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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, 2019 

ΙΓ’ Λουκά - 9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από το Συμβούλιο 

 

 Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, 2019 

Αικατερίνη Μεγαλομάρτυς - 9:00 π .μ.  Όρθρος, Θ. Λ. 

 

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, 2019 

Αγίου Στυλιανού - 9:00 π .μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

6:00 μ.μ.  Παράκληση 

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 2019 

Ιάκωβος ο Πέρσης - 9:00 π .μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

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

 Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, 2019 

Στέφανος Οσιομάρτυς, Μάρτυς Ειρήναρχος 

Ημέρα Ευχαριστιών 

 9:00 π .μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 2019 

Παράμονος και Φιλούμενος  -  9:00 π .μ.  Όρθρος, Θ. Λ.  

7:00 μ.μ. Εσπερινός Αγ.Ανδρεα 
  

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, 2019 

Ανδρεάς ο Πρωτόκλητος -  9:00 π .μ.  Όρθρος, Θ.Λειτουργία  

 

 Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, 2019 

ΙΔ’ Λουκά  

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

Ο καφές προσφέρεται από τη Φιλόπτωχο 
  

 

  SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
Sunday, November 24, 2019 

13th Sunday of Luke 

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

Coffee is offered by the Parish Council 
  

Monday, November 25, 2019 

Katherine the Great Martyr - 9:00 a.m. Orthros, Divine L. 
  

Tuesday, November 26, 2019 

St. Stylianos - 9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy  
 6:00 p.m.  Paraklisis 

  

  

Wednesday, November 27, 2019 

St. Iakovos -  9:00 a.m.  Orthros,  Divine Liturgy  
4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 

  

Thursday, November 28, 2019 

Stephen the New/Irenarchos & Martyrs at Sebaste 

Thanksgiving Day 

 9:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy  
  

Friday, November 29, 2019 

Paramonus & 370 Martyrs - 9:00 a.m.  Orthros, D. Liturgy 

7:00 p.m. Vespers St. Andrew Church  
  

NO GREEK SCHOOL 
 

Saturday, November 30, 2019 

Andrew the First Called Apostle -  9:00 a.m.  Orthros, D. L. 
 
 

Sunday, December 1, 2019 

14th Sunday of Luke 

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

Coffee is offered by the Philoptochos 



  

Πρὸς Ἐφεσίους 2:4-10 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, ὁ θεός, πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν 
ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς 
τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ - χάριτί 
ἐστε σεσωσμένοι - καὶ συνήγειρεν, καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος 
αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφʼ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· τῇ γὰρ 
χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ 
ὑμῶν· θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 
Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ 
ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ θεός, ἵνα ἐν αὐτοῖς 
περιπατήσωμεν. 

  

 

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 2:4-10 

Brethren, God who is rich in mercy, out of the great love 
with which he loved us, even when we were dead through 
our trespasses, made us alive together with Christ (by grace 
you have been saved), and raised us up with him, and made 
us sit with him in the heavenly places in Christ Jesus, that 
in the coming ages he might show the immeasurable riches 
of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by 
grace you have been saved through faith; and this is not 
your own doing, it is the gift of God: not because of works, 
lest any man should boast. For we are his workmanship, 
created in Christ Jesus for good works, which God prepared 
beforehand, that we should walk in them. 

  

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 18:18-27 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  
  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας 

ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. τὰς ἐντολὰς 

οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ 

ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ 

δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ 

ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις 

πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· 

ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον 

γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 

εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ 

ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ 

τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 

δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. 

 The Gospel According to Luke 18:18-27 

At that time, a ruler came to Jesus and asked him, "Good Teacher, 
what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why 
do you call me good? No one is good but God alone. You know the 
commandments: 'Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, 
Do not bear false witness, Honor your father and mother.' " And he 
said, "All these I have observed from my youth." And when Jesus 
heard it, he said to him, "One thing you still lack. Sell all that you 
have and distribute it to the poor, and you will have treasure in 
heaven; and come, follow me." But when he heard this he became 
sad, for he was very rich. Jesus looking at him said, "How hard it is 
for those who have riches to enter the kingdom of God! For 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." Those who heard it said, "Then 
who can be saved?" But he said, "What is impossible with men is 
possible with God."  



 Great Martyr St Katherine  - Commemorated November 25 

St Katherine, as a girl was not a Christian. She lived in the early 

fourth century Alexandria with her mother, a Christian, who 

raised her with the finest education. 

Katherine's mother took her to a holy man who began to describe 

Jesus Christ to her. He told her to pray all night before an icon of 

the Theotokos and Jesus. When Katherine fell asleep, she saw a 

vision of the Theotokos and Jesus, but Christ would not look at 

her, saying that she was unworthy. Jesus told her to return to the 

elder for instructions, which she did. The elder baptized her and 

sent her to keep a vigil all night and to fast and pray. She saw the 

vision again, but Jesus told her she was now worthy to behold. He 

gave her a ring, which was also on her finger when she awoke, 

and remains on her finger to this day. 

