ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 19 IOYΝIOY
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

In Memory of

ΣΑΤΡΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ
ΑΛΒΕΡΣΟΤ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΠΑΛΙΑΡΑ
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΙΩΣΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν

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

7:00 κ.κ. ζπεξηλόο.

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.

θαί ηνύο θαζεγίαζε. Ἔκεηλαλ ὅκσο ἄγλσζηνη θαί
ἀθαλεῖο. Αὐηνύο ινηπόλ ηνύο ἀγλώζηνπο ηεο ἁγίνπο
ηηκᾷ ζήκεξα ἡ θθιεζία, ὅζνπο «καηά Χπιζηόν
ἐπολιηεύζανηο ἐν Ἰνδοῖρ καί Αἰγςπηίοιρ καί Ἄπατι καί
Μεζοποηαμίᾳ ηε καί Φπςγίᾳ καί ηοῖρ ἄνυθεν ηοῦ
Δὐξείνος. ἔηι δέ καί ἐν πάζῃ ηῇ Ἑζπεπίᾳ ἄσπι καί αὐηῶν
ηῶν Βπεηηανικῶν νήζυν, ἁπλῶρ εἰπεῖν ἐν Ἀναηολῇ καί
Γύζει».

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 Θεοθιλ. Ἐπίζκοπος Φιλομηλίοσ Ἠλίας
Ἐθημέριος: Ὁζιολογ. π. Ἀρηέμιος Γρηγοριάηης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
Sunday of All Saints
Μέ ηήλ Κπξηαθή ηῶλ ἁγίσλ Πάλησλ, θαηαθιείεηαη ὁ
θηλεηόο θύθινο ηῶλ ἑνξηῶλ, πνύ ἄξρηζε ἀπό ηήλ Κπξηαθή
ηνῦ Σειώλνπ θαί Φαξηζαίνπ. ηό θαηαλπθηηθό Σξηῴδην θαί
ζηό ραξκόζπλν Πεληεθνζηάξην κᾶο παξνπζίαζε ἡ
θθιεζία ὅιν ηό ἔξγν ηῆο ζείαο νἰθνλνκίαο κέ θέληξν ηήλ
κεγάιε ἑνξηή ηνῦ Πάζρα. Δἴδακε ηήλ πηῶζη ηῶλ
πξσηνπιάζησλ θαί ηήλ ἀλόξζσζη ηνῦ γέλνπο καο δηά ηῆο
ἀλαζηάζεσο ηνῦ Υξηζηνῦ. Υαηξεηίζακε ηήλ ἔιεπζη ηνῦ
Παξαθιήηνπ ζηόλ θόζκν θαί παλεγπξίζακε ηήλ γέλλεζη
ηνῦ λένπ ιανῦ ηνῦ Θενῦ, ηόλ ἐγθαηληζκό θαί ηήλ ἔθρπζη
ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο «ἐπί πᾶζαν ζάπκα». έ ζηελό
ζύλδεζκν κέ ηήλ ἑνξηή αὐηή εὑξίζθεηαη ἡ παξνῦζα

ΓΔΝΔΘΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΟΤ
ΒΑΠΣΙΣΟΤ
Παξαθεπή 24 Ἰνπλίνπ

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ

28 – 31 Ἰουλίου 2011
FEAST OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
July 28 - 31, 2011, 2011

8:00–10:30 ηό πξσί.
Ὄξζξνο & Θεία Λεηηνπξγία.

ΕΚΚΛΗΗ ΓΙΑ ΙΕΡΟΠΑΙΔΕ
Παρακαλοῦμε ὅζα ἀγόρια θέλοσν νά προζθέροσν
ηίς ὑπηρεζίες ηοσς ζηό Ἱερό Βῆμα, ὡς Ἱερόπαιδες,
νά ἐπικοινωνήζοσν μέ ηό γραθεῖο μας.
————————————————————————————————————————————————————————————————

A CALL FOR ALTAR-BOYS
We would like to kindly request the boys who are willing to
offer their services at the Holy Altar as Altar-boys,
to contact our Church office.
ἑνξηή, ἡ ζθξαγίο θαί ηό ηέινο ηῆο κεγάιεο
ἑνξηαζηηθῆο πεξηόδνπ. Ἔξρεηαη δειαδή ζάλ
ἀπόδεημηο ηνῦ ἔξγνπ ηῆο θθιεζίαο, ηῆο
ἐλεξγείαο ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο ζηόλ θόζκν.
Γηαηί κᾶο παξνπζηάδεη ηνύο θαξπνύο ηῆο ζπνξᾶο
ἐθείλεο, ηόλ ζεξηζκό ηῶλ ιεπθῶλ ρσξῶλ πνύ ἐζηάιεζαλ
λά ζεξίζνπλ νἱ ἀπόζηνινη. Καί ὅπσο παξαηεξεῖηαη ζηό
ζπλαμάξην ηῆο ἡκέξαο: νἱ ζεηόηαηνη Παηέξεο ἐζέζπηζαλ
ηήλ ἑνξηή αὐηή κεηά ηήλ θάζνδν ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο γηά
λά δείμνπλ ὅηη ἡ παξνπζία ηνῦ παλαγίνπ Πλεύκαηνο δηά
ηῶλ ἀπνζηόισλ ἐπέηπρε λά ἁγηάζῃ θαί λά ζνθίζῃ ηό
ἀλζξώπηλν θύξακα θαί λά ἀπνθαηαζηήζῃ ηνύο
ἀλζξώπνπο ζηήλ ζέζη ηῶλ ἀγγέισλ δηά ηνῦ Ἰεζνῦ
Υξηζηνῦ, εἴηε κέ ηήλ πξνζθνξά ηνῦ καξηπξηθνῦ ησλ

