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Light a Candle & Say a Prayer at  

Ascension Church, Fairview, NJ 

 

“I am the light of the world; 

 he who follows me will not walk in darkness 

but will have the light of life.” (John 8:12) 

 

To light a candle, please click the link below 

 and after you select the candle(s) 

that you would like us to light and before pressing the 

"Place Order" button, 

please submit the names of your loved ones,  

those who are alive and/or those 

who have departed this life.  

Your candles will be lit at the next Liturgy or service. 

Thank you and God bless! 

 

http://ascensionfairviewnj.square.site/ 

 
 

http://ascensionfairviewnj.square.site/


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν   
 

Κυριακή,  4 Οκτωβρίου, 2020 

Β’ Λουκά 

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Εορτή των Αγίων της Κύπρου 

Περιφορά Εικόνος, Μνημόσυνο, Αρτοκλασία 

 

Τρίτη,  6 Οκτωβρίου, 2020 

Θωμάς Απόστολος 

9:00 π .μ.  -  11:00 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία 
 

6:00 μ.μ. Παράκληση 
 

 Τετάρτη,  7 Οκτωβρίου, 2020 

Ελληνικό Σχολείο – διαδυκτιακή διδασκαλία 
(Μετά τις 23 Οκτωβρίου θα έχουμε διπλό πρόγραμμα 

Διδασκαλία μέσα στο σχολείο και στο διαδύκτιο) 
 

 

Παρασκευή,  9 Οκτωβρίου, 2020 

Ελληνικό Σχολείο – διαδυκτιακή διδασκαλία 
(Μετά τις 23 Οκτωβρίου θα έχουμε διπλό πρόγραμμα 

Διδασκαλία μέσα στο σχολείο και στο διαδύκτιο) 
 

 

Κυριακή,  11 Οκτωβρίου, 2020 

Δ’ Λουκά – Αγ. Πατέρων Οικ. Συνόδου 

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

 

S C H E D U L E  O F   S E R V I C E S 
 

Sunday, October 4, 2020 

2nd  Sunday of Luke 
 

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

Celebration of All Saints of Cyprus 

Procession of the Icon, Memorial Service, Artoklasia  

 

Tuesday, October 6, 2020 

Thomas the Apostle 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

6:00 p.m. Paraklisis 

 

Wednesday, October 7, 2020 

Greek School Virtual Teaching 
(After October 23, Hybrid: In person and Virtual) 

 

 

Friday, October 9, 2020 

Greek School Virtual Teaching 
(After October 23, Hybrid: In person and Virtual) 

 
 

Sunday, October 11, 2020 

Sunday of the 7th Ecumenical Council 
8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy  

 
 



Prokeimenon. Mode Plagal 4. 

Psalm 75.11,1 

Make your vows to the Lord our God and perform them. 

Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel. 

 

The reading is from St. Paul's Second Letter  

to the Corinthians 6:16-18; 7:1 

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, 

"I will live in them and move among them, and I will be 

their God, and they shall be my people. Therefore come out 

from them, and be separate from them, says the Lord, and 

touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will 

be a father to you, and you shall be my sons and daughters, 

says the Lord Almighty." 

Since we have these promises, beloved, let us cleanse 

ourselves from every defilement of body and spirit, and 

make holiness perfect in the fear of God. 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος πλ. δ'. 

ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1 

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 

Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

 

Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1 τὸ ἀνάγνωσμα 

 

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ 

θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ 

ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, 

Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ 

ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς 

καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν 

ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν 

ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 

ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ. 

 

 

 



The Gospel According to Luke 6:31-36 
 

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do 

so to them. If you love those who love you, what credit is 

that to you? For even sinners love those who love them. 

And if you do good to those who do good to you, what 

credit is that to you? For even sinners do the same. And if 

you lend to those from whom you hope to receive, what 

credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive 

as much again. But love your enemies, and do good, and 

lend, expecting nothing in return; and your reward will be 

great, and you will be sons of the Most High; for he is kind 

to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your 

Father is merciful." 