The emperor Maximinus commanded a festival to be held to the 

gods and many animals were sacrificed. Watching this in sadness, 

Katherine went to the emperor and told him that his gods were 

demons of fantasies and illusions. She told him that there was only 

one God, whose word maintains the world. 

Maximinus, fearing that she would embarrass him, assembled 150 

orators to debate her. The Archangel Michael appeared and told 

her that God would add to her wisdom, and that she would save 

many. She refuted the orators with the words of their poets who 

proclaimed the gods, and she used the words of their gods who 

foretold of the times of Jesus Christ. The emperor condemned the 

150 to death by fire. Before they died, Katherine made the sign of 

the Cross over them as she had converted them. They all died, but 

not even a hair of their heads was singed. 

The emperor tried to win Katherine by flattery, to no avail. She 

was beaten, bloodied, and imprisoned. The emperor's wife, his 

military commander, and 200 soldiers visited Katherine in prison, 

and all became Christians, but were beheaded by the emperor. 

The emperor then asked Katherine to be his queen, if only she 

would worship his idols. When she refused, she went to the place 

of execution, followed by a crowd who mourned her. She told the 

unbelievers to mourn their own demise. 

She prayed and was beheaded at the age of 18. Milk flowed from 

her wound. Her fragrant relics are at St Katherine's monastery at 

Mount Sinai. 

Αγία Αικατερίνη 

Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της 

Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου τινός ονομαζομένου 

Kώνστου», και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. (304 

μ.Χ.) Ήταν ευφυέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ 

χρονών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαικής και 

λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας, δηλαδή γνώριζε τα έργα 

του Oμήρου, του λατίνου ποιητή Bιργίλιου, του Aσκληπιού, του 

Iπποκράτη και Γαληνού των ιατρών, του Aριστοτέλη και του 

Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Eυσέβιου των φιλοσόφων, του 

Iαννή και Iαμβρή των μεγάλων μάγων, του Διονυσίου και της 

Σιβύλλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα 

δόγματα της χριστιανικής πίστης. 

Όταν επί Μαξεντίου (υιός του Mαξιμιανού) διεξαγόταν διωγμός 

εναντίον των χριστιανών, η Αικατερίνη δε φοβήθηκε, αλλά με 

παρρησία διέδιδε πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Αληθινός 

Θεός. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, 

ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την 

πίστη της. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητά των 

λόγων της Αικατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους 

πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η 

Αικατερίνη αποστόμωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από 

τους συνομιλητές της Αικατερίνης πείσθηκαν για τους λόγους της 

και ασπάστηκαν την Χριστιανική Πίστη.Μπροστά σε αυτή την 

κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά με την 

ελπίδα πώς η αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως η 

Αικατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Τελικά 

αποκεφαλίσθηκε, ύστερα από διαταγή του έπαρχου. 
  



Stylianos of Paphlagonia 

Saint Stylianos (Latin: Stylianus, Greek: Στυλιανός, English: 

Stylian) was born during the 6th century in Adrianopolis in the 

province of Paphlagonia (in modern day Turkey) into a very 

wealthy family. At a young age, Stylianos joined the hermits of 

the desert with a view toward cleansing his soul through a period 

of meditation and prayer, as well as through association with men 

likewise pledging their lives to Jesus Christ. Unlike most other 

hermits, however, he did not withdraw from society altogether, 

preferring to go among the people for whatever good he might do, 

and then returning to his little cave for rAccording to the church 

tradition, one night while he prayed for guidance in helping 

others, Stylianos felt a divine presence and was consumed by the 

great glory of the Holy Spirit, emerging from his cave the next 

day with a spirit of exultation and serenity he had never known 

before. In his customary rounds, wherein he counseled and 

comforted, he felt compelled to place his hand on a stricken child, 

something he had not up to that time dared to do;  he felt the power 

of the Lord being transferred to the ailing youngster through his 

extended arm. The child immediately recovered, and thenceforth 

Stylianos was sought after by every suffering soul for miles 

around, young and old. His cave became a magnet for the sick and 

suffering, many of whom received complete cures not only 

through the power in this man but through their own faith as well, 

without which a sufferer’s case was hopeless.  

During this period, Stylianos concerned himself primarily with 

children, not just the physically afflicted but also with those who 

were in need of spiritual guidance. Families from all walks of life 

were said to have entrusted to Stylianos the enlightenment of their 

children, and he was forced to seek out larger headquarters and to 

recruit from the ranks of his hermit friends the assistance needed 

to tend to so many. His was probably the first day-care centre in 

the world, where mothers could safely leave their children while 

tending to other matters of the home.  

Stylianos was to become the patron saint of children yet to be 

born, owing to stories of his miraculous intercession for a young 

woman who helped him with children but could bear none of her 

own. When the woman conceived, her husband out of sheer joy 

spread the word of this miracle, and before long many barren 

women came to the great hermit. Those whose faith in Jesus 

Christ was genuine became fertile.  

