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ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ του Παραλύτου
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η Κυριακή του παραλύτου, είναι αφιερωμένη σε ένα θαύμα για ένα άνθρωπο όπου, ήταν
παράλυτος για 38 ολόκληρα χρόνια. Μπορούμε λίγο να φανταστούμε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή
αυτού του ανθρώπου. Το μαρτύριο που βίωνε καθημερινώς, να μην μπορεί να κάνει τίποτα για
τον εαυτό του και να περιμένει στην ‘’Προβατική κολυμβήθρα’’ και να ζεί απο τις ελεημοσύνες
των ανθρώπων που περνούσαν από αυτό το μέρος. Η ‘’Προβατική κολυμβήθρα’’ ήταν το σημείο
που έπλεναν οι άνθρωποι τα εντόσθια των προβάτων, πριν τα θυσιάσουν στον Ναό του
Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κάθε τόσο, άγγελος
Κυρίου κατέβαινε και τάραζε τα νερά και όποιος έμπαινε μέσα πρώτος, γιατρευόταν από την
αρρώστεια που είχε. Έτσι, λοιπόν, πολλοί άρρωστοι βρισκόνταν τριγύρω αυτής της πηγής,
περιμένοντας να γιατρευτούν.
Ο Ιησούς Χριστός περνώντας από αυτή την πηγή, πλησίασε τον παραλυτικό για να του
εκπληρώσει την επιθυμία του. Όταν τον ρώτησε ο Κύριος τον παραλυτικό, «¨Θέλεις να γίνεις
καλά;», ο παραλυτικός απάντησε: «Δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις
αναταραχτούν τα νερά, έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος
άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μενα». Ακούμε τον πόνο ψυχής αυτού του ανθρώπου όπου,
δεν είχε κάποιον να τον φροντίσει και να τον βάλει μεσα στην κολυμβήθρα. Ο Κύριος κάνει το
θαύμα και λέει εις τον παραλυτικό: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Μετά από
τόσα χρόνια παραλυσίας, βρίσκεται υγιής. Μεγάλη η χαρά πως μετά από 38 χρόνια μπορεί να
ξαναπερπατήσει.
Αυτή είναι η Χάρις του Θεού, όταν όλοι οι άλλοι μας περιφρονούν, ο Θεός μας έχει υπόψη
Του. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τους πιό αδύναμους της κοινωνίας
που ζούμε, ο Χριστός είναι εκεί, να παρηγορεί και ν’αγιάζει όσους έχουν εμπιστοσύνη εις

Εκείνον. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε αρεστoί εις τον Θεό και να μην
μας αποσχολεί το τι λένε οι άνθρωποι γύρω μας. Ο Θεός είναι αυτός που εκπληρώνει τις αγαθές
επιθυμίες των ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι προσέυχονται συχνά εις Εκείνον και όταν αυτές οι
επιθυμίες δεν έρχονται σε αντιπαράθεση στο θέλημά Του και στην σωτηρία της ψυχής μας.
Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές ευεργεσίες μας κάνει ο Θεός εις την ζωή μας. Πολλές από
αυτές τις ευεργεσίες όμως, δεν είμαστε εις θέση να τις αναγνωρίσουμε, διότι δεν είμαστε
διατεθημένοι να ακούσουμε. Θέλουμε τον Θεό να μας κάνει ευεργεσίες, αλλά εμείς να μην
αγωνιζόμαστε να απαλαχτούμε από τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Αγνοούμε πως, ο Θεός μάς
ευεργετεί καθημερινώς και το μόνο που θέλει από μας είναι να του δείξουμε εμπιστοσύνη και
αγάπη. Με την Ανάσταση Του, μας έδειξε ο Ιησούς Χριστός πως εξουσιάζει τον θάνατο και την
ζωή. Μόνο όταν Τον πλησιάσουμε τον Θεό, με αγαθά αισθήματα, θα μπορέσουμε να
αισθανθούμε τις ευεργεσίες Του εις την ζωή μας. Ας αναγνωρίσουμε τα πλούσια αγαθά που
μας προσφέρει και ας τον δοξολογούμε και ας τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Ας έχουμε και εμείς
στον νού μας τα λόγια του Κυρίου, που απηύθυνε στον παραλυτικό: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά,
από δω και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερα».
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ἰωάννην 5:1-15 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ
προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς
ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν,
χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ
καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν
πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε
κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη
ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ
γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα
ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι
ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον
αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ
τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ
ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν·
τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς
ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν
τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι
γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν
ὑγιῆ.

