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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Κυριακή,  24 Μαρτίου, 2019 

Γρηγορίου Παλαμά  (Β’ Νηστειών) 

  9:00 π.μ.—12 μ.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

Ο καφές σερβίρεται από το Συμβούλιο 

7:00 μ.μ. Εσπερινός - (Ναός Ευαγγελισμoύ, Jersey City) 

  

Δευτέρα,  25 Μαρτίου, 2019 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

9:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

  

Tρίτη, 26 Μαρτίου, 2019 

6:00 μ.μ.  Απόδειπνο  
  

Τετάρτη,  27 Μαρτίου, 2019 

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

6:00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
  

Παρασκευή,  29 Μαρτίου, 2019 

9:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

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

7:30 μ.μ. Γ’ Χαιρετισμοί  
  

Σάββατο,  30 Μαρτίου, 2019 

Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος 

  9:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

  

Κυριακή,  31 Μαρτίου, 2019 

Σταυροπροσκυνήσεως  (Γ’ Νηστειών) 

  9:00 π.μ.—12 μ.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

Ο καφές σερβίρεται από το Συμβούλιο 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, March 24, 2019  

 Sunday of St. Gregory Palamas  

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

Coffee is served by the Board 

7:00 p.m. Vespers (Evangelismos Church, Jersey City) 
  

 

Monday, March 25, 2019  

 Annunciation - Greek Independence Day  

            9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy    
 

Tuesday, March 26, 2019 

6:00 p.m. Great Compline 
   

Wednesday, March 27, 2019 

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

6:00 p.m. Presanctified Liturgy 
  

Friday, March 29, 2019 

9:00 a.m. Presanctified Liturgy 

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

7:30 p.m. 3rd Salutations 
  

Saturday, March 30, 2019 

John Climacus 

            9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy    
 

Sunday, March 31, 2019  

 Sunday of Holy Cross  

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

Coffee is served by the Board 



Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3 

 

 

 

Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3 τὸ ἀνάγνωσμα  

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 

χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 

διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ 

ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ 

δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα 

δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως 

ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 

Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν 

ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν 

σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν 

τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ 

ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα 

παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 

πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες 

σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ 

κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη. 

 
 
 
 
 

St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3  
 
  

 
 

 

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-

14; 2:1-3 

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in the 

beginning, and the heavens are the work of thy hands; they will 

perish, but thou remainest; they will all grow old like a garment, 

like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. 

But thou art the same, and thy years will never end." But to what 

angel has he ever said, "Sit at my right hand, till I make thy 

enemies a stool for thy feet?" Are they not all ministering spirits 

sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain 

salvation? 

Therefore we must pay closer attention to what we have heard, 

lest we drift away from it. For if the message declared by angels 

was valid and every transgression or disobedience received a just 

retribution, how shall we escape if we neglect such a great 

salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested 

to us by those who heard him. 

  

  

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος β'.  
ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18 

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. 

Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος. 

Prokeimenon. Mode 2.  
Psalm 117.14,18 

The Lord is my strength and my song. 

Verse: The Lord has chastened me sorely. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ 

δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως 

συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν 

θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς 

αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ 

μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 

ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι 

τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ 

᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, 

ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν 

γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς 

καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς 

δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως 

ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ 

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα 

διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 

εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, 

ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ 

εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ 

τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε 

καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 

σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν 

ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν 

Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 

 

 

The Gospel According to Mark 2:1-12 

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported 
that he was at home. And many were gathered together, 
so that there was no longer room for them, not even about 
the door; and he was preaching the word to them. And 
they came, bringing to him a paralytic carried by four men. 
And when they could not get near him because of the 
crowd, they removed the roof above him; and when they 
had made an opening, they let down the pallet on which 
the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to 
the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some 
of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, 
"Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who 
can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, 
perceiving in his spirit that they thus questioned within 
themselves, said to them, "Why do you question thus in 
your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your 
sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and 
walk? But that you may know that the Son of man has 
authority on earth to forgive sins"-he said to the paralytic-
"I say to you, rise, take up your pallet and go home." And 
he rose, and immediately took up the pallet and went out 
before them all; so that they were all amazed and glorified 
God, saying, "We never saw anything like this!" 