The cheerful countenance of Stylianos was his hallmark, because 

he was reported to always to be smiling. According to oral 

histories, he was approached by greedy mercenaries with all 

manner of propositions for commercializing his talents and 

reaping a tidy fortune, but for these people he always had the same 

answer: that he had been paid in advance for his services when 

the serenity of the Holy Spirit came upon him. He would smile as 

they left. He lived to a ripe old age, and it is said that when he was 

buried his countenance still beamed with a faint smile from the 

light of the Lord.  
  

Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , 
μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της 
μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε, τόσο με την Χάριν του Θεού 
γινόταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. 
Από την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της 
αγιασμένης ζωής του. Αν και ήταν και αυτός παιδί και νέος και έφηβος, 
μολονότι είχε κι εκείνος σάρκα, εν τούτοις δεν άφησε τις επιθυμίες να 
μολύνουν το πνεύμα και την ψυχή του. Ήταν αγνός, αγνότατος. Δεν 
άφησε επίσης να τον κυριεύσει κανένα γήινο πάθος. Δεν επέτρεψε στα 
πλούτη και στην φιλοπλουτία να κυριαρχήσουν στη ψυχή του και να 
την υποτάξουν στην φθορά και στην απώλεια.  Με την δύναμη και την 
Χάρη του Θεού πολέμησε όλα τα δολώματα της φθαρτής και πρόσκαι-
ρης ζωής. Φιλοσόφησε με την αληθινή σοφία του Θεού και είδε πόσο 
πρόσκαιρος και τιποτένιος είναι ο υλικός τούτος κόσμος. Αποφάσισε 
έπειτα να βαδίσει με την επιθυμία της ψυχής του. Η ψυχή του τον 
καλούσε σε αγώνες ηθικούς και ωραίους. Τον καλούσε στην άσκηση 
της αρετής. Του έδειχνε τον δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αιωνίας 
ζωής, της παντοτινής ευτυχίας.        

  H αγνή και πιστή καρδιά του υπάκουσε στην φωνή της ψυχής του. 

https://orthodoxwiki.org/Hermit
https://orthodoxwiki.org/Hermit
https://orthodoxwiki.org/Prayer
https://orthodoxwiki.org/Prayer
https://orthodoxwiki.org/Jesus_Christ
https://orthodoxwiki.org/Jesus_Christ
https://orthodoxwiki.org/Tradition
https://orthodoxwiki.org/Tradition
https://orthodoxwiki.org/Holy_Spirit
https://orthodoxwiki.org/Holy_Spirit
https://orthodoxwiki.org/Patron_saint
https://orthodoxwiki.org/Patron_saint
https://orthodoxwiki.org/Holy_Spirit
https://orthodoxwiki.org/Holy_Spirit
https://tilegrafimanews.gr/tags/tag/agios-stylianos
https://tilegrafimanews.gr/tags/tag/agios-stylianos


Και η πρώτη ενέργειά του ήταν να πουλήσει την περιουσία του και να 
την μοιράσει στους φτωχούς της Εκκλησίας. Και όταν δεν του είχε 
απομείνει τίποτε πια από την πατρική κληρονομία , γεμάτος 
ανακούφιση και χαρά, είπε: 
«Πέταξα μια βαρειά άγκυρα, που με κρατούσε δεμένο κοντά στις 
επιθυμίες του φθαρτού σώματος. Πέταξα από πάνω μου την φθορά και 
την απώλεια. Τώρα ανοίγεται μπροστά μου πιο ευδιάκριτος ό δρόμος 
της αληθινής ζωής. Απαλλαγμένος, λοιπόν, ο Άγιος από τα φθαρτά, 
αλλά και συγχρόνως με ευτυχισμένη την καρδιά του, διότι μοίρασε τα 
πλούτη του σε φτωχούς δυστυχισμένους και σε θεάρεστα άλλα έργα, 
σκέφτεται πως θα ζήσει τιμιότερα και αγιότερα τη ζωή του. 
Με μοναδική πλέον περιουσία τα ενδύματά του, αρχίζει ένα σκληρό 
και αγωνιστικό στάδιο σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού 
Χριστού. Αφού, λοιπόν, με τις ευεργεσίες του, ανέβασε ο μακάριος 
Στυλιανός το γήινο θησαυρό του στους ουρανούς, και τον ασφάλισε, 
πήγε σε ένα μοναστήρι και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Από τη στιγμή 
εκείνη καμιά γήινη σκέψη, καμιά υλική παρένθεση δεν μπορεί να τον 
απομακρύνει από την πίστη του και την προσευχή του. Τίποτε άλλο 
δεν φροντίζει και τίποτε άλλο δεν επιδιώκει, παρά μονάχα ό,τι είναι 
αρεστό στο άγιο θέλημα του Θεού. Αγωνίζεται πως να αρέσει στον 
Κύριο, πως να τελειοποιήσει την ψυχή του, πως να κερδίσει τον 
Παράδεισο. Καμιά δική του θέληση, που αντιστρατεύεται το θέλημα 
του Θεού, δεν βρίσκει θέση στη ζωή του. Η αυστηρή ασκητική του 
ζωή είναι απερίγραπτη. Η αγιότητά του αρχίζει να αστράφτει. Η ταπει-
νοφροσύνη του λαμποκοπάει. Η αγνότητά του θαμπώνει. Η νηστεία 
του είναι αυστηρότατη. Η προσευχή του αληθινή επικοινωνία με τον 
Θεό. 
Οι αγρυπνίες του είναι θαυμαστές. Τρεις στόχους έβαλε για σκοπό του 
να επιτύχει ως μοναχός: την ακτημοσύνη, την αγνότητα και την 
υπακοή. Τους τρεις αυτούς στόχους τους πέτυχε. Και στις τρεις αυτές 
αρετές πήρε, σαν να πούμε , άριστα ο Άγιος Στυλιανός. Την 
ακτημοσύνη του την είδαμε. Δεν κράτησε για τον εαυτό του από την 
περιουσία του τίποτε απολύτως. Ούτε φρόντισε ν’ αποκτήσει ποτέ στη 
ζωή του κάτι τι και αυτός. Έζησε με φτώχεια και τελεία ακτημοσύνη. 
Την αγνότητα του επίσης και την ηθικότητα του την κράτησε πολύ 
ψηλά. Κρατούσε τη ψυχή του καθαρή «από παντός μολυσμού σάρκας 

