
 Ecumenical Patriarchate  

Greek Orthodox Metropolis of New Jersey 

  ASCENSION  

Greek Orthodox Church   
FAIRVIEW - NEW JERSEY 

Weekly Bulletin  
Sunday, February 24, 2019 

Sunday of the Prodigal Son 

SSS       
  

  

  
  

  

  

  Οικουμενικόν Πατριαρχείον  

Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσέης  

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία      

ΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
ΦΕΡΒΙΟΥ ΝΕΑΣ  ΙΕΡΣΕΗΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΔΕΛΤΙΟ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Rev. Christos L. Pappas,  Protopresbyter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κυριακή,  24 Φεβρουαρίου, 2019 

ΙΖ’  Λουκά - Κυριακή του Ασώτου 

9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Ο καφές σερβίρεται από  το Συμβούλιο 
 

 Τρίτη,  26 Φεβρουαρίου, 2019  

Πορφύριος, Επίσκοπος Γάζης, Φωτεινή Μάρτυς 

9:00 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

6:00 μ.μ.  Παράκληση 
  

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2019 

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο  

  Παρασκευή, 1η Μαρτίου, 2019 

10:30 π.μ.  Κηδεία Anastasia Michals 

Πρόεδρος Φιλοπτώχου Μητροπόλεως της Νέας Ιερσέης  

Στο Ναό (Αγίου Γεωργίου—Ocean, NJ) 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

   

Σάββατο,  2 Μαρτίου, 2019  

Α’ Ψυχοσάββατο  

Ησύχιος ο Συγκλητικός 

9:00 π.μ.—11:30 π.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
  

   

Κυριακή,  3 Μαρτίου, 2019 

Της Απόκρεω 

9 π.μ. – 12 μ.μ., Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από  τη Φιλόπτωχο 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, Febuary 24, 2019  

Sunday of the Prodigal Son 

9:00 a.m. -12 noon  Orthros, Divine Liturgy 

Coffee is served by the Parish Council 

  

Tuesday, February 26, 2019 

Porphyrios, Bishop of Gaza, Photini the Samaritan & Sisters 

 9:00 a.m. Orthros, D. Liturgy 

6:00 p.m. Paraklisis 
  

   

Wednesday, February 27, 2019 

4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 
  

 Friday, March 1st, 2019 

10:30 a.m.  Funeral of Anastasia Michals, 

 President of Metropolis of New Jersey Philoptochos 

(St. George Church—Ocean, NJ) 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School 
  

 

Saturday, March 2, 2019 

A’ Saturday of the Souls 

Hesychios the Martyr 

 9:00 a.m. - 11:30 a.m.  Orthros, D. Liturgy 
 

  

 Sunday, March 3, 2019  

Judgment Sunday, Meatfare 

9:00 a.m. -12 noon  Orthros, Divine Liturgy 

Coffee is offered by the Philoptochos 



Πρὸς Κορινθίους β' 4:6-15  

 

 

Πρὸς Κορινθίους β' 4:6-15 τὸ ἀνάγνωσμα  Ἀδελφοί, ὁ 
θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν 
ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς 
δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ 
τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ 
ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν 
παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλʼ οὐ στενοχωρούμενοι· 
ἀπορούμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐξαπορούμενοι· διωκόμενοι, 
ἀλλʼ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι· καταβαλλόμενοι, ἀλλʼ οὐκ 
ἀπολλύμενοι· πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν 
τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς 
θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν 
θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες 
δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, 
Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ 
λαλοῦμεν· εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ 
ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ 
πάντα διʼ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν 
πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ 
θεοῦ. 
 

