ΜΝΗΜΟΤΝΟ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 26 IOYΝIOY
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

In Memory of

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΣΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτοῦ

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

7:00 κ.κ. Ἑζπεξηλόο.

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

ζπκβαίλνπλ ἄθαηξεο θσλέο θαί θξαπγέο ζηνύο ἱεξνύο
ρώξνπο, νἱ κέλ πηζηνί ζθαλδαιίδνληαη, νἱ ὀιηγόπηζηνη
θεύγνπλ ἀπνγνεηεπκέλνη, θαί νἱ ἄπηζηνη ιακβάλνπλ
εθαηξία λά κᾶο θαηεγνξήζνπλ ὡο ηξακπνύθνπο,
ἐξηζηηθνύο θαί θνληακεληαιηζηέο. Πόζν κᾶιινλ ζηόλ
ππξῆλα ηῆο Νέαο Ὑόξθεο, ὅπνπ πνηίζεηαη πώο
εἴκαζηε ξζόδνμνη Υξηζηηαλνί, πηό πνιηηηζκέλνη θαί πηό
δεκνθξαηηθνί. Σό ἅγηνλ Πλεῦκα εἶλαη Πλεῦκα εἰξήλεο,
γαιήλεο θαί πξαόηεηνο, ὄρη πλεῦκα ἔξηδνο, ηαξαρῆο
θαί δηρνζηαζίαο. Ἀιιηῶο ζά βξνῦκε ηόλ ἴδην ηόλ Υξηζηό
θαί ηνύο Ἁγίνπο καο ὄρη καδί καο, ἀιιά ἐλαληίνλ καο, θαί
ζά ἔρνπκε λά ἀληηκεησπίζνπκε δπζηπρῶο ὄρη πιένλ ηή
καθξνζπκία ηνῦ Θενῦ, ἀιιά ηή δηθαηνζύλε ηνπ. Καί δέλ
εἶλαη ὅ,ηη θαιύηεξν.

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΟΙΑ ΔΙΡΗΝΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ
28 – 31 Ἰνπιίνπ 2011
FEAST OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
July 28 - 31, 2011

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 26 Ἰουνίου
Sunday June 26
Η ΔΤΣΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑ
Οἱ Ἐθθιεζίεο καο εἶλαη ρῶξνη πξνζεπρῆο θαί
θαηαλύμεσο. Καζέλαο πνύ κπαίλεη κέζα ζηόλ ἱεξό λαό,
εἰζέξρεηαη ζηόλ «ἐπί γῆο παξάδεηζν» ζά ιέγακε, ὅπνπ δῆ
ἀπό ηήλ παξνῦζα δσή ηό κπζηήξην ηῆο βαζηιείαο ηῶλ
νξαλῶλ. Παξώλ ὁ Κύξηόο καο, παξνῦζα ἡ Παλαγία καο,
παξόληεο θαί νἱ Ἅγηνη. Ὅηαλ ὁ πηζηόο εἰζέξρεηαη ζηήλ
Ἐθθιεζία, ζηόλ ἱεξό αηόλ ρῶξν, θξνληίδεη λά ἀθήζε
πίζσ ηνπ ὅιεο ηίο ζθνηνῦξεο, ηίο ἀλεζπρίεο, ηό ἄγρνο θαί
ηό ζηξέο ηῆο θαζεκεξηλόηεηαο, γεληθῶο θάζε κέξηκλα γηά
ηό ηί ζά θάε, ηί ζά πηῆ θαί πόζα ζά νἰθνλνκήζε, θαί λά
παξαδνζῆ ηειείσο ζηό κπζηήξην ηνῦ ιεηηνπξγηθνῦ

