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ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2016
Ἀριθμ. Πρωτ. 01/16
1η Ἰανουαρίου 2016
Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους
Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί
Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων,
τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς
Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου χρόνου καί κατά τήν εὐλογημένη Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
τοῦ Μεγάλου, προσδοκοῦμε τίς ἄφθονες εὐλογίες καί τά μεγάλα δωρήματα τοῦ Θεοῦ καί
συνεχίζουμε νά Τόν δοξολογοῦμε καί νά τόν τιμοῦμε διά τῆς λατρείας μας καί διά τῆς πιστῆς
διακονίας μας στό ὄνομά Του.
Καθώς ἀφιερώνουμε τό νέο ἔτος καί τήν ζωή μας στό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἁρμόζει
ἐπίσης στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ χρόνου νά τιμήσουμε τήν 25η ἐπέτειο διακονίας τοῦ
προσφιλεστάτου Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Πρόκειται,
ἀληθῶς, περί σημαντικοῦ γεγονότος γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας ἀλλά καί γιά τόν
Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, καθώς ἡ περίοδος αὐτή ἐμπεριεῖχε τεράστιες ἀλλαγές καί προκλήσεις
στόν κόσμο μας. Στό ἀποστολικό πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων Ἁγίων καί
Ἱεραρχῶν, ὁ Παναγιώτατος προσέφερε πνευματική καθοδήγηση μέσα ἀπό τή βαθειά πίστη του

στόν Θεό καί τήν ἀφοσίωσή του στό θέλημά Του. Προσέφερε στοργική ποιμαντική ἡγεσία ἀπό
τήν βιωματική ἐμπειρία του καί τήν κατανόησή του τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Χειρίσθηκε μέ ἐπιδεξιότητα σοβαρά ζητήματα ἀντλῶντας ἀπό τήν μεγάλη θεολογική καί
λειτουργική κληρονομιά τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
μας κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁδήγησε καί συνεχίζει νά ὁδηγῇ τούς πιστούς ἀνά τόν κόσμο στήν
προσφορά ἀληθοῦς μαρτυρίας τῆς εὐλογημένης ζωῆς ἐν Χριστῷ καί τῆς διαχρονικῆς ἐλπίδος ἡ
ὁποία βασίζεται στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ.
Δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ὄντως ἀποστολική διακονία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας. Τόν εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης, γιά ὅλες τίς προσφορές τῶν
Ἱεραρχῶν, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν καί τήν ὑποστήριξη τοῦ
ἔργου τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ προσφορά αὐτή κατέστη
μεγάλη συμβολή στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στήν ὑποστήριξη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας,
στήν προσφορά πνευματικῆς καθοδηγήσεως ἐπί περιβαλλοντικῶν ζητημάτων καί στήν βοήθεια
ἀνθρώπων πού ζοῦν ὑπό τό καθεστώς ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν.
Ἡ διακονία καί ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου ἀντικατοπτρίζει τήν στοργή καί τήν πίστη
τήν ὁποία ἐπέδειξε ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἀντικατοπτρίζει, ἐπίσης, τήν μαρτυρία τῆς ἀγαπημένης
μας Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί
τῶν τοπικῶν παραρτημάτων της, συνεχίζουμε τήν ἐτήσια παράδοση τῆς ἡμέρας αὐτῆς καί
ὁλοκλήρου τοῦ μηνός Ἰανουαρίου νά προσφέρουμε προσευχές καί στήριξη σέ αὐτή τή διακονία.
Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους οἱ εὐεργέτες, οἱ διευθυντές καί τό προσωπικό τῆς Ἀκαδημίας
καλύπτουν τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν καί ἐφήβων οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη,
καθοδήγηση καί τήν θεραπευτική δύναμη τῆς πίστεως. Αὐτή ἡ ζωτικῆς σημασίας διακονία
ὑποστηρίζεται ἐπί ἑξήντα καί πλέον ἔτη ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν διά τῆς
ἐτησίας κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Σᾶς ζητῶ νά προσφέρετε γενναιόδωρα μαζί μέ τίς προσευχές
σας στήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.
Στήν κοπή καί τήν διανομή τῆς Βασιλόπιττας στήν ἀρχή τοῦ Νέου αὐτοῦ Ἔτους ἄς
προσφέρουμε ἐπίσης τίς προσευχές καί στήριξή μας στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
μας κ.κ. Βαρθολομαῖο καί ἄς τοῦ εὐχηθοῦμε πλεῖστα ἀκόμη ἔτη πιστῆς καί ἀφοσιωμένης
διακονίας στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Εἴθε ὁ καθένας ἀπό σᾶς καί οἱ οἰκογένειές σας νά
ἔχετε τίς εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας γιά εἰρήνη, ὑγεία καί τή δυνατότητα νά μοιράζεσθε τή δύναμη
τῆς πίστεως στή διάρκεια ὁλόκληρου τοῦ Νέου Ἔτους.
Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ,
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος
Ἀριθμ. Πρωτ. 1172

