ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου: 7:00 τό ἑσπέρας

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
8:30 - 10:00 το πρωί (Δεν τελεῖται Θ. Λειτουργία)

1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
8:30 - 10:00 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Phone:(718) 232-7358 E-mail:StNicholas@StNicholasMetohion.org
Web: www.StNicholasMetohion.org

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
8:30 - 10:00 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Ἱερεῖς: π. Χαράλαμπος Πολίτης, π. Δημήτριος Πανέτας

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8:30 - 10:00 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἑσπερινός: 6:00 μ.μ.

Μπροστa στα Χριστοyγεννα
του Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8:30 - 11:00 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία,
Δοξολογία γιά τό Νέον Ἔτος.

Μπροστά στα Χριστούγεννα και με πολλές σκέψεις να
τρέχουν στο μυαλό μας για κρίσεις, διακρίσεις, επικρίσεις, συγκρίσεις,
κατακρίσεις, επαναφέρω στην μνήμη ένα περιστατικό από την ζωή
του αγωνιστή του ’21 Νικηταρά, που μας διδάσκει μεγαλόφωνα στην
σημερινή παγκόσμια κατάσταση.
Η φτώχεια του σχεδόν τυφλού, στα χρόνια της ελεύθερης
Ελλάδος, στρατηγού ήταν τόση, ώστε δεν είχε χρήματα ούτε για να

και τη Θεία Μετάληψη. Κανένα Μυστήριο δεν αναιρεί το άλλο, ούτε το
υποκαθιστά. Για τον λόγο αυτό καλό μεν είναι να τελείται το Ευχέλαιο,
με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί Εξομολόγηση και θα
ακολουθήσει Μετάληψη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Please visit our new website at
www.StNicholasMetohion.org

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8:00 - 11:00 τό πρωί
ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

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).

αγοράσει ψωμί για την άρρωστη γυναίκα του. Το χειρότερο ὄμως ήταν
πως τον είχαν ξεχάσει όλοι, κι ας διαδιδόταν η κατάστασή του από
στόμα σε στόμα. Αυτό έφθασε και στα αυτιά πρέσβη Μεγάλης
Δύναμης, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την κυβέρνησή του.
Έτσι κάποια στιγμή απεσταλμένος της πρεσβείας βρέθηκε
στη θέση που ζητιάνευε ο στρατηγός. Μόλις ο Νικηταράς αντιλήφθηκε
ποιος ήταν, μάζεψε αμέσως το απλωμένο του χέρι!
— Τι κάνετε στρατηγέ μου; Ρώτησε ο απεσταλμένος.
— Απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα! Απάντησε περήφανα
ο ήρωας.
— Μα εδώ την απολαμβάνετε καθισμένος στο δρόμο;
— Η πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη για να ζω καλά,
αλλά εγώ έρχομαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο
κόσμος, αντέτεινε ο άνθρωπος που αγαπούσε την πατρίδα
για την οποία αγωνίστηκε.
Είδε και απόειδε ο ξένος και γύρισε να φύγει χαιρετώντας
ευγενικά. Φεύγοντας όμως, άφησε να του πέσει ένα πουγκί με χρυσές
λίρες ώστε να μην προσβάλει τον πάμφτωχο στρατηγό. Ο Νικηταράς
άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγκί το ψηλάφισε και φώναξε στον ξένο.
— Σου έπεσε το πουγκί σου. Πάρτο για να μην το βρει κανείς
και το χάσεις!
Τι θέλω να πώ, θέτοντας τη μνήμη μας μπροστα σ΄αυτό το
περιστατικό. Μα τίποτα άλλο αδελφοί μου, εκτός από το ότι θα πρέπει
όλοι μας να έχουμε την αυτή συμπεριφορά με τον γέροντα Στρατηγό.
Δηλαδή ανοχή στα κακά έργα των ανθρώπων και αγώνα για να
σταθούμε εμείς με αξιοπρέπεια. Εμείς θ’ αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν
ήταν εγωισμός η πράξη του Στρατηγού, αλλά αγάπη προς τα ιερά και
τα όσια της πατρίδος.
Σήμερα ζούμε εν αγωνία για το αύριο, αναζητώντας
υπευθύνους για τα προβλήματα μας. Για να τους κρίνουμε και να τους
κατακρίνουμε, γιατί λέμε ότι κατέστρεψαν το μέλλον μας. Ο Χριστός
όμως μας υπέδειξε το δός υμίν σήμερον και η Εκκλησία αρκετές μέρες
μας προτρέπει να υψωθούμε από τα γήινα στα ουράνια, να
εγκαταλείψουμε τα μάταια με τις μικρότητες του πεπερασμένου, και να
ποθήσουμε τα αιώνια. “Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ
ουρανών, απαντήσατε, Χριστός επί γης, υψώθητε...”. Και εμείς αντί να
υψωθούμε, μένουμε προσδεδεμένοι στην κακομοιρία της
καθημερινότητας, με μίση, με αλληλοσπαραγμούς, με πολέμους, με
απάτες, με κάθε λογής προσβολή του Θεού και της δημιουργίας Του.
Μπροστά στα Χριστούγεννα λοιπόν αδελφοί μου, και ας μη
μείνουμε μόνο στην εξωτερική προετοιμασία. Γλυκά φώτα και
κάλαντα. Ας ευπρεπίσουμε την καρδιά μας με την αγάπη και τη
μετάνοια. Ας ετοιμασθούμε κατάλληλα μ΄εξομολόγηση, νηστεία και
προσευχή, για να κοινωνήσουμε τον Χριστό που θα γεννηθεί και
φέτος στην φάτνη της κάθε καρδιάς. Ας δούμε τα κακά των άλλων,
όπως ο Στρατηγός Νικηταράς, που δεν κακολόγησε, δεν
μεμψημίρησε, δεν παραπονέθηκε, δέν κατέκρινε. Ας γίνουμε οι
διαφορετικοί από τους πολλούς και ας σκεφτούμε τους φτωχούς, τους
μοναχικούς, τους γέροντες γονείς μας, τους αδελφούς μας που

ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
κάθε βράδυ
8:00 –10:00 μ.μ. Θεία Λειτουργία
είμαστε σε αμάχη, και ας τρέξουμε κοντά τους, όπως ο Χριστός
τρέχει και πάλι κοντά μας από αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ, όσο κι
αν τον αρνούμαστε, όσο κι αν τον προσβάλουμε, όσο κι αν τον
ξεχνούμε.
Ας ανοίξουμε την αγκαλία μας αδελφοί και ας γιορτάσουμε
Χριστούγεννα με Χριστό μέσα στην Εκκλησία, με Θεία Λειτουργία και
Θεία Μετάληψη, μέσα στην κοινωνία, με συγχώρεση και
φιλανθρωπία, μέσα στον εαυτό μας με αυτομεμψία και διόρθωση.
Ελάτε αδελφοί μου, ο Χριστός γεννιέται για όλους και μας
περιμένει να τον συναντήσουμε στην φάτνη του Αγίου Ποτηρίου.
Ελάτε, μας περιμένει όλους την άλλη Κυριακή.
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
Το ιερόν Μυστήριον του Ευχελαίου
είναι το Μυστήριο της ιάσεως, δηλ. της
θεραπείας της ψυχής και του σώματος. Ο
Απόστολος
Ιάκωβος ο Αδελφόθεος,
αναφέρει πώς εάν κάποιος είναι ασθενής, να
προσκαλεί τους πρεσβυτέρους της
Εκκλησίας, προκειμένου να προσευχηθούν
και να τον αλείψουν με λάδι εις το όνομα του
Κυρίου. Και η ευχή του ελαίου, δηλ. το
αγιασμένο λάδι που διαβάζεται από τους πρεσβυτέρους και με τις
ευχές τους, "σώζει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν" (Καθολ. Επιστ.
Ιακώβου 5, 15).
Το ιερόν Μυστήριο του Ευχελαίου τελείται στο ναό, μπορεί
όμως να τελεσθεί και στις κατ' οίκον Εκκλησίες των πιστών, στα σπίτια
τους. Κυρίως τελείται όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Πολλοί
άνθρωποι και μάλιστα πιστοί ενώ ασθενούν, εξαντλούν πρώτα όλες
τις ιατρικές μεθόδους, ξεχνώντας την άνωθεν Θεϊκή επέμβαση, τον εν
Τριάδι Θεό μας, δηλ. δεν ξεκινούν πρώτα από το Θεό, αλλά από τους
ανθρώπους, που και οι ίδιοι έχουν ανάγκη πρωτίστως το Θεό και
δευτερευόντως τις γνώσεις τους. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς το
αναγνωρίζουν, λέγοντας από εδώ και πέρα ο Θεός.
Η αγία μας
Εκκλησία δεν απορρίπτει καμμιά μέθοδο της επιστημονικής ιατρικής.
Την επιστήμη την ευλογεί, και την δέχεται ως γνώση που έδωσε ο
Θεός στους ανθρώπους.
Πολλοί πιστοί τελούν από ευλάβεια το Ιερόν Ευχέλαιον δύο
και τρεις φορές το χρόνο, εν όψει μάλιστα των μεγάλων εορτών της
χριστιανοσύνης, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο και
άλλοτε. Η συνήθεια αυτή είναι καλή κι ευλογημένη, εφ' όσον δεν
αμελούν πρωτίστως και το μυστήριο της μετανοίας - εξομολογήσεως

