
δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ 
τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς 
[καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 

 
GOSPEL READING 

The Reading is from Luke 6:31-36 
 

 The Lord said, "And as you 
wish that men would do to you, do so 
to them. If you love those who love 
you, what credit is that to you? For 
even sinners love those who love 
them. And if you do good to those who 
do good to you, what credit is that to 
you? For even sinners do the same. 
And if you lend to those from whom 
you hope to receive, what credit is that 
to you? Even sinners lend to sinners, 
to receive as much again. But love 
your enemies, and do good, and lend, 

expecting nothing in return; and your reward will be great, and 
you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrate-
ful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merci-
ful." 
 
 

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

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

 

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.  

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ  
& Η ΑΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ 

  

 Ήταν ευγενής πλούσιος και 
φιλόσοφος από την Καρχηδόνα της 
Λιβύης, στα χρόνια του αυτοκράτορα 
Δεκίου. Στην Αντιόχεια, εξασκούσε 
άριστα τη μαγική τέχνη. Κάποτε 
όμως, ένας ειδωλολάτρης, ό 
Άγλαΐδας ερωτεύθηκε μία παρθένο 
κόρη, την Ίούστα. Άλλα επειδή ή 
χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν 
στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός 
κατέφυγε στο μάγο Κυπριανό. Άλλα 
μπροστά στη χριστιανική 
σταθερότητα της Ίούστας, "μαγικής 
έμπαίγματα κατέκειτο τέχνης, και της επί φρονήσει αλαζονείας 
έλεγχος έφύβριστος". Οι απάτες, δηλαδή, της μαγικής τέχνης 
του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη 
χριστιανή κόρη. Και ή αλαζονεία του Κυπριανού για τη μαγική 
του σοφία αποδείχθηκε γελοία. Τότε, μπροστά στον επίσκοπο 
Άνθιμο, έκαψε τα μαγικά του βιβλία και βαπτίσθηκε 
χριστιανός. Κατόπιν, έγινε Ιερέας και αργότερα επίσκοπος 
Καρχηδόνας. Τη δε Ίούστα χειροτόνησε διακόνισσα και την 
μετονόμασε σε Ίουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας, ό 
Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό 
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εξορίστηκε από το Δέκιο, μαζί με την Ίουστίνη, στη 
Νικομήδεια. Εκεί ό ηγεμόνας Κλαύδιος αποκεφάλισε τον 
Κυπριανό και την Ίουστίνη. Τα τίμια λείψανα τους οι χριστιανοί 
τα μετάφεραν στη Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον 
επισημότερο λόφο της πόλης. Ό δε Μιχαήλ Ί. Γαλανός, στο 
έργο του "ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ" έχει διαφοροποιημένο τον βίο 
του Άγιου Κυπριανού, και θεωρεί Ιστορικές ανακρίβειες όλα τα 
περί μαγείας, πού αναφέρονται για το πρόσωπο του 
συγκεκριμένου Άγιου.  

 

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης  
 

 Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν 
από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και 
μαρτύρησε τα χρόνια που 
αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. 
Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του 
κατάρτιση κα τη βαθιά του 
καλλιέργεια. 
 Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και 
μέλος της Βουλής του Αρείου Πάγου. 
Το κήρυγμα όμως του Αποστόλου 
Παύλου άγγιξε την παιδευμένη και 
ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίσθηκε. 
Αργότερα διαδέχθηκε στον 

επισκοπικό θρόνο των Αθηνών τον ευσεβή Ιερόθεο. 
Επιβραβεύθηκε από το θεό για τη χριστιανική του δράση με το 
χάρισμα να επιτελεί θαύματα. 
 Περιόδευσε σε πολλά μέρη της Δύσης, όπου κήρυξε 
τον ευαγγελικό λόγο και ερμήνευσε τις ιερές γραφές. Όταν 
έφθασε στο Παρίσι συνελήφθη και αργότερα αποκεφαλίσθηκε. 
Μαζί του μαρτύρησαν και δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο 
Ελευθέριος. Ο ηγεμόνας της περιοχής έδωσε εντολή να μη 
θάψει κανείς τα άγια λείψανα των μαρτύρων, όμως κάποιοι 
χριστιανοί τα φύλαξαν και όταν δεν υπήρχε πλέον φόβος τα 
ενταφίασαν με τιμές. 
 Ο Άγιος Διονύσιος υπήρξε συγγραφέας πλήθους 
θεολογικών συγγραμμάτων, από τα όποια παραθέτουμε σε 
μετάφραση ορισμένα λόγια του, σχετικά με την Αγιότητα, τη 
Βασιλεία και την Κυριότητα του Θεού: «Αγιότητα, λοιπόν, είναι 
κατά τη γνώμη μας η καθαρότητα η ασημάδευτη από 
οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπιλη. Βασιλεία 
είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, 

κατάστασης . Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω 
στους χειρότερους, άλλο και η συνολική των καλών και 
αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και 
αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι΄ αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται 
από το "κύρος" και το "κύριο" και το "κυρίευαν". Θεότητα είναι 
η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα 
"περιθέει" (περιέχει) και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον 
εαυτό της και υπερέχει από όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα 
της πρόνοιας της» (Διονυσίου Αρεοπαγίτου, «Περί Θείων 
Ονομάτων»). 
 
 

Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος πλ. α’. Τὸ συνάναρχον Λόγον. 
 

Ἀγρευβεῖς τῷ τοῦ Παύλου Πάτερ κηρύγματι, ὑφηγητὴς ἀνεδείχθης 
τῶν ὑπὲρ νοῦν δωρεῶν, διαvoiα ὑψηλὴ καλλωπιζόμενος, τῶν γὰρ 

ἀΰλων οὐσιῶν, τάς ἀρχὰς μυαταγωγεῖς, ὡς μύστης τῶν 
ἀπορρήτων, καὶ τῆς σοφίας ἐκφάντωρ, Ἱερομάρτυς Διονύσιε. 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Κατὰ Λουκᾶν 6.31-36 

 

 Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 
χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς 

ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. Καὶ [γὰρ] 
ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας 

ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ 
ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. Καὶ ἐὰν δανίσητε 

παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ 
ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 
Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 
 

 
 

 ΤΡΙΤΗ  2 Οκτωβρίου: 
 

ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ  
8:30 –10:30 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία 

 

Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας: 
  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


