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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατὰ Λοσκᾶν 6.31-36

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· θαζὼο ζέιεηε ἵλα πνηῶζηλ ὑκῖλ
νἱ ἄλζξσπνη, πνηεῖηε αὐηνῖο ὁκνίσο. Καὶ εἰ ἀγαπᾶηε
ηνὺο ἀγαπῶληαο ὑκᾶο, πνία ὑκῖλ ράξηο ἐζηίλ;
θαὶ γὰξ νἱ ἁκαξησινὶ ηνὺο ἀγαπῶληαο
αὐηνὺο ἀγαπῶζηλ. Καὶ [γὰξ] ἐὰλ
ἀγαζνπνηῆηε ηνὺο ἀγαζνπνηνῦληαο ὑκᾶο,
πνία ὑκῖλ ράξηο ἐζηίλ; θαὶ νἱ ἁκαξησινὶ ηὸ
αὐηὸ πνηνῦζηλ. Καὶ ἐὰλ δαλίζεηε παξ᾽ ὧλ
ἐιπίδεηε ιαβεῖλ, πνία ὑκῖλ ράξηο [ἐζηίλ]; θαὶ ἁκαξησινὶ
ἁκαξησινῖο δαλείδνπζηλ ἵλα ἀπνιάβσζηλ ηὰ ἴζα. Πιὴλ
ἀγαπᾶηε ηνὺο ἐρζξνὺο ὑκῶλ θαὶ ἀγαζνπνηεῖηε θαὶ δαλείδεηε
κεδὲλ ἀπειπίδνληεο· θαὶ ἔζηαη ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιύο, θαὶ
ἔζεζζε πἱνὶ ὑςίζηνπ, ὅηη αὐηὸο ρξεζηόο ἐζηηλ ἐπὶ ηνὺο
ἀραξίζηνπο θαὶ πνλεξνύο. Γίλεζζε νἰθηίξκνλεο θαζὼο [θαὶ] ὁ
παηὴξ ὑκῶλ νἰθηίξκσλ ἐζηίλ.
XΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
ΘΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ: 8:00 - 11:30 ηό ππωί

ΩΡΑΙ ΓΡΑΥΕΙΟΤ
Δευτέρα, Σετάρτη, Παρασκευή:
Σρίτη, Πέμπτη:

9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
1:00 - 5:00 μ.μ.

Γιά κάθε πνεςμαηική ζαρ ἐξςπηπέηηζη οἱ ἱεπεῖρ μαρ
π. Χαπάλαμπορ καί π. Δημήηπιορ εἶναι ζηήν διαθέζή ζαρ,
μ’ ἕνα ἀπλό ηηλεθώνημά ζαρ ζηόν Ναό μαρ: (718) 232-7358,
ζηά (347) 586-2578 (π. Χαπάλαμπορ)
ἤ (917) 860-9290 (π. Δημήηπιορ).

Ἡγοςμενεύων: ὁ Ἐπίζκοπορ Φιλομηλίος Ἠλίαρ
Ἱεπεῖρ: π. Χαπάλαμπορ Πολίηηρ, π. Δημήηπιορ Πανέηαρ

Κςπιακή 2 Οκηωβπίος
Ο ΑΓΙΟ ΚΤΠΡΙΑΝΟ
& Η ΑΓΙΑ ΙΟΤΣΙΝΗ
Ήηαλ επγελήο πινύζηνο θαη
θηιόζνθνο από ηελ Καξρεδόλα ηεο
Ληβύεο, ζηα ρξόληα ηνπ απηνθξάηνξα
Γεθίνπ. ηελ Αληηόρεηα, εμαζθνύζε
άξηζηα ηε καγηθή ηέρλε. Κάπνηε
όκσο, έλαο εηδσινιάηξεο, ό
Άγιαΐδαο εξσηεύζεθε κία παξζέλν
θόξε, ηελ Ίνύζηα. Άιια επεηδή ή
ρξηζηηαλή θόξε δελ αληαπνθξηλόηαλ
ζηηο ακαξησιέο ηνπ πξνηάζεηο,
απηόο θαηέθπγε ζην κάγν Κππξηαλό.
Άιια κπξνζηά ζηε ρξηζηηαληθή
ζηαζεξόηεηα ηεο Ίνύζηαο, "καγηθήο
έκπαίγκαηα θαηέθεηην ηέρλεο, θαη ηεο επί θξνλήζεη αιαδνλείαο
έιεγρνο έθύβξηζηνο". Οη απάηεο, δειαδή, ηεο καγηθήο ηέρλεο
ηνπ κάγνπ είραλ πέζεη θάησ, αλίθαλεο λα θάλνπλ θαθό ζηε
ρξηζηηαλή θόξε. Καη ή αιαδνλεία ηνπ Κππξηαλνύ γηα ηε καγηθή
ηνπ ζνθία απνδείρζεθε γεινία. Σόηε, κπξνζηά ζηνλ επίζθνπν
Άλζηκν, έθαςε ηα καγηθά ηνπ βηβιία θαη βαπηίζζεθε
ρξηζηηαλόο. Καηόπηλ, έγηλε Ιεξέαο θαη αξγόηεξα επίζθνπνο
Καξρεδόλαο. Σε δε Ίνύζηα ρεηξνηόλεζε δηαθόληζζα θαη ηελ
κεηνλόκαζε ζε Ίνπζηίλε. ηε δηαθνλία ηεο Δθθιεζίαο, ό
Κππξηαλόο έδεημε κεγάιν απνζηνιηθό δήιν θαη γη' απηό

