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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Με την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου γίνεται και η έναρξη της περιόδου του
Τριωδίου. Αυτή την περίοδο αρχίζει και το πνευματικό μας ταξίδι προς την Μεγάλη Εβδομάδα και το
Πάσχα. Οι τρείς βδομάδες που μένουν μέχρι να μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι που
θα μας ετοιμάσουν πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά για να αρχίσουμε την αυστηρή νηστεία που
απαιτείται εκκλησιολογικά ή πνευματικά.
Η προετοιμασία έρχεται με τις γνωστές Ευαγγελικές περικοπές που έχουν σκοπό να μας
διδάσκουν ποια πρέπει να είναι η σωστή συμπεριφορά του Χριστιανού, αρχίζοντας με τις παραβολές του
Τελώνου και του Φαρισαίου και την ερχόμενη βδομάδα με την παραβολή του Ασώτου. Δύο
συγκλονιστικές παραβολές, οι οποίες έχουν πολλά επίπεδα ερμηνείας. Ο Κύριος με αυτές τις δύο
παραβολές, φέρνει άνω κάτω τις δεδομένες κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων αλλά και πως τις
αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτές τις σχέσεις.
Στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τα δύο αυτά πρόσωπα αντιπροσωπεύουν δύο
τάξεις ανθρώπων της κοινωνίας, για τους οποίους η κοινωνία είχε συγκεκριμένες προκαταλήψεις. Ο
Κύριος με αυτή την παραβολή, διασπά τις κοινωνικές αντιλήψεις, υποδεικνύοντας πως η θέση η
κοινωνική δεν χαρακτηρίζει το πνευματικό περιεχόμενο του κάθε ανθρώπου, αλλά οι πράξεις και η
ειλικρινής μετάνοια. Σημαίνει πως η θέση που κατέχει ο κάθε άνθρωπος στην κοινωνία, δεν τον
διασφαλίζει το να είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Στα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε, επειδή κάποιος
πηγαίνει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία ή είναι κληρικός δεν σημαίνει πως έχει σωθεί. Ο Θεός θα κρίνει
τον κάθε άνθρωπο βάσει του προσωπικού, πνευματικού του αγώνα καθώς και των πράξεων του. Από
την άλλη πλευρά, αυτούς που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ως αμαρτωλούς και φανταζόμαστε πως θα
πάνε στην κόλαση, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι ζητώντας ειλικρινή μετάνοια από τον Θεό να κερδίσουν
την Ουράνια Βασιλεία.

Μας διδάσκει, λοιπόν, ο Κύριος να προσέχουμε πως χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους, διότι, μόνο
ο Θεός γνωρίζει το εσωτερικό ή πνευματικό περιεχόμενο του κάθε ανθρώπου. Μην ξεχνούμε πως ο Θεός
ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά μας δεδομένα, αλλά
αγκαλιάζει όλους αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τον πλησιάσουν και να ζητήσουν το έλεός Του. Ας
προσέχουμε, λοιπόν. Ο Τελώνης που εθεωρείτο αμαρτωλός σύμφωνα με τα κοινωνικά δεδομένα, έφυγε
δικαιωμένος ενώπιον του Θεού αλλά όχι ο Φαρισαίος ο οποίος εθεωρείτο άνθρωπος του Θεού.
Αδελφοί μου, η παραβολή αυτή ειπώθηκε για όλους μας, για όλους τους Χριστιανούς για να μην
μας φουντώνει ο εγωισμός και γινόμαστε κριτές των πάντων. Η κρίση είναι του Θεού και όχι δική
μας. Εμείς οφείλουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους διότι, τότες υπάρχει
περίπτωση να εκτροχιαστούμε από τον δικό μας πνευματικό αγώνα και να βρεθούμε κατάδικοι ενώπιον
του Θεού. Να θυμούμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου, "όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί
και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί"(Λουκά 18,14).
ΑΜΗΝ
Καλό Τριώδιο
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος


ΕΟΡΤΗ Αγίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιερομάρτυρος
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
Στον ιερό Ναό της Aγίας Αικατερίνης και Γεωργίου στις 7:00 μ.μ.,
θα τελεστή Μέγας εσπερινός μετ’Αρτοκλασίας και Λιτανεία του
Ιερού Λειψάνου του Μεγαλομάρτυρoς Χαραλάμπους, το οποίο
είναι πολύτιμος θησαυρός της Κοινότητάς μας.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, 2017
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΗ’10-14
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν
προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος
τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν
ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι
οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων,
ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ
τελώνης· νηστεύω
δὶς
τοῦ
σαββάτου,
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης
μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς
ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿
ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη
οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ
ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

The Reading is from Luke 18:10-14
The Lord said this parable, "Two men went up
into the temple to pray, one a Pharisee and the
other a tax collector. The Pharisee stood and
prayed thus with himself, 'God, I thank you that I
am not like other men, extortioners, unjust,
adulterers, or even like this tax collector. I fast
twice a week, I give tithes of all that I get.' But the
tax collector, standing far off, would not even lift
up his eyes to heaven, but beat his breast, saying,
'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, this
man went down to his house justified rather
than the other; for everyone who exalts himself
will be humbled, but he who humbles himself
will be exalted."


Από την Β’ Επιστολή Αποστόλου Πρὸς
Τιμόθεον Γ’10-15
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ
διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ
μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς
διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν
Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους
διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο
ὁ κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν
ἐν χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ

ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν
οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος
ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα
οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ
πίστεως τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

The Reading is from St. Paul's Second
Letter to Timothy 3:10-15
TIMOTHY, my son, you have observed my
teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my
patience, my love, my steadfastness, my
persecutions, my sufferings, what befell me at
Antioch, at lconion, and at Lystra, what
persecutions I endured; yet from them all the
Lord rescued me. Indeed all who desire to live a
godly life in Christ Jesus will be persecuted,
while evil men and impostors will go on from
bad to worse, deceivers and deceived. But as for
you, continue in what you have learned and have
firmly believed, knowing from whom you
learned it and how from childhood you have
been acquainted with the sacred writings which
are able to instruct you for salvation through
faith in Christ Jesus.

Welcome to Hellenic Orthodox Community
of St. DemetriosWe 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 prepared
and baptized Christians, our nonOrthodox guests are welcome to
join us in receiving blessed bread
(Antidoron) from the priest at the
conclusion of the Divine Liturgy.

Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους
μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00 μ.μ.
συνεχίζεται, στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2017

Θεοδώρου Στρατηλάτου
Πολιτιστικό Κεντρο Ιεράς Αρχ.(27-09 Cres St.)
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκλησης
7:00-8:00μ.μ.
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2017

Παγκρατίου Επισκόπου

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ἐσπερινός

7:00-8:00μ.μ.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, 2017

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ.
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Βλασίου Σεβαστείας

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Wednesday, February 8, 2017

Theodore the Commander

Cultural Center of Archdiocese (27-09 Cres.Str)
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.
Thursday, February 9, 2017

Pagratios the Bishop

SAINT CATHERINE
Vespers

7:00 -8:00 p.m.

Friday, February 10, 2017

HARALAMBOS THE HIEROMARTYR

SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Saturday, February 11, 2017

Vlassios of Sebaste

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Sunday, February 12, 2017

Κυριακη του Ασώτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
2.Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

7:30-10:30π.μ.
10:45-12:30μ.μ.
8:00-11:00π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Χρήστου Γεωργόπουλου
Παρθένα & Ιωάννη Πάσσαρη
Κωνσταντίνου Μαγκλάρα
Φωτίου Βρυωνίδη
Οδυσσέα Κολοτούρου
Καλισθένη Γεωργαλά
Γεράσιμου Χαρίτου
Διονύσιου Χατζηγιωργάκη
Παναγιώτας Χήπα

8:00-10:00 a.m.
6:00 -7:00 p.m.
8:00-10:00 a.m.

