
ΗΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΗ 
 

Ὁ Ὁζηνινγηώηαηνο Ἱεξνκόλαρνο π. Ἀξηέκηνο,  
ἀπό ηήλ Ἱεξά Μνλή Ὁζίνπ Γξεγνξίνπ, Ἁγίνπ Ὄξνπο, 

ἐμνκνινγεῖ θάζε Παξαζθεπή & άββαην 6:00–7:00 κ.κ.  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΔ ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
 

ΠΑΡΑΚΛΖΗ ΣΖΝ  
ΤΠΔΡΑΓΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟ  

 

Κάζε Σεηάξηε  7:00 - 8:15 κ.κ. 
 
 

 

ΚΑΘΔ ΑΒΒΑΣΟ:  

7:00 κ.κ. Ἑζπεξηλόο.  

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
 

 Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή Μνλή δηά λά ἀληαπνθξηζῆ  
εἰο ηάο ὑπνρξεώζεηο ηεο, θαιεῖ ηνύο εὐζεβεῖο πξνζθπλεηάο 
λά πξνζθέξνπλ ηόλ ὀβνιό ηνπο δηά ηάο ἑμῆο ἀλάγθαο: 

 Σήλ δηαθόζκεζηλ ηνῦ Νανῦ κέ ΦΖΦΗΓΧΣΑ ΔΗΚΟΝΑ. 

 Σό ηακεῖνλ ζπληεξήζεσο ηῶλ θηηξίσλ.  
       Μέ εὐραξηζηίαο θαί ἐθηίκεζηλ. 

    Ἐθ ηνῦ Γξαθείνπ 
 

ANNOUNCEMENT 
 

 The Sacred Patriarchal Monastery, in order to re-
spond to her obligations, requests the faithful votaries to 
contribute to the following three funds:  

 For the new MOSAIC ICONS of the Church; 

 For the building maintenance fund.  
       With appreciation and gratitude. 

    From the Church office 

ΜΝΗΜΟΤΝΟ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 IOYΛIOY 
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως     In Memory of 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΕΑΝΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ  

 Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

O ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Ο ΘΔΒΗΣΖ 
  

 Ο Ζιίαο ν κεγαιύηεξνο κεηά 
ηνλ Μσπζή πξνθήηεο ηνπ Ηζξαήι, 
θαηαγόηαλ από ηε Θέζβε ηεο Γαιαάδ 
θαη αλήθε ζηε θπιή ηνπ Ααξώλ. 
Έδξαζε δε ηελ επνρή πνπ βαζίιεπε 
ν Αραάβ. Από ηε γέλλεζε ηνπ θηόιαο 
πξνκελύζεθε ε ζαπκαζηή ηνπ 
πνξεία. Ο παηέξαο ηνπ σβάθ όηαλ 
γελλήζεθε ν Ζιίαο είδε ζείν όξακα: 
Γπν ιεπθνθνξεκέλνη άλδξεο 
ζπαξγάλσζαλ ην γην ηνπ κε θσηηά, 
ηνπ έδσζαλ λα θάεη θιόγα θαη ηνλ 
νλόκαζαλ Ζιία. Ο σβάθ ηόηε πήγε 
ζηα Ηεξνζόιπκα, όπνπ νη ηεξείο, 
εξκελεύνληαο ην όξακα, ηνπ 

 

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 17 Ἰουλίου  

Sunday July 17 

Ἡγοσμενεύων: ὁ Θεουιλ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίοσ Ἠλίας  

Ἐυημέριος: Ὁσιολογ. Ἱερομόνατος π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης 

 

ΔΟΡΣΖ ΠΡΟΦΖΣΟΤ ΖΛΗΟΤ 
 
 

ΣΡΗΣΖ 19 ΗΟΤΛΗΟΤ 
7:00 κ.κ. Παλεγπξηθόο Ἑζπεξηλόο 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ 
8:00 –10:30 ηό πξσί Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία,  

πξνεμάξρνληνο ηνῦ Θενθηιεζηάηνπ Ἐπηζθόπνπ 
Φηινκειίνπ θ. Ἠιία, Ἡγνπκελεύνληνο ηῆο Ἱ. Μνλῆο.    



