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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Κυριακή της Απόκρεω
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Η περίοδος του Τριωδίου ξεκίνησε με παραβολές του Κυρίου που μας διδάσκουν πως να
πλησιάσουμε τον Θεό μέσα από τα μηνύματα ταπείνωσης και μετάνοιας. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας
προετοίμασαν με τις Ευαγγελικές περικοπές με τις οποίες φανερώνουν την αγάπη, την φιλανθρωπία,
την ευσπλαχνία και την αγαθότητα του Θεού προς τον άνθρωπο. Πραγματικά όσο ζούμε στην γη ο Θεός
μας προσφέρει κάθε δυνατότητα για μετάνοια και συγχώρηση, μέσα από την Μυστηριακή Χάρη του
εντός της Εκκλησίας, για κάθε αμαρτία που διέπρατε ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι όλος αγάπη προς τον
άνθρωπο αλλά και παράλληλα δίκαιος Κριτής.
Στην σημερινή Κυριακή της Απόκρεω μνείαν ποιούμεθα της Δευτέρας και αδεκάστου Παρουσίας
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η κρίση του Θεού θα πραγματοποιηθεί στη Δευτέρα Παρουσία του
Κυρίου για όλους του ανθρώπους, είτε δεχόμεθα τον Θεό είτε όχι. Δε θα υπάρχει δυνατότητα αντιλογίας
διότι οι ίδιες οι αμαρτίες και οι πράξεις μας θα είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κριθούμε και όπως
οι πατέρες της εκκλησίας αναφέρουν "βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται". Θα κριθεί το
κατά πόσο ακολουθήσαμε τις εντολές του Κυρίου όπως μας τις δίδαξε μέσω του Ευαγγελίου. Την πρώτη
φορά ο Κύριος ήρθε ταπεινός για να μας διδάξει ποιά πρέπει να είναι η δική μας πορεία εδώ, όμως, στη
Δευτέρα Παρουσία θα έρθει με όλη την δόξα Του ως κυρίαρχος και εξουσιαστής των πάντων και
θ'ακολουθούν οι άγγελοί Του.
Μπροστά στη παρουσία και τη δόξα του Κυρίου θα τρέμουν οι πάντες και όλοι θα γονατίσουν
μπροστά Του. Όλοι θα αναγνωρίσουν τη δύναμη του Κυρίου και κανένας δεν θα μπορεί να την
αμφισβητήσει. Τότε για τι ζούν οι άνθρωποι σαν να μην υπάρχει θάνατος ή ακόμα χειρότερα σαν να μη
υπάρχει Θεός; Από την στιγμή που έχουμε γεννηθεί είμαστε προορισμένοι να πεθάνουμε. Είναι λυπηρό
πως πολλοί άνθρωποι σήμερα και πολλοί νέοι ζουν τη ζωή τους σα να μην πρόκειται να τους αγγίξει ο
θάνατος. Μάλιστα, τα νεκροπομπεία ετοιμάζουν το νεκρό να φαίνετε όπως ήταν ζωντανός και με αυτό
τον τρόπο να αποφύγουν οι άνθρωποι να αντικρίσουν τον θάνατο με όλη την ασχήμια.

Αδελφοί μου, ο Κύριος είναι ξεκάθαρος τι απαιτεί από την ζωή μας. Έχουμε την ελευθερία να
επιλέξουμε με ποιό τρόπο ζωής θέλουμε να ζήσουμε αλλά, να μην ξεχνούμε ποτέ ότι η ελευθερία έχει και
συνέπειες. Τις συνέπειες των αποφάσεών μας ίσως να μην τις υποστούμε σε αυτή την ζωή όμως, να
είμαστε σίγουροι πως μετά θάνατο θα υποστούμε τις συνέπειες των πράξεων μας και του τρόπου που
ζήσαμε. Κατά το σημερινό Ευαγγέλιο πρέπει να γνωρίζουμε πως θα κριθούμε από το Θεό με το τρόπο
που συμπεριφερόμαστε στους συνάνθρωπους μας. Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου πρέπει να
βλέπουμε τον Χριστό. Για αυτό αναφέρει ο Κύριος. "Σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για
ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Και αυτοί θα πάνε στην
αιώνια τιμωρία ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή"(Ματθ. 25, 45).
ΑΜΗΝ
Καλή Μετάνοια
 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
11η μέρα Τετάρτη 18/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ –ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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.