και πνεύματος». Αγωνιζότανε στις επιθέσεις του εχθρού να μη τον 
αγγίξει η βρωμερή αμαρτία. Στο μυαλό του στριφογύριζαν πάντα τα 
λόγια τού Κυρίου μας που είπε: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι 
αυτοί τον Θεόν όψονται». Ευτυχισμένοι δηλαδή και καλότυχοι είναι 
όσοι έχουν καθαρή την καρδιά τους από τη βρώμα της ανηθικότητας 
διότι αυτοί θ’ αξιωθούν να δούνε το Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Η υπακοή του στο Γέροντα του και τους άλλους ήταν παραδειγματική. 
Αγωνίστηκε σκληρά να κόψει «το δικό του θέλημα», που στηρίζεται 
στον εγωισμό. Είναι πολύ δύσκολο να κόψη κανείς το θέλημα του. 
Αυτό το ξέρουν όσοι αγωνίζονται τον πνευματικόν αγώνα. Ο Άγιος 
Στυλιανός πολέμησε στο Μοναστήρι εκείνο σκληρά εναντίον των 
τριών εχθρών, της σάρκας, του κόσμου και του διαβόλου. Για να 
καταβάλει τον καθένα από αυτούς χρειάσθηκε πόλεμος πολυχρόνιος, 
σκληρός και ανύστακτος. Στις τρεις αυτές λέξεις κρύβονται ηρωισμοί 
και παλαίσματα υπεράνθρωπα. 
 Έτσι ο Άγιος Στυλιανός αποδεικνύεται λαμπρό αστέρι της ασκητικής 
ζωής. 
Γίνεται παράδειγμα σε νεότερους και παλαιότερους. Όλοι τον 
θαυμάζουν και τον προβάλλουν σαν παράδειγμα. Τον έχουν σαν 
πρότυπο μιμήσεως. Άλλα η αυστηρότητα εκείνη του ασκητικού βίου 
δεν του είναι αρκετή, θέλει να πλησιάσει περισσότερο στην τελειότητα. 
Επιθυμεί, τώρα την πλήρη μόνωση τον αυστηρότατο ασκητισμό: τον 
αναχωρητισμό. Αποχαιρετάει τους αδελφούς μοναχούς στο 
Μοναστήρι και αποσύρεται ο Άγιος μακριά σε έρημο και ακατοίκητο 
μέρος. Εκεί στην έρημο κατασκηνώνει σ’ ένα σπήλαιο. 
Το νέο στάδιο της ασκητικής του ζωής είναι ουράνιας τελειότητας. Οι 
μέρες και οι νύχτες του κυλούν με λογισμούς, με σκέψεις και προσευχές 
για τον Τρισυπόστατο Θεό. Ψάλλει ολόψυχα το μεγαλείο του Θεού. 
Υμνεί την Αγία Τριάδα. Ζει ενωμένος με τον Θεό! Τίποτε δεν διασπά 
την θεϊκή του γαλήνη. 
 
Όλα όσα βρίσκονται γύρω του και όσα προβάλλουν στον μακρινό του 
ορίζοντα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αποδείξεις του Δημιουργού. 
Μελετά τα δημιουργήματα του Θεού και δυναμώνει πιο πολύ η πίστη 
του. 
 



