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Ήχος Πλ. Β-Εωθινόν Ευαγγέλιο Θ’
Πρακτικές συμβουλές για την οικογένεια
Ευχαριστώ για την ευγενή πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου. Ίσως σκεφθεί κάποιος δικαιολογημένα τι έχει
να πει ένας απομακρυσμένος Αγιορείτης μοναχός για την οικογένεια, για τους γονείς και την ανατροφή των
τέκνων τους; Ο μοναχός δεν είναι ανέραστος, μισόκοσμος κι απομονωμένος. Ο μοναχός είναι ευχέτης υπέρ όλης
της οικουμένης. Πάντοτε η Εκκλησία ήθελε ν’ ακούει τους μοναχούς. Στην ιερά ησυχία σοφίζεται, φωτίζεται,
αγωνιζόμενος και καθαιρόμενος. Παρατηρεί λοιπόν τους ασκητές να μηνύουν στον άστατο κόσμο το «στώμεν
καλώς, στώμεν μετά φόβου». Η μεγάλη τρυφή του κόσμου, η υπερκαταναλωτική κοινωνία, η ευδαιμονία, η
ευμάρεια δεν είναι διόλου θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής.Το Αγιον Όρος ανησυχεί για
την κατιούσα πορεία του κόσμου. Για τις ανίερες ιδέες που ακούγονται πρώτη φορά στον νεοελληνικό βίο, για
συμβίωση μόνιμη και νόμιμη αγάμων ακόμη κι ομοφυλοφίλων, για την έξαρση της μοιχείας, την αύξηση των
διαζυγίων. Καθημερινά έρχονται θλιμμένοι και προβληματισμένοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος, πνιγμένοι στ’
αδιέξοδα από μια ανοημάτιστη ζωή κι ένα λανθασμένο τρόπο βίου. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει η αδιαφορία των
νέων, με τα πολλά ψυχικά τραύματα. Ταπεινά φρονούμε πως ένα τελευταίο ακόμη οχυρό είναι η οικογένεια,
παρά τα όποια προβλήματά της. Την οικογένεια αποτελούν οι γονείς και τα παιδιά. Περί αυτών απλά και
πρακτικά θα μιλήσουμε με πόνο και αγάπη, όχι ως δάσκαλοι αλλά ως συμπαθούντες αδελφοί.Το πνεύμα του
κόσμου έφερε μέσα στην οικογένεια ταραχή, αποσύνδεση, εν ονόματι της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, ρήξη
και διαμάχη. Η αντιλογία, η γκρίνεια, ο καυγάς, η απειλή, η ψυχρότητα σκιάζουν πολλά σπίτια. Απουσιάζει η
αλληλοπεριχώρηση, η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός. Η εκκλησιαστική ζωή μόνο θα μας επαναφέρει
στην ευθεία. Τότε είναι περιττές όποιες άλλες γνώμες, νουθεσίες και συμβουλές. Η απεκκλησιοποίησή μας
θέριεψε το εγώ μας και μας θέλει κυρίαρχους και εξουσιαστές των πάντων, ακόμη και των πολύ δικών μας
ανθρώπων, των συζύγων, των παιδιών. Όταν λέμε εκκλησιαστική ζωή δεν θεωρούμε μια γενικά καλή αντίληψη
για την εκκλησία, μια πίστη σε ένα ανώτατο ον, μια ευχάριστη ιδεολογία. Η ζωή της Εκκλησίας είναι
συγκεκριμένη, με ορθή πίστη στο ζώντα Τριαδικό Θεό, λατρευτική ζωή, αγωνιστική πορεία καθάρσεως και
αγιασμού.Οι γονείς αξίζει από μικρά να οδηγούν τα παιδιά τους τακτικά στην Εκκλησία. Να συνηθίζουν, να
λειτουργούνται, να ασπάζονται τις εικόνες, να κάνουν σωστά το σταυρό τους, να κοινωνούν των αχράντων
μυστηρίων. Ας είναι ζωηρά και άτακτα, ας κλαίνε, δεν πειράζει, μαθαίνουν, μυρίζουν τα ρούχα τους λιβάνι,
ευλογούνται, αγιάζονται. Με μεγάλη μου λύπη είδα σε ορθόδοξους ναούς στην Αμερική, την ώρα της θείας
Λειτουργίας να είναι στο υπόγειο τα παιδάκια με την νηπιαγωγό, για να μην ενοχλούν στο ναό τους
προσευχόμενους... Είναι απαραίτητο από μικρά τα παιδιά να μάθουν τον τακτικό εκκλησιασμό. Ας μη
καταλαβαίνουν, η χάρη ενεργεί πλούσια εντός τους.Με το «δι’ ευχών» δεν τελειώνει η θεία Λειτουργία και τα
«θρησκευτικά μας καθήκοντα». Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο στην εκκλησία. Η εκκλησία θα πρέπει να
επεκταθεί στο σπίτι μας. Να υπάρχει εκεί το προσευχητάρι, όχι μόνο για τις δύσκολες ώρες, αλλά καθημερινά.
Εκεί ν’ αρχίζει και να τελειώνει η ημέρα. Μακάρι να είναι όλη μαζί η οικογένεια. Αν είναι δύσκολο κι ένας ένας.
Τι ωραίο να συνδεθεί κανείς από μικρός με την προσευχή. Δεν θάχει ποτέ μοναξιά. Θάχει ανοικτό μόνιμο δίαυλο
με τον Θεό. Αν κανείς παραπονείται από έλλειψη χρόνου, μπορεί να προσεύχεται και στον δρόμο, και στο
αυτοκίνητο και στο γραφείο. Δεν χρειάζονται βιβλία και γνώσεις· κι ένα «Κύριε ελέησον» εγκάρδιο, είναι ωραία
προσευχή. Αρκεί να λέγεται με συναίσθηση, με ταπείνωση. Οι μητέρες, οι νοικοκυρές, οι δασκάλες, οι νοσοκόμες,
όλες οι γυναίκες, οι άνδρες, στα κτήματα, στις οικοδομές, στις τράπεζες, στα ταξίδια· τα παιδιά και στο παιχνίδι
και στο σχολείο και στο δωμάτιό τους μπορούν να λένε μία μικρή προσευχή μόνο πέντε μικρών λέξεων:
Συνέχεια στην σελίδα 4...

