
after bringing it to Constantinople, himself escorted it back to 
Jerusalem, where he restored it to its place.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚA ΥΟΛΔΗA  
ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

 

Ἀναγνωριζμένα ἀπό ηό Ὑποσργεῖο Παιδείας ηῆς Ἑλλάδας. 

 

Παιδικός ηαθμός—Προνηπιαγωγείο  
Καζεκεξηλά  

Δεπηέξα – Παξαζθεπή 9:00 π.κ. – 5:00 κ.κ.  
 

Νηπιαγωγείο – Γημοηικό – Γσμνάζιο  
Ἀπνγεπκαηηλό θαζεκεξηλό  

Δεπηέξα –Παξαζθεπή 2:00 - 5:00 κ.κ. 
 

θαί θάζε Σάββαην 9:00 π.κ. –  1:00 κ.κ. 
 
  

ΟΘ ΕΓΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΝΕΑ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 
ΤΝΕΥΘΖΟΝΣΑΘ  

ΜΝΗΜΟΤΝΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

 ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΛΔΛΔΚΗΓΟΤ 

  ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΓΗΑΚΟΤΜΑΣΟΤ 
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΟ GREENPORT, LONG ISLAND  

 

 Τό Σάββαηο 24 Σεπηεμβρίοσ, 2016 
 
 

ὅπφς κάθε τρόνο μεηά ηήν Ὕυφζη ηοῦ Τιμίοσ Σηασροῦ, 
θά ηελεζηεῖ ὁ Ἁγιαζμός ηῶν ὑδάηφν ζηήν ἀποβάθρα ηοῦ 

παραθαλάζζιοσ Greenport, ζηό Long Island. 
 

7:00 ηό πρφί ἀνατώρηζις μέ λεφθορεῖα  
ἀπό ηην Αζηόρια. Εἰζιηήριο $15 ηό ἄηομο.   

 
RSVP (718) 626-6225. 

Ζ ΤΦΧΗ ΣΟΤ ΣΗΜΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
  

 Ἡ 14ε Σεπηεκβξίνπ εἶλαη 
γλσζηή εἰο ηνύο Χξηζηηαλνύο ὡο 
ἡκέξα «ηῆο παγθνζκίνπ Ὑςώζεσο 
ηνῦ ηηκίνπ θαί δσνπνηνῦ Σηαπξνῦ. 
Εἶλαη ἡκέξα ἀξγίαο θαί λεζηείαο, 
δηά λά δπλεζνῦλ νἱ πηζηνί λά 
πξνζθπλήζνπλ «ηό δσνκύξηζηνλ 
μύινλ» θαί ηόλ «ζαπκάησλ 
ζεζαπξόλ», ηόλ 
«ζπλζεηνηξηζόιβηνλ» Σηαπξόλ θαί 
«ραξίησλ παξνρέα» (α’ Οἶθνο εἰο 
ηόλ ηίκηνλ Σηαπξόλ).  
 Τήλ ζενινγηθήλ ζεκαζίαλ 
ηῆο ἑνξηῆο εὑξίζθνκελ εἰο ηά 
ηξνπάξηα ηῆο ἡκέξαο. Ἀπό αὐηά 
ἐθεῖλα ηνῦ Ἑζπεξηλνῦ θαί ηῶλ 
Αἴλσλ εἶλαη ηά πηό κεζηά εἰο 
λνήκαηα θαί ηά πινπζηώηεξα εἰο 
πνηεηηθάο ἐμάξζεηο. 
 Ὁ Σηαπξόο, πνύ ὑςνῦηαη εἰο πξνζθύλεζηλ ὑπό ηῶλ 
πηζηῶλ, εἶλαη ηό ηξόπαηνλ, ηό ὁπνῖνλ ἔζηεζελ ἡ Ἐθθιεζία ηνῦ 
Χξηζηνῦ εἰο ηόλ πόιεκόλ ηεο θαηά ηνῦ Σαηαλᾶ. Ὁ Σηαπξόο ἤλνημε 
ηήλ θιεηζκέλελ ζύξαλ ηνῦ Παξαδείζνπ, ἀθνῦ θαηήξγεζε ηήλ 
δύλακηλ ηνῦ ζαλάηνπ θαί ὕςσζε ηνύο πηζηνύο ἀπό ηήλ γῆλ εἰο ηόλ 
νὐξαλόλ. Τό ἀθαηακάρεηνλ ὅπινλ ηνῦ Σηαπξνῦ ἀζθαιίδεη ηνύο 
πηζηνύο θάζε ἐπνρῆο, πνύ ἀληηπαιαίνπλ κέ ηόλ Σαηαλᾶ θαί 
γίλεηαη δόμα θαί ζηνιίδη ηῶλ Μαξηύξσλ θαί ηῶλ Ὁζίσλ ηῆο 
Ἐθθιεζίαο. Τά ζενινγηθά αὐηά λνήκαηα ζπκππθλώλεη εἰο ηνύο 

