ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
8:30 – 11:30 π.μ.
7:00 μ.μ.

Γ’ ΝΗΣΔΙΩΝ - ΑΓΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΟΤ ΚΛΙΜΑΚΟ
ΟΡΘΡΟ, Θ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΚΑΣΑΝΤΚΣΙΚΟ ΔΠΔΡΙΝΟ
Θά πποζηῆ καί θά κηπύξει ηόν θεῖο
λόγο ὁ Πανοζιολογιώηαηορ
Ἀπχιμανδπίηηρ κ. Ἱεπόθεορ,
Καθηγούμενορ ηῆρ Ἱεπᾶρ
Παηπιαπχικῆρ Μονῆρ.

Σρίτη 16 ’Απριλίοσ
7:00 τό ἑσπέρας:

ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ
ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Σετάρτη 17 ’Απριλίοσ
7:00 τό ἑσπέρας:

Ο ΜΔΓΑ ΚΑΝΩΝ

Παρασκεσή 19 Ἀπριλίοσ
7:00 - 9:00 τό ἑσπέρας:
ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
8:30 – 11:30 π.μ.

Ο ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
Δ’ ΝΗΣΔΙΩΝ - ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΙΑ
ΟΡΘΡΟ, Θ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ὁ Ἱερός Ναός μας εἶναι ἀνοικτός κάθε Δεστέρα, Τετάρτη
καί Παρασκεσή 10:30 π.μ. - 1:30 μ.μ.
αὐηνῦ ἐπεξώησλ αὐηὸλ θαη᾿ ἰδίαλ, ὅηη ἡκεῖο νὐθ ἠδπλήζεκελ
ἐθβαιεῖλ αὐηό. θαὶ εἶπελ αὐηνῖο· ηνῦην ηὸ γέλνο ἐλ νὐδελὶ
δύλαηαη ἐμειζεῖλ εἰ κὴ ἐλ πξνζεπρῇ θαὶ λεζηείᾳ. Καὶ ἐθεῖζελ
ἐμειζόληεο παξεπνξεύνλην δηὰ ηῆο Γαιηιαίαο, θαὶ νὐθ ἤζειελ
ἵλα ηηο γλῷ· ἐδίδαζθε γὰξ ηνὺο καζεηὰο αὐηνῦ θαὶ ἔιεγελ
αὐηνῖο ὅηη ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ παξαδίδνηαη εἰο ρεῖξαο
ἀλζξώπσλ, θαὶ ἀπνθηελνῦζηλ αὐηόλ, θαὶ ἀπνθηαλζεὶο ηῇ ηξίηῃ
ἡκέξᾳ ἀλαζηήζεηαη.
Γιά κάθε πνεςμαηική ζαρ ἐξςπηπέηηζη
οἱ ἱεπεῖρ μαρ εἶναι ζηήν διαθέζή ζαρ ζηό (718) 232-7358
καί ζηά ηηλέθωνα: π. Μελέηιορ (347) 596-7980,
π. Χαπάλαμπορ (347) 586-2578

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH
Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou
1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204
Phone: (718) 232-7358

Ἡγούμενορ: ὁ Πανοζιολογιώηαηορ Ἀπσιμανδπίηηρ κ. Ἱεπόθεορ Ζασαπῆρ
Ἱεπεῖρ: π. Μελέηιορ Μποςγᾶρ, π. Χαπάλαμπορ Πολίηηρ

Γ’ Κσριακή τῶν Νηστειῶν
ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ "ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟ"
Τελ Κπξηαθή ενξηάδεηαη ή
κλήκε ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ,
ζπγγξαθέα ηεο «Κιίκαθνο», πνύ
ππήξμε θήξπθαο ηεο κεηαλνίαο θαη
ηεο λεζηείαο. Γελλήζεθε ζηελ
Παιαηζηίλε γύξσ ζην 523 θαη από
κηθξόο άξρηζε ηνπο αζθεηηθνύο
αγώλεο. Έγηλε Ηγνύκελνο ηεο Ί.
Μνλήο ηνπ Σηλά θαη ζπλέγξαςε
ηξηάθνληα ιόγνπο, ησλ νπνίσλ ό
θαζέλαο αλαθέξεηαη ζε κία αξεηή,
από ηηο επθνιόηεξεο πξνο ηηο
δπζθνιόηεξεο, αλαβηβάδνληαο ηνλ
άλζξσπν κε ζθαινπάηηα
πλεπκαηηθά ζε νπξάλην ύςνο. Γη' απηό ην ιόγν θαη ην

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
(Σελεσταῖοι Υαιρετισμοί)
Παρασκευή 19 Ἀπριλίου
7:00 - 9:00 μ.μ.

