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Κυριακή Β’ Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο απόστολος Παύλος γράφει την προς Κορινθίους Επιστολή, να τους υπενθυμίσει πως οι
άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό για να έχουν επικοινωνία μαζί Του. Η Κόρινθος
ήταν σταυροδρόμι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τους Κορινθίους τους χαρακτήριζε η
ανηθικότητά και η απιστία τους. Χρειάστηκε να γράψει τουλάχιστον 2 γνωστές Επιστολές προς
τους Κορινθίους και πιθανόν κατά τους ερευνητές να υπήρχε ακόμα μια Επιστολή που πρέπει
να χάθηκε. Αυτό αποκαλύπτει την έννοια που είχε ο απόστολος Παύλος γενικότερα για τους
Χριστιανούς και ιδιαίτερα για την Εκκλησία εις την Κόρινθο. Έτσι, λοιπόν, αυτές οι επιστολές
προς Κορινθίους είναι πολύ διδακτικές για το σώμα της Εκκλησίας.
Στο σημερινό αποστολικό απόκομμα του απ. Παύλου στην προς Κορινθίους, γράφει κάτι
πολύ σπουδαίο: «Ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος, καθώς εἶπεν ὁ Θεός ὅτι ἑνοικήσω ἐν αὐτοῖς και
ἐμπεριπατήσω, και ἔσομαι αὐτῶν Θεός»(Β’ Κορινθίους 6:16). Τι μεγάλη τιμή που μας προσφέρει
ο Θεός να γινόμαστε εμείς οι αμαρτωλοί ναός του Θεού του ζώντος. Να έρχεται να κατοικεί
μέσα μας ο ίδιος ο Θεός. Ο σκοπός του Θεού είναι να βρεθούμε κοντά Του για να απολαύσουμε
όλα τα πλούσια τα αγαθά που έχει ετοιμάσει για όσους θέλουν. Σκοπός του ανθρώπου είναι η
αγιοσύνη. Πρέπει, λοιπόν, να αποβάλουμε την αμαρτία από την ζωή μας και να δείξουμε έργα
αγαθά. Έχουμε υποχρέωση να κατανοήσουμε την ευεργεσία του Θεού και να αγωνιζόμαστε να
γινόμαστε αντάξιοι των χαρισμάτων του Θεού.
Μέσα στην Εκκλησία κάθε φορά που οι πιστοί Χριστιανοί Κοινωνούν Σώμα και Αίμα
Χριστού, ενώνονται και γίνονται Σώμα Χριστού. Η ένωση με τον Θεό πραγματοποιείται μέσα
από τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Στο Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος γινόμαστε κάτοικοι του

Αγίου Πνεύματος, παίρνοντας το Χρίσμα του Αγίου Μύρου. Με αυτές τις δωρεές του Θεού δια
των Μυστηρίων, αναγνωρίζομε με πιο τρόπο πραγματοποιούνται τα λόγια του απ. Παύλου,
όταν αναφέρει πως ‘γινόμαστε ναός του Θεού του ζώντος’. Η Χάρις του Θεού διαπέμπει για
όλους τους ανθρώπους. Η διαφορά όμως, είναι πως ο κάθε άνθρωπος δεν δέχεται τις δωρεές με
τον ίδιο τρόπο. Για αυτό μας προστάζει ο απ. Παύλος: «Καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός
μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού»(Β’ Κορ. 7:1).
Αδελφοί μου, είναι καιρός να καταλάβουμε τα υψηλά νοήματα του Θεού, που έχουν ως
σκοπό να μας φέρουν πιο κοντά με Εκείνον. Ο καθαρισμός της σαρκός και του πνεύματος, όπως
αναφέρει ο απ. Παύλος, είναι προϋπόθεση να πλησιάσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό. Με
την Χάρη Του ο Θεός μας έχει κάνει όλους μας τέκνα Του. Ας Του επιτρέψουμε να μας
υιοθετήσει και να γίνουμε αντάξιοι αυτής της υιοθεσίας και να μην γινόμαστε άτακτα τέκνα
αδιαφορώντας για όλα τα αγαθά που μας έχει προσφέρει ο Θεός.
Αμην.
Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς 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 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.
‘Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00μ.μ. θά ἀρχίση τήν Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱερό
Καθεδρικό Ναό τού Ἁγίου Δημητρίου.
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
on Tuesdays for level 2 Greek and every Wednesday for level 1 Greek from 6:30p.m. to 8:30p.m.
Tuition for the school year 2017 - 2018 is $700.
MOMMY & ME PROGRAM Introduction to the Greek Language and Culture
Sing songs in Greek& English
Playtime and social development in a Greek Language environment
Saturdays 10:00 am to 11:30 pm
Beginning Saturday September 30th, 2017. Ages 4 and Under
St. Catherine’s Church
22-30 33rd Street, Astoria, NY 11102
Call (718) 728-1754 for more information

