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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, 13 Δεκεμβρίου, 2020 

  ΙΑ’ Λουκά -  8:30 π.μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

 
Δευτέρα,  14 Δεκεμβρίου, 2020 

Θύρσος, Καλλίνικος, Λεύκιος 

 9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου, 2020 

Ελευθέριος και Ανθία Μητέρα 

9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

  6:00 – 7:00 μ.μ. Παράκληση 

 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, 2020  

Αγγαίος Προφήτης -   9:00 – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

Ελληνικό Σχολείο – Διαδικτυακή διδασκαλία 
 

 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου, 2020 

Δανιήλ, Διονύσιος ο Ζακυνθινός 

9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίιου, 2020 

Σεβαστιανός & οι συν αυτώ  

 9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

6:00 μ.μ. Διαδικτυακό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα  

Ελληνικού Σχολείου – Όλοι μαθητές θα λάβουν μέρος 

 

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, 2020 

Βονιφάτιος & οι συν αυτώ   

9:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
 

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, 2020 

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 

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

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

Sunday, December 13, 2020 

 11th Sunday of Luke, 8:30– 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

 

  Monday, December 14, 2020 

 Thyrsos, Leucius, Callinicos  

 9:00 a.m. -10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

 

  Tuesday, December 15, 2020 

St. Eleutherios 

9:00 a.m. – 10:30 a.m Orthros, Divine Liturgy 

                                    6:00 p.m. – 7:00 p.m. Paraklisis 
 

 Wednesday, December 16 ,2020 

Haggai the Prophet 

 9:00 a.m. – 10:30 a.m Orthros, Divine Liturgy 

Greek School Virtual Teaching 
 

Thursday, December 17, 2020 

Daniel, Dionysios of Zakynthos 

  9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 
 

Friday, December 18, 2020 

Sebastian & his Companions  

9:00 a.m. – 10:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy 

6:00 p.m. Virtual Greek School Christmas Program 
All Students participating 

 

Saturday, December 19, 2020 

Boniface of Tarsus  

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

Sunday before the Nativity - December 20, 2020 

Forefeast of the Nativity 

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



 

Prokeimenon. Mode 4. 

Daniel 3.26,27 

Blessed are you, O Lord, the God of our fathers. 

Verse: For you are just in all you have done. 

The reading is from St. Paul's Letter to the Colossians 3:4-11 

Brethren, when Christ who is our life appears, then you also will 

appear with him in glory. Put to death therefore what is earthly in 

you: fornication, impurity, passion, evil desire, and covetousness, 

which is idolatry. On account of these the wrath of God is coming 

upon the sons of disobedience. In these you once walked, when 

you lived in them. But now put them all away: anger, wrath, 

malice, slander, and foul talk from your mouth. Do not lie to one 

another, seeing that you have put off the old nature with its 

practices and have put on the new nature, which is being renewed 

in knowledge after the image of its creator. Here there cannot be 

Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, 

Scythian, slave, free man, but Christ is all, and in all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος δ'. 

Δανιήλ 3.26-27 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν. 

Πρὸς Κολοσσαεῖς 3:4-11 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς 

σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη 

ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν 

κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, διʼ ἃ 

ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας· Ἐν οἷς καὶ 

ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε 

καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, 

αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, 

ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 

καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν 

κατʼ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ 

Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, 

ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Gospel According to Luke 14:16-24 
 

The Lord said this parable: "A man once gave a great banquet, 

and invited many; and at the time of the banquet he sent his 

servant to say to those who had been invited, 'Come; for all is 

now ready.' But they all alike began to make excuses. The first 

said to him, 'I have bought a field, and I go out and see it; I pray 

you, have me excused.' And another said, 'I have bought five yoke 

of oxen, and I must go to examine them; I pray you, have me 

excused.' And another said, 'I have married a wife, and therefore 

I cannot come.' So the servant came and reported this to his 

master. Then the householder in anger said to his servant, 'Go out 

quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor 

and maimed and blind and lame.' And the servant said, 'Sir, what 

you commanded has been done, and there is still room.' And the 

master said to the servant, 'Go out to the highways and hedges, 

and compel people to come in, that my house may be filled. For 

I tell you, none of those men who were invited shall taste my 

banquet. For many are called, but few are chosen.'" 