ζύγγξακκα νλνκάζηεθε Κιίκαμ ησλ αξεηώλ. Απεβίσζε ην
603.
Ή κλήκε ηνπ ενξηάδεηαη θαλνληθά ηελ 30ε Μαξηίνπ,
αιιά επαλαιακβάλεηαη ή ενξηή ηελ Γ’ Κπξηαθή ησλ Νεζηεηώλ,
δηόηη ή Δθθιεζία κ' απηό ηνλ ηξόπν καο πξνβάιιεη πξνο
κίκεζε έλα άλζξσπν ζαλ θαη εκάο, πνύ κε ηελ άζθεζε
έθζαζε ζε έθαηνληαπιαζίνλα θαξπνθνξία θαη αγηόηεηα.
Κπξίσο όκσο πξνβάιιεηαη ν Άγηνο Ισάλλεο δηόηη κεηά
ηηο ηξεηο βαζηθέο Κπξηαθέο ηεο Μεγ. Τεζζαξαθνζηήο, νη όπνηεο
καο δίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα δνγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πίζηεσο,
κε ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο νξζήο Λαηξείαο
ηνπ Θενύ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε πνύ δερόκαζηε από ηελ
παξνπζία ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ, ηελ ηέηαξηε αύηε Κπξηαθή
παξνπζηάδεηαη ή άιιε πιεπξά ηνπ ζέκαηνο ή κεζνδνινγηθή
ελεκέξσζε κε ην βηβιίν ηεο «Κιίκαθνο» θαη ή ζενινγηθή
θαηνρύξσζε ηεο εζσηεξηθήο αλαγελλήζεσο, πνύ
επηηπγράλεηαη κε ηελ αζθεηηθή θαη θαηαλπθηηθή δσή ηνπ
πηζηνύ, πνύ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν απηό ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ.
Γη' απηό δηαβάδεηαη ζηηο Μνλέο ηελ πεξίνδν απηή ή «Κιίκαθα».
Από ηή Γεπηέξα αξρίδεη ή πέκπηε εβδνκάδα ησλ
Νεζηεηώλ, ή όπνηα απνηειεί ην ιεηηνπξγηθό απνθνξύθσκα ηεο
Τεζζαξαθνζηήο. Γειαδή αύηε ή εβδνκάδα βαζηάδεη ην βάξνο
ηνπ ηέινπο θαη όρη ή έθηε, δηόηη αθνινπζεί ή Μεγ. Δβδνκάδα κε
ηηο ππθλέο, πξσί - βξάδπ θαη καθξέο Αθνινπζίεο ηεο.
Με «δηάθξηζε» δει. νη Άγηνη Παηέξεο πξόζζεζαλ ζ'
απηή ηελ εβδνκάδα δύν λέεο αθνινπζίεο: ην Μέγα Καλόλα θαη
ην Σάββαην ηνλ Αθάζηζην Όκλν, ώζηε ζην κεζνδηάζηεκα ηεο
έθηεο εβδνκάδαο λα ππάξμεη κηα ζρεηηθή κηθξή ιεηηνπξγηθή
αλάπαπια θαη αλάπαπζε ησλ πηζηώλ, γηα λα εηζέιζνπλ
«μεθνύξαζηνη» ζηε Μεγ. Δβδνκάδα.

Ο ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ
Τε Μεγ. Σαξαθνζηή, ζηηο 4 πξώηεο εβδνκάδεο, θάζε
Παξαζθεπή βξάδπ, άληερνύλ νη ζαπκάζηνη θαη
πξνζθηιέζηαηνη ζην ιαό καο Φαηξεηηζκνί ηεο Παλαγίαο.
Οιόθιεξνο ν Αθάζηζηνο Όκλνο ςάιιεηαη ζηνλ ξζξν
ηνπ Σαββάηνπ ηεο Δ' Κπξηαθήο ησλ Νεζηεηώλ, αιιά γηα
επθνιία ησλ πηζηώλ ηνλ ςάιινπκε απνβξαδίο (ηελ 5ε
Παξαζθεπή ηεο Τεζζαξαθνζηήο).
 «Αθάζηζηνο Όκλνο», ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε,
νλνκάζηεθε έηζη γηα ηνλ έμεο ιόγν: Τν έηνο 626 ή Κσλ/πνιε
πνιηνξθήζεθε ζπγρξόλσο από ηνπο Άβάξνπο (μεξά) θαη ηνπο

