Saint Cyril,
Patriarch of Alexandria
January 18

Saint Cyril was also from
Alexandria, born about the year
376. He was the nephew of Theophilus, Patriarch of Alexandria,
who also instructed the Saint in
his youth. Having first spent much
time with the monks in Nitria, he
later became the successor to his
uncle's throne in 412. In 429, when
Cyril heard tidings of the teachings of the new Patriarch of Constantinople, Nestorius, he began
attempting through private letters
to bring Nestorius to renounce his
heretical teaching about the Incarnation. When the heresiarch did not repent, Saint Cyril, together with Pope Celestine of Rome, led the Orthodox opposition to his error.
Saint Cyril presided over the Third Ecumenical Council of
the 200 Holy Fathers in the year 431, who gathered in
Ephesus under Saint Theodosius the Younger. At this
Council, by his most wise words, he put to shame and
convicted the impious doctrine of Nestorius, who, although he was in town, refused to appear before Cyril.
Saint Cyril, besides overthrowing the error of Nestorius,
has left to the Church full commentaries on the Gospels
of Luke and John. Having shepherded the Church of
Christ for thirty-two years, he reposed in 444.
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Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
Ο Μέγας Αντώνιος
17 Ιανουαρίου
Γεννήθηκε το 251 στην
Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και
ενάρετους γονείς, τους οποίους
έχασε σε νεαρή ηλικία.
Συγκεντρώνει όμως την
προσοχή του στην μυστική
θεωρία των μοναχών της ερήμου
και στην φροντίδα της μικρής
αδελφής του. Γρήγορα
αποφασίζει να εγκαταλείψει τα
εγκόσμια και αναχωρεί για την
έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε
την μικρότερη αδελφή του και
μοίρασε την μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς
της περιοχής του. Στην έρημο παίδευσε την ψυχή του και
τιθάσευσε τα πάθη του φθάνοντας στα ανώτατα όρια της
άσκησης ώστε η ψυχή του αγίου μπορούσε να εξέρχεται
του σώματός του ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Γίνεται το
πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην
έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν.
Παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό
σε ηλικία 105 ετών.

Ο Μέγας Αθανάσιος
18 Ιανουαρίου
Γεννήθηκε το 295 από
φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς,
γεγονός που του στέρησε τη
δυνατότητα για ανώτερες
σπουδές. Όμως ο πανάγαθος
Θεός τον προίκισε με πλούσια
πνευματικά προσόντα. Λαμβάνει
τη στοιχειώδη εκπαίδευση και
στη συνέχεια μελετά μόνος του
για να φθάσει σε υψηλότατα
επίπεδα γνώσης και σοφίας. Από
πολύ νέος έδειξε την κλίση του
προς την Εκκλησία. 25 ετών χειροτονείται διάκονος από
τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο
ακολουθεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, στη Νίκαια
της Βιθυνίας. Αναδεικνύεται πρωτεργάτης στην καταδίκη
της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου.
Το 328 και σε ηλικία 33 ετών εκλέγεται
πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή
αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των
αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην
μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό,
κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες
ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν,
καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός
του Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον δ’:12-17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὅτι ᾽Ιωάννης
παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Καὶ καταλιπὼν
τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ· ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾽Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν
τοῦ ᾽Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,ὁ λαὸς ὁ καθήμενος
ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ
καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾽Απὸ τότε ἤρξατο
ὁ ᾽Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
κάθε Τρίτη
7:00 - 8:00 μ.μ.
ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17 IANΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8:30 -10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 IANΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
8:30 -10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία.
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

SUNDAY GOSPEL
Sunday after Epiphany
The Reading is from Matthew 4:12-17
At that time, Jesus heard that
John had been arrested, He withdrew
into Galilee; and leaving Nazareth He
went and dwelt in Capernaum by the
sea, in the territory of Zebulun and
Naphtali, that what was spoken by the
prophet Isaiah might be fulfilled: "The
land of Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan,
Galilee of the Gentiles, the people who
sat in darkness have seen a great light,
and for those who sat in the region and
shadow of death light has dawned." From that time Jesus
began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of
heaven is at hand."