The Gospel According to John 5:1-15
At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in
Hebrew called Bethesda which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame,
paralyzed, waiting for the moving of the water; for an angel of the Lord went down at certain seasons
into the pool, and troubled the water; whoever stepped in first after the troubling of the water was
healed of whatever disease he had. One man was there, who had been ill for thirty-eight years. When
Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be
healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is
troubled, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your
pallet, and walk." And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked.
Now that day was the sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, it is not
lawful for you to carry your pallet." But he answered them, "The man who healed me said to me,
'Take up your pallet, and walk.' "They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your
pallet, and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had
withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and said to
him, "See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you." The man went away and told the
Jews that it was Jesus who had healed him.

Από τις Πράξεις Ἀποστόλων 9:32-42
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.
Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ
κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε
Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ
κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν
μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων
καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν
ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ
μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ
ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον
ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετʼ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς
τὰ γόνατα προσηύξατο· καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν
αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο
καθʼ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

The reading is from Acts of the Apostles 9:32-42
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.
In those days, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints that
lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden for eight years and
was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, Jesus Christ heals you; rise and make your bed." And
immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the
Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which means Dorcas. She was full of good
works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and when they had washed her, they
laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there,
sent two men to him entreating him, "Please come to us without delay." So Peter rose and went with
them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows stood beside him
weeping, and showing tunics and other garments which Dorcas made while she was with them. But
Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, "Tabitha,
rise." And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and
lifted her up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known
throughout all Joppa, and many believed in the Lord.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 1 Μαΐου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση Αγγλικά

6:00-7:00μ.μ.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Μεσοπεντηκοστης

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Tuesday, May 1, 2018
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
Wednesday May 2, 2018

MID PENTECOST

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

SAINT CATHERINE

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Orthros & Divine Liturgy
Paraklisis

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Εσπερινός
6:00-7:00 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ..ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος.&.Θεία.Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Άννας Κανιαρου
Αντωνίου Αριστοδήμου
Τούλας Σωκράτου
Ιωάννου Κουκούλη
Ειρήνης Γιαλούρη
Μαίρης Λυρίδη
Άννας Δρίζη
Γεωργίου Διακονικόλα

6:00-7:00 p.m.

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

Saturday May 5, 2018

Irene The Great Martyr
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

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

Sunday May 6, 2018

SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Γεράκη
Δημητρίου Στεφάνου
Νικολάου Τρύφων
Παναγιώτου Μίχα
Δέσποινας Βλάμη
Βάγιας & Χρήστου Παράβα
Καλλιόπης Κόκκινου
Δημητρίου Νικολάου Ριζά

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Yπενθυμίζουμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι, κάθε Τετάρτη
και ώρα 7:00μ.μ. τελείται Ιερά Παράκλησης εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης
και Γεωργίου, δια την υγεία και προστασία όλων των ευσεβών Χριστιανών. Επίσης εις το
τέλος της Ιεράς Παράκλησης όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει αρτοκλασία ή και
φανουρόπιτα δια την υγεία της οικογένειας του.

