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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 IANOYAΡIOY 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η ανθρωπότητα βρίσκεται στην εποχή της αβεβαιότητας και της απαισιοδοξίας. Επιφανειακά
όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά και όμως όλοι οι άνθρωποι είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον.
Πριν κάποιες δεκαετίες, πολλοί Έλληνες ήρθαν στην Αμερική αποβλέποντας σ’ ένα καλύτερο
μέλλον για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Ήρθαν στο άγνωστο και κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους που είχαν βάλει στην ζωή τους. Μπορώ να πω για
πολλούς πως ξεπέρασαν ακόμα και ότι είχαν φανταστεί για τον εαυτό τους. Επίκεντρο της ζωής
τους ήταν πάντοτε η οικογένεια, η διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης κα η Ελληνική παράδοση και
κουλτούρα.
Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον;
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και των οικονομιών των κρατών είχε δημιουργήσει την ελπίδα
πως θα βελτίωνε τη ζωή των ανθρώπων και θα έφερνε ευημερία στους λαούς. Αντί αυτού,
βλέπουμε πως η παγκόσμια οικονομία είναι αβέβαιη και πως η κρίση σε ένα κράτος πολύ γρήγορα
επηρεάζει και άλλα κράτη. Δουλεύουν δύο άτομα στην οικογένεια για να καταφέρουν αυτά που
κατάφερνε η προηγούμενη γενιά με ένα μισθό.
Λες και αυτά να μην ήταν αρκετά, βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα να επιδεινώνονται και η φύση
όπως την ξέραμε καθημερινά να καταστρέφεται.
Ένα πράγμα να σημειώσουμε, πως μέχρι το τέλος του αιώνα μας η στάθμη του νερού σε όλο τον
κόσμο θα έχει ανεβεί αρκετούς πόντους και πολλές πόλεις του κόσμου θα είναι κάτω από την
στάθμη του νερού. Βλέπουμε πως οι καιρικές συνθήκες, χειροτερεύουν κάθε χρόνο και όμως, αυτό
μας αφήνει αδιάφορους.
Πληροφορούμαστε πως πολλά οικοσυστήματα καταστρέφονται
παγκοσμίως και εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων. Καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και οι μεγάλες
δυνάμεις και οι ισχυροί, το μόνο που φροντίζουν είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Θα αναρωτηθείτε, γιατί παρουσιάζω μία απαισιόδοξη εικόνα του κόσμου; Η απάντηση είναι πως
αυτά που εμείς ζούμε στην εποχή μας είναι γραμμένα στην Αποκάλυψη του Αγ. Ιωάννου πριν 2000

