
Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο (381). Η Β’ Οηθνπκεληθή Σύλνδνο ηνλ 

αλαγλώξηζε σο Πξόεδξό ηεο. Όκσο κηα κεξίδα επηζθόπσλ ηνλ 

αληηπνιηηεύεηαη γηα επηειή ιόγν. Τόηε ν Γξεγόξηνο, αεδηαζκέλνο, 

δειώλεη ηε παξαίηεζή ηνπ, αλαρσξεί ζηε γελέηεηξά ηνπ Αξηαλδό θαη 

ηειεηώλεη κε εηξήλε ηε δσή ηνπ, ην 390. 

 Άθεζε κεγάιν ζπγγξαθηθό έξγν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα θηινζνθεκέλα 408 πνηήκαηά ηνπ 18.000 πεξίπνπ 

ζηίρσλ. Είλαη από ηα κεγαιύηεξα πλεύκαηα ηνπ Χξηζηηαληζκνύ θαη από 

ηνπο ιακπξόηεξνπο αζιεηέο ηεο νξζόδνμεο πίζηεο. 

 Η ηίκηα θάξα ηνπ θπιάζζεηαη ζηελ Ιεξά Μνλή Βαηνπεδίνπ, ζην 

Άγην Όξνο. Η Εθθιεζία ενξηάδεη ηε κλήκε ηνπ ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ.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. Εθνηκήζε ελ εηξήλε ην 373. 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΟΤΛΙΑ 

ΠΕΣΡΟΤ & ΔΙΑΜΑΝΣΩ ΚΟΝΣΑΚΟΤ 
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 
 

————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————— 

(Μνημόσυνα παραγγελθέντα ἕως τήν Παρασκευή 21 Ἰανουαρίου)  

Ο ΚΑΥΕ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 23 IANOΤΑΡΙΟΤ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ 
 

 Προσφορά ἀγάπης τῆς κ.  Κίκα Ἠλιάδη  

καί τῆς κ. Φρυσούλας Γεωργάκη.  

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. 
 

Η Οσία Ξένη 
24 Ιανουαρίου 

 

 Όλνκαδόηαλ Εύζεβία, θαηαγόηαλ 
από ηε Ρώκε. Πίζηεπε πώο ε γπλαίθα είρε 
δηθαίσκα θαη θαζήθνλ λα κε δέρεηαη 
ζύδπγν πνύ ζα ηεο ήηαλ θαζεκεξηλό 
εκπόδην ζηελ θαηά Χξηζηόλ δσή. Καη όπσο 
είπε ό Απ. Παύινο: "Με γίλεζζε 
έηεξνδπγνύληεο απίζηνηο. Δειαδή, κε 
κπαίλεηε ζηνλ ίδην δπγό (γάκν) κε 
αλζξώπνπο πνύ δελ έρνπλ πίζηε ζηό Θεό. 
Δηόηη "ην κπζηήξηνλ ηνύην κέγα εζηίλ, εγώ 
δε ιέγσ εηο Χξηζηόλ θαη εηο ηελ έθθιεζίαλ, 
πνύ ζεκαίλεη, ην κπζηήξην απηό ηνπ γάκνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. 
Καη ην ιέσ απηό, αλαθεξόκελνο ζηελ πλεπκαηηθή έλσζε ηνπ Χξηζηνύ 
θαη ηεο Εθθιεζίαο. Οη γνλείο, όκσο, ηεο όζίαο, είραλ δηαθνξεηηθή 
γλώκε θαη ήζειαλ λα ηελ παληξέςνπλ ζηαληθώο, κε όπνηνλ απηνί 
ήζειαλ. Σόηε εθείλε θξπθά θεύγεη γηα ηελ Αιεμάλδξεηα. 
 Μεηνλνκάδεηαη Ξέλε θαη γηα λα ραζνύλ ηα ίρλε ηεο, πεγαίλεη 
ζην λεζί Κσο. Καη από εθεί, ζηα Μύιαζζα ηήο Καξηάο. Εθεί, 
εγθαηαζηάζεθε κε ηηο δύν ππεξέηξηεο πνύ ηελ είραλ ζπλνδεύζεη ζε 
ήζπραζηηθά θειηά. Κνληά εθεί, έθηηζε κηθξό λαό ζην όλνκα ηνπ Άγηνπ 
πξσηνκάξηπξα ηεθάλνπ. Αθνύ ήιζαλ θνληά ηεο θαη κεξηθέο άιιεο 
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Ἱερά Πατριαρχική Μομή  
Ὁσίας Εἰρήμης Χρυσοβαλάμτου  
36-07 23rd Avenue, Astoria, NY 11105 

