ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῆς
τέλος θα νικήση τον διάβολον και θα γίνη το θέλημα του Θεού.

SUNDAY GOSPEL

Sunday after Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1
The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let
him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a
man, to gain the whole world and forfeit his
life? For what can a man give in return for his
life? For whoever is ashamed of me and my
words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be
ashamed, when he comes in the glory of his Father with the
holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there
are some standing here who will not taste death before they
see the kingdom of God come with power."

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.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

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 μετά τήν Ὕψωσιν
Sunday after Holy Cross
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
Η Αγία Ευφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.
Γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα από
οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της Ψιλόφρων και Θεοδωριανή
φρόντισαν ώστε η Θυγατέρα τους να
αναπτύξει κάθε χριστιανική αρετή. Η
Ευφημία εξελίχθηκε σε άνθρωπο με
σπάνια χαρίσματα και δυνατό χριστιανικό φρόνημα, το οποίο επέδειξε όταν ο
ειδωλολάτρης ανθύπατος της Μικράς
Ασίας Πρίσκος διέταξε να παρευρεθούν
όλοι οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας σε γιορτή, την οποία οργάνωνε
προς τιμή του θεού των ειδωλολατρών Άρη. Τότε η Ευφημία αποφάσισε μαζί με άλλους χριστιανούς να απέχει από τη γιορτή των
ειδωλολατρών και για το λόγο αυτό συνελήφθη και φυλακίσθηκε.
Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της οι εχθροί του Χριστού προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν την Αγία να αρνηθεί την πίστη της και να ασπασθεί τα είδωλα. Όταν συνειδητοποίησαν πως η ευφημία δεν επρόκειτο να αλλάξει την πίστη της
με τους λόγους, τη βασάνισαν φριχτά. Όμως με τη θεία χάρη, η
Αγία δεν έπαθε τίποτα από τα βασανιστήρια. Τελικά οι δήμιοι, την
έριξαν σε άγρια θηρία και η Ευφημία βρήκε το θάνατο από μία
αρκούδα.
Ἀπολυτίκιον (Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα).
Τῷ θείῳ ἔρωτι, Λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς ὀσμὴν ἔδραμες,

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟ GREENPORT, LONG ISLAND
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, 2019
ὅπως κάθε χρόνο μετά
τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, θά τελεστεῖ ὁ
Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων
στήν ἀποβάθρα τοῦ
παραθαλάσσιου
Greenport, Long Island.
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία:
7:45 -10:15 τό πρωί.
Στίς 10:45 π.μ. θά ξεκινήσει ἀπ' τό Ἱερό Μετόχιο τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων, Ταξιάρχου καί Γερασίμου ἡ
παρέλαση γιά τήν Ναυτική Ἑβδομάδα καί ἡ Λιτανεία πρός
τήν προβλήτα, ἀπ' ὅπου θά γίνει
ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Καλοῦνται νέοι καί νέες πού ἐπιθυμοῦν νά λάβουν
μέρος στήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νά
τηλεφωνήσουν στόν π. Γεράσιμο στό (516) 381-4376.
7:00 τό πρωί ἀναχώρησις μέ λεωφορεῖo
ἀπό την Αστόρια. RSVP (718) 626-6225.

Χριστοῦ πανεύφημε, οἴα νεᾶνις παγκαλῆς, καὶ Μάρτυς πεποικιλμένη, ὅθεν εἰσελήλυθας, ἐiς παστάδα οὐράνιον, κόσμω διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καὶ σῴζουσα τοὺς σοὶ ἐκβοώντας, χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

O ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ο άγιος Ευστάθιος ο μεγαλομάρτυς έζησεν κατά τους
χρόνους του Αυτοκράτορος Τραϊανού και ήτο στρατηλάτης εις
την Ρώμη. Εν καιρώ ειρήνης συνήθιζε να γυμνάζη τους στρατιώτας του εις την κυνηγετικήν τέχνη συμμετέχων και ο ίδιος εις τα
γυμνάσια αυτά.
Κάποια ημέρα σε ένα δάσος είδεν από μακριά μια μεγαλόσωμη έλαφο, η οποία φεύγουσα έστρεφε και τον εκοίταζε με
τέτοιο τρόπο ώστε να τον παρακινήση να την καταδιώξη. Ο Αγιος
χωρίς χρονοτριβή ώρμησεν έφιππος να την φθάση και προς βο-

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου: 7:30 – 9:30 τό πρωί:
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
(Παρεκκλήσιον Παναγίας Ἐλευθερώτριας).
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου: 7:30 – 9:30 τό πρωί:
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ & ΑΓΑΠΗΣ
Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
(Παρεκκλήσιον Παναγίας Ἐλευθερώτριας).
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: 7:30 – 9:30 τό πρωί:
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
(Παρεκκλήσιον Παναγίας Ἐλευθερώτριας).

ήθειάν του έτρεξαν και μερικοί στρατιώτες του. Κανείς όμως δεν κατόρθωσε να
την πλησιάση και μόνον ο Ευστάθιος
συνέχισε να την κυνηγά. Όταν η έλαφος
έφθασε εις ένα μεγάλο χάσμα του εδάφους το υπερπήδησε και εστάθη εκεί. Ο
ίππος του Αγίου μη δυνάμενος να πηδήση το μεγάλο χανδάκι έμεινε εις την
άλλη άκρη. Τότε ο Αγιος παρετήρησε με
έκπληξη οτι εις το μέσον των κεράτων
της ελάφου υπήρχε σταυρός υπέρλαμπρος φέρων τον εσταυρωμένον Χριστόν και από εκεί άκουσε φωνή Κυρίου
που τον προέτρεπε να λάβη το βάπτισμα των Χριστιανών, όταν δε θα έκαμε τούτο να επέστρεφε εις το
ίδιο μέρος δια να μάθη τα μέλλοντα.
O Ευστάθιος επέστρεψε με πολύ φόβον εις την οικοίαν
του και αφού εφανέρωσεν τα συμβάντα εις την σύζυγόν του, το
ίδιο βράδυ επεσκέφθησαν τον αρχιερέα των Χριστιανών και
έλαβον παρ'αυτού το βάπτισμα εις το όνομα του Πατρός, και του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Την επομένην ο Ευστάθιος έλαβεν τους στρατιώτες του
και κατευθύνθησαν εις τον τόπον του δράματος. Πριν φθάσουν ,
άφησεν αυτούς να ασχολούνται και αυτός επροχώρησεν μέχρι το
χάσμα. Εκεί έπεσεν καταγής και προσευχήθη εις τον Θεόν. Τότε
ήκουσεν εκ νέου την φωνήν του Κυρίου που του εφανέρωσεν οτι
θα υποβληθή εις πολλούς πειρασμούς και θα υποστή δια την
πίστιν του όσα και ο Ιώβ τον παλαιόν καιρόν έπαθεν , αλλά εις το

