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. VAN CHRISTAKOS
DEAN
PARISH COUNCIL PRESIDENT
EMAIL:PRESIDENT@SAINTDEMETRIOSASTORIA.ORG

WWW.SAINTDEMETRIOSASTORIA.COM

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Κυριακή Γ’ Ματθαίου – Η πρόνοια του Θεού
Τι θησαυρίζουμε
Το λυχνάρι που δίνει φως στο σώμα, είπε o Κύριος, είναι το μάτι· και το λυχνάρι που φωτίζει την
ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι μας είναι υγιές, όλο το σώμα μας θα είναι γεμάτο φως.
Εάν όμως το μάτι μας είναι τυφλό, όλο το σώμα μας θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν
επομένως ο νους μας σκοτισθεί από την προσκόλληση στον πλούτο, σε πόσο σκοτάδι θα
βυθισθεί ή ψυχή μας;
Και συνέχισε ο Κύριος λέγοντας: Κανείς δεν μπορεί να είναι συγχρόνως δούλος σε δυο κυρίους.
Ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο· ή θα προσκολληθεί στον ένα και θα
καταφρονήσει τον άλλο. Διότι δεν μπορείτε να είστε συγχρόνως δούλοι και του Θεού και του
πλούτου. Ή θα μισήσετε τον πλούτο για να αγαπήσετε τον Θεό, ή θα προσκολληθείτε στον
πλούτο και θα καταφρονήσετε τον Θεό.
Γιατί όμως ο Κύριος μας ζητεί να διαλέξουμε ένα από τα δύο: ή τον Θεό και το θέλημά του, ή τον
πλούτο και τις συνέπειές του; Δεν μπορεί κανείς να αγαπά και τον πλούτο και τον Θεό; Όχι!
Διότι όποιος έχει προσκόλληση στον πλούτο δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά τον Θεό και τον
ουρανό. Διότι ο πλούτος, όταν κυριεύσει τον άνθρωπο, υποδουλώνει τις ψυχές και δεν τις αφήνει
να στραφούν προς τα ουράνια αγαθά. Τα πλούτη, οι ανέσεις σκλαβώνουν τον άνθρωπο. Στα
λόγια του Κυρίου μάλιστα ο πλούτος προσωποποιείται ως ανταγωνιστής και ως εχθρός του
Θεού. Διότι ο άνθρωπος με τα πολλά χρήματα έχει την αίσθηση της δυνάμεως. Και αγοράζει
διαρκώς υλικά αγαθά και αποξενώνεται από τα πνευματικά. Όποιος σκλαβώθηκε στο χρήμα,
δεν μπορεί να είναι γνήσιος δούλος Ιησού Χριστού, ο Οποίος ζητά από μας αποκλειστική
αφοσίωση. Και η καθημερινή πραγματικότητα αυτό αποδεικνύει. Σε εποχές και σε περιοχές που
οι άνθρωποι ζουν μέσα στις ανέσεις, στην πολυτέλεια και την καλοπέραση, πολύ εύκολα