εμνξίζηεθε από ην Γέθην, καδί κε ηελ Ίνπζηίλε, ζηε
Νηθνκήδεηα. Δθεί ό εγεκόλαο Κιαύδηνο απνθεθάιηζε ηνλ
Κππξηαλό θαη ηελ Ίνπζηίλε. Σα ηίκηα ιείςαλα ηνπο νη ρξηζηηαλνί
ηα κεηάθεξαλ ζηε Ρώκε θαη ηα έζαςαλ κε ηηκέο ζηνλ
επηζεκόηεξν ιόθν ηεο πόιεο.  δε Μηραήι Ί. Γαιαλόο, ζην
έξγν ηνπ "ΟΙ ΒΙΟΙ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ" έρεη δηαθνξνπνηεκέλν ηνλ βίν
ηνπ Άγηνπ Κππξηαλνύ, θαη ζεσξεί Ιζηνξηθέο αλαθξίβεηεο όια ηα
πεξί καγείαο, πνύ αλαθέξνληαη γηα ην πξόζσπν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άγηνπ.

Cyprian the Holy Martyr,
Justina the Virgin-Martyr of Nicomedea
Saint Justina who was from Damascus, lived in virginity for the sake of Christ. Saint Cyprian, who was from Antioch, began as an initiate of magic and worshipper of the demons. A certain foolish young man who had been smitten with
Justina's beauty hired Cyprian to draw her to love him; when
Cyprian had wed every demonic device he knew, and had
failed, being repulsed by the power of Christ Whom Justina
invoked, he understood the weakness of the demons and
came to know the truth. Delivered from demonic delusion, he
came to Christ and burned all his books of magic, was baptized, and later ascended the episcopal throne in his country.
Later, he and Justina were arrested by the Count of
Damascus, and having endured many torments at his hands,
they were sent finally to Diocletian in Nicomedia, where they
were beheaded about the year 304.

ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΤΝΕΙΥΟΡΑ
Παπακαλοῦμε, ὅζοςρ δέν ἔσοςν ἀνανεώζει ηήν
ςνειζθοπά ηοςρ (Offering) ππόρ ηήν Ἐκκληζία μαρ, νά μήν
ληζμονήζοςν αὐηή ηοςρ ηήν ὑποσπέωζη. Σό «Offering», πού
εἶναι $125 (ἀηομικό) καί $200 (οἰκογενειακό) ηό σπόνο, ζᾶρ
δίνει ηήν δςναηόηηηα, ἀθ’ ἑνόρ νά ὑποζηηπίξεηε οἰκονομικά
ηήν ἑνοπία ζαρ καί ἀθ’ ἑηέπος νά ἐξςπηπεηεῖζθε ἀπό ηήν
Ἐκκληζία μαρ γιά ηίρ πνεςμαηικέρ ζαρ ἀνάγκερ καί ηήν
ζςμμεηοσή ζαρ ζηά Ἱεπά Μςζηήπια. Σό «Offering» γίνεηαι
ἐπίζηρ δεκηό ζ’ ὅλοςρ ηούρ Ναούρ ηῆρ Ἱ. Ἀπσιεπιζκοπῆρ.
Εὐσαπιζηοῦμε θεπμά ηίρ οἰκογένειερ πού ἀνάνεωζαν
ππόζθαηα ηήν ζςνειζθοπά ηοςρ ζηήν Ἐκκληζία μαρ:
1) Georgia & Steve Guaglnti, 2) Aleka Georgakopoulou,
3) Stamatia & Christopher Brant, 4) Christina G Parnavel

