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Κυριακή της Ορθοδοξίας
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Σε κάθε εποχή η Ορθόδοξος Εκκλησία αγωνίζεται να κατοχυρώσει την θεολογία, την
διδασκαλία ή και την ταυτοτητά της μέσα στο κόσμο που ζούμε. Όχι πως αλλάζει η διδασκαλία του
Ευαγγελίου, αλλά οι προκλήσεις αλλάζουν σε κάθε εποχή και η Εκκλησία οφείλει να δώσει
απαντήσεις και να διευκρινίσει αυτό που πραγματικά είναι. Ο σκοπός της παραμένει ο ίδιος, που
είναι η πίστη μας εις την Ανάσταση του Ενσαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού, στο πρόσωπο του
Ιησού Χριστού και η ένωση μαζί Του, που έχει ως απώτερο σκοπό την σωτηρία μας.
Μέσα από τον θεσμό της τοπικής, επαρχιακής ή Οικουμενικής Σύνοδο των Επισκόπων
εκφράζει η Εκκλησία το δόγμα της πίστης μας.
Στην εποχή που συνήλθε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος
το 787 μ. Χ. υπό την προεδρεία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου, όλη η Εκκλησία για
πολλά χρόνια αντιμετώπιζε ένα ιδιαίτερο πόλεμο που εκδηλωνόταν εναντίον της χρήσεως των
Ιερών Εικόνων. Υπήρχαν οι Εικονομάχοι οι οποίοι ξήλωναν από τους Ιερούς Ναούς και από τα
μοναστήρια τις Ιερές Εικόνες διότι θεωρούσαν πως οι εικόνες και προπαντός η εικόνα τους Ιησού
Χριστού ήταν μορφή ειδωλολατρίας. Οι εικονομάχοι θεωρούσαν τον σεβασμό που έδειχναν οι
Χριστιανοί προς τις εικόνες ως προσκύνηση προς τις εικόνες και κατά προέκταση θεωρούσαν αυτή
την πράξη ως ειδωλολατρία.
Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος με την παρουσία των περίπου 350 Επισκόπων διευκρίνισαν το
δόγμα των εικόνων, δανείζοντας την διδαχή ενός μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο
Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Διευκρίνισαν οι Πατέρες την τιμητική προσκύνηση προς τα Ιερά
αντικείμενα, όπως είναι οι εικόνες, ο Τίμιος Σταυρός και τα Ιερά λείψανα των Αγίων, εν συγκρίσει με
την λατρευτική προσκύνηση που αποδίδεται μόνο προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο δογμάτισε η Ζ'
Οικουμενική Σύνοδος και έκφρασε δια των Επισκόπων υπέρ της χρήσεως των Εικόνων και των

