
for repentance: 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! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗ  

ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΡΟΥΚΑ 
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
  

1. Το ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ εἶναι τό Σάββατο  

18 Φεβρουαρίου. Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα 

τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν σας γιά νά μνημονευθοῦν 

καί τά τρία Ψυχοσάββατα. 

2. Ἡ ΠΑΡΕΛΑΣΗ στήν Πέμπτη Λεωφόρο θά γίνει τήν 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ καί ἡ Ι. Πατριαρχική Μονή θά 

συμμετάσχει, ὅπως κάθε χρόνο.  Παρακαλοῦμε 

σημειώσατε τήν ἡμερομηνία στό ἡμερολόγιό σας. 

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.  

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:  6:00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου:  

Ἀρχή τοῦ Τριωδίου 
  

 Μέ τήν Κυριακή τοῦ 
Τελώνου καί Φαρισαίου, ἀνοίγει ἡ 
ἱερά πύλη τοῦ Τριῳδίου. Δέν 
μποροῦσε νά εὑρεθῇ 
καταλληλότερο θέμα, πού νά 
συνδυάζῃ κατά ἕνα τόσο πλήρη 
τρόπο τούς ἐπί μέρους σκοπούς 
τῆς περιόδου αὐτῆς. Τό Τριῴδιο 
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 Φαρισαίου, 
ἀποδοκιμάζονται ἀπό τόν Θεό. Ἀντιθέτως δικαιώνεται ὁ 
ἁμαρτωλός καί ἄδικος, ἀλλά μετανοημένος καί συντετριμμένος 
Τελώνης, πού κτυπᾷ τό στῆθός του καί ταπεινά ἐπικαλεῖται τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Αὐτόν 
λοιπόν τόν τύπο τῆς ὀρθῆς προσευχῆς θέτει στό στόμα τοῦ 
πιστοῦ ἡ Ἐκκλησία στήν ἔναρξι τῆς περιόδου τῆς προσευχῆς. 

 

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 Τελώνου καί Φαρισαίου  

Sunday of the Publican and Pharisee 

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας  

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου: 8:00 - 10:30 τό πρωί: 
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία. 



Καλεῖ τούς πιστούς νά μή προσευχηθοῦν μέ ὑπερηφάνεια, 
«φαρισαϊκῶς», ἀλλά μέ ταπείνωσι, «τελωνικῶς», γιατί, κατά τό 
λόγιο τοῦ Κυρίου, «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ 
ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται». Τά 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 Τριῳδίου: 

  

 «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 an-
other paradox proclaimed in the same Sunday's epistle: 'Yes, all 
those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecu-
tion' (2 Tm 3.12). Humbleness brings exaltation, the pursuit of godli-
ness brings persecution; and so we turn our eyes toward Lent. 
 As with so much of the mystery that is God's gracious reve-
lation 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 ap-
proach God's great mercy. And it is we who stand and proclaim, 
whether in our moments of prayer or in the activities of our daily 
lives, that 'we are not like other men; we are just; we are not adulter-
ers; we fast; we tithe; we are faithful'. And it is to us that the loving 
Lord Jesus proclaims: 'Everyone who exalts himself will be hum-
bled'.  
 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 
Publican'. 
 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, 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 
 

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
 8:00 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 

 Ήταν Ιερέας στη Μαγνησία 
της Μ. Ασίας. Ή ζωή του ήταν μια 
συνεχής υπηρεσία αφοσίωσης στο 
Χριστό και αγάπης προς τον πλησίον. 
Όταν το 198 ό Σεπτίμιος Σεβήρος 
εξαπέλυσε διωγμό κατά των 
Χριστιανών, ό έπαρχος Λουκιανός 
έφερε μπροστά του το Χαράλαμπο και 
τον απείλησε ότι θα τον βασάνιζε πολύ 
σκληρά, για να αρνηθεί το Χριστό. Ό 
γέροντας Ιερέας χαμογέλασε και 
απάντησε: "Εμείς οϊ χριστιανοί, είμαστε 
εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους 
πολέμους, όπως οι γενναίοι στρατιώτες 
δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο 
κρεβάτι, αλλά τον δοξασμένο της μάχης. Σε μένα υπάρχουν τα 
γηρατειά, αλλά να μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες το 
πάν είναι ή ψυχή, ή αποφασιστικότητα, ή αυταπάρνηση. Αυτά δεν 
πέφτουν με την ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθηρά και νέα. 
Αμφιβάλλεις, έπαρχε; Δοκίμασε. Και θα δεις ότι με τη χάρη του 
Κυρίου μου Ιησού Χριστού θα κουρασθούν όλοι οι ακμαίοι δήμιοι 
σου , χωρίς ό ιερέας Χαράλαμπος να ζητήσει την επιείκεια σου". 
Εκνευρισμένος από τα λόγια αυτά ό έπαρχος, διατάζει και τον 
γδέρνουν ζωντανό. Αυτός, όμως, αντί να σπαράζει από τον πόνο, 
δοξολογούσε το Θεό για την αντοχή πού του έδινε. Τότε πολλοί 
δήμιοι, πού έβλεπαν αυτό το θαύμα, πίστεψαν στο Χριστό. 
Φοβισμένος ό έπαρχος τον άφησε ελεύθερο. Αργότερα ό ίδιος ό 
Σεβήρος, μη μπορώντας να τα βγάλει πέρα μαζί του, τον 
αποκεφάλισε σε ηλικία 113 ετών. 