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Κατὰ Ματθαῖον Δ'12-17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι
᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ
Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ
Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν
θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία
τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν
σκότειεἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτουφῶς ἀνέτειλεν
αὐτοῖς. ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς
κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε
γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Ἐφεσίους 4:7-13
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ
λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν
αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς
ἀνθρώποις. Τὸ δέ, Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι
καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς
γῆς; Ὁ καταβάς, αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ
τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν
ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ
εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ
διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν
ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν
τοῦ
σώματος
τοῦ
Χριστοῦ·
μέχρι
καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ
θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Sunday after Epiphany
The Gospel according to Matthew
4:12-17
At that time, Jesus heard that John had
been arrested, He withdrew into Galilee;
and leaving Nazareth He went and dwelt in
Capernaum by the sea, in the territory of
Zebulun and Naphtali, that what was
spoken by the prophet Isaiah might be
fulfilled: "The land of Zebulun and the
land of Naphtali, toward the sea, across
the Jordan, Galilee of the Gentiles, the
people who sat in darkness have seen a
great light, and for those who sat in the
region and shadow of death light has
dawned." From that time Jesus began to
preach, saying, "Repent, for the kingdom
of heaven is at hand."

St. Paul's Letter to the Ephesians 4:7-13
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

BRETHREN, grace was given to each of us
according to the measure of Christ's gift.
Therefore it is said, "When he ascended on
high he led a host of captives, and he gave
gifts to men." (in saying, "He ascended,"
what does it mean but that he had also
descended into the lower parts of the
earth? He who descended is he who also
ascended far above all the heavens, that
he might fill all things.) And his gifts were
that some should be apostles, some
prophets, some evangelists, some pastors
and teachers, to equip the saints for the
work of ministry, for building up the body
of Christ, until we all attain to the unity of
the faith and of the knowledge of the Son
of God, to mature manhood, to the
measure of the stature of the fullness of
Christ.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2016
Τατιανή
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.

Tuesday, January 12, 2016
Tatiana
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
Ερμύλου, Στρατονίκου Μαρτ.
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχιεπ. (27-09 Cresc. St.)
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00μ.μ.

Wednesday, January 13, 2016
Hermylos, Stratonikos
Cultural Center of Archdiocese(27-09Cresc. St.)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00 - 8:00 p.m.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016
Προσκύνησις Αλύσεως Αποστόλου Πέτρου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.

Saturday, January 16, 2016
Veneration of the Chains of Apostle Peter
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.

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016
ΙΕ’ΛΟΥΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
Aγρυπνία
9:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:11:00π.μ.

Sunday, January 17, 2016
15th SUNDAY OF LUKE, ANTHONY THE GREAT
SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2. Divine Liturgy
10:45-12:30 p.m.
Agripnia
9:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου - Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Σπυριδούλα Μαυρίκη
Μνημόσυνα Σαββάτου - Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Δημητρίου Καστανά
Ιωάννου Παπαμιχαήλ
Θυγατέρες της Ρούμελης
Μαρίας Κλάπα
Ιωσήφ Φραδελάκη
Παύλου Μακρυπλή
Ειρήνης Τσαλαπατάνη
Ρόζα Μαρία Αρσένη
Αρτοκλασία
Θυγατέρες της Ρούμελης

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 nonOrthodox guests are welcome to
join us in receiving blessed
bread (Antidoron) from the priest at the
conclusion of the Divine Liturgy.

