
 Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος 
του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέ-
κτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει 
τον κόσμο μέχρι συντελείας των αιωνών. 

 

 

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  

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ   
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

 

 «Δεῦτε ἅπαντες πι-
στοί, πρὸς τὴν Παρθένον 
δράμωμεν, ἰδοὺ γὰρ γεν-
νᾶται, ἡ πρὸ γαστρὸς προο-
ρισθεῖσα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
Μήτηρ, τὸ τῆς παρθενίας 
κειμήλιον, ἢ τοῦ Ἀαρῶν βλα-
στήσασα ῥάβδος, ἐκ τῆς 
ῥίζης τοῦ Ἱεσσαί, τῶν Προ-
φητῶν τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν 
δικαίων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης 
τὸ βλάστημα, Γεννᾶται 
τοίνυν, καὶ ὁ κόσμος σύν 
αὐτὴ ἀνακαινίζεται, Τίκτεται, 
καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν ἑαυτῆς 
εὐπρέπειαν καταστολίζεται, 
ὁ ναὸς ὁ ἅγιος, τὸ τῆς θεότη-
τος δοχεῖον, τὸ παρθενικὸν ὄργανον, ὁ βασιλικός θάλα-
μος, ἐν ὧ τὸ παράδοξον τῆς ἀπορρήτου ἑνώσεως, τῶν 
συνελθουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων, ἐτελεσιουργήθη μυ-
στήριον, ὃν προσκυνοῦντες ἀνυμνοῦμεν, τὴν τῆς Παρθένου 
πανάμωμον γέννησιν.» 
 

 «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και 
έλπισον επ’αυτόν, και αυτός ποιήσει» (Ψαλμός λστ΄στ.5).  

 

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 2 Σεπτεμβρίου  
Sunday September 2 

Ἡγούμενος: Ὁ Θεοφιλέστατος  
Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος 



 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΟ GREENPORT, LONG ISLAND  

 

 Τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 2018 
 

ὅπως κάθε χρόνο 
μετά τήν Ὕψωση 

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
θά τελεστεῖ ὁ 

Ἁγιασμός τῶν 
ὑδάτων στήν 

ἀποβάθρα τοῦ  
παραθαλάσσιου  

Greenport,  
στό Long Island. 

  
 

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία:   8:00 -10:00 τό πρωί. 
 

Στίς 10:30 π.μ. θά ξεκινήσει ἀπ' τό Ἱερό Μετόχιο τῶν  
Ἁγίων Ἀναργύρων, Ταξιάρχου καί Γερασίμου ἡ παρέ-
λαση γιά τήν Ναυτική Ἑβδομάδα καί ἡ Λιτανεία πρός 

τήν προβλήτα, ἀπ' ὅπου θά γίνει  
ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

 

Θά προστῆ ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος,  

Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς. 
 

Καλοῦνται νέοι καί νέες πού ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέ-
ρος στήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νά τηλεφωνή-

σουν στόν π. Γεράσιμο στό (516) 381-4376. 
 
 

7:00 τό πρωί 
ἀναχώρησις  

μέ λεωφορεῖo  
ἀπό την Αστόρια.   

 
RSVP  

(718) 626-6225. 

 
Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και  
τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ’  
Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. 
  

 Μ’ αυτήν την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και 
η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει 
παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους. Και 
την ελπίδα τους ο Θεός την έκανε πραγματικότητα. 
 Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορι-
σμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει 
σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, 
από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε 
την κεφαλή του νοητού όφεως.   

 Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώ-
σεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο 
Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή 
δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεν-
νούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε 
την παρθενία της. 
 

 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

 
 

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου:  
  

 ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
 

 8:00 - 10:00 τό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 
 
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 
 

 

 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ   
 8:00 - 11:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 
 στό Καθολικό τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς.  
 

Κάθε Τετάρτη     
 

7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις  
 

Κάθημερινά      
 

7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός  
 