PARAKLISIS
Services of the Supplication to the Virgin Mary, are held Every Wednesday night, 7:00 at SS.
Catherine & George Church. If you would like submit any names of the faithful, they will be
read for their health and protection. Also we welcome any faithful who would like to have an
Artoklasia or Fanouropita service for the health of their family to bring the 5 loaves or the
Fanouropita prior to the service.
MORNING PRAYER:
When You descended to death, O Immortal Life, then, the light of Your divinity destroyed Hades. When
You raised the dead from the depths of darkness, all the heavenly powers cried out, "Glory to You our
Christ, the Giver of Life."
O Lord, receive me in repentance;
O Lord, leave me not;
O Lord, save me from temptation;
O Lord, grant me pure thoughts;
O Lord, grant me tears of repentance, remembrance of death, and the sense of peace;
O Lord, grant me mindfulness to confess my sins; O Lord, grant me humility, charity, and obedience;
O Lord, grant me tolerance, magnanimity, and gentleness;
O Lord, implant in me the root of all blessings: the fear of You in my heart;
O Lord, grant that I may love You with all my heart and soul, and that I may obey in all things Your will;
O Lord, shield me from evil persons and devils and passions and all other lawless matters;
O Lord, Who knows Your creation and that which You have willed for it; may Your will also be fulfilled in
me, a sinner, for You are blessed unto the ages of ages. Amen.

May 2nd - 4th Wednesday after Pascha - Mid-Pentecost

After the Savior had miraculously healed the paralytic, the Jews, especially the Pharisees and Scribes,
were moved with envy and persecuted Him, and sought to slay Him, using the excuse that He did not keep
the Sabbath, since He worked miracles on that day. Jesus then departed to Galilee. About the middle of
the Feast of Tabernacles, He went up again to the Temple and taught. The Jews, marveling at the wisdom
of His words, said, "How knoweth this man letters, having never learned?" But Christ first reproached
their unbelief and lawlessness, then proved to them by the Law that they sought to slay Him unjustly,
supposedly as a despiser of the Law, since He had healed the paralytic on the Sabbath. Therefore, since
the things spoken by Christ in the middle of the Feast of Tabernacles are related to the Sunday of the
Paralytic that is just passed, and since we have already reached the midpoint of the fifty days between
Pascha and Pentecost, the Church has appointed this present feast as a bond between the two great
feasts, thereby uniting, as it were, the two into one, and partaking of the grace of them both. Therefore
today's feast is called Mid-Pentecost, and the Gospel Reading, "At Mid-feast"--though it refers to the Feast
of Tabernacles--is used. It should be noted that there were three great Jewish feasts: the Passover,
Pentecost, and the Feast of Tabernacles. Passover was celebrated on the 15th of Nisan, the first month of
the Jewish calendar, which coincides roughly with our March. This feast commemorated that day on
which the Hebrews were commanded to eat the lamb in the evening and anoint the doors of their houses

with its blood. Then, having escaped bondage and death at the hands of the Egyptians, they passed
through the Red Sea to come to the Promised Land. It is also called "the Feast of Unleavened Bread,"
because they ate unleavened bread for seven days. Pentecost was celebrated fifty days after the Passover,
first of all, because the Hebrew tribes had reached Mount Sinai after leaving Egypt, and there received the
Law from God; secondly, it was celebrated to commemorate their entry into the Promised Land, where
also they ate bread, after having been fed with manna forty years in the desert. Therefore, on this day
they offered to God a sacrifice of bread prepared with new wheat. Finally, they also celebrated the Feast
of Tabernacles from the 15th to the 22nd of "the seventh month," which corresponds roughly to our
September. During this time, they live in booths made of branches in commemoration of the forty years
they spent in the desert, living in tabernacles, that is, tents (Ex. 12:10-20; Lev. 23).

