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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝHΣΕΩΣ
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η σταύρωσης του Κυρίου έχει κεντρική θέση στην ζωή μας, σε μας τους Χριστιανούς. Γι'αυτό
τον λόγο οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έβαλαν στην μέση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
να εορτάζεται και πάλι ο Τίμιος Σταυρός, διότι είναι ένα παντοδύναμο σύμβολο της πίστεως μας.
Χωρίς την σταύρωση του Κυρίου δεν θα πραγματοποιούταν και η Ανάσταση. Αυτό το σύμβολο νίκης
είναι που δίνει και σε μας τους Χριστιανούς δύναμη να δεχθούμε τις δίκες μας δοκιμασίες και να τις
αντιμετωπίζουμε με υπομονή και καρτερία, έχοντας ελπίδα για την Ανάσταση.
Την δύναμη του Σταυρού για να την κατανοήσει ένας άνθρωπος, πρέπει πρώτα δεν δώσει τον
εαυτό του στο Χριστό και να υποταχθεί στο θέλημα Του. Μπορεί μάλιστα πολλές φορές να φαίνεται
αβάστακτος ο σταυρός όμως, έχοντας πίστη στον Χριστό το όφελος αποκαλύπτεται με την πάροδο
του χρόνου. Γράφει ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος: «έτσι ο σταυρός του
Κυρίου στην παρούσα ζωή έχει, όπως τον βλέπουμε, μία μορφή εξουθενωμένη, ενώ στην μέλλουσα
ακτινοβολεί την ομορφιά πολλής ευδίας και πολλής δόξας». Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει τι τον ωφελεί πνευματικά και τι χρειάζεται για να καταφέρει να κερδίσει την σωτηρία του
και για αυτό τον λόγο πολλές φορές ο Θεός μας κατευθύνει με κάποια επιφανειακά εμπόδια με
σκοπό να μας καθοδηγήσει.
Μόνο με την αυταπάρνηση του εαυτού μας και μπορούμε με την χάρη του Θεού να
καταφέρουμε την σωτηρία μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας προστάζει, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής
Μάρκος: «όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του
και ας με ακολουθήσει»(Μκ. 8:34). Είναι για πολλούς όμως σκληρά τα λόγια του Κυρίου αφού μας

τα αναφέρει ο Κύριος Εκείνος ξέρει καλύτερα και εμείς πρέπει υπακούμε. Ο σταυρός μας είναι το
μέσον της σωτηρίας μας.
Στις ημέρες μας, μικροί και μεγάλοι ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα της ζωής τους, χωρίς τον Χριστό και την Χάρη του Θεού. Ένας από αυτούς τους
τρόπους είναι τα ναρκωτικά. Βλέπουμε στην εποχή μας τα ναρκωτικά να φτάνουν σε σημείο
επιδημίας, όπως εξάλλου μας αναφέρουν οι ιδικοί. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε να
εξαπλώνεται στην κοινωνία, γίνεται διότι τα παιδιά μας στις ημέρες μας έχουν απομακρυνθεί από
την Εκκλησία και ψάχνουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.
Όταν οι άνθρωποι ψάχνουν για άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τότες
καταστρέφονται και χάνονται ψυχές. Έχουν ευθύνη οι γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους για τον
Χριστιανισμό και να φέρουν τα παιδιά στην Εκκλησία. Έχουμε ευθύνη όλοι μας σαν κοινωνία να
δώσουμε τα εφόδια στα παιδιά μας για να μεγαλώσουν με σωστές βάσεις και να γίνουν άνθρωποι
χρήσιμοι στην κοινωνία. Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και ας δώσουμε χρόνο στο Χριστό, να
καλλιεργήσει τις ψυχές των παιδιών μας. Εάν δεν εμπιστευθούμε τον Χριστό τότες ποιούς θα
εμπιστευθούμε;
Ζούμε σε μία εποχή που όλα επιτρέπονται και όλα είναι αποδεκτά. Κανένας δεν θέλει να
πάρει ευθύνες για τις πράξεις του και προτιμούν μία εικονική ελευθερία που στην ουσία είναι
υποδούλωση στον διάβολο και στην αμαρτία. Εμείς είμαστε η κοινωνία και από μας εξαρτάται πως
θέλουμε να ζούμε και σε τι κοινωνία θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας.
Ο Χριστός είναι το πρότυπο και εμείς πρέπει να Τον μιμηθούμε στην δική μας ζωή.
Σταυρώθηκε ο Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς
είναι να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό για την σωτηρία της ψυχής μας. Έρχεται το ερώτημα του
σημερινού Ευαγγελίου, «γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο
αλλά χάσει τη ζωή του; ».
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
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 of the 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
Ἑβραίους 4:14-16, 5:1-6
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε,
κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Ἀδελφοί, ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα
τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ,

κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα
μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν,
πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθʼ ὁμοιότητα,
χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ
παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν
ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.
Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος,
ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα
προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν·
μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ
πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν·
καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ,
οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ, προσφέρειν ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν,
ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ καὶ
Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν
γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλʼ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν,
Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς
καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

St. Paul's Letter to the Hebrews 4:14-16; 5:1-6

O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
BRETHREN, since we have a high priest who has
passed through the heavens, Jesus, the Son of
God, let us hold fast our confession. For we have
not a high priest who is unable to sympathize
with our weaknesses, but one who in every
respect has been tempted as we are, yet without
sin. Let us then with confidence draw near to the
throne of grace, that we may receive mercy and
find grace to help in time of need. For every high
priest chosen from among men is appointed to
act on behalf of men in relation to God, to offer
gifts and sacrifices for sins. He can deal gently
with the ignorant and wayward, since he himself
is beset with weakness. Because of this he is
bound to offer sacrifice for his own sins as well
as for those of the people. And one does not take
the honor upon himself, but he is called by God,
just as Aaron was. So also Christ did not exalt
himself to be made a high priest, but was
appointed by him who said to him, "Thou art my
Son, today I have begotten thee"; as he says also
in another place, "Thou art a priest for ever, after
the order of Melchizedek."

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, προσκληθείς από την
ηγεσία της Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, συμμετείχε
στη συνεδρίαση πρώην προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμμακεδονικής,
που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παμμακεδονικών Σπουδών στο Whitestone της Νέας
Υόρκης.
Ο σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου
για την απαράδεκτη χρήση του ονόματος της Μακεδονίας από την FYROM, που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, 12-3 μ.μ. παραπλεύρως του κτιρίου του Ο.Η.Ε.
στη Νέα Υόρκη.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος απεδέχθη την πρόσκληση των διοργανωτών να συμμετάσχει στο
συλλαλητήριο και τους διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει
σχετική κινητοποίηση από τις κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για τη συμμετοχή του
κόσμου.
Την διοργάνωση του συλλαλητηρίου έχουν αναλάβει η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής, η
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και το Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο,
που είναι τριτοβάθμια οργάνωση εθνικοτοπικών ομοσπονδιών.

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.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Λάμπρος & Αναστασία Κωνσταντινού
Αποβιώσαντες Ιερείς Κοινότητας
Μαρίας Κομπογιάννη
Άννας Κοκκόρη
Φιλλίπου Μπάρδου
Ελευθερίου Αντωνίου
Ρογίρω Αντωνίου
Αρτοκλασίες
Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας
Συλλόγου Πατμίων Ξάνθος ο Φιλικός

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Δημητρίου Παπακώστα
Αποβιώσαντες Ιερείς Κοινότητας
Αποθανόντα Μέλλη Πανευοικού Συλλόγου
Άννα Ντούρμας
Αιμιλίου Ξυκή
Κωνσταντίνας Ξυκή
Νίκη Ντούνιας
Εμμανουήλ Ντούνια
Σωφρονίου Γεωργίου
Παύλου Νεοφύτου
Μαρουδιάς Ντούρμα
Αχιλλέα Κωστή
Μαίρης Κουμόν

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 12 Μαρτίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Βραδινή Εκκλησιασμός
Απογ. Σχολ.
5:00-6:00μ.μ.
Τρίτη, 13 Μαρτίου, 2018

Νικηφόρου Κον/πολεως
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Βενεδίκτου Οσίου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Βραδυνή
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωινή

7:00 -8:30μ.μ.
8:00-10:00π.μ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 2018

Αγαπίου Μάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.
Παρασκευή, 16 Μαρτίου, 2018

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Monday March 12, 2018
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy
Afternoon school
5:00-6:00 p.m.
Tuesday, March 13, 2018

Nikiforos of C/ople
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.
Wednesday, March 14, 2018

Benedict the Righteous
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30 p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
Thursday, March 15, 2018

Agapios the Martyr
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00 -7:00 p.m.
Friday, March 16, 2018

4th SALUTATIONS

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-9:00μ.μ

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
PresanctifiedLiturgy (morning) 8:00-10:00 a.m.
4th Salutations to the Virgin Mary 7:00-9:00p.m.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Saturday, March 17, 2018

Αλεξίου Ανθρώπου του Θεού,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00 -10:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.
8:00 -10:00π.μ.

