SAINT DEMETRIOS CATHEDRAL
30-11 30TH DRIVE
ASTORIA, NY 11102
TEL: 718-728-1718

SS. CATHERINE & GEORGE CHURCH
22-30 33RD STREET
ASTORIA, NY 11105
TEL: 718-545-4796
FAX: 718-728-0079
ARCHIM. NEKTARIOS PAPAZAFIROPOULOS
MR. EMMANUEL DRITSAS
DEAN
PARISH COUNCIL PRESIDENT

WWW.SAINTDEMETRIOSASTORIA.COM

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Με την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου γίνεται και η έναρξη της περιόδου του
Τριωδίου. Αυτή την περίοδο αρχίζει και το πνευματικό μας ταξίδι προς την Μεγάλη Εβδομάδα
και το Πάσχα. Οι τρείς βδομάδες που μένουν μέχρι να μπούμε στην Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, είναι που θα μας ετοιμάσουν πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά για να
αρχίσουμε την αυστηρή νηστεία που απαιτείται εκκλησιολογικά ή πνευματικά.
Η προετοιμασία έρχεται με τις γνωστές Ευαγγελικές περικοπές που έχουν σκοπό να μας
διδάσκουν ποια πρέπει να είναι η σωστή συμπεριφορά του Χριστιανού, αρχίζοντας με τις
παραβολές του Τελώνου και του Φαρισαίου και την ερχόμενη βδομάδα με την παραβολή του
Ασώτου. Δύο συγκλονιστικές παραβολές, οι οποίες έχουν πολλά επίπεδα ερμηνείας. Ο Κύριος
με αυτές τις δύο παραβολές, φέρνει άνω κάτω τις δεδομένες κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων
αλλά και πως τις αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτές τις σχέσεις.
Στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τα δύο αυτά πρόσωπα αντιπροσωπεύουν
δύο τάξεις ανθρώπων της κοινωνίας, για τους οποίους η κοινωνία είχε συγκεκριμένες
προκαταλήψεις. Ο Κύριος με αυτή την παραβολή, διασπά τις κοινωνικές αντιλήψεις,
υποδεικνύοντας πως η θέση η κοινωνική δεν χαρακτηρίζει το πνευματικό περιεχόμενο του κάθε
ανθρώπου, αλλά οι πράξεις και η ειλικρινής μετάνοια. Σημαίνει πως η θέση που κατέχει ο κάθε
άνθρωπος στην κοινωνία, δεν τον διασφαλίζει το να είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Στα
σημερινά δεδομένα θα λέγαμε, επειδή κάποιος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία ή είναι
κληρικός δεν σημαίνει πως έχει σωθεί. Ο Θεός θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο βάσει του
προσωπικού, πνευματικού του αγώνα καθώς και των πράξεων του. Από την άλλη πλευρά,
αυτούς που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ως αμαρτωλούς και φανταζόμαστε πως θα πάνε στην

κόλαση, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι ζητώντας ειλικρινή μετάνοια από τον Θεό να κερδίσουν την
Ουράνια Βασιλεία.
Μας διδάσκει, λοιπόν, ο Κύριος να προσέχουμε πως χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους,
διότι, μόνο ο Θεός γνωρίζει το εσωτερικό ή πνευματικό περιεχόμενο του κάθε ανθρώπου. Μην
ξεχνούμε πως ο Θεός ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται στα
δικά μας δεδομένα, αλλά αγκαλιάζει όλους αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τον πλησιάσουν
και να ζητήσουν το έλεός Του. Ας προσέχουμε, λοιπόν. Ο Τελώνης που εθεωρείτο αμαρτωλός
σύμφωνα με τα κοινωνικά δεδομένα, έφυγε δικαιωμένος ενώπιον του Θεού αλλά όχι ο
Φαρισαίος ο οποίος εθεωρείτο άνθρωπος του Θεού.
Αδελφοί μου, η παραβολή αυτή ειπώθηκε για όλους μας, για όλους τους Χριστιανούς για
να μην μας φουντώνει ο εγωισμός και γινόμαστε κριτές των πάντων. Η κρίση είναι του Θεού
και όχι δική μας. Εμείς οφείλουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους
διότι, τότες υπάρχει περίπτωση να εκτροχιαστούμε από τον δικό μας πνευματικό αγώνα και να
βρεθούμε κατάδικοι ενώπιον του Θεού. Να θυμούμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου, "όποιος
υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί"(Λουκά 18,14).
ΑΜΗΝ
Καλό Τριώδιο
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος


Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 11 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η/2η μέρα Κυριακή- Δευτέρα 08-09/05/16
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΡΩΜΗ
3η μέρα Τρίτη 10/05/16
ΡΩΜΗ
4η μέρα Τετάρτη 11/05/16
ΡΩΜΗ
5η μέρα Πέμπτη 12/05/16
ΡΩΜΗ-ΠΙΖΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
7η μέρα Σάββατο 14/05/16
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
8η μέρα Κυριακή 15/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
9η μέρα Δευτέρα 16/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΠΑΝΤΟΒΑ
10η μέρα Τρίτη 17/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ- ΠΑΝΤΟΒΑ
11η μέρα Τετάρτη 18/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ –ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με την KLM (JFK-AMS-ROM / VCE-AMS-JFK)
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων με πρωινό και γεύμα καθημερινά
 Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Ελληνόφωνος ξεναγός
 Φόροι αεροδρομίων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Αρχηγός – Συνοδός
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό και προτεινόμενο ΤΙΜΗ $2,950 το άτομο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή
Τριωδίου) Κατὰ Λουκᾶν 18:10-14
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν
προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος
τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν
ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι
οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων,
ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ
τελώνης· νηστεύω
δὶς
τοῦ
σαββάτου,
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ
τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ
τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι,
ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ
Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν,
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν
ὑψωθήσεται.

Sunday of the Publican and Pharisee:
Triodion Begins Today
The Gospel according to Luke 18:10-14
The Lord said this parable, "Two men went up
into the temple to pray, one a Pharisee and the
other a tax collector. The Pharisee stood and
prayed thus with himself, 'God, I thank you
that I am not like other men, extortioners,
unjust, adulterers, or even like this tax
collector. I fast twice a week, I give tithes of all
that I get.' But the tax collector, standing far off,
would not even lift up his eyes to heaven, but
beat his breast, saying, 'God, be merciful to me
a sinner!' I tell you, this man went down to his
house justified rather than the other; for
everyone who exalts himself will be humbled,
but he who humbles himself will be exalted."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Τιμόθεον β' 3:10-15
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ
Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ
διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ
πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ
ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά
μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν
Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ
πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος. Καὶ πάντες δὲ
οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ
γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον,
πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν
οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος
ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ
γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς
σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
St. Paul's Second Letter to Timothy 3:10-15
Make your vows to the Lord our God and perform
them. Verse: God is known in Judah; his name is
great in Israel.
TIMOTHY, my son, you have observed my
teaching, my conduct, my aim in life, my faith,
my patience, my love, my steadfastness, my
persecutions, my sufferings, what befell me at
Antioch, at lconion, and at Lystra, what
persecutions I endured; yet from them all the
Lord rescued me. Indeed all who desire to live
a godly life in Christ Jesus will be persecuted,
while evil men and impostors will go on from
bad to worse, deceivers and deceived. But as
for you, continue in what you have learned
and have firmly believed, knowing from
whom you learned it and how from childhood
you have been acquainted with the sacred
writings which are able to instruct you for
salvation through faith in Christ Jesus.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2016
Πολυκάρπου επισκ Σμύρνης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.

Tuesday, February , 23, 2016
Polycarp Bishop of Smyrna
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, 2016
Α’& Β’Εύρεσις Τίμιας Κεφαλής Προδρόμου
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.

Wednesday, February 24, 2016
1st and 2nd Finding of the Head of John the
Forerunner
Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00 - 8:00 p.m.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2016
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σχολική Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2016
Προκοπίου του Δεκαπολίτου
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.
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
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.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Αγγέλας Παπαγεωργίου
Μαρίας Πασέλη
Αρτοκλασία
Σύλλογος ΗπειρωτώνΑναγέννησης Σουλιώτισσες

Friday, February 26, 2016
SAINT CATHERINE
School Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Saturday, February 27, 2016
Prokopios the Confessor
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00 – 7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.
Sunday, February 28, 2016
SUNDAY OF PRODIGAL SON
SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2. Divine Liturgy
10:45-12:30 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Βασιλικής Λοπιπέρο
Νικολάου Κούντη
Ταρσής Ψωμιάδη
Αθανασίου Γεωργόπουλου
Γερασίμου Χαρίτου
Ιουλίου Κωνσταντινίδη

Family Night
St. Catherine & St. George
Greek Orthodox Church of Astoria
Friday, February 26, 2015 @ 5:30 -7:30 PM

Learn How to Bake Prosforo
An Offering from Us to God for the Divine Liturgy
Small Compline in the Church, Family Activity, Dinner,
Breakout Sessions for adults and youth of all ages!
THIS IS A FREE EVENT
Contact Father Dionysios
to RSVP
frdionysiosk@gmail.com
or 718-726-6734

We are growing in the Faith together through
worship, service, witness and fellowship
one day at a time!

