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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Κυριακή Γ' Νηστειών 
Αγαπητοί	μου	Χριστιανοί,	
												Η	Γ'	Κυριακή	των	Νηστειών	σηματοδοτεί	το	ήμισυ	της	Αγίας	και	Μεγάλης	Τεσσαρακοστής	και	για	
αυτό	ονομάζεται	Κυριακή	της	Σταυροπροσκυνήσεως.			Ο	Σταυρός	του	Κυρίου	έχει	κεντρική	θέση	εις	την	
ζωή	 του	Χριστιανού	και	 μας	υπενθυμίζει	πως	 	 καθένας	μας	 έχει	 υποχρέωση	να	σηκώσει	 τον	δικό	 του	
σταυρό.		Καλούμεθα	 να	 συνεχίσουμε	 τον	 πνευματικό	 αγώνα	 με	 την	 προσευχή	 και	 την	 νηστεία,	
διακόπτοντας	από	την	ζωή	μας	τις	καθημερινές	μέριμνες	οι	οποίες	μας	αποσπάνε	την	προσοχή.	Ο	δρόμος	
ο	πνευματικός	μπορεί	να	φαίνεται	δύσκολος	και	φορτισμένος	με	πολλές	υποχρεώσεις	ή	κανόνες	όμως,	
αυτοί	 οι	 ίδιοι	 οι	 κανόνες	 είναι	 αυτοί	 οι	 οποίοι	 ανακουφίζουν	 την	 ψυχή	 και	 φέρνουν	 ειρήνη	 εις	 τον	
άνθρωπο.		
												Ο	 Κύριος	 στο	 σημερινό	 Ευαγγέλιο	 μας	 προσκαλεί	 κοντά	 Του,	 όχι	 προσφέροντάς	 μας	 χαρά	 και	
ευτυχία	εις	αυτή	την	ζωή,	αλλά	την	υποχρέωση	να	σηκώσει	ο	κάθε	ένας	τον	δικό	του	σταυρό.			Μας	λέει:,	
"Όποιος	 θέλει	 να	 με	 ακολουθήσει,	 ας	 απαρνηθεί	 τον	 εαυτό	 του,	 ας	 σηκώσει	 το	 σταυρό	 του	 και	 ας	 με	
ακολουθήσει"	διότι,	συνεχίζει:	"Όποιος	θέλει	να	σώσει	τη	ζωή	του	θα	τη	χάσει,	όποιος	όμως	χάσει	τη	ζωή	
του	εξαιτίας	μου	και	του	Ευαγγελίου,	αυτός	θα	τη	σώσει"(Μαρκος	8:34‐35).		Ξεκάθαρος	ο	Κύριος	με	ποιό	
τρόπο	μας	θέλει	κοντά	Του.		Μπορεί	να	ακούγεται	σκληρός	αυτός	ο	αγώνας	όμως,	 εάν	όντως	ζήσουμε	
αυτή	 την	 ζωή,	 αναγνωρίζουμε	 πως	 αυτή	 η	 ζωή	 είναι	 που	 φέρνει	 την	 πραγματική	 ευτυχία	 εις	 τον	
άνθρωπο.	Ζωή	 χωρίς	 τον	 Θεό	 είναι	 το	 μεγαλύτερο	 μαρτύριο	 του	 ανθρώπου.		Μόνο	 κοντά	 στον	 Θεό	
έρχεται	ο	Κύριος	με	την	δύναμή	Του	και	ανακουφίζει	τον	άνθρωπο	από	τον	σταυρό	που	σηκώνει,	στο	
σημείο	που	αναγνωρίζει	πως	χωρίς	τον	σταυρό	δεν	θα	μπορούσε	να	πραγματοποιηθεί	η	Χάρις	του	Θεού	
μέσα	του.		
												Δεν	είναι	τυχαίο	πως	μέσω	του	Σταυρού	πραγματοποιήθηκε	η	Ανάσταση	του	Κυρίου.			Με	τον	ίδιο	
τρόπο,	ο	κάθε	άνθρωπος	σηκώνοντας	τον	σταυρό	του	θα	έχει	την	δυνατότητα	να	νικήσει	τον	θάνατο	και	
να	 ζήσει	πραγματικά	την	Ανάσταση.		Χωρίς	σταυρό	δεν	υπάρχει	ανάσταση.		Εμείς	που	ζούμε	εδώ	στην	
Αμερική,	δεν	έχουμε	λόγο	να	παραπονεθούμε	διότι	ο	Θεός	μας	έχει	ευλογήσει	και	έχουμε	πλούσια	τα	ελέη	



