
ΑΚΟΛΟΥΘΙΔΣ ΔΒΓΟΜΑΓΟΣ 
 

ΣΡΙΣΗ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ:   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
 8:00 –10:30 ηό ππωί: Θεία Λειηοςπγία  
 
ΣΔΣΑΡΣΗ 27 ΙΟΤΛΙΟΤ: ΑΓΙΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ 
 8:00 –10:30 ηό ππωί: Θεία Λειηοςπγία 
  
ΣΔΣΑΡΣΗ 27 ΙΟΤΛΙΟΤ  
 7:00 -  8:30 ηό ἑζπέπαρ: Μέγαρ Πανηγςπικόρ 

Ἑζπεπινόρ, μέ Ἀπηοκλαζία, σοποζηαηοῦνηορ ηοῦ 
Θεοθιλεζηάηος Ἐπιζκόπος Φιλομηλίος κ. Ἠλία, 
Ἡγοςμενεύονηορ ηῆρ Ἱεπᾶρ Μονῆρ. 

 
ΠΔΜΠΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ  
 ΑΓΙΑ ΔΙΡΗΝΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ  
 8:00 –11:30 ηό ππωί: Ὄπθπορ καί Ἀπσιεπαηική Θεία 

Λειηοςπγία, μέ ἀπηοκλαζία, πποεξάπσονηορ ηοῦ 
Θεοθιλεζηάηος Ἐπιζκόπος Φιλομηλίος κ. Ἠλία.  

 
 7:00 - 8:30 ηό ἑζπέπαρ: Σέλεζη ηοῦ Δἰδικοῦ Ἁγιαζμοῦ 

ηῆρ Ὁζίαρ γιά ηήν ἔναπξη ηῆρ Πανήγςπηρ καί 
Ἑζπεπινόρ.  

 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 29 ΙΟΤΛΙΟΤ  
 7:00 -  8:30 ηό ἑζπέπαρ: Ἑζπεπινόρ καί Παπάκληζη εἰρ 

ηήν Ἁγίαν ὑπέπ ηῶν ἀζθενῶν ἀδελθῶν.  
 
ΑΒΒΑΣΟ 30 ΙΟΤΛΙΟΤ   
 7:00  -  8:30 ηό ἑζπέπαρ: Μέγαρ Πανηγςπικόρ 

Ἑζπεπινόρ  σοποζηαηοῦνηορ ηοῦ εβαζμιωηάηος 
Μηηποπολίηος Νέαρ Ἰεπζέηρ κ. Δὐαγγέλος, Δὐλόγηζη 
ηῶν Μήλων, Ἀπηοκλαζία καί ὁλονύκηια ἀγπςπνία ἀπό 
ηούρ πιζηούρ, ἀζθενεῖρ καί ἀνήμποποςρ. 

 
ΚΤΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΤΛΙΟΤ  
 7:30 – 11:30 ηό ππωί: Ὄπθπορ καί Ἀπσιεπαηική Θεία 

Λειηοςπγία, πποεξάπσονηορ εβαζμιωηάηος 
Μηηποπολίηος Νέαρ Ἰεπζέηρ κ. Δὐαγγέλος. Καηόπιν θά 
ἀκολοςθήζει ἡ  ΛΙΣΑΝΔΙΑ ΣΗ ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΤ 
ΔΙΚΟΝΑ ΣΗ ΟΙΑ ΔΙΡΗΝΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ. 
ηήν διάπκεια ηῆρ Ἱεπᾶρ Λιηανείαρ θά διέλθοςν ὅλοι οἱ 
ἀζθενεῖρ καί πποζκςνηηέρ κάηω ἀπό ηήν 
Θαςμαηοςπγό Δἰκόνα. 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 
Ἐκ ηοῦ καηὰ Μαηθαῖον (θ’:1-8) 

 