HELLENIC RELIEF
Hellenic Relief Foundation - Benefit Dinner Dance
4 Years of Service Preserving Dignity in Crisis

GRECIAN NIGHT OUT
GREEK MUSIC BAND - COMEDY RELIEF - ART AUCTION
ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΜΕ

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

February 21 - Sunday of the Publican and Pharisee:
Triodion Begins Today - The Pharisees were an ancient and
outstanding sect among the Jews known for their diligent
observance of the outward matters of the Law. Although, according
to the word of our Lord, they "did all their works to be seen of men"
(Matt. 23:5), and were hypocrites (ibid. 23: 13, 14, 15, etc.), because
of the apparent holiness of their lives they were thought by all to be
righteous, and separate from others, which is what the name
Pharisee means. On the other hand, Publicans, collectors of the
royal taxes, committed many injustices and extortions for filthy
lucre's sake, and all held them to be sinners and unjust. It was
therefore according to common opinion that the Lord Jesus in His
parable signified a virtuous person by a Pharisee, and a sinner by a
Publican, to teach His disciples the harm of pride and the profit of
humble-mindedness. Since the chief weapon for virtue is humility, and the greatest hindrance to it is
pride, the divine Fathers have set these three weeks before the Forty-day Fast as a preparation for the
spiritual struggles of virtue. This present week they have called Harbinger, since it declares that the
Fast is approaching; and they set humility as the foundation for all our spiritual labors by appointing
that the parable of the Publican and the Pharisee be read today, even before the Fast begins, to teach,
through the vaunting of the Pharisee, that the foul smoke of self-esteem and the stench of boasting
drives away the grace of the Spirit, strips man of all his virtue, and casts him into the pits of Hades;
and, through the repentance and contrite prayer of the Publican, that humility confers upon the
sinner forgiveness of all his wicked deeds and raises him up to the greatest heights. All foods are
allowed
the
week
that
follows
this
Sunday.

February 23 - Polycarp the Holy Martyr & Bishop of Smyrna - This apostolic and prophetic
man, and model of faith and truth, was a disciple of John the Evangelist, successor of Bucolus (Feb. 6), and
teacher of Irenaeus (Aug. 23). He was an old man and full of days when the
fifth persecution was raised against the Christians under Marcus Aurelius.
When his pursuers, sent by the ruler, found Polycarp, he commanded that
they be given something to eat and drink, then asked them to give him an
hour to pray; he stood and prayed, full of grace, for two hours, so that his
captors repented that they had come against so venerable a man. He was
brought by the Proconsul of Smyrna into the stadium and was commanded,
"Swear by the fortune of Caesar; repent, and say, 'Away with the atheists.'"
By atheists, the Proconsul meant the Christians. But Polycarp, gazing at the
heathen in the stadium, waved his hand towards them and said, "Away with
the atheists." When the Proconsul urged him to blaspheme against Christ, he
said: "I have been serving Christ for eighty-six years, and He has wronged
me in nothing; how can I blaspheme my King Who has saved me?" But the
tyrant became enraged at these words and commanded that he be cast into
the fire, and thus he gloriously expired about the year 163. As Eusebius says, "Polycarp everywhere taught
what he had also learned from the Apostles, which also the Church has handed down; and this alone is true"
(Eccl.
Hist.,
Book
IV,
ch.
14,15).

