
ΚΥΡΙΑΚΗ 20, Οκτωβρίου   2019 

Αγαπητοί ενορίτες, 

 Αυτή την εβδομάδα εορτάζουμε την μνήμην του πολιούχου μας,  του Αγίου 

μεγαλομάρτυρα Δημητρίου.  Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας αξιοθαύμαστος αξιωματικός την 

εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.  Ήταν από ευσεβείς γονείς, με καταγωγή από την 

Θεσσαλονίκη.  Το Χριστιανικό ήθος του, τον έκανε να είναι ένας καλός και αξιέπαινος 

στρατηγός, ο οποίος έδειξε την ανδρεία του ως στρατιώτης.  Όμως, όπως ξεχώριζε  ο 

χαρακτήρας του Αγίου για την ανδρεία του ως στρατιώτης, ξεχώριζε και για την δικαιοσύνη 

του. 

 Αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν να είναι αγαπητός και στον βασιλέα και στους 

στρατιώτες του.  Η αγάπη του όμως, για τον Θεό έκανε τον διάβολο να τον μισήσει.  Όταν 

έμαθε ό καίσαρας Μαξιμιανός Γαλέριος ότι, ο Άγιος Δημήτριος ήταν Χριστιανός, εξοργίστηκε 

και έκανε το πάν, με υποσχέσεις για δόξα και απειλές προς θάνατο, για να τον κάνει να τον 

αλλάξει.  Όμως ούτε ο δελεασμός για δόξα, ούτε οι απειλές έκαναν τον  Άγιο Δημήτριο να 

δειλιάσει.  Παρέμεινε αφοσιωμένος στρατιώτης του Χριστού.   Αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε να το 

αντέξει ο Μαξιμιανός και τον φυλάκισε. Έπειτα από λίγο καιρό, αφού έβλεπε ότι δεν μπορεί να 

τον πείσει να αλλαξοπιστήσει, αλλά αντιθέτως έκανε πολύ κόσμο να ασπασθεί τον 

Χριστιανισμό, αποφάσισε να τον θανατώσει με λογχισμό, και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα 

του στον Κύριο. 

 Εν συντομία ανέφερα το βίο του Αγίου Δημητρίου, για να σας υπενθυμίσω τον αγώνα 

και τήν μαρτυρία πίστεως του Αγίου μας.  Μάλιστα, μέσα στους αιώνες, πολλοί Άγιοι 

μαρτύρησαν μέσα στην Εκκλησία για την πίστη τους εις τον Ιησού Χριστό.  Διαβάζοντας τους 

βίους των Αγίων παίρνουμε και εμείς δύναμη από αυτούς για να τους μιμηθούμε και εμείς 

στην πίστη τους και τον πνευματικό αγώνα τους.  Ο Ιερός Ναός μας, είναι αφιερωμένος σε ένα 

από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό.  

Όμως την ίδια στιγμή έχουμε και υποχρέωση να του μοιάσουμε εις την ανδρεία της πίστεως 

του.   
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Ο Ιερός Ναός μας εορτάζει και εύχομαι να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να παραβρεθείτε στο 

πανηγύρι μας.  Ο Ιερός Ναός μας είναι το πρώτο σπίτι μας και αφού εορτάζει ο Ναός μας 

όλοι εορτάζουμε.  Έχουμε υποχρέωση όλοι μας να παραβρεθούμε σε αυτή την πανήγυρη.  

Έχουμε ένα επιπλέον λόγο να είμαστε στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ανήμερα της 

εορτής,  διότι θα είναι μαζί μας ο ποιμενάρχης μας ο Αρχιεπίσκοπος μας κ.κ. Δημήτριος, 

όπου εορτάζει και αυτός τα ονομαστήριά του.   

 Εύχομαι να σας δώ όλους την ημέρα του Αγίου Δημητρίου για να εορτάσουμε όλοι 

μαζί αυτή την μεγάλη ημέρα τη Κοινότητάς μας. 
 
