
τέρας του Σωβάκ όταν γεννήθηκε ο 
Ηλίας είδε θείο όραμα: Δυο λευκοφορε-
μένοι άνδρες σπαργάνωσαν το γιο του 
με φωτιά, του έδωσαν να φάει φλόγα 
και τον ονόμασαν Ηλία. Ο Σωβάκ τότε 
πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου οι ιερείς, 
ερμηνεύοντας το όραμα, του ανακοίνω-
σαν ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης 
και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μα-
χαίρι και φωτιά. Πράγματι, ο Ηλίας 
άσκησε το προφητικό του αξίωμα με 
ζήλο και διακρίθηκε για τη φλογερή 
ψυχή του και την πνευματική του καθα-
ρότητα. Προείπε για την έλευση του 

Κυρίου και διακήρυξε την αλήθεια, εμπόδισε με μόνο το λόγο 
του τη βροχή, ανέστησε το γιο της Σεραφθίας και έκαψε τους 
εκατό στρατιώτες του ασεβή βασιλιά Οχοζία. Διέσχισε περπα-
τώντας πάνω στα ύδατα τον Ιορδάνη ποταμό και με πύρινη 
άμαξα ανελήφθη στους ουρανούς. Τέλος, μαζί με τον Μωυσή, 
παρέστη στη Μεταμόρφωση του Κυρίου, μπροστά στους κατά-
πληκτους Αποστόλους.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA  
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

 

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας 
 

Παιδικός Σταθμός - Προνηπιαγωγείο  
 

Καθημερινά Δευτ. – Παρασκ. 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ. 
 

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο 
  

Ἀπογευματινό καθημερινό  
Δευτέρα – Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ. 
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. 

 

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 IOYΛIOY 
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως     In Memory of 
 
 

+ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΥ  

+ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  

+ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΨΗΜΑΔΑ 

+ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ   

+ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΜΠΟΥ 

+ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν    

 
 

Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  
 

 Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς 
Πισιδίας, στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα 
Κλαυδίου τοῦ Β’, τὸ 270 μ.Χ. Λίγες μέ-
ρες μετὰ τὴ γέννησή της, ἡ μητέρα της 
πέθανε, καὶ ὁ πατέρας της Αἰδέσιος, 
ποὺ ἦταν Ἱερέας τῶν εἰδώλων, τὴν 
ἀνέθεσε σὲ μία χριστιανὴ γυναίκα, ἀπὸ 
τὴν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τὸν Χρι-
στό. 
 Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, 
ἀποκαλύπτει στὸν πατέρα της ὅτι εἶναι 
χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτὸς ἀπ’ αὐτὸ 
ποὺ ἄκουσε, μὲ μίσος τὴν διέγραψε 

ἀπὸ παιδί του. Τὸ γεγονὸς αὐτό, μαθεύτηκε ἀμέσως καὶ ἔτσι ὁ 
ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς διέταξε νὰ τὴν συλλάβουν καὶ νὰ τὴν φέρουν 
ἐνώπιόν του. Ἀμέσως θαμπώθηκε ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της. Τὴν ρώτησε 
ποὶα εἶναι καὶ ποὶα εἶναι ἡ πίστη της καὶ αὐτὴ τοῦ ἀπάντησε ὅτι 
ὀνομάζεται Μαρίνα καὶ εἶναι χριστιανὴ καὶ ὅτι εἶναι γέννημα θρέμμα 
τῆς Πισιδίας. Τότε ὁ ἡγεμόνας προσπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ ἀρνηθεῖ 
τὴν πίστη της. Ἡ Ἁγία ὅμως δὲν δέχτηκε. 
 Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ τύραννος πρόσταξε καὶ τὴν  ὑπέβαλαν 
σὲ βασανιστήρια φρικτὰ καὶ ἀφοῦ τὶς κατέσκισαν τὶς σάρκες, τὴν 
ἔριξαν στὴν φυλακή. 
 Μέσα στὴν φυλακὴ μάλιστα συνέβη τὸ ἑξῆς: ὁ διάβολος 
μεταμορφωμένος σὲ ἄγριο δράκοντα, προσπάθησε νὰ κάνει τὴν Ἁγία 
νὰ φοβηθεῖ. Αὐτὴ ὅμως προσευχήθηκε στὸν Θεὸ καὶ ἀμέσως ὁ δρά-
κοντας ἄλλαξε μορφὴ καὶ ἔγινε ἕνας μαῦρος σκύλος καὶ τότε ἡ Ἁγία 
ἅρπαξε ἕνα σφυρὶ καὶ χτυπώντας τον στὸ κεφάλι καὶ τὴν ράχη τὸν 

