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ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
στις 7:00 το εσπέρας

Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou
1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204

Phone:(718) 232-7358 E-mail:StNicholas@StNicholasMetohion.org
Web: www.StNicholasMetohion.org
Κωνσταντινουπόλεως, την 27η Ιανουαρίου την ανακομιδή των
λειψάνων του, αλλά η μνήμη του εορτάζεται και την 30η Ιανουαρίου
μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο.

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).

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

Κυριακή IE΄ Λουκᾶ
Ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
25 Ιανουαρίου
Γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην
Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας,
από τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού
(†1η Ιανουαρίου) και την Νόννα (†5
Αυγούστου). Έχει δύο αδέρφια: τον
Καισάρειο και τη πασίγνωστη για την
ευσέβειά της αδερφή Γοργονία. Στη
Ναζιανζό, διδάσκεται τη στοιχειώδη
εκπαίδευση, ενώ τη μέση στη Καισάρεια,
όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μ.
Βασίλειο. Έπειτα, πηγαίνει κοντά σε
περίφημους διδασκάλους της ρητορικής
στη Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια και,
τέλος, στα Πανεπιστήμια της Αθήνας. Οι
σπουδές του διήρκεσαν 13 ολόκληρα
χρόνια (από 17 έως 30 ετών).
Μετά τις σπουδές στην Αθήνα ο Γρηγόριος επιστρέφει στη
πατρίδα του μονολότι του πρόσφεραν έδρα Καθηγητή Πανεπιστημίου.
Εκεί, ο πατέρας του, επίσκοπος Ναζιανζού, τον χειροτονεί πρεσβύτερο.
Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος προτιμά την ησυχία του αναχωρητηρίου στο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα 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.

Πόντο, κοντά στο φίλο του Βασίλειο, για περισσότερη άσκηση στη
πνευματική ζωή.
Μετά, όμως, από θερμές παρακλήσεις των δικών του,
επιστρέφει στην πατρίδα του και μπαίνει στην ενεργό δράση της
Εκκλησίας. Στα 43 του χρόνια ο Θεός τον ανύψωσε στο επισκοπικό
αξίωμα. Έδρα του ορίστηκε η περιοχή των Σασίμων την οποία ποτέ δεν
ποίμανε λόγω των Αρειανών κατοίκων της.
Όμως, ο θάνατος έρχεται να πληγώσει τη ψυχή του, με
αλλεπάλληλους θανάτους συγγενικών προσώπων. Πρώτα του αδερφού
του Καισαρείου, έπειτα της αδερφής του Γοργονίας, μετά του πατέρα του
και, τέλος, της μητέρας του Νόννας. Μετά απ’ αυτές τις θλίψεις, η θεία
Πρόνοια τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη (378), όπου υπερασπίζεται
με καταπληκτικό τρόπο την Ορθοδοξία και χτυπά καίρια τους Αρειανούς,
που είχαν πλημμυρίσει την Κωνσταντινούπολη.
Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Όλοι οι ναοί της
Βασιλεύουσας ήταν στα χέρια των αιρετικών. Όμως ο Άγιος δεν
απελπίζεται. Μετατρέπει ένα δωμάτιο στο σπίτι που τον φιλοξενούσαν σε
ναό και του δίνει συμβολικό όνομα. Ονομάζει το ναό Αγία Αναστασία
δείγμα ότι πίστευε στην ανάσταση της Ορθόδοξης Πίστης.
Οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Οι αιρετικοί ανεβασμένοι πάνω στις
σκεπές των σπιτιών του πετούν πέτρες και έτσι ο Άγιος Γρηγόριος
δοκιμάζεται πολύ. Στο ναό της Αγίας Αναστασίας εκφωνεί τους
περίφημους πέντε θεολογικούς λόγους που του έδωσαν δίκαια τον τίτλο
του Θεολόγου.
Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, ο Μ. Θεοδόσιος τον αναδεικνύει
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (381). Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος τον
αναγνώρισε ως Πρόεδρό της. Όμως μια μερίδα επισκόπων τον
αντιπολιτεύεται για ευτελή λόγο. Τότε ο Γρηγόριος, αηδιασμένος, δηλώνει
τη παραίτησή του, αναχωρεί στη γενέτειρά του Αριανζό και τελειώνει με
ειρήνη τη ζωή του, το 390.
Άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα φιλοσοφημένα 408 ποιήματά του 18.000 περίπου
στίχων. Είναι από τα μεγαλύτερα πνεύματα του Χριστιανισμού και από
τους λαμπρότερους αθλητές της ορθόδοξης πίστης.
Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο
Άγιο Όρος. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου.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.

Η Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
27 Ιανουαρίου
Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ.(κατά
άλλους το 354 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και
μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η

μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον
ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον
καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν
ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε
πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα
Λιβάνια - αλλά και στην Αθήνα, μαζί
με τον αγαπημένο του φίλο Μέγα
Βασίλειο. Όταν αποπεράτωσε τις
σπουδές του, επανήλθε στην
Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο
για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε
προσευχόμενος και μελετώντας τις
Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και
επέστρεψε στην Αντιόχεια, οπού
χειροτονήθηκε διάκονος - σε ηλικία 34
ετών - από τον Αρχιεπίσκοπο
Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διάδοχο του Μελετίου
Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών.
Κατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του
χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα
του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη της Αντιόχειας και συγκινούσε τις
ψυχές τους βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε μέχρι τη βασιλεύουσα
και έτσι, την 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου
και Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο ίδιος
δεν επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος,
εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της
Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματα του
(διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες του). Έργο επίσης του
Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία, που τελούμε σχεδόν κάθε
Κυριακή, με λίγες μόνο, από τότε μετατροπές.
Ο ιερός Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της πατριαρχείας του,
υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας. Αυτό
όμως έγινε αίτια να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς, και μάλιστα
αυτήν την αυτοκράτειρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της.
Αυτή μάλιστα, σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας
Θεόφιλο (ενός μοχθηρού και άσεβους ανθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο
(παράνομη) από 36 επισκόπους (όλοι τους πνευματικά ύποπτοι και
δυσαρεστημένοι από τον άγιο) στο χωριό Δρυς της Χαλκηδόνας και
πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σ' ένα χωριό της Βιθυνίας.
Η απόφαση αυτή όμως, τόσο εξερέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε
αυτή η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον
αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402
μ.Χ.). Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτειρα, κατάφερε και
πάλι να εξορίσει τον Άγιο στην Κουκουσό της Αρμενίας και από κει στα
Κόμανα, όπου μετά από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες
πέθανε το 407 μ.Χ.
Η εορτή της μνήμης του τιμάται την 13η Νοεμβρίου. Επίσης
την 15η Δεκεμβρίου εορτάζουμε την χειροτονία του σε Πατριάρχη

