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ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Αγαπητοί αδελφοί.
Μέσα στον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στις 21 του μήνα, εορτάζουμε την Θεομητορική εορτή των
«Εισοδίων της Θεοτόκου» στο ναό. Ονομάζουμε αυτή την εορτή Θεομητορική, διότι αναφέρεται στο
πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας που την ονομάζουμε και «Θεοτόκο» και είναι Μητέρα του Θεού. Οι
εορτές μέσα στην Εκκλησιαστική παράδοση έχουν ως σκοπό να μας θυμίζουν κάποια γεγονότα για να
είναι διδακτικά στην πνευματική μας πορεία. Η Παναγία είναι ένα πρόσωπο που έχει σπουδαίο ρόλο
στην πίστη μας, διότι συνδέεται με το Σωτήρα Χριστό.
Όσο και να επαινούμε την Παναγία, δεν θα είναι αρκετό για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας
προς το πρόσωπο της. Όμως αναγνωρίζουμε πως στην ανατροφή της έπαιξαν σπουδαίο ρόλο οι γονείς
της Ιωακείμ και Άννα.
Η οικογένεια παίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ζωή του παιδιού. Έτσι και με τους γονείς της
Παναγίας, η πίστη τους, η προσευχή και η ψυχική καλλιέργειά των, έδωσαν τις κατευθυντήριες γραμμές
στην μονάκριβη κόρη τους.
Η γέννηση της Παναγίας πραγματοποιήθηκε από γονείς σε περασμένη ηλικία που οποίοι ήταν πολύ
πιστοί στο Θεό. Ο Θεός για να δείξει πως το παιδί που θα τους έδινε ήταν πράγματι «δώρο Θεού», τους
έδωσε την Παναγία, ενώ αυτοί ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία.
Όταν ο Ιωακείμ και Άννα απέκτησαν τη Μαρία, έγιναν ακόμη πιο θερμοί στη πίστη
τους! Συνειδητοποιούμε αυτό το γεγονός σε αυτή την εορτή των Εισοδίων. Αναμενόμενο θα ήταν το να
τη κρατήσουν στο σπίτι να τη χαρούν, αφού εκπληρώθηκε η επιθυμία τους μετά από τόσα χρόνια
προσευχής. Όμως, βλέπουμε κάτι άλλο να γίνεται, να προσφέρουν το τρίχρονο κοριτσάκι στο ναό του
Κυρίου χωρίς να σκεφτούν πώς θα ζήσει το παιδί. Έδειξαν τελεία εμπιστοσύνη και πίστη εις το Θεό πως
θα φρόντιζε για τη κόρη τους.
Ο Ιωακείμ και Άννα δεν είναι ένα τυχαίο ζευγάρι αλλά άγιοι άνθρωποι που προετοίμασαν το παιδί τους
μέσα από τις δικές τους προσευχές. Η εγκυμοσύνη της ‘Αννας ήταν πράγματι καρπός προσευχής.
Η φρόνηση των γονέων συνεχίστηκε και στο ευλογημένο τέκνο τους. Μπορεί να ήταν μόνο τριών
χρονών η Παναγία, όμως και αυτή υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και των γονέων και έμεινε στο Ιερό
ναό για σχεδόν 12 χρόνια!

Μπήκε στο Ιερό τμήμα του Ναού όπου πήγαιναν οι Ιερείς μία φορά το χρόνο. Εκεί τρεφόταν από θεία
τροφή όπως ο λαός του Ισραήλ στην έρημο για 40 χρόνια. Μεγάλωνε η Παναγία με υπακοή στον Θεό
καλλιεργώντας την δική της πίστη. Τα δώδεκα χρόνια στο Ιερό βήμα δέχθηκε την Χάρη του Θεού επάνω
της οικειοθελώς. Ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανένα τίποτε, απλά περιμένει μόνοι μας να αποδεχτούμε την
Χάρη Του που δίνεται πλουσιοπάροχα σε όλους όσοι την επιζητούν και προσπαθούν.
Κάποιοι άπιστοι λένε πως αφού ο Θεός έφτιαξε την Παναγία, ήταν επόμενο να γίνει
αγιασμένη. Λάθος λογική είναι αυτή, διότι και στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός δεν παραβίασε το
αυτεξούσιο της, αλλά η ίδια με τον δικό της κόπο δέχτηκε το Θεό και καλλιέργησε πνευματικά τον εαυτό
της. Πραγματοποίησε μέσα της αυτό που δεν κατάφερε η Εύα όταν ήταν στο Παράδεισο. Για αυτό
ονομάζεται η Παναγία και ως «δεύτερη Εύα», διότι εκπλήρωσε μέσα της τον σκοπό του Θεού στον
άνθρωπο, τον καθαγιασμό. Έγινε ο «καθαρότατος ναός του σωτήρος», όπως ψάλλουμε στο κοντάκια
της ημέρας. Η Παναγία μας έγινε «δοχείο Χάριτος» για να είναι αντάξια να δεχθεί μέσα της τον Σωτήρα
Χριστό.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΒ’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 πολλά· 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.

