
healed on the sabbath, said to the people, "There 
are six days on which work ought to be done; 
come on those days and be healed, and not on the 
sabbath day." Then the Lord answered him, "You 
hypocrites! Does not each of you on the sabbath 
untie his ox or his donkey from the manger, and 
lead it away to water it? And ought not this woman, 
a daughter of Abraham whom Satan bound for 
eighteen years, be loosed from this bond on the 
sabbath day?" As he said this, all his adversaries 
were put to shame; and all the people rejoiced at all the glorious 
things that were done by him.  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Ι΄ ΛΟΥΚΑ (ιγ’ 10-17)   

  

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν 
ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα 
καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ 
παντελές.ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· 
γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· 
καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν 
ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη 
οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ 
οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν 
ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς 
ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο 
πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.  

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

(718) 232-7358,   στό  (347) 586-2578. 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  

ΣΤΗΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  
 

κάθε Τρίτη  

7:00 - 8:00 μ.μ. 

 

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 απλότητά του 
και το έμπρακτο 44ενδιαφέρον του που συνοδευόταν πολλές φορές 
και από θαυματουργικές ενέργειες. 

 

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 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς  
 

Ἱερεύς: π. Χαράλαμπος Πολίτης  

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
  

TEΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
 

8:30 -10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.  



 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  
συνέσφιξεν εις την δεξιάν ενώπιον του ματαιόφρονος Αρείου και ...ω 
του θαύματος! άνωθεν εξεπήδησε πυρ, κάτωθεν έρρευσεν ύδωρ, εις 
δε την κλειστήν παλάμην απέμεινεν ο χους, τρία συστατικά 
αχωρίστως ηνωμένα εις την μίαν κέραμον» 
 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. 

 
 

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.  
 

 

SUNDAY GOSPEL  
10th Sunday of Luke  

The Gospel of Luke 13:10-17 
 

 At that time, Jesus was teaching in one of the synagogues 
on the sabbath. And there was a woman who had a spirit of infirmity 
for eighteen years; she was bent over and could not fully straighten 
herself. And when Jesus saw her, he called her and said to her, 
"Woman, you are freed from your infirmity." And he laid his hands 
upon her, and immediately she was made straight, and she praised 
God. But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had 

H  IΕΡΑ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ  ΜΟΝΗ  

Σας Προσκαλεί  

το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012,  στις 7:00 μ.μ.  
ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ» 

Ομιλητής: 

ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ιερόθεος Ζαχαρής, 

Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής   
 

Στήν Αίθουσα του  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
27-09 Crescent Street, Astoria, NY 11102,  (718) 626-5111 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 