Κυριακή, 11η Ιανουαρίου, 2015
Sunday January 11th, 2015
Κυριακή: Μετά τα Φώτα. Του Οσίου Πατρός Sunday:
Sunday
After
Epiphany.
ημών Θεοδοίου του Κοινοβιάρχου. Του Αγίου Our righteous Theodosius the Cenobiarch
Νεομάρτυρος Νικηφόρου, τιυ εν Κριτσάς.
Vitalis of Gaza. Nikiforos the new Martyr of
Kritsa.
Αναστάσιμο Απολυτίκιον Πλ. Β

Resurrectional Apolytikion Pl. B Tone

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ
φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία
ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα.
Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ,
ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν,
ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.
Απολυτίκιον της Eορτής
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς
Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις, τοῦ γὰρ
Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοί,
ἀγαπητὸν σὲ Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα
ἐν εἴδει περιστεράς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεῖς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν
κόσμον φωτίσας δόξα σοί.

Angelic powers were above Thy tomb, and
they that guarded Thee became as dead. And
Mary stood by the grave seeking Thine immaculate Body. Thou hast despoiled Hades and
wast not tried thereby. Thou didst meet the Virgin and didst grant us life. O Thou Who didst
arise from the dead, Lord, glory be to Thee.
Apolytikion of the Feast
Lord, when You were baptized in the Jordan,
the veneration of the Trinity was revealed.
For the voice of the Father gave witness to
You, calling You Beloved, and the Spirit, in
the guise of a dove, confirmed the certainty
of His words. Glory to You, Christ our God,
who appeared and enlightened the world.

Απολύτίκιον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ
θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ
ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν,
Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ
χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν
εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε
Φιλάνθρωπε.

Apolytikion of Sts. Constantine and Helen
Having seen the image of Thy Cross in Heaven, and like Paul, having received the call not
from men, Thine apostle among kings entrusted the commonwealth to Thy hand, O Lord.
Keep us always in peace, by the intercessions
of the Theotokos, O only Friend of man.

Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος,
ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο
ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ
πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Apolytikion of St. Nicholas
The truth of things hath revealed thee to thy
flock as a rule of faith, an icon of meekness,
and a teacher of temperance; for this cause,
thou hast achieved the heights by humility,
riches by poverty. O Father and Hierarch
Nicholas, intercede with Christ God that our
souls be saved.

Κοντάκιον
Seasonal Kontakion in the Third Tone
Ἐπεφάνης σήμερον τὴ οἰκουμένη, καὶ τὸ φῶς
σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἓν ἐπιγνώσει You appeared to the world today, and Your
ὑμνούντάς σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ light, O Lord, has left its mark upon us. With
fuller understanding we sing to You: "You
ἀπρόσιτον.
came, You were made manifest, the unapproachable light."

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.
Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;
Πρὸς Ἐφεσίους 4:7-13
Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει,
Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δέ,
Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβάς, αὐτός
ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν
τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ
διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ· μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ
Χριστοῦ.
Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Verse: What shall I render to the Lord for all that he has given me?
St. Paul's Letter to the Ephesians 4:7-13
BRETHREN, grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it is
said, "When he ascended on high he led a host of captives, and he gave gifts to men." (in saying,
"He ascended," what does it mean but that he had also descended into the lower parts of the earth?
He who descended is he who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things.)
And his gifts were that some should be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors
and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until
we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood,
to the measure of the stature of the fullness of Christ.
*****************************************************************************************************************
Κατὰ Ματθαῖον 4.12-17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν,καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ,ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ
προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ,ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ
᾿Ιορδάνου,Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότειεἶδε φῶς μέγα,καὶ τοῖς
καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτουφῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς
κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
The Gospel of Matthew 4:12-17
At that time, Jesus heard that John had been arrested, He withdrew into Galilee; and leaving Nazareth He went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, that
what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: "The land of Zebulun and the land of
Naphtali, toward the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness
have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death light has dawned."
From that time Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με!»Να μάθει κανείς από
νωρίς να κάνει τον σταυρό του, που ξυπνά, που κοιμάται, που
ξεκινά κι επιστρέφει στο σπίτι, που αρχίζει και τελειώνει το
φαγητό του ή την εργασία του, που πιάνει το τιμόνι ή το
μολύβι. Τι ωραίο να ζητάμε πάντα τη βοήθεια του Θεού για
όλα. Και θα την έχουμε. Γι’ αυτό υπάρχει, για να δίνει σε
αυτούς που του ζητούν, για ν’ ανοίγει σε αυτούς που του
κρούουν, για ν’ ακούει αυτούς που τον επικαλούνται.
Εμπνευστής, χειραγωγός, συνδετικός κρίκος της οικογένειας
είναι ένας καλός κι έμπειρος πνευματικός πατέρας. Καλό
είναι να είναι ένας για όλα τα μέλη της οικογένειας. Όταν
όμως για διάφορους λόγους δεν γίνεται, δεν πειράζει πολύ.
Σημασία έχει να υπάρχει πνευματικός κι ας μην είναι κοινός,
ώστε να δίνει κοινή γραμμή πλεύσεως. Καλό επίσης είναι
από μικρά και τα παιδιά -από τότε που καταλαβαίνουν- να
μάθουν την εξομολόγηση. Ούτε να τα ξεθαρρεύουμε ούτε και
να τα φοβίζουμε γι’ αυτό. Φυσιολογικά, απλά, ειρηνικά, με
φόβο Θεού, με σεβασμό, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Σε αυτό
θα βοηθήσουν και οι γονείς και οι πνευματικοί, δίχως βία,
πίεση και καταπίεση, που φέρνουν αντίδραση κι άσχημα
αποτελέσματα.Για την οικογένεια και τη σύνδεσή της
απαραίτητη είναι η ησυχία. Όχι απλά οι λεγόμενες ώρες
κοινής ησυχίας, αλλά γενικά είναι πολύ χρήσιμη η ωραία
ησυχία. Ακούει κανείς μουσική στο δωμάτιό του, γιατί να
την έχει τόσο δυνατά και να ενοχλεί όλους τους άλλους. Το
ίδιο και με την τηλεόραση, στην οποία θα επανέλθουμε, ή
όταν μαστορεύει κάποιος κάτι ή όταν συζητά. Γιατί συνεχώς
να φωνάζουμε, σαν να μαλώνουμε, γιατί να επιτρέπουμε
τόσο θόρυβο και μέσα στο σπίτι μας; Ο θόρυβος δημιουργεί
ανησυχία, ταραχή, ένταση, νευρικότητα, θυμό. Χρειάζεται να
βρούμε και τις ώρες της προσωπικής ησυχίας προς μελέτη
και περισυλλογή. Γ εμίζουμε στενά το πρόγραμμά μας,
δεύτερες εργασίες, πολλές υποχρεώσεις, δραστηριότητες,
ανάγκες, μέριμνες, κοινωνικές εκδηλώσεις, επισκέψεις,
δημόσιες σχέσεις και λοιπά. Ο πιο άγνωστος τελικά είναι ο
πλη- σιέστερος εαυτός μας. Μήπως φοβόμαστε να μείνουμε
μόνοι; Μήπως τελικά αδυνατούμε να δούμε κατάματα το
εσωτερικό μας κενό; Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν
προϋποθέσεις κι ευκαιρίες ησυχίας. Ν’ αφιερώσουμε λίγη
ώρα και στον δικαιολογημένα απαιτητικό εαυτό μας. Αυτό
δεν είναι εγωιστικός ατομισμός. Αν δεν βοηθηθούμε δεν
μπορούμε να βοηθήσουμε ποτέ κανένα. Πάρτε τα παιδιά σας
και πηγαίνετε σ’ ένα μοναστήρι, σ’ ένα εξωκκλήσι στην
εξοχή, ανάψτε ένα κεράκι, κάντε ευλαβικά τον σταυρό σας,
αναπνεύστε, ξελαχανιάστε, αναπαυθείτε, πέστε δυο λόγια
εγκάρδια με τους δικούς σας ανθρώπους. Πάτε να
ψυχαγωγηθείτε στα λεγόμενα κέντρα διασκεδάσεως και η
πολυκοσμία, ο καπνός, ο θόρυβος, η αναμονή σας κουράζουν
πιο πολύ. Πάτε για διακοπές και βρίσκετε πιο πολύ κόσμο
εκεί απ’ ό,τι στη γειτονιά σας. Πάτε σ’ ένα προσκύνημα, σ’
ένα Γέροντα, σ’ έναν φτωχό. Μάθετε τα παιδιά ν’ αγαπάνε,
να προσφέρουν, να δίνουν, να χαίρονται. Πάτε σ’ ένα φιλικό
σπίτι που δεν θα συγχισθείτε με πολιτικολογίες και
κουτσομπολιά, αλλά θα κερδίσετε κάτι πνευματικά. Πρέπει
να συνδέονται οι χριστιανικές οικογένειες, να πιάνουν καλές
φιλίες τα παιδιά τους. Στον δύσκολο κόσμο είναι αναγκαίες
οι καλές συναναστροφές. Όλοι στο βάθος μας ζητάμε
πνευματική ενίσχυση , συμπαράσταση, παρηγοριά.
Συνέχεια την επόμενη εβδομάδα...