χρόνια. Αντί να βλέπουμε τα σημεία των καιρών και να μετανοούμε, αδιαφορούμε ως προς τα
φαινόμενα και ζούμε τη ζωή μας, λες και τίποτα δε θα συμβεί. Αντί να στρέψουμε τη προσοχή μας
στο Θεό και να προσευχόμαστε να μας φωτίσει, Του καταλογίζουμε και ευθύνες!
Ενώ μας έχει προειδοποιήσει πως αυτά τα πράγματα θα γίνουν, εμείς προτιμούμε να αγνοούμε τα
φαινόμενα και να ζούμε με πνευματικές παρωπίδες, ελπίζοντας πως όλα θα πάνε καλά.
Αδελφοί μου, το πώς θα εξελιχτεί το μέλλον δεν είναι στο χέρι μας, όμως αυτό το οποίο είναι στο
χέρι μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Μπορεί όλος ο κόσμος να καταρρέει όπως την εποχή του
Νώε όμως αυτοί που σώθηκαν ήταν αυτοί που μπήκαν στην Κιβωτό. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε,
απλά να έχουμε σταθερή πίστη στο Χριστό. Να παραμένουμε αισιόδοξοι για τη σωτηρία μας και να
έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Να μη βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις αλλά να ταπεινωνόμαστε
και να παρακαλούμε το έλεος του Θεού.
Όταν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε η ζωή μας θα περιβάλλεται από ευτυχία και χαρά.
Ας προσευχόμαστε στο Κύριο να μας δυναμώνει έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε σταυρό και
κάθε δυσκολία στη ζωή μας. Να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου όπου μας συμβουλεύει: «Ζητείτε
την Βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν».
ΑΜΗΝ
Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Midnight Run
Beloved brothers and sisters in Christ,
We are reminded by our Lord and God Jesus Christ of the obligation of philanthropy and love
towards our neighbor. This is a reoccurring and of paramount importance theme and teaching in
Scripture. To this end, our YAL Bible study group Goya and boys and Girl Scouts is collecting the
following items to be distributed during our “MIDNIGHT RUN Campaign” on FRIDAY, February 15th.
This is a program that provides us with six spots in Manhattan were we can go and distribute these
necessities to our homeless brothers and sisters. We will be renting 3 vans (donors welcome -$150
each) for transportation and the distribution is ABSOLUTELY SAFE. All we need is your PRAYERS,
LOVE and the following items which can dropped off at our St. Demetrios Church office Monday to
Friday 9 a.m. to 5p.m. and Saturday 9 a.m. to 1p.m. Checks can be mailed to St. Demetrios Church or
brought in person and be made to out St. Demetrios Cathedral, with a notation for the Midnight Run.
May God bless you and your families and reward your love and generosity with every
Heavenly blessing.
+ Rev. Fr. Nektarios, Anastasios, Vasilios,
Clothing: Light coats. Large and extra large sizes, as even small men and women like to layer. Dark
colors are preferred.
Durable pants. Again, large sizes are preferred, but sort into waist sizes between 32 and 46 and
above, with inseam size marked. Blue jeans are preferred over khakis. Mostly men's sizes but bring
five or so pairs of women's pants as well.
****Shoes. Sizes 9 through 12 and above. Lightly worn sneakers, soft-soled shoes and work boots are
preferred. Belts.
Thank you for your Support.

ΙΕ’ Κυριακή Λουκαν
Κατὰ Λουκᾶν ΙΘ’1-10

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους Ζ’26-28; Η’1-2

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ
ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς
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.

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς
καρδίας μου σύνεσιν.
Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη.

15th Sunday of Luke
The Gospel of 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
fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation
has come to this house, since he also is a son of
Abraham. For the Son of man came to seek and to
save the lost."

Ἀδελφοί, τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς,
ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν
ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν
γενόμενος· ὃς οὐκ ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην,
ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων
ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ
λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν
ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν
ἀρχιερεῖς, ἔχοντας ἀσθένειαν· ὁ λόγος δὲ τῆς
ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν
αἰῶνα τετελειωμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς
λεγομένοις· τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ τῆς
σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, καὶ
οὐκ ἄνθρωπος·

St. Paul's Letter to the Hebrews
7:26-28; 8:1-2
My mouth shall speak wisdom and the meditation of
my heart shall bring forth understanding.
Verse: Hear this all you nations.
Brethren, it was fitting that we should have such a
high priest, holy, blameless, unstained, separated
from sinners, exalted above the heavens. He has no
need, like those high priests, to offer sacrifices
daily, first for his own sins and then for those of the
people; he did this once for all when he offered up
himself. Indeed, the law appoints men in their
weakness as high priests, but the word of the oath,
which came later than the law, appoints a Son who
has been made perfect for ever. Now the point in
what we are saying is this: we have such a high
priest, one who is seated at the right hand of the
throne of the Majesty in heaven, a minister in the
sanctuary and the true tent which is set up not by
man but by the Lord.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη , 29 Ιανουαρίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παράκλησης στα Αγγλικά

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Tuesday, January 29, 2019
SAINT DEMETRIOS

6:00-7:00μ.μ.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Paraklisis

in English

6:00-7:00 p.m.

Wednesday, January 30, 2019

The Three Hierarchs

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.
και Σχολική Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.
Παράκλησις
7:00-8:00μ.μ.

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
and Divine Liturgy for the School
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Paraklisis
7:00 -8:00 p.m.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Friday, February 1, 2019
SAINT CATHERINE
Vespers

Ἐσπερινός

7:00-8:00μ.μ.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00-10:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.
8:00-10:00π.μ.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

ΙΣΤ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00:11:00π.μ.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Ρούσσου Γεράκη
Εμμανουήλ Μαραθάκη
Ιερέα Μιχαήλ Σκούλη
Αριάδνης Ζικοπούλου
Νέστορα Ουρανίτσα
Μιχαἠλ Πάρπη
Βαρβάρας Gianfortoune
Μάρθα Λίτσας
Καλλιόπης Ξανθού

7:00 -8:00 p.m.