SAVE THE DATE:

Thursday, May 12, 2016 Mother’s Day Celebration
St. Demetrios Cathedral, “St. Catherine” Philoptochos
Greek Night - Live Music at Dionysos Restaurant

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Κατὰ Ματθαῖον 25:31-46
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ
ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται
ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ
ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ
ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν
ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ
δεξιῶν
αὐτοῦ,
τὰ
δὲ
ἐρίφια
ἐξ
εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ
δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ
πατρός
μου,
κληρονομήσατε
τὴν
ἡτοιμασμένην
ὑμῖν
βασιλείαν
ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ
με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός,
καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ
ἤλθετε πρός με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ
οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ
ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ
συνηγάγομεν,
ἢ
γυμνὸν
καὶ
περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ
ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ
ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων·
πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ
καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γάρ, καὶ
οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ
ἐποτίσατέ
με, ξένος
ἤμην,
καὶ
οὐ
συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ
με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ
ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ
καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ
ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν
σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ

τούτων
τῶν
ἐλαχίστων,
οὐδὲ
ἐμοὶ
ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς
κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον.

Judgment Sunday (Meatfare Sunday)
The Gospel according to Matthew 25:31-46
The Lord said, "When the Son of man comes in
his glory and all the holy angels with him, then
he will sit on his glorious throne. Before him
will be gathered all the nations, and he will
separate them one from another as a shepherd
separates the sheep from the goats, and he will
place the sheep at his right hand, but the goats
at the left. Then the king will say to those at his
right hand, 'Come, O blessed of my Father,
inherit the kingdom prepared for you from the
foundation of the world; for I was hungry and
you gave me food, I was thirsty and you gave
me drink, I was a stranger and you welcomed
me, I was naked and you clothed me, I was
sick and you visited me, I was in prison and
you came to me.' Then the righteous will
answer him, 'Lord, when did we see you
hungry and feed you, or thirsty and give you
drink? And when did we see you a stranger
and welcome you, or naked and clothe you?
And when did we see you sick or in prison and
visit you?' And the King will answer them,
'Truly, I say to you, as you did it to one of the
least of these my brethren, you did it to me.'
Then he will say to those at his left hand,
'Depart from me, you cursed, into the eternal
fire prepared for the devil and his angels; for I
was hungry and you gave me no food, I was
thirsty and you gave me no drink, I was a
stranger and you did not welcome me, naked
and you did not clothe me, sick and in prison
and you did not visit me.' Then they also will
answer, 'Lord, when did we see you hungry or
thirsty or a stranger or naked or sick or in
prison, and did not minister to you?' Then he
will answer them, 'Truly, I say to you, as you
did it not to one of the least of these, you did it

not to me.' And they will go away into eternal
punishment, but the righteous into eternal life."

Από την Α΄Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Κορινθίους 8:8-13, 9:1-2
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς
ἀὐτοῦ. Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.
Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησιν τῷ θεῷ·
οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν
μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ
ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς
ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα
γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ
συνείδησις
αὐτοῦ
ἀσθενοῦς
ὄντος
οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;
Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ
γνώσει, διʼ ον Χριστὸς ἀπέθανεν; Οὕτως δὲ
ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ τύπτοντες
αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν
ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν
ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα,
ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ
ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν
Χριστὸν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον
μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ
ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς
ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.
St. Paul's First Letter to the Corinthians 8:813; 9:1-2
Great is our Lord, and great is his power.
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good.

Brethren, food will not commend us to God. We
are no worse off if we do not eat, and no better
off if we do. Only take care lest this liberty of
yours somehow become a stumbling block to the
weak. For if any one sees you, a man of
knowledge, at table in an idol's temple, might he
not be encouraged, if his conscience is weak, to
eat food offered to idols? And so by your
knowledge this weak man is destroyed, the
brother for whom Christ died. Thus, sinning
against your brethren and wounding their
conscience when it is weak, you sin against
Christ. Therefore, if food is a cause of my
brother's falling, I will never eat meat, lest I
cause my brother to fall.
Am I not free? Am I not an apostle? Have I not
seen Jesus our Lord? Are not you my
workmanship in the Lord? If to others I am not
an apostle, at least I am to you; for you are the
seal of my apostleship in the Lord.
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 non-Orthodox guests are
welcome to join us in receiving blessed
bread (Antidoron) from the priest at the
conclusion of the Divine Liturgy.

HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κυριακή της Τυροφάγου
13η Μαρτίου 2016 ο πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός
εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου
στις 6:00μ.μ. «Εσπερινός της συγγνώμης»
Mετά το πέρας του Κατανυκτικού Εσπερινού
θα προσφερθεί καλογερική μακαρονάδα
εις την αίθουσα του Ιερού μας Ναού όπως επίσης καφές, γλυκά και
τυρόπιτες δια να εορτάσουμε την Κυριακή της Τυροφάγου
και να ανταλλάξουμε ευχές διά την έναρξη της Αγίας Μεγάλης
Τεσσαρακοστής.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 8 Μαρτίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Tuesday, March 8, 2016,SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.

6:00-7:00 μ.μ.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016
Των Αγιων 40 Μαρτύρων
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.
Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Β’ Ψυχοσάββατο
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.
για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Κυριακή, 13 Μαρτίου, 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
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.

Wednesday, March 9, 2016
40 Holy Martyrs of Sebastia
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.
Saturday, March 12, 2016

2nd Saturday of the Souls
SAINT DEMETRIOS
Orthros & 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.
for children with special needs
Sunday, March 13, 2016
CHEESEFARE SUNDAY
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 Forgiveness
6:00-7:00p.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Άγιος Δημήτριος
Γεωργίου Βασιλάκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σταμάτας Διαμαντοπούλου

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016. Θα τελεστεί Ιερό
Ευχέλαιο δια την προετοιμασία της έναρξης της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εις τον Ιερό Ναό Αγίων
Αικατερίνης & Γεωργίου καθώς & στο Πολιτιστικό
μας Κέντρο "Πέτρος Γ. Πατρίδης" 9:00 -10:30 π.μ.

Μάρθας Λίτσας
Χαρίκλειας Handlin
Βασιληκής Χριστολιάκου
Aρτοκλασία
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων

SAVE THE DATE

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής Αγία Αικατερίνη

St Demetrios Apokriatiko,

Βασιλείου Βονόρτα

Sunday School Invites you to the
Sunday, March 13,12:00 - 3:00pm
DJ, Face painting Photographer, Magician,
Dancing & dining

Petros G. Patrides Cultural Center

Κωνσταντίνα Ποταμίτη
Στυλιανού Μαυρογιάννη
Βασιλείου Χρήστου, Αχιλλέα Κωστή
Παναγιώτας Μοτάνεζ
Πανευοικού Συλλόγου

30-03 30th dr, Astoria, NY,

Χρήστου Μεγγισόπουλου

Donation, adults $40.00 children under 12, $10:00.

Αικατερίνης Κατακαλίδη

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 or
718.726.6734

Youth and Community News: Our 16 Joy and Goya Basketball Teams are
preparing for the playoffs. Our Sunday School is
organizing our Apokreatiko Glendi taking place on
Sunday March 13th. Look for the date of our Oratorical
Festival coming up. Our Youth will be having a Lenten
and a Holy Friday Retreat and will be making Palms and
Prosfora as well. We are also organizing a movie night to
see
the
recently
released
movie
"Risen".

Community News

On February 26th at
Saints Catherine and
George, the second Family
Night was held. Families
learned to bake prosforo,
which is an offering from
each of us to God for the
Divine Liturgy. The night
began with a Small
Compline service where
all
participated
in
chanting
together.
Afterwards, kids and
adults alike took part
learning to make prosforo
with expert prosforo
bakers
from
our
community. Dinner was served, and the families enjoyed the fellowship with one another and the pizza. The
youth was broken up into grade level appropriate sessions with teachers from our community. They
discussed the significance and importance of prosforo baking and the symbolism of the ingredients and
stamp. The adults participated in a similar discussion and also focused on "Great Lent and the Family" to
which material was given out that can be used in the home for the upcoming Paschal Season. Father
Dionysios finished the evening off with a summary of the importance of prosforo baking as a ministry in the
Church while people drank coffee and had dessert. There were over 120 people in attendance! Many thanks
go out to all the families who participated, the prosforo bakers, the teachers, all those that helped set-up and
clean-up at the end of the night, and our priests who attended. Our next Family Night will be held in
April...stay tuned!

