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Κυριακή μετά του Τιμίου Σταυρού
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η εορτή του Τιμίου Σταυρού είναι εορτή που συνδέεται με την Μεγάλη Παρασκευή, για αυτό
ανήμερα της εορτής είναι αυστηρή νηστεία. Έχει, λοιπόν, πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά συνάμα
είναι και υπόθεση πένθους. Η χαρμολύπη που επισκιάζει την εορτή του Τιμίου Σταυρού, είναι το
θέμα που θα ήθελα να αναπτύξω εν συντομία διότι, έχει σχέση με τον θάνατο του Ιησού Χριστού
επάνω στον Σταυρό. Μόνο δια του Σταυρού θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να πραγματοποιήσει την
σωτηρία του ανθρώπου και μέσω του Σταυρού έρχεται η Ανάσταση και η χαρά της νίκης.
Ο τελικός σκοπός που ήταν η Ανάσταση του Κυρίου, πέρασε από την κακία και το μίσος του
ανθρωπίνου γένους. Ενώ οι Ιουδαίοι περίμεναν για αιώνες να έρθει ο Μεσσίας, όταν ήρθε ήταν
ανίκανοι να τον αναγνωρίσουν ή να το παραδεχτούν ότι ήταν ο Μεσσίας. Του φέρθηκαν όχι όπως θα
συμπεριφερόντουσαν σε ένα εχθρό τους αλλά, σαν σε έναν εγκληματία. Και στο τέλος Τον
καταδίκασαν σε θάνατον επειδή ονόμαζε τον εαυτόν Του "Υιό του Θεού". Γι' αυτό και ο Πιλάτος στην
επιγραφή επάνω στο Σταυρό, εκεί που ανέγραφαν την αιτία της καταδίκης, για τον Ιησού Χριστό
έγραψε, "Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλιάς των Ιουδαίων". Αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα γύρω
από την Σταύρωση. Ο Ιησούς Χριστός πήρε το μίσος, την κακία και την αμαρτία και την ύψωσε για
να επιστρέψει σε μας την αγάπη, την θυσία και την αιώνια ζωή.
Ο σταυρός, το φονικό αυτό όργανο του θανάτου, έγινε όργανο νίκης έναντι του διαβόλου.
Είναι το σύμβολο που καταπατάει κάθε κακό. Ακόμα και ο διάβολος το φοβάται και υποκλίνεται
μπροστά του. Ο Τίμιος Σταυρός για μας του Χριστιανούς είναι το σημείο αναφοράς για την ζωή μας.
Έχουμε υποχρέωση να το ασπασθούμε και να σηκώσουμε και εμείς το δικό μας μικρό σταυρό, για να

μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει προς στην σωτηρία της ψυχής μας. Ο Κύριος μας έδειξε τον
δρόμο. Τώρα είναι η δική μας η σειρά να βαδίσουμε σ' αυτόν το δρόμο, όχι όπως εμείς
νομίζουμε αλλά, όπως Εκείνος μας προστάζει: "Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας
απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί." (Μκ. 8:34).
Η χαρά, λοιπόν, έρχεται δια μέσου των δυσκολιών, του αγώνα και της λύπης.
Ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του δρόμο χαραγμένο από τον Θεό και οφείλει να τον ασπασθεί
για την σωτηρία του. Χωρίς αγώνα δεν αποκτάται τίποτα εδώ στην γη. Έχουμε τρόπο να
επιλέξουμε τον δρόμο που εμείς επιθυμούμε, δηλαδή, είτε το στενό δρόμο της σωτηρίας
είτε τον διάπλατο δρόμο των απολαύσεων και των ηδονών που οδεύει προς το σκότος και
την αμαρτία. Το λυπηρό είναι πως ζούμε στην εποχή των υλικών απολαύσεων και ο
σημερινός άνθρωπος δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τον Θεό, πόσο μάλλον να δεχθεί ή να
αναγνωρίσει το σταυρό του. Ζούμε στην εποχή της αδιαφορίας. Αφήνουμε κατά μέρος την
χαρά που προσφέρει ο Χριστός και ψάχνουμε να βρούμε την καλοπέραση στα ερεθίσματα του
κόσμου τούτου, που το μόνο σίγουρο είναι η απογοήτευση.
Ας ευχόμαστε ότι κάθε ώρα και στιγμή θα αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας.
Ακόμα όταν πέφτουμε, να μην απογοητευόμαστε αλλά, να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε
το καλό αγώνα. Σε κάθε δυσκολία της ζωής μας να σκεφτόμαστε τα όσα πέρασε ο Ιησούς
Χριστός επάνω στον Σταυρό για μας τους ανθρώπους και να έχουμε πάντοτε στον νου
μας τον ύμνο: "Τον Σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την αγίαν σου Ανάστασιν
ΑΜΗΝ
δοξάξομεν".
 Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

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 and baptized 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.

