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ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Κυριακή ΙΕ' Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Διαβάζοντας την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής θαύμασα την ειλικρινή μετάνοια του
αρχιτελώνη Ζακχαίου. Αναφερόμαστε συχνά στην ανάγκη της μετάνοιας στην ζωή μας και
αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει στην πνευματική μας ζωή, όμως, πολλές φορές δεν κάνουμε
βήματα απαραίτητα για να πραγματοποιήσουμε την μετάνοια. Στο πρόσωπο του Ζακχαίου βλέπουμε το
παράδειγμα του μετανοιωμένου ανθρώπου ο οποίος ενώ είχε σπουδαία θέση στην κοινωνία έχοντας την
θέση του αρχιτελώνη και ήταν πλούσιος, δεν δίστασε να δείξει την ταπεινότητα του. Ας μην ξεχνούμε
πως η θέση του τελώνη θεωρείτο αμαρτωλό επάγγελμα, διότι πολλές φορές "έκλεβαν" τους ανθρώπους
με το να παίρνουν μεγαλύτερο φόρο για προσωπικό όφελος. Αναζήτησε να πλησιάσει το Ιησού Χριστό,
όχι από προσωρινό ενθουσιασμό που κατείχε τους ποιό πολλούς ανθρώπους που συναντούσαν το Κύριο,
αλλά, για να ζήσει την πνευματική αναγέννησή του.
Πόσοι από μας έχουμε αλλάξει την ζωή μας με τόσο δραστικό τρόπο για τον Ιησού Χριστό? Πόσοι
από μας έχουμε μετανοήσει με τέτοιο αποκαλυπτικό τρόπο? Η συνάντηση του Ζακχαίου με τον Ιησού
φάνηκε πνευματικά καρποφόρα διότι δεν δείλιασε ούτε ντράπηκε μπροστά στους άλλους ανθρώπους
να ταπεινωθεί. Έβαλε πρώτα το πνευματικό όφελος και παραμέρισε και την κοινωνική θέση του και τα
πλούτη του. Ο Χριστός γνωρίζοντας το βάθος της ψυχής του τον πλησίασε και του επέτρεψε να
εκδηλώσει το μεγαλείο της καρδιάς του που πιθανόν να μην είχε ποτέ την ευκαιρία να
φανερώσει. Βλέπουμε μία φορά ακόμα, πως ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις αλλά δέχεται κάθε άνθρωπο
που είναι έτοιμος να μετανοήσει και να δεχθεί τη σωτηρία της ψυχής του.
Μας είπε ο Ιησούς: "Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν θα
μπείτε στη βασιλεία του Θεού". Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο
ανώτερος στη βασιλεία του Θεού"(Ματθ. 18:3-4). Ο Ζακχαίος έγινε σαν ένα μικρό παιδί. Σκαρφάλωσε
στο δένδρο λαχταρώντας με όλη του την καρδιά να δει τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός δέχτηκε να πάει

στο σπίτι του. Εκεί έγινε η πνευματική μεταλλαγή του Ζακχαίου και αποφάσισε να μοιράσει ένα μεγάλο
τμήμα της περιουσίας του στους φτωχούς και σε αυτούς που αδίκησε. Πρώτα έρχεται η συνάντηση με
τον Θεό και μετά ακολουθεί η συμφιλίωση με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η σωστή πνευματική
μετάνοια. Ο άνθρωπος που πραγματικά πλησιάζει το Θεό, δεν μπορεί παρά να αγαπήσει και το
συνάνθρωπο του. Τι μετάνοια, τι ταπείνωση!!!
Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός ήλθε να σώσει του αμαρτωλούς και εάν εμείς αναγνωρίζουμε
την αμαρτωλότητά μας, τότε έχουμε υποχρέωση να δείξουμε δείγματα μετάνοιας. Πρέπει έμπρακτα με
τις πράξεις μας να αποκαλύψουμε τη μετάνοιά μας. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα λόγια και μετά ο
τρόπος συμπεριφοράς μας να δείχνει κάτι άλλο. Μόνο τότε θα ισχύσουν τα λόγια του Κυρίου και για μας
"σήμερον σωτηρία τῶ οἴκω τούτο εγένετο".
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

.................................................................................................................................................................................