άλλων ιερών αντικειμένων μέσα στην Εκκλησία. Ανακήρυξαν πως αυτή είναι η άγραφη Παράδοση
της Εκκλησίας, να σέβεται τα Ιερά αντικείμενα.
Σήμερα, λοιπόν, εορτάζουμε τη μεγάλη νίκη των Πατέρων της Εκκλησίας και την θριαμβευτική
νίκη υπέρ της χρήσεως των Ιερών Εικόνων στην ζωή της Εκκλησίας. Προβάλλουμε τις Ιερές Εικόνες
μέσα στους Ναούς μας ανακηρύττοντας τον θρίαμβο υπέρ των εικόνων και τον αναθεματισμό στους
αιρετικούς εικονομάχους. Η Εκκλησία σε κάθε εποχή διευκρινίζει το δόγμα της για να αντιστέκεται
στις αιρέσεις της εποχής της αλλά με αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν οι
αιρέσεις. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει και οι πιστοί όταν έχουν αμφιβολίες, να απευθύνουν τις
ερωτήσεις τους προς τους Ιερείς για να τους διευκρινίζουν οι Ιερείς τί είναι αυτό που διδάσκει η
Εκκλησία μας. Δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πιστεύει όπως αυτός τα θέλει στα δικά του μέτρα
και να νομίζει πως είναι καλός Χριστιανός. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε υποχρέωση να
ακολουθούμε την πίστη μας, όπως μας την δίδαξαν οι Πατέρες της Εκκλησίας και όπως μας
διδάσκει η Ιερά Παράδοση.
Αδελφοί μου, για να κληρονομήσουμε την Ορθόδοξη πίστη, αγωνίστηκαν πολλοί για να μας
δώσουν την παρακαταθήκη της πίστης μας με τις διδαχές τους και πολλές φορές μαρτύρησαν για
αυτή την πίστη. Εμείς οφείλουμε τουλάχιστον να μένουμε πιστοί στο δόγμα και στις διδαχές που
εκφράστηκαν μέσω των Οικουμενικών Συνόδων. Ζήτω η Ορθοδοξία!! Ζήτω ο θρίαμβος και η
αναστήλωση των Αγίων και σεπτών Ιερών Εικόνων.
Αμήν
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 11 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η/2η μέρα Κυριακή- Δευτέρα 08-09/05/16
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΡΩΜΗ
3η μέρα Τρίτη 10/05/16
ΡΩΜΗ
4η μέρα Τετάρτη 11/05/16
ΡΩΜΗ
5η μέρα Πέμπτη 12/05/16
ΡΩΜΗ-ΠΙΖΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
7η μέρα Σάββατο 14/05/16
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
8η μέρα Κυριακή 15/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
9η μέρα Δευτέρα 16/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΠΑΝΤΟΒΑ
10η μέρα Τρίτη 17/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ- ΠΑΝΤΟΒΑ
ΠΑΝΤΟΒΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ –ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
11η μέρα Τετάρτη 18/05/16
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με την KLM (JFK-AMS-ROM / VCE-AMS-JFK)
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων με πρωινό και γεύμα καθημερινά
 Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Ελληνόφωνος ξεναγός
 Φόροι αεροδρομίων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Αρχηγός – Συνοδός
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό και προτεινόμενο ΤΙΜΗ $2,950 το άτομο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Κατὰ Ἰωάννην Α'43-51
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς
ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει
Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν
δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως
᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν
Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε
Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται,
εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν
ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ
Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει
αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς
τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ
λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν
ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ·
πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ
εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη
Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ
᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·
ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς,
πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει
αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι
ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς
ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ
καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
Sunday of Orthodoxy
The Gospel according to John 1:43-51
At that time, Jesus decided to go to Galilee.
And he found Philip and said to him, "Follow
me." Now Philip was from Bethsaida, the city
of Andrew and Peter. Philip found Nathanael,
and he said to him, "We have found him of
whom Moses in the law and also the prophets
wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
Nathanael said to him, "Can anything good
come out of Nazareth?" Philip said to him,
"Come and see." Jesus saw Nathanael coming
to him, and said of him, "Behold, an Israelite
indeed, in whom is no guile!" Nathanael said

to him, "How do you know me?" Jesus
answered him, "Before Philip called you, when
you were under the fig tree, I saw you."
Nathanael answered him, "Rabbi, you are the
son of God! You are the King of Israel!" Jesus
answered him, "Because I said to you, I saw
you under the fig tree, do you believe? You
shall see greater things than these." And he
said to him, "Truly, truly, I say to you, you will
see heaven opened, and the angels of God
ascending and descending upon the Son of
man."
Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Ἑβραίους 11:24-26, 32-40
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων
ἡμῶν. Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς
ἐποίησας ἡμῖν.
Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος
ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,
μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ
λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν
ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν· μείζονα πλοῦτον
ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν
ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπεν γὰρ
εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω;
Ἐπιλείψει γὰρ με διηγούμενον ὁ χρόνος
περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψών καὶ
Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν
προφητῶν· οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας,
εἰργάσαντο
δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα
λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον
στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ
ἰσχυροὶ
ἐν
ἀσθενείας,
ἐγενήθησαν
πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων.
Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς
νεκροὺς
αὐτῶν·
ἄλλοι
δὲ
ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν
ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως
τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ
μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν
καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν,
ἐπειράσθησαν,
ἐν
φόνῳ
μαχαίρας

ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν
αἰγείοις
δέρμασιν,
ὑστερούμενοι,
θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - ὧν οὐκ ἦν
ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι
καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς
τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες
διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν
ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν
τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν
τελειωθῶσιν.

