πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε
δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

SUNDAY GOSPEL
15th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 19:1-10
At that time, Jesus entered Jericho and was passing
through. And there was a man named Zacchaios; he was a chief
collector, and rich. And he sought to see who Jesus was, but could
not, on account of the crowd, because he was small of stature. So he
ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he
was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked
up and said to him, "Zacchaios, make haste and come down; for I
must stay at your house today." So he made haste and came down,
and received him joyfully. And when they saw it they all murmured,
"He has gone in to be the guest of a man who is a sinner." And Zacchaios stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of my
goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of anything,
I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has
come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son
of man came to seek and to save the lost."

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.
ΕΙΣΟΔΟΣ:
$50.00 τό άτομο
$25.00, παιδιά 12-16 ετών
Δωρεάν παιδιά κάτω των 12

Μουσική από τον
DJ Σταμάτη Τσιλίμο.
Γιά εισιτήρια και κρατήσεις θέσεων,
παρακαλούμε επικοινωνήστε
στο (718) 626-6225.

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας
π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:
(718) 232-7358, στό (347) 586-2578.

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 27 Ιανουαρίου 2013
Ο 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.
Η εορτή της μνήμης του τιμάται την 13η
Νοεμβρίου. Επίσης την 15η Δεκεμβρίου
εορτάζουμε την χειροτονία του σε Πατριάρχη
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.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Οι Τρεις Ιεράρχες

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου: 8:30 - 10:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
και Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Στα χρόνια της βασιλείας του Αλέξιου Κομνηνού ξέσπασε
μία έριδα, η οποία προς στιγμήν απείλησε την ενότητα της
Χριστιανοσύνης. Η άρτια θεολογική κατάρτιση, οι αρετές, το ήθος, η
μεγαλοφυΐα, τα ποιμαντικά και διοικητικά χαρίσματα, η βαθιά και
ζέουσα πίστη καθώς και το πολύπλευρο και τεράστιο συγγραφικό
έργο των Τριών Ιεραρχών, Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου
και Ιωάννου Χρυσοστόμου, έγιναν η αιτία φιλονικίας των χριστιανών
για το ποιος εκ των τριών αγίων είναι σημαντικότερος. Η διαμάχη
έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ώστε τα πλήθη χωρίστηκαν σε
τρεις ομάδες, τους Βασιλείτες, Γρηγορίτες και Ιωαννίτες. Οι ίδιοι οι
άγιοι έδωσαν τέλος στη διαμάχη εμφανιζόμενοι στο θεοσεβή, ενάρετο
και προικισμένο με πλούσια χαρίσματα ιεράρχη Ιωάννη Μαυρόποδα,
επίσκοπο Ευχαϊτών, λέγοντάς του ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε
αντιδικία και να ενεργήσει τα δέοντα για να σταματήσει η επικίνδυνη
για την ενότητα της Εκκλησίας διαμάχη. Ο Ιωάννης συνένωσε την
μνήμη και των τριών Ιεραρχών σε μία κοινή εορτή στις 30 Ιανουαρίου
και έγραψε γι αυτήν ειδική ακολουθία, η οποία ψάλλεται ως τις
ημέρες μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έληξε η φιλονικία.

THE THREE HIERARCHS
This common feast of these three teachers was instituted a
little before the year 1100, during the reign of the Emperor Alexis I
Comnenus, because of a dispute and strife that arose among the
notable and virtuous men of that time. Some of them preferred Basil,
while others preferred Gregory, and yet others preferred John Chrysostom, quarreling among themselves over which of the three was
the greatest. Furthermore, each party, in order to distinguish itself

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
κάθε Τρίτη
7:00 - 8:00 μ.μ.
ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

from the others, assumed the name of its preferred Saint;
hence, they called themselves Basilians, Gregorians,
or Johannites. Desiring to bring an end to the contention, the three Saints appeared together to the
saintly John Mavropous, a monk who had been
ordained Bishop of Euchaita, a city of Asia Minor,
they revealed to him that the glory they have at the
throne of God is equal, and told him to compose a common service
for the three of them, which he did with great skill and beauty. Saint
John of Euchaita (celebrated Oct. 5) is also the composer of the
Canon to the Guardian Angel, the Protector of a Man's Life. In his old
age, he retired from his episcopal see and again took up the monastic life in a monastery in Constantinople. He reposed during the reign
of the aforementioned Emperor Alexis Comnenus (1081-1118).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ιθ’1-10
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος
ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν
ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε
διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν
αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον
γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο
αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ
ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς
τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς

