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Ήχος Δ —Εωθινόν Β’
Η Οσία Κασσιανή-7 Σεπτεμβρίου
Η Οσία Κασσιανή (ή Κασσία ή Ικασία ή Εικασία) η Υμνογράφος γεννήθηκε μεταξύ του 805 και του 810 μ.Χ. στην
Κωνσταντινούπολη και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφίλου (829 -842 μ.Χ.).Όταν μεγάλωσε συνδύαζε τη σωματική ομορφιά
με την εξυπνάδα της. Τρεις βυζαντινοί χρονικογράφοι, ο Συμεών ο μεταφραστής, ο Γεώργιος Αμαρτωλός και ο Λέων ο
Γραμματικός, αναφέρουν ότι έλαβε μέρος στην τελετή επιλογή νύφης για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, την οποία είχε οργανώσει η
μητριά του Ευφροσύνη. Σε αυτή ο αυτοκράτορας επέλεγε τη σύζυγο της αρεσκείας του δίνοντας της ένα χρυσό μήλο.
Θαμπωμένος από την ομορφιά της Κασσίας, ο νεαρός αυτοκράτορας την πλησίασε και της είπε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα
φαύλα» «Από μία γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά [πράγματα]», αναφερόμενος στην αμαρτία και τις συμφορές που
προέκυψαν από την Εύα. Η Κασσία, ετοιμόλογη, του απάντησε: «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα» «Και από μία
γυναίκα [ήρθαν στον κόσμο] τα καλά [πράγματα]», αναφερόμενη στην ελπίδα της σωτηρίας από την ενσάρκωση του Χριστού
μέσω της Παναγίας. Με βάση την παράδοση ο ακριβής διάλογος ήταν:- Εκ γυναικός τα χείρω.Kαι εκ γυναικός τα κρείττω.Ο
εγωισμός του Θεόφιλου τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να απορρίψει την Κασσιανή και να επιλέξει τη Θεοδώρα για σύζυγό
του.Οι επόμενες πληροφορίες που σώζονται για την Κασσιανή είναι ότι το 843 μ.Χ. ίδρυσε ένα κοινόβιο στα δυτικά της
Κωνσταντινούπολης, κοντά στα τείχη της πόλης, του οποίου έγινε και η πρώτη ηγουμένη. Αν και πολλοί ερευνητές αποδίδουν
την επιλογή της αυτή στην αποτυχία της να γίνει αυτοκράτειρα, μία επιστολή του Θεόδωρου του Στουδίτου αποδίδει διαφορετικά
κίνητρα στην ενέργεια της αυτή. Διατηρούσε στενή σχέση με τη γειτονική Μονή Στουδίου, η οποία έμελλε να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην επανέκδοση βυζαντινών λειτουργικών βιβλίων τον 9ο και το 10ο αιώνα μ.Χ., με αποτέλεσμα τη διάσωση
των έργων της (Kurt Sherry, σελ. 56).Με βάση την παράδοση ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, συνεχίζοντας να είναι ερωτευμένος μαζί
της, επιθυμούσε να την δει για μία τελευταία φορά πριν πεθάνει κι έτσι πήγε στο μοναστήρι όπου βρισκόταν. Η Κασσιανή ήταν
μόνη στο κελί της γράφοντας το γνωστό τροπάριο της, που ψάλλεται στις Εκκλησίες το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, όταν
αντιλήφθηκε την άφιξη της αυτοκρατορικής ακολουθίας. Τον αγαπούσε ακόμη αλλά πλέον είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Θεό γι
αυτό και κρύφτηκε, μη επιθυμώντας να αφήσει το παλιό της πάθος να ξεπεράσει το μοναστικό της ζήλο. Άφησε όμως το
μισοτελειωμένο ύμνο πάνω σε ένα τραπέζι. Ο Θεόφιλος ανακάλυψε το κελί της και μπήκε σε αυτό ολομόναχος. Την αναζήτησε