 

+Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος  

Ιερατικώς Προϊστάμενος 

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

O Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης 
 

  Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των 

αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 

306 μ.Χ. Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα 

ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει 

το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του 

Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο 

Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι 

αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». 

Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.  

 Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας (βλέπε 27 Οκτωβρίου), ο 

οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο νεαρός 

χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο 

Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το 

Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να θανατωθούν και 

οι δύο, Νέστορας και Δημήτριος. 

 Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος 

ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο 

του μαρτυρίου, ο δε τάφος μετεβλήθη σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ ου και η 

προσωνυμία του Μυροβλήτου. 

 Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος 

παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο άλογο (σε αντιδιαστολή του λευκού 

αλόγου του Αγίου Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο. Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος τιμάται 

ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης. 

 Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου είναι και το εξής. Το 1823 μ.Χ. οι Τούρκοι που 

ήταν αμπαρωμένοι στην Ακρόπολη της Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να 

χτυπήσουν με τα κανόνια τους, τους Έλληνες που βρισκόντουσαν στον ναό του Αγίου 

Δημητρίου, μα ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του για να σωθούν οι Χριστιανοί και η 

πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του 

Παρθενώνα. Για να θυμούνται αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται από τότε Άγιος Δημήτριος 

Λουμπαρδιάρης, από την λουμπάρδα δηλαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε.  



Πρὸς Κορινθίους β' Επιστολής Παύλου 9:6-11 
Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως 
καὶ θερίσει· καὶ ὁ σπείρων ἐπʼ εὐλογίαις, ἐπʼ 
εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκαστος καθὼς 
προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ 
ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. 
Δυνατὸς δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι 
εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν 
αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον 
ἀγαθόν· καθὼς γέγραπται, Ἐσκόρπισεν, 
ἔδωκεν τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ 
σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι, καὶ 
πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ 
γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ 
πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις 
κατεργάζεται διʼ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ.  

 

St. Paul's Second Letter to the Corinthians 9:6-11 
Brethren, he who sows sparingly will also reap spar-
ingly, and he who sows bountifully will also reap 
bountifully. Each one must do as he has made up his 
mind, not reluctantly or under compulsion, for God 
loves a cheerful giver. And God is able to provide you 
with every blessing in abundance, so that you may 
always have enough of everything and may provide 
in abundance for every good work. As it is written, 
"He scatters abroad, he gives to the poor; his right-
eousness endures for ever." He who supplies seed to 
the sower and bread for food will supply and multi-
ply your resources and increase the harvest of your 
righteousness. You will be enriched in every way for 
great generosity, which through us will produce 
thanksgiving to God. 

Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. 
ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ 
τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, 
καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, 
ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί 
ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; 
δέομαί σου,  μή με βασανίσῃς. παρήγγειλε γὰρ τῷ 
πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 
πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει  αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο 
ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ 
δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. 
ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν 
ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν 
εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 
εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων 
ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 

ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ 
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 
ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ 
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλθον 
δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια 
ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς 
πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ 
αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. καὶ 
ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν 
Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ 
συνείχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 
δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα 
ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν 
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς  