February 25 - †Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Ταρασίου, ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως - ῾Ο ῞Αγιος Ταράσιος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε καί ἐκπαιδεύθηκε στήν
Κωνσταντινούπολη ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί εὐγενεῖς, τόν Γεώργιο, κριτή καί πατρίκιο, καί τήν Εὐκρατία.
Λόγῳ τῆς μεγάλης του μορφώσεως ἀνυψώθηκε στό ἀξίωμα τοῦ πρωτασηκρίτου. Οἱ ἐκκλησιαστικές
περιστάσεις τήν ἐποχή ἐκείνη ἦσαν ἀρκετά σοβαρές. ῾Υπῆρχε ἀκόμη ὁ πόλεμος τῶν εἰκονομάχων, δέ
θέση τῶν ᾿Ορθοδόξων ἔγινε ἀκόμη πιό δύσκολη διά τοῦ θανάτου τοῦ Πατριάρχου Παύλου Δύ τοῦ
Κυπρίου (780-781 μ.Χ.). ῾Η βασίλισσα Εἰρήνη ᾿Αθηναία, ὁποία ἐπιτρόπευε τόν ἀνήλικο υἱό της
Κωνσταντίνο ΣΤύ (780-798 μ.Χ.), κατενόησε, ὅτι ἐχρειαζόταν ἐκκλησιαστικός γέτης μέ εὐσέβεια,
θεολογική κατάρτιση καί διοικητική ἱκανότητα, γιά νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς περιστάσεις καί τά
προβλήματα. ῎Ετσι ἐξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς λαϊκούς ὁ ῞Αγιος Ταράσιος παρά
τίς ἐπίμονες ἀρνήσεις του, ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόσχεση ἀπό τούς βασιλεῖς, ὅτι θά συγκληθεῖ Οἰκουμενική
Σύνοδος πού θά ἀντιμετωπίσει τά διάφορα θεολογικά ζητήματα καί τά ἐκκλησιαστικά θέματα. ῾Η
χειροτονία τοῦ νέου Πατριάρχου ἔγινε στίς 25 Δεκεμβρίου 784 μ.Χ. Κατά τή διάρκεια τῆς πατριαρχίας του
ὁ ῞Αγιος ἐμερίμνησε γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μέ τή Δυτική ᾿Εκκλησία ἐπί Πάπα ᾿Αδριανοῦ
Αύ (771-795 μ.Χ.) καί τή σύγκληση τῆς Ζύ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τό ἔτος 787 μ.Χ., στή Νίκαια, ὁποία
κατεδίκασε τούς εἰκονομάχους καί ἀκύρωσε τήν εἰκονομαχική Σύνοδο τοῦ ἔτους 754 μ.Χ. θέτοντας ὡς
βάση τοῦ δογματικοῦ καθορισμοῦ τά σχετικά συγράμματα τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ († 4
Δεκεμβρίου). ῾Η ὄγδοη συνεδρία τῆς Συνόδου ἔγινε στήν Κωνσταντινούπολη, στά ἀνάκτορα, ὅπου οἱ
βασιλεῖς Εἰρήνη καί Κωνσταντίνος ὑπέγραψαν τούς ῞Ορους τῆς Συνόδου. Στήν εὐσέβεια καί τό
ἐκκλησιαστικό ἦθος τοῦ ῾Αγίου ὀφείλεται καί μέριμνα πού ἔλαβε ᾿Εκκλησία κατά τῆς σιμωνίας, τοῦ
χρηματισμοῦ δηλαδή γιά τήν ἀπόκτηση ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων καί ἰδιαίτερα τῶν ἐπισκοπικῶν
θέσεων. Παράλληλα ὁ ῞Αγιος ἀνέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική καί κοινωνική δράση καί διακρίθηκε γιά
τήν ἐλεημοσύνη του πρός τούς πτωχούς. ῾Η ἀγάπη του πρός τό μοναχισμό ἐκφράσθηκε καί μέ τήν ἵδρυση
Μονῆς στό στενό τοῦ Βοσπόρου, στήν ὁποία καί ἐνταφιάσθηκε μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του τήν Τετάρτη
τῆς Αύ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, τό ἔτος 806 μ.Χ. ῾Ο αὐτοκράτορας Μιχαήλ Αύ ὁ Ραγκαβές (811-813 μ.Χ.)
τό Μάρτιο τοῦ ἔτους 813 μ.Χ. ἐνέδυσε τόν τάφο τοῦ ῾Αγίου μέ ἄργυρο, ἐπιδεικνύοντας ἔτσι καί αὐτός καί
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February 27 - †Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν καί ὁμολογητοῦ Προκοπίου τοῦ
Δεκαπολίτου - ῾Ο ῞Οσιος Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης ἔζησε στά χρόνια τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορος
Λέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου (717-741 μ.Χ.) καί διακρίθηκε γιά τήν πνευματική γενναιότητά του ὡς ὑπέρμαχος
τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῎Αν καί ἀπό νεαρή λικία ἀκολούθησε τό μοναχισμό, δέν ἔμεινε στήν ἀπομόνωση τοῦ
κελλίου του, ἀλλά ἀγωνίσθηκε σθεναρά κατά τῶν εἰκονομάχων. Γι᾿ αὐτό ὑπέστη πολλές βασάνους,
μαστιγώσεις, φυλακές καί ἐξορίες. Διακρίθηκε, ἐπίσης, στόν ἀγώνα τῆς ᾿Εκκλησίας κατά τῶν αἱρετικῶν
Μονοφυσιτῶν. ῾Ο ῞Αγιος Προκόπιος φαίνεται ὅτι λίγο μετά ἐκοιμήθηκε τήν ἀποφυλάκισή του, ἐνῶ κατ᾿
ἄλλους ὑπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

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.

