
ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA  
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

 

 Παιδικός Σταθμός—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 Σάββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 

  

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας 
  
 

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

27 - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

Η ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ 

ΜΟΝΗΣ  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 
 

JULY 27 - 29, 2012 

THE GREAT FEAST OF THE SACRED  
PATRIARCHAL & STAVROPEGIAL MONASTERY 

OF  

ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

THE PROCESSION OF THE  

MIRACULOUS ICON ON SUNDAY JULY 29. 

Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυρας  
 Ἁγία Θεοδοσία ἡ Μάρτυς μητέρα τοῦ Ἁγίου  

 

 Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ἔζησε καὶ 

μεγάλωσε τὰ χρόνια ποὺ 

αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ 

Διοκλητιανός. Ὁ πατέρας του, ὁ 

Χριστοφόρος, ἦταν εὐσεβὴς 

ἄνθρωπος, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μητέρα 

του ποὺ πίστευε στὰ εἴδωλα. Μετὰ τὸν 

θάνατο τοῦ πατέρα του, ἡ μητέρα του 

τὸν πῆγε στὸν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος 

τὸν ἔκανε ἡγεμόνα τῆς πόλης τῶν 

Ἀλεξανδρέων καὶ τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ 

καταδιώκει καὶ νὰ βασανίζει τοὺς χριστιανούς.Ἔτσι ὁ 

Προκόπιος ξεκίνησε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Κατὰ τὴν πορεία του 

ὅμως, ξαφνικὰ ἄρχισαν νὰ πέφτουν ἀστραπὲς καὶ βροντὲς καὶ 

ταυτόχρονα ἄκουσε φωνὴ νὰ τὸν καλεῖ μὲ τὸ ὄνομά του, ποὺ 

τὸν ἀπειλοῦσε μὲ θάνατο ἐπειδὴ θὰ κατεδίωκε τοὺς 

χριστιανοὺς καὶ ταυτόχρονα καὶ τὸν Ἀληθινὸ Θεό. Μετὰ ἀπὸ 

αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁ Προκόπιος παρακάλεσε Ἐκεῖνον ποὺ τοῦ 

μιλάει νὰ τοῦ φανερωθεῖ περισσότερο γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς εἶναι. 

Τότε ἐμφανίστηκε μπροστὰ του ἕνας Σταυρὸς ἀπὸ κρύσταλλο 

καὶ ἀκούστηκε μία φωνὴ νὰ τοῦ λέει: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ 

 

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 

Κυριακή 8 Ἰουλίου  

Sunday July 8 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος  

Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



Ἐσταυρωμένος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα 

πίστευσε καὶ ἔγινε χριστιανός. Λίγο ἀργότερα ἐπιστρέφοντας 

ἀπὸ νικηφόρα ἀποστολὴ κατὰ τῶν Σαρακηνῶν, ἡ μητέρα του 

προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Κατάλαβε 

ὅμως ὅτι εἶχε γίνει χριστιανὸς καὶ τὸν πρόδωσε στὸν 

αὐτοκράτορα. Ἐκεῖνος διέταξε τὸν ἡγεμόνα τῆς Καισαρείας 

Οὔλκιο νὰ τὸν ἀνακρίνει. Αὐτὸς τὸν χτύπησε πολὺ μέχρι 

λιποθυμίας καὶ μετὰ τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακή. Μὲ τὴν χάρη 

τοῦ Κυρίου ὅμως οἱ πληγὲς ἐπουλώθηκαν καὶ 

ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὰ δεσμά.  Στὴν συνέχεια ὁδηγήθηκε 

στὸ ναὸ τῶν εἰδώλων ὅπου μὲ τὴν προσευχή του κατάφερε 

καὶ συνέτριψε τὰ εἴδωλα. Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 

νὰ πιστεύσουν σὲ αὐτὸν πολλοὶ, ἀνάμεσά τους καὶ ἡ μητέρα 

του. Ἀμέσως δόθηκε ἐντολὴ νὰ ἀποκεφαλιστοῦν ὅλοι ὅσοι 

εἶχαν πιστεύσει. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, δόθηκε ἐντολὴ νὰ γίνουν 

φρικτὰ βασανιστήρια στὸν Προκόπιο.   Ὁ Ἅγιος ὑπέμενε μὲ 

πάρα πολὺ μεγάλη καρτερία ὅλα αὐτὰ καὶ μάλιστα κατάφερνε 

νὰ τὰ ξεπερνάει μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τέλος δόθηκε 

ἐντολὴ νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν καὶ ἔτσι παρέλαβε τὸ στεφάνι 

τῆς αἰωνίου ζωῆς. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
Ε’ Ματθαίου 

Κατὰ Ματθαῖον 8.28-34, 9.1 
 

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς 

τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο 

δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.καὶ ἰδοὺ 

ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες 

ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν 

αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν 

εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ 

ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ 

ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.οἱ δὲ βόσκοντες 

ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ 

τὰ τῶν δαιμονιζομένων.καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς 

συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως 

μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον 

διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ  
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  

 

Κάθε Τετάρτη  7:00 - 8:30 μ.μ. 
 
 

 

ΚΑΘHΜΕΡΙΝΩΣ: 
 

 7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός. 

 7:30 π.μ.: Ὄρθρος στό παρεκκλήσιο 
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας. 

 

Τετάρτη  11 Ἰουλίου 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ  

 

8:00 –10:00 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, 
Στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας 

(42-11 Ditmars Boulevard)  
 

Παρασκευή 13 Ἰουλίου 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ   

 

9:00 τό βράδυ – 12:30 π.μ.: ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, 

Στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας 
(42-11 Ditmars Boulevard)  

Λαχειοφόρος 
 

 

Ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ  

εἰς τάς ἀνάγκας της, κυκλοφορεῖ  

ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ   
Κλήρωσις: Κυριακή 29 Ἰουλίου 2012 

Κατά τήν Πανήγυρη τῆς  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  
Ζητοῦμε τήν βοήθειά σας στήν μεγάλη μας προσπάθεια. 

Προμηθευθεῖτε Λαχεῖα, ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ. 