ΔΟΡΣΗ ΑΓΙΧΝ
ΠΔΣΡΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΤΛΟΤ
Σεηάξηε 29 Ἰνπλίνπ
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.
ρξόλνπ, ὅπνπ ηά πάληα εἶλαη παξόληα ἐδῶ θαί ηώξα, θαί
ὄρη κόλν ζηό παξειζόλ θαί ζέ θάπνηνλ ηόπν. Γηαπηό θαί
ζηόλ ρεξνπβηθό ὕκλν, ζηή ζεία Λεηηνπξγία ηνῦ ἁγίνπ
Ἰσάλλνπ ηνῦ Υξπζνζηόκνπ, ςάιινπκε ηό ἑμῆο: «Πᾶζαλ
ηήλ βησηηθήλ ἀπνζώκεζα κέξηκλαλ». Γηά πνηό ιόγν; «Ὡο
ηόλ βαζηιέα ηῶλ ὅισλ πνδεμόκελνη». Γηά λά
πνδερζνῦκε ηόλ βαζηιέα ὅισλ καο, ηόλ Κύξην ἡκῶλ
Ἰεζνῦ Υξηζηό.
Ὡο ἐθ ηνύηνπ ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζνρή θαί
ειάβεηα θαί θαηά ηήλ εἴζνδν, θαηά ηήλ παξακνλή, θαί
θαηά ηήλ ἔμνδό καο ἀπό ηόλ ἱεξό λαό. Γπζηπρῶο
παξαηεξεῖηαη ἀξθεηέο θνξέο ἀπξνζεμία θαί ἀλεπιάβεηα
ἀπό θάπνηνπο πηζηνύο, νἱ ὁπνῖνη κέ ηήλ πνιπινγία, ηίο
θσλέο θαί ηνύο ἀιαιαγκνύο ηνπο δηαηαξάζζνπλ ηήλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή Μνλή δηά λά ἀληαπνθξηζῆ
εἰο ηάο πνρξεώζεηο ηεο, θαιεῖ ηνύο εζεβεῖο πξνζθπλεηάο
λά πξνζθέξνπλ ηόλ ὀβνιό ηνπο δηά ηάο ἑμῆο ἀλάγθαο:
 Σήλ δηαθόζκεζηλ ηνῦ Νανῦ κέ ΦΗΦΙΓΧΣΑ ΔΙΚΟΝΑ.
 Σό ηακεῖνλ ζπληεξήζεσο ηῶλ θηηξίσλ.
Μέ εραξηζηίαο 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

Πξόζθιεζε
Ἀγαπεηνί καο Φίινη, Δἰθνλνδσξεηέο θη Δεξγέηεο ηῆο
Ἐθθιεζίαο, Υαίξεηε πάληνηε, γηαίλνληεο.
Ἡ Ἐθθιεζία καο πξνζπαζεῖ λά ζᾶο δείμεη, ὅηη
δέλ ιεζκνλεῖ ηήλ Δἰθνλνδσξεά πνύ θάλαηε,
ζηνιίδνληαο κέ ηήλ Δἰθνλνγξάθεζε, ηόλ Ναό ηῆο
ζίαο καο Δἰξήλεο ηῆο Υξπζνβαιάληνπ. Καί ζηήλ
πξνζπάζεηά ηεο αηή 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 Δεξγέηεο ηνῦ Ἱεξνῦ
Πξνζθπλήκαηνο. ’ αηή 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 εινγνῦκε.
Μέ παηξηθή ἀγάπε,
ὁ Ἡγνπκελεύσλ
 ὁ Ἐπίζθνπνο Φηινκειίνπ Ἠιίαο
δένπζα
θαηάλπμη
ηνῦ
ζπγθεθξηκέλνπ
ρώξνπ,
κεηαθέξνληαο ἔηζη ηό ἄγρνο θαί ηό ζηξέο πνύ θνπβαινῦλ
ἀπό ηόλ θόζκν κέζα ζηό λαό ηνῦ Κπξίνπ. Κάλνπλ κέ ιίγα
ιόγηα ηόλ νἶθν ηνῦ Κπξίνπ νἶθν ἐκπνξίνπ. Καί ἐλῶ θάπνηα
πξάγκαηα ζά δηθαηνινγνῦλην ἀπόιπηα ζηίο θνζκηθέο
πιαηεῖεο, ζηνύο πνιπζύρλαζηνπο δξόκνπο θαί ζηά
πνιππιεζῆ γήπεδα κέ ηίο ἀληίζηνηρεο ζπγθεληξώζεηο θαί
δηαδειώζεηο, δέλ ἔρνπλ θακκηά ιεηηνπξγηθή ζέζη κέζα
ζηήλ Ἐθθιεζία, ἐμαηξνπκέλσλ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ
κπζηεξίσλ θαί ἀθνινπζηῶλ, ὅπσο ζηή ρεηξνηνλία, ζηόλ
γάκν θαί ζηόλ Καηερεηηθό Λόγν ηνῦ ἁγίνπ Ἰσάλλνπ ηνῦ
Υξπζνζηόκνπ, κέ ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο θάησ ἀπό
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζῆθεο. Πνηέ ἄιινηε.
Ὅια ηά ἀλσηέξσ ἀλαθέξνληαη, δηόηη ὅηαλ

