ΠΑPAΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κάθε Τρίτη: 7:00 τό ἑσπέρας
married a wife, and therefore I cannot come.' So the servant came and
reported this to his master. Then the householder in anger said to his
servant, 'Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in
the poor and maimed and blind and lame.' And the servant said, 'Sir,
what you commanded has been done, and there is still room.' And the
master said to the servant, 'Go out to the highways and hedges, and
compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you,
none of those men who were invited shall taste my banquet. For many
are called, but few are chosen.'

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατὰ Λουκᾶν ιδ’:16-24, Ματθ. κβ’:14
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε
πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ
δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά
ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ
πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην
ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος
εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά·
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ
τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενό-μενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε
τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς
πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς
εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι
τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς
καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. λέγω
γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου
τοῦ δείπνου. Πολλοί γὰρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί.
Please visit our new website at www.StNicholasMetohion.org

ΩΡΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή:
Τρίτη, Πέμπτη:

9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
1:00 - 5:00 μ.μ.

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση οἱ ἱερεῖς μας
π. Χαράλαμπος καί π. Δημήτριος εἶναι στήν διαθέσή σας,
μ’ ἕνα ἀπλό τηλεφώνημά σας στόν Ναό μας: (718) 232-7358,
στά (347) 586-2578 (π. Χαράλαμπος)
ἤ (917) 860-9290 (π. Δημήτριος).
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Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Ο Άγιος Σπυρίδων
12 Δεκεμβρίου
Ο άγιος Σπυρίδων επίσκοπος
Τριμυθούντος, ο θαυματουργός καταγόταν
από την Κύπρο και έζησε κατά τον 4ο μ.Χ.
αιώνα, στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου και
του υιού του Κωνσταντίνου. Μόρφωση
γραμματική δεν είχε και αρχικά ήταν βοσκός
προβάτων. Ήταν προικισμένος με πολλές
αρετές, απλός στους τρόπους, ταπεινός,
πράος, ελεήμονας και πολύ φιλόξενος.
Νυμφεύτηκε και απέκτησε θυγατέρα, Ειρήνη στο όνομα.
Μετά το θάνατο της συζύγου του, λόγω των πολλών αρετών
του και της αγιότητας του βίου του, χειροτονήθηκε επίσκοπος
Τριμυθούντος Κύπρου και έτσι έγινε ποιμένας λογικών προβάτων.
Αναδείχτηκε αληθινός ποιμένας και όλο το ποίμνιό του τον σεβόταν
εξαιρετικά, καθώς μάλιστα έβλεπε τον ήπιο χαρακτήρα του, την

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8:30 - 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8:30 - 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Ο Αγιος Ελευθέριος
15 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε
στην Ελλάδα και έζησε τον 2o αιώνα μ. Χ.
Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο
Σεπτίνος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα,
ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του
Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και
φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία.
Διακαής πόθος της Ανθίας ήταν
να επισκεφτεί τη Ρώμη, που τα χώματά
της είχαν βαφτεί με το αίμα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Κάποτε, λοιπόν, αποφάσισε και πήγε. Μαζί πήρε και το νεαρό γιό
της Ελευθέριο. Ο επίσκοπος Ρώμης, όταν είδε τον Ελευθέριο
εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και το αγνό
ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του.
Μετά από λίγα χρόνια τον χειροτόνησε διάκονο και
έπειτα ιερέα. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο
για τη διδαχή του ποιμνίου του, και σε έργα φιλανθρωπίας.
Γι’ αυτό και το έτος 182 μ. Χ., με κοινή ψήφο κλήρου και λαού,
ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης. Η φήμη της αρετής
του έφτασε μέχρι τη Βρεττανία.
Έτσι, ο βασιλιάς αυτής Λούκιος έγραψε επιστολή στον
Ελευθέριο και του δήλωνε ότι αυτός και ο λαός του επιθυμούσαν
να γίνουν χριστιανοί. Ο Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε,
στέλνοντας δύο εκπαιδευμένους στην πίστη άνδρες, που
κατήχησαν και βάπτισαν χριστιανούς τον Λούκιο με το λαό του.
Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος εξήγειρε διωγμό κατά των
χριστιανών, ο Ελευθέριος τον έλεγξε θαρραλέα. Τότε διατάχθηκε ο
μαρτυρικός θάνατός του, μαζί με τη μητέρα του Ανθία.
Έτσι ο Άγιος Ελευθέριος πέρασε «εις την ελευθερίαν της
δόξης των τέκνων του Θεού». Δηλαδή στην ελευθερία της ένδοξης
κατάστασης των παιδιών του Θεού.

απλότητά του και το έμπρακτο ενδιαφέρον του που συνοδευόταν
πολλές φορές και από θαυματουργικές ενέργειες.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 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 Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ο Σπυρίδων έλαβε μέρος
στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο που
έγινε στη Νίκαια της Μ. Ασίας το
325 και αποστόμωσε με τα απλά
του λόγια τους οπαδούς του Αρείου,
που είχαν μεγάλη ιδέα για τη σοφία
τους. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει
πως «όταν εν τη Α’ Οικουμενική
Σύνοδο συνεζητείτο το
τρισυπόστατον του Θεού, ο
απλοϊκός αλλ’ ευσεβέστατος ανήρ
ήρπασεν εν κεραμίδιον, το
ΤΟ ΙΕΡΟ
συνέσφιξεν εις την δεξιάν ενώπιον
του ματαιόφρονος Αρείου και ...ω
ΣΑΡΑΝΤΑτου θαύματος! άνωθεν εξεπήδησε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
πυρ, κάτωθεν έρρευσεν ύδωρ, εις
δε την κλειστήν παλάμην απέμεινεν
κάθε βράδυ
ο χους, τρία συστατικά αχωρίστως
8:00 –10:00 μ.μ.
ηνωμένα εις την μίαν κέραμον»
Θεία Λειτουργία
Ο Άγιος Σπυρίδων δεν
ήταν μόνο ομολογητής ήταν και
θαυματουργός. Τα θαύματα του αγίου συνεχίζει να επιτελεί το ιερό
του λείψανο, το οποίο για πολλά χρόνια βρισκόταν στην πατρίδα του
την Κύπρο. Κατά τα μέσα όμως του 7ου αιώνα, λόγω των
βαρβαρικών επιδρομών, μεταφέρθηκε στην Κων/πολη. Λίγο πριν
από την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους ο ιερέας Γεώργιος
Καλοχαιρέτης βλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η Πόλη έλαβε
από το ναό, όπου υπηρετούσε, τα λείψανα του αγίου Σπυρίδωνα και
της αγίας Θεοδώρας, της αυτοκράτειρας, και μέσω της Σεβρίας
έφτασε στην Άρτα και από εκεί κατέληξε στην Κέρκυρα κατά το έτος
1460.
Το ιερό λείψανο του αγίου Σπυρίδωνα, μολονότι έχουν
περάσει 1500 και πλέον χρόνια από το θάνατό του, σώζεται
ολόσωμο, διατηρώντας και αυτή ακόμη την ελαστικότητα του
δέρματος και εξακολουθώντας και σήμερα να είναι πηγή θαυμάτων
για τους πιστούς. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 12 Δεκεμβρίου.

THE SUNDAY GOSPEL
11th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 14:16-24; Matthew 22:14
The Lord said this parable: "A man once gave a great banquet, and invited many; and at the time of the banquet he sent his servant to say to those who had been invited, 'Come; for all is now ready.'
But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have
bought a field, and I go out and see it; I pray you, have me excused.'
And another said, 'I have bought five yoke of oxen, and I must go to
examine them; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have