The Gospel According to Luke 8:26-39 

At that time, as Jesus arrived at the country of the 
Gadarenes, there met him a man from the city who 
had demons; for a long time he had worn no clothes 
and he lived not in a house but among the tombs. 
When he saw Jesus, he cried out and fell down before 
him, and said with a loud voice, "What have you to do 
with me, Jesus, Son of the Most High God? I beseech 
you, do not torment me." For he had commanded the 
unclean spirit to come out of the man. (For many a 
time it had seized him; he was kept under guard, and 
bound with chains and fetters, but he broke the bonds 
and was driven by the demon into the desert.) Jesus 
then asked him, "What is your name?" And he said, 
"Legion"; for many demons had entered him. And 
they begged him not to command them to depart into 
the abyss. Now a large herd of swine was feeding 
there on the hillside; and they begged him to let them 
enter these. So he gave them leave. Then the demons 
came out of the man and entered the swine, and the 
herd rushed down the steep bank into the lake and 
were drowned. When the herdsmen saw what hap-
pened, they fled, and told it in the city and in the coun-
try. Then people went out to see what had happened, 
and they came to Jesus, and found the man from 
whom the demons had gone, sitting at the feet of Je-
sus, clothed and in his right mind; and they were 
afraid. And those who had seen it told them how he 
who had been possessed with demons was healed. 
Then all the people of the surrounding country of the 
Gadarenes asked him to depart from them; for they 
were seized with great fear; so he got into the boat and 
returned. The man from whom the demons had gone 
begged that he might be with him; but he sent him 
away, saying, "Return to your home, and declare how 
much God has done for you." And he went away, pro-
claiming throughout the whole city how much Jesus 
had done for him.  



ΕΟΡΤΗ και ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ  ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ 

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 

7:00μμ 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του  

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μηδείας κ. Αποστόλου 

 

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 

8:00 -11:00 π.μ. 

Ορθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία  

Θα προστεί ο άγων τα ονομαστήρια του 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής 

κ. Δημήτριος 

 

Θα παραστεί συμπροσευχόμενος απο του ιερού βήματος ο 

Σεβασμιώτατος Αριεπίσκοπος Αμερικής  

κ. Ελπιδοφόρος  

Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας  Λειτουργίας θα προσφερθεί εκ μέρους της 

Κοινότητος το καθιερωμένο κέρασμα στο Πολιτιστικό μας κέντρο  

Πέτρος Γ. Πατρίδης 
 

*************************************************** 
ST. DEMETRIOS THE GREAT MARTYR FEAST DAY CELEBRATION 

Friday, October 25th 

7:00pm 

Great Vespers presided by His Grace Bishop Apostolos of Medeia 

 

Saturday, October 26th 

8:00 -11:00 a.m. 

Orthros & Hierarchical Divine Liturgy  

Officiated by  

His Eminence Archbishop Demetrios former of America 

celebrating His Name-day 

 

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America  

will also be present praying with us on our Feast Day Celebration 

 

Following Divine Liturgy all are welcome for Refreshments provided  

by our Community in the  

Petros G. Patrides Cultural Center  
 





   

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, 2019 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Παρα κληση  στα Αγγλικα                     6:00μ.μ. 
 

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 
Ιακώβου Άποστόλου, 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Σχολικη  Θει α Λειτουργι α     8:00 -10:00π.μ. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ὄ ρθρος και  Θει α Λειτουργι α  8:00-10:00 π.μ. 
Παρα κλησης             7:00-8:00μ.μ 

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου, 2018 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Μέγας Ἐσπερινός                            7:00-8:30μ.μ 

Σαββάτο 26 Οκτωβρίου, 2018 

Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ὄ ρθρος και  Θει α Λειτουργι α  8:00-11:00 π.μ. 
Εσπερινο ς     6:00-7:00 p.m. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ὄ ρθρος και  Θει α Λειτουργι α  8:00-10:00 π.μ. 
Κυριακη 27, Οκτωβρίου, 2019 

Νέστορος Μαρτυρος 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ὄ ρθρος και  Θει α Λειτουργι α  8:00-11:00 π.μ. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ὄ ρθρος και  Θει α Λειτουργι α  8:00-11:00 π.μ. 

LITURGICAL SCHEDULE  
OF DIVINE SERVICES 

 

Tuesday, October 22, 2019 
SAINT DEMETRIOS 
Paraklisis in English                                  6:00p.m. 
 