Κυριακή, 18 Μαρτίου, 2018

Δ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ(Ιωάννου Κλίμακος)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Κατανυκτικός Εσπερινός

8:00-11:00π.μ.
8:00 -11:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.

Alexios the Man of God
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

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

Sunday, March 18, 2018

4th SUNDAY OF LENT(John Climacus)

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

8:00-11:00 a.m.
8:00-11:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.

Third Sunday of the Lent
The third Sunday of Lent called "Sunday Stafroproskynisis". After the great Doxology of Matins, the Cross
is transported in a solemn procession to the center of the church and remains there throughout the rest
of the week, so at the end of each sequence is veneration of the Cross. It is worth noting that the theme of
the Cross, which dominates the hymns that Sunday, not shown in the context of pain, but of victory and
joy.
We are in the middle of Lent. On the one hand the physical and mental effort, it is systematic and
continuous, becoming our perceptible, uploading to become heavier, as fatigue more obvious. We need
help and encouragement. On the other hand, since this bear fatigue and we climb the mountain up to this
point,
we
begin
to
see
the
end
of
our
course
and
Pascha
Lent is the crucifixion of ourselves to sin.- We gain the command of Christ heard the Gospel reading this
Sunday: "whoever wants to follow me, let him deny himself take up his cross, so follow me "(Mark.8,34).
But we can not follow Christ if we do not look to the Cross that He bore to save us. His own Cross is the
one who gives meaning and strength to others. This explains the synaxarion Sunday: During the forty
days of fasting, in a way, we too crucified, deadened by passions, we have the bitterness of akidias and
fall, so it stands the honest and life-giving Cross, for our pleasure and support. It reminds us of the
passion of our Lord and comfort .. We like hikers in difficult and long road, worn out, sit for a while to
rest. With the life-giving Cross it sweetens the bitterness we feel, fasting strengthens us in our journey in
the desert until we reach the spiritual Jerusalem with His resurrection .. Because the Cross called Life
Wood and wood that is planted in Paradise, so the Fathers placed it in the middle of Lent, to remind us of
Adam's bliss and fall and to remind us that our participation in this world is no longer to die but be
instead life-giving. "
March 17 - Alexios the Man of God - Saint Alexios was born in old Rome of illustrious parents named
Euphemianus and Aglais, and at their request was joined to a young woman in marriage. However, he did
not remain with her even for one day, but fled to Edessa, where he lived for eighteen years. He returned
to Rome in the guise of a beggar and sat at the gates of his father's house, unknown to all and mocked by
his own servants. His identity was revealed only after his death by a paper that he had on his person,
which he himself had written a little before his repose. The pious Emperor Honorius honoured him with a
solemn burial. The title "Man of God" was given to him from heaven in a vision to the Bishop of Rome on
the day of the Saint's repose.
March 17 - St. Patrick the Enlightener to Ireland - Saint Patrick, the Apostle of the Irish, was seized
from his native Britain by Irish marauders when he was sixteen years old. Though the son of a deacon
and a grandson of a priest, it was not until his captivity that he sought out the Lord with his whole heart.
In his Confession, the testament he wrote towards the end of his life, he says, "After I came to Ireland every day I had to tend sheep, and many times a day I prayed - the love of God and His fear came to me
more and more, and my faith was strengthened. And my spirit was so moved that in a single day I would
say as many as a hundred prayers, and almost as many at night, and this even when I was staying in the
woods and on the mountain; and I would rise for prayer before daylight, through snow, through frost,
through rain, and I felt no harm. " After six years of slavery in Ireland, he was guided by God to make his
escape, and afterwards struggled in the monastic life at Auxerre in Gaul, under the guidance of the holy
Bishop Germanus. Many years later he was ordained bishop and sent to Ireland once again, about the
year 432, to convert the Irish to Christ. His arduous labors bore so much fruit that within seven years,
three bishops were sent from Gaul to help him shepherd his flock, "my brethren and sons whom I have
baptized in the Lord - so many thousands of people," he says in his Confession . His apostolic work was
not accomplished without much "weariness and painfulness," long journeys through difficult country,
and many perils; he says his very life was in danger twelve times. When he came to Ireland as its
enlightener, it was a pagan country; when he ended his earthly life some thirty years later, about 461, the
Faith of Christ was established in every corner.