The Reading is from 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." As he said these things, he cried
out: "He who has ears to hear, let him hear."

Απο την επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας 6:11-18
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα
τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν
σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι,
μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ
διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ
νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς
περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ
καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ
μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ· διʼ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ
τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή
τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη

ἐπʼ αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ
θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω·
ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ
σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν,
ἀδελφοί. Ἀμήν.

St. Paul's Letter to the Galatians 6:11-18

You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has
failed.
BRETHREN, see with what large letters I am
writing to you with my own hand. It is those who
want to make a good showing in the flesh that
would compel you to be circumcised, and only in
order that they may not be persecuted for the
cross of Christ. For even those who receive
circumcision do not themselves keep the law, but
they desire to have you circumcised that they
may glory in your flesh. But far be it from me to
glory except in the cross of our Lord Jesus Christ,
by which the world has been crucified to me, and
I to the world. For neither circumcision counts
for anything, nor uncircumcision, but a new
creation. Peace and mercy be upon all who walk
by this rule, upon the Israel of God. Henceforth
let no man trouble me; for I bear on my body the
marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus
Christ be with your spirit, brethren. Amen.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Αγια Aικατερίνη
Μάνθος Ιωάννου
Μαρίας Ντιλούβιο
Βασίλειος Πυροβολικός
Σπύρος Σπύρου
Παναγιωτη Χαρτοφίλη
Θεοφάνης Λουκάτσος
Σύλλογος Αμοργός
Αρτοκλασία
Σύλλογος Αμοργός
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Στυλιανού Βλαχοχρήστου
Κωνσταντίνου Ρούσσου
Ειρήνη Χρυστομόγλου
Αλεξάνδρας Κωστέα
Γιαννούλας Μπέκα
Μαρίας Χατζηκωνσταντή
Αρτοκλασία
Σύλλογου Νισυρίων "Χαραυγή"

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Κυριακή, 20, Νοεμβρίου, 2016
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ἑσπερινός
7:00-8:00μ.μ.

Sunday, November 20, 2016
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Vespers
7:00-8:00 p.m.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 2016
Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

Monday, Νοvember 21, 2016
The Εntrance of the Theotokos in the Temple
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Orthros and Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, 2016
Αρχίππου, Φιλήμονος, Ονησίμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.

Tuesday, Νοvember 22, 2016
Archippus, Philemon, Onesimos
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2016
Αμφιλοχίου, Γρηγορίου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολική Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
8:00 -10:00 π.μ.

Wednesday, Νοvember 23, 2016
Amphilochios, Gregory
SAINT DEMETRIOS
School Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου, 2016
Κλημέντος Ρώμης
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
8:00 -10:00 π.μ..
Mέγας Εσπερινός
7:00-9:00 μ.μ.
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, 2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πανυγηρική Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ
Σαββάτο 26, Νοεμβρίου, 2016
Στυλιανού, Νίκωνος του <<Μετανοείτε>>
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Ἑσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ
Κυριακή, 27, Νοεμβρίου, 2016
ΙΓ’ΛΟΥΚΑ Ιακώβου του Πέρσου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00π.μ.

Thursday, Νοvember 24, 2016
Clement of Rome
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.
Great Vespers
7:00-9:00p.m
Friday, Νοvember 25, 2016
CATHERINE THE GREAT
SAINT DEMETRIOS
Orthros and Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m
SAINT CATHERINE
Festal Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Saturday, Νοvember 26, 2016
Stylianou, Nikon
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.
Sunday, November 27, 2016
13th SUNDAY OF LUKE Iakovos the Persian
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

ST DEMETRIOS CATHEDRAL PHILOPTOHOS
“ST CATHERINE”
INVITES YOU TO OUR ANNUAL

CHRISTMAS PARTY
ON SATURDAY, DECEMBER 17, 2016
12 NOON AT Don Coqui
28-18 31st St, Astoria, NY