May 5th - Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη ἄθλησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. Ἦταν θυγατέρα τοῦ Λικινίου, ποὺ ἦταν
βασιλιὰς κάποιου μικροῦ βασιλείου, καὶ τῆς Λικινίας. Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Μαγεδὼν καὶ ἀρχικὰ
ὀνομαζόταν Πηνελόπη. Ὅταν ἡ Ἁγία ἔγινε ἕξι ἐτῶν, ὁ πατέρας της Λικίνιος τὴν ἔκλεισε σὲ ἕνα πύργο καὶ
ἀνέθεσε τὴν διαπαιδαγώγησή της σὲ κάποιον γέροντα, ὀνόματι Ἀπελλιανό, ὁ ὁποῖος καὶ ἔγραψε τὰ
ὑπομνήματα τοῦ μαρτυρίου αὐτῆς.
Μία νύχτα ἡ Εἰρήνη εἶδε τὸ ἑξῆς ὅραμα: μπῆκε στὸν πύργο ἕνα περιστέρι κρατώντας μὲ τὸ ράμφος του
κλαδὶ ἐλιᾶς, τὸ ὁποῖο καὶ ἄφησε ἐπάνω στὸ τραπέζι. Ἐπίσης, μπῆκε καὶ ἕνας ἀετὸς μεταφέροντας
στεφάνι ἀπὸ ἄνθη, τὸ ὁποῖο τοποθέτησε καὶ αὐτὸς ἐπάνω στὸ τραπέζι. Ἔπειτα μπῆκε ἀπὸ ἄλλο
παράθυρο ἕνας κόρακας, ὁ ὁποῖος ἔβαλε ἐπάνω στὸ τραπέζι ἕνα φίδι. Τὸ πρωὶ ποὺ ξύπνησε ἀποροῦσε
καὶ σκεπτόταν τί ἄραγε νὰ σημαίνουν αὐτὰ ποὺ εἶδε. Τὰ διηγήθηκε λοιπὸν στὸν γέροντα Ἀπελλιανὸ καὶ
ἐκεῖνος τὰ ἑρμήνευσε ὡς προάγγελμα τῶν στεφάνων τῆς δόξας καὶ τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους αὐτῆς μετὰ
τὴ βάπτισή της.
Στὸ Χριστιανισμὸ ἑλκύσθηκε ἀπὸ κάποια κρυπτοχριστιανὴ νέα, ἡ ὁποία, λόγω τῆς τιμιότητας καὶ τῶν
ἀρετῶν της, ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως ἀπὸ τοὺς γονεῖς τῆς Πηνελόπης καὶ εἶχε τοποθετηθεῖ ἀπὸ
αὐτοὺς ὡς θεραπαίνιδα τῆς θυγατέρας τους. Ἕνας ἱερεύς, ὀνόματι Τιμόθεος, βάπτισε κρυφὰ τὴ νεαρὴ
ἡγεμονίδα καὶ τὴ μετονόμασε Εἰρήνη.
Τὸ γεγονὸς δὲν ἄργησε νὰ πληροφορηθεῖ ὁ πατέρας της Λικίνιος, ὅταν μάλιστα ἡ Ἁγία Εἰρήνη συνέτριψε
τὰ εἴδωλα τῆς πατρικῆς της οἰκίας ὀμολογώντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν πίστη της στὸν Χριστό. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ ἀνακρίθηκε καὶ καταδικάσθηκε πρῶτα ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα. Στὴ συνέχεια ἔπαθε
πολλὰ ἀπὸ τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν Σεδεκία καὶ Σαπώριο Α’.
Ἔπειτα ἡ Ἁγία Εἰρήνη πῆγε στὴν Καλλίπολη τοῦ Ἑλλησπόντου, ὅπου βασίλευε ὁ Νουμεριανός. Ἐκεῖ
παρουσιάσθηκε σὲ αὐτὸν καὶ ὁμολόγησε μὲ παρρησία τὴν πίστη της στὸν Χριστό. Οἱ εἰδωλολάτρες τὴν
ἔκλεισαν διαδοχικὰ σὲ τρία πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Τὸ τρίτο ὅμως βόδι, τὴ στιγμὴ ποὺ βρισκόταν
ἐντός του ἡ Μεγαλομάρτυς, ὅλως παραδόξως κινήθηκε, ἐνῷ ἦταν ἄψυχο ἀνθρώπινο κατασκεύασμα. Στὴ
συνέχεια αὐτὸ σχίσθηκε καὶ βγῆκε ἀπὸ μέσα του ἡ Ἁγία ἐντελῶς ἀβλαβὴς ἀπὸ τὴν κόλαση τῆς πυρᾶς. Τὸ
γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προσέλθουν στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ χιλιάδες ψυχές. Στὴν πόλη