 

 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 14:16-24 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε 

δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον 

αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι 

ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι 

πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην 

ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ 

ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι 

δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· 

γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ 

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ 

ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· 

ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς 

πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε 

ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι 

τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς 

ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ 

οἶκος μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν 

κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοί γὰρ εἰσιν κλητοί, 

ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί. 

 

 



Ο άγιος Ελευθέριος και η μητέρα του αγία Ανθία: μητέρα 

και γιος μαζί στο μαρτύριο… 

 

Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε στην Ελλάδα και έζησε το 2ο αιώνα 

μ.Χ. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίμιος Σεβήρος. 

Η μητέρα του Ανθία έγινε Χριστιανή ακούγοντας κηρύγματα από 

μαθητές του Αποστόλου Παύλου. Αυτή ανέλαβε και το βάρος της 

ανατροφής του μικρού Ελευθέριου μετά το θάνατο του πατέρα που 

συνέβη λίγο καιρό μετά τη γέννηση του. Η Ανθία του έδωσε 

Χριστιανική ανατροφή και τον συνέδεσε με τον Επίσκοπο της Ρώμης 

Ανίκητο (155-166 μ.χ.). Σ’ ένα ταξίδι της στη Ρώμη πήρε μαζί της και 

το νεαρό γιο της Ελευθέριο. Ο Επίσκοπος Ρώμης, όταν είδε τον 

Ελευθέριο, εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και 

το αγνό ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του. Μετά από λίγα 

χρόνια τον χειροτόνησε Διάκονο και έπειτα Ιερέα. 

Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο για τη διδαχή του 

ποιμνίου και σε έργα φιλανθρωπίας. Γι’ αυτό και το έτος 182 μ.Χ., με 

κοινή ψήφο κλήρου και λαού, ανήλθε στον Επισκοπικό θρόνο της 

Ρώμης. Η φήμη της αρετής του έφθασε μέχρι τη Βρεταννία. Έτσι, ο 

Βασιλιάς αυτής Λούκιος, έγραψε επιστολή στον Ελευθέριο και του 

δήλωνε ότι αυτός και ο λαός του επιθυμούσαν να γίνουν Χριστιανοί. Ο 

Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε, στέλνοντας δύο εκπαιδευμένους 

στην πίστη άνδρες, που κατήχησαν και βάπτισαν Χριστιανούς το 

Λούκιο με το λαό του. 

Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος εξήγειρε διωγμό κατά των Χριστιανών, ο 

Ελευθέριος τον ήλεγξε θαρραλέα. Τότε διατάχθηκε ο μαρτυρικός 

θάνατός του, μαζί με τη μητέρα του Άνθια. 

Οδήγησαν τον Άγιο Ελευθέριο μέσα στήν αρένα (στάδιο) και άφησαν 

στην αρχή μια πεινασμένη και άγρια λέαινα και μετά ένα λιοντάρι να 

τον κατασπαράξουν. Τα θηρία πλησίασαν σαν ήμερα ζώα τον άγιο και 

του φιλούσαν τα πόδια δείχνοντας την αγάπη και την συμπάθεια τους 

(έφραξας στόματα λεόντων, εις ημερότητα αυτών μεταποιήσας την 

αγριότητα). Βλέποντας ο αυτοκράτορας τη συμπεριφορά των 

λιονταριών και ακούοντας την ιαχή του πλήθους «μέγας ο Θεός των 

Χριστιανών» διέταξε τον αποκεφαλισμό του ομολογητή της πίστεως 

μέσα στην αρένα. Με την αποκοπή της κεφαλής έβαψε ο άγιος την 

αρχιερατική του στολή με το αίμα του μαρτυρίου. Ο σοφός Ελευθέριος 

κοσμημένος με το ιερατικό ένδυμα που έσταζε από το ποτάμι των 

αιμάτων του έτρεξε ευτυχισμένος στον Δεσπότη Χριστό. 