 

 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 

ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς 

ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ 

ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν 

ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 

ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν 

ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ 

ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς 

ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, 

καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

 

 

 

 



Κύπρος, Νήσος των Αγίων 

 

 

 

 

                                           

Κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούμε 

στους Κυπρίους αγίους η στη Νήσο των αγίων, όπως 

πολύ ορθά ονομάζεται η Κύπρος, ανατρέχουμε πίσω 

στους αιώνες όπου θα συναντήσουμε στο περίφημο 

Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά (15ος αιώνας), την 

τιμητική για τον τόπο ονομασία που φαίνεται μέσα στην 

παράγραφο 13 του πιο πάνω έργου: «Χρήση εἶναι νά 

φουμίσουμε τήν ἁγία νῆσο καί ὅσον τη φουμίσω δέν 

θέλω πεῖν ψέματα». Το εγκώμιο αυτό της Κύπρου από 

τον Λεόντιο Μαχαιρά κατέστη σημείο αναφοράς για 

κάθε ειδικό ερευνητή πάνω στο θέμα της Κυπριακής 

Αγιολογίας αλλά και για κάθε Κύπριο, ο οποίος θέλει να 

αποτυπώσει την εκκλησιαστική εμπειρία που 

αποκομίζει κανείς στην Κύπρο μέσα από την τιμή των 

αγίων. 

Η ονομασία αυτή που έδωσε ο Μαχαιράς στο νησί μας 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική ούτε φανταστική, 

γιατί αν ανατρέξουμε στο Κυπριακό Αγιολόγιο όπου 

παρουσιάζονται οι Κύπριοι άγιοι, θα διαπιστώσουμε 

πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στο νησί μας από τους 

αποστολικούς χρόνους μέχρι τον καιρό του Μαχαιρά 

αλλά και κατά τους μετέπειτα αιώνες μέχρι σήμερα, 

έζησε και αγίασε ένας μεγάλος αριθμός αγίων, που όλοι 

μαζί συνθέτουν το Κυπριακό Αγιολόγιο. Σ’ αυτό τον 

κατάλογο που χαρακτηρίζεται από πολυποικιλότητα 

(τάξεις Αγίων, χρονικότητα, καταγωγή κ.λπ.), θα 

διαπιστώσει κανείς και τον ιδιαίτερο τρόπο σχέσεως των 

αγίων με την κοινωνία και τους πιστούς. 

Στα ιερά χώματα της Κύπρου έζησαν και αγίασαν 

απόστολοι, (Βαρνάβας, Παύλος, Μάρκος, Τίμων), 

μάρτυρες, (Δημητριανός, Αριστοκλής, Αθανάσιος, οι 

δεκατρείς μάρτυρες μοναχοί της Μονής Καντάρας), 

ιεράρχες (Ηρακλείδιος, Μνάσων, Τυχικός, Σπυρίδωνας, 

Τύχων, Επιφάνιος Κωνσταντίας, Ιωάννης Ελεήμων, 



Λεόντιος Νεαπόλεως), όσιοι, (οι τριακόσιοι Αλαμάνοι 

άγιοι), νεομάρτυρες, (Μιχαήλ, Γεώργιος, Πολύδωρος, 

Φιλούμενος), γυναίκες αγίες (Φωτού, Ζηναΐδα και 

Φιλονίλλα, Μαύρα) κ.λπ.  Η παρουσία των αγίων κατά 

τις διάφορες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου και της 

Εκκλησίας της, όπως και ο πολυποίκιλος 

εκκλησιαστικός, κοινωνικός, πολιτιστικός και πολιτικός 

τους ρόλος, λειτούργησε θετικά επηρεάζοντας άμεσα τη 

ζωή του λαού της Κύπρου.  Οι άγιοι αποτέλεσαν την 

παράκληση και την ελπίδα του λαού, είτε για καλύτερες 

μέρες στις δύσκολες ιστορικές συνθήκες, είτε για 

παρέμβαση του Θεού υπέρ των δεινοπαθούντων, είτε 

για τη μέλλουσα αιώνια ελπίδα της σωτηρίας, είτε 

ακόμα για παρηγορία από τις διάφορες επιδημίες που 

ενέσκυπταν κατά καιρούς, όπως χολέρα, ακρίδες, 

ξηρασία κ.λπ. που ταλαιπωρούσαν τον λαό.  Δυστυχώς 

όμως πολλοί από τους αγίους που έζησαν στον τόπο μας 

παρέμειναν άγνωστοι. Οι δύσκολες συνθήκες που 

πέρασε η Κύπρος με τις μακρές περιόδους της 

Λατινοκρατίας πρώτα, που δίωκε την Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Κύπρου και της Τουρκοκρατίας, ύστερα, 

