
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως 

ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν 

τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς 

ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  

Γιά κάθε πνεςμαηική ζαρ ἐξςπηπέηηζη  

οἱ ἱεπεῖρ μαρ εἶναι ζηήν διαθέζή ζαρ ζηό (718) 232-7358  

καί ζηά ηηλέθωνα: π. Μελέηιορ (347) 596-7980,  
π. Χαπάλαμπορ (347) 586-2578  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ὁ Ἱερός Ναός μας εἶναι ἀνοικτός κάθε Δεστέρα, Τετάρτη 

καί Παρασκεσή 10:30 π.μ. - 1:30 μ.μ. 

 

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΚΑΙ ΥΕΣΙΒΑΛ  
ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

25 - 28 Ἰουλίου 2013 
 

FEAST AND FESTIVAL  
ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

July 25-28, 2013 

 

 

O ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑ  
Ο ΘΔΒΙΣΗ 

  

 Ο Ηιίαο ν κεγαιύηεξνο 
κεηά ηνλ Μσπζή πξνθήηεο ηνπ 
Ιζξαήι, θαηαγόηαλ από ηε 
Θέζβε ηεο Γαιαάδ θαη αλήθε 
ζηε θπιή ηνπ Ααξώλ. Έδξαζε 
δε ηελ επνρή πνπ βαζίιεπε ν 
Αραάβ. Από ηε γέλλεζε ηνπ 
θηόιαο πξνκελύζεθε ε 
ζαπκαζηή ηνπ πνξεία. Ο 
παηέξαο ηνπ σβάθ όηαλ 
γελλήζεθε ν Ηιίαο είδε ζείν 
όξακα: Γπν ιεπθνθνξεκέλνη 
άλδξεο ζπαξγάλσζαλ ην γην 
ηνπ κε θσηηά, ηνπ έδσζαλ λα 
θάεη θιόγα θαη ηνλ νλόκαζαλ 
Ηιία. Ο σβάθ ηόηε πήγε ζηα Ιεξνζόιπκα, όπνπ νη ηεξείο, 
εξκελεύνληαο ην όξακα, ηνπ αλαθνίλσζαλ όηη ν γηνο ηνπ 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   
 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Μετότιον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρτικῆς Μονῆς  
Ὁσίας Εἰρήνης Χρσσοβαλάντοσ  

1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204 
Phone: (718) 232-7358 

Ἡγούμενορ: ὁ Πανοζιολογιώηαηορ Ἀπσιμανδπίηηρ κ. Ἱεπόθεορ Ζασαπῆρ  
 

Ἱεπεῖρ: π. Μελέηιορ Μποςγᾶρ, π. Χαπάλαμπορ Πολίηηρ   

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων 

άββαην 20 Ἰνπιίνπ 
ΠΡΟΦΗΣΟΤ ΗΛΙΟΤ   

 

8:30 –10:30 ηό πξσί: Ὄξζξνο θαί Θεία Λεηηνπξγία 



ζα γίλεη πξνθήηεο θαη ζα θξίλεη ην Ιζξαήι κε δίθνπν 
καραίξη θαη θσηηά. Πξάγκαηη, ν Ηιίαο άζθεζε ην 
πξνθεηηθό ηνπ αμίσκα κε δήιν θαη δηαθξίζεθε γηα ηε 
θινγεξή ςπρή ηνπ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαζαξόηεηα. 
Πξνείπε γηα ηελ έιεπζε ηνπ Κπξίνπ θαη δηαθήξπμε ηελ 
αιήζεηα, εκπόδηζε κε κόλν ην ιόγν ηνπ ηε βξνρή, 
αλέζηεζε ην γην ηεο εξαθζίαο θαη έθαςε ηνπο εθαηό 
ζηξαηηώηεο ηνπ αζεβή βαζηιηά Ορνδία. Γηέζρηζε 
πεξπαηώληαο πάλσ ζηα ύδαηα ηνλ Ινξδάλε πνηακό θαη 
κε πύξηλε άκαμα αλειήθζε ζηνπο νπξαλνύο. Σέινο, καδί 
κε ηνλ Μσπζή, παξέζηε ζηε Μεηακόξθσζε ηνπ Κπξίνπ, 
κπξνζηά ζηνπο θαηάπιεθηνπο Απνζηόινπο.  

 
SUNDAY GOSPEL  
Sunday of the Holy Fathers 

The Reading is from Matthew 5:14-19 
 

 The Lord said to his disciples, "You are the 
light of the world. A city set on a hill cannot be 

hid. Nor do men light a lamp and put it un-
der a bushel, but on a stand, and it gives 

light to all in the house. Let your light so 
shine before men, that they may see 

your good works and give glory to your 
Father who is in heaven. Think not that I 

have come to abolish the law and the prophets; I have 
come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I 
say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, 
not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 
Whoever then relaxes one of the least of these command-
ments and teaches men so, shall be called least in the 
kingdom of heaven; but he who does them and teaches 
them shall be called great in the kingdom of heaven." 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 
Ματθαίου ε’:14-19 

 

 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Τμεῖς ἐστε 

τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω 

ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν 

ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι 

τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ 

δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ 

νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 

προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.ἀμὴν 

γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 

ΔΟΡΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΔΠΙ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΗ 
 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ  
ΣΗ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΟ 

 

 

 

Τήν 17ην τοῦ μηνός Ἰουλίου, ὁ Ἱερός 

Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἑορτάζει 

μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς 

λαμπρότητος τήν μνήμη τῆς Ἁγίας 

Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης τῆς 

Θαυματουργοῦ, τῆς ὁποίας Ἱερόν 

Λείψανον καί ἡ Θαυματουργή Εἰκόνα 

φυλάσσεται εἰς τόν Ἱ. Ναόν.  
  

 

 

Tρίτη 16 Ἰουλίου  

 7:00 τό ἑσπέρας: Μέγας Πανηγυρικός 

 Ἑσπερινός, μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου 

 `κηρύγματος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 

 Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱεροθέου, Καθηγουμένου 

 τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς.  
 

 Κέρασμα θα προσφερθῆ πρός ὅλους τούς 

 προσκυνητές, στήν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ἀπό τόν 

 Σύλλογο Διπλατανιωτῶν «Ἁγία Μαρίνα». 
  

Σετάρτη 17 Ἰουλίου Κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. 
 

 8:30 -11:00 τό πρωί: Πανηγυρική Θεία  

 Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία, προεξάρχοντος 

 τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.  