March 9 - Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οἱ ἐν Σεβαστείᾳ- Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι
κατάγονταν ἀπὸ διάφορους τόπους καὶ μαρτύρησαν στὴν λίμνη τῆς Σεβαστείας, τὸ ἔτος 320 μ.Χ., εἶναι οἱ : Ἀγγίας,
Ἀγλάϊος, Ἀειθαλᾶς, Ἀέτιος, Ἀθανάσιος, Ἀκάκιος, Ἀλέξανδρος, Βιβιανός, Γάϊος, Γοργόνιος, Γοργόνιος, Δομετιανὸς ἢ
Δομέτιος, Δόμνος, Ἐκδίκιος, Εὐνοϊκός, Εὐτύχιος, Ἠλιάδης ἢ Ἠλίας, Ἡράκλειος, Ἡσύχιος, Θεόδουλος, Θεόφιλος,
Ἰωάννης ἢ Κάνδιδος, Κλαύδιος, Κύριλλος, Κυρίων, Λεόντιος, Λυσίμαχος, Μελίτων, Νικόλαος, Ξανθίας, Οὐαλέριος,
Οὐάλης, Πρίσκος, Σακερδὼν ἢ Σακεδών, Σεβηριανός, Σισίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Φλάβιος καὶ Χουδίων.Οἱ Ἅγιοι
ἦταν στρατιῶτες ἐπὶ αὐτοκράτορα Λικινίου (308 – 323 μ.Χ.) καὶ ἡγεμόνος Ἀγρικολάου. Ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ
θυσιάσουν στὰ εἴδωλα, συνελήφθησαν καὶ ὁμολόγησαν ὅτι ἦταν Χριστιανοί. Καὶ ἐπειδὴ δὲν πείσθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν
τὴν πίστη τους, τοὺς συνέτριψαν μὲ πέτρες τὰ σώματά τους καὶ σὲ καιρὸ χειμῶνος τοὺς καταδίκασαν νὰ στέκονται ὅλη
τὴν νύχτα μέσα στὴν λίμνη ποὺ εἶχε παγώσει ἀπὸ τὸ κρύο καὶ εἶχε κρυσταλλώσει.Ἐκεῖ, ὅταν ἕνας λιποψύχησε καὶ
ἔτρεξε πρὸς τὸ κοντινότερο λουτρὸ γιὰ νὰ ζεσταθεῖ, ὁ καπικλάριος ποὺ τοὺς φύλαγε, ὅταν εἶδε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ
κατεβαίνουν οἱ στέφανοι γιὰ τοὺς τριάντα ἐννέα Μάρτυρες καὶ ἕνα στεφάνι νὰ περισσεύει, τὸ ὁποῖο ἀνῆκε σὲ ἐκεῖνον
ποὺ λιποψύχησε, ἀφοῦ ἀπέβαλε τὴν στολή του, ἔτρεξε πρὸς τοὺς Ἁγίους καὶ πίστεψε στὸν Χριστό. Τὸ πρωί, ὅσους δὲν
εἶχαν πεθάνει ἀκόμη, ἀφοῦ οἱ φύλακες τοὺς ὁδήγησαν στὴν ἀκτὴ καὶ τοὺς ἔσπασαν τὰ πόδια, τοὺς ἔκαψαν καὶ ἔριξαν
τὰ ἱερὰ σκηνώματά τους στὴν λίμνη. Τὰ μαρτυρικὰ λείψανα εὑρέθησαν ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς σὲ κάποιο γκρεμό, ὅπου
εἶχαν συναχθεῖ κατὰ θεία οἰκονομία καὶ ἐνταφιάσθηκαν μὲ εὐλάβεια.
March 12 - St. Symeon the New Theologian - Saint Symeon became a monk of the Studite Monastery as a young man,
under the guidance of the elder Symeon the Pious. Afterwards he struggled at the Monastery of Saint Mamas in
Constantinople, of which he became abbot. After enduring many trials and afflictions in his life of piety, he reposed in 1022.
Marvelling at the heights of prayer and holiness to which he attained, and the loftiness of the teachings of his life and
writings, the church calls him "the New Theologian." Only to two others, John the Evangelist and Gregory, Patriarch of
Constantinople, has the church given the name "Theologian." Saint Symeon reposed on March 12.