 Σῷ καιπῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰρ 
εἰρ πλοῖον διεπέπαζεν καὶ 
ἦλθεν εἰρ ηὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ 
ἰδοὺ πποζέθεπον αὐηῷ 
παπαλςηικὸν ἐπὶ κλίνηρ 
βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ ᾽Ιηζοῦρ 
ηὴν πίζηιν αὐηῶν εἶπεν ηῷ 
παπαλςηικῷ, Θάπζει, ηέκνον· 
ἀθίενηαί ζος αἱ ἁμαπηίαι. Καὶ 
ἰδού ηινερ ηῶν γπαμμαηέων 
εἶπαν ἐν ἑαςηοῖρ, Οὗηορ 
βλαζθημεῖ. Καὶ εἰδὼρ ὁ ᾽Ιηζοῦρ 
ηὰρ ἐνθςμήζειρ αὐηῶν εἶπεν, 
῾Ιναηί ἐνθςμεῖζθε πονηπὰ ἐν 
ηαῖρ καπδίαιρ ὑμῶν; ηί γάπ ἐζηιν 

εὐκοπώηεπον, εἰπεῖν, ᾽Αθίενηαί ζος αἱ ἁμαπηίαι, ἢ εἰπεῖν, 
῎Δγειπε καὶ πεπιπάηει;ἵνα δὲ εἰδῆηε ὅηι ἐξοςζίαν ἔσει ὁ 
ςἱὸρ ηοῦ ἀνθπώπος ἐπὶ ηῆρ γῆρ ἀθιέναι ἁμαπηίαρ, ηόηε 
λέγει ηῷ παπαλςηικῷ, ᾽Δγεπθεὶρ ἆπόν ζος ηὴν κλίνην καὶ 
ὕπαγε εἰρ ηὸν οἶκόν ζος. Καὶ ἐγεπθεὶρ ἀπῆλθεν εἰρ ηὸν 
οἶκον αὐηοῦ. Ἰδόνηερ δὲ οἱ ὄσλοι ἐθοβήθηζαν καὶ 
ἐδόξαζαν ηὸν θεὸν ηὸν δόνηα ἐξοςζίαν ηοιαύηην ηοῖρ 
ἀνθπώποιρ.  

 

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 24 Ἰουλίου  

Sunday July 24 

Ἡγοσμενεύων: ὁ Θεουιλ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίοσ Ἠλίας  

Ἐυημέριος: Ὁσιολογ. Ἱερομόνατος π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης 



THE SUNDAY GOSPEL 
6th Sunday of Matthews 

The Reading is from Matthew 9:1-8  
 

 At that time, getting into a boat Jesus crossed 
over and came to his own city. And behold, they brought 
to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw 
their faith he said to the paralytic, "Take heart, my son; 
your sins are forgiven." And behold, some of the scribes 
said to themselves, "This man is blaspheming." But Je-
sus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil 

ΙΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΗΙ 
 

Ὁ Ὁζιολογιώηαηορ Ἱεπομόνασορ π. Ἀπηέμιορ,  
ἀπό ηήν Ἱεπά Μονή Ὁζίος Γπηγοπίος, Ἁγίος Ὄποςρ, 

ἐξομολογεῖ κάθε Παπαζκεςή & άββαηο 6:00–7:00 μ.μ.  

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. 

in your hearts? For which 
is easier, to say 'Your 
sins are forgiven,' or to 
say 'Rise and walk?' But 
that you may know that 
the Son of man has au-

thority on earth to forgive sins" he then 
said to the paralytic -- "Rise, take up your bed and go 
home." And he rose and went home. When the crowds 
saw it, they were afraid, and they glorified God, who had 
given such authority to men.  

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  

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

 Ἡ Ἱεπά Παηπιαπσική Μονή διά νά ἀνηαποκπιθῆ  
εἰρ ηάρ ὑποσπεώζειρ ηηρ, καλεῖ ηούρ εὐζεβεῖρ πποζκςνηηάρ νά 
πποζθέποςν ηόν ὀβολό ηοςρ διά ηάρ ἑξῆρ ἀνάγκαρ: 

 Σήν διακόζμηζιν ηοῦ Ναοῦ μέ ΦΗΦΙΓΧΣΑ ΔΙΚΟΝΑ. 

 Σό ηαμεῖον ζςνηηπήζεωρ ηῶν κηιπίων.  
       Μέ εὐσαπιζηίαρ καί ἐκηίμηζιν. 

    Ἐκ ηοῦ Γπαθείος 
 

ANNOUNCEMENT 
 

 The Sacred Patriarchal Monastery, in order to respond 
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 


