
έβαιαλ θαη ηνπο δύν ζε έλα θαδάλη κε βξαζηό λεξό. 
Αιιά δηα ζαύκαηνο απηνί δξνζίδνληαλ, θαη έηζη 

βγήθαλ ζώνη θαη αβιαβείο. Απηό έθαλε λα 
πηζηέςνπλ ζην Χξηζηό 200 εηδσινιάηξεο, νη 

όπνηνη καδί κε ηνλ Δπιάκπην θαη ηελ 
Δπιακπία απνθεθαιίζηεθαλ ππέξ ηεο 

αιήζεηαο ηνπ Κπξίνπ. Καη όπσο ιέεη ν ιόγνο ηνπ 
Θενύ, "Γόμα θαη ηηκή θαη εηξήλε παληί ησ εξγαδνκέλε ην 
αγαζόλ". Γειαδή, δόμα θαη ηηκή θαη εηξήλε ζα απνδνζεί ζηνλ 
θαζέλα πνπ εξγάδεηαη ην αγαζό θαη πεζαίλεη γη' απηό. 

 
Eulampios & Eulampia the Martyrs 

 The Martyrs Eulampius and Eulampia were from Ni-
comedia, and contested for Christ during the reign of Maxi-
mian, in the year 296. 

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). 

ΩΡΑΙ  ΓΡΑΥΕΙΟΤ 
Δευτέρα, Σετάρτη, Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.  

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

 

ΠΑPAΚΛΗΙ  

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 
 
 

   Σρίτη 11 Ὀκτωβρίου:  

7:00 τό ἑσπέρας 

XΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  

ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΘΕΙA ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ:  8:30 - 11:30 ηό ππωί   

 

Ο ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ Ο ΑΛΦΑΙΟΤ 
Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 

 

 Ἦηαλ ἕλαο ἀπὸ ηνὺο 
δώδεθα καζεηὲο ηνῦ Κπξίνπ, 
ἀδειθόο ηνπ Μαηζαίνπ ηνῦ 
εὐαγγειηζηῆ θαὶ γηὸο ηνῦ Ἀιθαίνπ. 
Ὁ Ἰάθσβνο, ἀθνῦ ἀγσλίζηεθε γηὰ 
ηὴλ ἀιήζεηα ηνῦ Χξηζηνῦ ζηὴλ 
Ἱεξνπζαιήκ, ἔπεηηα πῆγε θαὶ ζὲ 
ἄιιεο ρῶξεο γηὰ λὰ θεξύμεη ηὸ 
Δὐαγγέιην. θεῖ, θαηέζηξεθε ηνὺο 
βσκνὺο ηῶλ εἰδώισλ θαὶ κὲ ηὴλ 
ράξε ηνῦ Θενῦ γηάηξεπε ἀῤῥώζηηεο 
θαὶ ἐμεδίσθε ηὰ ἀθάζαξηα 
πλεύκαηα. Γη᾿ αὐηὸ θαὶ νἱ 
εἰδσινιάηξεο ηὸλ ὀλόκαδαλ ζεῖν 
ζπέξκα. Ὁ ἱδξώηαο, νἱ κόρζνη θαὶ νἱ θίλδπλνη πνὺ ὑπέζηε γηὰ 
ηὴλ δηάδνζε ηνῦ Δὐαγγειίνπ, ἦηαλ πνιινί. Ὁ ζάλαηνο πνιιὲο 
θνξὲο ηὸλ πιεζίαζε, ἀιιὰ ζηὴ ζθέςε ηνῦ Ἰαθώβνπ 
θπξηαξρνῦζαλ ἐλζαῤῥπληηθὰ ηὰ ιόγηα ηνπ Κπξίνπ, «ὅζηηο ζέιεη 
ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ, ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηὸλ θαὶ ἀξάησ ηὸλ 
ζηαπξὸλ αὐηνῦ, θαὶ ἀθνινπζείησ κνη». θεῖλνο πνὺ ζέιεη λὰ 
κὲ ἀθνινπζεῖ ζὰλ γλήζηνο καζεηήο κνπ, ιέεη ὁ Κύξηνο, ἂο 
ἀπαξλεζεῖ ηὸ δηεθζαξκέλν ἀπὸ ηὴλ ἁκαξηία ἑαπηό ηνπ, θαὶ ἂο 
πάξεη ηὴλ ἀπόθαζε λὰ ὑπνζηεῖ γηὰ κέλα ὄρη κόλν ζιίςε θαὶ 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   
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Κςπιακή 9 Οκηωβπίος  



δνθηκαζία, ἀιιὰ ἀθόκα θαὶ ζάλαην ζηαπξηθό. Καὶ ηόηε ἂο κὲ 
ἀθνινπζεῖ, κηκνύκελνο ηὸ παξάδεηγκά κνπ. Ἔηζη θαὶ ὁ 
Ἰάθσβνο, κηκνύκελνο ηὸ Γηδάζθαιό ηνπ, ὑπέζηε ζηαπξηθὸ 
ζάλαην. 
 