Η συγκλονιστικότερη στιγμή από το μαρτύριο του Αγίου Ελευθερίου 

Τη σκηνή του μαρτυρίου παρακολουθούσε η μητέρα του Ανθία. 

Έτρεξε τότε και αγκάλιασε το άψυχο σώμα του μάρτυρα και το 

καταφιλούσε, «ησπάζετο το γλυκύ τέκνον, η καλώς γεννησαμένη και 

θρεψαμένη». Εκείνη τη στιγμή οι άσπλαχνοι δήμιοι την αποκεφάλισαν 

και έτσι την οδήγησαν «εις ουρανίους θαλάμους» μαζί με τον υιό της. 

Η μνήμη του Αγίου Ελευθερίου εορτάζεται στις 15 Δεκεμβρίουμαζί 

και η μητέρα του Ανθία, ο άγιος Κορέμων αλλά και οι δύο δήμιοι που 

τον αποκεφάλισαν γιατί πίστεψαν στον Χριστό. 



Hieromartyr Eleutherius, Bishop of Illyria,  

and his mother, Martyr Evanthia 
Commemorated on December 15 

 

          

Hieromartyr Eleutherius, his mother Evanthia and 

Caribus the Eparch: Saint Eleutherius, the son of an 

illustrious Roman citizen, was raised in Christian piety 

by his mother. His virtue was such that at the age 

twenty, he had been elevated to bishop of Illyria. In the 

reign of the emperor Hadrian, Saint Eleutherius was 

tortured for his bold preaching about Christ, then was 

beheaded at Rome with his mother Evanthia. The 

Eparch Caribus, who had tortured Saint Eleutherius, 

also came to believe in Christ and was executed. 

St Dionysios of Zakynthos 

Memory celebrated 17 December 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

St Dionysios, a spiritual giant, seems to be among the living 

through the miraculous preservation of his holy body. He was 

born on the Greek island of Zakynthos in 1546 but whose 

ancestry is traced back through the Venetian conquerors in a 

family tree whose roots lay in part in Italy and in part Normandy. 

Born into the ruling class at a time when Venice was a dominant 

force in the area, Dionysios is said to have been baptised into the 

Christian faith with the name Draganinos by no less a godfather 

than Gerasimos of Kephalonia, who was himself destined to 

become a venerated saint of the Church.Dionysios came of the 

royal household of the Venetians through his mother, but he led 

no one to believe - from childhood through maturity - that he was 

anything but a child of God. He formed lasting friendships with 

his fellow islanders from all walks of life. 

He refused to take advantage of his social position other than to 

avail himself of a full education which brought out the power of 

his extraordinary intellect. By the time he was twenty-one he had 

not only established himself as a deep thinker and profound 

theological scholar, but has also mastered several languages. 

https://www.oca.org/saints/lives/2019/12/15
https://images.oca.org/icons/lg/december/1215eletherioswmothranthia.jpg


With the encouragement of the entire population of the island, he 

set a course of service to Jesus Christ which was to bring him 

sainthood. With the death of his parents, Dionysios entered the 

Monastery of Strophades, where he was in due course tonsured a 

monk with the name of Daniel. By the time that he was ordained 

priest in 1577, he was already a seasoned campaigner for Christ 

and was highly respected not only for his piety but also for his 

wisdom and beneficence. He had long since given his entire 

worldly goods to the poor and had earned a reputation for 

kindness and charity which had carried to the mainland among 

the clergy and laity alike. 

