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Κυριακή Θ’ Λουκά

Αγαπητοί Ενορίτες,
Ο Κύριος συχνά καυτηριάζει τον πλούτο διότι, γνωρίζει ότι πολλές φορές είναι η αιτία που
αποξενώνει τον άνθρωπο από τον συνάνθρωπό του και κατά προέκταση από τον ίδιο τον Θεό. Ο
πλούτος από μόνος του δεν είναι ούτε κακός ούτε καλός, αλλά η χρήση του πλούτου είναι που
καθορίζει πως θα ωφεληθεί ή θα ζημιωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο που πολλές Ευαγγελικές
περικοπές ασχολούνται με αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του πλούτου.
Μία φορά ακόμα ο Κύριος μας ομιλεί με παραβολή για να μας διδάξει πόσο κακό κάνει ο
πλούτος διότι, εύκολα φέρνει την απληστία στον άνθρωπο, που φέρνει εν συνεχεία την
ακολασία. Το πρόβλημα ξεκινά με την σκέψη πως ο πλούτος ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που
τον έχει. Ο άνθρωπος δεν σκέπτεται πως ό,τι έχει σε αυτή την ζωή είναι δώρο, Θεού και εφόσον
είναι δώρο αυτό σημαίνει πως του έχει δοθεί και δεν του ανήκει, αλλά απλά κάνει χρήση αυτού
που του έχει δοθεί. Με αυτό το σκεπτικό όμως καλλιεργείται ο τον άνθρωπος πνευματικά να
βάζει πρώτα τον Θεό και επομένως να φροντίζει και τον συνάνθρωπό του. Όταν γίνει αυτό ο
πλούτος αποκτά νόημα και δίνεται η ευκαιρία εις τον άνθρωπο να βοηθήσει τον συνάνθρωπό
του. Ο πλούτος γίνεται το μέσον για να δοθεί χαρά σε άλλους.
Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή στην -παραβολή άφρονα πλουσίου- διηγείται ο
Κύριος, ότι, όταν ευλόγησε ο Θεός τον άφρονα πλούσιο και η καλλιέργεια της γης του
προσέφερε πολλούς καρπούς, δεν σκέφτηκε πως θα μπορούσε να βοηθήσει να φάνε και άλλοι,
αλλά σκέφτηκε να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να φτιάξει μεγαλύτερες, με ένα και μόνο
σκοπό: να μπορεί να απολαμβάνει πλούσια τα αγαθά μόνος του. Αυτή η σκέψη είναι που έφερε
την οργή του Θεού όπου του λέει, «άφρον, αυτή την νύχτα θα παραδώσεις την ζωή σου. Αυτά,
λοιπόν, που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν». Απολύτως τίποτε λοιπόν, δεν παίρνει ο άνθρωπος
μαζί του όταν έρθει η ώρα να φύγει από αυτή την ζωή. Είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίζουμε
και για την ψύχη μας, όπως φροντίζουμε και για τα επίγεια αγαθά.

