ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ
Μυστήριο Ἁγίου Εὐχελαίου
Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης Ὁ Μυστικός Δεῖπνος

5:00 -7:00 μ.μ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

7:00 -8:00 μ.μ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ
Καλοῦνται οἱ πιστοί νά κοινωνήσουν κατά τήν
Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
8:30 -10:30 π.μ.
Ἀκολουθία Παθῶν.
Σά 12 Εὐαγγέλια
7:00 -10:30μ.μ.
τολισμός Ἐπιταφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ
Ἀποκαθήλωσις
3:00 - 4:00 μ.μ.
Ἀκολουθία Ἐπιταφίου & Περιφορά
(ἔξοδος Ἐπιταφίου: 9:15 μ.μ.)
7:00 - 10:30 μ.μ.
MΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ
Καλοῦνται οἱ πιστοί νά κοινωνήσουν κατά τήν
Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἑσπερινός Ἀναστάσεως καί Θεία
Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
8:30 -10:30 π.μ
ΑΓΙΟ ΠΑΧΑ
Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως
Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως

11:00 μ.μ.- 12:00
12:00 -1:30 π.μ

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ
Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης

11:00 π.μ.- 12 μεσ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ὁ Ἱερός Ναός μας εἶναι ἀνοικτός κάθε Δεστέρα, Τετάρτη
καί Παρασκεσή 10:30 π.μ. - 1:30 μ.μ.
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

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

E’ Κσριακή τῶν Νηστειῶν

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
Σην Κυριακή αυτή τιμάται
ή Όσία Μαρία ή Αιγύπτια, πού
παρ' ότι εορτάζεται την 1η
Απριλίου, προβάλλεται σήμερα
προς διέγερση των ράθυμων και
αμαρτωλών σε μετάνοια.
Από 12 χρονών ή Μαρία
άρχισε να ζει άσωτα. Όταν στα 29
της χρόνια πήγε στους Αγίους
Σόπους για προσκύνηση του
Σιμίου ταυρού, δεν κατάφερε να
εισέλθει στο Ναό, όπως όλοι οι
άλλοι, επειδή αισθανόταν μία αόρατη δύναμη να την
εμποδίζει. Σότε συναισθάνθηκε την άμαρτωλότητά της
και υποσχέθηκε ν' αλλάξει ζωή. Έτσι με τη βοήθεια της
Παναγίας προσκύνησε τον Σίμιο ταυρό και άνεχώρησε
για την έρημο, πέραν του Ιορδάνου, οπού έζησε αλλά 47 (!)
χρόνια. Σα πρώτα 17 με πολλούς πειρασμούς και
δυσκολίες, ενώ τα λοιπά 30 σαν επίγειος άγγελος! Από τα
λίγα πού μάθαμε από τον Άγιο Ζωσιμά πού την
ανακάλυψε το 46ο έτος διαμονής της στην έρημο και την

επόμενη χρονιά την κοινώνησε, γνωρίζουμε ότι σ' όλα
αυτά τα χρόνια δε συνάντησε άνθρωπο και ζούσε με τα
θηρία. Αν και αγράμματη τελείως, γνώριζε άπ' έξω την
Άγία Γραφή, ίκανώθηκε να γράφει, να περπατά επάνω στα
ύδατα, να μετακινείται αστραπιαία σαν πνεύμα και
προικίσθηκε με το διορατικό χάρισμα. Ένα χρόνο μετά τη
Θ. Μετάληψη της, ό Άγιος Ζωσιμάς την βρήκε πλησίον της
σπηλιάς της νεκρή και δίπλα της γραμμένα: «Αββα
Ζωσιμά, θάψον ώδε το σώμα της αθλίας Μαρίας.
Απέθαναν την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινώνησα των
Άχραντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού». Αυτά έγιναν το
378, ή κατ' άλλους το 437.
Ή Όσία Μαρία, μαζί με την Όσία Πελαγία, τον
Όσιο Μωϋσή τον Αιθίοπα, τον Ιερό Αυγουστίνο και
άλλους, είναι ζωντανά παραδείγματα της δυνάμεως της
μετανοίας. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Μπορούμε να
γίνουμε, με τη δύναμη της χάρης του Θεού κατάλευκοι ως
Άγγελοι, αρκεί να μετανοήσουμε, όπως ή Όσία Μαρία.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ

καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται.
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου
καὶ ᾿Ιωάννου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει
αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς
ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς
ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ
γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ
διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
πολλῶν.

ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΔKΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ
ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ
8:30 – 11:30 π.μ.
Σρίτη 23 ’Απριλίοσ
7:00 τό ἑσπέρας:

Δ’ ΝΗΣΔΙΩΝ - ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΙΑ
ΟΡΘΡΟ, Θ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΜΔΝΗ
ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (10.32-45 )
Σῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν
τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ
ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι
καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν
θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ
᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ
ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε
ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν
σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ
᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι
βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν
Μεγάλης Ἑβδομάδος
ΑΒΒΑΣΟ ΣΟΤ ΛΑΖΑΡΟΤ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

8:30 -10:30 π.μ.

ΚΤΡIΑΚΗ ΣΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Γεῦμα μέ βακαλάο
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

8:30 π.μ.–12:00
12:00 μ.μ
7:00 -8:30 μ.μ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

7:00 -8:30 μ.μ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΡΙΣΗ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
Σροπάριο Κασσιανῆς

7:00 -8:30 μ.μ

