
 
 

SUNDAY GOSPEL READING 
2nd Sunday of Matthew 

The Reading is from Matthew 4:18-23  
 

 At that time, as Jesus walked by the 
Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon 

who is called Peter and Andrew his broth-
er, casting a net into the sea; for they 

were fishermen. And he said to them, 
"Follow me, and I will make you fishers of 

men." Immediately they left their nets and followed him. And 
going on from there he saw two other brothers, James the son 
of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee 
their father, mending their nets, and he called them. Immedi-
ately they left their boat and their father, and followed him. 
And he went about all Galilee, teaching in their synagogues 
and preaching the gospel of the kingdom and healing every 
disease and every infirmity among the people. 
 

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 

 

Ἡ κλῆσις τῶν Μαθητῶν 
 

 Τὴλ ἀξρὴ ηῆο θιήζεσο ηῶλ Μαζεηῶλ ἀπὸ ηὸλ Χξηζηὸ 
κᾶο πεξηγξάθεη ὁ εὐαγγειηζηὴο Μαηζαῖνο ζηὸ ζεκεξηλὸ 
Εὐαγγειηθὸ θείκελν. Εὑξηζθόκελνο ινηπὸλ ὁ Χξηζηὸο ζηὴ 
ιίκλε ηῆο Γαιηιαίαο θαιεῖ ηνὺο ἀδειθνὺο Πέηξν θαὶ Ἀλδξέα θαὶ 
πηὸ πέξα ηὸλ Ἰάθσβν θαὶ ηὸλ Ἰσάλλε. Ἦηαλ ςαξάδεο, 
ἐξγαηηθνὶ θαὶ θηιόηηκνη, ἁγλνὶ θαὶ γλήζηνη ἄλζξσπνη ηνῦ ιανῦ. 
 Κάλεη ὅκσο ἰδηαίηεξε ἐληύπσζε, πὼο ἐηνῦηνη νἱ 
ἄλζξσπνη κόιηο ὁ Χξηζηὸο ηνὺο θάιεζε, ἄθεζαλ ηὴλ ἐξγαζία 
ηνπο, ηὶο βάξθεο, ηὰ δίθηπα, ὅια, θαὶ ηὸλ ἀθνινύζεζαλ. Δίρσο 
λὰ γλσξίδνπλ Αὐηὸλ πνὺ ηνὺο θαιεῖ θαὶ δίρσο θαιὰ-θαιὰ λὰ 
θαηαιαβαίλνπλ ηὰ ιόγηα Τνπ, πίζηεπζαλ ζηὸ θάιεζκά Τνπ. 
 Ἡ ὑπαθνὴ ζπλεπῶο πνὺ ἔδεημαλ εἶλαη ζαπκαζηὴ θαὶ 
ζὰ ἀπνβεῖ ζπνπδαία θαὶ θαζνξηζηηθὴ ζηὴ κεηέπεηηα πνξεία 
ηνπο. Γηαηὶ δίρσο ηὴλ ὑπαθνὴ ζηὸλ Χξηζηὸ θαὶ ηὸλ ιόγν Τνπ, 
δὲλ ζὰ κπνξνῦζε λὰ ὑπάξμεη ἀπνζηνιηθὴ δηδαρή. 
 Ἔηζη γηὰ θάζε ρξηζηηαλὸ ἡ ὑπαθνὴ εἶλαη ἡ 
πηζηνπνίεζε ηῆο ἰδηόηεηάο ηνπ. Γη᾿ αὐηὸ ὀθείινπκε λὰ 
πξαγκαηώλνπκε ηὴλ ὑπαθνὴ ζηὴλ θαζεκεξηλόηεηά καο. Οἱ 
κηθξνὶ λὰ ὑπαθνύνπλ ζηνὺο κεγάινπο, ἀπαιύλνληαο κ᾿ αὐηὸ 
ηὸλ ηξόπν ηὴ ιεγόκελε ἀπόζηαζε ηῶλ γελεῶλ θαὶ 
γεθπξώλνληάο ηελ. Οἱ ρξηζηηαλνὶ ὀθείινπλ λὰ ὑπαθνύνπλ 
ζηὴλ Ἐθθιεζία ηνῦ Χξηζηνῦ, πνὺ θαηέρεη ηὴλ ἀιήζεηα ηνῦ 
Εὐαγγειίνπ Τνπ. Καὶ ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ζηὸ ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, 
γηαηὶ ὡο Παηέξαο γλσξίδεη ηὶο δηθέο καο ἀλάγθεο θαὶ θξνληίδεη 
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Κυριακή B’ Ματθαίου  