St. Paul's Letter to the Hebrews
11:24-26, 32-40
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.
Brethren, by faith Moses, when he was grown up,
refused to be called the son of Pharaoh's
daughter, choosing rather to share ill-treatment
with the people of God than to enjoy the fleeting
pleasures of sin.
And what more shall I say? For time would fail me
to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of
David and Samuel and the prophets -- who
through faith conquered kingdoms, enforced
justice, received promises, stopped the mouths of
lions, quenched raging fire, escaped the edge of
the sword, won strength out of weakness, became
mighty in war, put foreign enemies to flight.
Women received their dead by resurrection. Some
were tortured, refusing to accept release, that
they might rise again to a better life. Others
suffered mocking and scourging, and even chains
and imprisonment. They were stoned, they were
sawn in two, they were killed with the sword;
they went about in skins of sheep and goats,
destitute, afflicted, ill-treated -- of whom the
world was not worthy -- wandering over deserts
and mountains, and in dens and caves of the
earth.
And all these, though well attested by their faith,
did not receive what was promised, since God had
foreseen something better for us, that apart from
us they should not be made perfect.
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 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.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την ερχόμενη Κυριακή 27 Μαρτίου εις τον
Ιερόν Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου
θα τελεστεί μνημόσυνων υπέρ
αναπαύσεως των κεκοιμημένων μεγάλων
ευεργετών και των προέδρων της
Κοινότητος μας που προσέφεραν
οικονομικά για την δημιουργία και την
περεταίρω πρόοδο και προβολή
της Κοινότητος μας
Μεγάλοι ευεργέτες
Πέτρου Γ. Πατρίδη,
Σταύρου Νιάρχου
Πέτρου Χ. Σαραντάκου,
Γεωργίου Ανδρέα
Κεκοιμημένοι Πρόεδροι
Αλεξάνδρου Γκούτα,
Γεωργίου Πάνου
Ιατρού Χρήστου Βοζή,
Μιχαήλ Λαχανά
Αντωνίου Κοντολέων,
Δημητρίου Στάθη
Κων/νου Πάππα,
Γεωργίου Λάμπρινού
Γεωργίου Ρόδη,
Δημητρίου Θεοφάνους
Κυριάκου Μάνου,
Νικ. Αλτομεριάνος
Ιωάννου Κιάμου,
Γεωργίου Λαμπρινού
Κων/νου Χατζινάκη,
Νικολάου Διμότση
Θεοδώρου Δημητρίου, Νικολάου Στάικου
Νικολάου Γιατράκης,
Νικολάου Τσιάμη
Νικολάου Διμότση,
Θεόδωρου Θεοδώρου
Θεόδωρου Μίλλερ,
Γεωργίου Μίρρου
Νικ. Παπαδοπούλου
Μιχαήλ Κατού.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ
Αγία Ακατερίνη

Μεικτή Εκπαιδευτική & Πολιτιστική
Επιτροπή Κριτικών Σωματείων
Αδελφότητα Αργυροχωριτών
Στεργίου Στρακάρη
Στέφανου Χασούλα
Αρτοκλασία
Μεικτή Εκπαιδευτική & Πολιτιστική
Επιτροπή Κριτικών Σωματείων

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ.
Αγιος Δημήτριος
Πρεσβυτέρας Άννας Σκουλή
Χαραλάμπου & Γεωργίου Γκάτσου
Μαριγώς Τήρα
Παρέσσας Χαίλαζοπουλος
Διονυσίου Αυγουστάτου
Αικατερίνης Ματαφιάς
Ειρήνης Σάββα

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 20 Μαρτίου, 2016, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, March 20, 2016, SAINT DEMETRIOS
Vespers of Contrition
6:00-7:00 p.m.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου, 2016
Θωμά Πατρ.Κον/πολεως
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Monday, March 21, 2016
Thomas Patr.of C/ople
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

Τρίτη, 22 Μαρτίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγα Απόδειπνον
5:45 -6:30μ.μ.
Προηγ. Βραδυνή (νεολαία ) 6:30-7:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
5:45 -6:30μ.μ.

Tuesday, March 22, 2016
SAINT DEMETRIOS
Great Compline

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016
Νίκωνος και συν αυτώ 199 Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00 -8:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωινή
8:00-10:00π.μ.

Wednesday, March 23, 2016
Νικοn and his Companion Martyrs
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30 p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
Thursday, March 24, 2016
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Vespers
7:00 -8:30 p.m.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγας Εσπερινός
7:00-8:30μ.μ.
Παρασκευή, 25 Μαρτίου, 2016
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θ. Λειτουργία & Δοξολογία
8:00 -11:00π.μ.
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-8:30μ.μ.

