
 Ecumenical Patriarchate  

Greek Orthodox Metropolis of New Jersey 

  ASCENSION  

Greek Orthodox Church   
FAIRVIEW - NEW JERSEY 

Weekly Bulletin  
Sunday, August 18, 2019 

9th Sunday of Matthew 

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, 18 Αυγούστου, 2019 

Θ’ Ματθαίου - 8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λ.  
  

Πέμπτη, 22 Αυγούστου, 2019 

7:00 μ.μ. Εσπερινός Παναγίας της Προυσιώτισσας 
  

Παρασκευή, 23 Αυγούστου, 2019 

Απόδοσις  Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Παναγίας της Προυσιώτισσας 

9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία  
 

Κυριακή, 25 Αυγούστου, 2019 

Ι’ Ματθαίου  - 8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λ. 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 

Sunday, August 18, 2019 

9th Sunday of Matthew 

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy  
 

 Thursday, August 22, 2019 
7:00 p.m. Vespers of Panagia Prousiotissa 

 

Friday, August 23, 2019 

Apodosis of the Dormition 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

  

Sunday, August 25, 2019 

10th Sunday of Matthew 

8:30 a.m. - 11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy  

 Πρὸς Κορινθίους α' 3:9-17 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ 

οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς 

σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. 

Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. Θεμέλιον γὰρ ἄλλον 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς 

Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, 

ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ 

ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ 

ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ 

δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μένει ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν 

λήψεται. Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς 

δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ 

ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ 

θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός 

ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

   

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 3:9-17 

Brethren, we are God's fellow workers; you are God's field, God's 

building. According to the grace of God given to me, like a skilled 

master builder I laid a foundation, and another man is building 

upon it. Let each man take care how he builds upon it. For no 

other foundation can any one lay than that which is laid, which is 

Jesus Christ. Now if any one builds on the foundation with gold, 

silver, precious stones, wood, hay, straw - each man's work will 

become manifest; for the Day will disclose it, because it will be 

revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one 

has done. If the work which any man has built on the foundation 

survives, he will receive a reward. If any man's work is burned up, 

he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as 

through fire. Do you not know that you are God's temple and that 

God's Spirit dwells in you? If any one destroys God's temple, God 

will destroy him. For God's temple is holy, and that temple you 

are. 



 Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 14:22-34 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς 

ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως 

οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη 

εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης 

μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς 

γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ 

ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν 

πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Οἱ δὲ μαθηταὶ 

ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν 

λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 

Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ ᾽Ιησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ 

εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, 

Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα· ὁ 

δὲ εἶπεν, ᾽Ελθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος 

περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν. 

Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος 

καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως 

δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει 

αὐτῷ, ᾽Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἀναβάντων αὐτῶν 

εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 

προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾽Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ 

διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 
  

 

 

 

 

 

 

The Gospel According to Matthew 14:22-34  

At that time, Jesus made the disciples get into the boat and go 

before him to the other side, while he dismissed the crowds. And 

after he had dismissed the crowds, he went up into the hills by 

himself to pray. When evening came, he was there alone, but the 

boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten 

by the waves; for the wind was against them. And in the fourth 

watch of the night he came to them, walking on the sea. But when 

the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, 

saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear. But 

immediately he spoke to them, saying "Take heart, it is I; have no 

fear." 

And Peter answered him, "Lord, if it is you, bid me come to you 

on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and 

walked on the water and came to Jesus; but when he saw the wind, 

he was afraid, and beginning to sink he cried out, "Lord, save me." 

Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to 

him, "O man of little faith, why did you doubt?" And when they 

entered the boat, the wind ceased. And those in the boat worshiped 

him, saying, "Truly you are the Son of God." And when they had 

crossed over, they came to land at Gennesaret. 

  

  

  



Παναγία η Προυσιώτισσα 
  

Ψηλά, στις ελατόφυτες βουνοκορφές της νοτιοδυτικής 

Ευρυτανίας, και σφηνωμένη ανάμεσα σε κάθετους 

γκριζωπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η 

ιερά μονή του Προύσου.  Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό 

μοναστήρι, με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια.  

 Ανάμεσα τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο, που φιλοξενεί 

στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της μονής. 

Μέσα σ' αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας, που επονομάζεται Προυσιώτισσα και εορτάζει με 

κάθε εκκλησιαστική και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στις 22-

23 Αυγούστου.  

