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Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
Sunday of Orthodoxy

ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ

ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ
(Α’ ΝΗΣΔΙΩΝ)
8:00 π.μ. –11:45 π.μ. Ὄπθπορ, Ἀπσιεπατική Θεία
Λειτοςπγία καί ἡ Λιτανεία τῶν Ἁγίων Δἰκόνων,
πποεξάπσοντορ τοῦ Θεουιλεστάτος Ἐπισκόπος
Φιλομηλίος κ. Ἠλία.
6:00 – 7:30 τό ἑσπέπαρ: ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ
Γεςτέπα 14 Μαπτίος
Ἱεπά Ἐξομολόγηση 5:00 -6:00 μ.μ.
6:00 – 7:30 τό ἑσπέπαρ: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
(«Κύπιε τῶν Γςνάμεων...»).
Σετάπτη 16 Μαπτίος
6:00 – 8:00 τό ἑσπέπαρ: ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.
Παπασκεςή 18 Μαπτίος
7:00 - 8:30 τό ἑσπέπαρ: Β' ΣΑΙ ΣΩΝ ΥΑΙΡΔΣΙΜΩΝ.
άββατο 19 Μαπτίος
6:00 μ.μ. Ἑσπεπινόρ
ΚΤΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ
(Β’ ΝΗΣΔΙΩΝ)
8:00 π.μ. –11:45 π.μ. Ὄπθπορ, Θεία Λειτοςπγία.

ΠΡΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΝΗΣΔΙΩΝ
«Ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως
των Aγίων και σεπτών εικόνων»

Γηάθνξνη ιόγνη θαη πξνπάληωλ ε απνκάθξπλζε από ην
πλεύκα ηεο νξζόδνμεο παξάδνζεο ππνθίλεζαλ ην θαθό ηεο
Δηθνλνκαρίαο, πνπ δηάξθεζε από ην 726 κέρξη ην 843 θαη
ηαιαηπώξεζε ηόζν πνιύ ηελ Δθθιεζία. Καηάιεμε όκωο ζηνλ
ζξίακβν ηεο νξζνδνμίαο, πνπ γηνξηάδνπκε ηελ Κπξηαθή απηή. Ο
Απηνθξάηνξαο ηνπ Bπδαληίνπ Λέωλ ν Γ΄ ν Ηζαπξνο, δέθα ρξόληα
κεηά ηελ άλνδν ηνπ ζην ζξόλν, ζε έλα δεκόζην ιόγν ηνπ,
δηαθήξπμε όηη ε ηηκή ζηηο άγηεο εηθόλεο ήηαλ εηδωινιαηξία. Από ηόηε
άξρηζε έλα άγξην θαη αηκαηεξό θπλεγεηό, ελάληηα ζηηο άγηεο εηθόλεο
θαη ζε απηνύο πνπ ηηο ππνζηήξηδαλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε
κε ηνλ γην ηνπ Κωλζηαληίλν ηνλ Δ΄(740-755) θαη ν δηωγκόο
μεζύκαλε αξθεηά κε ηνλ βαζηιηά Λένληα ηνλ Γ΄ (775-780) θαη
αξγόηεξα κε ηελ ζύδπγό ηνπ Δηξήλε, ε νπνία ζπγθάιεζε ηελ Ε΄
Οηθνπκεληθή Σύλνδν (787) πνπ άξρηζε ζηε Νίθαηα θαη ηειείωζε
ζηε Κωλζηαληηλνύπνιε. Σηελ Σύλνδν απηή θαηαδηθάζηεθε ε
Δηθνλνκαρία θαη έρνπκε ηνλ πξώην ζξίακβν ηεο Οξζνδνμίαο. Όκωο,
λέα πεξίνδνο άξρηζε αξγόηεξα κε ηνλ απηνθξάηνξα Λένληα Δ΄ ηνλ
Αξκέλην (813-820), ηελ ζπλέρηζε ν Μηραήι ν Β΄ ν Τξαπιόο (820-

829) θαη ηειεπηαίνο εηθνλνκάρνο
απηνθξάηνξαο ήηαλ ν γηνο ηνπ Θεόθηινο (829842), πνπ απνδείρηεθε πνιύ θαλαηηθόο θαη
κηζνύζε ηελ νξζνδνμία. Αιιά κεηά ηνλ ζάλαηό
ηνπ , ε επζεβήο ζύδπγόο ηνπ Θενδώξα,
ζηεξέωζε θαη πάιη ηελ νξζνδνμία (843), κε
ζπκπαξαζηάηε ηνλ Παηξηάξρε Μεζόδην.
Έηζη ηελ Κπξηαθή κε ιηηαλεία πνπ έθαλε ε ίδηα ε
Θενδώξα κε ηνλ γην ηεο Μηραήι ηνλ απηνθξάηνξα, θαζώο θαη κε
όινλ ηνλ θιήξν θαη ηνλ ιαό, αλαζηήιωζαλ ηηο άγηεο εηθόλεο θαη
ζηόιηζαλ πάιη κε απηέο ηελ εθθιεζία ηνπ Χξηζηνύ. Απηή ηελ
αλάκλεζε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ γεγνλόηνο γηνξηάδνπκε ηελ πξώηε
Κπξηαθή ηωλ Νεζηεηώλ, όινη νη Οξζόδνμνη ρξηζηηαλνί κε ραξά.