The Duty of Almsgiving and the Hope of a Return
From God By His Eminence Metropolitan Daniel of Kaisariani,
In the period preceding the feast of the divine epiphany there
is conducted in our Church a Fundraiser of Love. Believers
are called to offer their alms for the relief of our needy brethren. This Fundraiser of Love is more necessary now in this
prevailing economic, social and humanitarian crisis which
affects more and more an increasingly larger portion of our
people. We judge the building up and enhancement of this
ministry will reflect the way we live philanthropically and
give to charity.1. The Duty of Almsgiving:As it is taught by
the word of God, almsgiving is a religious practice, and not
merely social and altruistic. This is why almsgiving is linked
to the liturgical life. Generosity towards the poor is part of
the conduct of divine worship and the eucharistic assembly
of the Church. In the teaching of our Lord Jesus Christ, almsgiving together with prayer and fasting are the three pillars
of the spiritual life. It is certain that in order for the faithful
to approach the Bridegroom of the Church, they must help
their neighbor (1 John 3:17).The celebration of the Mystery
of the Divine Eucharist requires the brotherly distribution of
goods (1 Corinthians 11:20). To glorify God, the faithful
must freely give and sow generosity, because "God loves a
cheerful giver" (2 Corinthians 6:9).2. The Value of Almsgiving:The Wisdom Writings of the Old Testament present
the view that alms given to the poor acquire value, because
a) it is considered a loan to God Himself (Proverbs 19:17)
and b) it is considered a sacrifice of praise to God (Wisdom
of Sirach 35:2). The Lord taught His disciples to give alms
without hoping for a return (Matthew 6:1-4), gave meaning
to almsgiving that the offering was being made to Himself
(Matthew 25:31-46), and established almsgiving as a requirement for someone to be His disciple and to follow Him
without regretting the abandonment of their goods (Matthew
19:21).3. The Duty of Almsgiving Gives the Merciful One
a Certain Hope for a Return from God:"Blessed are those
who have regard for the weak; the Lord delivers them in
times of trouble. The Lord protects and preserves them —
they are counted among the blessed in the land — He does
not give them over to the desire of their foes. The Lord sustains them on their sickbed and restores them from their bed
of illness" (Psalm 40 (41):1-3).4. The Forms of Almsgiving:The Prophets pointed out the ways to practice almsgiving. They expanded the scope to cover many types of behaviors which express compassion, justice, respect and consolation to the helpless people around us (Ezekiel 18:7).5. The
Punishment of the Uncharitable:Ignoring the poor combined with luxurious and wasteful living is condemned and
subject to severe punishment, like that of Sodom (Ezekiel
16:49; Proverbs 14:21).6. When A Believer Denies Himself of
His Goods, Through Almsgiving He Stores a Treasure in
Heaven, According to the Command of the Lord:"Sell your
possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves
that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail,
where no thief comes near and no moth destroys. For where your
treasure is, there your heart will be also" (Luke 12:33-34).