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν ΣΤ’31-36

Από την Β΄Επιστολή Απόστόλου Παύλου Πρὸς
Κορινθίους β' 6:16-18

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.καὶ
εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν
χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς
ἀγαπῶντας
αὐτοὺς
ἀγαπῶσι.καὶ
ἐὰν
ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς,
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ
τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν
ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;
καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν
ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς
ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ
δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ
μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου,
ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους
καὶ πονηρούς.Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες,
καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ
μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

The Reading is from Luke 6:31-36
The Lord said, "And as you wish that men
would do to you, do so to them. If you love
those who love you, what credit is that to you?
For even sinners love those who love them.
And if you do good to those who do good to
you, what credit is that to you? For even
sinners do the same. And if you lend to those
from whom you hope to receive, what credit is
that to you? Even sinners lend to sinners, to
receive as much again. But love your enemies,
and do good, and lend, expecting nothing in
return; and your reward will be great, and you
will be sons of the Most High; for he is kind to
the ungrateful and the selfish. Be merciful,
even as your Father is merciful."

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος,
καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς,
καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός,
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ
μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος,
καὶ
ἀκαθάρτου
μὴ
ἅπτεσθε·
κἀγὼ
εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα,
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ
θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας,
ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος,
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.

The Reading is from St. Paul's Second Letter
to the Corinthians 6:16-18; 7:1
Make your vows to the Lord our God and perform
them. Verse: God is known in Judah; his name is
great in Israel.
Brethren, you are the temple of the living God; as
God said, "I will live in them and move among
them, and I will be their God, and they shall be my
people. Therefore come out from them, and be
separate from them, says the Lord, and touch
nothing unclean; then I will welcome you, and I
will be a father to you, and you shall be my sons
and daughters, says the Lord Almighty."
Since we have these promises, beloved, let us
cleanse ourselves from every defilement of body
and spirit, and make holiness perfect in the fear of
God.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜνημόσLITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2017
Διονυσίου Aρειοπαγείτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

Tuesday, October 3, 2017
Dionysios The Areopagite
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2017
Πολ. Κεντρο Ιεράς Αρχ (27-09 Cresc Street)
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, October 4, 2017
Cultural Center of Arch(27-09 Cres. St.)
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Σαββάτο 7, Οκτωβρίου, 2017
Σεργίου & Βάκχου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Ἐσπερινός
6:00-7:00 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ

Saturday, October 7, 2017
Sergios & Bacchos The martyr
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Κυριακή, 8, Οκτωβρίου, 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Oρθρος καί Θεία Λειτουργία 7:30-10:30 π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

Sunday, October 8, 2017
3rd SUNDAY OF LUKE
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m
2. Divine Liturgy
10:45-12:30p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Κυριακής
Μνημόσυνα Κυριακής - Ἀγιος Δημήτριος
Νίκης Αυγουστάτου
Δέσποινα Καραμουσσιάνης
Χαρίκλειας Κυζιρίδου
Μνημόσυνα Κυριακής - Αγία Aικατερίνη
Δημητρίου Βασιάδη
Στυλιανού Μαυρογιώργη
Γεωργίου Γραμμένου
Σαββούλας Γεωργόπουλου
Μαρίας Μαλανδράνη
Οδυσσέα Κολοτούρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εορτή και Πανήγυρης
της Παναγίας της Οδηγήτριας
Κουκουζέλισσας
Προσκαλείσθε όλοι
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2017
και ώρα 8:00π.μ. στην πανηγυρική
Θεία Λειτουργία
που θα τελεσθεί
εις τον Ιερόν Ναό των
Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου
όπου βρίσκεται και η Ιερά Εικόνα
της Παναγίας της Οδηγήτριας
Κουκουζέλισσας,
(πιστό αντίγραφο της Εικόνας που βρίσκεται
στην Ιερά Μονή Μεγίστης Αγίας Λαύρας, εις το
Άγιο Όρος).

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 6:00μ.μ.
εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη
συνάντηση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής, με τον πατέρα Νεκτάριο.
(Θα τελεστεί και Αγιασμός).
BIBLE STUDY
We would like to bring to your attention that Wednesday October 4th, the first meeting, will take
place at SS. Catherine & George Church with
Fr. Nektarios at 6:00.. (An Agiasmos service will be conducted).
Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, το μήνα Οκτώβριο,
αρχίζοντας στις 7 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 7 του μηνός Οκτωβρίου).

We would like to bring to your attention that starting from October 7th 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 7th).