 

 

 

St. Paul's Second Letter to the Corinthians 4:6-15  

 
 
 
The reading is from St. Paul's Second Letter to the 
Corinthians 4:6-15 
Brethren, it is the God who said, "Let light shine out of 
darkness," who has shone in our hearts to give the light 
of the knowledge of the glory of God in the face of 
Christ. 
But we have this treasure in earthen vessels, to show that 
the transcendent power belongs to God and not to us. We 
are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, 
but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; 
struck down, but not destroyed; always carrying in the 
body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also 
be manifested in our bodies. For while we live we are 
always being given up to death for Jesus' sake, so that 
the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. 
So death is at work in us, but life in you. 
Since we have the same spirit of faith as he had who 
wrote, "I believed, and so I spoke," we too believe, and 
so we speak, knowing that he who raised the Lord Jesus 
will raise us also with Jesus and bring us with you into 
his presence. For it is all for your sake, so that as grace 
extends to more and more people it may increase 
thanksgiving, to the glory of God. 
  

  

 

 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος βαρύς.  

ΨΑΛΜΟΙ 63.11,1 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ. 
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου. 

Prokeimenon. Grave Mode.  

Psalm 63.11,1 

The righteous shall rejoice in the Lord. 
Verse: Oh God, hear my cry. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 15:11-32 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο 

υἱούς. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ 

ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ 

οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς 

ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν 

αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς 

ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 
ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας 

ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ 

ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ 

χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι 

τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! 

ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, 

ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι 

υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς 

τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ 

αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 

καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. εἶπε 

δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν 

πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ 

ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν 

θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ 

ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην 

δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ 

οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν 

παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει 

καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 

ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ 

ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα 

ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ 

οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ 

υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας 

αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε 

μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι 

ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν 

καὶ εὑρέθη. 

 The Gospel According to Luke 15:11-32  
The Lord said this parable: "There was a man who had two sons; and 

the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the 

property that falls to me.' And he divided his living between them. Not 

many days later, the younger son gathered all he had and took his 

journey into a far country, and there he squandered his property in loose 

living. And when he had spent everything, a great famine arose in that 

country, and he began to be in want. So he went and joined himself to 

one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed 

swine. And he would gladly have filled his belly with the pods that the 

swine ate; and no one gave him anything. But when he came to himself 

he said, 'How many of my father's hired servants have bread enough and 

to spare, but I perish here with hunger! I will arise and go to my father, 

and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before 

you; I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of 

your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he 

was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran 

and embraced him and kissed him. And the son said to him, 'Father, I 

have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to 

be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly 

the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes 

on his feet; and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make 

merry; for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is 

found.' And they began to make merry. Now his elder son was in the 

field; and as he came and drew near to the house, he heard music and 

dancing. And he called one of the servants and asked what this meant. 

And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed 

the fatted calf, because he has received him safe and sound.' But he was 

angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but 

he answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I 

never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I 

might make merry with my friends. But when this son of yours came, 

who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted 

calf!' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that is 

mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your 

brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.'" 



 Ψυχοσάββατα: Ποια η ωφέλειά τους 
  

Πολλοί από εμάς έχουμε χάσει αγαπημένα μας πρόσωπα, άλλα 

περισσότερο και άλλα λιγότερο κοντινά. Σίγουρα τα πρόσωπα 

αυτά ζουν στις αναμνήσεις μας, αλλά καλό είναι να τα τιμούμε 

πότε πότε. Ο τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι με 

κάποιες τελετές που γίνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.  

Αυτά είναι τα Μνημόσυνα που γίνονται σε κάποια συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα (πχ 40 μέρες, τρεις μήνες, εννιά μήνες, ένας 

χρόνος κλπ) και τα Τρισάγια.  

Εκτός όμως από αυτές τις τελετές υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα 

Σάββατα του χρόνου που είναι αφιερωμένα στους νεκρούς. Αυτά είναι 

ένα είδος Μνημόσυνου και είναι τα λεγόμενα Ψυχοσάββατα.  

Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα Ψυχοσάββατα είναι ένα είδος 

άκαιρου (μη προγραμματισμένου) Μνημοσύνου που αναλαμβάνει η 

ίδια Εκκλησία για όσους δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να 

τελέσουν τα καθιερωμένα Μνημόσυνα.  

Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει κυρίως για όσους πέθαναν στη ξενιτιά ή σε 

δύσκολες συνθήκες π.χ. στη θάλασσα, στα βουνά κλπ ή ακόμη και για 

τους φτωχούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα 

κανονικά Μνημόσυνα.  

Τα Ψυχοσάββατα λοιπόν είναι ένα Μνημόσυνο που κάνει η Εκκλησία 

ώστε όλοι να έχουν την δυνατότητα να συγχωρεθούν και να κριθούν 

κατά την Δευτέρα Παρουσία.  

Τα Ψυχοσάββατα για να συγχωρεθεί η ψυχή των αγαπημένων μας 

προσώπων συνηθίζεται να προσφέρουμε κόλλυβα, τα οποία μπορούμε 

είτε να τα φτιάξουμε μόνοι μας είτε να τα πάρουμε έτοιμα από κάποιο 

ζαχαροπλαστείο.  

Στη συνέχεια, τα πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να διαβαστούν είτε 

στον Εσπερινό της Παρασκευής είτε στη Θεία Λειτουργία του 

Σαββάτου.  

Τα επίσημα Ψυχοσάββατα σύμφωνα με την Εκκλησία είναι δύο και 

μάλιστα οι ημερομηνίες τους είναι κινητές καθώς εξαρτώνται από το 

Πάσχα.  

Πιο συγκεκριμένα το πρώτο είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της 

Απόκρεω και το δεύτερο είναι το Σάββατο πριν την Πεντηκοστή. 

Ειδικά για το 2018 το πρώτο Ψυχοσάββατο πέφτει στις 2 Μαρτίου 

2019, ενώ το δεύτερο στις 15 Ιουνίου 2019. 

 Saturday of the Souls: We’ll say a few words here about the 

profound meaning of the Saturdays of the Souls. Obviously, these days are 

dedicated to the dead, to the souls, to the world of the spirits. People aren’t just 

the body we see living, moving, working, rejoicing, suffering, growing old and 

dying. They’re also immortal souls, united to their bodies as long as they live. 

When the body dies, however, the soul lives, it exists and remains immortal. 

It’s a spiritual hypostasis, eternal, and is transferred into the invisible world of 

the spirits. As an affectionate mother, the Church is here not only for those who 

live in this world, but also for her offspring who have died and whose souls are 

now in the world of the spirits.This teaching is a fundamental tenet of our 

Orthodox faith. Another teaching, closely linked to this is a continuation of this 

dogma. It’s the doctrine of retribution [1] and judgment. God will just us 

according to our works.In the face of divine justice, we’re all guilty of greater 

or lesser sins. Our most important duty is to be prepared for the next life.The 

Church always prays for the salvation of its offspring. It strives to produce 

saints for the kingdom of heaven. Many people, however, die with 

imperfections and stains, not because they were lacking in faith or piety, but 

out of weaknesses. It may be that death came upon them suddenly and they 

departed flawed, deficient in virtue and sanctity. The Church assists and 

comforts those souls. It’s an ancient, Apostolic tradition to bring gifts and 

offerings- candles, incense, oil lamps and so on- on behalf of the departed. ‘For 

these are acceptable to God and bring great recompense’, says Saint Athanasios 

the Great. Saint John Chrysostom says: ‘Let us concern ourselves for the good 

of our dead. Let us provide them with the proper assistance- offerings and acts 

of charity- because this brings them great relief, profit and benefit. Because 

such things were not ordained by chance, but were handed down to the Church 

by the Lord’s most wise Disciples and Apostles. The priest is to commemorate 

the faithful departed over the spotless Sacraments’. And he adds: ‘Those who 

forget and neglect to perform the dues of the dead bear responsibility and sin’. 

Memorial services, liturgies, acts of charity and all the other things which are 

performed on behalf of the dead, are of special importance for those who have 

died in wars, catastrophes and disasters, in wildernesses, on the seas, in all 

manner of ways, particularly if they had no-one to take an interest in their soul. 

