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Κυριακή Γ’ Λουκά

Αγαπητοί Ενορίτες,
Την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη εορτάζει και πανηγυρίζει η Παναγία η Οδηγήτρια
Κουκουζέλισσα, που η Ιερά της Εικόνα βρίσκεται στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου
Όρους. Το πιστό αντίγραφο της εικόνας που έχουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και
Γεωργίου, έχει τοποθετηθεί με την Χάρη της Παναγίας στην οριστική της θέση, στην δεξιά κόγχη του Ιερού Ναού, μέσα στο πολύτεχνο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι μαζί με τα στασίδια που θα
κοσμούν τον χώρο. Η Ιερά Εικόνα θα κοσμεί τον Ιερό Ναό και η Χάρη της Παναγίας θα προστατεύει και θα μας αγιάζει πάντοτε.
Ευχαριστούμε βαθύτατα, όλους που συνέφεραν για την κάλυψη του κόστους των προαναφερθέντων, για χάρη της Παναγίας μας. Πιο κάτω παραθέτουμε και το ιστορικό της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, για να γνωρίζετε πόσο θαυματουργική είναι η εικόνα:
Τον 12ο αιώνα στο Δυρράχιο της Αλβανίας, κατοικούσε μια χήρα, βουλγαρικής καταγωγής, μαζί με το γιο της, που λεγόταν Ιωάννης. Ήταν ευφυέστατος και είχε ζήλο για τα γράμματα και
τον μοναχικό βίο, αλλά ήταν πολύ φτωχός. Τον ονόμασαν Κουκουζέλην, διότι, όταν τον ερωτούσαν τι έτρωγε, αυτός απαντούσε πάντοτε Κούκον, και ζέλια δηλαδή κουκιά και χόρτα.
Φοίτησε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Ο Αυτοκράτωρ Κομνηνός τον
προσέλαβε στα ανάκτορά του ως μουσικό γιατί εντυπωσιάστηκε από την υπέροχη και γλυκιά
φωνή που είχε. Ο Ιωάννης, παρά τις τιμές που απολάμβανε μες τα αυτοκρατορικά ανάκτορα,
λυπόταν και δεν τον γέμιζε τίποτα από αυτές τις απολαύσεις. Ήταν ησυχαστής και σκεφτόταν
τον μοναχικό βίο.
Ο πόθος αυτός της αφιέρωσης γινόταν όλο και πιο μεγάλος και εκείνη την εποχή έτυχε
να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους.
Ο Ιωάννης είπε στον ηγούμενο, χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα για τον
πόθο που έκρυβε μέσα του. Ο πόθος αυτός της αφιέρωσης γινόταν όλο και πιο μεγάλος και εκείνη την εποχή έτυχε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Μεγίστης
Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο Ιωάννης είπε στον ηγούμενο, χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα για τον πόθο που έκρυβε μέσα του.

