
tance: the spirit of humility which can only come as our pride is 

brought low and in the depth of our hearts we realize that there is no 

other cry which mortal man can make in the presence of his King 

than the words of the humble collector of tax: God, be merciful unto 

me, a sinner! 

ΜΝΗΜΟΤΝΟ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

STELIAN & ΝARCIS VLADESCU 
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 
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(Μνημόσυνα παραγγελθέντα ἕως τήν Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 
  

1. Σν ΠΡΧΣΟ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ εἶλαη ηό άββαην  

26 Φεβξνπαξίνπ. Παξαθαινῦκε ζηεῖιηε καο ηά ὀλόκαηα 

ηῶλ θεθνηκεκέλσλ ζπγγελῶλ ζαο γηά λά κλεκνλεπζνῦλ 

θαί ηά ηξία Φπρνζάββαηα. 

2. Ἡ ΠΑΡΕΛΑΗ στήν Πέμπτη Λεωυόρο θά γίνει τήν 

Κσριακή 27 ΜΑΡΣΙΟΤ καί ἡ Ι. Πατριαρτική Μονή θά 

σσμμετάστει, ὅπως κάθε τρόνο.  Παρακαλοῦμε 

σημειώσατε τήν ἡμερομηνία στό ἡμερολόγιό σας. 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ 

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ  
Κάθε Σετάρτη 7:00 - 8:30 μ.μ. 

 

PRAYER TO THE MOST 

HOLY THEOTOKOS 
Every Wednesday  

7:00 - 8:30 p.m.  

Ο ΚΑΥΕ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ 
 

 Προσφορά ἀγάπης τῆς κ.  οφίας Πρέντζα  

καί τῆς κ. Μυροφόρας Φατζηδημητρίου.  

Κυριακή 13 Υεβρουαρίου:  

Ἀνοίγει τό Σριώδιο 
  

 Μέ τήν Κυριακή τοῦ 

Σελώνου καί Υαρισαίου, ἀνοίγει 

ἡ ἱερά πύλη τοῦ Σριῳδίου. Δέν 

μποροῦσε νά εὑρεθῇ 

καταλληλότερο θέμα, πού νά 

συνδυάζῃ κατά ἕνα τόσο πλήρη 

τρόπο τούς ἐπί μέρους σκοπούς 

τῆς περιόδου αὐτῆς. Σό Σριῴδιο 

σημειώνει μία ἱερά περίοδο τοῦ 

ἔτους ἀφιερῳμένη στόν Θεό 

στήν σύντονο λατρεία καί 

προσευχή, στήν νηστεία καί στά 

ἀγαθά ἔργα. Ἡ προσευχή ὅμως, 

ἡ νηστεία καί ἡ δικαιοσύνη τοῦ 

ἐπιφανειακά δικαίου, κενοδόξου ὅμως καί ὑπερηφάνου 

Υαρισαίου, ἀποδοκιμάζονται ἀπό τόν Θεό. Ἀντιθέτως 

δικαιώνεται ὁ ἁμαρτωλός καί ἄδικος, ἀλλά μετανοημένος καί 

συντετριμμένος Σελώνης, πού κτυπᾷ τό στῆθός του καί 

ταπεινά ἐπικαλεῖται τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι 

τ ἁμαρτωλ». Αὐτόν λοιπόν τόν τύπο τῆς ὀρθῆς προσευχῆς 

θέτει στό στόμα τοῦ πιστοῦ ἡ Ἐκκλησία στήν ἔναρξι τῆς 

περιόδου τῆς προσευχῆς. Καλεῖ τούς πιστούς νά μή 

προσευχηθοῦν μέ ὑπερηφάνεια, «φαρισαϊκῶς», ἀλλά μέ 
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Κυριακή Σελώνου καί Υαρισαίου  

Sunday of the Publican and Pharisee 

Ἡγοσμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίοσ Ἠλίας  



ταπείνωσι, «τελωνικῶς», γιατί, κατά τό λόγιο τοῦ Κυρίου, 

«πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν 

ὑψωθήσεται». Σά θέματα αὐτά ἐπαναλαμβάνονται σ᾽ ὅλους 

τούς ἤχους καί σέ ποικίλες ποιητικές ἐπεξεργασίες ἀπό τήν 

ὑμνογραφία τῆς ἡμέρας. Παραθέτουμε τό πρῶτο τροπάριο 

τῶν στιχηρῶν τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ α' ἤχου, πού εἶναι καί τό 

πρῶτο τροπάριο τοῦ Σριῳδίου: 
  

 «Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί, 

 ὁ γάρ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται· 

 ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τελωνικῶς, 

 διά νηστείας κράζοντες· 

 Ἱλάσθητι ἡμῖν, ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς». 
 