Phone: (718) 626-6225 Fax: 626-7669 
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Κυριακή IΔ΄ Λουκᾶ    

14 Sunday of Luke   

 

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ  
 

Δευτέρα 24 Ἰανουαρίου:    

8:00 - 10:30 τό πρωί:  Ὄρθρος,  Θεία Λειτουργία 

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας  



κνλαρέο, έθαλαλ κηα εμαίξεηε ρξηζηηαληθή αδειθόηεηα. Ή παηδεία 
ηεο, ή επγέλεηα ηεο θαη ή ζεξκή ηεο πίζηε γξήγνξα έθζαζαλ παληνύ. 
Καζεκεξηλά έηξεραλ θνληά ηεο γπλαίθεο, γηα λα πάξνπλ ζπκβνπιέο 
θαη λα δεηήζνπλ ηηο πξνζεπρέο ηεο. Έηζη, κ' απηόλ ηνλ ηξόπν ή όζηα 
ηηο είιθπε ζην Χξηζηό θαη ηίο νδεγνύζε ζην δξόκν ηεο ζσηεξίαο.  
 
 

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

25 Ιανοσαρίοσ 
 

 Γελλήζεθε ην 329 κ.Χ. ζηελ Αξηαλδό, θσκόπνιε ηεο 

Καππαδνθίαο, από ηνλ Γξεγόξην, επίζθνπν Ναδηαλδνύ (†1ε Ιαλνπαξίνπ) 

θαη ηελ Νόλλα (†5 Απγνύζηνπ). Έρεη δύν αδέξθηα: ηνλ Καηζάξεην θαη ηε 

παζίγλσζηε γηα ηελ επζέβεηά ηεο αδεξθή Γνξγνλία. Σηε Ναδηαλδό, 

δηδάζθεηαη ηε ζηνηρεηώδε εθπαίδεπζε, ελώ ηε κέζε ζηε Καηζάξεηα, όπνπ 

γλσξίδεηαη κε ην ζπκκαζεηή ηνπ Μ. Βαζίιεην. Έπεηηα, πεγαίλεη θνληά ζε 

πεξίθεκνπο δηδαζθάινπο ηεο ξεηνξηθήο ζηε Παιαηζηίλε θαη ζηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη, ηέινο, ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Αζήλαο. Οη ζπνπδέο ηνπ 

δηήξθεζαλ 13 νιόθιεξα ρξόληα (από 17 έσο 30 εηώλ). 

 Μεηά ηηο ζπνπδέο ζηελ Αζήλα ν Γξεγόξηνο επηζηξέθεη ζηε 

παηξίδα ηνπ κνλνιόηη ηνπ πξόζθεξαλ έδξα Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ. 

Εθεί, ν παηέξαο ηνπ, επίζθνπνο Ναδηαλδνύ, ηνλ ρεηξνηνλεί πξεζβύηεξν. 

Αιιά ν Άγηνο Γξεγόξηνο πξνηηκά ηελ εζπρία ηνπ αλαρσξεηεξίνπ ζην 

Πόλην, θνληά ζην θίιν ηνπ Βαζίιεην, γηα πεξηζζόηεξε άζθεζε ζηε 

πλεπκαηηθή δσή. 