γη᾿ αὐηὲο δίρσο λὰ πεξηκέλεη ἀληάιιαγκα. 
 Ὅπσο νἱ Ἀπόζηνινη ηόηε ζηὸ 
θάιεζκα ηνῦ Χξηζηνῦ ἀληαπνθξίζεθαλ 
ἀκέζσο δίρσο δηζηαγκνὺο, ἔηζη θαὶ ἐκεῖο 
ὀθείινπκε λὰ πξάηηνπκε. Ἐπεηδὴ 
Ἐθεῖλνο πνὺ κᾶο θαιεῖ εἶλαη ὁ Χξηζηόο, 
θίινο θαὶ ἀδειθόο. 
 Ἀθνύγνληαο δὲ ἢ κειεηῶληαο ηὸ 
Εὐαγγέιην Τνπ, κᾶο θαιεῖ ὁ ἴδηνο ὁ 
Χξηζηὸο. Ὅηαλ κᾶο ὁκηιεῖ ἡ Ἐθθιεζία θαὶ 
κεηέρνπκε ζηὴ ζεία Λεηηνπξγία ηεο, κᾶο 
θαιεῖ ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο. Γη᾿ αὐηὸ πξέπεη 
λὰ Τὸλ ἀθνῦκε κὲ ιαρηάξα· λὰ Τὸλ ἐκπηζηεπόκαζηε κὲ 
μεθάζαξε βνύιεζε· λὰ Τὸλ ἀθνινπζνῦκε κὲ εἰιηθξίλεηα θαὶ 
πηζηόηεηα. Καὶ ὅηαλ κᾶο θαιεῖ ὁ Χξηζηόο, εἶλαη γηὰ ηὸ δηθό καο 
θαιὸ θαὶ γηὰ ηὸ θαιὸ ὅισλ ηῶλ ἀλζξώπσλ. Γηαηὶ ἡ ἀθνινπζία 
ηνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη εὐινγία ἐπάλσ ζηὰ θαζεκεξηλὰ ἔξγα καο. 
Εἶλαη ἰδηαηηέξσο εὐινγία ἐπάλσ ζηὶο ὑπάξμεηο καο θαὶ ζηὸλ 
πλεπκαηηθὸ θόζκν καο, θσηηζκὸο θαὶ δύλακε. Ἔηζη, 
ὑπαθνύνληαο ζηὸλ Χξηζηὸ θαὶ ἀθνινπζῶληαο Τνλ, 
κεηαιακβάλνπκε ηῆο ράξηηόο Τνπ, παίξλνπκε ηὴλ εὐινγία Τνπ, 
θαὶ ηόηε ηὰ ἔξγα καο εἶλαη πινύζηα θαὶ ὠθέιηκα. Γηαηὶ ὁ 
Χξηζηὸο κᾶο ηνλίδεη· «λὰ θνηηάδνπκε ηὴ δνπιεηά καο, λὰ 
θξνληίδνπκε ηνὺο γνλεῖο καο, λ᾿ ἀγαπᾶκε ηὴ γπλαῖθα θαὶ ηὰ 
παηδηά καο, λ᾿ ἀγαπᾶκε ηὸλ ηόπν καο». 
 Ὅια ἐηνῦηα εἶλαη ἴζσο γηὰ κεξηθνὺο ἁπιᾶ, εἶλαη ὅκσο 
θαιὰ θαὶ ὠθέιηκα γηὰ ἐκᾶο ηνὺο ἴδηνπο ἀιιὰ θαὶ γηὰ ηνὺο 
ἄιινπο. Πξάηηνληαο δὲ θαη᾿ αὐηὸ ηὸλ ηξόπν, ὑπαθνύνπκε ζηὸ 
ζέιεκα ηνῦ Θενῦ. 
 Αὐηὸ ηὸ δξόκν ἄιισζηε ἀθνινύζεζαλ νἱ Ἀπόζηνινη 
θαὶ νἱ Ἅγηνη ηῆο Ἐθθιεζίαο. Ἔπξαμαλ ηὸ θαιό, ὑπαθνύνληαο 
ζηὶο ἐληνιὲο ηνῦ Θενῦ. Ἔηζη, αὐηὸ ηὸ δηθό ηνπο κηθξὸ θαὶ 
ιπκθαηηθὸ θαιό, ὁ Θεὸο κὲ ηὴλ εὐινγία Τνπ ηὸ ἔθακε κεγάιν. 
Γηαηὶ ὅ,ηη εἶλαη εὐινγεκέλν ἀπὸ ηὸ Θεό, εἶλαη πινύζην,θαὶ ὅ,ηη 
γίλεηαη κὲ ὑπαθνή, αὐηὸ εἶλαη εὐινγεκέλν. 
 Εἶλαη παξάδνμν ὁ ζεκεξηλὸο ἄλζξσπνο λὰ κὴλ 
ὑπαθνύεη ζηὸλ Χξηζηό, πνὺ ηνῦ ιέγεη ηὴλ ἀιήζεηα ὡο θαιὸ θαὶ 
ὠθέιηκν γη᾿ αὐηόλ, θαὶ λὰ ὑπαθνύεη ζηνὺο ἄιινπο, πνὺ κήηε ηὸ 
θαιό ηνπ ζέινπλ κήηε ηὸ ὠθέιηκν. Καὶ ὅκσο ὅινπο αὐηνὺο, 
ηνὺο δῆζελ ζσηῆξεο ηνπ, ηνὺο ἀθνύεη θαὶ ηνὺο ἐκπηζηεύεηαη, 
θάλνληάο ηνπο θίινπο θαὶ παξαδίλνληαο ηὸλ ἑαπηόλ ηνπ 
ἀλεπηθύιαθηα. 
 Ὅκσο θάπνηα ζηηγκὴ ὅινη καο πξέπεη λὰ 
θαηαιάβνπκε πὼο ὁ κνλαδηθόο, ἀμηόπηζηνο θαὶ εἰιηθξηλὴο 

