ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΤΡΙΤΟ ΧΥΦΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 12 Μαρτίοσ

Θεία Λειτοσργία καί
Ἁγιορείτικο Μνημόσσνο

 8:00-10:00 π.μ. : Ὄρθρος & Θ. Λειτοσργία
 10:00-11:00 π.μ.: Μνημόσσνο.
Πέκπηε
Ἱεξά Ἐμνκνιόγεζε 5:00 -6:00 κ.κ.
6:00 - 7:30 ηό ἑζπέξαο: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
(«Κύξηε ηῶλ Γπλάκεσλ»).
Παξαζθεπή 11 Μαξηίνπ
8:00 – 10:30 ηό πξσί ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ ΘΔΙΑ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.
7:00 - 8:30 ηό ἑζπέξαο: Α' ΣΑΙ ΣΧΝ
ΥΑΙΡΔΣΙΜΧΝ.
άββαην 12 Μαξηίνπ
ΣΡΙΣΟ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ
8:00-11:00 π.κ: Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία &
Μλεκόζπλν
6:00 κ.κ. Ἑζπεξηλόο
ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ
(Α’ ΝΗΣΔΙΧΝ)
8:00 π.κ. –11:45 π.κ. Ὄξζξνο, Ἀξρηεξαηηθή Θεία
Λεηηνπξγία θαί ἡ Ληηαλεία ηῶλ Ἁγίσλ Δἰθόλσλ,
πξνεμάξρνληνο ηνῦ Θενθηιεζηάηνπ
Ἐπηζθόπνπ Φηινκειίνπ θ. Ἠιία.
6:00 – 7:30 ηό ἑζπέξαο: ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ
ΔΠΔΡΙΝΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗΝ
ΠΕΜΠΣΗ ΛΕΩΥΟΡΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ
Ἡ ΠΑΡΔΛΑΗ ζηήλ Πέκπηε Λεσθόξν ζά γίλεη ηήλ
Κπξηαθή 27 ΜΑΡΣΙΟΤ θαί ἡ Ι. Παηξηαξρηθή Μνλή ζά
ζπκκεηάζρεη, ὅπσο θάζε ρξόλν. Παξαθαινῦκε
ζεκεηώζαηε ηήλ ἡκεξνκελία ζηό ἡκεξνιόγηό ζαο.

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
Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας

Κυριακή τῆς Συρινῆς
Forgiveness Sunday (Cheesefare)
Η ηέηαξηε Κπξηαθή ηνπ Σξησδίνπ είλαη αθηεξσκέλε
ζηελ εθδίσμε ησλ πξσηνπιάζησλ από ηνλ παξάδεηζν
ηεο ηξπθήο. Ο άλζξσπνο δεκηνπξγήζεθε από ην Θεό σο
ην ηειεηόηεξν θαη εθιεθηόηεξν δεκηνύξγεκα ηνπ Θενύ, σο
«εηθόλα θαη θαζ' νκνίσζηο» απηνύ ( Γέλ.1,26). Πιάζηεθε
λα δεη αηώληα κέζα ζηε ράξε θαη ηηο επινγίεο ηνπ Θενύ,
αηέξκνλν βίν άπαπηεο επδαηκνλίαο. Απηή ηε ζεκαζία έρεη
ε βηβιηθή δηήγεζε πεξί ηνπ θήπνπ ηεο Δδέκ (Γελ.2 ν
θεθ.). Ο άλζξσπνο έθακε θαθή ρξήζε ηεο ειεύζεξεο
βνύιεζήο ηνπ θαη πξνηίκεζε ην θαθό. Απηό ηνπ ζηέξεζε
ηνλ παξάδεηζν, δειαδή ηελ αέλαε θαη δσνπνηό παξνπζία
ηνπ Θενύ θαη ηελ θνηλσλία ησλ αθέλσησλ επινγηώλ Σνπ.
Η αγία Γξαθή αλαθέξεη ζπκβνιηθά πσο νη πξσηόπιαζηνη
δηώρηεθαλ από ηνλ θήπν ηεο Δδέκ θαη δύν αγγειηθά όληα
ηάρζεθαλ λα θπιάγνπλ κε πύξηλεο ξνκθαίεο ηελ πύιε
ηνπ, γηα λα κελ κπνξνύλ λα ηελ παξαβηάζνπλ απηνί. Σν
αηέιεησην δξάκα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο άξρηζε!
Η ελζύκεζε ηνπ αδακηαίνπ ζξήλνπ απηή ηελ

Παρασκευή 11 Μαρτίου
7:00 - 8:30 μ.μ.