Του.		Τι	να	πούνε	σε	άλλα	μέρη	του	κόσμου	που	όντως	αγωνίζονται	να	επιβιώσουν,	διότι	δεν	έχουν	να	
φάνε,	 είτε	δεν	 έχουν	την	δυνατότητα	να	εκφραστούν	ελεύθερα	προς	την	Χριστιανική	πίστη	τους,	 ενώ	
εμείς	 γκρινιάζουμε	 γιατί	 δεν	 μπορούμε	 να	 στερηθούμε	 για	 λίγες	 μέρες	 το	 κρέας	 η	 τα	
γαλακτερά.		Ρωτήστε	 κάποιους	 από	 περιοχές	 της	 Αφρικής,	 Ινδίας	 ή	 και	 πρόσφατα	 στην	 Ρωσία,	 κάθε	
πότε	έτρωγαν	κρέας	ή	ψάρια	και	άλλα	φαγητά	που	εμείς	τα	θεωρούμε	δεδομένα;	
												Αδελφοί	μου,	θα	λογοδοτήσουμε	όλοι	μας	στον	Κύριο	 εν	ημέρα	Κρίσεως	για	αυτή	την	καλοζωία	
μας,	 εάν	 δεν	 αγωνιστούμε	 να	 δείξουμε	 πνευματικούς	 καρπούς	 εις	 την	 ζωή	 μας.		Όσο	 πιο	 πολλά	 μας	
προσφέρει	ο	Θεός,	τόσο	πιο	πολύ	θα	απαιτητικός		θα	είναι	από	μας.		Ο	σταυρός	μας	θα	είναι	αυτός	που	
θα	μας	εφοδιάσει	με	το	κουράγιο	να	αγωνιστούμε	στην	επίγεια	ζωή	μας.			Όταν	σηκώνουμε	τον	σταυρό	
μας	δοξάζοντας	το	Θεό	για	αυτό	τον	σταυρό,	τότες	αυτός	ο	ίδιος	ο	σταυρός	έρχεται	και	μας	ξεκουράζει	
πνευματικά.		Αναγνωρίζουμε	πως	ο	Ιησούς	Χριστός	είναι	Αυτός	που	μας	τον	προσέφερε	τον	σταυρό	μας	
και	Αυτός	που	θα	μας	δώσει	την	δύναμη	να	τον	σηκώσουμε.		Ας	ζητήσουμε	σήμερα	από	τον	Χριστό	την	
ενίσχυσή	Του	να	βγούμε	νικητές	και	να	φτάσουμε	αντάξια	στην	Ανάσταση.	

ΑΜΗΝ	
	Αρχιμ.	Νεκτάριος	Παπαζαφειρόπουλος	

Ιερατικώς	Προϊστάμενος	
 

 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΑΣΑ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 
AΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ 5 ΛΕΩΦΟΡΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 

 

 

Ι	Ε	Ρ	Α			Ε	Ξ	Ο	Μ	Ο	Λ	Ο	Γ	Η	Σ	Ι	Σ	
Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται 

 από τον πατέρα Νεκτάριο εις 
 1.	Στον	Ιερόν	Ναόν	της	Αγίας	Αικατερίνης,	κάθε	Τετάρτη	απόγευμα	στις	4:00‐6:00μ.μ.	

και 
2.	Στον	Ιερόν	Καθεδρικόν	Ναόν	του	Αγίου	Δημητρίου	Κάθε	Πέμπτη	πρωΐ,	12:00	π.μ.		

 

H	O	L	Y			C	O	N	F	E	S	S	I	O	N	
Holy Confession with Fr. Nektarios starting  

1.		every	Wednesday	afternoon,	from	4:00‐	6:00p.m.	at	SS.	Catherine	&	George	Church		and	
2. every	Thursday		morning,	from		12:00a.m.	at	Saint	Demetrios	Cathedral	

 
St Demetrios Cathedral of  Astoria St Catherines Philoptochos 

LIVE MUSIC 
			
  Donation $ 60:00 
  For reservations please call 
  Maroula Frousios at 
  (718)- 721-8453 

	



ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ	
Κατὰ	Μᾶρκον	8:34‐38,	9:1	

Εἶπεν  ὁ  Κύριος·  Εἴ  τις  θέλει  ὀπίσω  μου 

ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ 

ἂν  θέλῃ  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  σῶσαι,  ἀπολέσει 