αλλά μάταια. Εκείνη τον παρακολουθούσε μέσα από μία ντουλάπα στην οποία είχε κρυφτεί. Ο Θεόφιλος στενοχωρήθηκε, έκλαψε
και μετάνιωσε που για μία στιγμή υπερηφάνειας έχασε μία τόσο όμορφη και έξυπνη γυναίκα. Στη συνέχεια βρήκε τα χειρόγραφα
της Κασσιανής επάνω στο τραπέζι και τα διάβασε. Μόλις ολοκλήρωσε την ανάγνωση κάθισε και πρόσθεσε ένα στίχο στον ύμνο.
Σύμφωνα με την παράδοση ο στίχος αυτός ήταν «ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ
ἐκρύβη». Φεύγοντας εντόπισε την Κασσιανή που κρυβόταν στην ντουλάπα αλλά δεν της μίλησε, σεβόμενος την επιθυμία της. Η
Κασσιανή βγήκε από την κρυψώνα της μετά την αναχώρηση του αυτοκράτορα, διάβασε την προσθήκη του και στη συνέχεια
ολοκλήρωσε τον ύμνο.Η μεγάλη αυτή ποιήτρια, υμνογράφος και μελωδός της εκκλησίας μας, η Αγία Κασσιανή, ταξίδεψε στην
Ιταλία και την Κρήτη και κατέληξε στην Κάσο ετελείωσε η επίγεια ζωή της. Μετά το θάνατό της, τοποθέτησαν το σώμα της σε
μαρμάρινη λάρνακα και την έβαλαν σε παρεκκλήσιο, που ήταν αφιερωμένο στο όνομά της. Σώζεται σήμερα η λάρνακα και το
βυζαντινό ψηφιδωτό του 9ου αιώνα μ.Χ. Επίσης στο εκκλησάκι υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με σημείο του σταυρού και
χρονολογία 890 μ.Χ. Κατά πληροφορίες, πάλι από την Κάσσο, τα οστά της Οσίας έχουν μεταφερθεί στην Ικαρία.Παρόλο που την
μνήμη της δεν την αναφέρει κανένας Συναξαριστής, οι Κάσιοι, από τη συγγένεια του ονόματος της με το νησί τους, καθιέρωσαν
τη μνήμη αυτής την 7η Σεπτεμβρίου και ο Γεώργιος Σασσός ο Κάσιος φιλοπόνησε και ειδική Ακολουθία, που δημοσιεύθηκε στην
Αλεξάνδρεια το 1889 μ.Χ. στο τυπογραφείο της «Μεταρρυθμίσεως». Το παράδοξο όμως είναι, ότι η Ακολουθία αυτή αφιερώθηκε
στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρόνιο, που ο ίδιος στην συνέχεια την έδωσε για εκτύπωση στον Μητροπολίτη Θηβαΐδας
Γερμανό (την 1η Σεπτεμβρίου 1889 μ.Χ.) και έτσι, επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο η αγιοποίηση της Κασσιανής από την
Εκκλησία της Αλεξανδρείας, όπως το ποθούσαν οι κάτοικοι της Κάσου.Η παρουσία της Κασσιανής έχει επισκιάσει τους
υμνογράφους και μελωδούς της εποχής της, διότι αποτελεί την πλέον επιφανή γυναίκα μελωδό (έγραφε και τους ύμνους και τη
μελωδία) στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής. Έχοντας ιδιαίτερο ταλέντο, ευφυΐα, ευαισθησία και εκφραστικό πλούτο
διακρίθηκε στον τομέα της μελουργίας (σ' αυτό τη βοήθησε η μεγάλη μόρφωση, που η ευγενής καταγωγή της, της επέτρεψε να
έχει). Γι' αυτό και το έργο της είναι διαχρονικό και πάντα επίκαιρο, και συγκινεί ιδιαίτερα τον ορθόδοξο κόσμο.Στην Κασσιανή
αποδίδονται γύρω στα 45 έργα, από τα οποία τα 23 τουλάχιστον είναι χωρίς αμφιβολία δικά της, ενώ τα υπόλοιπα είναι αγνώστου
προελεύσεως. Έχει επίσης μελοποιήσει κείμενα διαφόρων υμνογράφων. Από τα πιο γνωστά τροπάρια είναι το περίφημο...
Συνέχεια στην σελίδα 7...

Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου, 2014
Κυριακή: ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Προεόρτια
τῆς Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τοῦ
Ἁγίου Μάρτυρος Σῴζοντος καί Κασσιανῆς
τῆς Ὑμνογράφου. Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων
ἡμῶν Ἐπισκόπων
Λέρνης Ἰωάννου καί
Σεργίου (Ε´ καί Ζ´ Οἰκουμενικῶν Συνόδων).
Αναστάσιμο Απολυτίκιον Ήχος Δ
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου
μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν
ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι
ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός,
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος
Απολυτίκια Προεόρτιο της Παναγίας
Εκ τής ρίζης Ιεσσαί, καί εξ οσφύος τού Δαυϊδ, η θεόπαις
Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ημίν, διό καί χαίρει η
σύμπασα καί καινουργείται, συγχαίρει τε ομού, ο
ουρανός καί η γή, Αινέσατε αυτήν αι πατριαί τών εθνών,
Ιωακείμ
ευφραίνεται,
καί
Άννα
πανηγυρίζει
κραυγάζουσα, Η στείρα τίκτει, τήν Θεοτόκον, καί
τροφόν τής ζωής ημών.

Sunday September 7th, 2014
Sunday before Holy Cross. The Forefeast of the
Nativity of the Theotokos. Sozon the Martyr.
Kassiani the Hymnographer.Euodos and
Onesiphoros, Apostles of the 70. John the Wonderworker of Novgorod

Ressurectional Apolytikion 4th Tone
Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the Angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord
spake to the Apostles exultantly: Death is despoiled
and Christ God is risen, granting great mercy to the
world.
The Apolytikion of the Forefeast of the Theotokos
From the root of Jesse and the loins of David the King, Mariam,
the child of God, is born for our sake this day. Hence, all creation
exulteth on its renewal. Both Heaven and the earth rejoice together now. Praise her, O ye tribes of nations here below. The righteous Joachim rejoiceth, and Anna keepeth feast, crying out: The
barren beareth the Theotokos, the nourisher of our life.

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.

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
Apolytikion of St. Nicholas
Φιλάνθρωπε.
The truth of things hath revealed thee to thy
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.
Κοντάκιον
Η Παρθένος σήμερον, καί Θεοτόκος Μαρία, η
παστάς η άλυτος, τού ουρανίου Νυμφίου,
τίκτεται, από τής στείρας θεοβουλήτως, όχημα,
τού Θεού Λόγου ευτρεπισθήναι, εις τούτο γάρ
καί προωρίσθη, η θεία πύλη, καί Μήτηρ τής
όντως ζωής.

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.
Kontakion in the Third Tone
On this day the Virgin and Theotokos Mary, the
bridal chamber of the Heavenly Bridegroom,
by the will of God is born of a barren woman.
Being prepared as the chariot of God the Word,
she was pre-ordained for this, since she is the
divine gate and the true Mother of Life.

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Πρὸς Γαλάτας 6:11-18
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι
ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ
διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς
περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν
τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· διʼ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ.
Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι
τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπʼ αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. Τοῦ
λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου
βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. Ἀμήν.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
St. Paul's Letter to the Galatians 6:11-18
BRETHREN, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who
want to make a good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and only
in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised that they
may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus
Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all
who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on
my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren.
Amen.
Κατὰ Ἰωάννην 3.13-17
Εἶπεν ὁ Κύριος· καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ,
οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ'
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ
Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
The Gospel of John 3:13-17
The Lord said, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son
of man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted
up, that whoever believes in him may have eternal life. "For God so loved the world that he
gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For
God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved
through him."