ξεχνούν τον Θεό και το θέλημά του. Αντίθετα όταν έλθουν καιροί δύσκολοι, καιροί στερήσεων
και πείνας, οι άνθρωποι συνέρχονται, μετανοούν, συναισθάνονται τη μικρότητά τους και την
ανάγκη του Θεού. Επιπλέον η προσκόλληση στο χρήμα καλλιεργεί μέσα μας την πλεονεξία, η
οποία χαρακτηρίζεται από τον λόγο του Θεού ως ειδωλολατρία. Το βλέπει κανείς και στις μέρες
μας ότι κι εμείς οι πιστοί επηρεαζόμαστε συχνά από το κλίμα αυτό της πλεονεξίας. Θέλουμε
διαρκώς να αγοράζουμε, να αποκτούμε περισσότερα, έπιπλα, σκεύη, αυτοκίνητα, σπίτια. Και
χωρίς να το καταλαβαίνουμε γινόμαστε ειδωλολάτρες. Δηλαδή κινδυνεύουμε να χάσουμε τον
Θεό και την ψυχή μας.
Έχουμε πατέρα
Μη φροντίζετε, συνεχίζει ο Κύριος, με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι
θα πιείτε και τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή, και το σώμα πιο
πολύ από το ένδυμα; Ο Θεός που σας έδωσε αυτά τα ανώτερα, θα σας δώσει και τα κατώτερα.
Κοιτάξτε τα πουλιά που πέφτουν στον αέρα. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν
τροφές σε αποθήκες. Κι όμως ο επουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ
περισσότερο από αυτά; Άλλωστε, ποιος από σας μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν
πήχυ; Κανένας. Άλλα και για το ντύσιμό σας γιατί αγωνιάτε; Παρατηρήστε τα αγριολούλουδα,
που φυτρώνουν μόνα τους στους αγρούς κι όμως ούτε ο σοφός Σολομών με όλη τη βασιλική του
μεγαλοπρέπεια δεν ντύθηκε με ένδυμα τόσο ωραίο, όπως ένα από τα αγριολούλουδα αυτά. Κι
αν ο Θεός ντύνει με τόση μεγαλοπρέπεια τα αγριόχορτα, που σήμερα υπάρχουν και αύριο
ρίχνονται στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι; Μην κυριευθείτε
λοιπόν από αγωνιώδη φροντίδα λέγοντας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε; Διότι για
όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τη ζωή τους στον Θεό. Άλλωστε ο Πατέρας σας
γνωρίζει τι έχετε ανάγκη και θα σας το δώσει. Γι’ αυτό πάνω από όλα να ζητάτε τα πνευματικά
αγαθά της βασιλείας του Θεού. Και τότε θα σας δοθούν και όλα το επίγεια. Τι μας λέει λοιπόν ο
Κύριος; Ότι το άγχος, που στις μέρες μας έχει καταντήσει αληθινή μάστιγα, θεραπεύεται όταν
εμπιστευθούμε τη ζωή μας στο χέρια του Θεού. Δεν λέει βέβαια ο Κύριος να μην εργαζόμαστε ή
να μη νοιαζόμαστε για τα καθημερινά μας προβλήματα. Αλλά λέει να μην αγωνιούμε
αρρωστημένα γι’ αυτά. Θα εργαστούμε βέβαια, θα κουραστούμε, αλλά χωρίς υπερβολές. Όχι
εξοντωτικές διπλές και τριπλές εργασίες μόνο και μόνο για να έχουμε πολλές ανέσεις και
τελικά γινόμαστε νευρικοί και τρέχουμε στους γιατρούς να μας ηρεμήσουν και να μας
θεραπεύσουν. Θα φροντίζουμε εμείς για τα απαραίτητα με σύνεση, εργατικότητα και υπομονή.
Και θα φροντίζει πολύ περισσότερο για μας ο ίδιος ο Θεός. Θα μας δώσει τα αγαθά που
χρειαζόμαστε εκεί που δεν το περιμένουμε. Ιδιαιτέρως θα φροντίσει για τους αδικημένους, τους
φτωχούς, τους πεινασμένους, αλλά και για εκείνες τις πολύτεκνες οικογένειες που κάποιες
στιγμές βρίσκονται σε οικονομικά αδιέξοδα και μεγάλες στερήσεις και προβλήματα που
φαίνονται άλυτα. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Αυτός που τρέφει τα πουλιά και ντύνει τα
λουλούδια, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για μας. Με μία όμως προϋπόθεση. Να ζητούμε
εμείς πάνω απ’ όλα τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 6:22-33
Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Εἶπεν ὁ Κύριος· ῾Ο
λύχνος τοῦ σώματός
ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν
οὖν ὁ ὀφθαλμός σου
ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ
σῶμά σου φωτεινόν
ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ
ὀφθαλμός
σου
πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ
σῶμά σου σκοτεινὸν
ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ
σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον
ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου
καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ
μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ
ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ
σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν
ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ
σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς
ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει
αὐτα· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ
ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν
ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί
μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ
περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ
ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ
πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν
μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ
τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη
ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι
χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