αὐτήν·  ὃς  δ᾿  ἂν  ἀπολέσῃ  τὴν  ἑαυτοῦ ψυχὴν 

ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει 

αὐτήν. τί  γὰρ  ὠφελήσει  ἄνθρωπον  ἐὰν 

κερδήσῃ  τὸν  κόσμον  ὅλον,  καὶ  ζημιωθῇ  τὴν 

ψυχὴν  αὐτοῦ; ἢ  τί  δώσει  ἄνθρωπος 

ἀντάλλαγμα  τῆς  ψυχῆς  αὐτοῦ; ὃς  γὰρ  ἐὰν 

ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 

γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ 

ὁ  υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐπαισχυνθήσεται 

αὐτὸν  ὅταν  ἔλθῃ  ἐν  τῇ  δόξῃ  τοῦ  πατρὸς 

αὐτοῦ  μετὰ  τῶν  ἀγγέλων  τῶν  ἁγίων.  Καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες 

τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 

θανάτου  ἕως  ἂν  ἴδωσι  τὴν  βασιλείαν  τοῦ 

Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

 

Sunday	of	the	Holy	Cross	
The	Gospel	according	to	Mark	8:34‐38;	

9:1	
The Lord said: ʺIf anyone wishes to come after 

me, let him deny himself and take up his cross 

and  follow me.  For whoever would  save  his 

life will  lose  it;  and whoever  loses his  life  for 

my sake and the gospelʹs will save it. For what 

does  it profit a man,  to gain  the whole world 

and forfeit his life? For what can a man give in 

return  for his  life? For whoever  is ashamed of 

me and my words in this adulterous and sinful 

generation, of him will the Son of man also be 

ashamed, when  he  comes  in  the  glory  of  his 

Father with  the  holy  angels.ʺ And  he  said  to 

them,  ʺTruly,  I  say  to  you,  there  are  some 

standing here who will not  taste death before 

they  see  the  kingdom  of  God  come  with 

power.ʺ 

Από	την	Επιστολή	Αποστόλου	Παύλου	
Πρὸς	Ἑβραίους	Δ'14‐16,	5:1‐6	

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν 

κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, 

κεκράξομαι ὁ Θεός μου. 

Ἀδελφοί,  ἔχοντες  οὖν  ἀρχιερέα  μέγαν, 

διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν 

τοῦ  θεοῦ,  κρατῶμεν  τῆς  ὁμολογίας. Οὐ  γὰρ 

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι 

ταῖς  ἀσθενείαις  ἡμῶν,  πεπειραμένον  δὲ 

κατὰ πάντα καθʼ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. 
Προσερχώμεθα  οὖν  μετὰ  παρρησίας  τῷ 

θρόνῳ  τῆς  χάριτος,  ἵνα  λάβωμεν  ἔλεον,  καὶ 

χάριν  εὕρωμεν  εἰς  εὔκαιρον  βοήθειαν.  Πᾶς 

γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, 

ὑπὲρ  ἀνθρώπων  καθίσταται  τὰ  πρὸς  τὸν 

θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ 

ἁμαρτιῶν∙  μετριοπαθεῖν  δυνάμενος  τοῖς 

ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις,  ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 

περίκειται  ἀσθένειαν∙  καὶ  διὰ  ταύτην 

ὀφείλει,  καθὼς  περὶ  τοῦ  λαοῦ,  οὕτως  καὶ 

περὶ ἑαυτοῦ, προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ 

οὐχ  ἑαυτῷ  τις  λαμβάνει  τὴν  τιμήν,  ἀλλὰ 

καλούμενος  ὑπὸ  τοῦ  θεοῦ,  καθάπερ  καὶ 

Ἀαρών.  Οὕτως  καὶ  ὁ  Χριστὸς  οὐχ  ἑαυτὸν 

ἐδόξασεν  γενηθῆναι  ἀρχιερέα,  ἀλλʼ  ὁ 
λαλήσας  πρὸς  αὐτόν,  Υἱός  μου  εἶ  σύ,  ἐγὼ 

σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ 

λέγει,  Σὺ  ἱερεὺς  εἰς  τὸν  αἰῶνα  κατὰ  τὴν 

τάξιν Μελχισεδέκ. 

St.	Paul's	Letter	to	the	Hebrews	
4:14‐16;	5:1‐6	

O Lord, save your people and bless your 

inheritance. Verse: To you, O Lord, I have cried, O 

my God. 