  

  

  

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annunciation, also called Annunciation to the Blessed 

Virgin Mary or Annunciation of the Lord, in Christianity, 

the announcement by the angel Gabriel to the Virgin Mary 

that she would conceive a son by the power of the Holy Spirit 

to be called Jesus (Luke 1:26–38). The angel’s 

pronouncement is met with Mary’s willing consent (“Here 

am I, the servant of the Lord; let it be with me according to 

your word”), and thus precipitates the Incarnation of Christ 

and his redemption of the world. 

he Feast of the Annunciation, one of the principal feasts of 

the Christian church, is celebrated on March 25 (Lady Day), 

nine months before Christmas.  

  

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25η Μαρτίου):  Στις 25 

Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την 

χαρμόσυνη δηλαδή είδηση που έφερε ο Αρχάγγελος 

Γαβριήλ στην Παναγία, ότι μέσω αυτής θα ενσαρκωθεί ο 

Υιός του Θεού. «Ιδού νυν ευαγγελίζομαι χαράν μεγάλην» 

της είπε ο Αρχάγγελος. 

Όταν η Παναγία ρώτησε πώς είναι δυνατόν να τεκνοποιήσει 

χωρίς άνδρα, ο Αρχάγγελος της απάντησε ότι το Άγιο 

Πνεύμα θα έρθει σε εσένα και με την δύναμη του Υψίστου 

θα συντελεστεί η ενσάρκωση του Υιού του. 

Έτσι η Μαρία συνέλαβε τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον 

Ιησού Χριστό, ο οποίος με την εκούσια θυσία και τον 

μαρτυρικό «θάνατό» του, έσωσε το ανθρώπινο γένος από 

τον αιώνιο θάνατο, στον οποίο είχε οδηγηθεί μετά από την 

εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. 

Το απολυτίκιο της γιορτής λέει: «Σήμερον της σωτηρίας 

ημών το κεφάλαιον και τού απ’ αιώνος μυστηρίου ή 

φανέρωσις ο Υιός τού Θεού Υιός τής Παρθένου γίνεται και 

Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη 

Θεοτόκω βοήσωμεν, Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά 

σου.» 

Δηλαδή: «Σήμερα είναι η κυριότερη μέρα της σωτηρίας μας 

και η φανέρωση του Μυστηρίου, που ήταν από πολλά 

χρόνια κρυμμένο: Ο Υιός του Θεού θα γίνει άνθρωπος, Υιός 

τής Παρθένου Μαρίας και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτό το 

χαρμόσυνο μήνυμα φέρνει. Γι’ αυτό κι εμείς μαζί μ’ αυτόν 

ας πούμε ζωηρά στην Παναγία: Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο 

Κύριος είναι μαζί σου.» 

  

Έθιμα και Παραδόσεις:  Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 

είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Είναι 

ημέρα χαράς και αγαλλίασης. Για αυτόν τον λόγο την ημέρα 

του Ευαγγελισμού διακόπτεται για μία ημέρα η νηστεία της 

Σαρακοστής και έχουμε κατάλυση ιχθύος. Η Εκκλησία 

επιτρέπει την βρώση ψαριών ακόμα και αν ο Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου «πέσει» μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα.  Η 

