
ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. Καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 
ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. Καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, 
ποία ὑμῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν 
ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ 
ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μι-
σθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός 
ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οἰκτίρμονες 
καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 

 

 
GOSPEL READING 

Second Sunday of Luke 
The Reading is from Luke 6:31-36 

 

 The Lord said, "And as you wish 
that men would do to you, do so to them. If 
you love those who love you, what credit is 
that to you? For even sinners love those 
who love them. And if you do good to those 
who do good to you, what credit is that to 
you? For even sinners do the same. And if 
you lend to those from whom you hope to 
receive, what credit is that to you? Even 
sinners lend to sinners, to receive as much 
again. But love your enemies, and do good, 

and lend, expecting nothing in return; and your reward will be 
great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to 
the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father 
is merciful." 

 

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. 
 
  

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

 

Ἅγιος Ἱερόθεος ὁ Ἀρεοπαγίτης, 
Πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν   

 
 Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἦταν πλα-
τωνικὸς φιλόσοφος καὶ ἕνας ἀπὸ τὰ 
ἐννέα μέλῃ τοῦ Συμβουλίου τῆς Γερου-
σίας τοῦ Ἀρείου Πάγου. 
 Ἀφοῦ δέχθηκε καὶ διδάχθηκε 
τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν 
Ἀπόστολο Παῦλο, χειροτονήθηκε 
πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν τὸ 152 
μ.Χ.  Μαθητὴς τοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος 
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ ὁποῖος στὰ 
συγγράμματά του πλέκει ἐγκώμια γιὰ 
τὸν δάσκαλό του. 
 Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σὲ βαθιὰ 
γεράματα, μετὰ ἀπὸ πολύχρονη ποιμα-
ντικὴ καὶ συγγραφικὴ δραστηριότητα. Ἡ 
τίμια κάρα του φυλάσσεται στὸ 
ὁμώνυμο μοναστῆρι στὰ Μέγαρα Ἀττικῆς. Ἐπίσης λείψανά του σῴζο-
νται στὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἱ. Μ. Ἄγ. Παύλου) καθὼς καὶ στὸ παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἄγίου Ἀνδρέα (Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν). 

 

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

 

Τοῦ Παύλου ἠλίευσαι, ταὶς θεηγόροις πλοκαίς, καὶ ὅλος γεγένησαι, 
ἱερωμένος Θεῶ, σοφὲ Ἰερόθεε, σὺ γὰρ φιλοσοφίας, ταὶς ἀκτίσιν 

ἐκλάμπων, ὤφθης θεολογίας, ἀκριβοὺς ὑποφήτης, δι' ἧς μυσταγω-
γούμεθα, Πάτερ τὰ κρείττονα.  

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   

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 

Κυριακή B’Λουκᾶ   
Second Sunday of Luke 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος  
Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ  
& Η ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ 

  

 Ήταν ευγενής πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχηδόνα 
της Λιβύης, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Στην Αντιόχεια, 
εξασκούσε άριστα τη μαγική τέχνη. Κάποτε όμως, ένας ειδωλολά-
τρης, ό Άγλαΐδας ερωτεύθηκε μία παρθένο κόρη, την Ίούστα. Άλλα 
επειδή ή χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του 
προτάσεις, αυτός κατέφυγε στο μάγο Κυπριανό. Άλλα μπροστά στη 
χριστιανική σταθερότητα της Ίούστας, "μαγικής έμπαίγματα κατέκειτο 
τέχνης, και της επί φρονήσει αλαζονείας έλεγχος έφύβριστος". Οι 
απάτες, δηλαδή, της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, 
ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη. Και ή αλαζονεία του 
Κυπριανού για τη μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελοία. Τότε, μπρο-
στά στον επίσκοπο Άνθιμο, έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτί-
σθηκε χριστιανός. Κατόπιν, έγινε Ιερέας και αργότερα επίσκοπος 
Καρχηδόνας. Τη δε Ίούστα χειροτόνησε διακόνισσα και την μετονό-
μασε σε Ίουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας, ό Κυπριανός έδειξε 
μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από το Δέκιο, μαζί 
με την Ίουστίνη, στη Νικομήδεια. Εκεί ό ηγεμόνας Κλαύδιος αποκε-
φάλισε τον Κυπριανό και την Ίουστίνη. Τα τίμια λείψανα τους οι χρι-
στιανοί τα μετάφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επιση-
μότερο λόφο της πόλης. Ό δε Μιχαήλ Ί. Γαλανός, στο έργο του "ΟΙ 
ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ" έχει διαφοροποιημένο τον βίο του Άγιου Κυπρια-
νού, και θεωρεί Ιστορικές ανακρίβειες όλα τα περί μαγείας, πού ανα-
φέρονται για το πρόσωπο του συγκεκριμένου Άγιου.  

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   

 
 

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ  
7:00 - 8:30 τό ἑσπέρας 

  
 

η Θεοτόκω εκτενώς νυν 
προσδράμωμεν, αμαρτωλοί 

καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν 
εν μετανοία, κράζοντες εκ βά-
θους ψυχής,  Δέσποινα, βοήθη-
σον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα, 
σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλή-
θους πταισμάτων,  μη αποστρέ-
ψης σους δούλους κενούς,  σε 

γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.  

Τ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Κατὰ Λουκᾶν στ’.31-36 

 

 Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας 
ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
 

Καθημερινά Ἑσπερινός: 7:00 μ.μ.  
 

 

Κάθε Τετάρτη    
  

7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις  
 

 

Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου   
 

 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ      
 7:30 - 9:30 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
 Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου  
 
Τρίτη 4 Ὀκτωβρίου   
 

 ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Α’ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ       
 7:30 - 9:30 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
 Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου  
 
Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου   
 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ        
 7:30 - 9:30 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
 Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου  
 
Σάββατο 8  Ὀκτωβρίου   
 

 ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ     
 7:30 - 9:30 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο 
 Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγ. Φανουρίου  

 
Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου  

 

 Γ’ ΛΟΥΚΑ  
 8:00 - 11:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.  