3rd Sunday of Matthew
The Gospel According to Matthew 6:22-33
The Lord said, "The eye is the lamp of the body.
So, if your eye is sound, your whole body will be
full of light; but if your eye is not sound, your
whole body will be full of darkness. If then the
light in you is darkness, how great is the
darkness! No one can serve two masters; for
either he will hate the one and love the other, or
he will be devoted to the one and despise the
other. You cannot serve God and mammon.
Therefore I tell you, do not be anxious about
your life, what you shall eat or what you shall
drink, nor about your body, what you shall put
on. Is not life more than food, and the body more
than clothing? Look at the birds of the air: they
neither sow nor reap nor gather into barns, and
yet your heavenly Father feeds them. Are you not
of more value than they? And which of you by
being anxious can add one cubit to his span of
life? And why are you anxious about clothing?
Consider the lilies of the field, how they grow;
they neither toil nor spin; yet I tell you, even
Solomon in all his glory was not arrayed like one
of these. But if God so clothes the grass of the
field, which today is alive and tomorrow is
thrown into the oven, will he not much more
clothe you, O men of little faith? Therefore do not
be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What
shall we drink?' or 'What shall we wear? For the
Gentiles seek all these things; and your heavenly
Father knows you need them all. But seek first
his kingdom and his righteousness, and all these
things shall be yours as well."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
῾Ρωμαίους 5:1-10
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.
Ἀδελφοί, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην
ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, διʼ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν
ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ
ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπʼ ἐλπίδι τῆς δόξης
τοῦ θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν
ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν

κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ
ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη
τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ
πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἔτι γὰρ
Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν
ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου
τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις
καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ
ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν
ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν.
Πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ
αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα διʼ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς
ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ
θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ
μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ
αὐτοῦ.

St. Paul's Letter to the Romans 5:1-10
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.
Brethren, since we are justified by faith, we have
peace with God through our Lord Jesus Christ.
Through him we have obtained access by faith to
this grace in which we stand, and we rejoice in
our hope of sharing the glory of God. More than
that, we rejoice in our sufferings, knowing that
suffering produces endurance, and endurance
produces character, and character produces
hope, and hope does not disappoint us, because
God's love has been poured into our hearts
through the Holy Spirit which has been given to
us. While we were still weak, at the right time
Christ died for the ungodly. Why, one will hardly
die for a righteous man -- though perhaps for a
good man one will dare even to die. But God
shows his love for us in that while we were yet
sinners Christ died for us. Since, therefore, we
are now justified by his blood, much more shall
we be saved by him from the wrath of God. For if
while we were enemies we were reconciled to
God by the death of his Son, much more, now
that we are reconciled, shall we be saved by his
life.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τετάρτη, 20 Ιουνίου, 2018
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ. (27-09 Cresc. St.)
Ἐσπερινός Αγιου Νικήτα Νισύρου
7:00-8:00μ.μ.
Κυριακή, 24 Ιουνίου, 2018

Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Wednesday, June 20, 2018

Savvas, John the Righteous
Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)
Vespers St Nikitas of Nisyros 7:00-8:00 p.m.
Sunday, June 24, 2018

Nativity of the Forerunner
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Κυριάκου & Ευστρατίου Μαμαλάκη
Χρυστάλλα Περικλή
Σωφρόνιος Γεωργίου
Ευδοκία Κανάρη
Γεωργίας Σκόπα
Ειρήνης Στεφάνου
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Γεωργίου Γκάνη
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 prepared and
baptized 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.

MY DAD
You're always there to guide me through
Each step along my way;
Thank you, Dad, for being there,
And Happy Father's Day!

You mean so very much to me,
And I want you to know
That you are always in my heart,
No matter where I go.

Through ups and downs, through bad or good,
You help in every way;
I wouldn't trade you if I could :-)
Happy Father's Day!

You're always giving, always there
To help in any way;
The loving things you've done for me,
I never could repay.

