
all that had taken place. Then his lord summoned him and 

said to him, 'You wicked servant! I forgave you all that debt 

because you besought me; and should not you have had mercy 

on your fellow servant, as I had mercy on you?' And in anger 

his lord delivered him to the jailors, till he should pay all his 

debt. So also my heavenly Father will do to everyone of you, if 

you do not forgive your brother from your heart."  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  
Κάθε Τετάρτη 7:00 - 8:30 μ.μ. 

 

PRAYER TO THE MOST 

HOLY THEOTOKOS 
Every Wednesday  

7:00 - 8:30 p.m.  

ΜΝΗΜΟΣΥΝA ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΡΕΤΤΑΚΗ 
ΛΟΪΖΟΥ & ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΜΠΑΛΑΒΑΝΗ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ό Αιτωλός.  
Νέος Ιερομάρτυρας και Ισαπόστολος 

 

 Ό Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του 
Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. 
Γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της επαρχίας Άποκούρου πού 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Μέγα Δένδρο Ναυπακτίας (το 1714), 
από γονείς ευσεβείς, πού τον ανέθρεψαν εν παιδεία και 
νουθεσία Κυρίου. Είκοσι χρονών μετέβη στο Άγιο Όρος, για να 
σπουδάσει στο εκεί νεοσύστατο σχολείο του Βατοπεδίου. Μετά 
την αποφοίτηση του, πήγε στη Μονή Φιλόθεου, όπου έγινε 
μοναχός και κατόπιν Ιερομόναχος. 'Αλλά ό Άγιος δεν ησύχαζε, 
φλεγόμενος νύχτα-μέρα από τον πόθο να βγει και να διδάξει 
στους σκλαβωμένους Έλληνες τα άγια Γράμματα. Όμως, 

 

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 19 Αὐγούστου  

Sunday August 19 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος  

Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
 
 

Πέμπτη 23 Αὐγούστου 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ   
8:00 – 10:00 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 

 

 Παρασκευή 24 Αὐγούστου 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  
8:00 – 10:00 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 

 

Δευτέρα 27 Αὐγούστου 

ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ  
8:00 – 10:00 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 



θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό 
και αδύνατο να επωμισθεί τέτοιο 
φορτίο. 'Αλλά με θεία αποκάλυψη, 
πήγε στην Κων/πολη, όπου 
συνάντησε τον αδελφό του 
Χρύσανθο, πού ήταν δάσκαλος. 
Αυτός του έκανε μερικά μαθήματα 
ρητορικής, πού θα βοηθούσαν τον 
Κοσμά στο κήρυγμα. Έπειτα, αφού 
πήρε την άδεια του Πατριάρχη, 
όργωσε στην κυριολεξία την 
Ελλάδα, διδάσκοντας στους 
"ραγιάδες" το λόγο του Θεού. 'Απ' 
οπού περνούσε, έκτιζε σχολεία, 
εκκλησίες, και πλήθος λαού 
συνέρεε και "ρουφούσε" το 
"νέκταρ" της αγίας διδασκαλίας 
του. Τελικά, ό φθόνος των 'Εβραίων, σε συνεργασία με τους 
Τούρκους, είχε σαν αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του Αγίου 
στα χώματα της Βορείου Ηπείρου (το 1779). Τα λόγια του ήταν 
προφητικά, γεμάτα θεία χάρη και απλότητα. Κάποτε είπε στους 
κατοίκους κάποιου χωριού: "Ήρθα στο χωριό σας και σας 
κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον κόπο 
μου. Με χρήματα μήπως; Τί να τα κάνω; Ή πληρωμή ή δική 
μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας, για να 
κερδίσετε την αιώνια ζωή".   

  

 

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς  

Φανούριος ο Νεοφανής 
Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου 

  

 Ο ένδοξος του Χριστού μεγαλομάρτυς Φανούριος 

ιστορικά δεν είναι γνωστός. Τον γνωρίσαμε μετά από τυχαία 

εύρεση της εικόνας του το δέκατο τέταρτο αιώνα στη Ρόδο. 

Τότε την ανασκαφή παλαιών οίκων στο νότιο μέρος του 

παλαιού τείχους βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές 

κατεστραμμένες εικόνες. Μεταξύ αυτών βρέθηκε και αυτή του 

αγίου Φανουρίου, στην οποία ο άγιος εικονίζεται νεαρός 

στρατιώτης που κρατεί στο δεξί χέρι σταυρό με αναμμένη 

λαμπάδα. Η εικόνα περιβάλλεται από δώδεκα μαρτύρια. 

 Πολλοί έχουν συνδυάσει τη μνήμη του με φανερώματα 

και τον θεωρούν ως τον άγιο που φανερώνει χαμένα αντικείμενα 

ή κρυμμένα μυστικά. Και τούτο γιατί ο άγιος έγινε γνωστός από 

την φανέρωση της εικόνας του. Ας ευχηθούμε να φανερώσει ο 

μεγαλομάρτυς Φανούριος σε όλους μας την αγάπη του Θεού, το 

λόγο του Ευαγγελίου Του, το δρόμο της μετανοίας και της 

σωτηρίας μας. 

Saint Fanourios the Great Martyr and  

Newly Appeared of Rhodes  
  

 Little is known of the holy 
Martyr Fanourius, except that which is 
depicted concerning his martyrdom on 
his holy icon, which was discovered in 
the year 1500 among the ruins of an 
ancient church on Rhodes, when the 
Moslems ruled there. Thus he is called 
"the Newly Revealed." The faithful 
pray to Saint Fanourios especially to 
help them recover things that have 
been lost, and because he has an-
swered their prayers so often, the cus-
tom has arisen of baking a Fanouro-

pita ("Fanourios-Cake") as a thanks-offering. 

 

Gospel Reading  
11th Sunday of Matthew 

The Reading is from Matthew 18:23-35  
 

 The Lord said this parable: "The kingdom of heaven 

may be compared to a king who wished to settle accounts with 

his servants. When he began the reckoning, one was brought to 

him who owed him ten thousand talents; and as he could not 

pay, his lord ordered him to be sold, with his wife and children 

and all that he had, and payment to be made. So the servant fell 

on his knees, imploring him, 'Lord, have patience with me, and I 

will pay you everything.' And out of pity for him the lord of that 

servant released him and forgave him the debt. But that same 

servant, as he went out, came upon one of his fellow servants 

who owed him a hundred denarii; and seizing him by the throat 

he said, 'Pay what you owe.' So his fellow servant fell down and 

besought him, 'Have patience with me, and I will pay you.' He 

refused and went and put him in prison till he should pay the 

debt. When his fellow servants saw what had taken place, they 

were greatly distressed, and they went and reported to their lord 


