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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
“Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων βοᾶ λέγουσα, Δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα
συνέσεως, Πνεῦμα φόβου Θεοῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ”
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο Νέος Χρόνος είναι μια πρόκληση για ανανέωση διότι η Νέα Χρονιά φέρνει καινούργιες
προοπτικές και ελπίδες. Με την αρχή του Νέου Έτους, εορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός της
πίστεώς μας, τα Θεοφάνεια. Η Βάπτιση, είναι ένα μεγάλο γεγονός για όλους μας. Μέσα από
την Βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη, δίνει έμφαση ο Κύριος για την ανάγκη οι
πάντες να περάσουν από αυτό το Μυστήριο. Η Βάπτιση είναι το πρώτο Μυστήριο, που
λαβαίνουμε όλοι μας για να ενταχθούμε μέσα στην Εκκλησία. Το Βάπτισμα είναι αυτό που μας
ανανεώνει σε μια νέα ζωή, έχοντας ως κέντρο τον Θεό. Για αυτό τον λόγο, μπορούμε να
καταλάβουμε πως συνδέεται το μήνυμα της ανανέωσης της Νέας Χρονιάς για μας στους
Χριστιανούς μέσα σε αυτή την εορτή.
Τα Θεοφάνεια, εορτάζουμε την Βάπτιση του Κυρίου και σε αυτό το γεγονός έχουμε την
εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται αυτή η εορτή Θεοφάνεια, διότι εμφανίζονται ο Θεός
με τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, στην Βάπτιση του Κυρίου. Εμφανίζεται το Άγιο
Πνεύμα, με το περιστέρι και ο Θεός Πατέρας με την φωνή λέγοντας: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3:17). Μέσα στα πλαίσια της αναγέννησης με το Νέο Έτος,
έρχεται και η Ευλογία των υδάτων εορτάζοντας την Βάπτιση του Κυρίου. Δι' αυτού του
γεγονότος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ευλογεί πάσα την φύση δια του Μεγάλου Αγιασμού. Η
ευλογία του Αγίου Πνεύματος έρχεται να αγιάσει όλα τα ύδατα.

Σας περιμένουμε όλους εσάς να παραβρεθείτε μαζί μας αυτή την μεγάλη ημέρα των
Θεοφανείων εις την Εκκλησία και μετά όλοι μαζί να πάμε στον καθαγιασμό των υδάτων εις το
ποτάμι.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα σε όλους σας, για να είναι πράγματι το
Νέο Έτος ευλογημένο. Μόνο η Χάρις και η Ευλογία του Θεού, μπορεί να μας εξασφαλίσει την
υγεία και την ειλικρινή ευτυχία εις την ζωή μας.
Χρόνια Πολλά !
Με τις Ευλογίες του Κυρίου,

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος


-January 6 - The Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ About the beginning of our Lord's thirtieth year, John the Forerunner, who was some six months
older than Our Savior, and had lived in the wilderness since his
childhood, received a command from God and came into the parts
of the Jordan, preaching the baptism of repentance unto the
remission of sins. Then our Savior also came from Galilee to the
Jordan, and sought and received baptism though He was the Master
and John was but a servant. Whereupon, there came to pass those
marvelous deeds, great and beyond nature: the Heavens were
opened, the Spirit descended in the form of a dove upon Him that
was being baptized and the voice was heard from the Heavens
hearing witness that this was the beloved Son of God, now baptized
as a man (Matt. 3:13-17; Mark 1:9-11; Luke 3:1-22). From these events
the Divinity of the Lord Jesus Christ and the great mystery of the
Trinity were demonstrated. It is also from this that the present feast
is called "Theophany," that is, the divine manifestation, God's
appearance among men. On this venerable day the sacred mystery of Christian baptism was
inaugurated as well as the saving preaching of the Kingdom of the Heavens.

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 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 ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ
Κατὰ Ματθαῖον Γ’13-17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ
τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν
᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.ὁ δὲ
᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ
χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ
ἔρχῃ πρός με;ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε
πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον
ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην·
τότε ἀφίησιν αὐτόν·καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς
ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ
περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·καὶ ἰδοὺ
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

The Theophany of Our Lord and Saviour Jesus
Christ The Gospel of Matthew 3:13-17
At that time, Jesus came from Galilee to the
Jordan to John, to be baptized by him. John
would have prevented him, saying, "I need to
be baptized by you, and do you come to me?"
But Jesus answered him, "Let it be so now; for
thus it is fitting for us to fulfill all
righteousness." Then he consented. And when
Jesus was baptized, he went up immediately
from the water, and behold, the heavens were
opened and he saw the Spirit of God
descending like a dove, and alighting on him;
and lo, a voice from heaven, saying, "This is
my beloved Son, with whom I am well
pleased."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
προς Τίτον Β’11-14 3:4-7
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ.. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Τέκνον Τίτε, ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα
ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς

κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως
καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν
αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα
καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ
καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν
ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς
ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ
λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία
ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ
ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν
ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν
ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ
ἀνακαινώσεως
Πνεύματος
῾Αγίου, οὗ
ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ
τοῦ
σωτῆρος
ἡμῶν, ἵνα
δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι
γενώμεθα κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

St. Paul's Letter to Titus 2:11-14; 3:4-7
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Verse: Give thanks to the Lord, for his good. His
mercy endures forever.
TITUS, my son, the grace of God has appeared
for the salvation of all men, training us to
renounce irreligion and worldly passions, and
to live sober, upright, and godly lives in this
world, awaiting our blessed hope, the
appearing of the glory of the great God and
Savior Jesus Christ, who gave himself for us to
redeem us from all iniquity and to purify for
himself a people of his own who are zealous
for good deeds.
But when the goodness and loving kindness of
God our Savior appeared, he saved us, not
because of deeds done by us in righteousness,
but in virtue of his own mercy, by the washing
of regeneration and renewal in the Holy Spirit,
which he poured out upon us richly through
Jesus Christ our Savior, so that we might be
justified by his grace and become heirs in hope
of eternal life.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου, 2019

Monday , January 7, 2019

Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

SYNAXIS OF SAINT JOHN THE BAPTIST

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία
8:00-10:30π.μ

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:30a.m.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Wednesday, January 9, 2019

Πολυεύκτου, Ευστρατίου, Πέτρου

Polyeuctus the Martyr

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00 - 8:00μ.μ.
Πολιτ. Κεντρο Ι. Αρχιεπισκ. (27-09 Cres. St.)
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.

SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00 - 8:00 p.m.
Cultural Cent. of Archdiocese (27-09 Cres.Str)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Saturday, January 12, 2019

Τατιανής, Ευθαδασίας, Μερτίου Μαρτ.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

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

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Άγιος Δημήτριος

Tatiana, Euthanasia Martios the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vesper
6:00-7:00μ.μ.6:00 - 7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, January 13, 2019

SUNDAY AFTER THEOFANY
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνη

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Ανήμερα κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου τελείται
στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς η Ακολουθία του
Αγιασμού των Θεοφανείων και στη συνέχεια οι
Ιερείς κατά την Ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας,
αγιάζουν τα σπίτια όσων χριστιανών το επιθυμούν
και το ζητήσουν.
Παρακαλούμε ενημερώστε το γραφείο της
κοινότητάς μας, ή τηλεφωνικώς στο (718)728-1718 ή
συμπληρώσατε το κάτωθι απόκομμα, δια να
κανονίσετε την ημέρα και την ώρα την οποία
επιθυμείτε δια να αγιάσετε το σπίτι σας, ή την
εργασία σας .



HOUSE BLESSINGS
If you would like one of the clergy to bless your home with
Holy water of the Theofania please fill out the form below
and return it to the Cathedral office or call the office at (718)728-1718 .
ΟΝΟΜΑ – NAME:________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνσις – ADDRESS:________________________________________________________________________________________
Αριθμός Τηλεφώνου –Tel#:___________________________________________________________________________________
Η πλέον κατάλληλη μέρα –Best Day__________________________________________________________________________
ὠρα–Best.Time:_________________________________________________________________________________________________