My sense of humor comes from you,
And all the funny things you do;
You make my world a better place,
And put a smile upon my face!

I can't imagine what I'd do
Without the love you give.
I'll treasure your sweet heart of gold
As long as I shall live.

My sense of humor comes from you,
And all the funny things you do;
You make my world a better place,
Just by the smile upon your face!

Happy Fathers Day

Why Did We Start To Celebrate Father's Day?
Not many countries of the world celebrate fathers with their own official day. However, that is what
is done in the United States every third Sunday in June. Father's Day is a special day for dads when
they are pampered by their children, given gifts, and even surprised with breakfast in bed!
There are many different stories as to the origins of Father's Day. Some of the possible scenarios
telling the story of the first Father's Day are:
1. It started in 1908 during a church service in West Virginia.
2. Vancouver, Washington was where the first Father's Day celebration occurred.
3. Harry Meek, president of the Lions' Club branch in Chicago, created the first Father's Day with his
organization. It was celebrated in 1915 on the third Sunday of June, since that was a date very close to
his birthday.
Even though we don't know exactly when the first Father's Day was celebrated, we do know who
promoted this holiday with a great passion. Mrs. John B. Dodd, who resided in Spokane Washington,
felt that her father was outstanding and deserved to be honored. He had fought in the Civil War and
had raised six children on his own after his wife had died.
Mrs. Dodd spoke to her minister and other ministers around Spokane to see if they would have a
church service that was solely dedicated to fathers. She wished this service to be held on June 5th, her
father's birthday. It was actually scheduled on June 19th however, since a June 5th date was not long
enough for her minister to prepare such a service.
After that, the whole state of Washington began celebrating "Father's Day" on the third Sunday of
June. Children prepared special meals and desserts as a treat for dad. If they happened to live apart,
children would make an effort to visit.
Other states and organizations now wanted an annual Father's Day for the whole country. They
began lobbying Congress to declare such a holiday. The idea of a "Father's Day" was approved by
President Woodrow Wilson in 1916, but it was not official until President Calvin Coolidge made it a
national event in 1924.
Now, we celebrate Father's Day every third Sunday in June!

