
 

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). 

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ 
οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς 
σου Κύριε, ἐσημειώθη  
ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει 

ὑμνούντάς σε· 
 Ἦλθες, ἐφάνης,  

τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.  

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  
 

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ 
 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ στις 7:00 το εσπέρας  
 

Ὁ Ἡγουμενεύων  
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς, 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, 

 οἱ Ἱερεῖς καί ἱεροψάλτες, ἡ Ἐπιτροπή,  
καί οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου 

  

Σᾶς Εὔχονται ὁλόψυχα 
 

 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!  

 

 

Ο Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης 
 
 Αυτός ο άγιος ζούσε στα 
χρόνια του Λέοντος του μεγάλου το 
450, και έζησε και ως τα χρόνια του 
Αναστασίου του Δικόρου, που 
βασίλευσε το 491. καταγόταν από 
ένα χωριό της Καππαδοκίας που 
ονομαζόταν Μωγαρισού. Ήταν υιός 
γονέων ευσεβών και πιστών, τον 
πατέρα του τον έλεγαν Προαιρέσιο 
και τη μητέρα του Ευλογία. Αυτός 
λοιπόν αφού έγινε μοναχός, πήγε 
στα Ιεροσόλυμα και από εκεί ήρθε 
στην Αντιόχεια, και αντάμωσε τον 
άγιο Συμεών τον στυλίτη από τον 
οποίο έμαθε και την πρόοδο που 
επρόκειτο να έχει στην αρετή, και ότι 
θα γίνει και ποιμένας πολλών 
λογικών προβάτων. Έπειτα ησύχασε κοντά σε έναν ησυχαστή , που 
λεγόταν Λογγίνος, και παρουσιάστηκε τόσο υπερβολικά εγκρατής, 
που όλη την εβδομάδα έτρωγε μόνο μία φορά, ο αοίδιμος,  και στο 
διάστημα τριάντα ολόκληρων χρόνων δεν έφαγε καθόλου ψωμί. 
 Άσκησε λοιπόν κάθε είδος αρετής και έφθασε σε τέτοιο 
ύψος αναβάσεως ο τρισόλβιος, ώστε αξιώθηκε να εκτελεί παράδοξα 
θαύματα, γιατί μόνο αυτός έβλεπε μαζί με έναν άλλο αδελφό τον 
μαθητή του Βασίλειο, ο οποίος αφού πέθανε και ενταφιάστηκε στον 
τάφο, τον οποίο ο άγιος έκτισε για αυτόν προς ενθύμηση του 
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θανάτου, στεκόταν μετά το θάνατο στην Εκκλησία μαζί με τους άλλους 
αδελφούς και έψαλλε μαζί τους. Και ήταν αόρατος για όλους τους 
άλλους. Αυτός άναψε και τα σβησμένα κάρβουνα χωρίς φωτιά στον 
τόπο εκείνο, όπου επρόκειτο να θεμελιωθεί το μοναστήρι. Αυτός 
ελευθέρωσε από την αιμορραγία μια γυναίκα, η οποία προσήλθε με 
πίστη.. αυτός από ένα σπυρί σιτάρι, το οποίο ευλόγησε, έκανε να 
υπερχειλίσουν οι σιταποθήκες. 
 Αυτός, που εμφανίστηκε χωρίς να τον βλέπουν, έβγαλε από 
το βυθό του πηγαδιού το παιδί που έπεσε εκεί μέσα. Αυτός έπαυσε 
και το θάνατο των παιδιών μιας γυναίκας, τα οποία πριν ακόμα 
γεννηθούν στην ζωή, αρπάζονταν από το θάνατο. Έτσι και τη μητέρα 
τους, η οποία δεν είχε καλύτερη τύχη και από μια εντελώς στείρα, 
εξαιτίας των θανάτων των παιδιών, ο άγιος με την προσευχή του την 
έκανε πολύτεκνη. Αλλά και το νέφος ακρίδων έδιωξε ο άγιος με μια 
μόνον παρατήρηση. Αυτός και τον Κόμη της Ανατολής Κήρυκο φύλαξε 
άτρωτο στον πόλεμο, διότι εκείνος φορούσε για προστατευτικό 
θώρακα το τρίχινο ιμάτιο του αγίου. Αλλά και τη γη που αδικούνταν 
από την ξηρασία και δεν έδινε καρπό την ελευθέρωσε από την 
ανυδρία, προκαλώντας βροχή με την προσευχή του.              
 Προείπε ακόμα ο όσιος και την κατεδάφιση που επρόκειτο να 
πάθει η πόλη Αντιόχεια από τον σεισμό. Και πολλούς ανθρώπους 
γλύτωσε από την τρικυμία της θάλασσας με την εμφάνισή του όταν 
κινδύνευαν. Και στάθηκε και δάσκαλος της αρετής σε πολλούς 
μαθητές, και περισσότερους παρακίνησε προς τον ίδιο ζήλο και 
μίμηση της δικής του αρετής με τα λόγια και τα έργα του και στη 
συνέχεια τους έφερε κοντά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν αφού έζησε και 
δοξάστηκε στη γη, αναπαύθηκε εν ειρήνη, παραδίδοντας το πνεύμα 
του στα χέρια του Θεού και τελείτια η σύναξή του στον Αποστολικό 
ναό του κορυφαίου Πέτρου. 

 

ΩΡΑΙ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.  

             Τρίτη, Πέμπτη:    1:00 - 5:00 μ.μ. 

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.  

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 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." 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς 
Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ 

Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, 
ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα 

ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό 
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν 

κόσμον φωτίσας δόξα σοι.  


