ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝA ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΣΠΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ
ΗΛΙΑ ΛΙΑΔΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΜΙΣΙΡΗ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν
τους εικονομάχους. Εγγράφως εξέθεσαν και κατέγραψαν ότι όποιος δεν
προσκυνά τις άγιες εικόνες είναι ξένος προς την πίστη των ορθοδό-

ξων, ότι η τιμή της εικόνας διαβαίνει προς το πρω-τότυπο και ότι
αυτός που προσκυνά και τιμά την εικόνα προσκυνά σ’ αυτήν,
την υπόσταση του εικονιζομένου. Κι αφού διέταξαν τα πράγματα
με αυτόν τον τρόπο και ισχυροποίησαν την ορθόδοξη πίστη, ο
καθένας απήλθε στη δική του επισκοπή».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ
θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ
κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα
ἔλεος.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας
ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν
ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα
σοι.

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 τῶν Ἁγίων Πατέρων
Sunday of the Holy Fathers

«Ὁ Σπόρος ἐστὶν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ»
«Μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες
καὶ βαθύτερες σὲ σημασία καὶ
περιεχόμενο εὐαγγελικὲς περικοπὲς θὰ ἀκούσουμε σήμερα στήν
ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς παραβάλλει
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ σπόρο,
ποὺ συνήθως τὸ φθινόπωρο πέφτει στὴ γῆ ἀπὸ τὸν γεωργό.
Πολὺ ἐπιτυχημένη παρομοίωση,
γιατὶ ὅπως ὁ μικρὸς καὶ
ἀσήμαντος κόκκος τοῦ σπόρου
ἀποκαλύπτει τὸ θαῦμα τῆς βλαστήσεως καὶ καρποφορίας, ἔτσι
καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅταν πέση
στὶς ἀνθρώπινες ψυχὲς καὶ βρῆ
κατάλληλο ἔδαφος καὶ ἀνάλογες
συνθῆκες, καρποφορεῖ καὶ βλαστάνει τὴν ψυχικὴ τελείωση
τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτὸ μοναδικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος εἶναι
ὁ λόγος αὐτός. Ὅπως ἀκριβῶς μοναδικὸς καὶ
ἀνεπανάληπτος εἶναι καὶ ὁ Θεάνθρωπος.
Ὁ σπόρος, δηλαδὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, φωτίζει τὸν
ἄνθρωπο, γιατὶ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη καὶ φανέρωση τοῦ ΘεοῦΛόγου ποὺ «φωτίζει καὶ ἁγιάζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον
εἰς τὸν κόσμον». Ὁ σπόρος, δηλαδὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δὲν
ἀντλεῖ τὴν δύναμή του ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἀλήθειες οὔτε ἀπὸ τὴν
εὐκολία τῆς ἀποδοχῆς τους ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Ἀλλὰ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἐνυπόστατος λόγος, δηλαδὴ λόγος
καὶ πράξη μαζί. Αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Οὐρανίου σπορέως

ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν δυναστεία τοῦ ψεύδους
καὶ τὸν βαρὺ ζυγὸ δουλείας στὴν ἁμαρτία. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
ἀποδεσμεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε πλάνη ποὺ δηλητηριάζει τὴν ὕπαρξή του καὶ τὸν ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ
σπόρος, δηλαδὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τρέφει καὶ ὁλοκληρώνει
τὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ μπορεῖ μὲ ἀσφάλεια ν᾿ ἁγιάζη τὶς σκέψεις του, τὴ βούλησή του, τὰ αἰσθήματά του, τὶς διαθέσεις
του καὶ τὶς προθέσεις του.
«Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Καὶ τί εἶναι στὰ
ἀλήθεια ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
ἀλήθεια, εἶναι ἡ τροφή, εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ γνώση, ὁ πολιτισμός, ἡ εὐγένια, ἡ σοφία τοῦ οὐρανοῦ. Γι᾿ αὐτὸ κατῆλθεν ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ ὁ Οὐράνιος σπορέας καὶ ἀπαράμιλλος Διδάσκαλος, γιὰ νὰ σπείρη ἀδιακρίτως χωρὶς προτίμηση καὶ
προσωποληψία. Σπέρνει ἐπὶ τὴν ὁδόν, ἐπὶ τὴν πέτρα, στὰ
ἀγκάθια, στὸ χωράφι τὸ ἕτοιμο· παντοῦ σπέρνει, ἔτσι ὥστε
νὰ μὴν μπορῆ νὰ τοῦ πῆ κανεὶς ὅτι στὴν δική του καρδιὰ
δὲν ἔγινε σπορά. Δὲν λυπᾶται τὸν σπόρο· τὸν σπέρνει μὲ
ἀφθονία καὶ πλούσια. Ἐπιθυμία Του εἶναι νὰ χορτάση κάθε
καρδία ἀπὸ τὸν σπόρο-λόγο Του καὶ κάθε διάνοια νὰ φωτισθῆ.

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

Κάθε Τετάρτη
7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις
Παρασκευή 18 Ὀκτωβρίου
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
7:30 - 9:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου
Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛ
7:30 - 9:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου
Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Reading is from Luke 8:5-15

The Lord said this parable: "A sower went out to
sow his seed; and as he sowed, some fell along the path,
and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it
withered away, because it had no moisture. And some fell
among thorns; and the thorns grew with it and choked it.
And some fell into good soil and grew, and yielded a
hundredfold." And when his disciples asked him what this
parable meant, he said, "To you it has been given to know
the secrets of the kingdom of God; but for others they are in
parables, so that seeing they may not see, and hearing they
may not understand. Now the parable is this: The seed is the
word of God. The ones along the path are those who have
heard; then the devil comes and takes away the word from
their hearts, that they may not believe and be saved. And the
ones on the rock are those who, when they hear the word,
receive it with joy; but these have no root, they believe for a
while and in time of temptation fall away. And as for what fell
among the thorns, they are those who hear, but as they go
on their way they are choked by the cares and riches and
pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for

Στ’ ΛΟΥΚΑ

ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
8:00 - 11:30 π.μ.
Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
that in the good soil, they are those who, hearing the word,
hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit
with patience." As he said these things, he cried out "He who
has ears to hear, let him hear."

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της
Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787 μ.Χ.)
«Η αγία και οικουμενική εβδόμη
Σύνοδος έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας (787
μ.Χ.), για δεύτερη φορά (η πρώτη έγινε το
325 μ.Χ. όταν συνήλθαν οι Πατέρες της Α΄
Οικουμενικής Συνόδου), επί Κωνσταντίνου
βασιλέως και της μητέρας του Ειρήνης, και
επί Αδριανού πάπα Ρώμης, Ταρασίου Κων-

σταντινουπόλεως, Πολιτιανού Αλεξανδρείας,
Θεοδωρήτου Αντιοχείας και Ηλία Ιεροσολύμων.
Οι πατέρες που συναθροίστηκαν τότε ήταν τριακόσιοι εξήντα πέντε. Αυτοί όλοι συνήλθαν κατά
των εικονομάχων και αναθεμάτισαν εγγράφως
κάθε αίρεση, όπως και τους αρχηγούς των αιρέσεων, έπειτα και όλους

