
Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

(718) 232-7358,   στό  (347) 586-2578. 

ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  
 

ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ  

 

ΑΓΙΑΣ 
 

ΜΑΡΙΝΗΣ  
 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
  

Δευτέρα 16 Ἰουλίου  

 7:00 τό ἑσπέρας: Μέγας Πανηγυρικός 

Ἑσπερινός, μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο 

κήρυγμα.  

 Θά ἀκολουθήσει δεξίωση γιά ὅλους τούς 

πιστούς. 

  

Τρίτη 17 Ἰουλίου Κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. 

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

Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.   
 

 Τῶν ἀκολουθιῶν θά προστῆ ὁ 

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης  

 κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς, Ἡγούμενος  

 τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς.   

 

Καλοῦνται ὅλοι οἱ φιλέορτοι ὁμογενεῖς,  

οἱ τιμῶντες τήν  

Ἁγίαν Μαρίναν τήν Μεγαλομάρτυραν  

νά προσέλθουν εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν Πανήγυριν. 

 

 

Η AΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
  

 Πολλά τα εγκώμια που έχουν 

γραφτεί για τη χάρη Της. Ο βίος της 

γραμμένος ελληνικά, με αρχή «Ουδέν 

ούτως ήδύνει και καθιλαρύνει ψυχήν», 

σώζεται σε δύο αγιορείτικα 

χειρόγραφα στις ιερές μονές Ιβήρων 

και Μεγίστης Λαύρας. Στη Μεγίστη 

Λαύρα σώζεται επίσης και άλλο 

μαρτύριο της, με αρχή «Ή της 

Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού 

Χριστού χάρις».  

 Εξ' άλλου, στη Μεγίστη Λαύρα και στην ιερά μονή 

Παντοκράτορος υπάρχει και ο ελληνικός «Λόγος εις την 

Αγίαν Μαρίναν» με αρχή «Και την Εκκλησίαν αρα, ής ό 

Χριστός κεφαλή» που έγραψε ο πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Κύπριος. Επίσης, από τις 

παλαιότερες συνοπτικές καταγραφές της «αθλήσεως» της, 

είναι και εκείνες που σώζονται στο «Συναξάριο 

Κωνσταντινουπόλεως (9ος - 10ος αι. μ.Χ.) καθώς και στο 

περίφημο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου 

(958 - 1025) του οποίου η συγγραφή αποδίδεται στον Συμεών 
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τον Μεταφραστή περί τα έτη 961-964 μ.Χ. 

 Σταχυολογώντας πληροφορίες για την Αγία από τον 

Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από το 

Μηναίο Ιουλίου, από τον Συναξαριστή του αγίου Νικόδημου 

του Αγιορείτου και από το Μηνολόγιο του Βασιλείου που 

ξεκινά με την φράση «Ή του Χριστού μάρτυς Μαρίνα», 

μπορούμε να συνοψίσουμε τον βίο της ως ακολούθως: 

 Η ένδοξη αγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα γεννήθηκε 

λίγο μετά τα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα, στα σκοτεινά χρόνια 

των διωγμών, στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Και μαρτύρησε 

επί Αυγούστου Κλαυδίου Β' του Γοτθικού (268-270) το έτος 

270 μ.Χ, 17 Ιουλίου. 

 
 

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 under 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 commandments 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." 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Ματθαίου ε’:14-19 
 

 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς 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, 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.  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  
 
 

Κάθε Τρίτη 7:00 - 8:15 μ.μ. 
 
 

 

Παρασκευή 20 Ἰουλίου 
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ   

 

8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 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 Ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς.  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  

ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
 

27 – 29 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 


