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Κυριακή Ε' Νηστειών
Αγαπητοί Ενορίτες,
Την τελευταία Κυριακή των νηστειών, πριν από την Κυριακή των Βαΐων και την Μεγάλη
Εβδομάδα, η Ευαγγελική περικοπή μας προσφέρει προφητεία του Κυρίου για τα γεγονότα του
Πάθους. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος πως πήρε τους δώδεκα Μαθητές Του και τους
προετοίμασε λέγοντας: "αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί
στους αρχιερείς και στους γραμματείς". Αυτοί θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον
παραδώσουν στους εθνικούς"(Μκ. 10:33). Μαθαίνουμε πως οικειοθελώς ο Ιησούς Χριστός
παραδίδεται στους εχθρούς Του για να σταυρωθεί.
Γνωρίζοντας το Πάθος Του ο Κύριος μας εκδηλώνει πως και αυτό ήταν κάτω από την δική
του εξουσία και έλεγχο. Μόνος του παραδίδεται και δέχεται να υποστεί το βαρύ μαρτύριο Του
Πάθους, για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών, ακόμα και για
τους αρχιερείς και γραμματείς που θα τον σταύρωναν. Τα προλέγει στους Μαθητές Του για να τους
ενθαρρύνει πως έπρεπε να υποστεί το πάθος, έστω και εάν δεν είχαν καταλάβει ή κατανοήσει το
σχέδιο του Θεού. Τους προλέγει το μαρτύριο και τον θάνατο αλλά προαναγγέλλει και την
Ανάσταση Του. Αυτό σημαίνει πως οι εχθροί του Κυρίου νομίζουν πως αυτοί είναι που κινούν τα
νήματα για την σταύρωση αλλά, στην πραγματικότητα όλα είναι κάτω από την εξουσία του Θεού
και επιτρέπει τα γεγονότα να γίνουν για την σωτηρία μας.
Μπροστά στην αποκαλυπτική μαρτυρία του Κυρίου για το μαρτύριο που έμελλε να
υποστεί, οι Μαθητές Του είναι ανήμποροι να κατανοήσουν το βάθος αυτών των προφητειών που
μόλις προανήγγελλε ο Κύριος. Οι Μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, ζητούν πρωτοκαθεδρίες αντί να
συμπαρασταθούν στον Ιησού. Βλέπουμε πως οι ανθρώπινες αδυναμίες και σκοπιμότητες μπαίνουν
μπροστά από το σχέδιο του Θεού. Αναγκάζεται ο Ιησούς να διδάξει τους Μαθητές του, "όποιος
θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, και όποιος από σας θέλει να
είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον

υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους"(Μκ. 10:4345). Άλλα λοιπόν τα κριτήρια του Θεού και άλλα των ανθρώπων.
Αδελφοί μου, καλούμεθα να διακονούμε και όχι να εξουσιάζουμε, να ταπεινωνόμαστε και
όχι να υπερηφανευόμαστε. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι ως προτερήματα εμείς πρέπει να τα
αποφεύγουμε και να επιδιώκουμε τις αρετές, που πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν ως
αδυναμίες. Όμως, να γνωρίζουμε πως αυτές οι αρετές που πολλοί βλέπουν ως αδυναμίες είναι
αυτές που είναι αρεστές εις τον Θεό. Οι διδαχές του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου έρχονται
σε αντίθεση με τον κόσμο τούτο που κυριεύεται από την πονηρία, το μίσος και τη κακία και έχουν
εξουσιαστεί από το διάβολο και την αμαρτία.
Οι ημέρες λιγοστεύουν και κοντεύουμε να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου. Η
Ανάσταση όμως, πάντοτε φτάνει μέσω του Πάθους και της Σταύρωσης. Μην νομίζουμε πως ο
δρόμος, ο δικός μας, θα είναι διαφορετικός. Εάν θέλουμε μου να πλησιάσουμε τον Ιησού πρέπει
και εμείς να υποστούμε το δικό μας σταυρό και μόνο τότε έρχεται και η σωτηρία μας. Μην
ψάχνουμε για εύκολους δρόμους αλλά να προτιμούμε τον δρόμο του κόπου και του αγώνα. Ας
μην μας παρασύρει το ρεύμα της εποχής και χάσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ίδια η
ψυχή μας, να αγωνιστούμε στην εν Χριστώ ζωή και να αφοσιωθούμε στο θέλημα του
Θεού. Εύχομαι να γίνουμε υπηρέτες των πάντων για να μας δοξάσει ο Υιός του Ανθρώπου εις τους
Ουρανούς.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Youth and Community News: Last Saturday we held our Lenten Retreat for grades 3 thru 6.
Although the numbers were small, the substance, attentiveness and the quality of the answers given
by our students was truly uplifting. Future Youth Events include Palm making and a Lenten pancake
breakfast on April 23rd the Saturday of Lazaros and on Holy Saturday April 30th at St, Catherine the
Youth Liturgy with our first Easter egg hunt to follow.
St. Mary of Egypt: Today on the 5th Sunday of Sarakosti we commemorate St. Mary of Egypt who
for us embodies prayer and repentance. She led a prodigal life of unrestrained sensuality for 17 years
in Alexandria. After miraculously venerating the Holy Cross in Jerusalem - thru the intercessions of
the Theotokos - she dedicated the rest of her life to prayer and repentance for 47 years in the desert.
Let us reach out to the poor and destitute and especially those who have "fallen" and provide them to
spiritual tools for their restoration to spiritual health.
April 20 - †Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου, τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου - ῾Ο ῞Αγιος Ζακχαῖος
ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί ἦταν ἀρχιτελώνης, δηλαδή ἀρχιεισπράκτορας τῶν
ρωμαϊκῶν φόρων, στήν ῾Ιεριχώ. Μικρός στό ἀνάστημα καθώς ἦταν, γιά νά μπορέσει νά δεῖ τόν
Χριστό ὅταν ᾿Εκεῖνος διερχόταν ἀπό τήν ῾Ιεριχώ, ἀνέβηκε σέ μιά συκομορέα. ῾Ο Κύριος τόν εἶδε καί
τόν ἐκάλεσε νά κατέλθει, διότι εἶχε πρόθεση νά καταλύσει στόν οἶκο του. Παρά τούς ψιθυρισμούς τοῦ
πλήθους ὁ ᾿Ιησοῦς ἐδέχθηκε τή φιλοξενία τοῦ Ζακχαίου, πού τήν ἴδια στιγμή ἐδήλωσε ὅτι θά ἐχάριζε
στούς πτωχούς τό ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων του καί σέ ὅποιον εἶχε ἀδικηθεῖ ἀπό αὐτόν θά ἀπέδιδε τό
τετραπλάσιο, ὑπερβάλλοντας ἔτσι σέ γενναιοδωρία ὅ,τι ἐπέτασσε ὁ Μωσαϊκός Νόμος. ῾Η σχετική
περικοπή τοῦ Ζακχαίου ἀναφέρεται ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Σύμφωνα μέ τίς Κλημέντειες
῾Ομιλίες ὁ ῞Αγιος Ζακχαῖος ἀκολούθησε τόν ᾿Απόστολο Πέτρο, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἐχειροτονήθηκε
᾿Επίσκοπος στήν Καισάρεια. Κάποιοι, ἀναφερόμενοι ἀπό τόν ῞Αγιο Κλήμη τόν ᾿Αλεξανδρέα,
ἐταύτισαν τόν Ζακχαῖο μέ τόν τελώνη ᾿Απόστολο Ματθαῖο