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
Ο Άγηνο Γηνλύζηνο θαηαγόηαλ
από ηελ πόιε ησλ Αζελώλ. Έδεζε
θαη καξηύξεζε ηα ρξόληα πνπ
απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Γνκεηηαλόο.
Γηαθξίζεθε γηα ηε θηινζνθηθή ηνπ
θαηάξηηζε θα ηε βαζηά ηνπ
θαιιηέξγεηα.
Αξρηθά ήηαλ εηδσινιάηξεο
θαη κέινο ηεο Βνπιήο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ. Σν θήξπγκα όκσο ηνπ
Απνζηόινπ Παύινπ άγγημε ηελ
παηδεπκέλε θαη επαίζζεηε ςπρή ηνπ
θαη βαπηίζζεθε. Αξγόηεξα
δηαδέρζεθε ζηνλ επηζθνπηθό ζξόλν ησλ Αζελώλ ηνλ επζεβή
Ιεξόζεν. Δπηβξαβεύζεθε από ην ζεό γηα ηε ρξηζηηαληθή ηνπ
δξάζε κε ην ράξηζκα λα επηηειεί ζαύκαηα.
Πεξηόδεπζε ζε πνιιά κέξε ηεο Γύζεο, όπνπ θήξπμε
ηνλ επαγγειηθό ιόγν θαη εξκήλεπζε ηηο ηεξέο γξαθέο. ηαλ
έθζαζε ζην Παξίζη ζπλειήθζε θαη αξγόηεξα απνθεθαιίζζεθε.
Μαδί ηνπ καξηύξεζαλ θαη δύν καζεηέο ηνπ, ν Ρνπζηηθόο θαη ν
Διεπζέξηνο. Ο εγεκόλαο ηεο πεξηνρήο έδσζε εληνιή λα κε
ζάςεη θαλείο ηα άγηα ιείςαλα ησλ καξηύξσλ, όκσο θάπνηνη
ρξηζηηαλνί ηα θύιαμαλ θαη όηαλ δελ ππήξρε πιένλ θόβνο ηα
εληαθίαζαλ κε ηηκέο.
Ο Άγηνο Γηνλύζηνο ππήξμε ζπγγξαθέαο πιήζνπο
ζενινγηθώλ ζπγγξακκάησλ, από ηα όπνηα παξαζέηνπκε ζε
κεηάθξαζε νξηζκέλα ιόγηα ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ Αγηόηεηα, ηε
Βαζηιεία θαη ηελ Κπξηόηεηα ηνπ Θενύ: «Αγηόηεηα, ινηπόλ, είλαη
θαηά ηε γλώκε καο ε θαζαξόηεηα ε αζεκάδεπηε από
νπνηνδήπνηε κίαζκα, ε πιήξεο θαη νιόηεια άζπηιε. Βαζηιεία
είλαη ε ηαθηνπνίεζε θάζε νξίνπ, θάζε ηάμεο, θαλνληζκνύ,
θαηάζηαζεο . Κπξηόηεηα δελ είλαη κόλν ε ππεξνρή πάλσ
ζηνπο ρεηξόηεξνπο, άιιν θαη ε ζπλνιηθή ησλ θαιώλ θαη
αγαζώλ θαη πιήξεο νινθηεζία, θαζώο θαη ε αιεζηλή θαη
ακεηάβιεηε βεβαηόηεηα. Γη΄ απηό θαη ε θπξηόηεηα εηπκνινγείηαη
από ην "θύξνο" θαη ην "θύξην" θαη ην "θπξίεπαλ". Θεόηεηα είλαη
ε πξόλνηα πνπ ζεάηαη ηα πάληα θαη κε ηέιεηα αγαζόηεηα
"πεξηζέεη" (πεξηέρεη) θαη ζπλέρεη ηα πάληα, ηα γεκίδεη κε ηνλ
εαπηό ηεο θαη ππεξέρεη από όια όζα απνιακβάλνπλ ηα δώξα
ηεο πξόλνηαο ηεο» (Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, «Πεξί Θείσλ
Ολνκάησλ»).