 

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 

Κσριακή 11 Σεπηεμβρίοσ  
Sunday September 11 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  
Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 



ζηίρνπο ηνπ ηό πξῶηνλ ἀπόζηηρνλ ηνῦ Ἑζπεξηλνῦ ηνῦ πι. α’ 
ἤρνπ: 
 

 «Υαίξνηο ὁ δσεθόξνο ηαπξόο, ηῆο εὐζεβείαο ηό 
ἀήηηεηνλ ηξόπαηνλ, ἡ ζύξα ηνῦ Παξαδείζνπ, ὁ ηῶλ πηζηῶλ 
ζηεξηγκόο, ηό ηῆο Ἐθθιεζίαο πεξηηείρηζκα· δη᾽ νὗ 
ἐμεθάληζηαη ἡ θζνξά θαί θαηήξγεηαη θαί θαηεπόζε ηνῦ 
ζαλάηνπ ἡ δύλακηο θαί ὑςώζεκελ ἀπό γῆο πξόο νὐξάληα. 
Ὅπινλ ἀθαηακάρεηνλ, δαηκόλσλ ἀληίπαιε, δόμα Μαξηύξσλ 
Ὁζίσλ, ὡο ἀιεζῶο ἐγθαιώπηζκα, ιηκήλ ζσηεξίαο, ὁ 
δσξνύκελνο ηῷ θόζκῳ ηό κέγα ἔιενο». 
 

 Εἰο ηά ηξνπάξηα ηῆο Ὑςώζεσο ηνῦ ηηκίνπ Σηαπξνῦ 
θπξηαξρεῖ ηό αἴζζεκα ηῆο ραξᾶο δηά ηήλ ἀλεύξεζηλ θαί ηήλ 
ζαπκαηνπξγόλ δύλακηλ ηνῦ Σηαπξνῦ. Οἱ ὕκλνγξάθνη ὅκσο δέλ 
μερλνῦλ ὅηη ἐπάλσ εἰο ηό εὐινγεκέλνλ αὐηό μύινλ ἐθαξθώζε ὁ 
Σσηήξ ηνῦ θόζκνπ, ὁ Χξηζηόο. Ἔηζη νἱ πηζηνί θαινῦληαη λά 
ἀζπαζζνῦλ ηόλ Σηαπξόλ «ηῇ ραξᾷ θαί ηῷ θόβῳ· θόβῳ δηά ηήλ 
ἁκαξηίαλ, ὡο ἀλάμηνη ὄληεο· ραξᾷ δέ δηά ηήλ ζσηεξίαλ, ἥλ 
παξέρεη ηῷ θόζκῳ ὁ ἐλ αὐηῷ πξνζπαγείο (=θαξθσζείο) Χξηζηόο 
ὁ Κύξηνο, ὁ ἔρσλ ηό κέγα ἔιενο» (Δνμαζηηθόλ ηῶλ Αἴλσλ). Ἐπί 
πιένλ θαηά ηήλ ἡκέξαλ αὐηήλ λεζηεύνκελ, δηόηη ἡ ἑνξηή ηῆο 
Ὑςώζεσο θέξεη «ηά ἴζα ηῆο ἁγίαο θαί Μ. Παξαζθεπῆο». 

