
ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΝ ΚΤΡΗΑΚΖ  
 

ΚΤΡΘΑΚΗ ΠΡΟ ΣΗ ΤΨΩΕΩ 

Ἐκ ηοῦ καηὰ Ἰωάννην 3.13-17  
 
 

 

 Δἶπελ ὁ Κύξηνο· θαὶ νὐδεὶο ἀλαβέβεθελ εἰο ηὸλ 
νὐξαλὸλ εἰ κὴ ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβάο, ὁ πἱὸο ηνῦ 
ἀλζξώπνπ ὁ ὤλ ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. θαὶ θαζὼο Μσϋζῆο 
ὕςσζε ηὸλ ὄθηλ ἐλ ηῇ ἐξήκῳ, νὕησο ὑςσζῆλαη δεῖ ηὸλ 
πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ κὴ 
ἀπόιεηαη ἀιι' ἔρῃ δσὴλ αἰώληνλ. Οὕησ γὰξ ἠγάπεζελ ὁ 
Θεὸο ηὸλ θόζκνλ, ὥζηε ηὸλ πἱὸλ αὐηνῦ ηὸλ κνλνγελῆ 
ἔδσθελ, ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ κὴ ἀπόιεηαη ἀιι' 
ἔρῃ δσὴλ αἰώληνλ. νὐ γὰξ ἀπέζηεηιελ ὁ Θεὸο ηὸλ πἱὸλ 
αὐηνῦ εἰο ηὸλ θόζκνλ ἵλα θξίλῃ ηὸλ θόζκνλ, ἀιι' ἵλα 
ζσζῇ ὁ θόζκνο δη' αὐηνῦ.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. 

 

Παιδικός ταθμός—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 άββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 
 
  

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 7 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΣΕΗΒΑ 
ΟΦΗΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΗΝΗΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ & ΔΤΓΔΝΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΖ  

ΜΗΥΑΖΛ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

Ζ ΓΔΝΝΖΗ   
ΣΖ ΤΠΔΡΑΓΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟΤ  

 

 «Γεῦηε ἅπαληεο πηζηνί, 
πξὸο ηὴλ Παξζέλνλ δξάκσκελ, 
ἰδνὺ γὰξ γελλᾶηαη, ἡ πξὸ 
γαζηξὸο πξννξηζζεῖζα ηνῦ 
Θενῦ ἡκῶλ Μήηεξ, ηὸ ηῆο 
παξζελίαο θεηκήιηνλ, ἢ ηνῦ 
Ἀαξῶλ βιαζηήζαζα ῥάβδνο, 
ἐθ ηῆο ῥίδεο ηνῦ Ἱεζζαί, ηῶλ 
Πξνθεηῶλ ηὸ θήξπγκα, θαὶ ηῶλ 
δηθαίσλ, Ἰσαθεὶκ θαὶ Ἄλλεο ηὸ 
βιάζηεκα, Γελλᾶηαη ηνίλπλ, θαὶ 
ὁ θόζκνο ζύλ αὐηὴ 
ἀλαθαηλίδεηαη, Σίθηεηαη, θαὶ ἡ 
Ἐθθιεζία ηὴλ ἑαπηῆο 
εὐπξέπεηαλ θαηαζηνιίδεηαη, ὁ 
λαὸο ὁ ἅγηνο, ηὸ ηῆο ζεόηεηνο δνρεῖνλ, ηὸ παξζεληθὸλ 
ὄξγαλνλ, ὁ βαζηιηθόο ζάιακνο, ἐλ ὧ ηὸ παξάδνμνλ ηῆο 
ἀπνξξήηνπ ἑλώζεσο, ηῶλ ζπλειζνπζῶλ ἐπὶ Χξηζηνῦ 
θύζεσλ, ἐηειεζηνπξγήζε κπζηήξηνλ, ὃλ πξνζθπλνῦληεο 
ἀλπκλνῦκελ, ηὴλ ηῆο Παξζέλνπ παλάκσκνλ γέλλεζηλ.» 
 «Απνθάιπςνλ πξνο Κύξηνλ ηελ νδόλ ζνπ θαη 
έιπηζνλ επ’απηόλ, θαη απηόο πνηήζεη» (Ψαικόο ιζη΄ζη.5).  
 Φαλέξσζε ζηνλ Κύξην κε εκπηζηνζύλε ην δξόκν θαη 
ηηο επηδηώμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δσήο ζνπ θαη έιπηζε ζ’ 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   

Ἱερά Πατριαρχική Μομή  
Ὁσίας Εἰρήμης Χρυσοβαλάμτου  
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105 