19 Ιουνίου - † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ᾿Ιούδα - ῾Ο ᾿Απόστολος ᾿Ιούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12
Μαθητῶν καί ᾿Αποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱός τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος ᾿Ιωσήφ ᾿Αλφαίου
καί τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφός δέ τοῦ ἐπίσης ᾿Αποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ
ἐπιλεγομένου ᾿Αδελφοθέου. Πρός διάκριση ἐκ τοῦ ᾿Ιούδα τοῦ ᾿Ισκαριώτου, στό μέν τό κατά
Λουκᾶ Εὐαγγέλιο (6, 16) καί τίς Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων (1, 13) ἀποκαλεῖται ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου
(ἀδελφός δηλαδή τοῦ ᾿Ιακώβου), στό δέ τό κατά Ματθαῖο (10, 3) καί Μάρκο (Γύ 18) ὀνομάζεται
Θαδδαῖος ἤ Λεββαῖος. ῾Ο συγγραφέας τῆς ᾿Επιστολῆς ᾿Ιούδα χαρακτηρίζεται σαφῶς «᾿Ιούδας...
ἀδελφός δε ᾿Ιακώβου».
῾Η ζωή του κατά τήν ἐπί τῆς γῆς παρουσία τοῦ Κυρίου καί μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς ἦταν ὅμοια μέ
αὐτή τῶν λοιπῶν ᾿Αποστόλων. Μετά τήν Πεντηκοστή ὅμως, ὅταν χάρη τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος
κατῆλθε ἐπί τῶν ᾿Αποστόλων, ὁ ᾿Ιούδας, ἀφοῦ γιά ἀρκετό χρονικό διάστημα παρέμεινε
ἐργαζόμενος στά ῾Ιεροσόλυμα, κοπιῶν ὑπέρ τῆς ἐκεῖ ᾿Εκκλησίας, μετέβη ἀκολούθως στίς
γειτονικές χῶρες, κηρύττων τό Εὐαγγέλιο στούς ἐν Σαμαρείᾳ καί Μεσοποταμίᾳ ὁμοεθνεῖς του.
Στή συνέχεια, μετά τοῦ Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ ἀφίχθη στήν Περσία, στήν ῎Εδεσσα, ὅπου
ἐθεράπευσε τόν ἐκ λέπρας πάσχοντα τοπάρχη ῎Αβγαρο, καί, τέλος, συνελήφθη στήν πόλη
᾿Αραράτ, ὅπου ἐκρεμάσθηκε καί ἐτελειώθηκε κτυπηθείς διά βελῶν. Κατ ἄλλους βιογράφους, ὁ
᾿Ιούδας ἐμαρτύρησε στή Βηρυτό περί τό 80 μ.Χ., ἀφοῦ προηγουμένως ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν
᾿Ιουδαία, ᾿Αραβία καί Συρία. Τέλος, σύμφωνα μέ τίς Διαταγές τῶν ᾿Αποστόλων, ὁ ᾿Ιούδας
ὑπῆρξε τρίτος ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων, μετά τόν ᾿Ιάκωβο καί Συμεών τοῦ Κλωπᾶ (7,46,1-2),
τοῦτο δέ ἐπανέλαβε καί ὁ Γεώργιος Σύγγελος. ῞Οσον ἀφορᾶ στό θέμα τῆς συγγραφῆς τῆς
Καθολικῆς ᾿Επιστολῆς τοῦ ᾿Ιούδα, αὐτός χαρακτηρίζει ἑαυτόν «ὡς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλον,
ἀδελφόν δέ ᾿Ιακώβου». Καί διά μέν τοῦ πρώτου χαρακτηρισμοῦ δηλώνει τήν ἀφοσίωσή του στόν
᾿Ιησοῦ Χριστό, διά δέ τοῦ δευτέρου δηλώνει ὅτι ἦταν ἀδελφός τοῦ γνωστοῦ σέ ὅλους ᾿Ιακώβου, ὁ
ὁποῖος κατεῖχε γετική θέση στήν ᾿Αποστολική ᾿Εκκλησία.

19 Ιουνίου - † Mνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός μῶν Παϊσίου, τοῦ Μεγάλου. ῾Ο ῞Οσιος
καί Θεοφόρος Πατέρας μας Παΐσιος καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἀπό γονεῖς εὔπορους,
ἐνάρετους καί εὐσεβεῖς Χριστιανούς καί ἄκμασε κατά τό βύ ἥμισυ τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. Μετά τό
θάνατο τοῦ πατρός του, νέος ἀκόμη στήν λικία, ὑπό θείου ζήλου κινούμενος, ἐγκατέλειψε τόν
κόσμο καί κατέφυγε στήν ἔρημο, ὅπου ἔγινε μαθητής τοῦ περιώνυμου ἐρημίτου ἀσκητοῦ Παμβώ
(† 18 ᾿Ιουλίου), ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ ὁποίου προέκοψε σέ ὅλες τίς ἀρετές καί τή
βαθιά γνώση τῆς ῾Αγίας Γραφῆς. Μετά τό θάνατο τοῦ διδασκάλου του, ἐπιθυμῶν πλέον ἥσυχη
καί ἐρημική ζωή, γιά αὐστηρότερη ἄσκηση, κατέφυγε στό ἐσωτερικό τῆς ἐρήμου, ὅπου
ἐγνωρίσθηκε καί συνδέθηκε διά στενοτάτης φιλίας μετά τοῦ ἐπίσης μεγάλου ἀσκητοῦ ῾Οσίου
Παύλου († 15 ᾿Ιανουαρίου). ῾Η φήμη τῆς ἁγιότητός του ἄρχισε ταχέως νά διαδίδεται, πολλοί δέ
πιστοί προσέτρεχαν πρός αὐτόν, ἐξαιτοῦντες τήν εὐλογία καί τούς σοφούς παρηγορητικούς
λόγους του. Γι᾿ αὐτό καί ὀνομάσθηκε Μέγας. Γέροντας πλέον, μετά ἀπό παρακλήσεις πολλῶν
ἀδελφῶν, ἐγκατέλειψε τήν ἔρημο καί ἐγκατασταθείς πλησίον κατοικημένων τόπων ἐδίδασκε καί
ἐνουθετοῦσε τά πρός αὐτόν προσερχόμενα πλήθη τῶν πιστῶν.