Saturday, February 2, 2019
PRESENTATION OF OUR LORD IN THE TEMPLE
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

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

Sunday, February 3, 2019

16th Sunday of Matthew
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνη
Χρύσανθου Γεωργίου
Μελανής & Μιχαήλ Κουρκουμέλη
Καλλιόπης Μιλτιάδη Κόκκινου
Διονυσίου Κάλου
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 nonOrthodox guests are welcome to join
us in receiving blessed bread (Antidoron) from
the priest at the conclusion of the Divine Liturgy.

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.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας 8:00-10:00 π.μ.
εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου
η οικογένεια της κας Μαρίας Σπεντζούρη
θα προσφέρει κέρασμα στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται από τον πατέρα Νεκτάριο
εις Στον Ιερόν Ιερό
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου,
κάθε Τρίτη 12:00-2:00μ.μ.

HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
every Tuesday afternoon,
from 12:00- 2:00p.m.
at St. Demetrios Cathedral.

SAINT DEMETRIOS SCHOOL NEWS (1ST SEMESTER 2018-2019)
On Behalf of the Administration, Faculty, and Students of the Saint Demetrios Middle/High School
we would like to wish the entire community a New Year filled with PEACE, GOOD HEALTH, and
PROSPERITY. Thank you to all the members of the community for their support. For those of you
who joined us for our annual Christmas production, we appreciate your presence and hope that the
spirit of the program remains in your hearts for the entire year!
Since September, our students and teachers have been engaged in numerous activities and events
that promote the academic and positive social environment of our school system.
Anna Maria Pataki and Iliana Psathas of the 7th grade represented our school at the Saint John’s
University STEM Engineering Program for Young Women. They were nominated for their excellent
computer skills and technological “savvy” by John Tiliakos, a computer instructor at Saint Demetrios
and the girls had the opportunity to meet other young ladies from throughout the state who have
similar interests in this field.
Sophia Kikis and Elena Fiorentinos of the 7th grade represented our school at the Archdiocesan
Spelling Bee where they competed with students from the other Greek-American parochial schools
for a chance to be part of the Scripps Spelling Bee competition. In addition to the two young ladies,
the class champions from our school were: George Baltzis, Alexia Crabb, Nicholas Matheou, and
Konstantinos Politis (5th grade); Andreas Athanasopoulos, Alexander Kalemkeridis, Eleni Tsiouris,
and Maria Tsouros (6th grade); Joanna Konstatakakos and FyliaTheodoropoulos (7th grade); Demetrios
Katounis, Nicholas Pandis, Andreas Skevas, and Alexandra Singh (8th grade).
The 8th and 9th grade students Christina Lopez-Letsi, AriadniRaptis, Andreas Skevas, Nicoletta
Baltzis, Alexandra Giannikelis, Evgenia Katehis, Demetrios Kritikos, Evangelia Liandris, and NicoleKaterina Tiliakos competed in the Mathematics Competition Eye Level One against other students
from private and public schools who showed strength in Algebra. They were nominated by their
math instructor Argeta Benis.
Athanasios Karageorge of the 11th grade took part in the New York on Tech program earning a 6
week internship at Google. The New York on Tech program is competitive and only open to students
who complete an online application (several essay questions) and a personal interview by
professionals in the fields of Computer Technology and Engineering,
Seniors began receiving their college acceptances before the Christmas holiday thus making it an
even more special time for them and their families! The Class of 2019 has been accepted to Adelphi,
Fordham, Hofstra, Long Island University College of Pharmacy, Long Island University Honors
College, Manhattan College School of Engineering, Marymount Manhattan College, New York
Institute of Technology, Pace, Post LIU Honors program, St. John’s University College of Pharmacy,
SUNY Old Westbury, SUNY Buffalo State, University at Stony Brook, and Mercy.
In addition senior Kristalia Pasvatis received the Kastorian Society OMONOIA Award for Excellence
in Greek Language and Culture. Anna Sarantis, Panagiotis Tsouros, and Christos Xenophontos were
nominated for the NY State Academic Excellence Award based on their overall Regents grades
throughout high school.