Όταν ο Ηγούμενος ανεχώρησε για το Άγιο Όρος, ο Κουκουζέλης, για να μη τον αναγνωρίσουν
και τον εμποδίσουν ντύθηκε ρακένδιτα προσποιούμενος τον δούλο και έφυγε. Εμφανίστηκε στον Ηγούμενο και του ζήτησε να τον πάρει ως μοναχό. Ο ηγούμενος δεν τον αναγνώρισε και δεν τον δέχτηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας του και επειδή ο Κουκουζέλης επέμενε, τον έστειλε να εργαστεί ως βοσκός
στην περιοχή της Βίγλας.
Ο Αυτοκράτορας τον έψαχνε παντού, ακόμη και στο Άγιο Όρος, αλλά δεν μπόρεσε να τον βρει,
μιας και κανείς δεν τον είχε αναγνωρίσει διότι έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα.
Ο Ιωάννης αν και δεν έγινε μοναχός ακόμη ήταν πολύ ευτυχισμένος επειδή πλέον ήταν μόνος και αφιερωμένος στον Θεό μέσα από το διακόνημά του. Κάποτε ένας ερημίτης ησυχαστής είδε από το σπήλαιο
του, τον βοσκό ακουμπισμένο στην ποιμαντική ράβδο να ψέλνει ανύποπτος θαυμάσια τροπάρια προς
την Παναγία. Ήταν τόση μελωδικός στην φωνή του, ώστε και τα ζώα σταματούσαν την βοσκή και
άκουγαν τις υπέροχες ψαλμωδίες. Λέγεται επίσης πως τα ζώα τόσο πολύ εντυπωσιαστήκαν και μαγεύτηκαν από την αγγελική φωνή του, που σηκώθηκαν στα δυο τους πόδια και τον ακούγανε. Ο ερημίτης
ανέφερε το γεγονός αυτό εις τον Ηγούμενο, ο οποίος και κάλεσε τον βοσκό. Ο Κουκουζέλης από τις κακουχίες και τις ασκήσεις είχε αποσκελετωθεί και όπως ήταν επόμενο ο Ηγούμενος δεν μπόρεσε να τον
αναγνωρίσει.
Τότε αυτός αναγκάσθηκε να φανερώσει σ τον Ηγούμενο ποιος ήταν, μιας και ήταν πολύ διαδεδομένο πως ο Κομνηνός τον αναζητούσε. Ύστερα από όλα αυτά ο Ηγούμενος πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα, του ζήτησε να του δώσει τον λόγον του ο αυτοκράτωρ ότι για
αυτό που θα το αποκάλυπτε δεν θα έπραττε τίποτα και του είπε, πως ο Κουκουζέλης έγινε μοναχός και
τον παρεκάλεσε να του επιτρέψει να παραμείνει στο Μοναστήρι. Ο Αυτοκράτορας συγκατένευσε, εφ'
όσον ο Ιωάννης είχε γίνει πλέον μοναχός και εζήτησε να προσεύχεται υπέρ της σωτηρίας της ψυχής του
μη μπορώντας να κάνει κάτι άλλο αφού προηγουμένως είχε δώσει τον λόγο του. Ο Ιωάννης έμεινε πλέον εις την Μονήν. Έκτισε πλησίον της Μονής ένα κελί και ένα εκκλησάκι των Αρχαγγέλων. Τις 6 ημέρες
της εβδομάδας μελετούσε, προσευχόταν και την Κυριακή πήγαινε και έψαλλε στη Μονή.
Ένα Σάββατο, αφού έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο, είχαν φύγει όλοι οι μοναχοί από την Εκκλησία.
Ο Ιωάννης έμεινε μόνος και τελευταίος. Από την άσκηση και τις αϋπνίες τον πείρε ο ύπνος στο στασίδι
του μπροστά από μία εικόνα της Παναγίας που συνήθιζε να κάθεται, τότε άκουσε μια φωνή να του λέει
σιγανά: -Χαίρε Ιωάννη! Και είδε μπροστά του την Παρθένο. -Χαίρε και πάλιν Ιωάννη, άκουσε για δεύτερη φορά, αλλά δεν ξύπνησε. -Ψάλλε μου, του είπε η φωνή για ΤΡΙΤΗ φορά, και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω και θα σε ανταμείψω.
Συγχρόνως, η Παναγία έβαλε στην παλάμη του ένα νόμισμα και έγινε άφαντη. Ξύπνησε τότε ο Κουκουζέλης και είδε στην παλάμη του το νόμισμα! Το νόμισμα εκείνο, οι Πατέρες κατόπιν, το τοποθέτησαν
στην Εικόνα, την οποίαν έκτοτε ονομάζουν Κουκουζέλισσαν. Η Εικόνα αυτή κάνει πολλά θαύματα, και
το νόμισμα επίσης θαυματουργεί. Ο Ιωάννης μετά από αυτό, έκανε περισσότερη προσευχή και υμνούσε
την Θεοτόκο. Ασθένησε όμως από την πολύ ορθοστασία και προσευχόταν καθημερινά στην Παναγία
και η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι στον Κουκουζέλη και τον έκαμε καλά. Μετά από ένα μακρύ διάστημα φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία ο Ιωάννης κάλεσε όλους τους μοναχούς στο κελί του και τους ζήτησε συγχώρεση.
Έψαλλε ένα τροπάριο στην Παναγία και παρέδωσε το πνεύμα του. Η Εικόνα μπροστά στην οποία αποκοιμήθηκε ο Ιωάννης και του ενεφανίσθη η Παναγία ονομάστηκε Κουκουζέλεισσα και σήμερα
βρίσκεται στο 2ο μεγαλύτερο παρεκκλήσι της Μονής πλησίον της Πύλης που είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Μπροστά της καίγονται τρεις ακοίμητες κανδήλες και καθημερινώς τελείτε παράκλησης προς την
Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης έμεινε στην ιστορία ως ο αγγελόφωνος ψάλτης και θεωρείτο μέχρι και σήμερα ο καλύτερος ψάλτης της Ορθοδοξίας και είναι ο Προστάτης των ιεροψαλτών.

Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10 τὸ ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν
μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι
ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου,
καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού,
νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν παντὶ
συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν
ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν
στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν
ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν
νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν
μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ,
ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν
δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ
ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ
ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ
ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς
πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν
ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.

good repute. We are treated as impostors, and
yet are true; as unknown, and yet well known;
as dying, and behold we live; as punished, and
yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing;
as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything.
Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν
καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ
ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ
ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ
μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς
πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ
Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν
αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς
σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε·
νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν
ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν
τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ
ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης
μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο
ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

The reading is from St. Paul's Second Letter to The Gospel According to Luke 7:11-16
At that time, Jesus went to a city called Nain,
the Corinthians 6:1-10
and his disciples and a great crowd went with
Brethren, working together with him, we entreat him. As he drew near to the gate of the city, beyou not to accept the grace of God in vain. For hold, a man who had died was being carried
he says, "At the acceptable time I have listened out, the only son of his mother, and she was a
to you, and helped you on the day of salvation." widow; and a large crowd from the city was
Behold, now is the acceptable time; behold, now with her. And when the Lord saw her, he had
is the day of salvation. We put no obstacle in any compassion on her and said to her, "Do not
one's way, so that no fault may be found with weep." And he came and touched the bier, and
our ministry, but as servants of God we com- the bearers stood still. And he said, "Young man,
mend ourselves in every way: through great en- I say to you, arise." And the dead man sat up,
durance, in afflictions, hardships, calamities, and began to speak. And he gave him to his
beatings, imprisonments, tumults, labors, watch- mother. Fear seized them all; and they glorified
ing, hunger; by purity, knowledge, forbearance, God, saying, "A great prophet has arisen among
kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful us!" and "God has visited his people!"
speech, and the power of God; with the weapons
of righteousness for the right hand and for the
left; in honor and dishonor, in ill repute and

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου, 2019
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η Θαυματουργή Εικόνα της Αγίας Παρασκευής
από την Ρόδο θα βρεθεί στον ναό της Αγίας Αικατερίνης και Γεωργίου αυτή την Τρίτη βράδυ στις
6μμ.

Tuesday, October 8, 2019
SAINT CATHERINE
The Miracle Working Icon of St. Paraskevi from the
island of Rhodes, Greece will be in our church of Sts.
Catherine & George this Tuesday Evening at 6pm.
Paraklisis 6:00p.m.

Παράκληση 6:00μ.μ.
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 2019
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχ. (27-09 Cres.St.)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

7:00-8:00 μ.μ.

Σαββάτο 12, Οκτωβρίυ, 2019
Κάρπου, Παπύλου Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00 μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 13 Οκωβρίου, 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

Μνημόσυνα Κυριακης
Άγιος Δημήτριος
Σταματίας Χαλκιά
Μιχαήλ Τομαρά
Σοφίας Κατακαλίδη

Wednesday, October 9, 2019
Cultural Center of Arch. (27-09 Cres. Street)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis

7:00-8:00 p.m.

Saturday, October 12, 2019
Carpos, Papylos the Martyrs
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, October 13, 2019
4th SUNDAY OF LUKE
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ
Αγία Αικατερίνη/Γεώργιος
Θεοδοσίου Χαραλαμποπούλου
Σαββούλα Γεωργοπούλου
Ελένης Βασιλειάδου
Λουκά Χριστοδούλου
Μαρίας Δουρουντουδάκη
Ιωάννου Πούμπουρα
Φλώρας Μανωλούδα
Γεωργίου Γραμμέννου

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY
PHILIP SERRAS, P.T.

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors

Orthopaedic &
Neurological Disorders
Home Visits Available

38-08 Ditmars Boulevard, Astoria, New York 11105

(718) 721-9393

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

718-606-9513
29-23 24th Avenue • Astoria NY

DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full & Part Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

Interested?

EARN

Call Bob Bober 1.800.524.0263
or Email Resume to
BOBERR@JSPALUCH.COM
www.jspaluch.com

DO

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

Trofos Care is a caregiver
referral agency specializing in
Greek language and culture.

(718) 728-8500

SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS

www.trofoscare.com

718.786.8328

MONEY!

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

GOOD! MAKE A

516-437-4385 x141

POSITIVE IMPACT!
ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS
3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

w w w. c r e s c e n t a p o t h e c a r y. c o m

For further information,
please call the Parish Office.

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263
OPTICAL INC.
“Your Family’s Health is Our #1 Priority” ODYSSEY“ONE
HOUR SERVICE

AVENUE CHEMISTS

IN MOST CASES”
Eyes Examined
Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

718-278-3600

FREE DELIVERY
Our pharmacy takes pride in offering caring professional service
and competitive pricing with the utmost concern for patient confidentiality.
We are eager to answer all your questions and make your life a little easier.

390 North Broadway, Ste. 210, Jericho, New York 11753

Office Tel.: (516) 932-0400
Cell: (516) 236-4913

Oncology/Hematology Medication • Compounding • Diabetic Supplies • Greeting Cards
School Supplies • Household Goods • Gifts/Fragrances • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

F R E E G I F T with this ad
We can fill your prescriptions while you wait...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED
45-0130TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542
993993 Hellenic Orthodox Community

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