BRETHREN,  since we have a high priest who 

has passed through the heavens, Jesus, the Son 

of God, let us hold fast our confession. For we 

have  not  a  high  priest  who  is  unable  to 

sympathize with our weaknesses, but one who 

in  every  respect has  been  tempted  as we  are, 

yet without  sin.  Let  us  then with  confidence 

draw near to the throne of grace, that we may  



receive mercy and find grace to help in time of 

need. For every high priest chosen from among 

men  is  appointed  to  act  on  behalf  of men  in 

relation to God, to offer gifts and sacrifices for 

sins. He can deal gently with the ignorant and 

wayward,  since  he  himself  is  beset  with 

weakness. Because of  this he  is bound  to offer 

sacrifice for his own sins as well as for those of 

the people. And  one does not  take  the  honor 

upon himself, but he  is  called by God,  just as 

Aaron was. So also Christ did not exalt himself 

to be made a high priest, but was appointed by 

him who said to him, ʺThou art my Son, today 

I have begotten theeʺ; as he says also in another 

place,  ʺThou  art  a  priest  for  ever,  after  the 

order of Melchizedek.ʺ 
 

Welcome	to	Hellenic	Orthodox	
Community	of	St.	Demetrios	

We welcome all our visitors this 
morning and thank you for 
praying with us during the 
Divine Liturgy. While Holy 
Communion may only be 
received by baptized prepared 
Orthodox Christians, our non-
Orthodox guests are welcome to 
join us in receiving blessed 

bread (Antidoron) from the priest at the 
conclusion of the Divine Liturgy.

 
Lenten Book Club Tuesdays 

March 15th   
to April 19th 
at 7:00p.m. 

St. Demetrios Cathedral church 
Group	Led	by		

Father	Dionysios	&	Presbytera	Maria	
 If	you	are	interested	please	talk	to	us		

frdionysiosk@gmail.com	
 

 
Μνημόσυνα	Σαβ/Κυριακου	Αγία	Αικατερίνη		

Αποβιωσάντων Ιερέων Κοινότητος 

Αναστασίας Κοκκίνου 

Ιωάννου Ψαρέας 

Ιωάννου Πασσάρη 

Ευφροσύνης Τζάννε 

Αγγελικής Μαγκλάρα 

Ευαγγέλου Πατράκα 

Ελευθερίου Ασημάκη 

Βασιλείου Καλαντζόπουλου 
	
	

	

	
Μνημόσυνα	Σαβ/Κυριακου	Άγιος	Δημήτριος		

Αποβιωσάντων Ιερέων Κοινότητος 

Γεωργίου Παύλου 

Βασιλικής Παύλου 

Ελευθερίου Ασημάκη 
Αθανασίου 

 

 

 

 

 



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

	

Κυριακή,	3	Απριλίου	2016	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Κατανυκτικός	Εσπερινός												6:00‐7:00	μ.μ.	
	
Δευτέρα,	4	Απριλίου,	2016	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	–	ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Μέγα	Απόδειπνον																						6:00‐7:00μ.μ.	

	
Τρίτη,	5	Απριλίου,	2016		

Κλαυδίου,	Διοδώρου	Μάρτυρων	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Μέγα	Απόδειπνον	 	 								6:00‐7:00μ.μ.	
	
Τετάρτη,	6	Απριλίου	2016		

Ευτυχίου	Κων/πόλεως	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Προηγιασμένη	Βραδυνή																		7:00	‐8:30μ.μ.	
ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Προηγιασμένη	Πρωινή	 								8:00‐10:00	π.μ.	
Μελέτη	Αγίας	Γραφής																								6:00‐7:00	μ.μ.	
	
Πέμπτη,	7	Απριλίου	2016	

Καλλιοπίου	&	Ακυλίνης	Μαρτύρων	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Μέγα	Απόδειπνον	 	 									6:00‐7:00	μ.μ.	
	
Παρασκευή,	8	Απριλίου	2016		

Δ'ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Προηγιασμένη	Πρωινή	 							8:00‐10:00	π.μ.	
Δ’	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	 	 												7:00‐8:30μ.μ		
	
Σάββατο,	9	Απριλίου	2016		

Ευψυχίου	Μάρτυρος	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Ὄρθρος	καί	Θεία	Λειτουργία							8:00‐10:00	π.μ.	
Εσπερινός	 	 	 												6:00‐7:00	μ.μ.	
ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Ὄρθρος	καί	Θεία	Λειτουργία				8:00‐10:00	π.μ.	
	
Κυριακή,	10	Απριλίου	2016	

Δ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ,	(Ιωάννου	Κλίμακος)	
ΑΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Ὄρθρος	καί	Θεία	Λειτουργία				8:00‐11:00	π.μ.	
ΑΓΙΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Ὄρθρος	καί	Θεία	Λειτουργία				8:00‐11:00	π.μ.	
Κατανυκτικός	Εσπερινός												6:00‐7:00	μ.μ.	

 

LITURGICAL SCHEDULE  
OF DIVINE SERVICES 

	

Sunday	3	April,	2016	
SAINT	DEMETRIOS	
Vespers	of	Contrition																			6:00‐7:00p.m.	
	
Monday,	April	4,	2016	
SAINT	DEMETRIOS	‐	SAINT	CATHERINE	
Great	Compline					 																		6:00‐7:00	p.m.	
	
