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ΕΟΡΤΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ, ΓΑΒΡΙΗΛ, ΡΑΦΑΗΛ
Τρίτη 8 Νοεμβρίου:
8:00 – 10:30 τό πρωί Ὄρθρος
καί Θεία Λειτουργία.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στίς 2:00 μ.μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ
Ἀνάδοχος: Συμεών Καζάνας
saying, "Child, arise." And her spirit returned, and she got up at
once; and he directed that something should be given her to eat.
And her parents were amazed; but he charged them to tell no one
what had happened.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
PRAYER TO THE MOST
HOLY THEOTOKOS
Κάθε Τετάρτη
7:00 - 8:30 μ.μ.
Every Wednesday
7:00 - 8:30 p.m.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Phone: (718) 626-6225 Fax: (718) 626-7669
Email: StIrene@StIrene.org
Web: www.StIrene.org

Ἡγουμενεύων: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας

Κυριακή 6 Νοεμβρίου
Sunday November 6

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
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 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

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙOY ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡITH 8 Νοεμβρίου
5:15 μ.μ. Ἀναχώρηση γιά τόν πανηγυρίζοντα Ι. Ναό τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου στό Μπρούκλιν, ὅπου θά τελεσθῆ Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλομηλίου κ. ΗΛΙΑ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Νοεμβρίου:
8:00 - 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

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 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.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως
Οι χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του
Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα
χαράσσονται πρώτα βαθιά στην ψυχή του χριστιανού, και από
εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα
λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι, η χάρη του Θεού, που
υπάρχει στην ψυχή, ξεχύνεται και σ’ όλο τον εξωτερικό
χαρακτήρα.
Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα
λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η
χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού.
Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα
έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει
και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει, και ποτέ του δεν θα
υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς.
Τα χαριτωμένα λόγια του χριστιανού χαρακτηρίζονται
από λεπτότητα και ευγένεια. Αυτά είναι που γεννούν την

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 2:45 - 5:00 μ.μ.
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ.

αγάπη, φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά. Αντίθετα, η αργολογία
γεννάει μίση, έχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχές και πολέμους.
Ας είμαστε λοιπόν πάντοτε ευγενικοί. Ποτέ από τα
χείλη μας να μη βγει λόγος κακός, λόγος που δεν είναι
αλατισμένος με τη χάρη του Θεού, αλλά πάντοτε λόγοι
χαριτωμένοι, λόγοι αγαθοί, λόγοι που μαρτυρούν την κατά
Χριστόν ευγένεια και την ψυχική μας καλλιέργεια.

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».

SUNDAY GOSPEL
7th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 8:41-56
At that time, there came to Jesus a man named Jairus, who
was a ruler of the synagogue; and falling at Jesus' feet he besought
him to come to his house, for he had an only daughter, about twelve
years of age, and she was dying. As he went, the people pressed
round him. And a woman who had had a flow of blood for twelve
years and had spent all her living upon physicians and could not be
healed by anyone, came up behind him, and touched the fringe of his
garment; and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said,
"Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said,
"Master, the multitudes surround you and press upon you!" But Jesus
said, "Some one touched me; for I perceive that power has gone
forth from me." And when the woman saw that she was not hidden,
she came trembling, and falling down before him declared in the
presence of all the people why she had touched him, and how she
had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your
faith has made you well; go in peace." While he was still speaking, a
man from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead;
do not trouble the Teacher any more." But Jesus on hearing this answered him, "Do not fear; only believe, and she shall be well." And
when he came to the house, he permitted no one to enter with him,
except Peter and John and James, and the father and mother of the
child. And all were weeping and bewailing her; but he said, "Do not
weep; for she is not dead but sleeping." And they laughed at him,
knowing that she was dead. But taking her by the hand he called,

