
ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, 
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ 
συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ 
φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν 
σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ 
σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν 
αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις 
ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ 
συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! ἔδει οὖν 
σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς 
τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην 
ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ᾿ 
αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ 

δέκα τάλαντα. τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ 
περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

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

 

Η ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ  
ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  

σας προσκαλεί 
 

ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 
στις 12:30 τό μεσημέρι,  

στό «ΣΤΑΘΑΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ», 22-51 29 Street, Astoria, NY 
 

ΓΕΥΜΑ με Ελληνική Μουσική και  
Παραδοσιακούς Ελληνικούς Χορούς 

 

Θά τιμηθεί η Διευθύντρια των Ελληνικών Σχολείων  
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου κ. Βασιλική Φιλιώτη. 

 

Μουσική από τον  
DJ Σταμάτη Τσιλίμο. 

 

 

Γιά εισιτήρια και κρατήσεις θέσεων,  
παρακαλούμε επικοινωνήστε  

στο (718) 626-6225. 

ΕΙΣΟΔΟΣ:  

$50.00 τό άτομο 

$25.00, παιδιά 12-16 ετών  

Δωρεάν παιδιά κάτω των 12 

 

Ο Άγιος  
Ιερομάρτυς Χαράλαμπος   

 

 

 Ο Αγιος Χαράλαμπος ήταν 
Ιερέας στη Μαγνησία της Μ. Ασίας. Ή 
ζωή του ήταν μια συνεχής υπηρεσία 
αφοσίωσης στο Χριστό και αγάπης 
προς τον πλησίον. Όταν το 198 ό 
Σεπτίμιος Σεβήρος εξαπέλυσε 
διωγμό κατά των Χριστιανών, ό 
έπαρχος Λουκιανός έφερε μπροστά 
του το Χαράλαμπο και τον απείλησε 
ότι θα τον βασάνιζε πολύ σκληρά, για 
να αρνηθεί το Χριστό. Ό γέροντας 
Ιερέας χαμογέλασε και απάντησε: 
"Εμείς οι χριστιανοί, είμαστε 
εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους, όπως οι 
γενναίοι στρατιώτες δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο 
κρεβάτι, αλλά τον δοξασμένο της μάχης. Σε μένα υπάρχουν τα 
γηρατειά, αλλά να μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες 
το πάν είναι ή ψυχή, ή αποφασιστικότητα, ή αυταπάρνηση. 
Αυτά δεν πέφτουν με την ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθηρά 
και νέα. Αμφιβάλλεις, έπαρχε; Δοκίμασε. Και θα δεις ότι με τη 
χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού θα κουρασθούν όλοι οι 
ακμαίοι δήμιοι σου , χωρίς ό ιερέας Χαράλαμπος να ζητήσει 
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την επιείκεια σου". Εκνευρισμένος από τα λόγια αυτά ό 
έπαρχος, διατάζει και τον γδέρνουν ζωντανό. Αυτός, όμως, 
αντί να σπαράζει από τον πόνο, δοξολογούσε το Θεό για την 
αντοχή πού του έδινε. Τότε πολλοί δήμιοι, πού έβλεπαν αυτό 
το θαύμα, πίστεψαν στο Χριστό. Φοβισμένος ό έπαρχος τον 
άφησε ελεύθερο.  
 Αργότερα ό ίδιος ό Σεβήρος, μη μπορώντας να τα 
βγάλει πέρα μαζί του, τον αποκεφάλισε σε ηλικία 113 ετών. 

 
 

SUNDAY GOSPEL 
 

16th Sunday of Matthew  
The Gospel of Matthew 25:14-30  

 
 
 

 The Lord said this parable: "A man going on a 
journey called his servants and entrusted to them his 

property; to one he gave five talents, to an-
other two, to another one, to each according 

to his ability. Then he went away. He who 
had received the five talents went at 
once and traded with them; and he 

made five talents more. So also, he who 
had the two talents made two talents more. 

But he who had received the one talent went and dug in the 
ground and hid his master's money. Now after a long time the 
master of those servants came and settled accounts with 
them. And he who had received the five talents came forward, 
bringing five talents more, saying, 'Master, you delivered to 
me five talents; here I have made five talents more.' His mas-
ter said to him, 'Well done, good and faithful servant; you have 
been faithful over a little, I will set you over much; enter into 
the joy of your master.' And he also who had the two talents 
came forward, saying, 'Master, you delivered to me two tal-
ents; here I have made two talents more.' His master said to 
him, 'Well done, good and faithful servant; you have been 
faithful over a little, I will set you over much; enter into the joy 
of your master.' He also who had received the one talent 
came forward, saying, 'Master, I knew you to be a hard man, 
reaping where you did not sow, and gathering where you did 
not winnow; so I was afraid, and I went and hid your talent in 
the ground. Here you have what is yours.' But his master an-
swered him, 'You wicked and slothful servant! You knew that I 
reap where I have not sowed, and gather where I have not 
winnowed? Then you ought to have invested my money with 

the bankers, and at my coming I should have received what 
was my own with interest. So take the talent from him, and 
give it to him who has the ten talents. For to every one who 
has will more be given, and he will have abundance; but from 
him who has not, even what he has will be taken away. And 
cast the worthless servant into the outer darkness; there men 
will weep and gnash their teeth." As he said these things he 
cried out: "He who has ears to hear, let him hear!"  

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον κε’:14-30 
 

 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπος 
ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν 
αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, 
ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ 
ἀπεδήμησεν εὐθέως. πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε 
τάλαντα. ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα 
δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ 
ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. μετὰ δὲ χρόνον 
πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾿ 
αὐτῶν λόγον. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά 
μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ 
αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! 
ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς 
τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 
τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε 
ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος 
αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ 
πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 
σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε· 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  

ΣΤΗΝ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  
 

κάθε Τρίτη  

7:00 - 8:00 μ.μ. 


