ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΛΙΩΝΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
στήν Αίγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τή διοίκηση. Εγραψε αρκετά συγγράματα, κυρίως βοηθητικά του θείου κηρύγματος. Η ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν
παροιμιώδεις. Εκοιμήθη το απόγευμα τής 8ης Νοεμβρίου
1920. Τόση δε ήταν η αγιότητά του, ωστε επετέλεσε πολλά
θαύματα, πρό καί μετά τό θανατό του.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον,
τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον,
Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί,
ως ένθεον θεράποντα Χριστού·
αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς,
τοις ευλαβώς κραυγάζουσι·
δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ,
δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας.

Παιδικός Σταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο
Ἀπογευματινό καθημερινό
Δευτέρα –Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ.
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.
Μαθήματα Ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν Χορῶν

Ἱερά Πατριαρχική Μονή

Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105
Phone: (718) 626-6225 Fax: 626-7669
Email: StIrene@StIrene.org
Web: www.StIrene.org

Ἡγούμενος: Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος

Κυριακή E’ Λουκᾶ
Fifth Sunday of Luke
ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ

και των λοιπών Ασωμάτων και
Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων
Κατά την Άγια Γραφή οι
άγγελοι στέλνονται από το Θεό
με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι
αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά
στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές
περιστάσεις, που πρόκειται να
εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.
Τη σχέση, τώρα, που
έχουν οι άγγελοι με το Θεό και
τους ανθρώπους, καθώς και την
αποστολή τους, βλέπουμε επίσης
μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8
και 90, στίχ. 10-12, στη δε Καινή
Διαθήκη, Ματθ. ιη' στίχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α' στίχ.
14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι
άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική
τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να
υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Ὁ Ἱερός Μετοχιακός Ναός τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου στό Μπρούκλιν ἑορτάζει καί
λαμπρῶς πανηγυρίζει τήν Μνήμη τοῦ
προστάτου του Ἁγίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7:00 μ.μ.: Μέγας Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου, μέτ’ Ἀρτοκλασίας καί
θείου κηρύγματος.
Θά ἐπακολουθήση τό ἐτήσιον Ἑόρτιον Δεῖπνον, εἰς
τήν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ.
Λεωφορεῖα θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν Ἱερά
Πατριαρχική Μονή στήν Ἀστόρια τήν Παρασκευή στίς 5:30
τό ἀπόγευμα. Παρακαλοῦμε δηλῶστε συμμετοχή
στό (718) 626-6225.

αιώνια ζωή;
Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον
σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα,
στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ
στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και
άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου
πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της
8ης Νοεμβρίου.

Γεννήθηκε το 1846 στή Σηλυβρία της Θράκης. Μικρός πήγε στήν Κων/πολη καί από κεί στή Χίο, οπου εκάρη
μοναχός, ονομασθείς - από Αναστάσιος – Λάζαρος. Επειτα
χειροτονήθηκε διάκονος, ονομασθείς Νεκτάριος, καί ανέλαβε
τή Γραμματεία της Μητρόπολης. Τό 1881 ηλθε στήν Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ἑσπερινός: Καθημερινά 6:00 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη: 7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος, Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία (Ναός Ἁγίας Εἰρήνης).

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί:

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία εἰς τό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγίου Φανουρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ
8:00 - 11:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία.

καί σπούδασε θεολογία. Οταν πήρε τό πτυχίο του, πήγε στήν
Αλεξάνδρεια. Εκεί, ο Πατριάρχης Σωφρόνιος τόν χειροτόνησε
πρεσβύτερο καί αμέσως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Η δράση του σάν Μητροπολίτη ήταν καταπλητική καί
ένεκα αυτού ηταν υποψήφιος του Πατριαρχικού θρόνου Αλεξανδρείας. Αλλά ο ταπεινόφρων Νεκτάριος, γιά νά μή λυπήσει το γέροντα Πατριάρχη, επέστρεψε στήν Ελλάδα καί
δέχθηκε τή θέση του ιεροκήρυκα Καρυστίας
καί έπειτα Λαμίας. Στά κηρύγματά του πλήθος
λαού μαζευόταν, γιά νά “ρουφήψει” τό νέκταρ τών ιερών λόγων του. Κατόπιν ανέλαβε καί διηύθυνε μέ πολύ επιτυχία τή
Ριζάρειο σχολή Αθηνών. Τό 1904 ίδρυσε γυναικεία Μονή