Και ο ερημίτης Στυλιανός εκεί στην ησυχία της ερήμου είχε τον 
καιρόν να παρατηρεί τα δημιουργήματα του Θεού και να φιλοσοφεί 
επάνω σ’ αυτά. Έβλεπε τον Δημιουργό σε όλα, διότι εσκέπτετο, ότι 
ήταν αδύνατον να γίνει μόνος του αυτός ο τρισμέγιστος κόσμος, τόσον 
ωραίος, σκόπιμος και αρμονικός. Έβλεπε τον Θεόν στα απειροπληθή 
άστρα του ουρανού , που στροβιλίζονται στο αχανές διάστημα με τόση 
ταχύτητα, αλλά και ακρίβεια. 
Τα έβλεπε όλα αυτά και αναφωνούσε με τον Δαυίδ: «Οι ουρανοί 
διηγούνται δόξαν Θεού ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει το 
στερέωμα». Ξεσπούσε κατόπιν σε δοξολογία, λέγοντας: «Ως 
εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Πάντα εν σοφία εποίησας. Επληρώθη 
η γη της κτίσεως Σου»! 
Δύο βιβλία διάβαζε συνεχώς στην έρημο: το βιβλίο της φύσεως και το 
βιβλίο της Αγίας Γραφής. Η καρδιά του , η διάνοια του , η ψυχή του , 
όλη η ύπαρξή του είναι ολόθερμα δοσμένη στον Θεό. Θείο και ιερό 
ρίγος διαπερνά την ασκητική σάρκα του, καθώς η ψυχή του εμβαθύνει 
στο κάλλος της θείας Δημιουργίας. Το άγιο πάθος της αγάπης του 
οσίου Στυλιανού προς το πανάγιο Όνομα του Θεού τον συγκλονίζει. 
Όλη η δύναμη του είναι συγκεντρωμένη στη θεία αυτή αγάπη. 
Εγκαταλείπει έτσι ο Άγιος το σαρκικό εγώ του. Παύει να φροντίζει για 
την τροφή του. Τρεφόταν με χόρτα της ερήμου. Και όταν δεν υπήρχαν 
αυτά, ο Θεός δεν τον άφηνε. Ο Θεός, που θαυματουργεί δια τους 
Αγίους και μέσω των Αγίων, δεν άφηνε τον σεβάσμιο όσιο να 
εξαντληθεί από την πείνα. Τον κράτησε στην ζωή στέλνοντας του 
τροφές με τους αγγέλους, όπως έστελνε και στους άλλους Αγίους, στον 
Προφήτη Ηλία, τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο τον φιλόσοφο και 
λοιπούς.  Πολλά χρόνια έζησε τη σκληρή ζωή του αναχωρητού. 
Πάλεψε στην έρημο επί δεκαετίες ολόκληρες σκληρά με τον διάβολο 
και τον εαυτό του. Πάλεψε να ξεριζώσει τα πάθη του , να αποκτήσει 
τις αρετές και να φθάσει στην αγιότητα που θέλει ο Θεός, ο Οποίος 
είπε: «γίνεσθε Άγιοι , ότι Εγώ Άγιος ειμί».Ο Δημιουργός ήθελε να 
ζήσει ακόμη ο Άγιος Στυλιανός, για να λαμποκοπά με την αρετή του 
και να παραδειγματίζει με την αυστηρότητα της ασκητικής του ζωής. 
Ήθελε η έμψυχος εκείνη στήλη της εγκράτειας, ο φωτεινός λύχνος της 
ερήμου , να λάμψει σ’ όλα τα Ο Δημιουργός ήθελε να ζήσει ακόμη ο 
Άγιος Στυλιανός, για να λαμποκοπά με την αρετή του και να 

