
εγνύκελν. Ο άγηνο ρξεζηκνπνίεζε ηε λέα ζέζε ηνπ κε ηνλ 
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν μεθηλώληαο ζπζηεκαηηθή 
ηεξαπνζηνιηθή δξάζε κεηαμύ ησλ αξαβηθώλ πιεζπζκώλ, 
θαξπόο ηεο νπνίαο ήηαλ ε έληαμε πνιιώλ Αξάβσλ ζηελ 
νξζόδνμε πίζηε. Αμηώζεθε λα θάλεη πνιιά ζαύκαηα θαη 
θνηκήζεθε νζηαθά ζε βαζύ γήξαο. Γηα ηελ όιε ηνπ πλεπκαηηθή 
παξνπζία νλνκάζζεθε Μέγαο. 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 

ÿ ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΟΤΚΗ  

ÿ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΥΙΛΙΠΠΟΤ 
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 
————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————— 

(Μνημόσυνα παραγγελθέντα ἕως τήν Παρασκευή 14 Ἰανουαρίου)  

Ο ΚΑΥΕ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 16 IANOΤΑΡΙΟΤ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ 
 

 Προσφορά ἀγάπης τῆς κ. Παναγιώτας Παγουλάτου 

καί τῆς κ. Ἀγγελικῆς Υεσσάρα.  

ΕΛΛΗΝΙΚA ΦΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ   

Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινό  

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. 
 

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό  

Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδος. 
 

Δῶστε στά παιδιά σας τήν εὐκαιρία νά μάθουν  

σωστά Ἑλληνικά. Ἐμπιστευθεῖτε τά παιδιά σας  

στήν πολύχρονη πεῖρα τοῦ Σχολείου μας. 

Παρακαλούμε ἐπισκεφθεῖτε τό γραφεῖο μας  

ἤ τηλεφωνῆστε μας στο 718-626-6225.  

Ο Μέγαο Αληώληνο 
17 Ιαλνπαξίνπ 

 

 Γελλήζεθε ην 251 ζηελ Άλσ 
Αίγππην από πινύζηνπο θαη 
ελάξεηνπο γνλείο, ηνπο νπνίνπο 
έραζε ζε λεαξή ειηθία.  
 Σπγθεληξώλεη όκσο ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζηελ κπζηηθή ζεσξία 
ησλ κνλαρώλ ηεο εξήκνπ θαη ζηελ 
θξνληίδα ηεο κηθξήο αδειθήο ηνπ. 
Γξήγνξα απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη 
ηα εγθόζκηα θαη αλαρσξεί γηα ηελ 
έξεκν, αθνύ πξώηα ηαθηνπνίεζε ηελ 
κηθξόηεξε αδειθή ηνπ θαη κνίξαζε 
ηελ κεγάιε παηξηθή πεξηνπζία ζηνπο 
θησρνύο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Σηελ 
έξεκν παίδεπζε ηελ ςπρή ηνπ θαη 
ηηζάζεπζε ηα πάζε ηνπ θζάλνληαο ζηα αλώηαηα όξηα ηεο άζθεζεο 
ώζηε ε ςπρή ηνπ αγίνπ κπνξνύζε λα εμέξρεηαη ηνπ ζώκαηόο ηνπ 
ελώ βξηζθόηαλ αθόκε ελ δσή. Γίλεηαη ην πξόηππν ησλ αζθεηώλ. 
Πνιινί εμ απηώλ έθζαλαλ ζηελ έξεκν γηα λα ηνλ αθνύζνπλ θαη λα 
ηνλ ζπκβνπιεπζνύλ. Παξέδσζε ηελ καθάξηα ςπρή ηνπ ζηνλ 
κηζζαπνδόηε Θεό ζε ειηθία 105 εηώλ. 
 

 

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 IB΄ Λουκᾶ    

12 Sunday of Luke   

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

FEAST OF ST. ANTΗΟΝΥ  

Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου: 8:00 - 10:30 τό πρωί:  

Ὄρθρος,  Θεία Λειτουργία 

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας  



 