 

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 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΤΗΣ Δ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Ἡγούμενος: Ὁ Θεοφιλέστατος  
Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος 



ταπείνωσε. Στὴ συνέχεια ὁ ἡγεμόνας διέταξε καὶ τὴν ἔφεραν πάλι 
μπροστά του. Παρὰ τὶς πιέσεις του, ἡ ἁγία παρέμεινε ἀκλόνητη. Ἔτσι 
ὑποβλήθηκε σὲ νέα βασανιστήρια μέχρι ποὺ ἀποκεφαλίστηκε λαμ-
βάνοντας τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. 
 
 
 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
 

 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν 
πᾶσαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν 
γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας στερρῶς, ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. 
Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσματα. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
25 - 28 Ἰουλίου 2019 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ  
 

8:00 το πρωί: Ὄρθρος & Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, 

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου.  

 

11:30 τό πρωί: Ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς καί Θαυμα-

τουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλά-

ντου, δίδοντας τήν Χάριν καί τήν παρηγορίαν εἰς τούς 

ἐν θλίψεσι εὑρισκομένους, ἱατρεύουσα τά νοσήματα καί 

παρέχουσα τά ἱάματα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων 

ἡμῶν καί ἐκπληρούσα τά αἰτήματα ὅλων ἡμῶν.  
 

Τό καθιερωμένο Φέστιβαλ, ἐπίσης, θά λειτουργῆ ἀπό τήν  

Πέμπτη 25ην μέχρι καί τήν Κυριακή 28ην Ἰουλίου,  

ἀπό τίς 5 τό ἀπόγευμα, μέ παραδοσιακούς Ἑλληνικούς χορούς 

καί μουσική, παιχνίδια γιά τά παιδιά, λούνα πάρκ  

καί Ἑλληνική παραδοσιακή κουζίνα. 

 

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ 
  

 Ο Ηλίας ο μεγαλύτερος μετά τον Μωυσή προφήτης του 
Ισραήλ, καταγόταν από τη Θέσβη της Γαλαάδ και ανήκε στη φυλή 
του Ααρών. Έδρασε δε την εποχή που βασίλευε ο Αχαάβ. Από τη 
γέννηση του κιόλας προμηνύθηκε η θαυμαστή του πορεία. Ο πα-

 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  
 

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΑΝΗΓΥΡΙKΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ  

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
Στον Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίας Μαρίνης, Μπρούκλιν.  

 

 7:00 τό ἑσπέρας: Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ 

ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος. Θά χοροστατήση ὁ Θεοφιλέ-

στατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, Καθηγούμενος τῆς 

Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς.  

 Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ, ὁ Λαογρα-

φικός Ὄμιλος Ἑλλήνων Ἀμερικῆς θά παρουσιάση Ἑλληνικούς 

Χορούς καί θά προσφερθῆ κέρασμα δωρεάν πρός ὅλους τούς 

προσκυνητές (μέ σουβλάκια, ἀναψυκτικά, γλυκά).   
  

Λεωφορεῖα θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν Ἱερά Πατριαρχιακή Μονή 

Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τήν Τρίτη στίς 5:30 μ.μ.  Γιά  

κρατήσεις θέσεων παρακαλοῦμε τηλεφωνῆστε: (718) 626-6225. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ    

 

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: 7:30 – 9:30 π.μ. 

(στό παρεκκλήσιο Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας) 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ    

 

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: 8:00 – 10:00 π.μ. 

(στόν Ι. Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης) 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ     

 

Ὄρθρος & Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία: 8:00 – 11:30 π.μ. 

 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ  7:00 - 8:30 μ.μ. 

 

Ἑσπερινός & Παράκλησις Ὑπεραγίας Θεοτόκου  
 
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: Καθημερινά στίς 7:00 μ.μ.  


