
their rightful places within the church. The Sunday of Ortho-

doxy is traditionally celebrated in Orthodox Churches world-

wide on the first Sunday of Great Lent. Following the Divine 

Liturgy, the clergy lead the faithful in a service of procession 

with icons and a recitation of the declaration of faith. 

 
 

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

 
 

Τρίτη 6 Μαρτίου   
 7:00 τό ἑσπέρας: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ   
 («Κύριε τῶν Δυνάμεων...»). 
 

Τετάρτη 7 Μαρτίου   
 

 8:30 - 10:30 τό πρωί:  
 ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  
 
Παρασκευή 9 Μαρτίου  
 

 7:00 - 8:30 τό ἑσπέρας:  
 Β' ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας,  

μ’ ἕνα ἀπλό τηλεφώνημά σας στόν Ναό μας:  

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

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

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

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΜΠΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

 

 

Ἡ ΠΑΡΕΛΑΣΗ στήν Πέμπτη Λεωφόρο θά γίνει τήν 
Κυριακή 25 ΜΑΡΤΙΟΥ καί ἡ Ι. Πατριαρχική Μονή θά 

συμμετάσχει, ὅπως κάθε χρόνο. Παρακαλοῦμε 
σημειώσατε τήν ἡμερομηνία στό ἡμερολόγιό σας. 

 

ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  
«Ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως  

των Aγίων και σεπτών εικόνων»  
  

 Διάφοροι λόγοι και προπάντων η απομάκρυνση από 

το πνεύμα της ορθόδοξης παράδοσης υποκίνησαν το κακό 

της Εικονομαχίας, που διάρκεσε από το 726 μέχρι το 843 και 
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Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας  

Παρασκευή 9 Μαρτίου  
7:00 - 8:30 μ.μ. 

  

B’ ΣΤΑΣΙΣ  

ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ   

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ 



ταλαιπώρησε τόσο πολύ  την Εκκλησία. 

Κατάληξε όμως στον θρίαμβο της 

ορθοδοξίας, που γιορτάζουμε την 

Κυριακή αυτή. Ο Αυτοκράτορας του 

Bυζαντίου Λέων ο Γ΄ ο Ισαυρος, δέκα χρόνια 

μετά την άνοδο του στο θρόνο, σε ένα 

δημόσιο λόγο του, διακήρυξε ότι η τιμή στις 

άγιες εικόνες ήταν ειδωλολατρία. Από τότε άρχισε ένα 

άγριο  και αιματηρό κυνηγητό, ενάντια στις  άγιες εικόνες και 

σε αυτούς που τις υποστήριζαν. Η κατάσταση αυτή 

συνεχίστηκε με τον γιο του Κωνσταντίνο  τον Ε΄(740-755) και 

ο διωγμός ξεθύμανε αρκετά με τον βασιλιά Λέοντα τον Δ΄ (775

-780) και αργότερα με την σύζυγό του Ειρήνη, η οποία 

συγκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική  Σύνοδο (787) που άρχισε στη 

Νίκαια και τελείωσε στη  Κωνσταντινούπολη. Στην Σύνοδο 

αυτή καταδικάστηκε η Εικονομαχία και έχουμε τον πρώτο 

θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Όμως, νέα περίοδος άρχισε 

αργότερα με τον αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ τον Αρμένιο (813-

820), την συνέχισε ο Μιχαήλ ο Β΄ ο Τραυλός (820-829) και 

τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας ήταν ο γιος του 

Θεόφιλος (829-842), που αποδείχτηκε πολύ φανατικός και 

μισούσε την ορθοδοξία.  Αλλά μετά τον θάνατό του , η 

ευσεβής σύζυγός του Θεοδώρα, στερέωσε  και πάλι την 

ορθοδοξία (843), με συμπαραστάτη τον Πατριάρχη  Μεθόδιο. 

 Έτσι την Κυριακή με λιτανεία που έκανε η ίδια η 

Θεοδώρα με τον γιο της Μιχαήλ τον αυτοκράτορα, καθώς και 

με όλον τον κλήρο και τον λαό, αναστήλωσαν τις άγιες εικόνες 

και στόλισαν πάλι με αυτές την εκκλησία του Χριστού. Αυτή τη 

 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.  

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς οἰκογένειες πού ἀνάνεωσαν  

πρόσφατα τήν συνεισφορά τους στήν Ἐκκλησία μας.  

ανάμνηση του σπουδαίου αυτού γεγονότος γιορτάζουμε την 

πρώτη Κυριακή των Νηστειών, όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί 

με χαρά. 
 

SUNDAY GOSPEL 
Sunday of Orthodoxy 

The Reading is from John 1:44-52  
 

 At that time, Jesus decided to go 

to Galilee. And he found Philip and said 

to him, "Follow me." Now Philip was from 

Bethsaida, the city of Andrew and Peter. 

Philip found Nathanael, and he said to 

him, "We have found him of whom Moses 

in the law and also the prophets wrote, 

Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nathanael said to him, 

"Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, 

"Come and see." Jesus saw Nathanael coming to him, and 

said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile!" 

Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus an-

swered him, "Before Philip called you, when you were under 

the fig tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you 

are the son of God! You are the King of Israel!" Jesus an-

swered him, "Because I said to you, I saw you under the fig 

tree, do you believe? You shall see greater things than these." 

And he said to him, "Truly, truly, I say to you, you will see 

heaven opened, and the angels of God ascending and de-

scending upon the Son of man." 
 
 

Sunday of Orthodoxy 
 

 

 The historical significance of the Sunday of Orthodoxy 

dates to 787 A.D. when the Fathers of the Seventh Ecumeni-

cal Council of Nicaea decreed the restoration of the icons as a 

means for the spiritual growth and formation of the Christian 

ethos and character in the likeness and image of God and His 

Saints. In 843 A.D. when the veneration of icons was solemnly 

proclaimed at Saint Sophia Cathedral in Constantinople, 

clergy and monks came in procession and restored icons to 