Τό Ἐτήσιο Παραδοσιακό‐Σαρακοστιανό Γεῦμα
Τήν Κυριακή 3 Ἀπριλίου 2016, ἡ ἀγαπητή μας Κοινότητα ἐπιτέλεσε τό Ἐτήσιο
παραδοσιακό Σαρακοστιανό Γεῦμα εἰς το Κοινοτικό μας Κέντρο. Καί, ἐάν κάποιος θελήσει
νά ρωτήση. Τέλος πάντων!! Δέν κουράστηκε αὐτό τό καλό ἀδελφικό στοιχεῖο τῶν
παροίκων νά δουλεύη γύρω ἀπό τέτοιες ἐκδηλώσεις, ἔως πότε? Ὅμως, σέ τοῦτο τό στοιχεῖο
στηρίζονται ὅλα τά μεγάλα κοινά ὠφέλημα κατορθώματα.
Ἐξ ἄλλου, τέτοια γεύματα τρέφουν σώματα καί ψυχές. Ἀνταμώνουν συγγενεῖς καί
φίλους καί φτιάχνουν νέες γνωριμίες πού χρειάζονται γιά τό μέλλον της. Ἐπί πλέον,
θυμίζουν τίς μορφές ἐκείνων πού πρωτοξεκίνησαν τήν ἰδέα αὐτή μέ σκοπό τήν οἰκονομική
ἐνίσχυση τόσον, ὅσον καί τήν ἀναγνώριση ὠφελήμων ἀνθρώπων καί εὐεργετῶν ἐπί τῇ
εὐκαιρίᾳ. Ὀγδόντα ἐννέα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσήν της. Χρόνια συνεχοῦς μάχης,
ἐπαγρύπνησης καί ἀλληλεγγύης.
Τώρα μέ νέες ἰδέες.
Μέ νέες ἐπιπρόσθετες
προσωπικότητες καί μέ νέα σχέδια στή σκηνή τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς προχωροῦμε. Ἔτσι
βεβαιώνεται καί ἀσφαλίζεται ἡ διαιώνισή της. Εἰς αὐτό τό τραπέζι‐πανηγύρι‐ φάνηκε
ἀκόμα μιά φορά ἡ ποιότητα καί ἡ ἀρχοντιά τῶν ἀνθρώπων της, δηλαδή, τῆς Γραμματείας
τῶν Γονέων καί Διδασκάλων τοῦ Ἀπογευματινοῦ καθώς καί Κυριῶν μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς. Χωρίς νά παραληφθεῖ καί ἡ μεγάλη οἰκογένεια τοῦ κ. Ν. Γαβαλᾶ.
Καί ὡσάν εὐγνώμονες ἄνθρωποι καί διακριτικοί νά εὐγνωμονοῦμε τούς ἀνθρώπους
ἐκείνους πού ἀπό τήν θέση τους ἔδωσαν τόν καλύτερό τους ἑαυτό, ὅπως ὁ κύριος και ἡ
κυρία Παπαζαφειροπούλου. Πίσω ἀπό τέτοιες προσωπικότητες οἱ ὁραματισμοί τῶν
πρωτοπόρων πραγματοποιοῦνται. Καί πίσω ἀπό τις σκιές τους τρέφεται ἡ ἱστορία τοῦ
γένους μας.
Ἡ δραστηριότητα τῆς παροικίας συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται. Καί τοῦτο γιατί
ὑπάρχει πλοῦτος προσωπικῆς καί ὁμαδικῆς προσφορᾶς. Αὐτό εἴδαμε σέ τοῦτο τό γεῦμα
καί τό χαιρόμαστε. Μέ ὅλες τίς ἀνησυχίες τῶν ἐποχῶν καί δύσκολων καταστάσεων, ὁ Θεός
παρεμβαίνει καί δίνει ἀπό τήν ἀγάπη Του κάπου‐κάπου ὄμορφες ἡμέρες μέ αἰσιοδοξία καί
χαρά. Ἡμέρες μέ λαμπρότερο ἥλιο, μέ γλυκό φῶς πού ξυπνοῦν ὅλες οἱ αἰσθήσεις καί
αἰσθήματα γιά τή ζωή, προσωπική καί ὁμαδική.
Καί θέλω νά πῶ τοῦτο στήν ἀγάπη σας. Ἐγώ καί οἱ Τιμώμενοι βαδίζουμε πρός τήν
δύση τῆς συμμετοχῆς μας καί ἀφήνουμε μιά παράκληση σέ ὅλους ἐσᾶς τούς
ἀκολουθούντες νέους. Ἀγαπᾶτε τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του καί ἀναλάβατε ζωντανό
καί ἐνεργό μέρος στήν σωτήρια πορείαν της.
Συγχαρητήρια στό ἐκλεκτό ζεῦγος Βασιλείου καί Ἀσπασίας Παπαζαφειροπούλου.
Χαιρόμαστε τό μακροχρόνιο τῆς ζωῆς των καί νά τούς βεβαιώσουμε γιά τήν πολύ
δικαιολογημένη ὑπερηφάνεια‐καμάρωμα.
Ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν,
π. Ἰωάννης