που καταδυνάστευσε για αιώνες τον τόπο, συντέλεσαν 

ώστε η μνήμη των αγίων να περιπέσει στη λήθη με 

αποτέλεσμα να μην τιμάται η μνήμη τους. Ακόμη ένας 

μεγάλος αριθμός δεν έτυχεν της ανάλογης τιμής σε 

ολόκληρη την Κύπρο, αλλά παρέμεινε σε πολύ αυστηρά 

τοπικά πλαίσια.  Για τους λόγους αυτούς η Εκκλησία της 

Κύπρου καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια την κοινή εορτή 

Πάντων των εν Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων κατά την 

πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου. Ο λόγος της πιο 

πάνω ημερομηνίας είναι απλός. Μέσα στον μήνα αυτό 

έχουμε τις περισσότερες εορτές Κυπρίων αγίων όπως 

των αγίων: Θεοδώρου Ταμασέως, Ιωάννου του 

Λαμπαδιστή, Ερμογένη, Κενδέα, Πολυχρονίου, 

τριάκοντα εννέα οσίων, Ανδρονίκου και Αθανασίας, 

Ιωνά, Ζηναΐδας και Φιλονίλλας, Επικτήτου, Θεοσεβίου 

Αρσινοΐτου, Θεράποντος ιερομάρτυρος, Σαββίνου 

επισκόπου, Μνάσωνος, Ιλαρίωνος του Μεγάλου, 

Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, Ευλαλίου, Πάππου επισκόπου 

Χύτρων, Διομήδους, Θεράποντος οσίου, Αριστοβούλου 



εκ των Ο Ἀποστόλων κ.ά. Με την εορτή αυτή μας δίνεται 

η ευκαιρία να τιμήσουμε όλους τους αγίους της Κύπρου, 

γνωστούς και αγνώστους, επιτελώντας έτσι το χρέος 

μας προς τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους αγίους, 

που στήριξαν τούτο τον λαό, τούτο τον τόπο, σε κάθε 

εποχή και σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζε.  Θα 

πρέπει να αναφέρουμε τέλος πως με αφορμή την κοινή 

εορτή των αγίων συντάχθηκε ειδική Ακολουθία πάντων 

των εν Κύπρω Αγίων, ιστορήθηκε κοινή εικόνα πάντων 

των εν Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων, οικοδομήθηκε 

ναός προς τιμή τους και τέλος δόθηκε η ευκαιρία σε 

όλους μας να τιμήσουμε τους «δικούς» μας αγίους σ’ 

αυτή την ξεχωριστή ημέρα, επιτελώντας έτσι το χρέος 

μας απέναντί τους. Και ας μη ξεχνούμε πως τιμή ενός 

αγίου είναι η μίμηση της ζωής του. Ας τους μιμηθούμε! 

 

 

 

 

 

Cyprus has been called “the island of saints.” Some 240 

local saints are commemorated on its calendar. A synaxis 

for all these saints is celebrated in Cyprus on the first 

Sunday of October.  Perhaps the most famous Cypriot 

saints – after the apostles – are: 

St Lazarus the Four-Days Dead (Mar. 17) – Lazarus of 

Bethany, whom the Lord raised from his tomb, is said to 

have fled to Cyprus in the first persecution of Christians in 

Jerusalem mentioned in Acts 11. He settled in Kition 

(present day Larnaca), where he is regarded as its first 

bishop. Lazarus’ tomb in Larnaca, with the inscription 



“Lazarus, the Friend of Christ,” was discovered in 860. The 

bulk of his relics were taken to Constantinople in 869, but 

the emperor built a church over the saint’s tomb. In 1972 a 

marble sarcophagus containing human remains was 

excavated below the altar of this church. 

The Palm Sunday carol, “Rejoice, O Bethany,” sung in 

many Middle Eastern churches, is of Cypriot origin. 