Nativity of the Theotokos
In addition to the celebration of the Annunciation,
there are three major feasts in the Church honoring
Mary, the Theotokos. The first of these is the feast of
her nativity which is kept on the eighth of September.The record of the birth of Mary is not found in
the Bible. The traditional account of the event is taken from the apocryphal writings which are not part
of the New Testament scriptures. The traditional
teaching which is celebrated in the hymns and verses
of the festal liturgy is that Joachim and Anna were a
pious Jewish couple who were among the small and
faithful remnant-“the poor and the needy”-who were
awaiting the promised messiah. The couple was old
and childless. They prayed earnestly to the Lord for a
child, since among the Jews barrenness was a sign of
God’s disfavor. In answer to their prayers, and as the
reward of their unwavering fidelity to God, the elderly couple was blessed with the child who was destined, because of her own personal goodness and holiness, to become the Mother of the MessiahChrist.Your nativity, O Virgin, has proclaimed joy to
the whole universe. The Sun of Righteousness,
Christ our God, has shone from you, O Theotokos.
By annulling the curse he bestowed a blessing. By
destroying death he has granted us eternal life.
(Troparion)By your nativity, O most pure virgin, Joachim and Anna are freed from barrenness; Adam
and Eve from the corruption of death. And we, your
people, freed from the guilt of sin, celebrate and sing
to you: The barren woman gives birth to the Theotokos, the Nourisher of our Life. (Kontakion)The fact
that there is no Biblical verification of the facts of
Mary’s birth is incidental to the meaning of the feast.
Even if the actual background of the event as celebrated in the Church is questionable from an historical point of view, the divine meaning of it “for us
men and for our salvation” is obvious. There had to
be one born of human flesh and blood who would be
spiritually capable of being the Mother of Christ, and
she herself had to be born into the world of persons
who were spiritually capable of being her parents.The feast of the Nativity of the Theotokos,
therefore, is a glorification of Mary’s birth, of Mary
herself and of her righteous parents. It is a celebration as well of the very first preparation of the salva-

tion of the world. For the “Vessel of Light,” the
“Book of the Word of Life,” the “Door to the Orient,” the “Throne of Wisdom” is being prepared on
earth by God himself in the birth of the holy girlchild Mary. The verses of the feast are filled with
titles for Mary such as those in the quotations
above. They are inspired by the message of the Bible, both the Old and New Testaments. The specific
Biblical readings of the feast give indications of
this.At the Vespers the three Old Testamental readings are “mariological” in their New Testamental
interpretation. Thus, Jacob’s Ladder which unites
heaven and earth and the place which is named “the
house of God” and the “gate of heaven” (Genesis
28:10-17) are taken, to indicate the union of God
with men which is realized most fully and perfectlyboth spiritually and physically-in Mary the Theotokos, Bearer of God. So also the vision of the temple
with the “door ‘to the East” perpetually closed and
filled with the “glory of the Lord” symbolizes Mary,
called in the hymns of the feast “the living temple of
God filled with the divine Glory.” (Ezekiel 43:2744:4) Mary is also identified with the “house” which
the Divine Wisdom has built for himself according
to the reading from Proverbs 9:1-11.The Gospel
reading of Matins is the one read at all feasts of the
Theotokos, the famous Magnificat from St. Luke in
which Mary says: “My soul magnifies the Lord and
my spirit rejoices in God my Saviour, for he has regarded the low estate of his handmaiden, for behold,
henceforth all generations will call me
blessed.”(Luke 1:47)The epistle reading of
the Divine Liturgy is the famous passage about the
coming of the Son of God in “the form of a servant,
being born in the likeness of man” (Philippians 2:511) and the gospel reading is that which is always
read for feasts of the Theotokos- The woman in the
crowd glorifies the Mother of Jesus, and the Lord
himself responds that the same blessedness which
his mother receives is for all “who hear the word of
God and keep it.” (Luke 11:27-28)Thus, on the feast
of the Nativity of the Theotokos, as on all liturgical
celebrations of Christ’s Mother, we proclaim and
celebrate that through God’s graciousness to mankind every Christian receives what the Theotokos
receives, the “great mercy” which is given to human
persons because of Christ’s birth from the Virgin.