Tuesday,	April	5,	2016	

Claudios,	Diodoros	the	Martyrs	
SAINT	DEMETRIOS‐SAINT	CATHERINE	
Great	Compline																											6:00‐7:00p.m.	
	
Wednesday,	April	6,	2016	

Eutychios	of	Con/ple	
SAINT	DEMETRIOS	
Presanctified	Liturgy	(Evening)				7:00‐8:30	p.m.	
SAINT	CATHERINE	
PreSanctifiedDiv.Lit.	(Morning)	8:00‐10:00a.m.	
Bible	study																																				6:00‐7:00	p.m.	
	
Thursday		Arpil	7,	2016	

Kalliopios	and	Akylina		the	Martyrs	
SAINT	DEMETRIOS‐SAINT	CATHERINE	
Great	Compline																												6:00‐7:00	p.m.	
	
Friday	April	8,		2016	

4th			SALUTATIONS	
SAINT	DEMETRIOS‐SAINT	CATHERINE	
Pre‐Sanctified	Divine	Liturgy					8:00‐10:00a.m.	
4th		Salutations																																			7:00‐8:30p.m.	
	
Saturday		April	9,		2016	

Eupsychios	the	Martyr	
SAINT	DEMETRIOS	
Οrthros	&	Divine	Liturgy													8:00‐10:00	a.m.	
Vespers																																											6:00‐7:00	p.m.	
SAINT	CATHERINE	
Οrthros	&	Divine	Liturgy										8:00‐10:00	a.m.	
	
Sunday	10	April,	2016	
4th	Sunday	of	Lent,	(John	Climacus)	
SAINT	DEMETRIOS	
Οrthros	&	Divine	Liturgy											8:00‐11:00	a.m.	
SAINT	CATHERINE	
Οrthros	&	Divine	Liturgy											8:00‐11:00	a.m.	
Vespers	of	Contrition																					6:00‐7:00p.m.	



Κεκοιμημένοι Αρχιερείς & Ιερείς διακονήσαντες την Κοινότητα : 1927 - 2016 
 

Οἱ	 ἄνθρωποι	 πού	 προσφέρουν	 καί	 ἐργάζονται	 μέ	 αὐταπάρνηση	 γιά	 τήν	 Ἐκκλησία	 καί	
ἐπιτυγχάνουν	 μεγάλα	 κατορθώματα,	 δεν	 ἔχουν	 ἀνάγκη	 ἀπό	 διαφήμιση	 καί	 φανφάρες.	 	 Ὅσο	
ζοῦν,	ἐργάζονται	σιωπηρά	καί	δέν	ἐπιζητοῦν	ἀναγνωρίσεις,	διότι	τό	ἔργο	πού	προσφέρουν	εἶναι	
ἡ	μεγαλύτερη	ἱκανοποίηση	πού	γεύονται.		Ὅταν	ὅμως,	φύγουν	ἀπό	τή	ζωή,	χρειάζεται	ἀπό	ἐμᾶς	
τούς	ὑπολοίπους	νά	τούς	ἀποδίδουμε	τήν	πρέπουσα	τιμή	καί	εὐγνωμοσύνη.	

	

Ἀπό	 τήν	 Κοινότητα	 πέρασαν	 πολλοί	 Ἱερεῖς.	 	 Στό	 πέρασμα	 τοῦ	 χρόνου	 ἔσβησαν	 ἀρκετές	
φωτοδότριες	λαμπάδες.		Πέρασαν	στήν	αἰωνιότητα,	ἀφοῦ	προηγουμένως	ἐγράφη	τό	ὄνομά	τους	
στίς	 λαμπρές	 	 σελίδες	 τῆς	 Ἑλληνικῆς	 Ὀρθοδόξου	 Ἐκκλησίας	 στήν	 Ἀμερική.	 	 Ἐμεῖς,	 μέ	 πολύ	
σεβασμό,	εὐγνωμοσύνη	καί	θαυμασμό,	τιμοῦμε	τήν	προσφορά	τους.	