῾Ο ῞Οσιος Παΐσιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύτατο γήρας καί ἐνταφιάσθηκε στήν ἔρημο.
Μετά ὀλίγα ἔτη, τά ἱερά αὐτοῦ λείψανα, ἀνακομισθέντα, μετεφέρθησαν στήν Πισιδία καί
κατετέθησαν στήν ἐκεῖ εὑρισκόμενη μονή.
Τό Βίο τοῦ ῾Οσίου Παϊσίου συνέγραψε ὁ συνασκητής του ῞Οσιος ᾿Ιωάννης ὁ Κολοβός († 9
Νοεμβρίου), τήν δέ ᾿Ακολουθία του ἐξεπόνησε ὁ Χριστοφόρος Προδρομίτης.

21 Ιουνίου Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Νισύρου - Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς
Νικήτας ἐγεννήθηκε στὴ νῆσο Νίσυρο, τὸ 1716 ἢ 1717. Οἱ
γονεῖς του ἦσαν ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς κωμοπόλεως
Μανδράκι. Ὁ πατέρας του, δημογέροντας τοῦ νησιοῦ,
ἀφοῦ περιέπεσε στὴ δυσμένεια τῶν Τούρκων καὶ
προσάχθηκε σὲ δίκη στὴ Ρόδο, ἀλλαξοπίστησε καὶ
ἀσπάσθηκε τὸ Κοράνι. Ἔτσι μετακόμισε μὲ τὴν
οἰκογένειά του στὴ Ρόδο. Ὁ μικρότερος ἀπὸ τοὺς υἱούς
του ὀνομάσθηκε Μεχμὲτ καὶ ἀνατρεφόμενος μὲ τὰ τῆς
μωαμεθανικῆς θρησκείας ἔδειχνε ζῆλο πρὸς τὴ θρησκεία
αὐτή, χωρὶς νὰ γνωρίσει ποτὲ τὰ περὶ τῆς προγονικῆς
πίστεώς του καὶ τῆς καταγωγῆς του. Μία ἡμέρα ἐμάλωσε
μὲ ἕνα Τουρκόπουλο καὶ ἡ μητέρα του ἔβρισε τὸν Νικήτα
ὀνομάζοντάς τον γκιαούρη, δηλαδὴ ἄπιστο. Πικραμένος
ὁ μικρὸς Νικήτας ἐζήτησε νὰ μάθει ἀπὸ τὴ μητέρα του,
γιατὶ ἡ Τουρκάλα τὸν ἔβρισε ἔτσι. Τότε ἡ μητέρα του
ἀναγκάσθηκε νὰ τοῦ πεῖ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ
χριστιανικὴ καὶ ἑλληνικὴ καταγωγή τους καὶ ὅτι τὸ
χριστιανικό του ὄνομα ἦταν Νικήτας. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ
στιγμὴ στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ Νικήτα ἄρχισε μία
ἐπανάσταση. Αὐτὸ ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε συνέχεια ἦταν μὲ ποιὸ τρόπο θὰ ἐπέστρεφε στὴν
πατρώα πίστη καὶ εὐσέβεια. Καὶ ὁ Θεὸς ἄρχισε νὰ οἰκονομεῖ τὰ πράγματα. Ὁ Νικήτας ἔλαβε τὶς
ἀποφάσεις του. Μπῆκε σὲ ἕνα καΐκι καὶ ἔφθασε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ κατ’ ἄλλους στὴ Χίο. Στὸ
Ἅγιον Ὄρος ὁ δωδεκάχρονος νέος ἔμεινε ἐπὶ μία τετραετία καὶ ὠφελήθηκε πολὺ ἀπὸ τὴ
συναναστροφή του μὲ μοναχούς. Στὴ συνέχεια ἀναχώρησε γιὰ τὴ Χίο. Ὁδήγησε τὰ βήματά του
στὴ Νέα Μονὴ τῆς Χίου καὶ ἐκεῖ ἀνέφερε στὸν ἡγούμενο τὶ ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ. Ὁ ἡγούμενος
τὸν ἔστειλε τότε στὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Νοταρᾶ, ἀπὸ τὶς μεγάλες μορφὲς τῶν Κολλυβάδων, καὶ
