ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν
αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν
ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν
αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς
εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς
τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει
αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε· τὸ οὐ
φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ
ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὁ
νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι
ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ ῾Ιησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε
πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ
νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων
κτήματα πολλά. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν
ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται
σωθῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ
ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά
ἐστι.
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.

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας
π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:
(718) 232-7358, στό (347) 586-2578.
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Κυριακή 26 Αὐγούστου 2012
Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς
Φανούριος ο Νεοφανής
Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου
Ο ένδοξος του Χριστού
μεγαλομάρτυς Φανούριος ιστορικά
δεν είναι γνωστός. Τον γνωρίσαμε
μετά από τυχαία εύρεση της εικόνας
του το δέκατο τέταρτο αιώνα στη
Ρόδο. Τότε την ανασκαφή παλαιών
οίκων στο νότιο μέρος του παλαιού
τείχους βρέθηκε αρχαίος ναός με
πολλές κατεστραμμένες εικόνες.
Μεταξύ αυτών βρέθηκε και αυτή του
αγίου Φανουρίου, στην οποία ο άγιος
εικονίζεται νεαρός στρατιώτης που
κρατεί στο δεξί χέρι σταυρό με αναμμένη λαμπάδα. Η εικόνα
περιβάλλεται από δώδεκα μαρτύρια.
Πολλοί έχουν συνδυάσει τη μνήμη του με
φανερώματα και τον θεωρούν ως τον άγιο που φανερώνει
χαμένα αντικείμενα ή κρυμμένα μυστικά. Και τούτο γιατί ο
άγιος έγινε γνωστός από την φανέρωση της εικόνας του. Ας
ευχηθούμε να φανερώσει ο μεγαλομάρτυς Φανούριος σε
όλους μας την αγάπη του Θεού, το λόγο του Ευαγγελίου Του,
το δρόμο της μετανοίας και της σωτηρίας μας.

Ἀποτομή Τιμίας Κεφαλῆς
Ἰωάννου Προδρόμου
«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν
σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ
Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ
ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα.
Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ
ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς
διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ
βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς
παράνομης συζύγου του
Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα
τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.
Ὁ Ἡρώδης, μὴ
ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους τοῦ
Προδρόμου, τὸν φυλάκισε. Σὲ
κάποια γιορτὴ ὅμως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρώδης
ὑποσχέθηκε μὲ ὅρκο νὰ δώσει στὴν κόρη τῆς Ἡρωδιάδος ὅτι
ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορός της. Τότε ἡ αἱμοβόρος
Ἡρωδιὰς εἶπε στὴν κόρη της νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι
τοῦ Ἰωάννη. Πράγμα ποὺ τελικὰ ἔγινε.
Ἔτσι, ὁ ἔνδοξος Πρόδρομος τοῦ Σωτῆρος θὰ
παραμένει στοὺς αἰῶνες ὑπόδειγμα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν
νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς
διαφθορᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες.
Καὶ νὰ τί λένε οἱ 24 πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκάλυψης
στὸν Θεὸ γιὰ τοὺς διεφθαρμένους: «ἦλθεν… ὁ καιρὸς τῶν
ἐθνῶν κριθῆναι… καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν’.
Ἦλθε, δηλαδή, ὁ καιρὸς τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ
κριθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ καταστρέψεις (Θεέ μου) ἐκείνους, ποὺ
μὲ τὴ διεφθαρμένη ζωὴ τους διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν
τὴν γῆ.
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος β’.
Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία
τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως
καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις
βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον.
Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω
καὶ τοὶς ἐν Ἅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα
τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας:
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Δευτέρα 27 Αὐγούστου
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ
8:30 – 10:30 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.
Τετάρτη 29 Αὐγούστου
ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
8:30 – 10:30 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.

Gospel Reading
12th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 19:16-26

At that time, a young man came up to Jesus, kneeling
and saying, "Good Teacher, what good deed must I do, to
have eternal life?" And he said to him, "Why do you call me
good? One there is who is good. If you would enter life, keep
the commandments." He said to him, "Which?" And Jesus
said, "You shall not kill, You shall not commit adultery, You
shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your
father and mother, and You shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All these I have observed;
what do I still lack?" Jesus said to him, "If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you
will have treasure in heaven; and come, follow me." When the
young man heard this he went away sorrowful; for he had
great possessions.
And Jesus said to his disciples, "Truly, I say to you, it
will be hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye
of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."
When the disciples heard this they were greatly astonished,
saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them
and said to them, "With men this is impossible, but with God
all things are possible."