The Saint Demetrios Student Council and Athenian Chapter of the National Honor Society have been
active in numerous fundraising efforts to improve the lives of those less fortunate, Through walks,
dress downs, and bake sales money was raised for the American Diabetes Association, St. Jude’s
Hospital for Children, the Make-a-Wish Foundation, and charities in Greece to benefit children who
were displaced due to the summer fires. In addition, the Class of 2019 collected and delivered toys to
the children of the Ronald McDonald House. Our students and teachers (Adam Wittenstein and
Laura Smith) also helped collect supplies needed for pet shelters, canned foods (CITY HARVEST),
and coats (NY CARES). A special thank you to everyone who helped donate these items and also to
the students who participated in the Clean Up Astoria Park for Make a Difference Day.
****Upcoming Events:
Three Hierarchs presentation by 9th grade, 4th/5th grade students following church service on
01/30/2019 at Saint Demetrios Cathedral.
“A Celebration of Greek Heritage in Music and Poetry” by the student chorus under the direction of
EvangelosChaziroglou on Friday, 02/01/2019 (6:30 p.m.) at the Patrides Center of the Saint Demetrios
School.
“Faces in History”- a historical presentation of famous figures in history presented by the 5th grade
on Friday, 03/08/2019 (1 p.m.) at the Patrides Center of the Saint Demetrios School.

30 Ιανουαρίου -Τρεις Ιεράρχες: Αφού γιόρτασε τον καθένα χωριστά
μέσα στον μήνα Ιανουάριο, η Αγία Ορθόδοξη Αποστολική Εκκλησία εορτάζει στις
30 Ιανουαρίου μαζί και τους Τρεις μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς
Διδασκάλους, «Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλεινώ
Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι».
Συγχρόνως και η Ελληνική Παιδεία τιμά τους προστάτες των Ελληνικών
γραμμάτων, γιατί στο έργο των Τριών Ιεραρχών, περισσότερο παρά στους
άλλους Πατέρας της Εκκλησίας, έχουν συζευχθεί αρμονικά η υγιής ελληνική
σκέψη και το καθαρό χριστιανικό πνεύμα.
Πανηγυρίζουμε και τιμάμε ευλαβικά τη σεμνή μνήμη των Τριών Ιεραρχών που με
το βαθύ φιλοσοφικό τους στοχασμό, τη μεγάλη και βαθιά πίστη τους, τη θερμή
αγάπη τους στο Θεό και τον άνθρωπο, αναδείχθηκαν παιδαγωγοί και
διδάσκαλοι, επιφανείς ρήτορες και συγγραφείς, πρότυπα φιλανθρωπίας και αρετής.
Τρέφουν πεινασμένους, ντύνουν γυμνούς, θεραπεύουν αρρώστους και προστατεύουν αδύναμους.
Νουθετούν, διαπαιδαγωγούν και μορφώνουν με τα νάματα της λειτουργίας τους και της διδασκαλίας
τους.
Από το 12ο αιώνα συνεορτάζονται στις 30 Ιανουαρίου ως τρεις μεγάλοι Φωστήρες της οικουμένης και
από το 1838 καθιερώνεται η γιορτή τους ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας.
Όμως η εορτή αυτή δεν είναι, απλά και γενικά αφιερωμένη στην παιδεία, τα γράμματα και την
πνευματική καλλιέργεια. Το περιεχόμενο της ημέρας αυτής είναι στενά συνδεδεμένο και
σημασιοδοτείται από το γεγονός ότι εκτός από τη προσφορά των Τριών Ιεραρχών στους επιμέρους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι Τρεις Άγιοι Πατέρες προσέφεραν πρώτα απ’ όλα Χριστό στο
συνάνθρωπό τους. Η προβολή της αγιότητάς τους, ως μήνυμα ζωής, είναι η σπουδαιότερη προσφορά
των Τριών Αγίων στο σύγχρονο αλλοτριωμένο άνθρωπο διότι έτσι, του υπενθυμίζουν και τον
προσανατολίζουν προς τον αληθινό και μοναδικό σκοπό της ύπαρξής του, την Αγιότητα· την επάνοδο
στο αρχέγονο κάλλος, στην παραδεισένια ομορφιά που είναι η εν Χριστώ ζωή.
Οι εορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία
Οι εορτές είναι βασικό κομμάτι της ζωής όλων μας όμως ο τρόπος και αυτό που εορτάζουμε, δείχνουν το
ως αντιλαμβανόμαστε το σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Για να το πούμε με πιο απλά λόγια: «Πες μου

