ΜΝΗΜΟΤΝΑ ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ
In Memory of

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ΑΝΣΩΝΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΠΟΣΟΝΗ
ΟΥΙΑ ΚΑΣΙΠΕΡΝΆΚΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
this adulterous and sinful generation, of him will the
Son of man also be ashamed, when he comes in the
glory of his Father with the holy angels." And he said to
them, "Truly, I say to you, there are some standing here
who will not taste death before they see the kingdom of
God come with power."

ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΑΡΑΚΟΣΖ
Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ
6:00 - 8:00 ηό ἑζπέξαο: ΠΡΟΖΓΗΑΜΔΝΖ
ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ.
(Ὅσοι θά μεταλάβοσν θά πρέπει νά εἶναι τελείως
νηστικοί ὅλη τήν ἡμέρα τῆς Τετάρτης).
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Κυριακή τῆς ταυροπροσκυνήσεως
Veneration of the Holy Cross Sunday
ΣΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΩΝ ΝΖΣΔΗΩΝ
Σελ Κπξηαθή απηή πνύ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
αξαθνζηήο, ή Δθθιεζία καο πξνβάιιεη ηελ πξνζθύλεζε ηνπ
Σηκίνπ θαη Εσνπνηνύ ηαπξνύ. Δπεηδή ή ζσκαηηθή αδπλακία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗΝ
ΠΕΜΠΣΗ ΛΕΩΥΟΡΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ

Πέκπηε
6:00 - 7:30 ηό ἑζπέξαο: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΗΠΝΟ
(«Κύξηε ηῶλ Γπλάκεσλ»).
Παξαζθεπή 1 Ἀπξηιίνπ
7:00 - 8:30 ηό ἑζπέξαο: Γ' ΣΑΗ ΣΩΝ
ΥΑΗΡΔΣΗΜΩΝ.
άββαην 2 Ἀπξηιίνπ
Ἱεξά Ἐμνκνιόγεζε 5:00 -6:00 κ.κ.
6:00 κ.κ. Ἑζπεξηλόο
ΚΤΡΗΑΚΖ 3 ΑΠΡΗΛΗΟΤ (Γ’ ΝΖΣΔΗΩΝ)
ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΟΤ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΟ
8:00 π.κ. –11:45 π.κ. Ὄξζξνο θαί Θεία
Λεηηνπξγία.
6:00 – 7:30 ηό ἑζπέξαο: ΚΑΣΑΝΤΚΣΗΚΟ
ΔΠΔΡΗΝΟ

Λεφθορεῖα θά ἀνατφρήζοσν ἀπό ηήν Ἐκκληζία μας,
ζηίς 12:15 ηό μεζημέρι, γιά νά μᾶς μεηαθέροσν,
ἐνηελῶς δφρεάν, ζηό τῶρο ηῆς Παρέλαζης καί
νά μᾶς ἐπιζηρέυοσν πάλι πίζφ ζηήν Ἐκκληζία.

Παρακαλοῦμε δηλῶζηε ζσμμεηοτή, ζηό γραθεῖο ηοῦ Ναοῦ.

από ηνλ αγώλα ηεο λεζηείαο καο
πεξηθπθιώλεη θαη ή δπζθνιία απμάλεη, ή
Άγία καο Δθθιεζία πξνβάιιεη ζήκεξα
ζην κέζν ηνπ δξόκνπ ηεο λεζηείαο ζαλ
βνήζεηα καο ηνλ Παλάγην ηαπξό, ηε
ραξά ηνπ θόζκνπ, ησλ πηζηώλ ηε
δύλακε, ησλ ακαξησιώλ ηελ ειπίδα.
Πξνζθπλώληαο ινηπόλ ηνλ
Σίκην ηαπξό ιακβάλνπκε ράξε θαη
δύλακε γηα λα ηειεηώζνπκε ηνλ αγώλα ηεο λεζηείαο
ςάιινληαο: «Σνλ ηαπξόλ ζνπ πξνζθπλνύκελ Γέζπνηα θαη ηελ
αγίαλ ζνπ Άλάζηαζηλ δνμάδνκελ».
Όπνηνο δελ αηζζάλεηαη θαη δε δεηά απηή ηε δύλακε ηνπ
Σηκίνπ ηαπξνύ, γίλεηαη δπζηπρώο ζύκα ησλ «επηηεδείσλ».
Αληηζέησο, νπνίνο ηελ αηζζάλεηαη, θέξεη ηνλ Σίκην ηαπξό ζην
ζηήζνο ηνπ, θάλεη ζσζηά ην ζηαπξό ηνπ, θαη δελ πέθηεη ζηνλ
πεηξαζκό λα θαηαθύγεη ζηα κέληηνπκ, ζηνπο κάγνπο, ή ζ'
νπνίνλ επαγγέιιεηαη «ζσηεξία θαη ιύηξσζε» κε ηξόπν
δηάθνξν από απηόλ πνύ ππνδεηθλύεη ν Υξηζηόο θαη ή Δθθιεζία
Σνπ.
ηνλ θαζνξηζκό ηεο ενξηήο πηζαλόλ λα ζπλεηέιεζε θαη
ή θαηά ηελ 6ε Μαξηίνπ ζεκεηνύκελε ζηα Μελαία αλάκλεζε ηεο
επξέζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ. εκεηώλεηαη όηη θαηά ην ηππηθό
ηνπ Αγίνπ άββα, πξνζθύλεζε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ γίλεηαη όρη
κόλν ηελ Κπξηαθή, αιιά θαη ηε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη
Παξαζθεπή ηεο εβδνκάδαο πνύ αθνινπζεί.

Sunday of the Veneration of the Holy Cross
On the Third Sunday of Great and Holy Lent, the Orthodox Church commemorates the Precious and Life-Giving Cross
of our Lord and Savior Jesus Christ. Services include a special
veneration of the Cross, which prepares the faithful for the
commemoration of the Crucifixion during Holy Week. The commemoration and ceremonies of the Third Sunday of Lent are
closely parallel to the feasts of the Exaltation of the Cross
(September 14) and the Procession of the Cross (August 1). Not
only does the Sunday of the Holy Cross prepare us for commemoration of the Crucifixion, but it also reminds us that the
whole of Lent is a period when we are crucified with Christ.

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ
Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (8:34-38; 9:1)
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν͵
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ

Παρασκευή 1 Ἀπριλίου
7:00 - 8:30 μ.μ.

Δ’ ΣΑΙ ΣΩΝ
ΦΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ
καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἐὰν
θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ΄ ἂν ἀπολέσει
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ]
τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. Σί γὰρ
ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν
κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ; τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς
γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ͵ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐπαισχυνθή-σεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν
αὐτοῖς͵ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν
ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

SUNDAY GOSPEL
Sunday of the Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1
The Lord said: "If anyone wishes to come after
me, let him deny himself and take up his cross and follow
me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save
it. For what does it profit a man, to gain the whole world
and forfeit his life? For what can a man give in return for
his life? For whoever is ashamed of me and my words in