σ’ αὐτὸν ὁ Νικήτας ἐξομολογήθηκε καὶ καθημερινὰ ὡρίμαζε πνευματικὰ προετοιμάζοντας τὸν
ἑαυτό του γιὰ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι, κάποια στιγμή, ὅταν κατέβηκε στὴ Χώρα καὶ εὑρέθηκε ἐνώπιον
τοῦ ἀγᾶ, ὁμολόγησε μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία καὶ γενναιότητα τὴν πίστη του στὸν Χριστό.
Ἀμέσως ἀκολούθησε ἡ σύλληψή του, ὁ ἐγκλεισμὸς στὴ φυλακὴ καὶ τὰ φρικτὰ βασανιστήρια.
Τελικά, τὸ μανιασμένο πλῆθος τὸν ὁδήγησε στὴ θέση Κάτω Αἰγιαλὸς τῆς Χίου, ὅπου ἦταν μετόχι
τῆς μονῆς Ἰβήρων. Ἐκεῖ ἕνας Τοῦρκος ποὺ ὀνομαζόταν Κριμλῆς, ἀπέκοψε μὲ μανία τὴν τίμια
κεφαλὴ τοῦ Νεομάρτυρος Νικήτα, τὸ 1792. Οἱ Τοῦρκοι ἐπέταξαν τὸ ἱερὸ λείψανο σὲ ἀκάθαρτο
τόπο, ἀλλὰ τὸ σκήνωμα τοῦ Νεομάρτυρος παρέμεινε καθαρὸ καὶ λευκό. Τέλος, τὸ ἔρριψαν στὴ
θάλασσα καὶ διασώθηκαν, χάρη στὴν εὐλάβεια τῶν Χριστιανῶν, τεμάχια ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἡ τίμια
κάρα τοῦ Νεομάρτυρος Νικήτα ποὺ φυλάσσεται μὲ εὐλάβεια στὴν ἱερὰ μονὴ Ἰβήρων.

Thought for the Day:
Try not to skip your prayer rule, morning or evening. But if you skip it sometime for
some reason, especially if it is due to circumstances beyond your control, do not be upset, but
humbly reproach yourself for your weakness; for self-reproach is an unseen ascent , while
getting upset, in the words of Elder Ambrose, is not listed anywhere in the virtues.
St. Nikon of Optina

Morning Prayer:
You who at every season and every hour , in heaven and on earth, are worshipped and
glorified; O Christ our God, who is long -suffering, merciful and compassionate; who loves
the just and shows mercy upon the sinner; who calls all to salvation through the promise of
blessings to come: O Lord, in this hour receive our supplications, and direct our lives
according to Your commandments. Sanctify our souls, hallow our bodies, correct our
thoughts, cleanse our minds; deliver us from all tribulations, evil and distress. Compass us
about with Your holy Angels, that guided and guarded by them, we may attain to the unity
of the faith and to the knowledge of Your unapproachable glory, for You are blessed unto
ages of ages. Amen.

Happy Fathers' Day

-

On behalf of all the
Clergy
and
Parish
Council
we
wish
everyone
a
Happy
Fathers' Day! May the
Lord continue to give
you strength to be the leader and example for your children
as Christ is for us as members of His Church!

