ΜΝΗΜΟΤΝΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΤ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

In Memory of

ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΜΟΝΑΦΗ
ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΜΠΟΣΟΝΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν.
Θά ἀκολουθήσει Μακαρία στήν κοινοτική αἴθουσα

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.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΔΣ ΔΒΓΟΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ
ΤΠΔΡΑΓΙΑ ΘΔΟΣΟΚΟ
Κάζε Σεηάξηε
7:00 - 8:30 κ.κ.

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 τοῦ Συφλοῦ
Sunday of the Blind Man
«...Kαί ληςάκελνο ἀλέβιεςε»
Σήλ ἕθηε Κπξηαθή κεηά ηό Πάζρα παξνπζηάδεηαη θαί
πάιη ὁ Υξηζηόο ὡο ηό θῶο ηνῦ θόζκνπ, ὁ θσηνδόηεο, αὐηόο
πνύ ραξίδεη ηό αἰζζεηό, ἀιιά θαί ηό πλεπκαηηθό θῶο ηῆο
ζενγλσζίαο ζηόλ ἐθ γελεηῆο ηπθιό ηῆο εὐαγγειηθῆο πεξηθνπῆο

ΚΑΘΔ ΑΒΒΑΣΟ:

7:00 κ.κ. ζπεξηλόο.

ΧΥΦΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 11 Ἰοσνίοσ

Θεία Λειτοσργία καί
Ἁγιορείτικο Μνημόσσνο
 8:00– 10:00 π.μ.: Ὄρθρος & Θ. Λειτοσργία
10:00 π.μ. :
Μνημόσσνο
Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα τῶν
κεκοιμημένων σσγγενῶν σας
γιά νά μνημονεσθοῦν τό Χστοσάββατο.

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ
28 – 31 Ἰουλίου 2011
FEAST OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
July 28 - 31, 2011

Σεηάξηε 1 Ἰνπλίνπ: Η ΑΠΟΓΟΙ ΣΟΤ ΠΑΥΑ
 8:00 – 10:00 ηό πξσί: Ὄξζξνο & ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.
 7:00 – 8:30 ηό ἑζπέξαο. ΑΠΟΓΟΙ ΠΑΥΑ ΚΑΙ
ΔΠΔΡΙΝΟ ΣΗ ΑΝΑΛΗΦΔΧ.
Πέκπηε 2 Ἰνπλίνπ: Η ΑΝΑΛΗΦΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ
 8:00 – 10:15 ηό πξσί: Ὄξζξνο θαί Παλεγπξηθή
ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.

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.
(Ἰσ. 9, 1-38). Δἶλαη ὁ ἥιηνο ηῆο δηθαηνζύλεο, πνύ θαηαπγάδεη ηά
κάηηα ηῆο ςπρῆο καο, ὅπσο ὡξαῖα ςάιιεη ηό δνμαζηηθό ηῶλ
ἀπνζηίρσλ ηνῦ ἑζπεξηλνῦ:
«Γηθαηνζύλεο ἥιηε λνεηέ, Υξηζηέ ὁ Θεόο, ὁ ηόλ ἐθ
κήηξαο ηνῦ θσηόο ἐζηεξεκέλνλ δηά ηῆο ζῆο ἀρξάληνπ
πξνζςαύζεσο θσηίζαο θαη᾽ ἄκθσ θαί ἡκῶλ ηά ὄκκαηα ηῶλ
ςπρῶλ αὐγάζαο, πἱνύο ἡκέξαο δεῖμνλ, ἵλα πίζηεη βνῶκέλ ζνη·
πνιιή ζνπ θαί ἄθαηνο ἡ εἰο ἡκᾶο εὐζπιαγρλία, θηιάλζξσπε,
δόμα ζνη».
Μεηαμύ ηῶλ ηξηῶλ αὐηῶλ πεξηθνπῶλ θαί ηῶλ ηξηῶλ
αὐηῶλ ἑνξηῶλ ηῶλ κέζσλ Κπξηαθῶλ ηνῦ Πεληεθνζηαξίνπ
ὑπάξρεη θάπνηα ἐζσηεξηθή ζρέζηο, γη᾽ αὐηό θαί εἰδηθά
ἐθιέγνληαη γηά ηίο ἡκέξεο αὐηέο. Πηζαλόλ εἶλαη ἐθείλε πνύ
ὑπαηλίζζεηαη ηό ζπλαμάξην ηῆο Κπξηαθῆο ηνῦ Σπθινῦ, ηό ὅηη ηά
ζαύκαηα πνύ ἑνξηάδνκε δηεπξάρζεζαλ «ἐμ ὑγξνῦ». Πξάγκαηη