αλαθνίλσζαλ όηη ν γηνο ηνπ ζα γίλεη πξνθήηεο θαη ζα θξίλεη ην 
Ηζξαήι κε δίθνπν καραίξη θαη θσηηά. Πξάγκαηη, ν Ζιίαο άζθεζε 
ην πξνθεηηθό ηνπ αμίσκα κε δήιν θαη δηαθξίζεθε γηα ηε 
θινγεξή ςπρή ηνπ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαζαξόηεηα. 

27 - 31 ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ 

ΠΑΝΗΓΤΡΙ  

ΣΗ ΙΕΡΑ 

ΠΑΣΡΙΑΡΧΙΚΗ 

ΜΟΝΗ  
 

ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 
ΛΙΣΑΝΕΙΑ ΣΗ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΤ ΕΙΚΟΝΑ 

ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΤΛΙΟΤ.  
 
 

JULY 27 - 31, 2011 

THE GREAT FEAST OF THE SACRED  
PATRIARCHAL & STAVROPEGIAL MONASTERY 

OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

THE PROCESSION OF THE  

MIRACULOUS ICON ON SUNDAY JULY 31. 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ  
Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά  

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 Ἑλλάδας. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

Πξνείπε γηα ηελ έιεπζε ηνπ Κπξίνπ θαη δηαθήξπμε ηελ αιήζεηα, 
εκπόδηζε κε κόλν ην ιόγν ηνπ ηε βξνρή, αλέζηεζε ην γην ηεο 
εξαθζίαο θαη έθαςε ηνπο εθαηό ζηξαηηώηεο ηνπ αζεβή βαζηιηά 
Ορνδία. Γηέζρηζε πεξπαηώληαο πάλσ ζηα ύδαηα ηνλ Ηνξδάλε 
πνηακό θαη κε πύξηλε άκαμα αλειήθζε ζηνπο νπξαλνύο. Σέινο, 
καδί κε ηνλ Μσπζή, παξέζηε ζηε Μεηακόξθσζε ηνπ Κπξίνπ, 
κπξνζηά ζηνπο θαηάπιεθηνπο απνζηόινπο.  

 

SUNDAY GOSPEL  
Sunday of the Holy Fathers 

The Reading is from Matthew 5:14-19 
 

 The Lord said to his disciples, "You are the light of the 
world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp 
and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all 
in the house. Let your light so shine before men, that they may 
see your good works and give glory to your Father who is in 
heaven. Think not that I have come to abolish the law and the 
prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. For 
truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, 
not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Who-
ever then relaxes one of the least of these commandments and 
teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; 
but he who does them and teaches them shall be called great in 
the kingdom of heaven." 

ΠΡΟΚΛΗΙ 
 

Ἡ Ἱεξά Παηξηαξρηθή θαί ηαπξνπεγηαθή Μνλή  
Ὁζίαο Δἰξήλεο ηνῦ Υξπζνβαιάληνπ 

 

ᾶς Προσκαλεῖ  
πξνενξηίσο ζηά Ὀλνκαζηήξηα ηνῦ 

Θενθηιεζηάηνπ Ἐπηζθόπνπ Φηινκειίνπ θ. Ἠιία, 
Ἡγνπκελεύνληνο ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο Μνλῆο 

 

ηήλ Κπξηαθή 17 Ἰνπιίνπ 2011 
 

8:00 ἕσο 11:15 ηό πξσί, Ὄξζξνο θαί Ἀξρηεξαηηθή Θεία 
Λεηηνπξγία, πξνεμάξρνληνο ηνῦ ἑνξηάδνληνο Θενθηιεζηάηνπ  

Ἐπηζθόπνπ θαί Ἡγνπκελεύνληνο ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο.  
 

Ἐλ ζπλερείᾳ ζηήλ Κνηλνηηθή Αἴζνπζα ζά πξνζθεξζεῖ,  
ἐληειῶο δσξεάλ, πινύζην Γηνξηηλό Γεῦκα,  

πξόο ηηκήλ ηνῦ Θενθηιεζηάηνπ.   


