
 

ΧΥΦΟΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Σάββατο 22 Ἰοσνίοσ  
 

Θεία Λειτοσργία καί  

Ἁγιορείτικο Μνημόσσνο 
 

  8:00– 10:00 π.μ.: Ὄρθρος & Θ. Λειτοσργία 

 10:00 π.μ. :   Μνημόσσνο 
 

Παρακαλοῦμε στεῖλτε μας τά ὀνόματα τῶν 
κεκοιμημένων σσγγενῶν σας  

γιά νά μνημονεσθοῦν τό Χστοσάββατο. 

ΜΝΗΜΟΤΝΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΤΝΙΟΤ   
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως     In Memory of 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΙΦΑΗΛ  

ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΚΑΡΑΝΣΙΝΙΔΗ 

ΑΛΒΕΡΣΟΤ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ 

ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΤΛΟΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΥΟΤΝΣΟΤΛΑΚΗ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

BAPTISM 
 

Sunday June 9, at 3:00 p.m. 

Athena Vagelatos 
 Godparent: Polydoros Lamboutis 

 

FEAST AND FESTIVAL  
 

ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 
 

July 25 - July 28, 2013 

  

«...Kαί νιυάμενος ἀνέβλευε»  
 

 Τήλ ἕθηε Κπξηαθή κεηά ηό Πάζρα παξνπζηάδεηαη θαί πάιη ὁ 
Χξηζηόο ὡο ηό θῶο ηνῦ θόζκνπ, ὁ θσηνδόηεο, αὐηόο πνύ ραξίδεη ηό 
αἰζζεηό, ἀιιά θαί ηό πλεπκαηηθό θῶο ηῆο ζενγλσζίαο ζηόλ ἐθ 

 

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 τοῦ Τυφλοῦ  

Sunday of the Blind Man 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

Σεηάρηη 12 Ἰοσνίοσ: Η ΑΠΟΓΟΙ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

 8:00 – 10:00 ηό πρφί: Ὄρθρος & ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ. 
 

 7:00 – 8:30 ηό ἑζπέρας. ΑΠΟΓΟΙ ΠΑΥΑ,  
ΛΙΣΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΛΑΒΑΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΣΑΔΧ ΚΑΙ 
ΔΠΔΡΙΝΟ ΣΗ ΑΝΑΛΗΦΔΧ. 

 

Πέμπηη 13 Ἰοσνίοσ: Η ΑΝΑΛΗΦΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 

 8:00 – 10:15 ηό πρφί: Ὄρθρος καί Πανηγσρική  
      ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.  



γελεηῆο ηπθιό ηῆο εὐαγγειηθῆο 
πεξηθνπῆο (Ἰσ. 9, 1-38). Εἶλαη ὁ 
ἥιηνο ηῆο δηθαηνζύλεο, πνύ 
θαηαπγάδεη ηά κάηηα ηῆο ςπρῆο 
καο, ὅπσο ὡξαῖα ςάιιεη ηό 
δνμαζηηθό ηῶλ ἀπνζηίρσλ ηνῦ 
ἑζπεξηλνῦ: 
 «Δηθαηνζύλεο ἥιηε λνεηέ, 
Χξηζηέ ὁ Θεόο, ὁ ηόλ ἐθ κήηξαο 
ηνῦ θσηόο ἐζηεξεκέλνλ δηά ηῆο 
ζῆο ἀρξάληνπ πξνζςαύζεσο 
θσηίζαο θαη᾽ ἄκθσ θαί ἡκῶλ ηά 
ὄκκαηα ηῶλ ςπρῶλ αὐγάζαο, 
πἱνύο ἡκέξαο δεῖμνλ, ἵλα πίζηεη 
βνῶκέλ ζνη· πνιιή ζνπ θαί 
ἄθαηνο ἡ εἰο ἡκᾶο εὐζπιαγρλία, 
θηιάλζξσπε, δόμα ζνη». 
 Μεηαμύ ηῶλ ηξηῶλ αὐηῶλ 