Wednesday, October 23, 2019 
St. Iakovos the Apostle 

SAINT DEMETRIOS 
School lDivine Liturgy               8:00-10:00 a.m. 
SAINT CATHERINE 
Orthros & Divine Liturgy               8:00-10:00 a.m. 
Paraklisis                                 7:00-8:00p.m. 
Friday October 25, 2019 
SAINT DEMETRIOS 
Great Vespers                                7:00-8:30p.m. 
Saturday, October 26, 2019 

St. Demetrios the Great Martyr 
SAINT DEMETRIOS  
Orthros & Divine Liturgy               8:00-11:00 a.m. 
Vespers                                           6:00-7:00 p.m. 
SAINT CATHERINE 
Orthros & Divine Liturgy               8:00-10:00 a.m. 
Sunday, October 27, 2019 

St. Nestor the Martyr 
SAINT DEMETRIOS  
Orthros & Divine Liturgy               8:00-11:00 a.m. 
SAINT CATHERINE 
Orthros & Divine Liturgy               8:00-11:00 a.m. 

 Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνης 

Ιωάννου  Μαράτου 
Θεοδώρου & Καλλιόπης  Γιάλουκα 

Κωνσταντίνου Ζούβελου 
Νικολάου Ντιμάση 

Αικατερίνης Πανταζή 
Παντελή Καραγιώργη  

 
 
 

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Ἀγιος Δημήτριος 

Δημητρίου Καλυμνίου 
Κομνηνού Παπουτσέλη 
Αγγελικής Καββαδία 
Πηνελόπης  Μπάρκα 
Δημητρίου Μπάρκα 
Ευνίκης Κατελανή 

Κωνσταντίνου Κωστίδη  
Αριστείδη Καρδάρα 

  Ιωάννου  Παπαΐωάννου 
Σοφίας Παύλου 









Get this

weekly bulletin

delivered by

email - for FREE!
Sign up here:

https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105
Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

w w w. c r e s c e n t a p o t he c a r y. c o m718.777.1110

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping

under an ADVERTISED blanket

on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas

bathes in an ADVERTISED shower

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth

with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup 

of ADVERTISED coffee
drives to work

in an ADVERTISED car
and then . . . .

refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor

he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

“Your Family’s Health is Our #1 Priority”

AVENUE CHEMISTS

FREE DELIVERY
Our pharmacy takes pride in offering caring professional service

and competitive pricing with the utmost concern for patient confidentiality.
We are eager to answer all your questions and make your life a little easier.

Oncology/Hematology Medication  • Compounding  • Diabetic Supplies  • Greeting Cards
School Supplies  • Household Goods  • Gifts/Fragrances  • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

FREE GIFT with this ad

We can fill your prescriptions while you wait...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED

45-01 30TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542

993993 Hellenic Orthodox Community

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.

For Information ... Call

800.524.0263

www.jspaluch.com

Grow Your Business,
Advertise Here.

Support Your Church & Bulletin.

Free professional ad design & my help!

email: sales@jspaluch.com

www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY

PHILIP SERRAS, P.T.
Orthopaedic &

Neurological Disorders
Home Visits Available
-Most Insurances

Accepted-
-We Speak Greek-
718-606-9513

29-23 24th Avenue • Astoria NY 

Trofos Care is a caregiver 
referral agency specializing in 
Greek language and culture.

SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS

www.trofoscare.com
718.786.8328

ODYSSEY OPTICAL INC.
“ONE HOUR SERVICE

IN MOST CASES”
Eyes Examined

Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

718-278-3600

390 North Broadway, Ste. 210, Jericho, New York 11753
Office Tel.: (516) 932-0400

Cell: (516) 236-4913

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos

Funeral Directors

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105
(718) 728-8500

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

516-437-4385 x141

3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS

DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full Time Positions Available with Excellent Earning Potential!

• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available

• Excellent Commission Compensation Program

Interested? Call Kay Leane 1.800.621.5197 x2823
or Email Resume to RECRUITING@JSPALUCH.COM

www.jspaluch.com

EARN MONEY!
DO GOOD! MAKE A

POSITIVE IMPACT!

Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

✂