SUNDAY GOSPEL
Sunday of Orthodoxy
The Reading is from John 1:44-52
At that time, Jesus decided to go to Galilee. And he found
Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael, and he
said to him, "We have found him of whom Moses in the law and
also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming
to him, and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no
guile!" Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under the fig
tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the son
of God! You are the King of Israel!" Jesus answered him, "Because
I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You
shall see greater things than these." And he said to him, "Truly,
truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of
God ascending and descending upon the Son of man."

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ
(Ἐθ ηνῦ θαηά Ἰωαλλνπ α’ 44-52)

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἠζέιεζελ ὁ ᾿Ιεζνῦο ἐμειζεῖλ εἰο ηὴλ
Γαιηιαίαλ θαὶ εὑξίζθεη Φίιηππνλ θαὶ ιέγεη αὐηῷ ἀθνινχζεη κνη. ἦλ
δὲ ὁ Φίιηππνο ἀπὸ Βεζζατδά, ἐθ ηῆο πφιεσο ᾿Αλδξένπ θαὶ
Πέηξνπ.εὑξίζθεη Φίιηππνο ηὸλ Ναζαλαὴι θαὶ ιέγεη αὐηῷ ὃλ ἔγξαςε
Μσυζῆο ἐλ ηῷ λφκῳ θαὶ νἱ πξνθῆηαη, εὑξήθακελ, ᾿Ιεζνῦλ ηὸλ πἱὸλ
ηνῦ ᾿Ισζὴθ ηὸλ ἀπὸ Ναδαξέη. θαὶ εἶπελ αὐηῷ Ναζαλαήι ἐθ
Ναδαξὲη δχλαηαί ηη ἀγαζὸλ εἶλαη; ιέγεη αὐηῷ Φίιηππνο ἔξρνπ θαὶ

Ο ΚΑΥΕ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ
ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ
Προσφορά ἀγάπης τῆς κ. Ἄννας Ὀρσάρη
καί τῆς κ. Πόπης Καρπαθάκη.

ἴδε. εἶδελ ὁ ᾿Ιεζνῦο ηὸλ Ναζαλαὴι ἐξρφκελνλ πξὸο αὐηὸλ θαὶ ιέγεη
πεξὶ αὐηνῦ ἴδε ἀιεζῶο ᾿Ιζξαειίηεο, ἐλ ᾧ δφινο νὐθ ἔζηη. ιέγεη αὐηῷ
Ναζαλαήι πφζελ κε γηλψζθεηο; ἀπεθξίζε ᾿Ιεζνῦο θαὶ εἶπελ αὐηῷ
πξὸ ηνῦ ζε Φίιηππνλ θσλῆζαη, ὄληα ὑπὸ ηὴλ ζπθῆλ εἶδφλ
ζε. ἀπεθξίζε Ναζαλαὴι θαὶ ιέγεη αὐηῷ ῥαββί, ζὺ εἶ ὁ πἱὸο ηνῦ
Θενῦ, ζὺ εἶ ὁ βαζηιεὺο ηνῦ ᾿Ιζξαήι. ἀπεθξίζε ᾿Ιεζνῦο θαὶ εἶπελ
αὐηῷ ὅηη εἶπφλ ζνη, εἶδφλ ζε ὑπνθάησ ηῆο ζπθῆο, πηζηεχεηο; κείδσ
ηνχησλ ὄςεη. θαὶ ιέγεη αὐηῷ ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ἀπ᾽ ἄξηη ὄςεζζε
ηὸλ νὐξαλὸλ ἀλεῳγφηα, θαὶ ηνὺο ἀγγέινπο ηνῦ Θενῦ ἀλαβαίλνληαο
θαὶ θαηαβαίλνληαο ἐπὶ ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξψπνπ.

Sunday of Orthodoxy
The historical significance of the Sunday of Orthodoxy
dates to 787 A.D. when the Fathers of the Seventh Ecumenical
Council of Nicaea decreed the restoration of the icons as a means
for the spiritual growth and formation of the Christian ethos and
character in the likeness and image of God and His Saints. In 843
A.D. when the veneration of icons was solemnly proclaimed at Saint
Sophia Cathedral in Constantinople, clergy and monks came in
procession and restored icons to their rightful places within the
church. The Sunday of Orthodoxy is traditionally celebrated in Orthodox Churches worldwide on the first Sunday of Great Lent. Following the Divine Liturgy, the clergy lead the faithful in a service of
procession with icons and a recitation of the declaration of faith.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ
ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ ΛΕΩΥΟΡΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ
Ἡ ΠΑΡΔΛΑΗ στήν Πέμπτη Λεωυόπο θά γίνει τήν
Κςπιακή 27 ΜΑΡΣΙΟΤ καί ἡ Ι. Πατπιαπσική Μονή θά
σςμμετάσσει, ὅπωρ κάθε σπόνο. Παπακαλοῦμε
σημειώσατε τήν ἡμεπομηνία στό ἡμεπολόγιό σαρ.