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

Ζ Ηεξά Παηξηαξρηθή Κνλή Οζίαο Δηξήλεο
Υξπζνβαιάληνπ αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε

ΔΚΗΛΑΡΗΟΤ
ΒΤΕΑΛΣΗΛΖ ΚΟΤΗΘΖ
θνπόο:

Γηδαζθαιία Βπδαληηλήο Κνπζηθήο,
θαηάξηηζε Ηεξνςαιηώλ & Βπδαληηλήο
ρνξσδίαο

Δθκάζεζε:

Βπδαληηλώλ θζόγγσλ, Βπδαληηλήο
Παξαζεκαληηθήο, Δηζαγσγή ζηνύο
Οθηώ Ήρνπο, πνπδή Ιεηηνπξγηθώλ
Θεηκέλσλ

Θαζεγεηήο:

θ. Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο,
Πξσηνςάιηεο

Γηάξθεηα:

31 Κατνπ - 14 Ἰνπιίνπ 2011

Ώξεο:

Θάζε Σξίηε θαί Πέκπηε, 7:00 -8:30 κ.κ.
ζηόλ Ηεξό Λαό ηεο Αγίαο Δηξήλεο

Γίδαθηξα:

$300.00 θαη' άηνκν (πεξηιακβάλεηαη
όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό)

Δγγξαθέο:
Γεπηέξα - Παξαζθεπή, 9:30 - 5:30 κ.κ.
Πιεξνθνξίεο: (718) 626-6225 Γξαθείν Ηεξνύ Λανύ
ηό πξῶην, ἡ ζεξαπεία ηνῦ παξαιύηνπ, γίλεηαη ζηήλ θνιπκβήζξα
ηῆο Βεζεζδᾶ. ηήλ δεπηέξα πεξίπησζη ἡ ζπλάληεζηο ηνῦ
Υξηζηνῦ κέ ηήλ ακαξείηηδα γίλεηαη θνληά ζηό θξέαξ ηνῦ Ἰαθώβ
ζηήλ ακάξεηα. Ὁ Κύξηνο δεηεῖ λά πηῇ ὕδσξ θαί ὑπόζρεηαη λά
δώζῃ ζηήλ ακαξείηηδα ηό ὕδσξ ηό δῶλ, ηό «ἁιιόκελνλ εἰο
δσήλ αἰώληνλ». Καί ηό ηξίην ζαῦκα γίλεηαη κέ ηό πηύζκα ηνῦ
Υξηζηνῦ θαί ὁ ηπθιόο ζηέιλεηαη γηά λά ληθζῇ ζηήλ θνιπκβήζξα
ηνῦ ηισάκ, «θαί ληςάκελνο ἀλέβιεςε». Ἡ ζπζρέηηζηο ηῶλ
πεξηθνπῶλ αὐηῶλ πξόο ηήλ ἑνξηή ηῆο Μεζνπεληεθνζηῆο, πνύ
ἑνξηάδνκε ζηήλ 25ε ἡκέξα ἀπό ηό Πάζρα, εἶλαη πξνθαλήο. ᾽
αὐηήλ ὁ Κύξηνο ἐγθσκηάδεηαη ὡο δηδάζθαινο, ὡο ἔρσλ ηό ὕδσξ
ηό δῶλ, πνύ πνηίδεη ηήλ δηςῶζα ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ.