Sts. Constantine & Helen
Cathedral

On
February 8, 2015
Orthros 9:15am – Divine Liturgy 10:30am
Come and receive communion & spend
the afternoon with your godchild or
sponsor

The Community of

Sts. Constantine & Helen
Cathedral
and the A. Fantis Parochial
School
Cordially invite you to our

APOKRIATIKO GLENDI
Saturday, February 21, 2015
8 p.m.
64 Schermerhorn Street,Βrooklyn
Mezedakia—Complete Dinner/Wine
Music By: Bravo Sounds
$40 adults—
$15 children under 18

To All Parents
In most Christian traditions, there exists the
beautiful relationship of a Godparent to a child
who has been baptized in the Christian faith.
Godparent Sunday is also an invitation to
the parents of the A. Fantis School to consider
inviting the Godparent of your child or your
Godchild to join you and your family in your
place of worship on this day of February 8 2015.
In case of a snowstorm, the makeup date is
Sunday, March 1st

GREEK DANCES PERFORMED BY
THE
FANTIS DANCE GROUP
Reservations only
718-624-0595
(Space is limited)
Come in Costume!!
Be Creative!

Καθημερινές Λειτουργίες
17 Ιανουαρίου– Εορτή του Αγίου Αντωνίου
Όρθρος 8:30πμ Θεία Λειτουργία 9:30πμ

Weekday Liturgies
January 17– Feast of St. Anthony
Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30am

Προσεχώς Μνημόσυνα(1/18/2015)
Μαρία Τσούκα—-1 χρόνο
Πολυξένη Χίου—-3 χρόνια

Upcoming Memorials(1/18/2015)
Maria Tsouka--- 1 year
Paulette Hios—-3 years

Ανακοινώσεις

Announcements

18 Ιανουαρίου, 2015-Καθαγιασμός της
εικόνας της Γεννήσεως-Δωρεά της
αγαπημένης μας Πολυξένης Χίου και το
τριετές μνημόσυνο της.
26 Ιανουαρίου-Ο Σύλλογος Λιτοχωριτών θα
εορτάσει τον Άγιο Διονύσιο Ολύμπου
1 Φεβρουαρίου-Πάρτη για το τελικό
παιχνίδι Football από τον οργανισμό της
AHEPA
6 Φεβρουαρίου– Αγρυπνία Αγίου
Παρθενίου-7μμ
8 Φεβρουαρίου– Κυριακή των Αναδόχων
15 Φεβρουαρίου– Διανομή ρούχων και
φαγητού στους αστέγους
22 Φεβρουαρίου-Αποκριάτικο Γλέντι

