ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

27 – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
7:00 το εσπέρας: Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
8:00 το πρωί: Όρθρος καί
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, υπό
του Πανοσιολογιωτάτου
Αρχιμανδρίτου κ. Ιεροθέου Ζαχαρή, Καθηγουμένου
της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής.
7:00 το εσπέρας: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός,
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Μελόης κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, η Ακολουθία των Χαιρετισμών
της Οσίας Ειρήνης καί Ευλόγηση των Μήλων. Αγρυπνία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
8:00 το πρωί: Όρθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Μελόης κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, εκπροσώπου της Α. Θ.
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, όστις
καί θα ομιλήση κομίζοντας το Πατριαρχικόν Μήνυμα και
τας ευχάς του Πατριάρχου μας.
11:30 τό πρωί: Η Λιτάνευσις της Ιεράς και
Θαυματουργού Εικόνος της Οσίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου.
7:00 το εσπέρας: Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις υπέρ
ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υγιείας και σωτηρίας
πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών

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 22 Ἰουλίου 2012

Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

Η αγία ένδοξος και πανεύφημος
Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε η
πιστή και αφοσιωμένη Μαθήτρια
του Υιού και Λόγου του Θεού, η
ακόλουθος της Υπεραγίας
Θεοτόκου, η Διακόνισσα του
Κυρίου και των Αποστόλων, η
εκλεκτή Μυροφόρος, η
Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως,
η Ισαπόστολος και κήρυκας της
πίστεως. Σ' αυτήν δόθηκε η
χάρις να δη πρώτη μετά την
Ανάσταση, μαζί με την Θεοτόκο,
τον Αναστάντα Ιησού. Αυτή
ευαγγελίσθηκε στους Αποστόλους την Ανάσταση του Κυρίου.
Μέσα στα ιερά Ευαγγέλια δοξάζεται από τους αγίους τέσσερις
Ευαγγελιστές, ως πρώτη μετά την Θεοτόκον, Μαθήτρια και
Μυροφόρος. Πατέρες της Εκκλησίας μας την χαρακτηρίζουν
σεμνή και σοφή παρθένον με ψυχική ωραιότητα. Η αγία Μαρία
η Μαγδαληνή είναι «ωραίο και ευγενικό παράδειγμα
γυναικείας αφοσιώσεως, που φθάνει στην αυταπάρνηση και
τον ηρωισμό. Γιατί ας μην έχη η γυναίκα την μυϊκή δύναμη του
ανδρός, έχει όμως πλούτο αισθημάτων. Και είναι αλήθεια πως

τους ήρωες δεν τους κάνει η σωματική ρώμη, αλλά η πίστη και
η ευψυχία. "Ηρίστευσαν γυναίκες τω σω Σταυρώ
κρατυνθείσαι, Χριστέ παντοδύναμε" ψάλλει η Εκκλησία μας».

SUNDAY GOSPEL
7th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 9:27-35
At that time, as Jesus passed on from there, two
blind men followed him, crying aloud, "Have mercy
on us, Son of David." When he entered the house,
the blind men came to him; and Jesus said to
them, "Do you believe that I am able to do
this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he
touched their eyes, saying, "According to your
faith be it done to you." And their eyes were
opened. And Jesus sternly charged them, "See that no one knows
it." But they went away and spread his fame through all that district.
As they were going away, behold, a dumb demoniac was
brought to him. And when the demon had been cast out, the dumb
man spoke; and the crowds marveled, saying, "Never was anything
like this seen in Israel." But the Pharisees said, "He casts out demons by the prince of demons."
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in
their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and
healing every disease and every infirmity among the people.

Epistle Reading
The Reading is from
St. Paul's Letter to the Romans 15:1-7
BRETHREN, we who are strong ought to bear with
the failings of the weak, and not to please ourselves; let each
of us please his neighbor for his good, to edify him. For Christ
did not please himself; but, as it is written, "The reproaches of
those who reproached thee fell on me." For whatever was
written in former days was written for our instruction, that by
steadfastness and by the encouragement of the scriptures we
might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in such harmony with one another,
in accord with Christ Jesus, that together you may with one
voice glorify the God and Father of your Lord Jesus Christ.
Welcome one another, therefore, as Christ has welcomed
you, for the glory of God.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
Κάθε Τρίτη 7:00 - 8:15 μ.μ.

Πέμπτη 26 Ἰουλίου
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 27 Ἰουλίου
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Z’ Ματθαίου
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 9.27-35

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ
ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες·
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον
αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι
δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. τότε ἥψατο
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω
ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ
ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.
Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ
ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ
δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. οἱ δὲ
Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια.
Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς
κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