Σχόλιο της εφημερίδας
Εθνικός Κήρυκας για
την γιορτή
των Χριστουγέννων
που παρουσίασαν τα
παιδιά μας.
Άλλη μία απόδειξη της
σοβαρής και
επιμελημένης εργασίας
που επιτελείται στο
σχολείο μας.
Χρόνια Πολλά

.....................................................
..................................................................................................................................................................................
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
4η Ιανουαρίου, 2016
Αγαπητοί Γονείς,
Με πολλή χαρά και ευχαρίστηση επικοινωνούμε μαζί σας για να σας γνωρίσουμε το
πρόγραμμα με τις διάφορες δραστηριότητες του Απογευματινού μας Σχολείου για το μήνα
Ιανουάριο 2016 και συγχρόνως να σας δώσουμε τις ευχές μας για τον Καινούργιο Χρόνο να φέρει
υγεία και χαρά σε σας και τις οικογένειες σας, στα παιδιά μας κάθε πρόοδο και προκοπή.
Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, σας στείλαμε τον έλεγχο του παιδιού σας με την
παράκληση να τον ελέγξετε, και να τον επιστρέψετε στο σχολείο με το παιδί σας. Όσοι από σας δεν
τον έχετε στείλει ακόμα, παρακαλείσθε να τον στείλετε το συντομότερο δυνατόν.
Φροντίστε ακόμη να στείλετε τα χρήματα από τις σοκολάτες που σας στείλαμε για την
οικονομική ενίσχυση του P. Τ. Α. Είναι μια προσπάθεια που όλοι μας πρέπει να ενισχύσουμε.
Το σχολείο μας θα εορτάσει κι'εφέτος την εορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών
Γραμμάτων για μεν τους μαθητές του Διημέρου Προγράμματος την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2016
στις 4:00μ.μ. στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, για δε τους μαθητές του Σαββάτου, το Σάββατο 30
Ιανουαρίου, 2016 στις 1:00μ.μ.. Παρακαλούνται οι γονείς να παρευρεθούν.
Τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2016 ημέρα του Martin Luther King, το σχολείο μας θα είναι
κλειστό. Σας ευχόμεθα καλό μήνα και καλή Χρονιά.
Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Κουλαρμάνης
Τιμολέων Κόκκινος
Γενικός Διευθυντής
Διευθυντής Απογ. Σχολείoυ

HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


30-11 30th Drive, Astoria, NY, 11102 Τel.: (718) 728-1718 Fax: (718) 728-0079

Προσκαλείσθε όλοι
Τη Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016
και ώρα 9:00μ.μ.(Εσπερινήν)
εις την Αγρυπνία,
που θα τελεσθεί
εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου.

Μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας
θα προσφερθούν καφές και τα σχετικά εδέσματα
εις την αίθουσα του Ιερού μας Ναού


Midnight Run
Beloved brothers and sisters in Christ,
We are reminded by our Lord and God Jesus Christ of the obligation of philanthropy
and love towards our neighbor. This is a reoccurring and of paramount importance
theme and teaching in Scripture. To this end, our YAL Bible study group Goya and boys
and Girl Scouts is collecting the following items to be distributed during our “MIDNIGHT
RUN Campaign” on FRIDAY, January 15th.
This is a program that provides us with six spots in Manhattan were we can go and
distribute these necessities to our homeless brothers and sisters. We will be renting 3
vans (donors welcome -$150 each) for transportation and the distribution is
ABSOLUTELY SAFE. All we need is your PRAYERS, LOVE and the following items which
can dropped off at our St. Demetrios Church office Monday to Friday 9 a.m. to 5p.m. and
Saturday 9 a.m. to 1p.m. Checks can be mailed to St. Demetrios Church or brought in
person and be made to out St. Demetrios Cathedral, with a notation for the Midnight
Run.
May God bless you and your families and reward your love and generosity with every
Heavenly blessing.
+ Rev. Fr. Nektarios, Anastasios, Vasilios, Dionysios