 
 

The Elevation of the Venerable  
and Life-Giving Cross  

 

 Saint Helen, the mother of Saint Con-
stantine the Great, when she was already ad-
vanced in years, undertook, in her great piety, 
the hardships of a journey to Jerusalem in 
search of the cross, about the year 325. A tem-
ple to Aphrodite had been raised up by the Em-
peror Hadrian upon Golgotha, to defile and cover 
with oblivion the place where the saving Passion 
had been suffered. The venerable Helen had the 
statue of Aphrodite destroyed, and the earth removed, revealing 
the Tomb of our Lord, and three crosses. Of these, it was be-
lieved that one must be that of our Lord, the other two of the 
thieves crucified with Him; but Saint Helen was at a loss which 
one might be the Wood of our salvation. At the inspiration of 
Saint Macarius, Archbishop of Jerusalem, a lady of Jerusalem, 
who was already at the point of death from a certain disease, 
was brought to touch the crosses, and as soon as she came 
near to the Cross of our Lord, she was made perfectly whole. 
Consequently, the precious Cross was lifted on high by Archbish-

op Macarius of Jerusalem; as he stood on the ambo, and when 
the people beheld it, they cried out, "Lord have mercy."  
 It should be noted that after its discovery, a portion of the 
venerable Cross was taken to Constantinople as a blessing. The 
rest was left in Jerusalem in the magnificent church built by Saint 
Helen, until the year 614. At that time, the Persians plundered 
Palestine and took the Cross to their own country (see Jan. 22, 
Saint Anastasius the Persian). Late, in the year 628, Emperor 
Heraclius set out on a military campaign, retrieved the Cross, and 

 

ΘΕΡΕ ΑΚΟΛΟΤΘΘΕ 

 
 

Κάθε Σεηάρηη     
 

7:00 μ.μ.: Ἑζπερινός καί Παράκληζις  
 

Κάθημερινά      
 

7:00 μ.μ.: Ἑζπερινός  
 

Σρίηη 13 επηεμβρίοσ:  
  

 ΔΠΔΡΗΝΟ ΣΗΜΗΟΤ ΚΑΗ ΕΧΟΠΟΗΟΤ 
 ΣΑΤΡΟΤ  
 7:00 ηό ἑζπέρας   
 
Σεηάρηη 14 επηεμβρίοσ:  
  

 Ζ ΤΦΧΗ ΣΟΤ ΣΗΜΗΟΤ ΚΑΗ ΕΧΟΠΟΗΟΤ 
 ΣΑΤΡΟΤ  
 8:00 - 10:30 ηό πρωί:  
 Ὄρθρος, Θεία Λειηοσργία 
  

 7:00 ηό ἑζπέρας:  
 ΟΗ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ ΣΟΤ ΣΗΜΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤ   
 
άββαηο 17 επηεμβρίοσ:  
  

 ΗΔΡΟΜΑΡΣΤΡΧΝ ΟΦΗΑ, ΠΗΣΔΧ,  
 ΔΛΠΗΓΟ ΚΑΗ ΑΓΑΠΖ   
 7:30 - 9:30 ηό πξσί:  
 Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία ζηό Παξεθθιήζην 
 Παλαγίαο Ἐιεπζεξσηξίαο θαί Ἁγ. Φαλνπξίνπ  
 
Κσριακή 18 επηεμβρίοσ 
 
 

 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΦΧΗΝ    
 8:00 - 11:30 π.κ.: Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία 
 ζηό Καζνιηθό ηῆο Ἱ. Παηξηαξρηθῆο Μνλῆο 


