
ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· 
ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός 
μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ 
καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ 
᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν 
αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν 
πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως 
καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 
πεισθήσονται.  

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

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

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 
 

 
 

Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας: 
 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

———————————————————— 
 

ΕΟΡΤΗ   
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  
ΜΙΧΑΗΛ, ΓΑΒΡΙΗΛ, ΡΑΦΑΗΛ  

 

Πέμπτη  8 Νοεμβρίου:  
 

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

 
———————————————————— 

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  
(Στόν Ι. Ναό Ἁγίου Νεκταρίου, 340 67 Street, Bay Ridge.) 

 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, μέ Ἀρτοκλασία.   
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
 

8:30 - 11:30 τό πρωί: Ὄρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
καί Λιτάνευση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

1:00 μ.μ. Τό ἐπίσημο Γεῦμα τῆς 30ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ τῆς 
ἐκκλησίας τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ στό «Bay Ridge Manor»,  
473 76th Street,  Brooklyn, NY. Γιά εἰσιτήρια ἐπικοινωνῆστε 

στά: (646) 261-1181, (718) 679-8470. 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
 

 Γεννήθηκε το 1846 στή 
Σηλυβρία της Θράκης.  Μικρός πήγε 
στήν Κων/πολη καί από κεί στή Χίο, 
οπου εκάρη μοναχός, ονομασθείς  - 
από Αναστάσιος – Λάζαρος.  Επειτα 
χειροτονήθηκε διάκονος, ονομασθείς 
Νεκτάριος, καί ανέλαβε τή Γραμματεία 
της Μητρόπολης.  Τό 1881 ηλθε στήν 
Αθήνα καί σπούδασε θεολογία.  Οταν 
πήρε τό πτυχίο του, πήγε στήν 
Αλεξάνδρεια.  Εκεί, ο Πατριάρχης 
Σωφρόνιος τόν χειροτόνησε 
πρεσβύτερο καί αμέσως Μητροπολίτη 
Πενταπόλεως.  Η δράση του σάν 
Μητροπολίτη ήταν καταπλητική καί 
ένεκα αυτού ηταν υποψήφιος του 
Πατριαρχικού θρόνου Αλεξανδρείας.  

Αλλά ο ταπεινόφρων Νεκτάριος, γιά νά μή λυπήσει το γέροντα 
Πατριάρχη, επέστρεψε στήν Ελλάδα καί δέχθηκε τή θέση του 
ιεροκήρυκα Καρυστίας καί έπειτα Λαμίας.  Στά κηρύγματά του 
πλήθος λαού μαζευόταν, γιά νά “ρουφήψει” τό νέκταρ τών ιερών 
λόγων του.  Κατόπιν ανέλαβε καί διηύθυνε μέ πολύ επιτυχία τή 
Ριζάρειο σχολή Αθηνών.  Τό 1904 ίδρυσε γυναικεία Μονή στήν 
Αίγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τή διοίκηση.  Εγραψε αρκετά 
συγγράματα, κυρίως βοηθητικά του θείου κηρύγματος. Η 
ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν παροιμιώδεις.  
Εκοιμήθη το απόγευμα τής 8ης Νοεμβρίου 1920.  Τόση δε ήταν η 
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αγιότητά του, ωστε επετέλεσε πολλά θαύματα, πρό καί μετά τό 
θανατό του.  

 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 
του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως  

 

 Οι χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του 
Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα 
χαράσσονται πρώτα βαθιά στην ψυχή του χριστιανού, και από 
εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα 
λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι, η χάρη του Θεού, που 
υπάρχει στην ψυχή, ξεχύνεται και σ’ όλο τον εξωτερικό 
χαρακτήρα. 
 Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα 
λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η 
χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. 
Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα 
έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει 
και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει, και ποτέ του δεν θα 
υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς. 
 Τα χαριτωμένα λόγια του χριστιανού χαρακτηρίζονται 
από λεπτότητα και ευγένεια. Αυτά είναι που γεννούν την αγάπη, 
φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά. Αντίθετα, η αργολογία γεννάει 
μίση, έχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχές και πολέμους. 
 Ας είμαστε λοιπόν πάντοτε ευγενικοί. Ποτέ από τα 
χείλη μας να μη βγει λόγος κακός, λόγος που δεν είναι 
αλατισμένος με τη χάρη του Θεού, αλλά πάντοτε λόγοι 
χαριτωμένοι, λόγοι αγαθοί, λόγοι που μαρτυρούν την κατά 
Χριστόν ευγένεια και την ψυχική μας καλλιέργεια. 

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  
 

«Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον,  
τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον,  

Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα 
Χριστού· αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς,  

τοις ευλαβώς κραυγάζουσι· δόξα τω σε δοξάσαντι 
Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,  

δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα». 
 
 

SUNDAY GOSPEL 
5th Sunday of Luke  

The Gospel of Luke 16:19-31 
 

 The Lord said, "There was a rich man, who was clothed in 
purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at 

his gate lay a poor man named Lazaros, full 
of sores, who desired to be fed with what 
fell from the rich man's table; moreover the 
dogs came and licked his sores. The poor 
man died and was carried by the angels to 
Abraham's bosom. The rich man also died 
and was buried; and in Hades, being in 
torment, he lifted up his eyes, and saw 
Abraham far off and Lazaros in his bosom. 
And he called out, 'Father Abraham, have 

mercy upon me, and send Lazaros to dip the end of his finger in wa-
ter and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.' But Abra-
ham said, 'Son, remember that you in your lifetime received your 
good things, and Lazaros in like manner evil things; but now he is 
comforted here, and you are in anguish. And besides all this, be-
tween us and you a great chasm has been fixed, in order that those 
who would pass from here to you may not be able, and none may 
cross from there to us.' And he said, 'Then I beg you, father, to send 
him to my father's house, for I have five brothers, so that he may 
warn them, lest they also come into this place of torment.' But Abra-
ham said, 'They have Moses, and the prophets; let them hear them.' 
And he said, 'No, father Abraham; but if some one goes to them from 
the dead, they will repent.' He said to them, 'If they do not hear 
Moses and the prophets, neither will they be convinced if some one 
should rise from the dead.'"  
 

EYΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Κατὰ Λουκᾶν 16.19-31  

 

 Εἶπεν ὁ Κύριος· ῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, 
καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος 

καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι 
Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ 

ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ 
τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς 
τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες 

ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο 
δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ 
πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον 
ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, 
ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου 
αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ 
φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ 
ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε 
παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ 
ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς 