10 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Α ΜΕ $2990 ΤΟ ΆΤΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα Δευτέρα 15/01/18
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τελ Αβίβ στις 18.20 πτήση LY 002.
2η Ημέρα Τρίτη 16/01/18 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Άφιξη στις 11.35, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Ναζαρέτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
επίσκεψη στην Μητρόπολή Ναζαρέτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα Τετάρτη 17/01/18
ΝΑΖΑΡΕΤ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Πρωινή θεία Λειτουργία στον Ναό του Ευαγγελισμού. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της Γαλιλαίας όπου θα
επισκεφθούμε τη Σεβασμία Πατριαρχική Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ, την Κανά της Γαλιλαίας,
όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου της μετατροπής ύδατος σε οίνο, την Καπερναούμ και το Όρος των Μακαρισμών, όπου
ο Κύριος έκανε την επί του Όρους Ομιλία (καθώς και ο τόπος, όπου ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθύς με τα οποία
έφαγαν και χόρτασαν 5000 άνθρωποι). Επίσκεψη στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου ο Κύριος κάλεσε τους
πρώτους Μαθητές του στο Αποστολικό Αξίωμα και στην συνέχεια θα τελεσθεί Αγιασμός στον Ιορδάνη Ποταμό. Έπειτα καιρού
επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί περίπλους της Λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
4η Ημέρα Πέμπτη 18/01/18 ΝΑΖΑΡΕΤ-Αγιασμός Στον Ι. Ποταμό – ΙΕΡΙΧΩ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Το πρωί παρακολούθηση του Αγιασμού των Θεοφανείων στον Ιορδάνη Ποταμό. Ακολουθεί επίσκεψη στο Σαραντάριο Όρος,
τη Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, όπου βρίσκεται η Συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος και τη Μονή Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα, δείπνο διανυκτέρευση.
5η Ημέρα Παρασκευή 19/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - Εορτή Θεοφανείων
Το πρωί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την Εορτή των Θεοφανείων στον Πανάγιο Τάφο. Έπειτα θα γνωρίσουμε τα
προσκυνήματα της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων τον οίκο Αγ. Ιωακείμ και Άννης,
τη Προβατική κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και το Πραιτώριο. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Οδό του
Μαρτυρίου και θα φτάσουμε στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί ευλαβικό προσκύνημα στο Φρικτό
Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στο Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση
6η Ημέρα Σάββατο 20/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γεθσημανή (όπου βρίσκεται ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος
λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου), στο Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου), την Αγία Σιών (τόπος
όπου βρίσκεται η Πατριαρχική Σχολή, ο Τάφος του Δαυίδ, το Υπερώο και το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου
πραγματοποιήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου), στη Βηθανία (Ι. Μονή Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας). Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, ξεκούραση, Το βράδυ, για όσους επιθυμούν, θα συμμετάσχουμε σε νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο και
Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου.
7η Ημέρα Κυριακή 21/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την Ορεινή (Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου), και το
Καταμόνα (όπου βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Συμεών) και θα ακολουθήσει πανοραμικός γύρος της Νέας Πόλης της
Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
8η Ημέρα Δευτέρα 22/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου μας στην Βασιλική της Βηθλεέμ, έπειτα θα μεταβούμε
στο χωριό των Ποιμένων, την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών
Μάγων) και θα ακολουθήσει επίσκεψη με ταξί στην Ι. Μονή του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση
9η Ημέρα Τρίτη 23/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την νεκρά Θάλασσα , η οποία βρίσκεται 380 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου
και στην οποία λόγο της πυκνότητας σε αλάτι δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Μετά το μεσημέρι κατά την επιστροφή μας στα
Ιεροσόλυμα θα περάσουμε και από την περιοχή του Κουμράν, όπου το 1946 βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.
Το βράδυ δείπνο, διανυκτέρευση.
10η Ημέρα Τετάρτη 24/01/18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Μετά το πρωινό θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων για προσκύνημα και αγορές, καθώς και
περιήγηση σε διάφορα μοναστήρια όπως η Ι.Μ. Σαϊδανάγιας, η Ι.Μ. Μεγάλης Παναγιάς κ.α. το μεσημέρι, ξεκούραση . Το
απόγευμα δείπνο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου καθ΄ οδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου στη
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Λύδα. Στις 25/01/18 και ώρα 00:45π.μ. πτήση για Νέα Υόρκη.
 Ανάβαση στο όρος Θαβώρ με ταξί
Περιλαμβάνονται:
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αεροπορικά εισιτήρια (Νέα Υόρκη - Tel Aviv – Ν. Υόρκη)
 Φόροι αεροδρομίων
 Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας
 Ταξιδιωτική τσάντα
 Πρωινό και γεύμα καθημερινά ( μπουφέ )
Ελληνόφωνος αρχηγός συνοδός
 Μεταφορές από/ προς αεροδρόμια