Ε’ΝΗΣΤΕΙΩΝ, (Μαρίας Αιγυπτίας)
Κατὰ Μᾶρκον 10:32‐45
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν
τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ
ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ
γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ
ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ
τῇ
τρίτῃ
ἡμέρᾳ
ἀναστήσεται.
Καὶ
προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος και ᾿Ιωάννης
υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα
ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς
ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δε ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε
πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ·
δυνάμεθα. ὁ δε ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι
ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ
δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περι ᾿Ιακώβου καὶ
᾿Ιωάννου. ὁ δε ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς
λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ
ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ος ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
Sunday of St. Mary of Egypt
The Gospel according to Mark 10:32‐45
At that time, Jesus taking the twelve again, he
began to tell them what was to happen to him,
saying, "Behold, we are going up to Jerusalem;

and the Son of man will be delivered to the chief
priests and the scribes, and they will condemn
him to death, and deliver him to the Gentiles; and
they will mock him, and spit upon him, and
scourge him, and kill him; and after three days he
will rise." And James and John, the sons of
Zebedee, came forward to him, and said to him,
"Teacher, we want you to do for us whatever we
ask of you." And he said to them, "What do you
want me to do for you?" And they said to him,
"Grant us to sit, one at your right hand and one at
your left, in your glory." But Jesus said to them,
"You do not know what you are asking. Are you
able to drink the cup that I drink, or to be
baptized with the baptism with which I am
baptized?" And they said to him, "We are able."
And Jesus said to them, "The cup that I drink you
will drink; and with the baptism with which I am
baptized, you will be baptized; but to sit at my
right hand or at my left is not mine to grant, but
it is for those for whom it has been prepared."
And when the ten heard it, they began to be
indignant of James and John. And Jesus called
them to him and said to them, "You know that
those who are supposed to rule over the Gentiles
lord it over them, and their great men exercise
authority over them. But it shall not be so among
you; but whoever would be great among you
must be your servant, and whoever would be
first among you must be slave of all. For the Son
of man also came not to be served but to serve,
and to give his life as a ransom for many."
Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 9:11‐14
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ
μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ἀδελφοί, Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ
τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτʼ
ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ διʼ αἵματος
τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος
εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν

εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων,
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς
κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς
καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ,
ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν
ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι.

if the sprinkling of defiled persons with the
blood of goats and bulls and with the ashes of a
heifer sanctifies for the purification of the flesh,
how much more shall the blood of Christ, who
through the eternal Spirit offered himself
without blemish to God, purify your conscience
from dead works to serve the living God.