Κυριακή μετά την Υψωσιν
Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ
ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει
αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει
αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται
αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ
ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες
τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Sunday after Holy Cross
The Gospel According to Mark 8:34-38; 9:1
The Lord said: "If anyone wishes to come after
me, let him deny himself and take up his cross
and follow me. For whoever would save his
life will lose it; and whoever loses his life for
my sake and the gospel's will save it. For what
does it profit a man, to gain the whole world
and forfeit his life? For what can a man give in
return for his life? For whoever is ashamed of
me and my words in this adulterous and sinful
generation, of him will the Son of man also be
ashamed, when he comes in the glory of his
Father with the holy angels." And he said to
them, "Truly, I say to you, there are some
standing here who will not taste death before
they see the kingdom of God come with
power."

Από την επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας 2:16-20
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε
τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος
ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν
ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως
Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ
δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.
Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ,
εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα
Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ
γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ,
παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ
νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω.
Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί,
ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ
ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν
ὑπὲρ ἐμοῦ.

St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to
the Lord honor and glory.
Brethren, knowing that a man is not justified by
works of the law but through faith in Jesus
Christ, even we have believed in Christ Jesus, in
order to be justified by faith in Christ, and not by
works of the law, because by works of the law
shall no one be justified. But if, in our endeavor
to be justified in Christ, we ourselves were found
to be sinners, is Christ then an agent of sin?
Certainly not! But if I build up again those things
which I tore down, then I prove myself a
transgressor. For I through the law died to the
law, that I might live to God. I have been
crucified with Christ; it is no longer I who live,
but Christ who lives in me; and the life I now live
in the flesh I live by faith in the on of God, who
loved me and gave himself for me.

Adult Greek Classes
Registration
The Greek Afternoon School
offers a successful program
the
<< Adult Greek Program>>.
We offer beginners classes
and advance classes.
This year classes will be
held at St Demetrios High
school. Tuition for the year
is $700

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Νικολάου Μηνάδη
Αντώνιου Αντωνίου
Παναγιώτας Μελίδου Λελεκίδου
Ιωσήφ Παλαβρού
Γεωργίου Σεργίου
Σωφρονίου Γεωργίου

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Νικολάου Καραγιώργου

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, 2018

Σοφίας- Πίστεως-Ελπίδος Αγάπης Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Τιμ.
Προδρόμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Monday, September 17, 2018

Sophia, Pistis Elpida and Agape the Martyrs
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, September 23, 2018

1st SUNDAY OF LUKE Conception of St John
The Baptist
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί μας ενορίτες,Σας ενημερώνουμε ότι, αρχίζοντας από την
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη, θα τελείται Θεία Λειτουργία
( 8:00 -10:00 π.μ.) Εις το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού,Εις το Πολιτιστικό κέντρο
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
Καλή Εκκλησιαστική Χρονιά και
Κάθε ευλογία παρά του Σωτήρος Χριστού.
Dear Faithful,
We are happy to announce that starting October 10th
Divine Liturgy will be celebrated every Wednesday
morning (8:00 -10:00a.m.) at the Chapel of St. Kosmas
the Aitolian which is located at the Hellenic Cultural
Center of the Archdiocese .
My heartfelt and sincere prayers for a Healthy and Blessed
Ecclesiastical Year.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι αρχίζοντας από Οκτωβρίου 3
ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μ.μ. θα τελείται Ιερά Παράκλησης προς την Παναγία
Θεοτόκο εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου δια την υγεία και
προστασία όλων των ευσεβών Χριστιανών.
Επίσης εις το τέλος της Ιερά Παράκλησης όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει
αρτοκλασία ή και φανουρόπιτα δια την υγεία της οικογένειας του.