St Spyridon the Wonderworker (Dec. 12) – Born at the end 

of the third century, he was a shepherd so known for his 

piety and generosity to those in need that, after the death of 

his wife, he was chosen to be bishop of Tremithusia, a 

village in northern Cyprus. 

Spyridon attended the First Ecumenical Council in 325 

where he reputedly converted a pagan philosopher to 

Christ. In his Life, the philosopher is said to have 

responded, “Listen! Until now my rivals have presented 

their arguments, and I was able to refute their proofs with 

other proofs. But instead of proofs from reason, the words 

of this Elder are filled with some sort of special power, and 

no one can refute them, since it is impossible for man to 

oppose God. If any of you thinks as I do now, let him 

believe in Christ and join me in following this man, for God 

Himself speaks through his lips.” Stories of St Spyridon’s 

life and the healings attributed to him are found in the fifth-

century Church histories of Socrates Scholasticus and 

Sozomen. His life was included in the tenth-century 

Menologion written by St Simeon Metaphrastes. 

 

St Spyridon died in 348 and his body was later found to be 

incorrupt and a source of healing. When the Arab invaded 

Cyprus in 649, the saint’s holy remains were taken to 

Constantinople. With the fall of that city to the Turks in the 

fifteenth century, the relics were taken to the island of Corfu 

where they are today. 

St Spyridon is also regarded as the protector of Corfu. In 

1716 that island, then under Venetian rule, was besieged by 

the Turks. St Spyridon is said to have been seen by the 

Turkish troops walking through their camp. This 

apparition sent the Turks into a panic and the siege was 



lifted after only 22 days. Since then it has become the 

custom to replace the slippers on the saint’s body when 

they show signs of wear, because, in walking about the 

island to care for the people, St Spyridon “wears out” his 

shoes. 

The Hieromartyr St Philoumenos (Nov 29) – Born in 1913, 

this contemporary Cypriot saint and his twin brother were 

raised by their devout grandmother on the Church’s 

prayers and the lives of the saints. At the age of fourteen 

they entered the Stavrovouni Monastery in Cyprus. After 

five years, the brothers went to Jerusalem where, in 1939, Fr 

Philoumenos joined the Brotherhood of the Holy Sepulcher 

which cares for the holy places in the Orthodox Patriarchate 

of Jerusalem. 

Known for his piety and devotion to the performance of the 

daily services even when alone, Fr Philoumenos was 

appointed guardian of the monastery at Jacob’s Well, near 

Nablus, where Jesus had asked a Samaritan woman for a 

drink. 

 

A few months later a group of Zionist extremists came to 

the monastery demanding the removal of all icons, crosses, 

etc. and that the monastery be given to them as a Jewish 

site. The saint reminded them that the Church had served 

this shrine since the time of the Emperor Constantine and 

that it had been in Samaritan hands for eight centuries 

before that. 

A few days later, on November 29, a group entered the 

monastery and desecrated the church. They butchered Fr 

Philoumenos with a hatchet in the form of a cross, plucked 

out his eyes and cut off the fingers of his right hand (with 

which he would make the sign of the cross). 

 

Fr Philoumenos’ body retained its elasticity for several 

days. When it was exhumed in 1984, it was found to be 

substantially incorrupt. Fr Philoumenos was glorified as a 

saint by the Jerusalem Patriarchate in 2008 and his relics 

enshrined in the church at Jacob’s Well where he had been 

martyred. 

 



Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης 
 

"...Όταν έφθασε στην Κύπρο η ομάδα αυτή των πιστών 

δούλων του Χριστού, σκορπίσανε σε διάφορους τόπους 

και ασκήτευαν μακριά από τον κόσμο. Ο γενναίος 

Ρηγίνος και ο φίλος του Ορέστης διάλεξαν το 

ιεραποστολικό έργο. Έφθασαν στα μέρη της Νεαπόλεως 

Λεμεσού και με πολλή παρρησία εκήρυτταν τον Χριστό. 

Κάποτε έφθασαν στο χωριό Φασούλα, 8 χιλιόμετρα από 

τη Λεμεσό. Στο χωριό υπήρχε κέντρο της ειδωλολατρίας, 

όπως φαίνεται από παλιά ερείπια. Εκεί τους συνέλαβαν 

οι κάτοικοι της περιοχής, τους βασάνισαν και τους 

αποκεφάλισαν. 

Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί, που κρυφά 

παρακολουθούσαν το γεγονός, πήγαν και πήραν κρυφά 

τους μάρτυρες και τους έθαψαν. 

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και η ειδωλολατρία 

είχε παραδώσει τη θέση της στην αγία πίστη του 

Χριστού. Τότε όπως αναφέρει το παλιό συναξάρι, οι 

Άγιοι φάνηκαν στο όνειρο ενός ευλαβούς ιερέως, όπου 

του υπέδειξαν το μέρος που βρισκόταν ο τάφος τους. Ο 

ευλαβής αυτός ιερέας έψαξε στο μέρος, που του 

υπέδειξαν οι Άγιοι και βρήκε τη λάρνακα που 

φιλοξενούσε την θήκη των λειψάνων τους. Πάνω στη 

θήκη των λειψάνων ήσαν χαραγμένα με τέχνη τα 

ονόματα των Αγίων, σύμφωνα πάντοτε με το συναξάρι. 

Ο ευσεβής αυτός λευϊτης, για να τιμήσει τους μάρτυρες 

έκτισε μεγαλοπρεπή ναό στο όνομα των Αγίων, και 

φρόντισε και ζωγράφισε και εικόνα την οποία 

τοποθέτησε στο ναό. 

Σήμερα ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός είναι 

χαλασμένος, αλλά σύμφωνα με τα θεμέλια του αρχικού 

ναού έκτισαν τοίχο με πέτρες ίσα με δύο μέτρα. Στο χώρο 

αυτό, σε κάθε επέτειο του μαρτυρίου των αγίων (20 

Αυγούστου) λειτουργούσαν και πανηγύριζε η κοινότητα 

της Φασούλας και πολλοί ευσεβείς πήγαιναν στη μνήμη 

των Αγίων για να τους ευχαριστήσουν για τις 

θαυματουργικές δυνάμεις, που ο Θεός τους χάρισε. 

Κάτω από το δάπεδο του αρχικού ναού υπάρχει θολωτό 

σπήλαιο, που βρίσκεται ακόμα η λάρνακα που 

φιλοξενούσε για τόσο καιρό τα αγιασμένα λείψανα των 

Αγίων. 

 

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης απολαμβάνουν μεγάλης 

τιμής, τόσο στην κοινότητα της Φασούλας όσο και σ’ όλο 

το νησί μας. Εκτός της Φασούλας, οι Άγιοι τιμούνται 

ιδιαίτερα στο Απλίκι της Λευκωσίας, και στην 

Τρεμιθούσα της Πάφου όπου υπάρχουν ναοί 

αφιερωμένοι στη μνήμη τους. 

https://sites.google.com/site/kyprosmouagapemene/agion-nesos/oi-agioi-reginos-kai-orestes/%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1.jpg?attredirects=0


Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων 

μεγαλομαρτύρων Ρηγίνου και Ορέστη στις 20 

Αυγούστου".Κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου, ημέρα 

εορτής του Αγίου Ρηγίνου, στο χώρο γύρω από το 

ξωκλήσι πραγματοποιείται το σημαντικότερο πανηγύρι 

της Φασούλας. Τον υπόλοιπο χρόνο, το ξωκλήσι 

λειτουργεί μονάχα για την τέλεση βαπτίσεων. 

 

Ο Άγιος Πάφου Κενδέας 
Ο Όσιος Κενδέας ο Θαυματουργός, είναι ένας από τους 

πολλούς Αλαμάνους Αγίους της Κύπρου που ήλθαν από 

την Παλαιστίνη στην Κύπρο. 

Σε ηλικία 18 ετών, ο Όσιος Κενδέας, πήγε στα 

Ιεροσόλυμα, όπου έγινε μοναχός. Απεσύρθη τότε στην 

έρημο του Ιορδάνου και κατοίκησε μέσα σ' ένα μικρό 

σπήλαιο, σε τόπο κρημνώδη και δύσβατο, τρεφόμενος με 

τρυφερούς βλαστούς δέντρων, όπως ακριβώς ο Ιωάννης 

ο Πρόδρομος. 

