κπξίπλνα ἄλζε ηνῦ Παξαδείζνπ. ηά πάγρξπζα ζηόκαηα ηνῦ Λόγνπ.
Νηθαίαο ηό θαύρεκα, νἰθνπκέλεο ἀγιάτζκα, ἐθηελῶο πξεζβεύζαηε
ὑπέξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ».

Σhe Holy Fathers of the
First Ecumenical Council
In 315, Arius, a Libyan by birth and a protopresbyter of the
Church of Alexandria, began to blaspheme against the Son and
Word of God saying that he is not true God, consubstantial with the
Father, but is rather a work and creation, alien to the essence and
glory of the Father, and that there was a time when He was not. This
heresy, known as Arianism, began to spread and gain followers in
many cities. Moved by divine zeal, the first Christian Sovereign, St.
Constantine the Great, summoned the First Ecumenical Council in
Nicaea, where 318 shepherds and teachers of the Church of Christ
gathered from all regions in the year 325. All of them, with one
mouth and one voice, declared that the Son and Word of God is one
in essence with the Father, true God of true God, and they composed the first seven articles of the holy Symbol of Faith, the Nicene
Creed. Thus they anathematized Arius and his followers as heretics.
Recognizing the divine Fathers as heralds of the Faith after the divine Apostles, the Church of Christ has appointed this present Sunday for their annual commemoration, in thanksgiving and unto the

ΠΡΟΚΛΗΙ
ΣΗΝ

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ
23 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013
ζηίς 12:00 ηό κεζεκέρη
ἀκέζως κεηά ηό πέρας ηῆς Θείας Λεηηοσργίας θαί
ηοῦ Ἑζπερηλοῦ ηοῦ Ἁγίοσ Πλεύκαηος, ζά
προζθερζεῖ,

ΠΛΟΤΙΟ ΓΕΤΜΑ
ζηήλ Αἴζοσζα ηοῦ Ἱεροῦ Προζθσλήκαηος.
ᾶς περηκέλοσκε ὅιοσς ζας λά κᾶς ηηκήζεηε
κέ ηήλ παροσζία ζας θαζώς ἑηοηκαδόκαζηε
γηά ηήλ ἐηήζηα Παλήγσρε
ηῆς Ὁζίας Εἰρήλες Υρσζοβαιάληοσ,
πού ἐθέηος ζά γίλε ἀπό
Πέκπηε 25 κέτρη Κσρηαθή 28 Ἰοσιίοσ.
Ἐθ ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο
glory of God, unto their praise and honor, and unto the strengthening
of the true Faith.

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ
Κσρηαθή ηῶλ Ἁγίωλ Παηέρωλ ηῆς Πρώηες Οἰθ. σλόδοσ
(Ἰωαλ. ηδ’: 1-13)
Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ὁ ᾿Ιεζνῦο, θαὶ ἐπῆξε ηνὺο ὀθζαικνὺο
αὐηνῦ εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ θαὶ εἶπε· πάηεξ, ἐιήιπζελ ἡ ὥξα· δόμαζόλ
ζνπ ηὸλ πἱόλ, ἵλα θαὶ ὁ πἱόο ζνπ δνμάζῃ ζε, θαζὼο ἔδσθαο αὐηῷ
ἐμνπζίαλ πάζεο ζαξθόο, ἵλα πᾶλ ὃ δέδσθαο αὐηῷ δώζῃ αὐηνῖο δσὴλ
αἰώληνλ. αὕηε δέ ἐζηηλ ἡ αἰώληνο δσή, ἵλα γηλώζθσζί ζε ηὸλ κόλνλ
ἀιεζηλὸλ Θεὸλ θαὶ ὃλ ἀπέζηεηιαο ᾿Ιεζνῦλ Φξηζηόλ. ἐγώ ζε ἐδόμαζα
ἐπὶ ηῆο γῆο, ηὸ ἔξγνλ ἐηειείσζα ὃ δέδσθάο κνη ἵλα πνηήζσ· θαὶ λῦλ
δόμαζόλ κε ζύ, πάηεξ, παξὰ ζεαπηῷ ηῇ δόμῃ ᾗ εἶρνλ πξὸ ηνῦ ηὸλ
θόζκνλ εἶλαη παξὰ ζνί. ᾿Εθαλέξσζά ζνπ ηὸ ὄλνκα ηνῖο ἀλζξώπνηο
νὓο δέδσθάο κνη ἐθ ηνῦ θόζκνπ. ζνὶ ἦζαλ θαὶ ἐκνὶ αὐηνὺο δέδσθαο,