A’ ΣΑΙ
ΣΩΝ ΦΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ

εκέξα ππήξμε επηβεβιεκέλε από ηελ Δθθιεζία καο. Από
ηελ επόκελε εκέξα αξρίδεη ε απζηεξή λεζηεία ηεο
Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο θαη ν ζθιεξόο αγώλαο θαηά
ησλ ςπρνθηόλσλ παζώλ καο. Οη πξνπάηνξέο καο
απνηεινύλ πνιύ θαιό παξάδεηγκα ζπλεηηζκνύ καο. Η
ιαηκαξγία ηνπο, λα θάλε από ηνλ θαξπό ηνπ
απαγνξεπκέλνπ δέλδξνπ ηεο Δδέκ, ηνπο νδήγεζε ζηελ
απώιεηα. Η δηθή καο πνιύκνξθε λεζηεία θαη ε άζθεζε
ησλ αξεηώλ, καο θέξλεη ζηελ νπξαλνδξόκν πνξεία γηα
λα ζπλαληήζνπκε μαλά ην Θεό. Ο ζξήλνο ν δηθόο καο δελ
είλαη (δελ ζα πξέπεη λα είλαη) σθειηκηζηηθόο, όπσο ησλ
πξσηνπιάζησλ, αιιά νληνινγηθή ζπληξηβή θαη κεηάλνηα
γηα ηελ ακαξησιόηεηά καο. Δίλαη ην κόλν αληίδνην γηα
ηελ ύβξε καο απέλαληη ζην Θεό θαη ν κόλνο ηξόπνο ηεο
ζσηεξίαο καο.

FORGIVENESS SUNDAY
This coming Monday is not just any Monday, but
Clean Monday, the first day of Clean Week, the beginning
of Great Lent, a time of particular prayer and fasting.
Great Lent will take us on a journey through forty days,
or six weeks, to Lazarus Saturday, Palm Sunday and then
Holy Week. At the end of that Week, God willing, we will
celebrate the Resurrection of Christ on Easter Night.
This Sunday is known as Forgiveness Sunday,
and also Cheesfare Sunday for it is the last day on which
we may eat dairy products. On it we remember the Fall of
Adam and Eve and how they lost Paradise by eating 'the
forbidden fruit', which is why we fast, eating only 'the
permitted fruit'.
To us, as children of Adam and Eve, God gives
opportunities to ask for forgiveness, as Adam and Eve
should have done. He gives us the sacrament of Confession. Every confession is a repeat, in the New Eden of the
Church, of that opportunity given to Adam and Eve in
Eden, to ask God for forgiveness. Unlike human-beings,
God always forgives those who sincerely, with repentance, ask Him for forgiveness. However, before we ask
forgiveness of God, we first have to ask forgiveness of
each other. And just at this time, on Forgiveness Sunday
and all during Clean Week, it is the custom of Orthodox

Ο ΚΑΥΕ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ
ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ
Προσφορά ἀγάπης τῆς κ. Φρυσούλας Γεωργάκη
καί τῆς κ. Δέσποινας Διγεννάκη.

throughout the world to come to Confession, to ask God
for forgiveness, preparing ourselves for Communion next
Sunday. First, therefore, we must ask each other for forgiveness. We can ask forgiveness of those who are not
here by visiting them or telephoning them. But of those
who are here, we can now ask forgiveness directly, for all
our errors towards them in thought, word or deed,
whether conscious or unconscious. For if we do not first
ask each other for forgiveness, we cannot ask God for
forgiveness. And without forgiveness, there is no way
back into Paradise for any of us.

ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ
Κπξηαθή 6 Μαξηίνπ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ
8:00 - 11:45 π.κ.: Ὄξζξνο & Θεία Λεηηνπξγία
6:00 – 7:30 ηό ἑζπέξαο: Ο ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ
ΔΠΔΡΙΝΟ ΣΗ ΤΓΓΝΧΜΗ, ὅπνπ ζά δνζεῖ ὁ
ἀζπαζκόο ηῆο ζπγγλώκεο.
Καζαξά Γεπηέξα 7 Μαξηίνπ
Ἱεξά Ἐμνκνιόγεζε 5:00 -6:00 κ.κ.
6:00 –7:30 ηό ἑζπέξαο: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
(«Κύξηε ηῶλ Γπλάκεσλ...»).
Σξίηε
Ἱεξά Ἐμνκνιόγεζε 5:00 -6:00 κ.κ.
6:00 –7:30 ηό ἑζπέξαο: ΜΔΓΑ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ
(«Κύξηε ηῶλ Γπλάκεσλ...»).
Σεηάξηε 9 Μαξηίνπ
6:00 - 8:30 ηό ἑζπέξαο: ΠΡΧΣΗ ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ
ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, πξνεμάξρνληνο ηνῦ
Θενθηιεζηάηνπ Ἐπηζθόπνπ Φηινκειίνπ θ. Ἠιία.
(Ὅσοι θά μεταλάβοσν θά πρέπει νά εἶναι τελείως
νηστικοί ὅλη τήν ἡμέρα τῆς Τετάρτης).