St. Paul's Letter to the Hebrews 9:11‐14
Make your vows to the Lord our God and perform
them. Verse: God is known in Judah; his name is
great in Israel.
BRETHREN, when Christ appeared as a high
priest of the good things that have come, then
through the greater and more perfect tent (not
made with hands, that is, not of this creation) he
entered once for all into the Holy Place, taking
not the blood of goats and calves but his own
blood, thus securing an eternal redemption. For

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.

Godparents ' Sunday Brunch
On Sunday, May 15th
at St Demetrios Cathedral ‐ Petros Patrides
Center 30‐11 30th Drive, Astoria, NY 11102
2nd Divine Liturgy starting 10:45a.m.
Brunch & Activities 12:30 ‐ 3:30p.m.
Activities will include: photos with
godparents & godchildren,
arts & crafts & more!
Adults $25 in advance / $30 at the door:
Children (under 12): Free.
email to saintdemetriosastoriass@gmail.com
rsvp by May 10

ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ
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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αγαπητοί μας ενορίτες κατόπιν εντολής της
Ιεράς αρχιεπισκοπής την Μεγάλη Τετάρτη δεν
θα δίδετε Ιερόν Ευχέλαιον για το σπίτι, όπως
και την Μεγάλη Πέμπτη και το μεγάλο
Σάββατο θα λαμβάνεται Θεία κοινωνία μετά
το πέρας τις Θείας Λειτουργίας
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Άγιος Δημήτριος
Μιχαήλ Παυλίδης
Σταύρου
Παναγιώτας, Κων/νου, Αικατερίνης
Μαρίας Μυτίδη
Σύνδεσμος Επιδαύρου Λιμηράς
Δημητρίου Τροπαίτη
Αγνής Δακή
Ανανία Ηλιάογλου
Ιωάννας Αναστασιάδη
Αρτοκλασία
Σύνδεσμος Επιδαύρου Λιμηράς

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Αγία Αικατερίνη
Δημητρίου Στεφάνου
Ειρήνης Μόνου
Νικολάου Σακκή
Χρυσής Φασαράκη
Ευφροσύνη Καραντίνη
Μάρκου Μαρκάκη
Ηλία Συτιλίδη
Χρήστου Ντούρμα
Αχιλλέα

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 17 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00‐7:00μ.μ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, April 17, 2016
SAINT DEMETRIOS
Vespers of Contrition

6:00‐7:00 p.m.

Δευτέρα, 18 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00‐7:00μ.μ.

Monday, Αpril 18, 2016
SAINT DEMETRIOS ‐ SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00‐7:00 p.m.

Τρίτη, 19 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολ. Θ. Λειτ. Αγ. Δημήτριος
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον

Tuesday, Αpril 19, 2016
SAINT DEMETRIOS
School liturgy
SAINT CATHERINE
Great Compline

8:00 ‐10:00π.μ.
6:00‐7:00μ.μ.

8:00‐10:00a.m.
6:00‐7:00 p.m.

Τετάρτη, 20 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολ. Θ. Λειτ. Αγ. Δημήτριος
8:00 ‐10:00π.μ.
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00‐8:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 ‐10:00π.μ.

Wednesday, April 20, 2016
SAINT DEMETRIOS
School liturgy
8:00‐10:00a.m.
Presanctified Liturgy (Evening) 7:00 – 8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (morning) 8:00‐10:00a.m.

Πέμπτη, 21 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00‐7:00μ.μ.

Thursday, April 21, 2016
SAINT DEMETRIOS ‐ SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00‐7:00 p.m.

Παρασκευή, 22 Απριλίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‐ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 ‐10:00π.μ

Friday, April 22, 2016
SAINT DEMETRIOS‐ SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy(morning) 8:00‐10:00a.m

Σάββατο, 23 Απριλίου, 2016
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 ‐10:30π.μ.
Ἐσπερινός
6:00‐7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 ‐10:00π.μ.
Κυριακή, 24 Απριλίου, 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος & Θ. Λειτουργία
8:00‐11:00π.μ.
Ακολουθία Νυμφίου
7:00‐8:30μ.μ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΗΣ
Θ. Λειτουργία
10:00‐12:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1.Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 7:30 ‐10:45π.μ.

