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ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Παρασκευή 29 Ἰουνίου
ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σάββατο 30 Ἰουνίου
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Peter and Paul, the Holy Apostles
Apolytikion in the Fourth Tone
First in prominence among the Apostles,
and teachers to the Universe,
intercede to the Master of all for peace in the world
and for our souls great mercy.
Kontakion in the Second Tone
O Lord, receive unto the enjoyment of Your good things
and Your rest, the steadfast preachers of Godly words,
the pinnacle of Your Disciples.
Receive their pain and death above every sacrifice,
for You alone know the hearts of men.

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς
Ἱερεύς: π. Χαράλαμπος Πολίτης

Κυριακή 24 Ἰουνίου

Το Γενέθλιον του Προδρόμου
Ἡ Ἐκκλησία, τρία μόνο
Γενέθλια τιμᾶ καὶ ἑορτάζει: α) τοῦ
Δεσπότου καὶ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, β) τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, καὶ γ) τοῦ Τιμίου
Προδρόμου. Τὰ γεγονότα τῆς
γεννήσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς
στὸ α’ κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του.
Γράφει, λοιπόν, ὅτι στὶς
ἡμέρες τοῦ βασιλέως Ἡρώδη ἐζοῦσε
στὴν Ἰουδαία κάποιος ἱερέας ποὺ
λεγόταν Ζαχαρίας. Εἶχε σύζυγό του
τὴν Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία ἦταν

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
28 Ἰουνίου – 1 Ἰουλίου 2012

FESTIVAL
Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας
π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:
(718) 232-7358, στό (347) 586-2578.