March 16th - Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ό Θαυματουργός, ό εν Πάτμω.
Αυτός έκτισε τη Μονή στην Πάτμο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γεννήθηκε το
1020 στη Νίκαια της Βιθυνίας και ανατράφηκε από γονείς ευσεβέστατους,
και ορθόδοξους, τον Θεόδωρο και την Άννα. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν
Ιωάννης. Ή σχολική του επίδοση υπήρξε αξιοσημείωτη, και από νεαρός
ακόμα ανατράφηκε στη μοναχική ζωή. Είχε πλούτο λαμπρών
πλεονεκτημάτων και αρετών. Διότι δεν ήταν μόνο ευσεβής ψυχή, αγαθή
καρδιά, χρηστός χαρακτήρας, αλλά και δυναμικός, ευφυής, δραστήριος και
τολμηρός. Αργότερα, με συνδρομή του βασιλιά Αλεξίου του Κομνηνού (10811118), έκτισε τη Μονή στην Πάτμο, όπου και μόνασε. Άλλα οι επιδρομές των
βαρβάρων και συγκεκριμένα των Αράβων, τον ανάγκασαν να πάει στην
Εύβοια. Ή διαμονή του στην Εύβοια διήρκεσε 7-8 χρόνια, όπου και πέθανε
το 1101. Το Ιερό λείψανο του Χριστοδούλου, μετακομίστηκε αργότερα στη
Μονή της Πάτμου, όπου σώζεται μέχρι σήμερα.

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


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται
από τον πατέρα Νεκτάριο εις
Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τριτη από τις 12:00π.μ. -2:00μ.μ.
Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης,
Τετάρτη απόγευμα στις 5:00-7:00μ.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
At Saint Demetrios Cathedral
Every Tuesday from 12:00noon -2:00p.m.
every Wednesday afternoon, from 5:00- 7:00p.m.
at SS. Catherine & George Church