παραδειγματίζει με την αυστηρότητα της ασκητικής του ζωής. Ήθελε 
η έμψυχος εκείνη στήλη της εγκράτειας, ο φωτεινός λύχνος της ερήμου 
, να λάμψει σ’ όλα τα πέρατα της γης. Ήθελε ο Θεός να φανούν οι 
ποικίλες αρετές του. Ο λύχνος όμως πρέπει να βρίσκεται ψηλά , για να 
φέγγει σ’ όλους και όχι να κρύβεται και να χάνεται η λάμψη του. Έτσι 
και εκείνοι , που φεγγοβολούν με τις αρετές τους , τους φανερώνει ο 
Θεός για να γίνονται φως στο δρόμο της ζωής των άλλων. Έτσι και ο 
Άγιος Στυλιανός, αφού με τους σκληρούς ασκητικούς αγώνας του 
στολίστηκε με τις αρετές και ήταν σαν λαμπάδα, με το γλυκό και ζεστό 
φως, αφού έφθασε σε ύψη δυσθεώρητα αρετής, μπορούσε να χύσει στο 
λαό το ιλαρό φως της αγιότητάς του, προς δόξαν Θεού και σωτηρία 
ανθρώπων. Ο δίκαιος Θεός θα έδειχνε ακόμη στον κόσμο πως 
αντιδοξάζει εκείνους , που λατρεύουν το όνομά Του και Τον δοξάζουν.  
Διαδόθηκε, λοιπόν, η φήμη του Αγίου Στυλιανού παντού. Πλήθος 
κόσμου από διάφορα μέρη συνέρρεαν μ’ ευλάβεια προς τον Άγιον για 
να θαυμάσουν την αγιότητα του και ν’ αποκομίσουν ψυχικά και 
σωματικά αγαθά. Η αγία του μορφή, τα σοφά του λόγια, οι προτροπές 
του άλλαξαν την ζωή πολλών ανθρώπων. Πολλοί ήταν εκείνοι που 
γοητευμένοι από την ασκητικότητά του, εγκατέλειπαν τον κακό εαυτό 
τους και μετανοούσαν και αναγεννιόνταν ψυχικά. Συγκινητικές ήταν οι 
εκδηλώσεις των Χριστιανών που τον επισκέπτονταν στην έρημο, εκεί 
στο ασκητήριο του. Ήξερε να γαληνεύει τις ταραγμένες ψυχές. Κοντά 
του έτρεχαν και άλλοι ασκητές για να ενισχυθούν με τα λόγια του και 
την λάμψη του στο σκληρό ασκητικό βίο. Γνώριζε ο Άγιος Στυλιανός, 
ότι για να κερδίσει κανείς την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να έχει τη 
ψυχή του, σαν τη ψυχή των μικρών παιδιών που είναι αθώα. Ήξερε, ότι 
τα παιδιά έχουν αγγελικές ψυχές. Γι´ αυτό ήθελε να τα βοηθάει, να τα 
προστατεύει τα παιδιά. Και στην αγία του εκείνη επιθυμία ο 
Παντογνώστης Θεός του έδωσε την Χάρη Του, να μπορεί να κάνει 
θαύματα. Ο Θεός βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την 
θαυματουργική δύναμη να θεραπεύει τα ασθενικά παιδιά. Μητέρες από 
κοντινά και μακρινά μέρη, με φορτωμένα στους ώμους ανάπηρα και 
άρρωστα παιδιά έτρεχαν , με πόνο και πίστη, κοντά στον Άγιο για να 
ζητήσουν την θεραπεία των παιδιών τους. Μέρες ολόκληρες βάδιζαν 
μέσα σ’ έρημα μέρη για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό ασκη-
τική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφθασαν εκεί, με δάκρυα 



στα μάτια έπεφταν στα πόδια του Γέροντα ασκητή, δόξαζαν τον Θεό, 
που τον συνάντησαν και τον παρακαλούσαν να γιατρέψει τα παιδιά 
τους. Ο Άγιος Στυλιανός γεμάτος καλωσύνη και συμπόνοια έπαιρνε τ’ 
άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε 
το Θεό να τα γιατρέψει. Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την 
ολόψυχη προσευχή του και ο Άγιος θαυματουργούσε. Παιδιά 
άρρωστα εύρισκαν την υγειά τους.  Παθήσεις διαφόρων ειδών 
εξαφανίζονταν. Μπροστά στη δύναμη του Θεού καμιά αρρώστια δεν 
μπορούσε ν’ αντισταθεί. Μανάδες έκλαιγαν από χαρά έξω από το 
ασκητήριο του. Και άλλες καταφιλούσαν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη 
το χέρι του Αγίου γέροντα, δοξάζοντας τον Θεόν. Δοξολογούσε κι’ 
εκείνος ακατάπαυστα το Άγιο Όνομά Του και τον ευχαριστούσε για 
τα θαύματα αυτά , που τον αξίωνε να κάνει.  
 Έπειτα γεμάτος στοργή κοίταζε τα αθώα πλασματάκια που είχαν 
λυτρωθεί από την αρρώστια. Ένα γλυκό χαμόγελο, χαμόγελο αγγελικό 
άνθιζε στο πρόσωπο του σεβασμίου ασκητού. Τα θαύματα όμως αυτά 
γινόταν γνωστά σ’ όλα τα μέρη και κόσμος πολύς έτρεχε στον Άγιο 
Στυλιανό για να τον παρακαλέσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα 
παιδιά του. 
Έτσι δόξαζε ο Άγιος Θεός το όνομα του οσίου Στυλιανού που 
αφιέρωσε τη ζωή του για τη δόξα του Θεού. Αλλά δεν ήταν μόνο τα 
θαύματα της θεραπείας των παιδιών που δόξαζαν το όνομα του ταπει-
νού Αγίου Στυλιανού. Ο Άγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού, 
διότι έκανε τους άτεκνους εύτεκνους, με την προσευχή του. Με την 
προσευχή του Αγίου Στυλιανού πολλές στείρες τεκνοποιούσαν. 
Πολλοί πιστοί Χριστιανοί με την ευλογία του, αν και ήταν άτεκνοι 
πρωτύτερα , απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά. 
Πολλοί μάλιστα καλοί Χριστιανοί και μετά την κοίμηση του, 
επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντας σαν τάμα την 
εικόνα του , απέκτησαν παιδιά, αν και είχαν χάσει την ελπίδα πια να 
τεκνοποιήσουν. 
Εν τω μεταξύ απ’ όλα τα μοναστήρια πήγαιναν στον γέροντα ασκητή 
για να ευφρανθούν κοντά του , το άρωμα της αγιότητας του. Μοναχοί 
και ασκητές ζητούσαν από τον Άγιο δάσκαλο συμβουλές, για το πως 
πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς και πως να επιβάλλουν την 
γαλήνη στα κοινόβια τους. Όλοι τον έβλεπαν σαν πρότυπο αγίας 