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.
θ 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

Πξόζθιεζε
Ἀγαπεηνί καο Φίινη, Δἰθνλνδσξεηέο θη Δὐεξγέηεο
ηῆο θθιεζίαο, Υαίξεηε πάληνηε, ὑγηαίλνληεο.
Ἡ θθιεζία καο πξνζπαζεῖ λά ζᾶο δείμεη,
ὅηη δέλ ιεζκνλεῖ ηήλ Δἰθνλνδσξεά πνύ θάλαηε,
ζηνιίδνληαο κέ ηήλ Δἰθνλνγξάθεζε, ηόλ Ναό ηῆο
Ὁζίαο καο Δἰξήλεο ηῆο Υξπζνβαιάληνπ. Καί ζηήλ
πξνζπάζεηά ηεο αὐηή ηό Ἱεξό Πξνζθύλεκα ηῆο
Ἁγίαο δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν κηά ἐθδήισζε
ἀλαγλώξηζεο πξόο ηό πξόζσπό ζαο.
Σήλ Κπξηαθή, ινηπόλ, 26 Ἰνπλίνπ ἡ Θεία
Λεηηνπξγία ζά ηειεζηεῖ εἰδηθά γηά ζᾶο ηνύο
Δἰθνλνδσξεηέο, Φίινπο θη Δὐεξγέηεο ηνῦ Ἱεξνῦ
Πξνζθπλήκαηνο. ’ αὐηή ηήλ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ζά ἐθηεζνῦλ ζέ Πξνζθύλεζε 70 Ἅγηα Λείςαλα.
Καηόπηλ ζά πξνζθεξζεῖ ἐληειῶο ΓΧΡΔΑΝ
πινύζην Γεῦκα ἀπό ηήλ Παηξηαξρηθή καο Μνλή
ζηήλ Κνηλνηηθή Αἴζνπζα θαί πάιηλ πξόο ηηκήλ ζαο.
ᾶο πξνζθαινῦκε, ζᾶο πεξηκέλνπκε θαί ἀπό
θαξδηᾶο ζᾶο εὐινγνῦκε.
Μέ παηξηθή ἀγάπε,
ὁ Ἡγνπκελεύσλ
 ὁ πίζθνπνο Φηινκειίνπ Ἠιίαο
αἵκαηνο, εἴηε κέ ηήλ ἐλάξεην πνιηηεία θαί δηαγσγή ησλ.
Καί ἔξγν ὑπεξθπζηθό δηαπξάηηεηαη. Καηεβαίλεη ηό
Πλεῦκα, ὁ Θεόο, θαί ἀλεβαίλεη ὁ ρνῦο, ὁ ἄλζξσπνο.
Ἀλεβάδεη ὁ Λόγνο ηνῦ Θενῦ ηήλ ζεσζεῖζα ζάξθα θαί ἕιθεη
καδί ηεο θαί ἐθείλνπο πνύ ζέινπλ λά πξάμνπλ ἔξγα
ζπλδηαιιαγῆο κέ ηόλ Θεό. Οἱ πξίλ ἀπνμελσκέλνη ἀπό ηόλ
Θεό, ἑλώλνληαη κέ ηόλ Θεό θαί γίλνληαη θίινη Σνπ. Σά ἔζλε
πξνζθέξνπλ ηήλ ἀπαξρή ησλ, ηνύο ἁγίνπο Πάληαο. Ἀιιά
θαί ἕλαο δεύηεξνο ιόγνο πξνεθάιεζε ηήλ ζύζηαζη ηῆο
ζπιινγηθῆο αὐηῆο ἑνξηῆο: Πνιινί ἅγηνη εἶλαη γλσζηνί θαί
ηηκῶληαη κέ ἑνξηέο θαί παλεγύξεηο ἀπό ηήλ ἐθθιεζία. Καί
ζέ πνιινύο ὅκσο ἄιινπο ἐζθήλσζε ηό Πλεῦκα ηό ἅγηνλ