	

Ἀρκετοί	ἀπ’αὐτούς	 τούς	 Ἱερεῖς	 εἶχαν	ἀρχηγικές	 ἱκανότητες,	 διπλωματικές,	 ὀργανωτικές	 καί	
διοικητικές	 ἀρετές.	 	 Ἐάν	 μερικοί	 ἐστάθησαν	 ἀδύναμοι,	 ἐδανείζοντο	 ἀπό	 τό	 περίσσευμα	 τῶν	
δυνατοτέρων.		Ὑπῆρχε	μεγάλη	ἀγάπη	γιά	τήν	Ἐκκλησία	καί	τήν	δόξα	τοῦ	Θεοῦ.		Οἱ	περισσότεροι	
ἐγνώριζον	 καλά	 τό	 καθῆκον	 τους	 καί	 συνειδητοποιοῦσαν	 ὅτι,	 ἡ	 ἱερωσύνη	 δέν	 ἦταν	 θέμα	
ἐξουσίας,	 ἀλλά	 χρέους	 καί	 διακονίας.	 	 Ὁ	 Ἱερεύς	 δέν	 εἶναι	 ἐξουσιαστής	 διότι	 εἶναι	 πατέρας	
ποιμνίου,	 ὑπηρέτης	 τοῦ	 λαοῦ	 καί	 οἰκονόμος	 τῆς	 χάριτος	 τοῦ	 Θεοῦ.	 	 Ὁ	 Ἱερύς	 δέν	 ἐπιβάλλει	
κυριαρχία	στούς	ἀνθρώπους,	ἀλλά	προσπαθεῖ		μόνο	νά	τούς	ὁδηγήσῃ	σέ	ὁδούς	σωτηρίας	καί	νά	
τούς	ἀποτρέψῃ	ἀπό	τό	ν’	ἀκολουθήσουν	τήν	ὁδό	τῆς	ἀπώλειας.	 	Πατέρας	εἶναι	ὁ	κληρικός,	ὄχι	
ἄρχοντας.	 	 Τήν	 συναίσθηση	 τοῦ	 λειτουργήματος	 αὐτοῦ,	 εὐτυχῶς	 γιά	 τήν	 Κοινοτητά	 μας,	 τή	
διέθεταν	οἱ	πλείονες.		Οἱ	ἀδιάφοροι	καί	ἀσυνείδητοι	ἦσαν	ἐλάχιστοι.	

	

Ἀκολούθως	 παρατίθενται	 τά	 ὀνόματα	 τῶν	 ἀποθανόντων	 Ἰερέων	 πού	 διακόνησαν	 στήν	
Κοινότητα.	

 
Ἀρχιερέας	Γ.	Πολυζωΐδης	
									Μητ.	Ἰεραπόλεως	
Ἀρχιερέας	Φινφίνης	
								Μητ.	Ἀνέων	
Ἀρχιερέας	Κοκκινάκης	
									Αρχ.	Αγγλίας	Θιατύρων	
Ἀρχιμ.	Δ.	Τσεκουρᾶς	
Αἰδεσ.	Σαραντίδης	
Αἰδεσ.	Π.	Μενεξόπουλος	
Αἰδεσ.	Μ.	Θωμᾶς	
Αἰδεσ.	Ν.	Άνδρεόπουλος	

Αἰδεσ.	Γ.	Νικολαΐδης	
Αἰδεσ.	Ματθ.	Μαρκουλῆς	
Αἰδεσ.	Π.	Γιαλούρης	
Αἰδεσ.	Δημ.	Φράνγος	
Αἰδεσ.	Χρ.	Παπαχρήστου	
Αἰδεσ.	Κ.	Πολυχρόνης	
Αἰδεσ.	Νικ.	Παπαπέτρου	

			Αἰδεσ.	Γ.	Παπαποστόλου	
Αἰδεσ.	Ἰωάν.	Ποῦλος	

			Αἰδεσ.	Ν.	Ἀθανασόπουλος	
			Αἰδεσ.	Γ.	Μαμαγκάκης	

Αἰδεσ.	Χρ.	Κοντολέων	
Αἰδεσ.	Ὄμηρ.	Π.	Γκουμένης	
Αἰδεσ.	Ε.	Παπαδόπουλος	
Αἰδεσ.	Ἰωάν.	Σκανδάλιος	
Αἰδεσ.	Νικολάου	Χαρβάτη	
Αἰδεσ.	Ἰωάν.	Πάλλας	
Αἰδεσ.	Ἐμμ.	Βασιλάκης	
Αἰδεσ.	Νικόλαος	Ξυδιάς	
Αἰδεσ.	Κων/νος	Ξερουχάκης	

....................................................................................................................................................................................

Παρακαλούμε		θερμά	
όσοι	επιθυμείτε	

να	προσφέρετε	την	δωρεά	σας	
δια	τα	άνθη	του	Επιταφίου	
όπως	επικοινωνήσετε	

με	το	Γραφείο	της	Κοινότητας	μας	
στο	(718)	728‐1718	

 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hellenic Orthodox Community of Astoria 
"St. Demetrios Cathedral" 

30-11 30th Drive, Astoria, NY 11102 ‐ Tel: 718-728-1718/9 
 

GREEK  FESTIVAL - 41 ST ANNIVERSARY 
GRAND RAFFLE 

  MAY  2016  

   
 

Thursday, 19th     Friday, 20th           Saturday, 21th       Sunday, 22th 
   5-11 p.m.                    5-11 p.m.              1-11 p.m.                    1-11p.m. 