The Prodigal Son

SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
2.Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

7:30-10:30a.m.
10:45-12:30pm.
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Παντελίδου
Μαρίας Πογιατζή
Μιχαήλ Φραντζη
Άννας Χαρτοφίλη
Νικήτα Γιάχου
Μελπομένης Κράτσιος, Σπυρίδων Κράτσιος
Ευμορφίας Βλαμίδη
Ευγενιας Ταμπάκη
Αρτοκλασία
Συλλόγου Καλαμάτας

"Saint Demetrios Student to Represent GreekAmerican School system at Scripps Spelling Bee"
For the second year in a row, Nicoletta Baltzis a student at Saint
Demetrios School has won the Greek Orthodox Archdiocese Spelling
Bee and will compete in the Scripps/Daily News Citywide Spelling
Bee scheduled to take place in early March at the New York Public
Library. Ms. Baltzis successfully defended her title of "champion"
amongst Greek-American students by coming in first against 12
other students from the Greek-American schools in New York City.
She was joined in the competition by her 7th grade classmate NicoleKaterina Tiliakos who earned 4th place amongst the 12 students.
The Scripps Spelling Bee is an intensive program for students in grades 5 through 8 who are encouraged to spell a
myriad of complex words in the English language that have roots in Greek, Latin, Arabic, Spanish, French, and Old
English. Schools who wish to participate must register with the Scripps foundation in October and are given class
lists for teachers to engage their students in classroom spelling competitions.
At Saint Demetrios, class competitions took place in early December with 2 winners from each class or grade
depending on the student population. A school wide spelling bee was held on December 16, 2016 at the Saint
Demetrios Library that lasted a record 2 hours or 30 rounds of spelling words! The winners Nicoletta Baltzis and
Nicole-Katerina Tiliakos both of the 7th grade then went on to the Archdiocesan competition to represent their
school. Ms. Baltzis winning word at the Archdiocese was hygiene. The Archdiocese spelling bee was organized by
Ms. Maria Makedon and was attended by administrators, faculty, and parents of students from the Greek-American
schools. His Grace Bishop Sevastianos congratulated all of the competitors and gave each of them a silver cross
blessed by Archbishop Demetrios in addition to monetary rewards from Mr. Nick Katsoris of the Loukoumi
Foundation who is a great supporter of Greek-American education. Teachers and administrators present at the
competition on January 12, 2017 called each of the children "winners" and praised their success and
determination.
Ms. Baltzis is an "old pro" or talent in spelling; in addition to
being an Archdiocesan winner for the past two years, she also
ranked third (out of 90 students) in the city of New York in the
Scripps citywide competition held at the Bryant Park branch of
the New York Public Library last spring, while her classmate
Evgenia Katehis was in the top 15 finalists! For her efforts, at
both the school level, Archdiocesan level, and citywide level,
Nicoletta received recognition and several awards. This year
she is hoping to win the citywide competition and proudly
represent her school at the national competition in Washington,
D.C. The importance of spelling cannot be underestimated or undervalued as shown by the diligent work of the
winner and all of the competitors. A special thank you to all of the teachers and organizers of the spelling bees at all
levels; it is not an easy task to encourage students to read and learn new words, their definitions, and their origins.
(For more information or to view the Saint Demetrios school wide spelling bee competition held in December 2016
please check the Saint Demetrios website at www.SaintDemetriosAstoria.com; the talents of the competitors will
most impress you).

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
που θα λάβει χώρα

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 Φεβρουαρίου 2017
στις 7:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Πέτρος Γ. Πατρίδης"
30-03 30th Drive
Astoria, N.Y.
Εισφορά:$ 40.00 & παιδιά κάτω των 16 ετών:$ 10.00
Πλούσιο Δείπνο
 Λαχειοφόρος Αγορά
Μουσική

Χορός
Για πληροφορίες και προκρατήσεις τηλεφωνείστε:
Μαρια Πεφάνης: (646) 571-6189
η τηλεφωνήστε το γραφείο της Κοινότητας
στο (718) 728-1718


Τα έσοδα του Δείπνου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Σχολείου μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αγαπητοί μας ενορίτες,
Από 4 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου(εκτός Τετάρτη 15 φεβρουαρίου) γίνεται
κατάλυσης κρέατος και από τις 20 Φεβρουαρίου εως και τις 26 Φεβρουαρίου γίνεται κατάλυσης
γαλακτοκομικών προϊόντων. Η νηστεία αρχίζει την Δευτέρα Φεβρουαρίου 27.
Dear Parishioners,
From February 4th until Sunday February 19th except February 15th is fast free. From Monday
February 20th thru Sunday February 26th we can consume dairy products. The Great Fast begins
Monday February 27th.