Sunday of the Publican and Pharisee 
 

 The words by which the preparatory weeks for the fast of 

Great Lent are begun, speak of a paradox. 'He who exalts himself will 

be humbled, and he who humbles himself will be exalted'. As these 

words are proclaimed in our churches throughout the world on the 

first Sunday of the Triodion, commonly known as the Sunday of the 

Publican and the Pharisee, we have just come from hearing another 

paradox proclaimed in the same Sunday's epistle: 'Yes, all those who 

desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution' (2 Tm 3.12). 

Humbleness brings exaltation, the pursuit of godliness brings persecu-

tion; and so we turn our eyes toward Lent. 

 As with so much of the mystery that is God's gracious revela-

tion in the Scriptures, we find that this story is our story. It is not only 

the Publican and the Pharisee, two long distant and removed figures, 

who go to the temple to pray, but we ourselves who approach God's 

great mercy. And it is we who stand and proclaim, whether in our mo-

ments of prayer or in the activities of our daily lives, that 'we are not 

like other men; we are just; we are not adulterers; we fast; we tithe; we 

are faithful'. And it is to us that the loving Lord Jesus proclaims: 

'Everyone who exalts himself will be humbled'.  

 It is this message that the Gospel for this Sunday means to 

instill in our hearts: not that we pray like the Publican, no matter how 

often we may recite his words; but that we pray like the Pharisee--that 

we are proud and haughty, and therefore must be humbled. The tax 

collector is not our associate but our example, the one whom we are to 

follow and strive to emulate. 'Grant unto me the humility of the Publi-

can'. 

 The Pharisee is he who speaks of us, but the Publican he who 

speaks to us. 'God, have mercy upon me' must be the words of our 

prayer; but they cannot be purely our prayer whilst we still pray that 

'we are not like other men', that we are 'just'. Justice is far from us who 

are, as the tax collector proclaimed, sinners. We have no weight with 

God, no claim to His grace. We have only the ability to come before 

Him and beg His mercy exactly as we are. 

 Lent is coming. In three weeks, the Vespers of Forgiveness will 

see in the fast proper, the actual period of 'joyful sorrow' that marks 

the journey into Pascha. But even now the Church begins to situate 

herself into that spirit which is necessary for joy, for sorrow, for repen-

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Παρασκευή 18 Υεβρουαρίου 
 6:00 μ.μ. Ἑσπερινός. 
  

 

άββατο 19 Υεβρουαρίου 
 8:00 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 
 

 Αλ νη κάξηπξεο ησλ πξώησλ 

ρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ είλαη ηθαλνί λα 

παξνηξύλνπλ ςπρέο λα αγσληζηνύλ γηα 

ηνλ Υξηζηό, νη λενκάξηπξεο 

απνδεηθλύνπλ όηη νη άγηνη κπνξνύλ λα 

ππάξμνπλ ζε θάζε επνρή θαη, επνκέλσο, 

ν θαηά Υξηζηόλ αγώλαο είλαη ζπλερήο ζε 

θάζε επνρή. 

 Μηα ηέηνηα παξαδεηγκαηηθή 

λενκάξηπο είλαη ε αγία Φηινζέε. 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1522 από 

ζηείξα κεηέξα, ηε πξίγε, πνπ 

πξνζεπρήζεθε ακέηξεηεο θνξέο, γηα λα ηεο ραξίζεη ν Θεόο απηή 

ηελ θόξε.  

 Όηαλ ε νζία έγηλε δώδεθα ρξνλώλ, νη γνλείο ηεο κε ηε 

βία ηελ πάληξεςαλ κε έλαλ αξθεηά πινύζην άληξα ησλ Αζελώλ. 

Η δσή ηεο θνληά ηνπ ήηαλ καξηπξηθή, δηόηη ζπλερώο ηε 

ρηππνύζε θαη ηε βαζάληδε. Μεηά από ηξία ρξόληα ην καξηύξην 

ηεο ιακβάλεη πξνζσξηλά ηέινο κε ηνλ ζάλαην ηνπ βίαηνπ ζπδύγνπ 

ηεο. Σόηε ε νζία, αλ θαη δέρηεθε πηέζεηο γηα δεύηεξν γάκν, 

απνθαζίδεη θαη γίλεηαη κνλαρή. Σε κεγάιε ηεο πεξηνπζία δηέζεζε 

ζηνπο θησρνύο θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζθιαβσκέλσλ 

ρξηζηηαλώλ από ηνπο Σνύξθνπο. 

 Έηζη έγηλε θαξθί ζην κάηη ησλ Σνύξθσλ, θαη όηαλ ηνπο 

δόζεθε ε επθαηξία, εηζέβαιιαλ ζην κνλαζηήξη ηεο θαη ηελ 

έζπξαλ έμσ. Αθνύ ηε ρηύπεζαλ αλειέεηα, πξνθάιεζαλ ην ζάλαην 

ηεο, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1589. 