January 18, 2015- Consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette
Hios and her 3 year Memorial Service
January 26-The Litohorian Brotherhood will
celebrate St. Dionysios of Olympos
February 1-Super Bowl party in the church
hall sponsored by AHEPA
February 6– Vigil of St. Parthenios-7pm
February 8-Godparent Sunday
February 15-Midnight Run
February 22-Apokriatiko Glendi

House blessings for Epiphany
Please note that if you would like your
home blessed with holy water after EpiphaΑγιασμό στα σπίτια σας
ny please contact the Church office (718) 624
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το
-0595
γραφείο της εκκλησίας εάν θέλετε να
αγιάσετε το σπίτι σας μετά
τα Άγια
Θεοφάνεια (718) 624-0595

2

9

1– The Messinian
Brotherhood at our
Cathedral for the celebration of Ypapanti

8–
God Parent Sunday

10

3

27

26

Celebration &
Litohorites Brotherhood at the Cathedral
-JOY Trip to the Aviator after church

25- Greek Letters

13

19
20
Matin Luther King
Jr. Day–
School Closed

12

Monday

18
Consecration of
Nativity Icon by
Bishop Sebastian
-Midnight Run

Orthros: 9:15am, Divine
Liturgy: 10:30am
The Cutting of the
Vasilopita

after Epiphany

11– The Sunday

Sunday

Tuesday

11

4

28

21

14– Trip to
Barclays Center
YKT vs. NAK following game on

Wednesday

12

5

29

22

15

Thursday

13

6
Vigil of
St. Parthenios

30

23

16

Friday

J ANUARY /F EBRUARY 2015

14

7

31

GOYA Retreat hosted by our Cathedral
-Young Adults at
Dave & Buster’s

24

17

Saturday

The Philoptochos Society
of
Saints Constantine and
Helen Cathedral
Cordially invites you to the

VASILOPITA
LUNCHEON

TODAY
In the Church Hall

Immediately Following the
Divine Liturgy

Proceeds to Benefit Saint Basil’s
Academy

Suggested Donation: $15 for
Adults
$7 for Children

Join the Young Adults of Sts. Constantine and Helen & of the
Holy Resurrection Church of Brookville at Dave & Buster’s in
Westbury, NY

Saturday, January 24, 2015 @ 7PM
Dave & Buster’s
1504 Old Country Road
Westbury, NY 11590
Phone 516-542-8501
If you need a ride from Brooklyn, please feel free to call the church office at 718-6240595 or email: churchassistant@afantis.org

Sts. Constantine and Helen J.O.Y.
Going to the
Aviator in Brooklyn, NY
following the Divine Liturgy

Sunday, January 24th @ 1:30 P.M.
Ice Skating
Rock Climbing
Arcades and more….

If you need transportation from the church, please let the office know.
(718) 624-0595

Aviator
3159 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234

Consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette Hios and
her 3 year Memorial Service
Καθαγιασμός της εικόνας της Γεννήσεως
Γεννήσεως--Δωρεά της αγαπημένης μας Πολυξένης
Χίου και το τριετές μνημόσυνο της.

Orthros 9:00am
Hierarchical Divine Liturgy
10:30am
Officiated by his
Grace Bishop Sevastianos

Όρθρος 99:00
:00πμ
:00πμ
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
10
10:30
:30πμ
:30πμ
Εκ του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Σεβαστιανού

Sunday, January 18, 2015
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2015

Γεύμα μετά την Θεία Λειτουργία εις μνήμην της Πολυξένης Χίου
στην αίθουσα της εκκλησίας
***
Luncheon offered by the Cathedral in memory of Paulette Hios
following the Divine Liturgy in the Church Hall