ημέρα αυτή είναι και ημέρα αργίας. Η παράδοση λέει ότι 

αυτήν την ημέρα ούτε τα χελιδόνια δεν χτίζουν τις φωλιές 

τους. Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας, την ημέρα αυτή, 

τα παιδιά βγάζουν από τα χέρια τους τον «Μάρτη» και τον 

αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές ή σε κλαδιά δέντρων, 

για να τον πάρουν τα χελιδόνια και να χτίσουν τις φωλιές 

τους. Σε μερικές περιοχές της Ηπείρου, την παραμονή του 

Ευαγγελισμού, τα παιδιά ξεχύνονται στα χωράφια, 

χτυπώντας κατσαρόλες, καπάκια τσουκαλιών και ό,τι 

μεταλλικό μαγειρικό σκεύος έχουν. Πιστεύουν πως με αυτόν 

τον τρόπο διώχνουν τα φίδια, που εκείνη την μέρα ξυπνούν 

από την χειμερία τους νάρκη. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπου υπάρχουν Χριστιανοί 

αυτή την ημέρα γιορτάζουν την χαρμόσυνη είδηση του 

Αρχαγγέλου και τιμούν την Παναγία. 
  

https://www.britannica.com/topic/Christianity
https://www.britannica.com/topic/Gabriel-archangel
https://www.britannica.com/biography/Mary-mother-of-Jesus
https://www.britannica.com/topic/Holy-Spirit
https://www.britannica.com/biography/Jesus
https://www.britannica.com/topic/Incarnation-Jesus-Christ
https://www.britannica.com/topic/Christmas
https://www.matia.gr/tag/panagia
https://www.matia.gr/tag/panagia
https://www.matia.gr/tag/panagia
https://www.matia.gr/pisth/diafora/nistia-nisties-ton-orthodoxon-christianon-pote-nistevoume.html
https://www.matia.gr/7/77/77_1_5.html
https://www.matia.gr/7/71/7104/7104_1_1.html
https://www.matia.gr/tag/panagia


Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 

Οι Χαιρετισμοί ψάλλονται τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες 

ενώ στη συνέχεια έπεται η ακολουθία του Ακάθιστου 

Ύμνου.  

Οι Χαιρετισμοί, ή αλλιώς και Ακάθιστος Ύμνος είναι ένα 

μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., 

που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες 

και προσευχές.  

Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, με 

πανέμορφα λόγια, όλες οι βασικές διδασκαλίες της 

Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο 

της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα 

και την αγιότητά Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του 

ανθρώπου για ένωση με το Θεό και τη βοήθεια που ζητάει 

από το Χριστό και την Παναγία γι” αυτό τον αγώνα.  

Σημειώvεται πως Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί εξίσου για 

πολλούς άλλους αγίους, ωστόσο οι Χαιρετισμοί της 

Παναγίας είναι η βασική έμπνευση για όλους τους άλλους 

που έχουν γραφτεί μετά.  

Έχει 24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχίζουν, με τη σειρά, 

από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου.  

Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε 

από την επίθεση των Αβάρων μετά από παρέμβαση της 

Παναγίας, όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία τον Ακάθιστο 

Ύμνο όρθιοι, εξ’ ου και το όνομά του. Τότε, μάλλον, 

γράφτηκε το πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερμάχω 

Στρατηγώ».  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς κάθε 

Παρασκευή βράδυ, τις πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης 

Σαρακοστής.   Για την ακρίβεια, κόβουμε τους 

Χαιρετισμούς σε 4 κομμάτια, λέγονται «4 στάσεις» και λέμε 

από ένα κάθε Παρασκευή, ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται  

 

 

ολόκληρο το έργο. Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με 

τη μουσική τους ο ιερέας. Πριν απ΄ αυτό, οι ψάλτες έχουν 

ψάλει ένα άλλο περίφημο μουσικό και ποιητικό έργο, που 

λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών» (οι κανόνες είναι ένα 

άλλο είδος βυζαντινής κλασικής μουσικής) και δημιουργός 

του είναι ένας ακόμη κορυφαίος ποιητής και μουσικός του 

Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος.  

Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες (και 

σήμερα) συνηθίζουν να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε 

βράδυ, πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευχή.  Από τις 

πολλές φορές, συχνά τους μαθαίνουν απ΄ έξω. Η συνήθεια 

αυτή είναι πολύ ωραία και σωστή, αφού οι ορθόδοξοι 

προτιμούμε να προσευχόμαστε με τις προσευχές της 

Εκκλησίας, παρά με προσευχές που δημιουργούμε εκείνη τη 

στιγμή (αν και λέμε στο Θεό και τέτοιες, αυτοσχέδιες, 

προσευχές).  Ένας λόγος είναι ότι έτσι ο νους μας 

ξεκουράζεται και μπορεί να γίνει η προσευχή κυρίως με την 

καρδιά, δηλ. να στραφούμε ψυχικά προς το Θεό, χωρίς να 

απασχολούμαστε με το να φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα 

λόγια που θα του πούμε. Και φυσικά, όταν διαβάζουμε μια 

προσευχή από βιβλίο (π.χ. τους Χαιρετισμούς ή ένα 

παρακλητικό κανόνα), ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να 

πούμε στην Παναγία, στο Θεό ή σε έναν άγιο – κι εκείνος 

επίσης το ξέρει (ακόμα κι αν εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε 

να του πούμε, εκείνος ξέρει τι υπάρχει στην καρδιά μας και, 

καθώς στρεφόμαστε προς αυτόν πνευματικά μέσω της 

προσευχής που διαβάζουμε, είναι σα να του το λέμε).  
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Like us on Facebook: 
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 Μαρτίου, 2019 

 Γρηγορίου Παλαμά - B’ Νηστειών 

 Ελληνική Παρέλαση  
Κυριακή: 14 Απριλίου, 2019 στις 1:30 μ.μ. 

Η Εκκλησία θα έχει λεωφορείο εκείνη την ημέρα, το οποίο θα 
αναχωρήσει στις 12:00 μ.μ. για την Νέα Υόρκη.  Όσοι 
ενδιαφέρεστε, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο γραφείο της 
εκκλησίας και να δηλώσετε συμμετοχή.  Το κόστος είναι $10 
το άτομο. Οι μαθητές και οι δασκάλοι του Ελληνικού 
Σχολείου είναι δωρεάν.  

Greek Independence Day Parade 

Sunday: April 14, 2019 at 1:30 p.m. 

That day  a bus will depart from the church at 12:00 noon for 
New York.  Anyone interested, please call the Church Office and 
register. The cost is $10 per person.  Students & Teachers of the 
Greek School are free of charge. 

  

MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

9 μέρες:  Χρυσούλα Καλαποδάκη  

 9 days:  Chrysoula Kalapodakis 
 

40 μέρες:  Ελένη Περδίου Ζαμπά 

40 days:  Eleni Perdios Zambas 

 6 μήνες:  Ελένη Φραγκίσκου  

 6 months:  Eleni Frangiskou 
 

6 μήνες:  Ελένη Κατέχη 

6 months:  Eleni Katechis 

1 χρόνος:  Σπύρος Κατέχης 

1 year:  Spyros Katechis 

10 χρόνια:  Ανδριάνα Κατέχη 

10 years:  Andriana Katechis 

10 χρόνια:  Μαρία Κατέχη 

10 years:  Maria Katechis 

 

5 χρόνια:  Ελένη Κοκκίνου 

5 years:  Eleni Cockinos 

21 χρόνια:  Νικόλαος Κόκκινος 

 21 years:  Nikolaos Cockinos 

 15 χρόνια:  Ιωάννα Καπέρη /  15 years:  Joanna Kapperis 
  

Ο καφές προσφέρεται από τις οικογένειες Ζαμπά, Φραγκίσκου, 

Κατέχη & Κόκκινου, που τελούν τα μνημόσυνα  

εις μνήμη των κεκοιμημένων  
  

The coffee is offered by the Zambas, Frangiskou, Katechis & 

Cockinos  Families   that have the Memorial Services  

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