θίινο καο, εἶλαη ὁ Χξηζηόο. Αὐηὸο ζέιεη ηὸ θαιό καο θαὶ ὅ,ηη 
κᾶο ιέγεη εἶλαη ἡ ἀιήζεηα πνὺ ηξνθνδνηεῖ ηὴλ ςπρή καο. 
 Ἄιισζηε ἡ Ἐθθιεζηαζηηθὴ ἱζηνξία, κὰ θαὶ ἡ ἴδηα ἡ δσή 
καο, ηὸ ἀπνδεηθλύεη θαζεκεξηλά· ὅηη ὁ δξόκνο πνὺ ὁ Χξηζηὸο 
κᾶο θαιεῖ, γηὰ λὰ ηὸλ δηαβνῦκε, εἶλαη ἀζθαιὴο θαὶ ζσηήξηνο. 
Καὶ ὅζνη πίζηεπζαλ ζ᾿ Αὐηὸλ θαὶ Τὸλ ἀθνινύζεζαλ ζηὴλ δσή 
ηνπο, δὲλ δηαςεύζηεθαλ. Ἀληηζέησο, γλώξηζαλ ηὴλ πξαγκαηηθὴ 
εὐηπρία θαὶ ραξὰ πνὺ δίλεη ἡ παξνπζία Τνπ. 
 

ΕΟΡΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΕΠΙ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΗ 
 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ  
ΣΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΟ 

 

 

 

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.  