Clothing: Light coats. Large and extra large sizes, as even small men and women like to
layer. Dark colors are preferred.
Durable pants. Again, large sizes are preferred, but sort into waist sizes between 32 and
40 and above, with inseam size marked. Blue jeans are preferred over khakis. Mostly
men's sizes but bring five or so pairs of women's pants as well.
Socks. Tube socks, rolled in pairs. White or dark.
New Underpants. Jockey style. Sizes 32 through 42. New women's briefs as well.
Sweatshirts and long-sleeve shirts. Large and extra large. Dark colors preferred.
******Hooded sweatshirts are very popular. Draw strings bags are also popular.
T-shirts. Medium through extra large. Any color.
Hats. Baseball caps for summer.
****Shoes. Sizes 9 through 12 and above. Lightly worn sneakers, soft-soled shoes and
work boots are preferred.
Belts.
Thank you for your Support.
............................................................................................................................................
‘Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης

Ἁγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00 μ.μ. συνεχίζεται, μέ τόν π.
Ἰωάννη στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
   

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σας προσκαλεί
στην Ετήσια Χοροεσπερίδα του

VALENTINE'S DANCE
που θα λάβει χώρα
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Φεβρουαρίου 2016
στις 7:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Πέτρος Γ. Πατρίδης"
30-03 30th Drive
Astoria, N.Y.

Πλούσιο Δείπνο
Μουσική




Λαχειοφόρος Αγορά
Χορός

Για πληροφορίες και προκρατήσεις τηλεφωνείστε:
κ. Αγγελική Κάπταν: (646) 236-3580
κ. Μαρία Σκορδά : (718) 729-0489

Τα έσοδα του Δείπνου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Σχολείου μας

JANUARY 17 - ANTHONY THE GREAT Saint Anthony, the Father of monks, was born in
Egypt in 251 of pious parents who departed this life
while he was yet young. On hearing the words of the
Gospel: "If thou wilt be perfect, go and sell what thou
hast, and give to the poor" (Matt. 19:21), he immediately
put it into action. Distributing to the poor all he had,
and fleeing from all the turmoil of the world, he departed
to the desert. The manifold temptations he endured
continually for the span of twenty years are incredible.
His ascetic struggles by day and by night, whereby he
mortified the uprisings of the passions and attained to
the height of dispassion, surpass the bounds of nature;
and the report of his deeds of virtue drew such a
multitude to follow him that the desert was transformed
into a city, while he became, so to speak, the governor,
lawgiver, and master-trainer of all the citizens of this newly-formed city. The cities of the
world also enjoyed the fruit of his virtue.
When the Christians were being persecuted and put to death under Maximinus in
312, he hastened to their aid and consolation. When the Church was troubled by the
Arians, he went with zeal to Alexandria in 335 and struggled against them in behalf of
Orthodoxy. During this time, by the grace of his words, he also turned many unbelievers to
Christ. Saint Anthony began his ascetic life outside his village of Coma in Upper Egypt,
studying the ways of the ascetics and holy men there, and perfecting himself in the virtues
of each until he surpassed them all. Desiring to increase his labors, he departed into the
desert, and finding an abandoned fortress in the mountain, he made his dwelling in it,
training himself in extreme fasting, unceasing prayer, and fierce conflicts with the demons.
Here he remained, as mentioned above, about twenty years. Saint Athanasius the Great,
who knew him personally and wrote his life, says that he came forth from that fortress
"initiated in the mysteries and filled with the Spirit of God."
Afterwards, because of the press of the faithful, who deprived him of his solitude, he
was enlightened by God to journey with certain Bedouins, until he came to a mountain in
the desert near the Red Sea, where he passed the remaining part of his life.
...............................................................................................

Ο Κύκλος της Νεολαίας Ανακοινώνουμε στους ευσεβείς μας χριστιανούς ότι η
επόμενη συνάντηση του κύκλου νεολαίας θα είναι αυτή την Πέμπτη και ώρα 7:00μ.μ.
στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, με τον πατέρα
Βασίλειο.


Young Adults Discussion Group We are pleased to announce to our
Community’s Young Adults that we will meet at 7:00p.m. this Thursday
in the St. Demetrios Church Hall to discuss topics that concern us as Orthodox Christians.
The discussion group will be led by Fr. Vasilios.