Τη θαυματουργή αυτή εικόνα της Θεοτόκου λέγεται ότι την 

ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ήλθε από την 

Προύσα της Μικράς Ασίας (σύμφωνα με το χειρόγραφο 3 

του κώδικα της Ιεράς Μονής Προυσιωτίσσης). Την έφερε 

από την Προύσα κάποιος ευγενής νέος στα χρόνια της 

εικονομαχίας (829 μ.Χ.) επί εικονομάχου βασιλέως 

Θεοφίλου. Στο δρόμο όμως για την Ελλάδα, στην 

Καλλίπολη της Θράκης, την έχασε και η εικόνα 

αποκαλύφθηκε θαυματουργικά σ' ένα τσοπανόπουλο, με μια 

στήλη φωτός σαν πυρσός - γι' αυτό πήρε και την επωνυμία 

Πυρσός - στο μέρος όπου ήταν κρυμμένη. 

Ο νέος, που είχε εγκατασταθεί στην Πάτρα, όταν το έμαθε 

θέλησε να την πάρει. Αλλά η εικόνα θαυματουργικά γύρισε 

και πάλι στο άγριο μέρος της Ευρυτανίας, όπου 

αποκαλύφθηκε στους ντόπιους βοσκούς τη νύχτα από 22 

προς 23 Αυγούστου. Τότε ο νέος, μαζί μ' έναν υπηρέτη του, 

πήγαν και αυτοί εκεί, όπου έγιναν μοναχοί μετανομασθέντες 

Διονύσιος και Τιμόθεος αντίστοιχα.  

Η εικόνα της Παναγίας είναι τύπου Οδηγήτριας και είναι 

επιχρυσωμένη με αργυροεπίχρυση ένδυση, δώρο του 

στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη που φιλοξενούνταν στη 

Μονή την περίοδο της επανάστασης του 1821 μ.Χ. Την 

ένδυση, την κατασκέυασε ο χρυσοχόος Γεωργίος Καρανίκας 

το 1824 μ.Χ., όπως μας αποκαλύπτει η ανάγλυφη επιγραφή 

πάνω από τον δεξιό ώμο της Παναγίας: «Η Παντάνασσα. Δι 

εξόδων του γενναιοτάτου στρατηγού Γεωργίου 

Καραϊσκάκη, χειρί Γεωργίου Καρανίκα, 1824».  

Στο ιστορικό της μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας 

καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως 

καταστροφή, που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων, 

έγινε το 1944 μ.Χ. από τους γερμανούς. Μετά την 

καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να 

κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά 

χωρίς αποτέλεσμα.  

Ενώ λοιπόν στεκόταν άπ' έξω κι έδινε διαταγές, 

τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. 

Μια αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο 

πλακόστρωτο.                           

Το χτύπημα ήταν δυνατό, και ο γερμανός ανίκανος να 

σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω 

σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι ο ναός 

παρέμεινε αβλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος δια μέσου 

των αιώνων.   

Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ο εμφίλιος πόλεμος τώρα 

μαίνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της 

Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα 

χωριά τους και προσφευγουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της 

Ελλάδος. Μαζί τους προσφεύγει και η θαυματουργή εικόνα 

της Παναγίας. Ακολουθεί κι αυτή την τύχη των παιδιών της 

και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στη 

ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως 

έρημο.  



Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η 

ενάτη μεραρχία αναλαμβάνει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 

στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. 

Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη 

σκοτεινή εκκλησούλα της σπηλιάς και μπαίνουν για να 

προσκυνήσουν. Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο 

θέαμα: Μπροστά το τέμπλο, στ' αριστερά της ωραίας πύλης, 

να αναμμένο καντήλι και μια καλόγρια γονατιστή. Οι 

στρατιώτες απορούν. Πως ζει αυτή η μοναχή εδώ,τι στιγμή 

που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους;  
Πως συντηρείται, τι τρώει, που βρίσκει λάδι για το καντήλι; Την 

ερωτούν λοιπόν, κι εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά: 

«Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου δυόμισι τώρα χρόνια. Για τη 

δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου αρκεί ότι 

έχω το καντήλι μου αναμμένο». Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από 

τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή 

στα λόγια της.  

roloi panagiaprousiotissa5.pngΤην επομένη όμως, όταν τα 

έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο νια κάτι 

θαυμαστό. Κι όταν αργότερα περνούσαν από τη Ναύπακτο, 

ζήτησαν με επιμονή άδεια από τον διοικητή τους νια να 

επισκεφθούν τον μητροπολίτη.  

Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Χριστόφορος τους 

υποδέχθηκε με αγάπη, κι αφού τους άκουσε συγκινημένος, έριξε 

φως στο μυστήριο. «Ο ναός, τους είπε, που επισκεφθήκατε, 

ανήκει στην έρημη τώρα ιερά μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η 

θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από δύο χρόνια εδώ, στο 

παρεκκλήσι της μητροπόλεως μας, στον άγιο Διονύσιο. 

Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε, και θα καταλάβετε».  

Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα στον καθένα 

δόθηκε η εξήγηση στην απορία του: Στην εικόνα της Θεομήτορος 

αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι 

της σπηλιάς, ψηλά στον Προυσό! 
  

 

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ 
 

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ομογενείς, σε όλους τους 

Ευρυτάνες, Αιτωλοακαρνάνες και Ναυπάκτιους  ότι, θα τελεσθεί 

Πανηγυρικός Εσπερινός την Πέμπτη, 22 Αυγούστου, 2019 και 

ώρα 7:00 μ.μ.  και την  Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, 9:00 

π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό 

Θείας Αναλήψεως, Fairview, New Jersey,  επί τη εορτή της 

Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, και επί τη 

εορτή της Θαυματουργικής Εικόνος της Παναγίας της 

Προυσιώτισσας. Γίνεται γνωστό ότι στον Ιερό Ναό βρίσκεται 

προσκυνητάρι με αντίγραφο της Θαυματουργικής εικόνος. 

Παρακαλούνται οι πιστοί να τιμήσουν την Εορτή της 

Παναγίας προσερχόμενοι εις τις Ιερές Ακολουθίες.   Μετά τον 

Εσπερινό και Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει δεξίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A lot of people call it “The House of Virgin Mary” because, according 

to some traditions, the Monastery of  Prousos in Evritania (Central 

Greece) was built at the exact place which Panagia chose in a 

miraculous way. 

This holy site, that dates back to 829AD, is located 35kms away from 

Karpenisis. On the path that leads to the Monastery, there are the 

“footsteps of Theotokos” (Patimata tis Panagias). They are seven shapes 

of different colours each, which, according to some traditions, are the 

traces Virgin Mary left on her way to Proussos, on the rock that stands 

t According to some traditions the icon of Virgin Mary that was created 

by the Evangelist Lukas was taken away from Proussa of Asia Minor in 

829AD, during the period of Iconomachy, so as to be saved from the 

burning of the Byzantine icons that the Emperor Theophilus had 

ordered. The icon was transferred to Greece by a young man whose 

name was Dionysios, but for an unknown reason, the icon was missing 

when he arrived to Thrace. 

After Thrace, the icon appeared in Evritania, where it was revealed to a 

shepherd as a bright pillar that reached the sky. This happened on 23rdof 

August and this is the date when the icon is celebrated, as it was set by 

the Monastery where it was transferred as it was considered that this 

was the place where Virgin Mary chose in order to “reside.” 

According to records of the Monastery, several parts of the icon were 

destroyed during Turkish occupation. More recently, the German 

invasion on the 16thof August 1944, let to complete destruction of its 

buildings. According to some testimonies, an officer wanted to burn the 

church however he was prevented by the “invisible hand” of Panagia, 

as he felt a strong power pushing him down to the floor, as he was giving 

his orders. 

The icon of Panagia Proutiotissa is miraculous and for this reason a lot 

of believers from Greece and abroad come here all year round. 

The main church, dedicated to the Dormition of the Theotokos, is in the 

cave. The ancient and incense-darkened Icon remains in the inner cave, 

surrounded by countless precious offerings. The offerings are truthful 

witnesses to innumerable miracles of times past and present. The village 

of Proussos has been built near the Monastery. 

The Icon awaits the crowds of pilgrims who flock there from the 15th 

to the 22nd of August, which are the days of the feast. 

Today the monastery is accessible by car. The car inches patiently along 

the winding dirt road, which is carved on the steep mountain slope. The 

road from the south comes to an elevated area called Stavros, from there 

the monastery can be seen perched on a recess of a precipice at the 

northwest corner of a narrow valley surrounded by mountain peaks. The 

pilgrim’s patience is rewarded with a great blessing, the veneration of 

the Icon of the All-Holy Mother of God of Prousa. 

The Sacristy of the monastery contains a wealth of valuable handwritten 

codes, images, holy vessels, reliquaries, and books. Many treasures are 

also kept in the monastery’s museum such as images from the 15th and 

16th century, sacred vestments, silver and gold chalices, handwritten 

codes, typography books and the sword of Karaiskakis. 

  

 

 



Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εορτάζει στις 24 Αυγούστου 

 
  

Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, 

στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του 

Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του, τον 

ονόμασε Ισαπόστολο. 

Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της επαρχίας 

Αποκούρου που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεγάλο Δένδρο 

Ναυπακτίας, το 1714 μ.Χ., από γονείς ευσεβείς, που τον 

ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είκοσι χρονών 

μετέβη στο Άγιο Όρος, για να σπουδάσει στο εκεί νεοσύστατο 

σχολείο του Βατοπεδίου. 