Ο Μέγαο Αζαλάζηνο 

18 Ιαλνπαξίνπ 
 

 Γελλήζεθε ην 295 από θησρνύο 
αιιά ελάξεηνπο γνλείο, γεγνλόο πνπ ηνπ 
ζηέξεζε ηε δπλαηόηεηα γηα αλώηεξεο 
ζπνπδέο. Όκσο ν παλάγαζνο Θεόο ηνλ 
πξνίθηζε κε πινύζηα πλεπκαηηθά 
πξνζόληα. Λακβάλεη ηε ζηνηρεηώδε 
εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηά 
κόλνο ηνπ γηα λα θζάζεη ζε πςειόηαηα 
επίπεδα γλώζεο θαη ζνθίαο. Από πνιύ 
λένο έδεημε ηελ θιίζε ηνπ πξνο ηελ 
Δθθιεζία. 25 εηώλ ρεηξνηνλείηαη δηάθνλνο 
από ηνλ παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο 
Αιέμαλδξν, ηνλ νπνίν αθνινπζεί 
ζηελ Α΄ Οηθνπκεληθή Σύλνδν ην 325, 
ζηε Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο. 
Αλαδεηθλύεηαη πξσηεξγάηεο ζηελ 
θαηαδίθε ηεο αηξεηηθήο δηδαζθαιίαο 
ηνπ Αξείνπ. Τν 328 θαη ζε ειηθία 33 
εηώλ εθιέγεηαη παλεγπξηθά 
παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο. Από ηε 
ζέζε απηή αληηκεησπίδεη έλα θνβεξό 
πόιεκν εθ κέξνπο ησλ αηξεηηθώλ 
νπαδώλ ηνπ Αξείνπ. Όκσο ν άγηνο, ράξε ζηελ κεγάιε 
πλεπκαηηθόηεηά ηνπ θαη ηε δένπζα πίζηε ζην Θεό, θαηνξζώλεη λα 
βγεη ληθεηήο απ’ όιεο απηέο ηηο δνθηκαζίεο αθόκε θαη από ηηο πέληε 
εμνξίεο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ, θαζώο ν απηνθξάηνξαο 
Κσλζηαληίλνο ν Β΄ ήηαλ νπαδόο ηνπ Αξεηαληζκνύ. Δθνηκήζε ελ 
εηξήλε ην 373. 
 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ 

ΑθΑΝΑΣΙΟΥ 

Σρίτη  

18 Ἰανουαρίου  

8:00 - 10:30 τό πρωί:  

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΣΗΝ  

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟ  
 

PRAYER TO THE MOST 

HOLY THEOTOKOS 
 

Κάθε Σετάρτη  

 7:00 - 8:30 μ.μ. 
 

Every Wednesday  

7:00 - 8:30 p.m.  

 Ο Άγηνο Δπζύκηνο 
20 Ιαλνπαξίνπ 

 

 Γελλήζεθε κε ζαπκαζηό 
ηξόπν, αθνύ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ 
ζηείξα. Οη γνλείο ηνπ Παύινο θαη 
Γηνλπζία ππήξμαλ πνιύ επζεβείο. 
Έκεηλε ζε πνιύ κηθξή ειηθία νξθαλόο 
από ηνλ παηέξα ηνπ, αιιά ν επζεβήο 
επίζθνπνο Δπηξώηνο δηέθξηλε ηα 
πινύζηα ραξίζκαηα ηνπ παηδηνύ θαη ην 
βνήζεζε λα ζπνπδάζεη. Σηε ζπλέρεηα 
ρεηξνηνλείηαη δηάθνλνο θαη ηεξέαο. 
Γηα ηνλ ελάξεην θαη αλεπίιεπην βίν 
ηνπ, ηελ εγθξάηεηα θαη ηελ άζθεζή 
ηνπ θξίλεηαη άμηνο λα αλαιάβεη ηε 
δηνίθεζε ηνπ κνλαζηεξηνύ ηεο 
Μειηηελήο. Τν 406 νινθιεξώλεηαη ν 
πόζνο ηνπ λα επηζθεθζεί ηνπο 
Αγίνπο Τόπνπο όπνπ θη εθεί 
δηαθξίλεηαη γηα ηα πάκπνιια 
πλεπκαηηθά ηνπ ραξίζκαηα, κε 
απνηέιεζκα νη κνλαρνί ησλ εζπραζηεξίσλ λα ηνλ εθιέμνπλ 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Πέμπτη  

20 Ἰανουαρίου  

8:00 - 10:30 τό πρωί:  

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 

SYNDAY GOSPEL 
12th Sunday of Luke  

The Reading is from Luke 17:12-19  
 

 At that time, as Jesus en-

tered a village, He was met by ten 

lepers, who stood at a distance and 

lifted up their voices and said: 

"Jesus, Master, have mercy on us." 

When He saw them He said to them, 

"Go and show yourselves to the 

priests." And as they went they were 

cleansed. Then one of them, when he 

saw that he was healed, turned back, praising God with a loud 

voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving Him thanks. 

Now he was a Samaritan. Then said Jesus: "Were not ten 

cleansed? Where are the nine? Was no one found to return 

and give praise to God except this foreigner?" And He said to 

him: "Rise and go your way; your faith has made you well."  