Μέσα στην έρημο του Ιορδάνου ο Όσιος Κενδέας με τη 

συνεχή προσευχή και νηστεία και με τη χάρη του Θεού 

άρχισε να θαυματουργεί. Ο Όσιος Κενδέας ο 

Θαυματουργός, είναι ένας από τους πολλούς 

Αλαμάνους Αγίους της Κύπρου που ήλθαν από την 

Παλαιστίνη στην Κύπρο. Κάποτε μμάλιστα τον 

πλησίασε ο Ανανίας, περίφημος ασκητής που ασκήτευε 

σ' εκείνα τα μέρη, και τον παρακάλεσε να βγάλει τα 

δαιμόνια από το γιο ενός τοπικού άρχοντα. Ο Όσιος 

Κενδέας στην αρχή δεν πείστηκε από τον Ανανία, αλλά 

στο τέλος υπάκουσε και έκανε προσευχή και 

απελευθέρωσε το νέο από τα δαιμόνια. 

Εξαιτίας αυτού του θαύματος ο Κενδέας δέχθηκε πολλές 

πιέσεις και στο τέλος πείστηκε και χειροτονήθηκε ιερέας 

και μπήκε στη Μονή. Η ζωή όμως του μμοναστηριού με 

τις πολλές επισκέψεις δεν τον ευχαριστούσε κι έτσι σε 

λίγο καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. 

Εκεί δεν έμεινε για πολύ γιατί την εποχή εκείνη εχθροί 

της πίστεως του Χριστού έδιωξαν τους Οσίους που 

κατοικούσαν σ' εκείνη την έρημο. Αυτοί (οι ασκητές), 

μαζί τους και ο Όσιος Κενδέας, διέκοψαν τον ασκητικό 

αγώνα, και έπειτα από πολυτάραχο ταξίδι έφθασαν στο 

λιμάνι της Πάφου. Γρήγορα η φήμη της αγιότητάς του 

τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής, με 

αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά για να 

τους θεραπεύσει από κάποια ασθένεια ή για να 

ακούσουν τα λόγια του που ήταν γεμάτα ελπίδα και 

παρηγοριά.Πολλά είναι τα θαύματα που έγιναν από τον 

Όσιο Κενδέα. Με τη χάρη του Θεού θεράπευσε 

αρρώστους, εφανέρωσε πηγές σε τόπους που δεν υπήρχε 

νερό και μάλιστα, πολλές φορές, με προσευχή έφερε 

βροχή από τον ουρανό και έδιωξε πολλά δαιμόνια από 

τους ανθρώπους.  

Ο Όσιος Κενδέας πέθανε σε προχωρημένη ηλικία και 

παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, ύστερα από μια ζωή 

γεμάτη αγιότητα και προσευχή. 

Το σπήλαιο του οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα 

κοντά στο χωριό Αυγόρου όπου υπάρχει και γυναικεία 

Μονή αφιερωμένη σ' αυτόν. Στην πόλη της Πάφου 

υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του όπου τιμάται 

ξεχωριστά ο όσιος Κενδέας ο θαυματουργός. Η μνήμη 

του τελείται στις 6 Οκτωβρίου. 



Αγία Βρυαίνη: 

 

        

Το μοναδικό στον κόσμο εκκλησάκι αφιερωμένο στην 

Αγία Βρυαίνη ( ή Βρυώνη ) το οποίο ξανακτίστηκε μετά 

οπό όραμα της Αγίας σε γυναίκα στο χωριό Μανδριά της 

Πάφου ... Η Αγία Βρυαίνη έχει θεραπεύσει ακόμα και 

καρκινοπαθείς ...Κύπρος η αγία νήσος ..!!!!!!!  

Η Αγία Βρυαίνη ή αλλιώς Βρυώνη είναι μια Κύπρια Αγία 

η οποία τιμάται στο χωριό Μανδριά της Πάφου. Στα 

Μανδριά υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία 

Βρυαίνη η οποία είναι και η μία και μοναδική στον κόσμο 

που είναι αφιερωμένη στην Αγία αυτή. 

