and my words in this adulterous and sinful generation, of him
will the Son of man also be ashamed, when he comes in the
glory of his Father with the holy angels." And he said to them,
"Truly, I say to you, there are some standing here who will not
taste death before they see the kingdom of God come with
power."

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
(Κατὰ Μᾶρκον 8.34-38, 9.1 )
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ
ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς
δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει
αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ
ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν
ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε
ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 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 Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς.

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας
π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:
(718) 232-7358, στό (347) 586-2578.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SΑΙΝΤ NICHOLAS
GREEK ORTHODOX CHURCH
Dependency of the Sacred Patriarchal
Monastery of St. Irene Chrysovalantou
1822 65th Street, Brooklyn, NY 11204
Phone: (718) 232-7358

Ἡγούμενος: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς
Ἱερεύς: π. Χαράλαμπος Πολίτης

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως
O ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ο άγιος Ευστάθιος ο
μεγαλομάρτυς έζησεν κατά τους
χρόνους του Αυτοκράτορος
Τραϊανού και ήτο στρατηλάτης
εις την Ρώμη. Εν καιρώ ειρήνης
συνήθιζε να γυμνάζη τους
στρατιώτας του εις την
κυνηγετικήν τέχνη συμμετέχων
και ο ίδιος εις τα γυμνάσια αυτά.
Κάποια ημέρα σε ένα
δάσος είδεν από μακριά μια
μεγαλόσωμη έλαφο, η οποία
φεύγουσα έστρεφε και τον
εκοίταζε με τέτοιο τρόπο ώστε
να τον παρακινήση να την καταδιώξη. Ο Αγιος χωρίς
χρονοτριβή ώρμησεν έφιππος να την φθάση και προς
βοήθειάν του έτρεξαν και μερικοί στρατιώτες του. Κανείς
όμως δεν κατόρθωσε να την πλησιάση και μόνον ο
Ευστάθιος συνέχισε να την κυνηγά. Όταν η έλαφος
έφθασε εις ένα μεγάλο χάσμα του εδάφους το
υπερπήδησε και εστάθη εκεί. Ο ίππος του Αγίου μη
δυνάμενος να πηδήση το μεγάλο χανδάκι έμεινε εις την
άλλη άκρη. Τότε ο Αγιος παρετήρησε με έκπληξη οτι εις

το μέσον των κεράτων της ελάφου υπήρχε
σταυρός υπέρλαμπρος φέρων τον
εσταυρωμένον Χριστόν και από εκεί
άκουσε φωνή Κυρίου που τον
προέτρεπε να λάβη το βάπτισμα των
Χριστιανών, όταν δε θα έκαμε τούτο
να επέστρεφε εις το ίδιο μέρος δια να
μάθη τα μέλλοντα.
O Ευστάθιος επέστρεψε με πολύ φόβον εις την
οικοίαν του και αφού εφανέρωσεν τα συμβάντα εις την
σύζυγόν του, το ίδιο βράδυ επεσκέφθησαν τον αρχιερέα
των Χριστιανών και έλαβον παρ'αυτού το βάπτισμα εις το
όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Την επομένην ο Ευστάθιος έλαβεν τους
στρατιώτες του και κατευθύνθησαν εις τον τόπον του
δράματος. Πριν φθάσουν , άφησεν αυτούς να
ασχολούνται και αυτός επροχώρησεν μέχρι το χάσμα.
Εκεί έπεσεν καταγής και προσευχήθη εις τον Θεόν. Τότε
ήκουσεν εκ νέου την φωνήν του Κυρίου που του
εφανέρωσεν οτι θα υποβληθή εις πολλούς πειρασμούς
και θα υποστή δια την πίστιν του όσα και ο Ιώβ τον
παλαιόν καιρόν έπαθεν , αλλά εις το τέλος θα νικήση τον
διάβολον και θα γίνη το θέλημα του Θεού.

Eustathios the Great Martyr
The holy Martyr Eustathios before his baptism
was an illustrious Roman general named Placidas in the
days of the Emperor Trajan. While hunting in the country
one day, he was converted to the Faith of Christ through
the apparition of an uncommonly majestic stag, between
whose antlers he saw the Cross of Christ, and through
which the Lord spoke to him with a human voice. Upon
returning home, he learned that his wife Tatiana had also
had a vision in which she was instructed to become a
Christian. They sought out the Bishop of the Christians
and were baptized, Placidas receiving the name
Eustathios, and Tatiana the name Theopiste; their two
sons were baptized Agapius and Theopistus. The family
was then subjected to such trials as Job endured. Their
servants died, all their goods were stolen, and on a pilgrimage to Jerusalem they were scattered abroad, each
not even knowing if the others were still alive. By the

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας:
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου:
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ & ΑΓΑΠΗΣ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου:

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
providence of God, they were united again after many
years, and returned to Rome in glory. Nevertheless, when
they refused to sacrifice to the idols-a public sacrifice
from which no Roman general could be absent-the Emperor Hadrian, who had succeeded Trajan, had them put
into a large bronze device in the shape of a bull, which
was heated with fire until they died. When their holy bodies were removed, they were found to be without harm.
They suffered martyrdom about the year 126.
Apolytikion in the Fourth Tone
Thy Martyrs, O Lord, in their courageous contest for Thee received as the prize the crowns of incorruption and life from
Thee, our immortal God. For since they possessed Thy
strength, they cast down the tyrants and wholly destroyed the
demons' strengthless presumption. O Christ God, by their
prayers, save our souls, since Thou art merciful.

SUNDAY GOSPEL
Sunday after Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1

The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let
him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life
for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit
a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can
a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me