For Reservations please call:
Maroula Frousios: 718-721-8453
Please make reservations early space is limited,
Donation : $45.00
November 21 - The Entrance of the Theotokos into the Temple According to the tradition of the
Church, the Theotokos was brought to the Temple at three years of age, where she was consecrated to
God and spent her days until she was fourteen or fifteen years old. Then, as a mature maiden, by the
common counsel of the priests (since her parents had reposed some three years before), she was
betrothed to Joseph.
November 22 -Archippus the Apostles,Philemon the Apostle & his wife, Apphia, Onesimos the
Disciple of Paul - Philemon, who was from Colossae, a city of Phrygia, was a man both wealthy and
noble. Apphia was his wife. Archippus became Bishop of the Church in Colossae. All three were disciples
of the Apostle Paul. Onesimos, who was formerly an unbeliever and slave of Philemon, stole certain of his
vessels and fled to Rome. However, on finding him there, the Apostle Paul guided him onto the path of
virtue and the knowledge of the truth, and sent him back to his master Philemon, to whom he wrote an
epistle (this is one of the fourteen epistles of Saint Paul). In this epistle, Paul commended Onesimos to his
master and reconciled the two. Onesimos was later made a bishop. In Greece he is honored as the patron
Saint of the imprisoned. All these Saints received their end by martyrdom, when they were stoned to
death by the idolaters. Saint Onesimos is also commemorated on February 15.

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.

Ἡμέρες εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστιῶν
Εὐχές ἀπό ὅλους μας ἀκούγονται αὐτές τίς ἡμέρες, εὐχές καί εὐχαριστίες ἀπό πολλούς συνειδητά
καί ἀπό ἄλλους ἀσυνείδητα. Εὐχές μέ περιεχόμενο κυρίως διασκεδαστικό, μέ δύο-τρεῖς ἡμέρες
ἀργίας. Νά ἔχουμε καλές ἡμέρες τῶν εὐχαριστιῶν. Ναι! Καλές εἶναι οἱ εὐχές αὐτές, νά μᾶς
θυμίζουν πώς πρέπει νά εὐγνωμονοῦμε καί νά εὐχαριστοῦμε τούς εὐεργέτες μας, τούς γονεῖς μας
καί ἰδιαίτερα τούς συντρόφους μας. Πρό πάντων ὅμως τόν Θεό, πού ἐξ ἄλλου, αὐτή ἦταν καί ἡ
ἰδέα τῶν πρωτοπόρων μεταναστῶν στή Νέα αὐτή χώρα.
Καί ἐμεῖς γιορτάζουμε τή γιορτή αὐτή, ὅπως καί ἄλλοι πολλοί. Ἐμεῖς ὅμως, νά μήν εἴμαστε
βιαστικοί καί δέν προφταίνουμε νά δείξουμε στή πράξη καί σοβαρά τά καθήκοντά μας καί
ὑποχρεώσεις. Ἡ συμπεριφορά μας νά ἔχη ἰδιαίτερο σεβασμό καί τιμή στούς εὐεργέτες μας, πού
ὁπωσδήποτε εἶναι οἱ γονεῖς μας, ἴσως οἱ συγγενεῖς μας, οἱ ἐργοδότες, οἱ ἀδελφοί μας, ἤ ἀκόμη καί
οἱ φίλοι μας. Μήπως χρειάζεται νά ποῦμε εὐχαριστῶ σέ κάποιον δάσκαλο, σέ κάποιο γείτονα, σέ
κάποιο γιατρό, εἴτε σέ κάποιον Ἱερέα; Πρό πάντων ὅλων, τόν Θεό.
Δυστυχῶς ὅμως, τά πράγματα, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, δείχνουν πώς ὅλη ἡ δύναμη καί εὐκαιρία τῆς
γιορτῆς, ἐξαντλεῖται καί ξοδεύονται σέ φαγοπότι καί ἀνάπαυλα. Εἴμαστε βιαστικοί καί
βλέπουμε ἀσήμαντες τίς ὑποχρεώσεις μας. Βεβαίως, δέν ζήσαμε μόνοι μας, δέν μεγαλώσαμε
χωρίς τήν βοήθεια καί συμπαράσταση πολλῶν. Καιρός νά σκεφτοῦμε ὅλους, περισσότερο τόν
Θεό. Ὁ Θεός βραβεύει τόν εὐγνώμονα.
+ Πρωτ. π. Ἰωάννης Κ. Ἀντωνόπουλος,


GOYA Thanksgiving
Food Drive for the
Homeless and Needy Canned and Packaged: We will
donate this food thru City
Harvest for the homeless in our
own back yard!
Please bring a can of food
(Yams, sweet potatoes, string
beans, corn, peas, carrots) or a
box/bag of non-perishable food
(stuffing, mashed potatoes,
dinner rolls) thru Tuesday
November 22nd to Goya Night
or to the Church office (Fr.
Anastasios). We will be
assembling up in the gym 30
boxes of a Turkey Dinner with
all the trimmings. Monetary
contributions of any amount
are welcome as well. Please
contribute in any way you can
to help make the less fortunate
enjoy this feast of Thanksgiving
and bring happiness and joy to
their families! You will be glad
you did!
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.