SAIN DEMETRIOS CATHEDRAL OF ASTORIA
LITOURGY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying with us during
the Divine Liturgy. While Holy Communion may only be received by baptized
prepared Orthodox Christians, our non-Orthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine
Liturgy.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ'ΛΟΥΚΑΝ
Κατὰ Λουκᾶν 19:1-10

fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ

Abraham. For the Son of man came to seek and to

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς

save the lost."

has come to this house, since he also is a son of

ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ
ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ
προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν,
ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ
ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε,
σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου
δεῖ

με

μεῖναι. καὶ

σπεύσας

κατέβη,

καὶ

ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες
διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ
εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε
πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων
μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι
ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ
πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ
οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς
᾿Αβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

15th Sunday of Luke
The Gospel according to Luke 19:1-10
At that time, Jesus entered Jericho and was passing
through. And there was a man named Zacchaios;
he was a chief collector, and rich. And he sought to
see who Jesus was, but could not, on account of the
crowd, because he was small of stature. So he ran
on ahead and climbed up into a sycamore tree to
see him, for he was to pass that way. And when
Jesus came to the place, he looked up and said to
him, "Zacchaios, make haste and come down; for I
must stay at your house today." So he made haste
and came down, and received him joyfully. And
when they saw it they all murmured, "He has gone
in to be the guest of a man who is a sinner." And
Zacchaios stood and said to the Lord, "Behold,
Lord, the half of my goods I give to the poor; and if
I have defrauded any one of anything, I restore it

St. Paul's First Letter to Timothy 4:9-15
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the
Lord
honor
and
glory.
TIMOTHY, my son, the saying is sure and
worthy of full acceptance. For to this end we toil
and strive, because we have our hope set on the
living God, who is the Savior of all men,
especially of those who believe. Command and
teach these things. Let no one despise your
youth, but set the believers an example in speech
and conduct, in love, in faith, in purity. Till I
come, attend to the public reading of scripture, to
preaching, to teaching. Do not neglect the gift
you have, which was given you by prophetic
utterance when the council of elders laid their
hands upon you. Practice these duties, devote
yourself to them, so that all may see your
progress.
Από την Επιστ. Αποστ. Παύλου Πρὸς Τιμόθεον α' 4:9-15
Κύριος
ἰσχὺν
τῷ
λαῷ
αὐτοῦ
δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε
τῷ
Κυρίῳ
δόξαν
καὶ
τιμήν.
Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
ἀποδοχῆς ἄξιος. Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν
καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ
ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων,
μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ
δίδασκε.
Μηδείς
σου
τῆς
νεότητος
καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν
ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν
πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι,
πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ
διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος,
ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως
τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα,
ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ
ἐν πᾶσιν.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου, 2016
Τρύφωνος Μάρτ., Αναστασίου Περπετούας
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ἐσπερινός
7:00-8:00μ.μ.

Monday, February 1, 2016
Tryphon , Anastasios, Perpetua
SAINT CATHERINE
Vespers
7:00 -8:00 p.m.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου, 2016
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:30π.μ.
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:30π.μ.

Tuesday, February 2 , 2016

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Συμεών του Θεοδόχου

Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ. (27-09 Cresc. St.)
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00μ.μ.
Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολική Θεία Λειτουργία

8:00-10:00π.μ.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Βουκούλου Επισκόπου Σμύρνης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
παιδιών με ειδικές ανάγκες

PRESENTATION OF OUR LORD IN THE TEMPLE

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Paraklisis in English
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-10:30 a.m.
6:00-7:00 p.m.
8:00-10:30 a.m.

Wednesday, February 3, 2016

Symeon the God Receiver
Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)

Οrthros & Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Bible study
Paraklisis

8:00-10:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.
7:00 - 8:00 p.m.