Καθημερινές Ακολουθίες

Weekday Services

8 Σεπτεμβρίου– Γενέθλιον της Θεοτόκου
11 Σεπτεμβρίου– Η Εορτή της Αγίας Θεοδώρας
Όρθρος 8:30πμ Θεία Λειτουργία 9:30πμ

September 8– The Birth of the Theotokos

Προσεχώς Μνημόσυνα
21 Σεπτεμβρίου
Σοφία Φίλιπς– 40 ημέρες
Νικόλαος Άθαν—6 μήνες
Μαρία Δούκα—6 μήνες
Αναστασία Μπραβάκης-1
Μπραβάκης—9 χρόνια

χρόνο

&

September 11– The Feast of St. Theodora

Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30am

Upcoming Memorials
September 21
Sophia Phillips– 40 days
Nicholas Athan—6 months
Maria Duke—6 months
Θεόδωρος Anastasia Bravakis—1 year and Theodore Bravakis– 9 years

Σήμερα-Πίκνικ της Κοινότητος για την αρχή του
εκκλησιαστικού έτους μετά την Θεία Λειτουργία και
εγγραφές στο Κατηχητικό Σχολείο, στα προγράμματα
νεολαίας, στη
Χορωδία και συνδρομή της
Φιλόπτωχου.
Συνεδρίαση της Φιλοπτώχου και
πρόβες Χορωδίας μετά τη Θεία Λειτουργία

Today– Community Picnic for the beginning of
the Ecclesiastical year following the Divine Liturgy and registration for Sunday School, Youth
Programs, the Choir and Philoptochos Membership. Philoptochos meeting and Choir practice
after the Divine Liturgy

Ανακοινώσεις
14 Σεπτεμβρίου– Ύψωσης το Τιμίου Σταυρού -Η
Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 10πμ.
8 Οκτωβρίου-Περιήγηση του Σχολείου Αργύριος
Φάντης για όσους ενδιαφέρονται από τις 9πμ-11πμ
12 Οκτωβρίου-Φθινοπωρινό Γεύμα της Φιλοπτώχου
-Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 10πμ.
19 Οκτωβρίου-Τελετή των Δακτυλιδιών της
Ογδόης τάξης του Σχολείου Αργύριος Φάντης
15 ΝοεμβρίουΕτήσια χοροεσπερίδα της
κοινότητος.

Announcements
September 14– Elevation of the Holy Cross-the
Divine Liturgy will start at 10a.m.
October 8-A. Fantis Open School House 911am
October 12-Philoptochos Fall Luncheon-the Divine Liturgy will start at 10a.m.
October 19-A. Fantis School 8th Grade Ring
Day
November 15– Annual Dinner Dance of our
Community

Το τακτικό Ωράριο για τις Κυριακάτικες
Λειτουργίες αρχίζει σήμερα
Όρθρος 9:15πμ * Θεία Λειτουργία 10:30πμ

Regular Hours for Sunday Liturgy
begin today
Orthros 9:15am *Divine Liturgy 10:30am

PanHellenic Affairs Scholarships
Υποτροφίες από το PanHellenic Affairs
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας γι τη σχολική 2014-2015 Applications now availableFor more
χρονιά 2014-2015 τηλεφωνώντας στο, 312-357-6432 information Please call: 312-357-6432 or visit
their website at:
ή πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα τους στο,
www.panhellenicscholarships.org
www.panhellenicscholarships.org

