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SCHEDULE OF SERVICES AND EVENTS

Κυριακή, 19 Αυγούστου, 2018
ΙΒ’ Ματθαίου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Sunday, August 19, 2018
12th Sunday of Matthew
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

Τετάρτη, 22 Αυγούστου, 2018
7μμ Εσπερινος Παναγίας της Προυσιώτισσας
8:00 μ.μ. Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 23 Αυγούστου, 2018
Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου
Παναγίας της Προυσιώτισσας
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Wednesday, August 22, 2018
7pm Panagia Prousiotissa
8:00 p.m. Parish Council Meeting

Thursday, August 23, 2018
Apodosis of the Dormition
9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy
Thursday, August 24, 2018

Παρασκευή, 24 Αυγούστου, 2018
Κοσμάς ο Αιτωλός
9:00 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
Κυριακή, 26 Αυγούστου, 2018
ΙΓ’ Ματθαίου
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία
1:00 μ.μ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Kosmas of Aetolia
9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Sunday, August 26, 2018
13th Sunday of Matthew
8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy
1:00 p.m. Emergency General Assembly Meeting

St. Paul's First Letter to the Corinthians 15:1-11

Prokeimenon. Mode 3.
Psalm 46.6,1
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from St. Paul's First Letter to the
Corinthians 15:1-11 Brethren, I would remind you in
what terms I preached to you the gospel, which you
received, in which you stand, by which you are saved, if
you hold it fast -- unless you believed in vain. For I
delivered to you as of first importance what I also received,
that Christ died for our sins in accordance with the
scriptures, that he was buried, that he was raised on the
third day in accordance with the scriptures, and that he
appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared
to more than five hundred brethren at one time, most of
whom are still alive, though some have fallen asleep. Then
he appeared to James, then to all the apostles. Last of all,
as to one untimely born, he appeared also to me. For I am
the least of the apostles, unfit to be called an apostle,
because I persecuted the church of God. But by the grace
of God I am what I am, and his grace toward me was not
in vain. On the contrary, I worked harder than any of
them, though it was not I, but the grace of God which is
with me. Whether then it was I or they, so we preach and
so you believed.

Πρὸς Κορινθίους α' 15:1-11
Προκείμενον. Ήχος γ'.
ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

Πρὸς Κορινθίους α' 15:1-11 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από
Ἀδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ
εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
διʼ οὗ καὶ σῴζεσθε· τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ
κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν
ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς. καὶ ὅτι ἐτάφη· καὶ
ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς· καὶ ὅτι
ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω
πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν
ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ,
εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ
ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν
ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι
ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ. Χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι,
καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ
περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλʼ ἡ
χάρις τοῦ θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως
κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

The Gospel According to Matthew 19:16-26
At that time, a young man came up to Jesus, kneeling and
saying, "Good Teacher, what good deed must I do, to have
eternal life?" And he said to him, "Why do you call me
good? One there is who is good. If you would enter life,
keep the commandments." He said to him, "Which?" And
Jesus said, "You shall not kill, You shall not commit
adultery, You shall not steal, You shall not bear false
witness, Honor your father and mother, and You shall love
your neighbor as yourself." The young man said to him,
"All these I have observed; what do I still lack?" Jesus said
to him, "If you would be perfect, go, sell what you possess
and give to the poor, and you will have treasure in heaven;
and come, follow me." When the young man heard this he
went away sorrowful; for he had great possessions. And
Jesus said to his disciples, "Truly, I say to you, it will be
hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again
I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a
needle than for a rich man to enter the kingdom of God."
When the disciples heard this they were greatly astonished,
saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at
them and said to them, "With men this is impossible, but
with God all things are possible."

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 19:16-26 Εὐαγγελίου τὸ
Ἀνάγνωσμα
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ,
γονυπετῶν αὐτόν, καὶ λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν
ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ‘O δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις
ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ·
ποίας; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις,
οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν
μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. λέγει
αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός
μου· τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ ῾Ιησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος
εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς,
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν
γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν,
εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος
διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα
λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ
δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Απόδοσις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
«Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την
ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που
ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που
παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους.

Κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η Απόδοση της
Κοίμησης της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια
πανηγυρική διάθεση την Κοίμηση και τη Μετάσταση της
Παναγίας, που τιμάται την 15 Αυγούστου. Με την ευκαιρία
αυτή, κάποιες εκκλησίες ή μοναστήρια επιλέγουν να
πανηγυρίζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 23
Αυγούστου και όχι στις 15 Αυγούστου, που οι γιορτές είναι
πάμπολλες σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, την ημέρα αυτή
γιορτάζουν σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας η Μαρία, ο
Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα.
Ο λαός δίνει άλλο τόνο στη γιορτή και την αποκαλεί τα
«Εννιάμερα της Παναγίας». Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο
προς τη Μητέρα του Θεού, όπως πράττει, άλλωστε, και για
τους δικούς του ανθρώπους.
Απολυτίκιο
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον
κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ
υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις
λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
Η Παναγιά του Χάρου: Κάθε χρόνο, στις 23 Αυγούστου,
γιορτάζει η Παναγιά του Χάρου στους Λειψούς . Στην
εικόνα η Παναγία δεν κρατάει το Θείο Βρέφος, αλλά τον
Εσταυρωμένο Χριστό, σε μια εικόνα μοναδική στην
χριστιανική παράδοση. Σύμφωνα με το έθιμο, που τηρείται
από το 1943, τοποθετούνται την άνοιξη κρινάκια γύρω από

την εικόνα τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται και ανθίζουν
ξανά, τον Αύγουστο.
Η Παναγιά Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Κομοτηνή
Με κάθε μέσο σπεύδουν οι πιστοί την παραμονή της γιορτής
των εννιάμερων της Παναγίας στην μονή Βαθυρρύακος, 15
χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή, στην παλιά εθνική οδό
Κομοτηνής - Ξάνθης, για να προσκυνήσουν την εικόνα της
Παναγίας της Βρεφοκρατούσας ή κατ’ άλλους
Γλυκοφιλούσας, η οποία θεωρείται από τους πιστούς
θαυματουργή και βρέθηκε σε σημείο που σήμερα βρίσκεται
ο αμπελουργικός σταθμός, στο λεγόμενο «Κιρ Τσιφλίκ».