Thursday February 4, 2016
SAINT DEMETRIOS
School Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Saturday, February 6, 2016

Bucolos Bishop of Smyrna

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
Children with special needs

8:00-10:00 a.m.
6:00 -7:00 p.m.
8:00-10:00 a.m.

Sunday, February 7, 2016

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ'ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

SUNDAY OF MATTHEW
SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2.Divine Liturgy
10:45-12:30p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Άγιος Δημήτριος
Μιχαήλ Μαυρουδή
Γεωργίου Σίμου
Χαράλαμπου Κριτικός
Γεωργίου Καλουτζή
Ευφροσίνης Καραβίτης
Ειρήνης Παππά
Παναγιώτου

Νίκης Σωφρονίου, Ευσταθίας Γιαννούτσου
Γρηγορίου Ροδίτη
Κωνσταντίνας Ξένιας
Σοφίας Καρελλά
Σοφίας Μπουρούς
Μαρίας Κόκκαλη
Χρύσανθου Γεωργίου
Αγγελικής Μαρκουλάτου
Κρυσάνθης Χούτα
Εμμανουήλ Σκουλά,
Χρήστου Αναγνώστου

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Αγία Αικατερίνη

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Ιερή Εικόνα και ο Ναός της Υπαπαντής
Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Υπαπαντής, βρέθηκε επί Τουρκοκρατίας
θαμμένη με αλλοιωμένα τα πρόσωπα της Θεομήτορος και του Χριστού και
μισοκαμένη στα ερείπια μικρής εκκλησίας κατεστραμμένης από τους
Τούρκους πιθανόν το 1770 που χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές ως στάβλο.
Στο χώρο αυτό νοτιοανατολικά του υπάρχοντος Μητροπολιτικού Ιερού Ναού,
κτίστηκε και καταστράφηκε επανελειμένα η αφιερωμένη στην Παναγία την
Υπαπαντή εκκλησία. Ο σημερινός μεγαλοπρεπής καθεδρικός Ναός που
θεμελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1860 και εγκαινιάσθηκε στις 19 Αυγούστου
1873, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς του 1886 και του 1986, οι οποίες
αποκαταστάθηκαν ενώ απειλήθηκε από πυρκαγιά στις 2 Φεβρουαρίου του
1914. Τότε η Ιερή Εικόνα, έπαθε σοβαρές βλάβες οι οποίες επανορθώθηκαν
για δεύτερη φορά, μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις που είχαν γίνει ύστερα
από την ανεύρεση της. Η λιτάνευση της Εικόνας έγινε για πρώτη φορά το
1841, για την κατάπαυση κάποιας επιδημίας βαριάς μορφής (πιθανολογείται
ότι ήταν πανώλη) που είχε ενσκήψει στην πόλη. Καθιερώθηκε όμως η
λιτάνευση να γίνεται κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής το έτος 1884.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Μετά το πέρας της δεύτερης θείας Λειτουργίας 10:45-12:30 π.μ.
εις τον Ιερόν Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου
ο Σύλλογος Καλαμάτας Άγιοι Απόστολοι
και η οικογένεια της κας Μαρίας Σπεντζούρη θα προσφέρουν
κέρασμα στο Πολιτιστικό μας κέντρο Πέτρος Γ. Πατρίδης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
   

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σας προσκαλεί
στην Ετήσια Χοροεσπερίδα του

VALENTINE'S DANCE
που θα λάβει χώρα
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Φεβρουαρίου 2016
στις 7:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Πέτρος Γ. Πατρίδης"
30-03 30th Drive
Astoria, N.Y.

Πλούσιο Δείπνο
Μουσική




Λαχειοφόρος Αγορά
Χορός

Εισφορά: $40.00 & παιδιά κάτω των 12 ετών:$ 10.00
Για πληροφορίες και προκρατήσεις τηλεφωνείστε:
κ. Αγγελική Κάπταν: (646) 236-3580
κ. Μαρία Σκορδά : (718) 729-0489

Τα έσοδα του Δείπνου θα διατεθούν για τις ανάγκες
του Σχολείου μας