ασκητικής ζωής. Η προσωπικότητα του ήταν γεμάτη ταπεινοφροσύνη 
και άστραφτε από ουράνιο κάλλος.  Και εκείνος ακούραστος με 
αγγελική γαλήνη τους δίδασκε, τους καθοδηγούσε, τους γέμιζε την 
καρδιά, τους στερέωνε στην πίστη, τους διέλυε τις αμφιβολίες. 
Ειρήνευε με τις συμβουλές του από μακριά όσα μοναστήρια είχαν 
εσωτερικές διχόνοιες. Έτσι έζησε κι έτσι δόξασε το όνομα του Θεού 
και δοξάσθηκε από τον Ουράνιο Πατέρα ο Άγιος Στυλιανός. Όταν 
έφθασε σε βαθειά γεράματα, έστειλε ο Θεός τους Αγγέλους Του και 
πήραν την αγία του ψυχή, για να την αναπαύσουν από τους πολύ-
χρονους κόπους, τις στερήσεις και τη σκληρότητα της ασκητικής ζωής. 
Κοιμήθηκε , λοιπόν, ο Άγιος πλήρης ημερών και αρετών. 
Πού τον έθαψαν, δεν γνωρίζουμε, ούτε διασώθηκαν άλλα στοιχεία από 
την κουρασμένη και αγιασμένη ζωή του. Έμεινε όμως το όνομά του. 
Τον σέβεται και τον τιμά όλη η Ορθόδοξη Χριστιανωσύνη. Τον 

επικαλούνται στις ανάγκες τους και προπάντος για τα άρρωστα 
παιδιά τους. Κτίζουν στο όνομα του μεγαλοπρεπείς Ναούς. Τα 
θαύματα του Αγίου συνεχίζονται και μετά την κοίμησή του. Και 
σήμερα ο Άγιος Στυλιανός εξακολουθεί να είναι προστάτης των 
παιδιών. Λένε μάλιστα, ότι από την λέξη «στυλώνει» που σημαίνει 
«στηρίζει τη υγεία των παιδιών». 
Ο Άγιος εικονογραφείται με ένα νήπιο σπαργανωμένο στην αγκαλιά 
του που συμβολίζει ότι είναι ο προστάτης των νηπίων. Η μνήμη του 
Αγίου Στυλιανού εορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου. 
  

 

 

 

                                  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Απόστολος Ανδρέας 
Ένας από τους 12 Αποστόλους, ο επονομαζόμενος και 

Πρωτόκλητος, επειδή πρώτος αυτός, μαζί με τον αδελφό του 

Πέτρο, κλήθηκε να ακολουθήσει τον Ιησού. Η μνήμη του 

γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 30 Νοεμβρίου.  Ο 

Ανδρέας καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν 

γιος του αλιέα Ιωνά. Ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, 

όπως και ο αδελφός του Πέτρος, έχοντας ως επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων του τη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας 

(Γεννησαρέτ). Το όνομά του είναι ελληνικό (Ανδρέας σημαίνει 

γενναίος, από τη λέξη ανδρεία), σύνηθες μεταξύ των 

ελληνιζόντων Εβραίων της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει 

καταγεγραμμένο εβραϊκό ή αραμαϊκό όνομα γι’ αυτόν. Και τα 

δυο αδέλφια φαίνεται να είχαν πνευματικές ανησυχίες, γι’ αυτό 

είχαν ενταχθεί στον κύκλο των μαθητών του Αγίου Ιωάννου του 

Προδρόμου.  