Μεσημβρία τῆς Θράκης ἡ Ἁγία Εἰρήνη θανατώθηκε, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἀναστήθηκε καὶ
εἵλκυσε στὴν πίστη τὸ διοικητὴ καὶ ὁλόκληρο τὸ λαό. Τέλος, ἡ Ἁγία κατέφυγε μαζὶ μὲ τὸ δάσκαλό της
Ἀπελλιανὸ στὴν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου διέμεινε ἐπιτελώντας πολλὰ θαύματα καὶ τιμώμενη ὡς
ἀληθινὴ ἰσαπόστολος. Ἐκεῖ ἀνέπτυξε μεγάλη δράση μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεως αὐτῆς, τὸ 315 μ.Χ.
Στὸ Συναξάρι της ἀναφέρεται ὅτι στὴν Ἔφεσο ἡ Ἁγία βρῆκε μία λάρνακα, στὴν ὁποία δὲν εἶχε ὡς τότε
ἐνταφιασθεῖ κανένας, μπῆκε μέσα σὲ αὐτὴν καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη. Πρὶν δὲ ἀπὸ τὴν κοίμησή της ἡ Ἁγία
Εἰρήνη εἶχε δώσει ἐντολὴ νὰ μὴν μετακινήσει κανένας τὴν ταφόπετρα, μὲ τὴν ὁποία θὰ σκέπαζε τὴ
λάρνακα ὁ δάσκαλός της Ἀπελλιανός, προτοῦ περάσουν τέσσερις ἡμέρες. Μετὰ ὅμως ἀπὸ δύο ἡμέρες
ἐπισκέφθηκαν τὸν τάφο ὁ Ἀπελλιανὸς καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι εἶδαν ὅτι ἡ ταφόπετρα ἦταν σηκωμένη καὶ
ἡ λάρνακα κενή. Κατὰ τὰ δυτικὰ Μαρτυρολόγια ἡ Ἁγία Εἰρήνη μαρτύρησε στὴ Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ
ρίχθηκε στὴν πυρά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Όσοι επιθυμείτε να συνεισφέρετε στο
Φεστιβάλ της Κοινότητας μας ένα κιβώτιο
σουβλάκια ή ένα κώνο γύρο (κόστος $50 το
καθένα) αποστείλατε την οικονομική σας
προσφορά στο γραφείο μας, ή
τηλεφωνήσετε μας στο 718-728-1718
Όλες οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες
Επίσης δεχόμαστε ελαφρώς μεταχειρισμένα
ρούχα και οικιακά είδη για το Flea Market.


If you would like to make a monetary donation for souvlaki or gyro
for our coming Festival please come to the the Church office or
call : 718-728-1718 (the cost of a box of souvlakia or a gyro cone is $50)
Also we are accepting donations of slightly used clothes and other
things (for the house) for the Flea Market

HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
30-11 30th Drive, Astoria, N.Y. 11102 --- Tel.: (718)728-1718 --- Fax: (718)728-0079
===================================================================

Προσκαλείσθε όλοι

εις την Αγρυπνία
που θα τελεσθεί
την Παρασκευή, 11ην Μαΐου 2018
και ώρα 9:00μ.μ. (Εσπερινή) -1:00π.μ.
εις τον Ιερόν Ναό Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου
με την συμπλήρωση ενός έτους από την υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της
Παναγίας της Οδηγήτριας Κουκουζέλισσας στην Κοινοτητά μας, η οποία
είναι πιστό αντίγραφο της Εικόνας που βρίσκεται στην Ιερά Μονή
Μεγίστης Αγίας Λαύρας, εις το Άγιο Όρος.

Μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας
θα προσφερθεί κέρασμα
εις την αίθουσα του Ιερού μας Ναού.