Αδελφοί μου, το χρήμα έχει την δύναμη να εγκλωβίσει τον άνθρωπο όταν δεν το προσέξει.
Όταν κυριευτεί από το πάθος του πλούτου, τότες πολλές φορές ο πλούτος υποδουλώνει τον
άνθρωπο. Πρώτα αγωνίζεται να τον δημιουργήσει και μετά αγωνίζεται με ποιό θα τον
διατηρήσει ή αυξήσει. Όπως και να είναι, απορροφάται ο άνθρωπος από τις επίγειες μέριμνες. Γι’
αυτό οι Πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν πως όσα πιο πολλά έχει ο άνθρωπος τόσο πιο πολύ
αποσπάται η προσοχή του και δεν τον αφήνει να οικοδομήσει την ψυχή του πνευματικά. Ας
ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να μας φωτίζει για να μην πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου
και για λίγη καλοπέραση εδώ εις την γη, χάσουμε την επουράνια Βασιλεία.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος
21 Νοεμβρίου -Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου - Ἡ εὐσεβὴς Ἄννα σύζυγος τοῦ Ἰωακείμ, πέρασε τὴν ζωή
της χωρὶς νὰ μπορέσει νὰ τεκνοποιήσει, καθὼς ἦταν στείρα. Μαζὶ μὲ τὸν Ἰωακεὶμ προσευχόταν θερμὰ
στὸν Θεὸ νὰ τὴν ἀξιώσει νὰ φέρει στὸν κόσμο ἕνα παιδί, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἀφιέρωνε τὸ τέκνο της
σὲ Αὐτόν. Πράγματι, ὁ Πανάγαθος Θεὸς ὄχι μόνο τῆς χάρισε ἕνα παιδί, ἀλλὰ τὴν ἀξίωσε νὰ φέρει στὸν
κόσμο τὴν γυναίκα ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν Μεσσία, τὸν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅταν ἡ Παναγία ἔγινε
τριῶν χρόνων, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἡ Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείμ, κρατώντας τὴν ὑπόσχεσή τους, τὴν
ὁδήγησαν στὸ Ναὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία. Ὁ ἀρχιερέας παρέλαβε τὴν Παρθένο
Μαρία καὶ τὴν ὁδήγησε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου δὲν ἔμπαινε κανεὶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπειδὴ γνώριζε
ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ τὸ μελλοντικὸ ρόλο τῆς Ἁγίας κόρης στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ
Κυρίου. Στὰ ἐνδότερά του Ναοῦ ἡ Παρθένος Μαρία ἔμεινε δώδεκα χρόνια. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ
ἀρχάγγελος Γαβριὴλ προμήθευε τὴν Παναγία μὲ τροφὴ οὐράνια. Ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅταν
ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ Θείου Εὐαγγελισμοῦ.
November 25 - Catherine the Great Martyr of Alexandria – Saint Catherine, who was from
Alexandria, was the daughter of Constas. She was an exceedingly beautiful
maiden, most chaste, and illustrious in wealth, lineage, and learning. By her
steadfast understanding, she utterly vanquished the passionate and unbridled
soul of Maximinus, the tyrant of Alexandria. And by her eloquence, she stopped
the mouths of the so-called philosophers who had been gathered to dispute with
her. She was crowned with the crown of martyrdom in the year 305. Her holy
relics were taken by Angels to the holy mountain of Sinai, where they were
discovered many years later. The famous monastery of Saint Catherine was
originally dedicated to the Holy Transfiguration of the Lord and the Burning
Bush, but later was dedicated to Saint Catherine. According to the ancient usage,
Saints Catherine and Mercurios were celebrated on the 24th of this month,
whereas the holy Hieromartyrs Clement of Rome and Peter of Alexandria were
celebrated on the 25th. The dates of the feasts of these Saints were interchanged at the request of the
Church and Monastery of Mount Sinai, so that the festival of Saint Catherine, their patron, might be
celebrated more festively together with the Apodosis of the Feast of the Entry of the Theotokos. The
Slavic Churches, however, commemorate these Saints on their original dates.
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
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.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 12:16-21
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ
χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί
ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς
μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς
ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω
ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά
μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ
ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλα· ἀναπαύου, φάγε,
πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον,
ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ
σοῦ · ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ
θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.

9th Sunday of Luke
The Gospel According to Luke 12:16-21
The Lord said this parable: "The land of a rich
man brought forth plentifully; and he thought to
himself, 'What shall I do, for I have nowhere to
store my crops?' And he said, 'I will do this: I will
pull down my barns, and build larger ones; and
there I will store all my grain and my goods. And
I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods
laid up for many years; take your ease, eat, drink,
be merry.' But God said to him, 'Fool! This night
your soul is required of you; and the things you
have prepared, whose will they be?' So is he who
lays up treasure for himself, and is not rich
toward God."

Από την Επιστολή αποστόλου Παύλου
Πρὸς Ἐφεσίους 2:14-22
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ
Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.
Πρὸς Ἐφεσίους 2:14-22 τὸ ἀνάγνωσμα είναι απο
Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας
τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ
λύσας, τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, τὸν νόμον
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς
δύο κτίσῃ ἐν ἑαὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον,

ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς
ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ
σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ
ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν
καὶ τοῖς ἐγγύς· ὅτι διʼ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν
προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς
τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ
πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι
τοῦ θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ
συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν
κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς
κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

St. Paul's Letter to the Ephesians 2:14-22
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, Christ is our peace, who has made us
both one, and has broken down the dividing wall
of hostility, by abolishing in his flesh the law of
commandments and ordinances, that he might
create in himself one new man in place of the
two, so making peace, and might reconcile us
both to God in one body through the cross,
thereby bringing the hostility to an end. And he
came and preached peace to you who were far
off and peace to those who were near; for
through him we both have access in one Spirit to
the Father. So then you are no longer strangers
and sojourners, but you are fellow citizens with
the saints and members of the household of God,
built upon the foundation of the apostles and
prophets, Christ Jesus himself being the
cornerstone, in whom the whole structure is
joined together and grows into a holy temple in
the Lord; in whom you also are built into it for a
dwelling place of God in the Spirit.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, 2017

Monday, Νοvember 20, 2017

Γρηγορίου Δεκαπολίτου

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ἑσπερινός

8:00-10:00 π.μ.
7:00-8:00μ.μ.

Gregory of Dekapolis
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo

8:00-10:00a.m.