Πέξζεο (μεξά θαη ζάιαζζα) γηα κήλεο.  Απηνθξάηνξαο
Ηξάθιεηνο απνπζίαδε ζηελ Αζία.  θίλδπλνο πηώζεσο ηεο
Πόιεσο ήηαλ πνιύ κεγάινο. Σηελ άκπλα πξσηνζηάηεζε ν
Παηξηάξρεο Σέξγηνο. Έηζη νη ιίγνη καρεηέο καδί κε ηνλ Κιήξν
θαη ην ιαό δεηώληαο ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ (κε πξνζεπρέο θαη
Παξαθιήζεηο) θαη ζηεξίδνληαο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ
Πξνζηάηξηά ηνπο, ηελ «Υπέξκαρν Σηξαηεγό», ηελ Όπεξαγία
Θενηόθν, αληηζηέθνληαλ απεγλσζκέλα. Καη, σ ηνπ ζαύκαηνο,
έλαο θνβεξόο αλεκνζηξόβηινο θαηέζηξεςε ηα πινία ησλ
Πεξζώλ, κε απνηέιεζκα λα ιπζεί ή πνιηνξθία. Ή
Βαζηιεύνπζα εζώζε! (ήηαλ 8 Απγνύζηνπ). Τόηε «νξζνζηάδελ
όινο ν ιαόο» έςαιιε ηνλ Όκλν απηό, ν όπνηνο από ηόηε
νλνκάζηεθε Αθάζηζηνο. Τα ληθεηήξηα απνδόζεθαλ ζηελ
Πξνζηάηξηά ηεο Κσλ/πόιεσο, ηελ Όπεξαγία Θενηόθν, πνύ
πάληα ζθέπεη θαη πξνζηαηεύεη ην Έζλνο καο.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ
Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (9.17-31)

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἄλζξσπόο ηηο πξνζῆιζε ηῷ Ἰεζνῦ
ιέγσλ, δηδάζθαιε, ἤλεγθα ηὸλ πἱόλ κνπ πξόο ζε, ἔρνληα
πλεῦκα ἄιαινλ. θαὶ ὅπνπ ἂλ αὐηὸλ θαηαιάβῃ, ῥήζζεη αὐηόλ,
θαὶ ἀθξίδεη θαὶ ηξίδεη ηνὺο ὀδόληαο αὐηνῦ, θαὶ μεξαίλεηαη· θαὶ
εἶπνλ ηνῖο καζεηαῖο ζνπ ἵλα αὐηὸ ἐθβάισζη, θαὶ νὐθ
ἴζρπζαλ. ὁ δὲ ἀπνθξηζεὶο αὐηῷ ιέγεη· ὦ γελεὰ ἄπηζηνο, ἕσο
πόηε πξὸο ὑκᾶο ἔζνκαη; ἕσο πόηε ἀλέμνκαη ὑκῶλ; θέξεηε
αὐηὸλ πξόο κε. θαὶ ἤλεγθαλ αὐηὸλ πξὸο αὐηόλ. θαὶ ἰδὼλ αὐηὸλ
εὐζέσο ηὸ πλεῦκα ἐζπάξαμελ αὐηόλ, θαὶ πεζὼλ ἐπὶ ηῆο γῆο
ἐθπιίεην ἀθξίδσλ. θαὶ ἐπεξώηεζε ηὸλ παηέξα αὐηνῦ· πόζνο
ρξόλνο ἐζηὶλ ὡο ηνῦην γέγνλελ αὐηῷ; ὁ δὲ εἶπε· παηδηόζελ. θαὶ
πνιιάθηο αὐηὸλ θαὶ εἰο πῦξ ἔβαιε θαὶ εἰο ὕδαηα, ἵλα ἀπνιέζῃ
αὐηόλ· ἀιι᾿ εἴ ηη δύλαζαη, βνήζεζνλ ἡκῖλ ζπιαγρληζζεὶο ἐθ᾿
ἡκᾶο. ὁ δὲ ᾿Ιεζνῦο εἶπελ αὐηῷ ηὸ εἰ δύλαζαη πηζηεῦζαη, πάληα
δπλαηὰ ηῷ πηζηεύνληη. θαὶ εὐζέσο θξάμαο ὁ παηὴξ ηνῦ παηδίνπ
κεηὰ δαθξύσλ ἔιεγε· πηζηεύσ, θύξηε· βνήζεη κνπ ηῇ
ἀπηζηίᾳ. ἰδὼλ δὲ ὁ ᾿Ιεζνῦο ὅηη ἐπηζπληξέρεη ὄρινο, ἐπεηίκεζε
ηῷ πλεύκαηη ηῷ ἀθαζάξηῳ ιέγσλ αὐηῷ· ηὸ πλεῦκα ηὸ ἄιαινλ
θαὶ θσθόλ, ἐγώ ζνη ἐπηηάζζσ, ἔμειζε ἐμ αὐηνῦ θαὶ κεθέηη
εἰζέιζῃο εἰο αὐηόλ. θαὶ θξάμαλ θαὶ πνιιὰ ζπαξάμαλ αὐηὸλ
ἐμῆιζε, θαὶ ἐγέλεην ὡζεὶ λεθξόο, ὥζηε πνιινὺο ιέγεηλ ὅηη
ἀπέζαλελ. ὁ δὲ ᾿Ιεζνῦο θξαηήζαο αὐηὸλ ηῆο ρεηξὸο ἤγεηξελ
αὐηόλ, θαὶ ἀλέζηε. Καὶ εἰζειζόληα αὐηὸλ εἰο νἶθνλ νἱ καζεηαὶ