 
 



April 3 - Sunday of the Holy Cross - With the help of God, we have almost reached the middle of the course of the Fast, 

where our strength has been worn down through abstinence, and the full difficulty of the labour set before us becomes 

apparent. Therefore our holy Mother, the Church of Christ, now brings to our help the all-holy Cross, the joy of the 

world, the strength of the faithful, the staff of the just, and the hope of sinners, so that by venerating it reverently, we 

might receive strength and grace to complete the divine struggle of the Fast. 

April 4 - † Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Ζωσιμᾶ - Ο ῞Οσιος Ζωσιμᾶς ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ 

αὐτοκράτορος ᾿Ιουστινιανοῦ (527-565 μ.Χ.). Σύμφωνα μέ τό βιογράφο του ῞Αγιο Σωφρόνιο, ᾿Αρχιεπίσκοπο ῾Ιεροσολύμων, 

ἀφιερώθηκε στόν Θεό ἀπό παιδί καί ἀσκήθηκε σέ ὅλα τά εἴδη τῶν ἀρετῶν. Περιῆλθε περί τούς χίλιους διακρινόμενους γιά τήν ἀρετή 

τους ἀσκητές, γιά νά διδαχθεῖ ἀπό τή σοφία καί τήν ἀρετή τους καί ἐγκαταβίωσε σέ μοναστήρι τῆς Παλαιστίνης. Πόθος του ἦταν νά 

ὑποτάξει τή σάρκα στό πνεῦμα. ῎Εκανε ὑπακοή στούς γέροντες τῆς μονῆς καί μέ μεγάλη χαρά ἐφάρμοζε ὅσους κανόνες καί εἴδη 

ἀσκήσεως τοῦ ἔδιναν. ῾Η τροφή του ἦταν λιτή καί τήν ἐξοικονομοῦσε κάνοντας ἐργόχειρο. ῾Η μεγαλύτερη ἀσχολία του ἦταν ψαλμωδία 

καί μελέτη τῶν θείων Γραφῶν. Πολλές φορές ὁ ῞Οσιος εἶχε ἀξιωθεῖ νά δεῖ ὁράματα, σύμφωνα καί μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου «Μακάριοι οἱ 

καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Μέ τούς πνευματικούς του ἀγῶνες ἔφθασε σέ ὕψη ἀρετῆς, σοφίας, ἐγκράτειας καί 

ἁγιότητος. ῎Ετσι σιγά σιγά φήμη τῆς ἁγιότητός του ἔφθασε παντοῦ καί πολλοί μοναχοί ἀπό γειτονικά καί μακρινά μοναστήρια τόν 

ἐπισκέπτονταν, γιά νά τόν συμβουλευθοῦν καί νά ὠφεληθοῦν πνευματικά ἀπό τίς διδαχές του. Σέ αὐτό τό μοναστήρι ὁ ῞Οσιος 

Ζωσιμᾶς διῆλθε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις τόν ἀσκητικό βίο μέχρι τόν πεντηκοστό τρίτο χρόνο τῆς λικίας του. ᾿Αγαποῦσε ὅμως τήν 

ἐρημική καί συχαστική ζωή. Θέλοντας νά ἀγωνισθεῖ περισσότερο πνευματικά, ἀπεφάσισε νά ἐγκατασταθεῖ στή μονή τοῦ Τιμίου 

Προδρόμου στόν ᾿Ιορδάνη ποταμό. ᾿Εκεῖ ἀφιερώθηκε στήν αὐστηρή ἄσκηση καί νηστεία. ῾Η πύλη τοῦ μοναστηριοῦ ἔμενε πάντα 

κλειστή, γιά νά μποροῦν οἱ μοναχοί νά προσεύχονται καί νά ἀσκοῦνται ἀπερίσπαστοι. ῎Ανοιγε μόνο ὅταν κάποιος μοναχός εἶχε μεγάλη 

ἀνάγκη νά ἐξέλθει τῆς μονῆς, ἀλλά αὐτό ἦταν σπάνιο γιατί τό μοναστήρι ἦταν στήν ἔρημο καί περιοχή ἄγνωστη καί δύσκολη στό 

πέρασμά της. Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ ῞Οσιος Ζωσιμᾶς ἀναχωροῦσε γιά τήν ἔρημο, ὅπου κατ᾿ εὐδοκίαν τοῦ 

Θεοῦ συνάντησε τήν ῾Οσία Μαρία τήν Αἰγυπτία († 1 ᾿Απριλίου), στήν ὁποία μετέδωσε τά ῎Αχραντα Μυστήρια καί ἐκήδευσε. ῾Ο ῞Οσιος 

Ζωσιμᾶς ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύ γῆρας. 