The Church commemorates ‘our departed fathers and brethren from all over 

the world’ because it recognizes God’s mercy and knows that ‘the side of 

loving-kindness prevails’[2]. 

This care of the Church for the dead is also a great lesson for the living, because 

it calls upon them to be aware of their sinfulness, in repentance and firm 

preparation for the salvation of their soul in God’s eternity. 
  

 



Ευδοκία η οσιομάρτυς - Η αγία της μεγάλης μετάνοιας 
 

Κατά τους χρόνους του βασιλιά Τραϊανού (98-117 μ.Χ.), έζησε 

στην Ηλιούπολη, στην επαρχία της Λιβανησίας της Φοινίκης, η 

Ευδοκία, Σαμαρείτιδα κατά το γένος.  

Ήταν πάρα πολύ όμορφη, γι’ αυτό κιόλας το λόγο, εξέκλινε από 

μικρή στην πορνεία, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να 

συμβαδίζει η ομορφιά του σώματος με τη σεμνότητα. Κάθε 

ημέρα, την επισκέπτονταν πάρα πολλοί για να εκτελέσουν την 

επιθυμία τους, και όχι μόνο από εκείνη τη χώρα, αλλά και από 

άλλες πολλές, ξοδεύοντας πολλά χρήματα προς χάρη της. Έτσι, η 

Ευδοκία, είχε συγκεντρώσει άπειρο πλούτο ζώντας αμαρτωλή 

ζωή και φυσικά δεν φρόντιζε για την μέλλουσα ζωή, ούτε 

σκεφόταν τι γίνεται μετά τον θάνατο. Επειδή όμως ο καλός 

βοσκός ψάχνει για το απολωλός πρόβατο, έφθασε και γι’ αυτή ο 

καιρός της ψυχικής της γιατρειάς με τον εξής τρόπο: 

Ένας μοναχός ευσεβής, πηγαίνοντας προς την πατρίδα του, 

έμεινε σε κάποιο σπίτι κοντά στης Ευδοκίας. Κάνοντας λοιπόν 

την καθημερινή του βραδυνή μελέτη, και διαβάζοντας τα σχετικά 

με την Κρίση, την κόλαση των αμαρτωλών, και την ανταπόδωση 

των δικαίων, έτυχε και τα άκουσε η Ευδοκία όλα τη νύχτα, από 

ένα παράθυρο και τόσο πολύ ηρθε σε κατάνυξη, πού έτρεχαν σαν 

ποτάμι τα δάκρυά της, σκεπτόμενη τις αμαρτίες της. Όταν 

ξημέρωσε, προσκάλεσε τον μοναχό να της εξηγήσει όλα αυτά τα 

όποια άκουγε να διαβάζει όλο το βράδυ. Ο μοναχός την 

παρότρυνε να βαπτιστεί χριστιανή και να σκορπίσει σωστά, 

εκείνον τον πλούτο τον οποίο κακώς απέκτησε, να τον μοιράσει 

μετά χαράς σε φτωχούς και τότε ο Πανάγαθος Θεός θα την 

ανταμείψει, αντί γι’ αυτή την πρόσκαιρη ζωή, με πλούτο άϋλο και 

αιώνια ζωή… το μόνο στο οποίο είχε ενδοιασμούς η Αγία είναι 

στο ότι ηταν πολύ καλομαθημένη, χρειαζόταν κάποιο πνευματικό 

οδηγό και βασικά ήθελε να βεβαιωθεί για το αν αυτά πού της είπε 

ο μοναχός ήταν αληθινά. Ο μοναχός τη συμβούλευσε να 

προσευχηθεί στο Θεό για μία εβδομάδα με νηστεία, για να της 

δείξει το θέλημά Του. Η Ευδοκία ακολούθησε πιστά τις εντολές 

του μοναχού. Αφού πέρασε μία εβδομάδα και βγήκε από το κελλί,  

 

 

τη ρώτησε ο μοναχός εάν ο Θεός της έδειξε κάποιο σημείο Του. 