Μία ημέρα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βλέποντας τον Ιησού είπε 

στον Ανδρέα και τον Πέτρο, που βρίσκονταν κοντά του: «Ίδε ο 

Αμνός του Θεού». Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να 

ακολουθήσουν τον Χριστό, με την πρόθεση να συνομιλήσουν 

μαζί του και όχι να γίνουν μαθητές του. Αυτό συνέβη αργότερα, 

μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του Προδρόμου, όταν ο 

Χριστός τους διαμήνυσε «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς 

αλιείς ανθρώπων». Οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης είναι 

ελάχιστες για τον Ανδρέα και ανύπαρκτες για το αποστολικό του 

έργο. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Απόστολος 

Ανδρέας κήρυξε τον Χριστιανισμό στη Σκυθία (σημερινή Νότια 

Ρωσία), την Ήπειρο, τη Θράκη και το Βυζάντιο, όπου ίδρυσε 

εκκλησία με πρώτο επίσκοπο τον Στάχυ. Συνέχεια αυτής της 

πρώτης εκκλησίας θεωρείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινουπόλεως, που τιμά τον Απόστολο Ανδρέα ως ιδρυτή 

του και πρώτο επίσκοπο του Βυζαντίου. Κατόπιν ο Απόστολος 

Ανδρέας μετέβη μέσω της Θεσσαλίας στην Αχαΐα, όπου ίδρυσε 

εκκλησία και κατόρθωσε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τη 

Μαξιμίλλα, σύζυγο του ανθύπατου Αιγεάτη, την οποία 

θεράπευσε από μία ανίατη ασθένεια. Ο Ρωμαίος αξιωματούχος 

εξοργίστηκε και διέταξε στην σταύρωση του Απόστολου Ανδρέα 

σε σταυρό σχήματος Χ, που ονομάστηκε από τότε «Σταυρός του 

Αγίου Ανδρέα». Το λείψανό του, που ενταφιάστηκε με φροντίδα 

της Μαξιμίλλας και του τοπικού επισκόπου Στρατοκλή, 

μεταφέρθηκε το 357 στην Κωνσταντινούπολη και εναποτέθηκε 

στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μετά την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους το 1204, τμήματα του 

λειψάνου του Απόστολου Ανδρέα μεταφέρθηκαν στο Αμάλφι της 

Καμπανίας, ενώ το 1461 ο δεσπότης του Μυστρά Θωμάς 

Παλαιολόγος, προ του Οθωμανικού κινδύνου, ανέθεσε τη 

φύλαξη της κάρας του Αγίου στον Πάπα Πίο Β', ο οποίος την 

εναπόθεσε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Στις 26 

Σεπτεμβρίου 1964, η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα επιστράφηκε 

στην Πάτρα, σε μια χειρονομία καλής θελήσεως του Πάπα 

Παύλου ΣΤ' προς τους Ορθοδόξους. Στις 19 Ιανουαρίου του 1980 

επιστράφηκε και ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα. Και τα δύο ιερά 

κειμήλια φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελεί 

πανελλήνιο προσκύνημα. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι προστάτης 

Άγιος της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας, του 

Μπαρμπέιντος και της Σκωτίας, καθώς και πολιούχος Άγιος της 

Πάτρας, του Αμάλφι της Ιταλίας, της Λούκα της Μάλτας και της 

Εσγκέιρα της Πορτογαλίας. Η σημαία της Σκωτίας φέρει τον 

σταυρό του Αγίου Ανδρέα. Μετά την ένωση της Σκωτίας με την 

Αγγλία, ο χιαστός σταυρός απεικονίζεται και στη σημαία της 

Μεγάλης Βρετανίας. Η σημαία του πολεμικού ναυτικού της 

Ρωσίας φέρει τον σταυρό του Αγίου Ανδρέα, όπως και η σημαία 

της Συνομοσπονδίας (Νοτίων) στον Αμερικανικό Εμφύλιο 

Πόλεμο. 
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 SAVE THE DATE 2019 
 

Catechism School (Lesson on Thanksgiving ,Special Project) 

November 24, 2019 
  

PTO Ascension Bake Sale -  December 6 & 8, 2019 
  

Philoptochos Christmas Party - December 10, 2019 
  

   Catechism School Annual Christmas Retreat  

 December 15, 2019 
  

   Greek School Christmas Program - December 20, 2019 

  

Catechism School Annual Nativity Program in Church 

December 22, 2019 

********************************************** 

SAVE THE DATE 2020 
 

Philoptochos Vasilopita - January 11, 2020 
  

  

Godparents Sunday - January 26, 2020 

  

P.T.O. Taverna Night, February 1, 2020 
  

  

Philoptochos Apokriatiko Glendi  -  February 29, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

             

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ascension Greek  Orthodox  Church 

101 Anderson Ave. Fairview New Jersey 
201-945-6448, Fax 201-945-6463 

email: info@ascensionfairview.org website 
Visit our website: www.AscensionFairview.org 

 

Like us on Facebook: 
"Ascension Greek Orthodox Church" 

Want to be added to our email list? Contact us: 
info@ascensionfairview.org 
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SUNDAY, November 24, 2019  

 13th Sunday of Luke 

  

  ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 Νοεμβρίου, 2019  

   ΙΓ’ Λουκά 
  

  

MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 

Εις μνήμη όλων των Κεκοιμημένων Μελών της Κοινότητας 
  

In Memory of all  the  deceased Members of the Community 
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