«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή» , σε ήχο πλ. δ΄, που ψάλλεται στους ναούς το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης,
καθώς και οι ειρμοί από την Α΄Ε΄ ωδή του Κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης» ). Το μεγαλύτερο μέρος του
έργου της αποτελείται από στιχηρά για εορταζομένους Αγίους. Στην ίδια αποδίδεται και ο τετραώδιος κανόνας: «Ἄφρων
γηραλέε» , όπως και πολλά δοξαστικά, μεταξύ των οποίων και ένα περίφημο δοξαστικό των Χριστουγέννων, το «Αὐγούστου
μοναρχήσαντος», σέ ήχο β΄. Κατά τον βυζαντινολόγο Κρουμβάχερ «η Κασσιανή ήταν μια εξαίρετη μορφή και το έργο της το
διακρίνει ισχυρά πρωτοβουλία, βαθεία μόρφωσις, αυτοπεποίθησις και παρρησία. Πολύ συναίσθημα και βαθεία θεοσέβεια». Και ο
Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, αναφερόμενος στο έργο της, έγραψε ότι «το χαρακτηρίζει γλυκύτης μέλους ακορέστου».Μερικές
σημαντικές επισημάνσεις για το Τροπάριο της ΚασσιανήςΑρκετοί πιστοί πιστεύουν (λανθασμένα) ότι η Κασσιανή ήταν
αμαρτωλή και διεφθαρμένη γυναίκα, και μιλώντας η Κασσιανή για την πόρνη γυναίκα του Ευαγγελίου βρίσκει ευκαιρία να
μιλήσει για τον εαυτό της. Όπως όμως διαβάζουμε στον βίο της, από πουθενά δεν φαίνεται αυτό. Η Κασσιανή ήταν μία οσία
μοναχή του Βυζαντίου, προικισμένη με καταπληκτικό ποιητικό ταλέντο. Αντί για τη βασιλική αλουργίδα προτίμησε το ταπεινό
σχήμα της μοναχής και έγραψε πολλούς ύμνους.Ποιά λοιπόν είναι η πόρνη γυναίκα, για την οποία μιλάνε όλα τα τροπάρια της
Μεγάλης Τρίτης (βράδυ);Στην ερώτηση αυτή, αρκετοί απαντούν (λανθασμένα) ότι αφού δεν είναι η Οσία Κασσιανή, τότε η
αμαρτωλή και διεφθαρμένη γυναίκα θα πρέπει να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή! Η αλήθεια όμως είναι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή
δεν υπήρξε διεφθαρμένη και πόρνη ποτέ. Ήταν μια ύπαρξη, που έπασχε, και την θεράπευσε ο Χριστός. Ο ευαγγελιστής Λουκάς
λέγει χαρακτηριστικά για τη Μαρία τη Μαγδαληνή: «Ακολουθούσαν τον Ιησού οι δώδεκα μαθηταί και γυναίκες, μεταξύ των
οποίων η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, απ’ την οποία είχε βγάλει εφτά δαιμόνια» (Λουκ. 8, 2). Η Μαρία η Μαγδαληνή
ήταν λοιπόν δαιμονισμένη και ο Χριστός της έβγαλε τα δαιμόνια, όπως έβγαλε και τα δαιμόνια τόσων άλλων ανθρώπων.Και τότε
ποιά είναι η πόρνη, που άλειψε
με μύρο τα πόδια του Χριστού, η
πόρνη, για την οποία μιλάνε τα
τροπάρια της Μεγάλης Τρίτης
(βράδυ); Η αμαρτωλή και
διεφθαρμένη πόρνη, αυτή που
άλειψε με μύρο τα πόδια του
Χριστού, μας είναι άγνωστη,
είναι ανώνυμη. Ακούσατε σε
κανένα τροπάριο το όνομα της
πόρνης;
Διαβάσατε
στον
Ευαγγελιστής
Λουκά,
που
περιγράφει τη σχετική σκηνή, να
αναφέρει πουθενά το όνομα της;
Όχι! Είναι χαρακτηριστικό, ότι
οι Απόστολοι, ενώ δεν έκρυβαν
τις δικές τους ατέλειες και
πτώσεις, όταν μιλάνε για
μεγάλους αμαρτωλούς που
μετανοούν, δεν αναφέρουν το
όνομά τους. Δεν θέλουν να τους
διαπομπεύσουν.

Bible Study
Please join us on
Wednesdays at 7:00pm
Beginning September 17