Αυτή τότε του απάντησε, ότι καθώς προσευχόταν με δάκρυα στα 

μάτια, ενθυμούμενη τις αμαρτίες της, είδε πριν ξημερώσει, φως 

τεράστιο πάνω από τον ήλιο και έναν λαμπερό νέο, ο οποίος την 

άρπαξε και την ανέβασε στον ουρανό. Εκεί είδε άπειρους 

λευκοφόρους με την ίδια αστραφτερή μορφή, οι οποίοι την 

υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά. Καθώς έμπαινε σ’ αυτό το 

απερίγραπτο φως, φάνηκε έξω από την πόρτα ενας μεγάλος και 

άσχημος γίγαντας, ο οποίος αφού της έτριξε τα δόντια του, 

φώναζε τόσο δυνατά, ώστε όλος ο τόπος σειόταν. Άρχισε λοιπόν 

σε κάποια στιγμή να φιλονικεί με τον οδηγό της, τον αρχάγγελο 

Μιχαήλ και να του λέει ότι εάν σώσει αυτή, η οποία μίανε τόσους 

ανθρώπους με τις ασωτίες της, θα πρέπει να σωθούν και όλοι 

αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει άσχημες και άδικες πράξεις. Εκείνη 

τη στιγμή, ακούστηκε γλυκειά φωνή εξ’ ουρανού, η οποία έλεγε: 

«Έτσι θέλησε ο Θεός για τους υιούς των ανθρώπων, να 

υποδέχεται τους μετανοημένους σαν εύσπλαχνος πού είναι και να 

τους οδηγεί στην αιώνιο ζωή. Αυτά είπε ο Άγγελος, την σφράγισε 

τρεις φορές και έφυγε προς τον ουρανό.  Ο μοναχός αφού άκουσε 

όλα αυτά τα θαυμαστά, την διαβεβαίωσε ότι αυτό ήταν σημάδι 

από τον Θεό. Της έδωσε κουράγιο, την προέτρεψε να πενθήσει 

για τις αμαρτίες της, την βοήθησε να μοιράσει την άπειρη 

περιουσία της, την έστειλε στον Επίσκοπο της πόλης για να την 

βαπτίσει και στο τέλος την οδήγησε στο γυναικείο μοναστήρι, το 

οποίο είχε υπό την επίβλεψή του.  

Η Ευδοκία αγωνιζόταν τον καλόν αγώνα περισσότερο από τις 

υπόλοιπες μοναχές. Έτσι, όταν κοιμήθηκε η Γερόντισσα της 

Μονής, με θεία υπόδειξη, όλες ψήφισαν την Ευδοκία για 

Γερόντισσα, η οποία με την αγία πολιτεία της είχε υποστεί 

πραγματικά «θεία αλλοίωση».Έτσι διήλθε τον επίγειο βίο της, 

τελώντας άπειρα θαύματα ακόμα και όταν ήταν στη ζωή.  
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MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
6 μήνες:  Βάσος Κυριάκου 

6 months:  Vassos Kyriacou 

 

1 χρόνος:  Ελένη Ροδοθέου 

1 year:  Eleni Rodotheou 

  

1 χρόνος:  Αθανάσιος Καράς 

1 year: Athanasios Karas 

  

7  χρόνια:  Ελένη Καραπετάκου 

7 years:  Eleni Karapetakos 

  

7  χρόνια:  Γεώργιος Καραπετάκος 

7 years:  George Karapetakos 

  

18  χρόνια:  Παναγιώτης Δεκράνης 

18 years:  Panagiotis Dekranis 

  
Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες  

Κυριάκου, ψυλλίδη και Καραπετάκου  

που τελούν τα μνημόσυνα εις μνήμη των κεκοιμημένων. 

  

The coffee is offered by  

the Kyriacou, Psillidis and Karapetakos Families 

  that have  the Memorial Services  

  
  

http://www.ascensionfairview.org/
mailto:info@ascensionfairview.org