τι γιορτάζεις, να σου πω ποιος είσαι».
Δυστυχώς είμαστε όλοι μάρτυρες μιας απαξίωσης των θρησκευτικών εορτών σαν ημέρες αργίας και
ευκαιρίας ξεκούρασης, και όχι σαν ημέρες εορτασμού και χαράς.
Για να βιώσουμε όμως το νόημα αυτής της σημαντικής εορτής -αλλά και κάθε Χριστιανικής Εορτής- δεν
πρέπει να αποσυνδέσουμε την εορτή από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Τότε υποβιβάζουμε τον
Χριστιανισμό σε απλό ιδεολόγημα, σε φιλοσοφία και στερούμε από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να
νιώσουμε κάποια βαθύτερη χαρά που δεν αρχίζει και τελειώνει με τη σημερινή ημέρα μόνο, αλλά μένει
πέρα από το χρόνο, καταργεί το χρόνο και μας μεταμορφώνει, κάνοντάς μας κοινωνό της θείας φύσεως.
Σαν νέοι που αναζητούμε κάτι αληθινό, μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από τη
διαστρεβλωμένη αλήθεια μιας απαξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που ζούμε καθημερινά.
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών κρύβει ένα αφάνταστα σπουδαίο νόημα ως προς τη βαθύτερη ουσία της
ζωής και της δια βίου παιδείας μας.
Σπουδάζουμε όχι για να τυποποιηθούμε και να μηχανοποιηθούμε αλλά για να καλλιεργηθούμε και να
προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας.
Οι Τρεις Ιεράρχες οι μεγάλοι αγωνιστές του Πνεύματος μας δείχνουν το δρόμο της αληθινής παιδείας:
Ανέπτυξαν το πνεύμα του ανθρώπου και όχι μια τεχνοκρατία χωρίς ψυχή.
Καλλιέργησαν την αγαθοεργία στη κοινωνική τους δράση και όχι το στυγνό επαγγελματισμό.
Έθεσαν εις την διακονία του Θεού όλα τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα τους και όχι στην υπηρεσία
του εαυτού τους. Αναζήτησαν το πρόσωπο του συνανθρώπου απορρίπτοντας μια παιδεία χωρίς
πρόσωπο.
Έγιναν Άγιοι και άρα αιώνιοι…
Γι’ αυτό δεν πρέπει να περιοριζόμαστε κατά την επέτειο της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών μόνο σε
ωραία λόγια, τα οποία τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε υπερτονίζοντας και υπογραμμίζοντας τις αρετές
των Αγίων και γενικώς την όλη τους πολιτεία επί της γης.
Πρέπει η ζωή τους να μας αγγίξει επηρεάζοντας τη δική μας ζωή ούτως ώστε να έχουμε φώτιση
αγιοπατερική και με το τρόπο αυτό τα φωτεινά παραδείγματα των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων
Πατέρων της Εκκλησίας μας να γίνονται φωτεινοί οδοδείκτες προκειμένου να κατευθύνουν και την δική
μας ζωή προς την δική μας Αγιότητα, το οποίο και αποτελεί για μας την πεμπτουσία της αποστολής μας.
Όλοι εμείς οι νέοι τιμάμε τους Τρεις Οικουμενικούς Διδασκάλους Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη το Χρυσόστομο
και Γρηγόριο το Θεολόγο για να εμπνευστούμε από τον αγιασμένο βίο τους και καλούμαστε να
υιοθετήσουμε το παράδειγμα τους μετουσιώνοντάς το σε αγώνα προσωπικό και αφετηρία
αγιοπνευματική.


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.

Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00 μ.μ. συνεχίζεται, στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου.