2.Θεία Λειτουργία
Ακολουθία Νυμφίου

11:00‐12:30μ.μ.
7:00‐8:30μ.μ

Saturday, April 23, 2016
RESURRECTION OF LAZAROS
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00‐10:30 a.m.
Vespers
6:00 – 7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00‐10:00 a.m.
Sunday, April 24, 2016
PALM SUNDAY
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00‐11:00a.m.
Service of the Bridegroom
7:00‐8:30 p.m
Cultural Center Petros G. Patrides
Divine Liturgy
10:00‐12:00p.m.
SAINT CATHERINE
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30‐10:45a.m.
2.Divine Liturgy
11:00‐12:30p.m.
Service of the Bridegroom
7:00‐8:30 p.m.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
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, 12:00 μ.μ.


HOLY CONFESSION
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 from 12:00 noon at Saint Demetrios Cathedral

St Demetrios Cathedral of Astoria St Catherines Philoptochos

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

ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΖΥΓΩΣΕ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μια βραδιά με κείμενα, ύμνους και τραγούδια για το θείο Πάθος και την Ανάσταση

Στα κείμενα
Χρήστος Γόδας
Θεοδώρα Παπαχριστοφίλου Λούκας
Μάρθα Τομπουλίδου
Στους ύμνους και στα τραγούδια
Μακαρία Ψιλιτέλη Καζάκου
Δημήτρης Μιχαήλ
Στο πιάνο
Γλαύκος Κοντεμενιώτης

Σάββατο 23 Απριλίου 2016, 7.30μμ
Καθεδρικός ναός Αγίου Δημητρίου
30-03 30thDr, Αστόρια, ΝΥ, 11102

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

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


Thursday, 19th
5-11 p.m.

MAY 2016 

Friday, 20th
5-11 p.m.

Saturday, 21th
1-11 p.m.

Sunday, 22th
1-11p.m.

Saint Demetrios Summer Program
July 5-July 8, July 11-15, July 18-22 Open to Youth Grades 1-6
Saint Demetrios Summer Program is a comprehensive program that includes a combination of learning styles providing a varying
set of experiences that engages all the senses for youth grades 1-6. The program includes both the teachings and traditions of
Greek Orthodoxy such as Scripture, saints, feasts, worship, music and prayers. Embedded in the program are additional
opportunities for students to practice Math and Reading Skills, take part in recreational basketball, crafts, weekly movies and
fieldtrips. With a different theme for each weekly session, the youth receive a quality program from first-rate teachers. These
themes include Traveling on the Ark of Salvation, Behold the Light, and Going for the Gold. Everything entailed is included in the
weekly price per student along with all meals. A non-refundable deposit of $200 is needed to hold your child’s seat. Space is
limited! For more information about this program, contact Presbytera Maria Koulianos at dmkoulianos@msn.com or 260.797.1226.
Sign up today!
Typical Sample Day:
12:00-12:30 LUNCH
8:00- 8:45 Arrivals, Morning Check-In and Breakfast
12:30-2:15 Math and English Skills
2:15-3:15 Recreational Basketball
8:45-10:00 First Activity Period
3:15-4:00 Fourth Activity Period
4:00-4:30 Snack
10:00-10:30 Recess
4:30-5:00 Story Time or Game Play
5:00 Departure
10:30-12:00 Second Activity Period
SIGN UP TODAY!

Child’s Name___________________________________________Grade_________________
Parent Name____________________________________________Phone_________________
Week 1_____ $320 July 5-8, 2016 Traveling on the Ark of Salvation
Week 2_____ $400 July 11-15, 2016 Behold the Light
Week 3_____ $400 July 18-22, 2016 Going for the Gold
Non-Refundable $200 Required Upon Registration
Total Amount Due $_____________
Signature______________________________________________________________________