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Έλληνόρθοδοξος ιερομόναχος,
ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Το βαφτιστικό
του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο
Δέντρο της Αιτωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους.
Μόλις τελείωσε το σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην
ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η
Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος ήταν από τους πρώτους
σπουδαστές της. Mελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και
το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το
μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου κι έλαβε το
όνομα Κοσμάς. Μετ’ ολίγον χειροτονήθηκε ιερέας.
Κήρυττε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του
σ’ ένα χωριό: Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο
του Θεού. Δίκαιο, λοιπόν, είναι να με πληρώσετε για τον κόπο

μου. Όχι, όμως, με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω; Η πληρωμή
μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να
κερδίσετε την αιώνια ζωή. Ο Κοσμάς κήρυττε την εμμονή
στην ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη
προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους
περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. «Καθώς ένα
χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετά εις τον αέρα,
ούτω και ημείς χρειαζόμεθα αυτάς τα δύο αγάπας, διότι
χωρίς αυτών είναι αδύνατον να σωθώμεν» έλεγε. Η αγάπη
και η ευλάβεια προς τον Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με
την τήρηση της Κυριακής αργίας. Μην ξεπουλάς την
ελεημοσύνη σου, εκεί πού θα ακούσεις «μπράβο και εύγε».
Μην σπαταλάς αυτό πού σου δόθηκε για να μοιράσεις στον
ψεύτικο και τον απατεώνα. Σε αυτόν πού δέκα χρόνια δεν
έχει κάνει τίποτα να βοηθήσει τον εαυτό του και κολλάει σαν
το παρασιτικό στρείδι πάνω στους άλλους. Σε αυτόν για τον
οποίο ο Παύλος λέει πώς περιεργάζεται και όχι εργάζεται
και δεν έχει δικαίωμα στην τροφή, γιατί δεν έχει καρπούς
εργασίας και προσφορας.Στους εκδορείς των ανθρώπων.
Στον οκνηρό και τον εκμεταλλευτή. Αυτόν πού ρίχνει λάσπη
στην αγάπη και δολοφονεί την καλή διάθεση για
ελεημοσύνη των άλλων. Αυτόν πού σε βλέπει σαν σακούλα
με λεφτά και σαν υπηρέτη του. Στον σεσημασμένο και
δαχτυλοδεικτούμενο. Αυτούς πού καταρίπτουν με τον
κυνισμό και την αναισθησία τους την καλή πίστη των
ελεούντων. Αυτούς που σκοτώνουν την αγάπη. Αυτόν πού
είναι ο καλύτερος και μόνιμος «πελάτης» της ιδρυματικής
φιλανθρωπίας. Ψάξε να βρείς αυτόν πού έχει πραγματική
ανάγκη. Ντύσε τον, τάισε τον, ξεδίψασε τον, πες του λόγο
παρηγορίας, φέρε τον ξανά στην χαρά και την ελπίδα.
Πρόσεχε μην πληγώσεις την αξιοπρέπεια και την
περηφάνεια του. Φέρσου του σαν σε ίσο και ακόμα
περισσότερο σαν κύριο σου, γιατί ο ελάχιστος είναι εικόνα

του Κυρίου σου. Και ακόμα περισσότερο σε αυτόν που
μισούν και αγνοούν και περιφρονούν οι άνθρωποι. Μην
αγαπήσεις την δική τους κρίση και εκτίμηση, αλλά την
κρίση και την αγάπη του Θεού, πού είναι Κύριος των
περιφρονημένων και αφανών και εγκατελειμμένων. Μην
διαλαλήσεις τα έργα αγάπης και κλέψει η κενοδοξία και ο
έπαινος των ανθρώπων της ελεημοσύνης τους καρπούς.
Βίασε τον εαυτό σου να πιστέψει πώς δεν έκανες κάτι
σπουδαίο, αλλά σαν δούλος του Δούλου και Δεσπότου,
έδωσες αυτό που σου δανείστηκε και όφειλες να
αποδώσεις. Να είσαι περήφανος πού εισαι δούλος και
μιμητής του Ελεήμονα Θεού και όχι επειδή εξουσίασες τον
αδελφό σου με τον πιό επειδεικτικό και συνηθισμένο και
προβαλόμενο τρόπο φιλανθρωπίας.
Ελεημοσύνη κρυφή και διακριτική ευλογεί ο Θεός.
Φιλανθρωπία αδιάκριτη και μετά σαλπίσματος ειναι
βδέλυγμα τω Κυρίω!
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 Αυγούστου, 2018
ΙB’ Ματθαίου
Άρχισαν οι εγγραφές του
Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου
Greek Afternoon School
Please Register your children
At our Greek Afternoon School

MEMORIAL SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

40 Days Andy Michael
40 μέρες Ανδρέας Μιχαήλ
Ο καφές προσφέρεται από
την οικογένεια Μιχαήλ
που τελούν τα μνημόσυνα
εις μνήμη των κεκοιμημένων.

The coffee is offered by the Michael Family
that has the Memorial Service.