Μέχρι το 1963-64 το χωριό Μανδριά της Πάφου ήταν ένα 

μικτό χωριό στο οποίο κατοικούσαν και Έλληνες και 

Τούρκοι. Το 1960 το χωριό είχε 404 κατοίκους. Οι 

Τουρκοκύπριοι ήταν 329 και οι Ελληνοκύπριοι 79. 

Όταν έγιναν οι δικοινοτικές συγκρούσεις μεταξύ των 

Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου το 1963-64, οι 

Έλληνες κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό τους και το 

χωριό έγινε τουρκικός θύλακας και δεν μπορούσε 

κανένας Έλληνας να πάει εκεί. 

Το 1974 οι Τουρκοκύπριοι έφυγαν και πήγαν στις 

κατεχόμενες περιοχές. Στο χωριό εγκαταστάθηκαν 

Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες από τον βορρά. Το χωριό 

βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα και είναι πολύ κοντά 

στη πόλη της Πάφου. 

Είναι επίσης ένα από τα πιο έφορα χωριά της Κύπρου. 

Στο χωριό υπήρχε εκκλησία αφιερομένη στον Άγιο 

Ανδρόνικο και Αθανασία (η οποία έχει τώρα 

ξανακτιστεί), και πέντε ξωκλήσια αφιερομένα στον Άγιο 

Ηλιόδωρο, στην Αγία Εύρεση, στον Άγιο Ευλόγιο, στην 

Αγία Αυγώνα (Αρκώνα), και στην Αγία Βρυαίνη ή 

Βρυώνη. 

Μετά το 1963 που έφυγαν οι Ελληνοκύπριοι και 

παρέμειναν οι Τουρκοκύπριοι, όλα καταστράφηκαν. 

Κανένα από όλα αυτά τα εκκλησάκια δεν υπάρχει πλέον 

εκτός από το εκκλησάκι της Αγίας Βρυώνης που το έχει 

ξανακτίσει μια οικογένεια προσφύγων από το χωριό 

Άσσια, αφού πρώτα τους οραμάτισε η Αγία και τους 

έδειξε που βρίσκονταν τα χαλάσματα του ξωκλησιού 

της. 



Το εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης κτυπήθηκε τρεις 

φορές από τους Τουρκοκυπρίους κατοίκους του χωριού. 

Το 1975, μαζί με τους πρόσφυγες που ήρθαν στα 

Μανδριά κυνηγημένοι από τον Τούρκο εισβολέα, ήταν 

και μια γυναίκα από την Άσσια, η κυρία Σταυρούλα. 

Τίποτα εκείνο τον καιρό δεν θύμιζε το εκκλησάκι, που τα 

χαλάσματά του είχαν κρυφτεί κάτω από τα χώματα. 

Μια νύχτα όμως παρουσιάστηκε στον ύπνο της κυρίας 

Σταυρούλας μια μαυροντυμένη γυναίκα που της 

υπέδειξε ένα σημείο κοντά στη θάλασσα. 

Δείχνοντας της είπε: «Τους βλέπεις αυτούς τους 

θεμελιούς; Εκεί βρίσκεται ένα ξωκλήσι. Να πας και 

να το βρεις». Την άλλη μέρα η γυναίκα πήγε στο τόπο 

που είδε στο όνειρό της. Κάτω από τα χώματα βρήκε τα 

θεμέλια της παλιάς εκκλησιάς της Αγίας Βρυαίνης. 

Το 1986 έγιναν τα εγκαίνια του νέου ξωκλησιού. 

Κτίστηκε ψηλά σε ένα λοφίσκο, πάνω από μια σπηλιά, 

στα νότια του χωριού. 

Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους γύρω από την 

εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης εξιστορεί πως ενώ ένα 

καράβι βρισκόταν ανοιχτά της Κύπρου, ξαφνικά 

ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος 

ψάχνοντας καταφύγιο για να σώσει το καράβι του, 

πλησίασε τις ακτές. Μα η τρικυμία τον οδήγησε στα 

Μαντριά. 

Ο καπετάνιος και οι ναύτες του καραβιού βλέποντας 

τότε τον κίνδυνο να τσακιστούν στα βράχια, 

παρακάλεσαν την εικόνα της Αγίας Βρυαίνης, που 

υπήρχε στο πλοίο, να τους γλυτώσει. Έκαναν μάλιστα 

τάμα πως αν σώζονταν θα της έχτιζαν μια εκκλησία 

προς τιμή της. 

