ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ στις 7:00 το εσπέρας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH
Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou
1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τήν ἑπόμενη Κυριακή 22 Ἰανουαρίου, ἀμέσως μετά τό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας, θά γίνη
ἡ Κοπή τῆς ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.
Θά ἀκολουθήσει δεξίωση, στήν ὁποία ὅλοι προσκαλεῖσθε.

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῆς πρώτης Τριακονταετίας
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Μετοχίου μας

Σᾶς προσκαλοῦμε στήν

Χοροεσπερίδα τῆς 30ης Ἐπετείου
τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012, στίς 7:00 μ.μ.
στό Rex Manor,
(1100 60th Street, Brooklyn, NY 11219)

Ἑλληνική μουσική, πλούσιο δεῖπνο, χορός, διασκέδαση, δῶρα.
Εἰσιτήρια: Ἐνήλικες: $80, παιδιά κάτω τῶν 10: $40

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).

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

Ἡγουμενεύων: ὁ Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου Ἠλίας
Ἱερεῖς: π. Χαράλαμπος Πολίτης, π. Δημήτριος Πανέτας

Κυριακή IB΄ Λουκᾶ - 12 Sunday of Luke
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

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τρίτη 17 Ἰανουαρίου: 8:30 - 10:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

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.

Ο Άγιος Ευθύμιος
20 Ιανουαρίου
Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο, αφού η μητέρα του ήταν
στείρα. Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία υπήρξαν πολύ
ευσεβείς. Έμεινε σε πολύ μικρή ηλικία ορφανός από τον πατέρα
του, αλλά ο ευσεβής επίσκοπος Ευτρώιος διέκρινε τα πλούσια
χαρίσματα του παιδιού και το βοήθησε να σπουδάσει. Στη
συνέχεια χειροτονείται διάκονος και ιερέας. Για τον ενάρετο και

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.

SUNDAY GOSPEL
12th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 17:12-19
At that time, as Jesus entered a village, He was met by ten
lepers, who stood at a distance and
lifted up their voices and said:
"Jesus, Master, have mercy on us."
When He saw them He said to them,
"Go and show yourselves to the
priests." And as they went they were
cleansed. Then one of them, when he
saw that he was healed, turned back, praising God with a loud
voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving Him thanks.
Now he was a Samaritan. Then said Jesus: "Were not ten
cleansed? Where are the nine? Was no one found to return
and give praise to God except this foreigner?" And He said to
him: "Rise and go your way; your faith has made you well."
ανεπίληπτο βίο του, την εγκράτεια
και την άσκησή του κρίνεται άξιος να
αναλάβει τη διοίκηση του
μοναστηριού της Μελιτηνής. Το 406
ολοκληρώνεται ο πόθος του να
επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους όπου
κι εκεί διακρίνεται για τα πάμπολλα
πνευματικά του χαρίσματα, με
αποτέλεσμα οι μοναχοί των
ησυχαστηρίων να τον εκλέξουν
ηγούμενο. Ο άγιος χρησιμοποίησε τη
νέα θέση του με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ξεκινώντας συστηματική
ιεραποστολική δράση μεταξύ των
αραβικών πληθυσμών, καρπός της οποίας ήταν η ένταξη
πολλών Αράβων στην ορθόδοξη πίστη. Αξιώθηκε να κάνει
πολλά θαύματα και κοιμήθηκε οσιακά σε βαθύ γήρας. Για την
όλη του πνευματική παρουσία ονομάσθηκε Μέγας.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Παρασκευή 20 Ἰανουαρίου
8:30 - 10:30 τό πρωί: Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

