
— a promise we all make — to LOVE and SERVE Jesus 
Christ. The Saints knew the necessity of being willing to 
sacrifice everything for their Savior — even their very lives. 
 May we all strive to be numbered with God's Saints 
one day. Truly, we must heed the words we hear at every 
Divine Liturgy: LET US COMMEND OURSELVES AND 
ONE ANOTHER AND OUR WHOLE LIFE TO CHRIST OUR 
GOD. If we do this, sainthood will be ours! 

 

Resurrectional Apolytikion  
in the Plagal of the Fourth Tone 

 

 You descended from on high, O compassionate One, 
and condescended to be buried for three days, so that from the 
passions You might set us free. Our life and resurrection, O 
Lord, glory be to You. 

BAPTISM 
 

Sunday June 10, at 4:00 p.m. 

Paraskevi Askordalakis 
 Godparent: Konstantina Agorastos 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

28 Ἰουνίου – 1 Ἰουλίου 2012 
 

FESTIVAL 
ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

June 28 - July 1, 2012 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως     In Memory of 

 

ALBERT ALEXANIAN 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ   

 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

  

 Μέ τήν Κυριακή τῶν ἁγίων 
Πάντων, κατακλείεται ὁ κινητός 
κύκλος τῶν ἑορτῶν, πού ἄρχισε 
ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί 
Φαρισαίου. Στό κατανυκτικό 
Τριῴδιο καί στό χαρμόσυνο 
Πεντηκοστάριο μᾶς παρουσίασε ἡ 
Ἐκκλησία ὅλο τό ἔργο τῆς θείας 
οἰκονομίας μέ κέντρο τήν μεγάλη 
ἑορτή τοῦ Πάσχα.  
 Εἴδαμε τήν πτῶσι τῶν 
πρωτοπλάστων καί τήν ἀνόρθωσι 
τοῦ γένους μας διά τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. 
Χαιρετίσαμε τήν ἔλευσι τοῦ Παρακλήτου στόν κόσμο καί 
πανηγυρίσαμε τήν γέννησι τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τόν 
ἐγκαινισμό καί τήν ἔκχυσι τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἐπί πᾶσαν 
σάρκα». Σέ στενό σύνδεσμο μέ τήν ἑορτή αὐτή εὑρίσκεται ἡ 
παροῦσα ἑορτή, ἡ σφραγίς καί τό τέλος τῆς μεγάλης 
ἑορταστικῆς περιόδου. Ἔρχεται δηλαδή σάν ἀπόδειξις τοῦ 
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στόν 
κόσμο. Γιατί μᾶς παρουσιάζει τούς καρπούς τῆς σπορᾶς 
ἐκείνης, τόν θερισμό τῶν λευκῶν χωρῶν πού ἐστάλησαν νά 
θερίσουν οἱ ἀπόστολοι. Καί ὅπως παρατηρεῖται στό συναξάριο 
τῆς ἡμέρας: οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν τήν ἑορτή αὐτή 
μετά τήν κάθοδο τοῦ ἁγίου Πνεύματος γιά νά δείξουν ὅτι ἡ 
παρουσία τοῦ παναγίου Πνεύματος διά τῶν ἀποστόλων 

 

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 τῶν Ἁγίων Παντων  

All Saints Sunday  

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος  

Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



ἐπέτυχε νά ἁγιάσῃ καί νά σοφίσῃ τό 
ἀνθρώπινο φύραμα καί νά 
ἀποκαταστήσῃ τούς ἀνθρώπους στήν 
θέσι τῶν ἀγγέλων διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
εἴτε μέ τήν προσφορά τοῦ μαρτυρικοῦ 
των αἵματος, εἴτε μέ τήν ἐνάρετο πολιτεία 
καί διαγωγή των. Καί ἔργο ὑπερφυσικό 
διαπράττεται. Κατεβαίνει τό Πνεῦμα, ὁ  

Θεός, καί ἀνεβαίνει ὁ χοῦς, ὁ ἄνθρωπος. Ἀνεβάζει ὁ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ τήν θεωθεῖσα σάρκα καί ἕλκει μαζί της καί ἐκείνους 
πού θέλουν νά πράξουν ἔργα συνδιαλλαγῆς μέ τόν Θεό. Οἱ 
πρίν ἀποξενωμένοι ἀπό τόν Θεό, ἑνώνονται μέ τόν Θεό καί 
γίνονται φίλοι Του. Τά ἔθνη προσφέρουν τήν ἀπαρχή των, 
τούς ἁγίους Πάντας. Ἀλλά καί ἕνας δεύτερος λόγος 
προεκάλεσε τήν σύστασι τῆς συλλογικῆς αὐτῆς ἑορτῆς: 
Πολλοί ἅγιοι εἶναι γνωστοί καί τιμῶνται μέ ἑορτές καί 
πανηγύρεις ἀπό τήν ἐκκλησία. Καί σέ πολλούς ὅμως ἄλλους 
ἐσκήνωσε τό Πνεῦμα τό ἅγιον καί τούς καθηγίασε. Ἔμειναν 
ὅμως ἄγνωστοι καί ἀφανεῖς.  
 Αὐτούς λοιπόν τούς ἀγνώστους της ἁγίους τιμᾷ 
σήμερα ἡ Ἐκκλησία, ὅσους «κατά Χριστόν ἐπολιτεύσαντο ἐν 
Ἰνδοῖς καί Αἰγυπτίοις καί Ἄραψι καί Μεσοποταμίᾳ τε καί 
Φρυγίᾳ καί τοῖς ἄνωθεν τοῦ Εὐξείνου

.
 ἔτι δέ καί ἐν πάσῃ τῇ 

Ἑσπερίᾳ ἄχρι καί αὐτῶν τῶν Βρεττανικῶν νήσων, ἁπλῶς 
εἰπεῖν ἐν Ἀνατολῇ καί Δύσει». 

 
 

THE SUNDAY OF ALL SAINTS 
 

 Each year, our Holy Orthodox Church designates the 
Sunday following the great Feast of Pentecost as the "Sunday 
of All Saints." On this day, we remember, not only those 
whose pious examples are well-documented, but the count-
less others throughout the course of the history of the Chris-
tian Church whose spiritual accomplishments are known only 
by God. There is a tendency for us to look upon sainthood as 
an impossible goal for us to achieve. We stand in awe of the 
saintly examples set by men and women such as St. Nicho-
las, St. Paul, St. Peter, St. Mary of Egypt and others too nu-
merous to mention. We view our own spiritual inadequacies 
and our lack of Christian zeal and sadly lament that "...we 
could NEVER be a Saint!" 

 Nothing could be further from the truth! In fact, we are 
all called by Christ to be numbered among His Saints! The 
Saints were human beings, too. They faced temptation. They 
experienced the same desires and had the same needs that 
consume all of us. What set the Saints apart from everyone 
else was their ability to be faithful to their baptismal promise 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Δευτέρα 11 Ἰουνίου 
 

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» 
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

8:00 –10:00 τό πρωί   
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 
 

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. 

 

Σάββατο 16 Ἰουνίου 
 

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

(42-11 Ditmars Blvd, Astoria)   

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 20 

Κατά τήν Πανήγυρη τῆς  

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

Προμηθευθεῖτε Λαχεῖα, ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ. 