On a mission to the Holy Land where Dionysios anticipated the 

exhilaration of walking where Jesus had trod, he stopped over in 

Piracus to book passage to Palestine but never completed his 

journey. Greeted warmly by church dignitaries, he was prevailed 

upon by Archbishop Nikanor of Athens to assume the episcopy 

of the island of Aegina, an appointment that was heartily 

approved by the Ecumenical Patriarch. In 1572 he assumed the 

post and with it the name of Dionysios. The saintliness of this 

prelate had been evidenced in many ways throughout his service 

to the Messiah, but as Archbishop it took on greater proportions. 

As a result he was sought out by pilgrims from all around seeking 

his blessing and benediction that seemed to produce true 

miracles. While he found these manifestations gratifying, he was 

overwhelmed by his immense popularity, and after much soul 

searching asked for and was given permission to return to the 

comparative tranquility of his native island. 

Dionysios seemed to have the favour of the Lord and emerged 

from the seclusion of his monastic retreat from time to time to 

share this divine spark with his fellow Christians. He died 

peacefully at the age of seventy-five and reposes in the Church of 

Dionysios on the island of Zakynthos in the sparkling Ionian Sea. 

 

Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης 

Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το 1547 μ.Χ. στο χωριό Αιγιαλός της 

Ζακύνθου. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Δραγανίγος ή Γραδενίγος 

Σιγούρος (ή Σηκούρο). Η οικογενειά του ήταν εύπορη και κατείχε 

μεγάλη έκταση γης, ενώ οι γονείς του συμμετέχοντας στους πολέμους 

των Βενετών κατά των Τούρκων απέκτησαν και αριστοκρατικό 

ιδίωμα. Ο πατέρας του λεγόταν Μώκιος και η μητέρα του Παυλίνα, 

ενώ είχε άλλα δύο αδέλφια τον Κωνσταντίνο και τη Σιγούρα. Σύμφωνα 

με τοπικές παραδόσεις της Ζακύνθου, που δεν επιβεβαιώνονται 

ιστορικά, ο Άγιος είχε για ανάδοχο τον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος 

Διονύσιος, ανατράφηκε με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι 

γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Νωρίς, μόλις 

ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, 

φροντίζοντας συγχρόνως να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. 

Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική Μονή των Στροφάδων, 

παίρνοντας το όνομα Δανιήλ, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την 

εγκράτεια και τη μελέτη των Γραφών.  Αργότερα ο Διονύσιος, θα 

χριστεί ιερέας παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις λόγω της βαριάς 

ευθύνης της ιεροσύνης, από τον επίσκοπο Κεφαληνίας και Ζακύνθου, 

Θεόφιλο. Έπειτα, το 1577 μ.Χ., πήγε στην Αθήνα, για να βρει καράβι 

προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέας των 

Αθηνών, Νικάνορας, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα 

και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο Αιγίνης, με την 

επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης, 

δίνοντας του το όνομα Διονύσιος. 



Τα ποιμαντικά του καθήκοντα, επιτέλεσε άγρυπνα και άοκνα. 

Αναδείχτηκε διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. 

Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και 

ταπεινός.  Ασθένησε όμως από τους πολλούς κόπους και παραιτήθηκε. 

Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 μ.Χ. ήταν προσωρινός 

επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της 

Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυττε και βοηθούσε 

τους κατοίκους του νησιού.  Οι οικογένειες Σιγούρου και Μονδίνου 

από διασωθέντα έγγραφα που ανάγονται στα αρχεία της Βενετίας, 

φαίνεται να είχαν θανάσιμο μίσος. Συμπλοκές μεταξύ των δυο 

οικογενειών συνέβαιναν διαρκώς. Σε μια από αυτές ο αδελφός του 

Αγίου, Κωνσταντίνος, δολοφονήθηκε. Στην προσπάθεια όμως να 

διαφύγει ο δολοφονός του Κωνσταντίνου αναζήτησε καταφύγιο στο 

μοναστήρι που βρισκόταν ο Άγιος, χωρίς όμως να γνωρίζει τη 

συγγένεια. Όταν ο δολοφόνος έφτασε στη Μονή, ερωτήθη από τον 

Διονύσιο, που ήταν ο ηγούμενος της Μονής, γιατί ζητεί καταφύγιο, 

αφού κανονικά δεν επιτρέπετο να εισέλθει. Ο ίδιος απάντησε πως τον 

κυνηγούσαν οι Σιγούροι, ενώ μετά από διαρκείς ερωτήσεις ομολόγησε 

πως δολοφόνησε τον Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ο Διονύσιος παρά τη 

θλίψη του, όχι μόνο έκρυψε τον δολοφόνο αλλά και τον φυγάδευσε. 

Έτσι με αυτόν τρόπο κατάφερε να αποτρέψει ένα ακόμα έγκλημα και 

ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα μετανοίας στον δολοφόνο, παρά 

την πικρία για το χαμό του αδελφού του, δίνοντας ένα παράδειγμα 

συγχωρητικότητας και υψηλής εφαρμογής των Χριστιανικών ιδεωδών. 

Για τον λόγο μάλιστα αυτό ονομάστηκε και «Άγιος της Συγνώμης». 

Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, 17 Δεκεμβρίου 1622 μ.Χ. 

Τάφηκε στη Μονή Στροφάδων και κατά την εκταφή το λείψανό του 

βγήκε ευωδιαστό και αδιάφθορο. 

Η αγιότητά του αναγνωρίσθηκε από το οικουμενικό πατριαρχείο το 

1703 μ.Χ., αλλά στο νησί ένεκα του βίου του, αλλά και του λειψάνου 

του ετιμάτο ως άγιος αρκετά νωρίτερα. 

Στις 24 Αύγούστου του 1717 μ.Χ. μετεκομίσθη το Σεπτό Σκήνωμά του 

στη Ζάκυνθο για να προστατευθεί από τους πειρατές. Αρχικά 

φυλάχτηκε στον Ιερό Ναό του Μετοχίου της Ι. Μονής, στο προάστιο 

Καλλιτέρος. Το 1764 μ.Χ. εναποτέθηκε οριστικά στην ομώνυμη Ιερά 

Μονή του, που έχτισαν oί Μοναχοί των Στροφάδων. Από τότε το Σεπτό 

Σκήνωμά του αποτελεί μέχρι σήμερα πόλο έλξεως χιλιάδων 

προσκυνητών και πηγή συνεχών ιάσεων και θαυμάτων. 

Η ανακήρυξη του Αγίου Διονυσίου σαν Προστάτη της Ζακύνθου, αντί 

της Παναγίας της Σκοπιώτισσας και του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόμου, έγινε από την Κοινότητα Ζακύνθου ύστερ’ από το έτος 

1758 μ.Χ. και πριν από το 1763 μ.Χ., όταν η Βενετσιάνικη Γερουσία 

ενέκρινε απόφαση του Προβλεπτή Ζακύνθου Φραγκίσκου 

Μανωλέσου, για την αναγνώριση σαν επίσημης ημέρας της 17ης 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ως τότε, η επέτειος της Κοιμήσεως του 

Αγίου Διονυσίου (17 Δεκεμβρίου), θεσπισμένη από τη Συνοδική 

Έκθεση του 1703 μ.Χ., γιορταζόταν ανεπίσημα, με τη λιτανεία στην 

πόλη του ιερού Λειψάνου και πανηγύρι. Επίσης, ορίσθηκε να 

γιορτάζεται επίσημα και η 24η Αυγούστου, επέτειος της μετακομιδής 

του ιερού Λειψάνου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο, με πανηγύρι και 

λιτανεία του Πολιούχου στην πόλη. 
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