5:45-6:30p.m.
Presanct. Lit.(evening for the Youth) 6:00-7: 00 p.m.
SAINT CATHERINE
Great Compline
5:45-6:30p.m.

Friday, March 25, 2016
2nd SALUTATIONS - ANNUNCIATION OF THE
THEOTOKOS
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Divine Liturgy & Doxologia
8:00-11:00 a.m.
7:00-8:30p.m.
2nd Salutations

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ
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.

Saturday, March 26, 2016
Synaxis of the Archangel Gabriel
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Κυριακή, 27 Μαρτίου, 2016
Β’ΝΗΣΤΕΙΩΝ(Γρηγορίου Παλαμά)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -11:00π.μ.
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.

Sunday, March 27, 2016
2nd SUNDAY OF LENT(St Gregory Palamas)
SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30a.m.
2.Divine Liturgy
10:45-12:30pm.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers of Contrition
6:00-7:00 p.m.

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

SCHOOL NEWS:

NIcoletta Baltzis and Evgenia Katehis
proudly represented not only our school but
also the entire Greek Orthodox Archdiocese
at the citywide Daily News/Scripps Spelling
Bee competition held at the NYC Public
Library on Wednesday, March 9, 2016.
Nicoletta and Evgenia who have attended
Saint Demetrios School since prekindergarten and are now in the sixth grade
competed against 72 other students from
public
and
private
schools. Ms.
Katehis ended up being the 10th runner up
place, while Ms. Baltzis waged "a battle"
until the last round and was the 3rd runner
up in the entire competition lasting 12
rounds.
It should be noted that this is the first time in
our school's history that two of our students
have participated in the Spelling Bee and that
a student has been so successful at the
competition. The administration, faculty, and
the entire community congratulate Ms.
Baltzis and Ms. Katehis and wish them
continued success in all of their academic
endeavors. You have made us truly PROUD!

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

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Αρχίζοντας από τις 23 Μαρτίου, θα τελείται
το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως από τον πατέρα Νεκτάριο εις
1. Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης
Κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 4:00μ.μ. με 5:30μ.μ. και
2. Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Πέμπτη πρωΐ, μετά τις 12:00π.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting March 23rd:
1. Every Wednesday evening, at 4:00 to 5:30p.m.
at SS. Catherine & George Church and
2.Every Thursday morning, from 12:00a.m.
at Saint Demetrios Cathedral

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1η Μαρτίου, 2016,

Αγαπητοί Γονείς,
Με πολλή ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα με όλες τις δραστηριότητες του
Απογευματινού Σχολείου για το μήνα Μάρτιο, 2016.
Την Δευτέρα, 14 Μαρτίου, 2016 στις 6:00 μ.μ. θα λάβει χώρα η 2η Συνάντηση Γονέων-Δασκάλων
για τους μαθητές του διήμερου προγράμματος. Για τους μαθητές του Σαββατιανού προγράμματος η
συνάντηση Γονέων Δασκάλων θα γίνει το Σάββατο, 19 Μαρτίου στις 2:00μ.μ.. Παρακαλούνται όλοι οι
γονείς να ρθούν και να συζητήσουν με τη δασκάλα του παιδιού τους την πρόοδο του στο σχολείο.
Tο Σάββατο 26, Μαρτίου, 2016, στις 12:30μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου
«Πέτρος Γ. Πατρίδης» θα λάβει χώρα η σχολική γιορτή για την Εθνική μας Επέτειο. Θα σας περιμένουμε
όλους για να γιορτάσουμε με τα παιδιά μας την Εθνική μας Παλιγγενεσία. Τα παιδιά θα ἐρθουν κανονικά
στο σχολείο στις 10:00π.μ. το πρωί.
Την Κυριακή, 3 Απριλίου, 2016 και ώρα 12:00μ.μ. στο Πολιτιστικό μας κέντρο «Πέτρος Γ.
Πατρίδης» η Κοινότητα μας θα έχει το ετήσιο Σαρακοστιανό Γεύμα. Παρακαλείσθε όλοι να
συμμετάσχετε. Εισφορά $ 30.00.
Σας ευχόμεθα καλό μήνα, καλή Σαρακοστή, υγεία και πρόοδο στα παιδιά μας.
Με πολλή εκτίμηση,
Τιμολέων Κόκκινος, Διευθ. Απογ. Σχολείου

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

FESTIVAL RAFFLE

FOR MORE INFORMATION CALL THE CHURCH OFFICE (718) 728-1718