 Μεηά, όκσο, από ζεξκέο παξαθιήζεηο ησλ δηθώλ ηνπ, επηζηξέθεη 

ζηελ παηξίδα ηνπ θαη κπαίλεη ζηελ ελεξγό δξάζε ηεο Εθθιεζίαο. Σηα 43 

ηνπ ρξόληα ν Θεόο ηνλ αλύςσζε ζην επηζθνπηθό αμίσκα. Έδξα ηνπ 

νξίζηεθε ε πεξηνρή ησλ Σαζίκσλ ηελ νπνία πνηέ δελ πνίκαλε ιόγσ ησλ 

Αξεηαλώλ θαηνίθσλ ηεο. 

 Όκσο, ν ζάλαηνο έξρεηαη λα πιεγώζεη ηε ςπρή ηνπ, κε 

αιιεπάιιεινπο ζαλάηνπο ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ. Πξώηα ηνπ αδεξθνύ ηνπ 

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.  

Καηζαξείνπ, έπεηηα ηεο αδεξθήο ηνπ 

Γνξγνλίαο, κεηά ηνπ παηέξα ηνπ θαη, 

ηέινο, ηεο κεηέξαο ηνπ Νόλλαο. Μεηά απ’ 

απηέο ηηο ζιίςεηο, ε ζεία Πξόλνηα ηνλ 

θέξλεη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (378), 

όπνπ ππεξαζπίδεηαη κε θαηαπιεθηηθό 

ηξόπν ηελ Οξζνδνμία θαη ρηππά θαίξηα 

ηνπο Αξεηαλνύο, πνπ είραλ πιεκκπξίζεη 

ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

 Η θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ 

δύζθνιε. Όινη νη λανί ηεο Βαζηιεύνπζαο 

ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ αηξεηηθώλ. Όκσο ν 

Άγηνο δελ απειπίδεηαη. Μεηαηξέπεη έλα 

δσκάηην ζην ζπίηη πνπ ηνλ θηινμελνύζαλ 

ζε λαό θαη ηνπ δίλεη ζπκβνιηθό όλνκα. 

Ολνκάδεη ην λαό Αγία Αλαζηαζία δείγκα 

όηη πίζηεπε ζηελ αλάζηαζε ηεο Οξζόδνμεο 

Πίζηεο. 

 Οη αγώλεο είλαη επηθίλδπλνη. Οη 

αηξεηηθνί αλεβαζκέλνη πάλσ ζηηο ζθεπέο 

ησλ ζπηηηώλ ηνπ πεηνύλ πέηξεο θαη έηζη ν 

Άγηνο Γξεγόξηνο δνθηκάδεηαη πνιύ. Σην 

λαό ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο εθθσλεί ηνπο 

πεξίθεκνπο πέληε ζενινγηθνύο ιόγνπο πνπ 

ηνπ έδσζαλ δίθαηα ηνλ ηίηιν ηνπ Θενιόγνπ. 

 Μεηά ην ζθιεξό απηό αγώλα, ν Μ. Θενδόζηνο ηνλ αλαδεηθλύεη 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

Σρίτη  

25 Ἰανουαρίου  

8:00 - 10:30 τό πρωί:  

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 

SYNDAY GOSPEL 
14th Sunday of Luke  

The Reading is from Luke 18:35-43  
 

 At that time, as Jesus drew near to 

Jericho, a blind man was sitting by the roadside 

begging; and hearing a multitude going by, he 

inquired what this meant. They told him, 

"Jesus of Nazareth is passing by." And he 

cried, "Jesus, Son of David, have mercy on 

me!" And those who were in front rebuked 

him, telling him to be silent; but he cried out all 

the more, "Son of David, have mercy on me!" And Jesus stopped, 

and commanded him to be brought to him; and when he came near, 

he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, 

let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight; 

your faith has made you well." And immediately he received his sight 

and followed him, glorifying God; and all the people, when they saw 

it, gave praise to God. 