 

April 8 - †Μνήμη ᾿Αγάβου τοῦ Προφήτου, ᾿Ασυγκρίτου, ῾Ερμοῦ, ῾Ηρωδίωνος, ἐπισκόπου Νέων Πατρῶν, Ρούφου καί 

Φλέγοντος τῶν ᾿Αποστόλων, ἐκ τῶν ῾Εβδομήκοντα - ῾Ο ᾿Απόστολος ῎Αγαβος, ὁ Προφήτης, εἶναι γνωστός ἀπό τίς Πράξεις τῶν 

᾿Αποστόλων. Προεφήτευσε περί τῆς συλλήψεως τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου πῆρε τή ζώνη, καί ἀφοῦ ἔδεσε μ᾿ αὐτήν τά 

χέρια του καί τά πόδια του, εἶπε τά ἑξῆς προφητικά λόγια· «Αὐτά λέγει τό ῞Αγιο Πνεῦμα· τόν ἄνδρα στόν ὁποῖο ἀνήκει αὐτή ζώνη θά 

τόν δέσουν στά ῾Ιεροσόλυμα οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα ἐγώ δεμένος, καί θά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν 

Ρωμαίων». ῾Ο ἴδιος προεφήτευσε καί περί τοῦ μεγάλου λιμοῦ στήν ῾Ιερουσαλήμ. ᾿Αργότερα ὁ ᾿Απόστολος ῎Αγαβος ἐκήρυξε τό 

Εὐαγγέλιο σέ διάφορα μέρη καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. ῾Ο ᾿Απόστολος ᾿Ασύγκριτος, ᾿Επίσκοπος ῾Υρκανίας ἤ ᾿Ορκανίας, πρός τόν 

ὁποῖο πέμπει ἀσπασμό ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος στή Ρώμη, ἐτελειώθηκε μαρτυρικά. ῾Ο ᾿Απόστολος ῾Ερμῆς ἔγινε ᾿Επίσκοπος 

Δαλματίας, († 8 Μαρτίου) καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. ῾Ο ᾿Απόστολος ῾Ηρωδίων ἀνῆκε στόν κύκλο τῶν ῾Εβδομήκοντα ᾿Αποστόλων τοῦ 

Κυρίου. ᾿Ακολουθώντας τούς ῾Αγίους ᾿Αποστόλους ἐβοηθοῦσε αὐτούς στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, προσφέροντας ὑπηρεσίες σέ ὅλους 

καί ὑποτασσόμενος ὡς μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού ἔλεγε ὅτι αὐτός πού θέλει νά εἶναι πρῶτος σέ ὅλους, ἄς εἶναι ὑπηρέτης ὅλων καί 

διάκονος αὐτῶν. Στή συνέχεια ἐχειροτονήθηκε ἀπό αὐτούς ᾿Επίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Νέων Πατρῶν καί ὁδήγησε στήν ἀλήθεια τοῦ 

Εὐαγγελίου πολλούς ᾿Εθνικούς. ᾿Επειδή ὅμως οἱ ᾿Ιουδαῖοι τόν ἐφθόνησαν, συναθροίσθηκαν ἐναντίον του μαζί μέ τούς εἰδωλολάτρες, 

τόν συνέλαβαν καί τόν ἐβασάνισαν ἀνηλεῶς. Τοῦ συνέτριψαν τό στόμα μέ πέτρες καί τοῦ ἐκτύπησαν τήν κεφαλή ἐπάνω σέ ξύλα. Στή 

συνέχεια οἱ παράνομοι, ὡς ἄγριοι καί αἱμοβόροι κυνηγοί, τόν κατέσφαξαν μέ μαχαίρι. ῎Ετσι παρέδωσε τή μακάρια ψυχή του στόν 

Κύριο, γιά τήν ἀγάπη τοῦ ῾Οποίου ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο. ῾Ο ᾿Απόστολος Ροῦφος, πού καί αὐτόν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν 

μνημονεύει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του, ἔγινε ᾿Επίσκοπος στήν πόλη τῶν Θηβῶν τῆς ῾Ελλάδος καί ἐτελειώθηκε μαρτυρικά τό 

ἔτος 64 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Νέρωνος.῾Ομοίως δέ καί ὁ ᾿Απόστολος Φλέγων, ᾿Επίσκοπος Μαραθῶνος, ἐτελειώθηκε μαρτυρικά. 



 