SAINT DEMETRIOS
Vespers

7:00-8:00p.m

Tuesday, Νοvember 21, 2017,

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, 2017

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Παράκληση στα Αγγλικά
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

8:00-10:30 π.μ.
6:30μ.μ.
8:00-10:30 π.μ.

The Entrance of the Theotokos in the Temple

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Paraklisis in English
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-10:30 a.m.
6:30p.m.
8:00-10:30 a.m.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, 2017,
Αρχίπου, Φιλήμονος, Ονησίμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ. Λειτ. για τα παιδιά του Σχολείο8:30-10:30π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, Νοvember 22, 2017
Philemon, Archippos the Apostles
SAINT DEMETRIOS
Divine Liturgy for the school 8:30-10:30 a.m.
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 2017

Thursday, Νοvember 23, 2017,

Αμφιλοχίου, Γρηγορίου

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον

8:00 -10:00 π.μ.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, 2017,

Κλημέντος Ρώμης
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00π.μ
Mέγας Αρχιερατικός Εσπερινός 7:00-8:30 μ.μ.
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου αρχιεπ.
Αμερικής κ.κ. Δημητρίου
Σαββάτο 25, Νοεμβρίου, 2017,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πανηγ. Αρχιερατική Θεία Λειτ. 8:00-11:30 π.μ.
προεξάρχοντος Θεοφιλ. Επισκ. Μηδείας κ.
Αποστόλου
Κυριακή, 26, Νοεμβρίου, 2017,

ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-11:00π.μ.

Amphilochios, Gregory

SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo

8:00-10:00 a.m.

Friday, Νοvember 24, 2017,

Clement of Rome

SAINT CATHERINE

Sarantalitourgo
Great Vespers
His Eminence
America Presiding

8:00-10:00 a.m.
7:00-8:30p.m.
Archbishop Demetrios of

Saturday, Νοvember 25, 2017,
CATHERINE THE GREAT
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m
SAINT CATHERINE
Festal Divine Liturgy
8:00-11:30 a.m.
His Grace Bishop Apostolos of Medeia Presiding
Sunday, November 26, 2017,
13th SUN.OF LUKE,
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Ἀγιος Δημήτριος
Νικολάου Καμμά
Κωνσταντίνου Ρούσσου
Αναστασίας Μπάζα
Δημητρίου Μπάζα
Γεωργίου Γαλάνη
Αρχοντούλας Μανδρώζου
Μαρίας Χατζηκωνσταντή
Σπυρίδων Κοσμίδη
Αριστοτέλη & Χριστίνας Κοσμίδη
Βρυώνης Βρυωνίδης

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνης
Μάνθου Ιωάννου
Γεωργίου Δαρουκάκη
Συλλόγου Αμοργού
Αθηνάς Κοκκινάκη
Αικατερίνης Σάβλα
Αγγελικής Χαραλαμποπούλου
Σπύρου Σπύρου
Παναγιώτου Χαρτοφίλη
Αρτοκλασία
Συλλόγου Αμοργού

Η Μεγαλώνυμος Κοινότης Αστόριας προσκαλεί
άπασαν
την φιλόθεο Ομογένειαν
εις την εορτήν και λαμπράν
Πανήγυριν
της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΗΣ
ΠΑΝΣΟΦΟΥ
εις τον εορτάζοντα φερώνυμον Ιερόν Ναόν της
(22-30 33rd Street, Astoria, NY 11105)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στις 7:00 μ.μ.
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. κ. Δημητρίου
και περιφορά της Αγίας Eικόνος

Σαββάτο 25 Νοεμβρίου 2017
Όρθρος 8:00 π.μ. και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 9:15 π.μ.
προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μηδείας κ. Απόστολου
Τους πανηγυρικούς ύμνους θα ψάλλουν οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες της κοινότητάς μας
Μετά το πέρας του Εσπερινού καθώς και της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας
η Φιλόπτωχος Αδελφότης μας η οποία και φέρει το όνομα της Αγίας Αικατερίνης
θα προσφέρει το ανάλογο κέρασμα.

Thanksgiving Food Drive for the Needy Canned and
Packaged (non-perishable)
Please bring a can of food
(string beans, yams, sweet
potatoes, corn, cranberry
sauce) or some packaged
non-perishable food (like
stuffing mix, pasta, mashed
potatoes mix, or dinner rolls).
Bring your donations to the
St. Demetrios Church Hall
until Tuesday November 21st. If you'd like to donate a turkey you can
bring a frozen Turkey or donate $20 towards the purchase of one. If you
know a family from the Community "in need" let the Clergy know and we
will discreetly bring them a "take home" Thanksgiving Feast. Our Youth
will be assembling everything on Tuesday evening for Wednesday
distribution. Let's share our abundant blessings with those less fortunate!

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.