Η Αγία Βρυαίνη άκουσε τις προσευχές των ναυτικών και 

η τρικυμία κόπασε. Ο καπετάνιος για να δείξει την 

ευγνωμοσύνη του που σώθηκε αυτός και οι άντρες του, 

τήρησε το τάμα που έκανε και έφτιαξε ένα μικρό 

εκκλησάκι στο όνομα της Αγίας Βρυαίνης κοντά στη 

θάλασσα. 

Η Αγία Βρυαίνη φαίνεται να είναι πολύ θαυματουργή, 

αφού με τα διάφορα θαύματά της, χρόνο με χρόνο 

αυξάνει σε σημαντικό αριθμό τους προσκυνητές της. 

Στη κοινότητα Μανδριών η Αγία Βρυαίνη τιμάται πάρα 

πολύ, αφού έσωσε τη ζωή μέχρι και σε καρκινοπαθείς 

ανθρώπους. 

Η μνήμη της Αγίας Βρυαίνης εορτάζεται στις 30 

Αυγούστου, όπου γίνεται και πανήγυρις και πολλοί είναι 

οι πιστοί που έρχονται την μέρα αυτή, όχι μόνο από την 

κοινότητα, αλλά και από τις γύρω περιοχές, για να 

προσκυνήσουν στην χάρη της. Επίσης καθημερινά 

έρχονται πιστοί για ν’ ανάψουν ένα κερί και να 

προσευχηθούν. 

Η Οσία Βρυαίνη εορτάζει στις 30 Αυγούστου.  

 

 



Άγιος Θωμάς ο Απόστολος 

Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα 

μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο 

Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την 

πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ' 

αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος 

επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, 

όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος 

προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα 

καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, 

αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και 

ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε 

απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει 

όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του 

Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, 

πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». 

Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με 

είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι 

εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν. 

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση  

 

του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο 

στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία, 

συνελήφθηκε από τον Βασιλία Mισδαίο, γιατί κατήχησε 

και βάπτισε τον γιό του Aζάνη, την γυναίκα του Tερτία 

και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον 

φυλάκισε τον παρέδοσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι 

αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια 

λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει 

το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι' 

Αυτόν. 

 

 

 

 



                             

Saint Thomas was one of the Twelve Apostles of our 

Blessed Lord.  St. Thomas is truly one of the most beloved 

of all the disciples of Christ. It was he who doubted the 

Resurrection of Christ and demanded proof. The story 

which is told in the Gospel of St. John Chapter 20:19-29, 

relates how Thomas was missing when Jesus visited the 

other disciples. Jesus returned and showed Thomas His 

hands and His pierced side. Thomas fell to his knees and 

said, “My Lord and My God!” St. Thomas preached the 

word of God in the Far East in what is now known as India. 

In the section of India called the Malabar Coast, there is a 

magnificent Church dedicated to St. Thomas. Almost every 

Christian male child born there is called Thomas, after the 

Patron Saint of the province. Because of his preaching, St. 

Thomas angered King Misdai, the ruler of India, who 

ordered his soldiers to lead St. Thomas up to the highest 

mountain in Malabar. They all ran their spears through his 

saintly body. Saint Thomas, also called “the doubter” not 

only believed the truth about Christianity, but gave his life 

for its preservation as so many other martyrs of the 

Christian Church. Although the Feast of St. Thomas is 

October 6th, he is also commemorated on the first Sunday 

after Easter, the Sunday of Thomas. 

Saint Thomas was a disciple of Jesus Christ. After Jesus 

Christ rose from the dead and came to the other disciples, 

Saint Thomas was not there. He did not believe the others 

when they said they had seen Jesus Christ. He said that he 

wanted to see Jesus for himself before he would believe the 

Good News. So Jesus Christ appeared to him and showed 

Saint Thomas His Hands and His side, which had holes in 

them. Thomas believed and said “My Lord and My God” 

and spent the rest of his life telling people the Good News 

of Jesus Christ in faraway parts of the world. 
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