Ο Άγιος Κοσμάς, ονομαζόταν αρχικά Κωνσταντίνος και μετά την 

αποφοίτησή του, πήγε στη Μονή Φιλόθεου, όπου έγινε μοναχός 

(1759 μ.Χ.) και κατόπιν Ιερομόναχος και έλαβε το όνομα 

Κοσμάς. Ο Άγιος γνωρίζοντας ότι το Έθνος κινδύνευε, δεν 

ησύχαζε και φλεγόταν νύχτα-μέρα από τον πόθο να βγει και να 

διδάξει στους σκλαβωμένους Έλληνες τα Άγια Γράμματα. Όμως, 

θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό και αδύνατο να επωμισθεί 

τέτοιο φορτίο. Με θεία αποκάλυψη, πήγε στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τον αδελφό του Χρύσανθο, 

που ήταν δάσκαλος. Αυτός του έκανε μερικά μαθήματα 

ρητορικής, που θα βοηθούσαν τον Κοσμά στο κήρυγμα. Έπειτα, 

αφού πήρε την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ, όργωσε στην 

κυριολεξία την Ελλάδα, διδάσκοντας στους «ραγιάδες» το λόγο 

του Θεού. 

Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς, αρχικά κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη 

και στην συνέχεια μετέβη στην Αιτωλοακαρνανία. Με νέα άδεια 

περιήλθε τα Δωδεκάνησα και το Άγιο Όρος. Ακολούθως 

περιόδευσε στην Θεσσαλονίκη, Βέροια, σε ολόκληρη την 

Μακεδονία, έφθασε στην Χειμάρα, επέστρεψε στην Νότιο 

Ήπειρο και από εκεί κατέληξε στη Λευκάδα και την Κεφαλληνία. 

Πήγε ακόμη στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα και ξανά στην Βόρειο 

Ήπειρο. Απ' οπού περνούσε, έκτιζε σχολεία, εκκλησίες, και 

πλήθος λαού συνέρεε και «ρουφούσε» το «νέκταρ» της αγίας 

διδασκαλίας του. Τελικά, ο φθόνος των Εβραίων, σε συνεργασία  

με τους Τούρκους, είχε σαν αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του 

Αγίου στο Κολικόντασι, στα χώματα της Βορείου Ηπείρου το 

1779 μ.Χ. Το λείψανό του το έριξαν στα νερά του ποταμού Άψου. 

Παρά την πέτρα που του είχαν δέσει στον λαιμό, το λείψανο 

επέπλεε. Βρέθηκε από τον ιερέα Μάρκο κι ενταφιάσθηκε στη 

μονή της Θεοτόκου Αρδονίτσας Β. Ηπείρου, όπου και ανευρέθη. 

Η κανονική πράξη της αναγνωρίσεώς του ως αγίου έγινε από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 20 Απριλίου 1961 μ.Χ. 

Ακολουθία και βίο του έγραψαν ο Όσιος Νικόδημος ο 

Αγιορείτης, ο Σαπφείριος Χριστοδουλίδης, ο Θωμάς Πασχίδης 

και ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Πολλοί νεώτεροι 



συγγραφείς ασχολήθηκαν με τον βίο και το έργο του μεγάλoυ 

αγίου. Πλήθος εικόνων, χαλκογραφιών, ζωγραφιών και σχεδίων 

φανερώνουν την τιμή και την ευγνωμοσύνη του Γένους για τον 

λαμπρό αστέρα του Αγίου Όρους. 

 

Τα λόγια του ήταν προφητικά, γεμάτα θεία χάρη και απλότητα. 

Κάποτε είπε στους κατοίκους κάποιου χωριού: «Ήρθα στο χωριό 

σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον 

κόπο μου. Με χρήματα μήπως; Τι να τα κάνω; Η πληρωμή η δική 

μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας, για να 

κερδίσετε την αιώνια ζωή». 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 2019 

   Greek School Faculty Meeting & Luncheon  

September 4, 2019 
 

Greek Afternoon School Opens 

 September 6, 2019 
 

  

Philoptochos Fashion Show  

October 15, 2019 
 

  

Greek School Picture Day  

October 16th & 18th, 2019 
 

 

Picture Day  

 October 20, 2019 
 
 

 “OXI DAY” Program  

 October 25, 2019 
 
 

General Assembly Meeting  

 October 27, 2019 
 

  

Inclusion Sunday 

 November 10, 2019 
 

   

 Church Anniversary Dance  

November 23, 2019 
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SUNDAY, August 18, 2019   

   9th Sunday of Matthew 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 Αυγούστου, 2019  

  Θ’ Ματθαίου 
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