7 Ιανουαρίου Σύναξις του αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Από πολύ παλιά έχει καθορισθεί να εορτάζουμε
κατά την επομένη ημέρα των Αγίων Θεοφανείων
την Σύναξη του Προφήτου, Προδρόμου και
Βαπτιστού , για το λόγο ότι αξιώθηκε να βαπτίσει
τον Ιησού Χριστό. Ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε ο
Όρθρος που ανήγγειλε τον ερχομό της ημέρας
του Κυρίου. Ο Όρθρος που προηγήθηκε της
Ανατολής του Ηλίου της δικαιοσύνης. Έτσι τον
ονομάζει ένας ύμνος των Θεοφανείων .
«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω , ετοιμάσατε την
οδόν του Κυρίου». Ομιλεί το στόμα του Ασκητού.
Ο χαρισματικός άνθρωπος που αναδείχθηκε
«μείζων εν γεννητοίς γυναικών». Ο Αγιος
Ιωάννης ο Πρόδρομος κηρύσσει προδρομικά μέσα
στην έρημο το μήνυμα του Ευαγγελίου του
Χριστού. Ξαναθυμίζει τα προφητικά λόγια του
Ησαΐου ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που βεβαίως
αναφέρονται στον μεγάλο ερημίτη του Ιορδάνου.
Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κηρύσσει, με πέντε
βαρυσήμαντες λέξεις ό,τι θα διδάξει λίγο αργότερα ο Ιησούς: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η
βασιλεία των ουρανών».
Λίγες σε αριθμό οι λέξεις του, αλλά βαριές σε δύναμη μαρτυρίας. Ο άγγελος της ερήμου
προετοιμάζει τον ερχομό του Κυρίου και κηρύσσει συνοπτικά τις διαστάσεις του λυτρωτικού του
έργου. Το προδρομικό αυτό έργο του Ιωάννου καθαγιάζεται και επικυρώνεται από τον εν Τριάδι
Θεό στο γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αναμφίβολα μια
ασκητική φυσιογνωμία. «Είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί
την οσφύν αυτού, η δε τροφή αυτού ην ακρίδες και μέλι άγριον ». Αυτό σημαίνει πως ο Ιωάννης
ήταν συγχρόνως και πρόδρομος, αλλά και υπόσχεση όλων των Αγίων Ασκητών της χριστιανικής
ερήμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το βασικό έργο του Ιωάννου ήταν ν' αφυπνίσει τις
συνειδήσεις των ακουόντων το κήρυγμά του και όχι να θωπεύσει τα αυτιά τους.
Το κήρυγμά του, κήρυγμα μετανοίας, σκόπευε στην συνειδητοποίηση και εξαγόρευση της
ενοχής τους, των αμαρτιών τους. «Και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι
Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας
αμαρτίας αυτών».
Η μαρτυρία, η φωνή του αγγέλου της ερήμου είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας που βοηθά τον
άνθρωπο να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία μέσα στην ξερή και άνυδρη
έρημο του παρόντος κόσμου.
Η Εκκλησία μάς καλεί στη σημερινή εορτή να ακούσουμε την «φωνή βοώντος εν τη ερήμω ...»
και να προετοιμάσουμε όλοι μας «την οδόν Κυρίου», για να εξανθίσει η έρημος που ζούμε και
λέγεται σύγχρονη κοινωνία και ο καθένας μας να βιώσει το βαθύτερο και πολυδύναμο νόημά
της με το « απελθείν εις ερημίαν των παθών του».
Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη της
τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετέβη στην πόλη Σεβαστή στην οποία είχε ενταφιασθεί το τίμιο
λείψανο του Προδρόμου, παρέλαβε από τον τάφο τη δεξιά χείρα του Αγίου Ιωάννου και την
μετέφερε στην Αντιόχεια. Δια της δεξιάς χειρός του Προδρόμου γίνονταν στην Αντιόχεια πολλά
θαύματα. Λέγεται μάλιστα ότι κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Επίσκοπος
ανύψωνε και την τιμία Χείρα. Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν και άλλοτε
συστελλόταν. Με την έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών, ενώ με την συστολή δήλωνε ανέχεια
και φτώχεια. Για τον λόγο αυτό πολλοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου επιθυμούσαν να την
πάρουν και, κυρίως, οι Κωνσταντίνος και Ρωμανός, οι Πορφυρογέννητοι. Έτσι, λοιπόν, κατά την
περίοδο που διετέλεσαν αυτοκράτορες αυτοί οι δύο, κάποιος διάκονος της Εκκλησίας των
Αντιοχέων, Ιώβ ονομαζόμενος, ένα βράδυ που κατά την παράδοση οι Χριστιανοί τελούσαν την
ακολουθία του Αγιασμού, άρπαξε την αγία χείρα του Προδρόμου και την μετέφερε στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού την ασπάσθηκε με πολύ σεβασμό,
την τοποθέτησε στα βασιλικά ανάκτορα.
Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χειρός του
προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή Σφωρακίου )

January 10 - Gregory of Nyssa
Saint Gregory, the younger brother of Basil the Great, illustrious
in speech and a zealot for the Orthodox Faith, was born in 331.
His brother Basil was encouraged by their elder sister Macrina to
prefer the service of God to a secular career (see July 19); Saint
Gregory was moved in a similar way by his godly mother Emily,
who, when Gregory was still a young man, implored him to
attend a service in honor of the holy Forty Martyrs at her retreat
at Annesi on the River Iris. Saint Gregory came at his mother's
bidding, but being wearied with the journey, and feeling little
zeal, he fell asleep during the service. The Forty Martyrs then
appeared to him in a dream, threatening him and reproaching
him for his slothfulness. After this he repented and became very
diligent in the service of God.
Gregory became bishop in 372, and because of his Orthodoxy he
was exiled in 374 by Valens, who was of one mind with the
Arians. After the death of Valens in 378, Gregory was recalled to his throne by the Emperor Gratian.
He attended the Local Council of Antioch, which sent him to visit the churches of Arabia and
Palestine, which had been defiled and ravaged by Arianism. He attended the Second Ecumenical
Council, which was assembled in Constantinople in 381. Having lived some sixty years and left
behind many remarkable writings, he reposed about the year 395. The acts of the Seventh Ecumenical
Council call him 'Father of Fathers."
January 12 – Tatiana – Martyr of Rome - Saint Tatiana was the daughter of a most distinguished
consul of Rome. She became a deaconess of the Church, and for her confession of the Faith of Christ,
she endured many torments. As she was suffering, angels punished her tormentors with the same
torments they inflicted on her, until they cried out that they could no longer endure the scourges
invisibly brought upon them. She was beheaded during the reign of Alexander Severus (111-135).