Μνημόσυνο Κυριακή 11 Μαρτίου
Κεκοιμημένοι Αρχιερείς & Ιερείς διακονήσαντες την Κοινότητα : 1927 - 2017
Οἱ ἄνθρωποι πού προσφέρουν καί ἐργάζονται μέ αὐταπάρνηση γιά τήν Ἐκκλησία καί
ἐπιτυγχάνουν μεγάλα κατορθώματα, δεν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό διαφήμιση καί φανφάρες.
Ὅσο ζοῦν, ἐργάζονται σιωπηρά καί δέν ἐπιζητοῦν ἀναγνωρίσεις, διότι τό ἔργο πού
προσφέρουν εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση πού γεύονται. Ὅταν ὅμως, φύγουν ἀπό
τή ζωή, χρειάζεται ἀπό ἐμᾶς τούς ὑπολοίπους νά τούς ἀποδίδουμε τήν πρέπουσα τιμή
καί εὐγνωμοσύνη.
Ἀπό τήν Κοινότητα πέρασαν πολλοί Ἱερεῖς. Στό πέρασμα τοῦ χρόνου ἔσβησαν
ἀρκετές φωτοδότριες λαμπάδες.
Πέρασαν στήν αἰωνιότητα, ἀφοῦ προηγουμένως
ἐγράφη τό ὄνομά τους στίς λαμπρές σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν
Ἀμερική.
Ἐμεῖς, μέ πολύ σεβασμό, εὐγνωμοσύνη καί θαυμασμό, τιμοῦμε τήν
προσφορά τους.
Ἀρκετοί ἀπ’αὐτούς τούς Ἱερεῖς εἶχαν ἀρχηγικές ἱκανότητες, διπλωματικές,
ὀργανωτικές καί διοικητικές ἀρετές. Ἐάν μερικοί ἐστάθησαν ἀδύναμοι, ἐδανείζοντο ἀπό
τό περίσσευμα τῶν δυνατοτέρων. Ὑπῆρχε μεγάλη ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν
δόξα τοῦ Θεοῦ.
Οἱ περισσότεροι ἐγνώριζον καλά τό καθῆκον τους καί
συνειδητοποιοῦσαν ὅτι, ἡ ἱερωσύνη δέν ἦταν θέμα ἐξουσίας, ἀλλά χρέους καί διακονίας.
Ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ἐξουσιαστής διότι εἶναι πατέρας ποιμνίου, ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ καί
οἰκονόμος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἱερύς δέν ἐπιβάλλει κυριαρχία στούς ἀνθρώπους,
ἀλλά προσπαθεῖ μόνο νά τούς ὁδηγήσῃ σέ ὁδούς σωτηρίας καί νά τούς ἀποτρέψῃ ἀπό
τό ν’ ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τῆς ἀπώλειας. Πατέρας εἶναι ὁ κληρικός, ὄχι ἄρχοντας.
Τήν συναίσθηση τοῦ λειτουργήματος αὐτοῦ, εὐτυχῶς γιά τήν Κοινοτητά μας, τή διέθεταν
οἱ πλείονες. Οἱ ἀδιάφοροι καί ἀσυνείδητοι ἦσαν ἐλάχιστοι.
Ἀκολούθως παρατίθενται τά ὀνόματα τῶν ἀποθανόντων Ἰερέων πού διακόνησαν στήν
Κοινότητα.
Ἀρχιερέας Γ. Πολυζωΐδης
Μητ. Ἰεραπόλεως
Ἀρχιερέας Φινφίνης
Μητ. Ἀνέων
Ἀρχιερέας Κοκκινάκης
Αρχ. Αγγλίας Θιατύρων
Ἀρχιμ. Δ. Τσεκουρᾶς
Αἰδεσ. Σαραντίδης
Αἰδεσ. Π. Μενεξόπουλος
Αἰδεσ. Μ. Θωμᾶς
Αἰδεσ. Ν. Άνδρεόπουλος
Αἰδεσ. Γ. Νικολαΐδης
Αἰδεσ. Ματθ. Μαρκουλῆς
Αἰδεσ. Π. Γιαλούρης
Αἰδεσ. Δημ. Φράνγος
Αἰδεσ. Χρ. Παπαχρήστου

Αἰδεσ. Κ. Πολυχρόνης
Αἰδεσ. Νικ. Παπαπέτρου
Αἰδεσ. Γ. Παπαποστόλου
Αἰδεσ. Ἰωάν. Ποῦλος
Αἰδεσ. Ν. Ἀθανασόπουλος
Αἰδεσ. Γ. Μαμαγκάκης
Αἰδεσ. Χρ. Κοντολέων
Αἰδεσ. Ὄμηρ. Π. Γκουμένης
Αἰδεσ. Ε. Παπαδόπουλος
Αἰδεσ. Ἰωάν. Σκανδάλιος
Αἰδεσ. Νικολάου Χαρβάτη
Αἰδεσ. Ἰωάν. Πάλλας
Αἰδεσ. Ἐμμ. Βασιλάκης
Αἰδεσ. Νικόλαος Ξυδιάς
Αἰδεσ. Κων/νος Ξερουχάκης

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

Fax: 718-932-5115

PERFECT PAINTING
GENERAL
CONSTRUCTION

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

perfectcontracting@aol.com

For further information,
please call the Parish Office.

929-888-0099

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

Diagnostic and Preventative Cardiology
Demetrios Georgiou, M.D., F.A.C.C., F.A.H.A.
Medical Director
Associate Clinical Professor of Medicine
Columbia University
35-03 31st Avenue • Astoria, NY 11106

Tel: 718-932-2900

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

(718) 728-8500

Trofos Care is a caregiver
referral agency specializing in Greek
language and culture.

NEED

SENIOR AIDES | NANNIES | TUTORS

A

GOOD ATTORNEY?

I handle WILLS, REAL ESTATE, BANKRUPTCY,
SMALL BUSINESS MATTERS, IMMIGRATION

www.trofoscare.com

718.786.8328

Elias Malikouzakis
23-88 24 St. Astoria, NY 11105

347.387.7652

www.Malikouzakislaw.com
EVENING &
WEEKEND

FREE
CONSULTATION

SPEAKS
GREEK

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

w w w. c r e s c e n t a p o t h e c a r y. c o m

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

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