ST. IRENE CHRYSOVALANTOU
June 28 - July 1, 2012

ἀπόγονος τοῦ Προφήτου Ἀαρών.
Ἦσαν καὶ οἱ δύο ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐζοῦσαν μὲ δικαιοσύνη,
φόβο Θεοῦ, εὐλάβεια,
σωφροσύνη, καὶ ἐτηροῦσαν τὶς
θεῖες ἐντολές. Γιὰ πολλὰ χρόνια
ἱκέτευαν τὸν Κύριο νὰ τοὺς
εὐλογήσει μὲ τὴ χαρὰ τῆς
τεκνογονίας, ἀλλὰ δὲν εἶχαν
ἀποκτήσει, παρὰ τὴ θερμὴ
προσευχή τους, παιδί. Ὁ
Ζαχαρίας καὶ ἡ στείρα σύζυγός
του Ἐλισάβετ εἶχαν φθάσει σὲ
βαθὺ γήρας καὶ δὲν εἶχαν πλέον
ἐλπίδα νὰ τεκνοποιήσουν.
Ἐνῶ ὁ ἱερέας Ζαχαρίας εὑρισκόταν μία ἡμέρα στὸ ναὸ
καὶ ἐθυμίαζε στὸ ἱερὸ Βῆμα, ἐφανερώθηκε σ’ αὐτὸν Ἄγγελος
Κυρίου, γιὰ νὰ προμηνύσει τὴ γέννηση τοῦ ἐπιγείου καὶ
ἔνσαρκου ἄγγελου, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Βλέποντάς τον ὁ
Ζαχαρίας ἐταράχθηκε καὶ ἐφοβήθηκε τόσο πολὺ ὥστε ἔμεινε
ἐκστατικός. Τότε ὁ Ἄγγελος Κυρίου τοῦ εἶπε: «Μὴ φοβᾶσαι,
Ζαχαρία. Γιατὶ ὁ Θεὸς ἐδέχθηκε τὴν προσευχή σου καὶ ἡ
γυναίκα σου, ἡ Ἐλισάβετ, θὰ γεννήσει υἱό. Καὶ θὰ τὸν
ὀνομάσεις Ἰωάννη. Καὶ θὰ δοκιμάσεις μεγάλη χαρὰ καὶ
ἀγαλλίαση. Πολλοὶ θὰ χαροῦν γιὰ τὴ γέννησή του, γιατὶ θὰ
εἶναι μεγάλος καὶ περιφανὴς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Θὰ λάβει ὅλο
τὸ πλήρωμα τῆς Θείας Χάριτος καὶ θὰ γεμίσει ἀπὸ τὰ
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν ἀκόμη θὰ κυοφορεῖται
στὴν κοιλία τῆς μητέρας του Ἐλισάβετ. Καὶ μὲ τὸ κήρυγμά του
θὰ ἐπιστρέψουν πολλοὶ Ἰσραηλῖτες στὴ γνώση τοῦ Ἀληθινοῦ
Θεοῦ, τοῦ Κυρίου αὐτῶν».
Ἀκούγοντας ἔκπληκτος ὁ Ζαχαρίας τὸ μήνυμα τοῦ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
Παρακαλοῦμε, ὅσους δέν ἔχουν ἀνανεώσει τήν
Συνεισφορά τους (Offering) πρός τήν Ἐκκλησία μας, νά μήν
λησμονήσουν αὐτή τους τήν ὑποχρέωση. Τό «Offering», πού
εἶναι $125 (ἀτομικό) καί $200 (οἰκογενειακό) τό χρόνο, σᾶς
δίνει τήν δυνατότητα, ἀφ’ ἑνός νά ὑποστηρίξετε οἰκονομικά τήν
ἑνορία σας καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐξυπηρετεῖσθε ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας γιά τίς πνευματικές σας ἀνάγκες καί τήν συμμετοχή σας
στά Ἱερά Μυστήρια. Τό «Offering» γίνεται ἐπίσης δεκτό σ’
ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
27 – 30
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ἀγγέλου, κατεπλάγη καὶ τὸν ἐρώτησε
γεμάτος ἀπορία: «Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
γίνει αὐτό; Καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ τὸ
γνωρίσω καὶ θὰ τὸ πιστέψω, ὅταν εἶμαι
γέροντας στὴν ἡλικία καὶ ἡ γυναίκα μου
ὑπέργηρη καὶ στείρα;». Τότε ὁ Ἄγγελος
τοῦ εἶπε: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Γαβριήλ, ποὺ
παρουσιάζομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ
ἀπέστειλε ὁ Θεὸς νὰ σοῦ φέρω αὐτὴ τὴ χαρμόσυνη ἀγγελία.
Καὶ ἰδού, ἐπειδὴ δὲν ἐπίστεψες στὰ λόγια μου, θὰ μείνεις
ἄλαλος μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἐκπληρωθοῦν ὅσα σοῦ
προανήγγειλα, δηλαδὴ μέχρι νὰ γεννηθεῖ ὁ Ἰωάννης».
Πράγματι ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα ὁ Ζαχαρίας ἔμεινε
βουβὸς καὶ ἄλαλος, ἕως ὅτου ἡ Ἐλισάβετ ἔτεκε τὸν Πρόδρομο.
Τὴν ὄγδοη ἡμέρα οἱ συγγενεῖς ἦλθαν γιὰ νὰ
ἐκτελέσουν τὴν περιτομὴ τοῦ παιδιοῦ καὶ ἤθελαν νὰ τὸ
ὀνομάσουν μὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του, Ζαχαρία. Ἀλλὰ ἡ
Ἐλισάβετ τοὺς εἶπε ὅτι θὰ ὀνομαστεῖ Ἰωάννης. Στὴν ἀπορία
τους, πῶς θὰ λάβει τὸ ὄνομα αὐτό, ἐπειδὴ κανένας ἀπὸ τοὺς
συγγενεῖς δὲν εἶχε τὸ ὄνομα αὐτό, ὁ Ζαχαρίας ἐζήτησε μία
μικρὴ πλάκα ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα: «Ἰωάννης
εἶναι τὸ ὄνομά του». Καὶ ἐξεπλάγησαν ὅλοι. Ὁ Ζαχαρίας δὲ
ἄνοιξε ἀμέσως τὸ στόμα του καὶ εὐλογοῦσε τὸν Θεὸ μέσα ἀπὸ
τὴν καρδιά του. Ὁ δὲ Ἰωάννης καθημερινὰ ἀναδεικνυόταν ὡς
ἔμψυχο ὄργανο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πλήρης τῶν
χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήλη κάθε ἀρετῆς καὶ
εὐσέβειας. Κατὰ τοὺς τελευταίους βυζαντινοὺς χρόνους, ἡ
ἑορτὴ αὐτὴ ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τοῦ Προδρόμου τῆς Πέτρας, μὲ
τὴν παρουσία τοῦ αὐτοκράτορος.