 

St. James the Apostle,  
son of Alphaeus 

 

 Holy Apostle James the son of Alphaeus one of the 
Twelve Apostles, was the brother of the holy Evangelist Mat-
thew. After the Descent of the Holy Spirit, the Apostle James 
Alphaeus and the Apostle Andrew the First-Called (November 
30), made missionary journeys preaching in Judea, Edessa, 
Gaza, Eleutheropolis, and converting many to the path of sal-
vation. In the Egyptian city of Ostrazin, St James finished his 
apostolic work with a martyr's death on the cross. James 
heard the Lord's words and witnessed his miracles. 

 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 

Κατὰ Λουκᾶν ζ’:11-16 
 

 Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἐπνξεύεην ὁ Ἰεζνῦο εἰο πόιηλ 
θαινπκέλελ Ναΐλ, θαὶ ζπλεπνξεύνλην αὐηῷ νἱ καζεηαὶ αὐηνῦ 
θαὶ ὄρινο πνιύο. Ὡο δὲ ἤγγηζελ ηῇ πύιῃ ηῆο πόιεσο, θαὶ ἰδνὺ 
ἐμεθνκίδεην ηεζλεθὼο κνλνγελὴο πἱὸο ηῇ κεηξὶ αὐηνῦ, θαὶ αὐηὴ 
ἦλ ρήξα, θαὶ ὄρινο ηῆο πόιεσο ἱθαλὸο ἦλ ζὺλ αὐηῇ. Καὶ ἰδὼλ 
αὐηὴλ ὁ θύξηνο ἐζπιαγρλίζζε ἐπ᾽ αὐηῇ θαὶ εἶπελ αὐηῇ, Μὴ 

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:  
 

Aikaterini  Mantolidou      

θιαῖε. Καὶ πξνζειζὼλ ἥςαην ηῆο ζνξνῦ, νἱ δὲ βαζηάδνληεο 
ἔζηεζαλ, θαὶ εἶπελ, Νεαλίζθε, ζνὶ ιέγσ, ἐγέξζεηη. Καὶ 
ἀλεθάζηζελ ὁ λεθξὸο θαὶ ἤξμαην ιαιεῖλ, θαὶ ἔδσθελ αὐηὸλ ηῇ 
κεηξὶ αὐηνῦ. Ἔιαβελ δὲ θόβνο πάληαο, θαὶ ἐδόμαδνλ ηὸλ ζεὸλ 
ιέγνληεο ὅηη Πξνθήηεο κέγαο ἠγέξζε ἐλ ἡκῖλ, θαὶ ὅηη 
᾽Δπεζθέςαην ὁ ζεὸο ηὸλ ιαὸλ αὐηνῦ. 

 

SUNDAY GOSPEL  
3rd Sunday of Luke 

The Reading is from Luke 7:11-16 
 

 At that time, Jesus went to a city called Nain, and his 
disciples and a great crowd went with him. As he drew near to 
the gate of the city, behold, a man who had died was being 
carried out, the only son of his mother, and she was a widow; 
and a large crowd from the city was with her. And when the 
Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do 
not weep." And he came and touched the bier, and the bear-
ers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." 
And the dead man sat up, and began to speak. And he gave 
him to his mother. Fear seized them all; and they glorified 
God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and 
"God has visited his people!" 
 

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία  
τα αδέλφια 

 
 Έδεζαλ ζηα ρξόληα ηνπ απηνθξάηνξα Μαμηκηαλνύ (296 
κ.Χ.). Ο δησγκόο θαηά ησλ ρξηζηηαλώλ ήηαλ ζθιεξόο θαη 
αλειέεηνο. Γη' απηό, ν Δπιάκπηνο θαη ε αδειθή ηνπ Δπιακπία 
θξύβνληαλ καδί κε άιινπο ρξηζηηαλνύο ζην βνπλό. Δθεί, 
δνύζαλ θαιιηεξγώληαο ηελ πξνζεπρή θαη ηε κειέηε ησλ Ιεξώλ 
Γξαθώλ. Κάπνηα κέξα, ν Δπιάκπηνο πήγε ζηε Νηθνκήδεηα λα 
πξνκεζεπζεί ηξνθέο. Αιιά νη εηδσινιάηξεο ηνλ αλαγλώξηζαλ 
θαη ακέζσο ηνλ ζπλέιαβαλ. Βέβαηα, ζηελ εξώηεζε ηνπ 
βαζηιηά αλ πηζηεύεη ζην Χξηζηό, νκνιόγεζε θαλεξά όηη είλαη 
ρξηζηηαλόο, νπόηε ηνλ έβαιαλ κέζα ζε εηδσινιαηξηθό λαό γηα 
λα ζπζηάζεη κε ηε βία. Ο Δπιάκπηνο, όκσο, δηα ηεο πξνζεπρήο 
ζπλέηξηςε ην είδσιν ηνπ ζενύ Άξε. Καη ελώ άξρηζαλ λα ηνλ 
καζηηγώλνπλ κε ηνλ πην απάλζξσπν ηξόπν, όξκεζε ε αδειθή 
ηνπ Δπιακπία, θαη αθνύ ηνλ αγθάιηαζε, παξαθάιεζε ην Θεό 
λα ηελ αμηώζεη λα ζπκκαξηπξήζεη κε ηνλ αδειθό ηεο. Τόηε 