PARAKLISIS
Paraklisis services and Supplications to the Virgin Mary are going to start
on Wednesday October 3rd and every Wednesday night at 7:00p.m. at SS.
Catherine & George Church.
Also at that time any of the faithful may bring an Artoklasia or Fanouropita for the
blessing and health of their families.

Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, το μήνα Οκτώβριο,
αρχίζοντας στις 6 του μηνός Οκτωβρίου, εισερχόμαστε εις το χειμερινό
πρόγραμμα της Ιεράς μας Κοινότητας, κάθε Σάββατο θα τελείται Θεία
Λειτουργία και στους δύο Ιερούς μας Ναούς (8:00-10:00π.μ.).
Όπως επίσης και κάθε Σάββατο θα τελείται εσπερινός εις τον Καθεδρικόν
Ναόν του Αγίου Δημητρίου (6:00-7:00μ.μ. αρχίζοντας στις 6 του μηνός
Οκτωβρίου).


We would like to bring to your attention that starting from October 6th and
Every Saturday, thereafter we will celebrate Divine Liturgy at both
Churches from 8:00- 10:00 a.m.
Also at Saint Demetrios Cathedral we will celebrate Great Vespers every
Saturday evening from 6:00-7:00 p.m. (starting October 6th).

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου
και ώρα 7:00μ.μ. εις τον Ιερό ΚαθεδρικόΝαό του Αγίου Δημητρίου, θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής, με
τον πατέρα Βασίλειο.

BIBLE STUDY
We would like to bring to your attention that thursday October 18th,
the first meeting, will take place at St Demetrios Cathedral with Fr. vasilios at 7:00..

 KΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς θά ἀρχίσει τήν Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 1:00μ.μ.
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τού Ἁγίου Δημητρίου.

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY
PHILIP SERRAS, P.T.

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors

Orthopaedic &
Neurological Disorders
Home Visits Available

38-08 Ditmars Boulevard, Astoria, New York 11105

(718) 721-9393

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

718-606-9513
29-23 24th Avenue • Astoria NY

DIONYSOS RESTAURANT
Greek & Mediterranean Cuisine
Cyprus Specials
Private Parties

23-15 31st St.

718-932-3231
✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

(718) 728-8500

Trofos Care is a caregiver
referral agency specializing in Greek
language and culture.
SENIOR AIDES | NANNIES | TUTORS

www.trofoscare.com

Medical Alert System

718.786.8328

PERFECT PAINTING
GENERAL
CONSTRUCTION
perfectcontracting@aol.com

929-888-0099

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

$29.95/Mo.

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

•
•
•
•

Call Today!

billed quarterly

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

Zenon

Taverna • Meze House
Every Wednesday Live Greek Music
We specialize in Catering • Open 7 days
from 11 AM to Midnight • Free delivery
34-10 31 Avenue, (bet. 34-35 St.)
Astoria
718-956-0133

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com
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Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

516-437-4385 x141
ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS

Grow Your Business,
Advertise Here.

3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

ODYSSEY OPTICAL INC.
“ONE HOUR SERVICE
IN MOST CASES”
Eyes Examined
Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

For Information ... Call
800.524.0263

718-278-3600

“Your Family’s Health is Our #1 Priority”

PASTRY
SHOP

29-15 Ditmars Boulevard
Astoria, NY 11105

AVENUE CHEMISTS

Tel: 718.728.5612
www.laguli.com

MELCER NEWMAN, PLLC

Katina Despas-Barous, Esq.

FREE DELIVERY
Our pharmacy takes pride in offering caring professional service
and competitive pricing with the utmost concern for patient confidentiality.
We are eager to answer all your questions and make your life a little easier.

PREMIER CIVIL TRIAL LITIGATOR
PERSONAL INJURY, CONSTRUCTION,
CAR ACCIDENTS, PREMISES LIABILITY,
MEDICAL MALPRACTICE
Manhattan Offices Conveniently Located at
111 John Street, Suite 1500, NYC
(212) 980-8470 | 24hr. Cellular @ (917) 847-9207

Oncology/Hematology Medication • Compounding • Diabetic Supplies • Greeting Cards
School Supplies • Household Goods • Gifts/Fragrances • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

F R E E G I F T with this ad
We can fill your prescriptions while you wait...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED
45-0130TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542
993993 Hellenic Orthodox Community

www.jspaluch.com
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