πεξηθνπῶλ θαί ηῶλ ηξηῶλ αὐηῶλ ἑνξηῶλ ηῶλ κέζσλ Κπξηαθῶλ ηνῦ 
Πεληεθνζηαξίνπ ὑπάξρεη θάπνηα ἐζσηεξηθή ζρέζηο, γη᾽ αὐηό θαί 
εἰδηθά ἐθιέγνληαη γηά ηίο ἡκέξεο αὐηέο. Πηζαλόλ εἶλαη ἐθείλε πνύ 
ὑπαηλίζζεηαη ηό ζπλαμάξην ηῆο Κπξηαθῆο ηνῦ Τπθινῦ, ηό ὅηη ηά 
ζαύκαηα πνύ ἑνξηάδνκε δηεπξάρζεζαλ «ἐμ ὑγξνῦ». Πξάγκαηη ηό 
πξῶην, ἡ ζεξαπεία ηνῦ παξαιύηνπ, γίλεηαη ζηήλ θνιπκβήζξα ηῆο 
Βεζεζδᾶ. Σηήλ δεπηέξα πεξίπησζη ἡ ζπλάληεζηο ηνῦ Χξηζηνῦ κέ ηήλ 
Σακαξείηηδα γίλεηαη θνληά ζηό θξέαξ ηνῦ Ἰαθώβ ζηήλ Σακάξεηα. Ὁ 
Κύξηνο δεηεῖ λά πηῇ ὕδσξ θαί ὑπόζρεηαη λά δώζῃ ζηήλ Σακαξείηηδα 
ηό ὕδσξ ηό δῶλ, ηό «ἁιιόκελνλ εἰο δσήλ αἰώληνλ». Καί ηό ηξίην 
ζαῦκα γίλεηαη κέ ηό πηύζκα ηνῦ Χξηζηνῦ θαί ὁ ηπθιόο ζηέιλεηαη γηά 
λά ληθζῇ ζηήλ θνιπκβήζξα ηνῦ Σηισάκ, «θαί ληςάκελνο ἀλέβιεςε».  
 Ἡ ζπζρέηηζηο ηῶλ πεξηθνπῶλ αὐηῶλ πξόο ηήλ ἑνξηή ηῆο 
Μεζνπεληεθνζηῆο, πνύ ἑνξηάδνκε ζηήλ 25ε ἡκέξα ἀπό ηό Πάζρα, 
εἶλαη πξνθαλήο. Σ᾽ αὐηήλ ὁ Κύξηνο ἐγθσκηάδεηαη ὡο δηδάζθαινο, ὡο 
ἔρσλ ηό ὕδσξ ηό δῶλ, πνύ πνηίδεη ηήλ δηςῶζα ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ. 

 
“THEN THE EYES OF THE BLIND  

SHALL BE OPENED” 
 

 When Christ began His ministry in the region of Galilee, He 
stood up in a small synagogue in Nazareth and read from the Book 
of Isaiah. The section He selected contained this telling passage: 
"The Spirit of the Lord is upon Me because He has anointed Me to 
preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the broken-
hearted, to proclaim liberty to the captives and RECOVERY OF 
SIGHT TO THE BLIND." The Gospel lesson for this, the 6th Sunday 
of Pascha, provides us with a  powerful story of Jesus curing blind-

ness on two distinct levels. While passing through Jerusalem, our 
Lord encounters a man who has been blind from birth. He places clay 
on the sightless man's eyes and commands him to "Go wash in the 
pool of Siloam." (John 9:7)  
 Miraculously, the blind man could now see! His troubles, 
however, were just beginning, for word of this occurrence quickly 
reached the ears of the Pharisees, who immediately wanted to ques-
tion him. The Pharisees repeatedly requested that the man relate the 
details of his healing. Blinded by their petty jealousies, these religious 
leaders refused to see the obvious truth that Christ had fulfilled the 
writings of Isaiah by giving sight to one who had never seen before. 
 Today's Gospel concludes with a much more significant 
"miracle," for we find the man finally recognizing Christ as being the 
Son of God. The eyes of his heart were opened as well, causing him 
to exclaim: "Lord, I believe." (John 9:38) May the brilliance of 
Christ's Light illuminate us in a similar way! 

ΙΔΡΔ ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ 
 

ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΗ  7:00 - 8:30 μ.μ. 
 

Παράκληζις Ὑπεραγίας Θεοηόκοσ  
 

ΑΒΒΑΣΟ 15 ΙΟΤΝΙΟΤ 
 

 8:00 – 9:45 ηό πρφί: Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία 

ζηό παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας 

ΔΟΡΣΗ ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΔΟΡΣΗ ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΔΟΡΣΗ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 
ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ   
ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΙ    

ΣΟΤ ΘΑΤΜΑΣΟ ΣΗ ΣΟΤ ΘΑΤΜΑΣΟ ΣΗ ΣΟΤ ΘΑΤΜΑΣΟ ΣΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ    

«««ΑΞΙΟΝ ΔΣΙΑΞΙΟΝ ΔΣΙΑΞΙΟΝ ΔΣΙ»»»   
 

Ἀγρσπνία ζηό Καθολικό ηῆς  
Ἱ. Παηριαρτικῆς Μονῆς  

 

Γεσηέρα 10 Ιοσνίοσ, ηό βράδσ 
 

 

Ἑζπερινός, Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία    

8:30 ηό βράδσ - 1:00 π.μ.  


