ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιε’: 21-28

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν
εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν
ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με,
Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.ὁ δὲ οὐκ
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων
αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα
οἴκου ᾿Ισραήλ.ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε,
βοήθει μοι.ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον
τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ
κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι,
μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ
αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH

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).

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

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

Κυριακή τῆς Χαναναίας
Οι Τρεις Ιεράρχες
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

ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου: 8:30 - 10:30 τό πρωί:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

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

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 FEAST OF 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 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,

H ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
THE PRESENTATION OF OUR LORD
When the most pure Mother
and Ever-Virgin Mary's forty days of
purification had been fulfilled, she took
her first-born Son to Jerusalem on this,
the fortieth day after His birth, that she
might present Him in the temple according to the Law of Moses, which teaches
that every first-born male child be dedicated to God, and also that she might
offer the sacrifice of a pair of turtledoves or two young pigeons, as required by the Law (Luke 2:22-24; Exod.
13:2; Lev. 12:6-8). On this same day, a just and devout man, the
greatly aged Symeon, was also present in the temple, being
guided by the Holy Spirit. For a long time, this man had been
awaiting the salvation of God, and he had been informed by divine revelation that he would not die until he beheld the Lord's
Christ. Thus, when he beheld Him at that time and took Him up
into his aged arms, he gave glory to God, singing: "Now lettest
Thou Thy servant depart in peace, O Master. . ." And he confessed that he would close his eyes joyfully, since he had seen
the Light of revelation for the nations and the Glory of Israel
(Luke 2:25-32). From ancient times, the Holy Church has retained this tradition of the churching of the mother and new-born
child on the fortieth day and of the reading of prayers of purification.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

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

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.

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).