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

Web: www.StIrene.org 

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου  

Sunday September 7 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



Απηόλ θαη Απηόο ζα θάλεη εθείλα πνπ δεηάο θαη ρξεηάδεζαη. 
 Μ’ απηήλ ηελ εκπηζηνζύλε θαη ειπίδα, ν Ησαθείκ θαη 
ε Άλλα ηθέηεπαλ πξνζεπρόκελνη ην Θεό λα ηνπο ραξίζεη 
παηδί, λα ην έρνπλ γιπθηά παξεγνξηά ζηα γεξάκαηά ηνπο. Καη 
ηελ ειπίδα ηνπο ν Θεόο ηελ έθαλε πξαγκαηηθόηεηα. 
 Σνπο ράξηζε ηελ Παξζέλν Μαξηάκ, πνπ ήηαλ 
νξηζκέλε λα γελλήζεη ην σηήξα ηνπ θόζκνπ θαη λα 
ιάκςεη ζαλ ε πην επινγεκέλε κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ. Ήηαλ 
εθείλε, από ηελ νπνία έκειιε λα πξνέιζεη Απηόο πνπ ζα 
ζπλέηξηβε ηελ θεθαιή ηνπ λνεηνύ όθεσο. 
 ηελ Παιαηά Γηαζήθε δόζεθαλ πνιιέο 
πξνηππώζεηο ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ. Μία είλαη θαη ε 
βάηνο ζην ηλά, ηελ νπνία ελώ είραλ πεξηδώζεη θιόγεο 
θσηηάο, απηή δελ θαηγόηαλ. Ήηαλ απεηθόληζε ηεο 

 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

 
 

Κάζε Σεηάξηε     
 

7:00 κ.κ.: Ἑζπεξηλόο θαί Παξάθιεζηο  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΧΝ 
ΜΖΝΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  

 

Γεπηέξα 8 επηεκβξίνπ:  
  

 ΣΟ ΓΔΝΔΗΟΝ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 
 8:00 - 10:00 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 
άββαην 13 επηεκβξίνπ  7:00 κ.κ. 
    

 ΔΠΔΡΗΝΟ ΤΦΧΔΧ ΣΗΜΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
  θαί νἱ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ ηνῦ Τηκίνπ Σηαπξνῦ    
 
 

Κπξηαθή  14 επηεκβξίνπ 
 

 Ζ ΤΦΧΗ ΣΟΤ ΣΗΜΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
 8:30 - 11:30 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 ζηό Καζνιηθό ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο Μνλῆο 
 

Παξζέλνπ, πνπ ζα γελλνύζε ην σηήξα Υξηζηό θαη 
ζπγρξόλσο ζα δηαηεξνύζε ηελ παξζελία ηεο. 
 Έηζη, ε Άλλα θαη ν Ισαθείκ, πνπ ήηαλ από ην γέλνο 
ηνπ Δαβίδ, κε ηελ θξαηαηά ειπίδα πνπ είραλ ζην Θεό 
απέθηεζαλ απ’ Απηόλ ην επηζπκεηό δώξν, πνπ ζα 
ζπληξνθεύεη ηνλ θόζκν κέρξη ζπληειείαο ησλ αησλώλ. 

 

 

Σξίηε 16 επηεκβξίνπ 
 

 ΑΓΗΑ ΔΤΦΖΜΗΑ   
 8:00 –9:45 ηό πξσί: Ὄξζξνο θαί Θεία 
 Λεηηνπξγία, ζηό παξεθθιήζην Παλαγίαο  
 ηῆο Ἐιεπζεξώηξηαο.  
 
Σεηάξηε 17 επηεκβξίνπ  
 

 ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ, ΠΗΣΔΧ,  
 ΔΛΠΗΓΟ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ  
 8:00 –9:45 ηό πξσί: Ὄξζξνο θαί Θεία 
 Λεηηνπξγία, ζηό παξεθθιήζην Παλαγίαο  
 ηῆο Ἐιεπζεξώηξηαο.  
 
άββαην 20 επηεκβξίνπ  
 

 ΑΓΗΑΜΟ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ  
 ΣΟ GREENPORT   
 7:00 ηό πξσί ἀλαρώξεζηο κέ ιεσθνξεῖα 
 ἀπό ηελ Αζηόξηα.  RSVP (718) 626-6225. 
 

Κπξηαθή 21 επηεκβξίνπ 
 

 

 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΦΧΗΝ  
 8:00 - 11:30 π.κ.: Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 ζηό Καζνιηθό ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο Μνλῆο 


