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ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Β' Κυριακή Νηστειών - Γρηγόριος Παλαμάς Αγαπητοί Χριστιανοί,
Η Β' Κυριακή των Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο
θεολόγο και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας και Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Αγ. Γρηγόριο τον Παλαμά,
Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Έζησε στον ιδ' αιώνα και ο ζήλος του για τον μοναχισμό, τον όδευσε
να πάει και να ασκήσει εις το Άγιο Όρος. Για είκοσι -τρία ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε με προσευχή,
μελέτη και ασκητικούς αγώνες.
Στην εποχή του αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια αιρετική σχολαστική θεολογία παρμένη
από την Δύση. Αντέκρουσε τον αιρετικό θεολόγο Βαρλαάμ ο οποίος θεωρούσε τις ενέργειες του
Θεού ήταν κτιστές ενέργειες, διαφέροντας από την ουσία του Θεού. Ως ένα παράδειγμα, ο Βαρλαάμ
δίδασκε την αιρετική θέση πως το Θαβώριον φως τη Μεταμορφώσεως ήταν κτιστό. Ο Άγιος
Γρηγόριος επεσήμανε πως το φως, της Μεταμορφώσεως ήταν το άκτιστο φως πηγάζοντας από τις
Ενέργειες του Θεού. Η μέθεξη του ανθρώπου με τον Θεό πραγματοποιείται από τις άκτιστες
ενέργειες του Θεού. Εμείς δεν συμμετέχουμε στην ουσία του Θεού, αλλά στις άκτιστες ενέργειες του
Θεού.
Οι αιρετικοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πως οι ησυχαστές του Αγίου όρους μέσω της
"νοεράς προσευχής" μπορούσαν να ζήσουν την εμπειρία του άκτιστου φωτός. Δεν μπορούσαν να
καταλάβουν οι φτωχοί τω πνεύματι πως με την καθαρή προσευχή οι μοναχοί κατάφερναν να ζουν
την Χάρη του Θεού. Ένα απόσπασμα της διδασκαλίας του Αγ. Γρηγορίου αναφέρει: "Όπως ο ήλιος
δια της αυτής ακτίνος και φωτίζει και θερμαίνει και αναπτύσσει και αυξάνει και ζωογονεί, ούτω και
ο Θεός ενεργεί πάντα με μίαν μόνον ενέργειαν"(Περί Θείων Ενεργειών(7.24)).
Αδελφοί μου, ανάφερα λίγα λόγια για την Θεολογία για την οποία ασχολήθηκαν οι Πατέρες
της Εκκλησίας για να πάρουμε μια γεύση από τα γεγονότα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Μπορεί να
ακούγονται ασήμαντα για τον απλό το κόσμο όμως, η Θεολογία της Εκκλησίας μας είναι αυτή που
μας προστατεύει από τους αιρετικούς. Το βασικό σημείο όλου αυτού του θέματος ήταν η
προσευχή. Μην ξεχνάμε ποτέ πως για μας τους Χριστιανούς η προσευχή είναι το μέσο δια του

οποίου πλησιάζουμε τον Θεό στην ζωή μας. Χωρίς την προσευχή δεν μπορούμε να ανέβουμε
πνευματικά και να κατανοήσουμε τον Θεό. Όταν δώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό τότε μόνο θα
μπορέσουμε να απολαύσουμε τους καρπούς της Χάριτος του Θεού.
Ο ίδιος ο Θεός είναι το φως του κόσμου τούτου και όσοι μένουν απομακρυσμένοι από το Θεό
ζουν στο σκοτάδι. Εάν θέλουμε όντως να ζήσουμε την δόξα του Θεού, πρέπει να αρχίσουμε να
αφιερώνουμε χρόνο στην ησυχία της ψυχής και της προσευχής. Η μέθεξη του ανθρώπου με τον Θεό
γίνεται μόνο δια μέσου της καθαρής προσευχής. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Κυριακής που
μας προβάλει η Εκκλησία. Ας αφήσουμε την θεωρία και ας ξεκινήσουμε την πράξη, διότι όπως λέει η
παροιμία του λαού μας, τα λόγια είναι φτώχια.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

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.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
At Saint Demetrios Cathedral
Every Tuesday from 12:00noon -2:00p.m.

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.

Κυριακή Γρηγορίου Παλαμά
Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς
Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς
οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε
μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ
ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς
αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ
τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ
διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν,
καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ
παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον,
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν
γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ
βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ
εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ
πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται
ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ
ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι
ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ
τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ
λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ
ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων,
ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν
λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Sunday of St. Gregory Palamas
The Gospel According to Mark 2:1-12
At that time, Jesus entered Capernaum and it was
reported that he was at home. And many were
gathered together, so that there was no longer
room for them, not even about the door; and he
was preaching the word to them. And they came,
bringing to him a paralytic carried by four men.
And when they could not get near him because of
the crowd, they removed the roof above him; and
when they had made an opening, they let down
the pallet on which the paralytic lay. And when
Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My
son, your sins are forgiven." Now some of the
scribes were sitting there, questioning in their
hearts, "Why does this man speak thus? It is a
blasphemy! Who can forgive sins but God alone?"

And immediately Jesus, perceiving in his spirit
that they thus questioned within themselves,
said to them, "Why do you question thus in your
hearts? Which is easier, to say to the paralytic,
'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up
your pallet and walk? But that you may know
that the Son of man has authority on earth to
forgive sins"-he said to the paralytic-"I say to
you, rise, take up your pallet and go home." And
he rose, and immediately took up the pallet and
went out before them all; so that they were all
amazed and glorified God, saying, "We never saw
anything like this!"

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε,
κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ
ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς
ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον
ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς
εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ
τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν
μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ
πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ
τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς
ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ
ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ
πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον
μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα
τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν
ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3
O Lord, save your people and bless your
inheritance. Verse: To you, O Lord, I have cried, O
my God.
"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the
earth in the beginning, and the heavens are the

work of thy hands; they will perish, but thou
remainest; they will all grow old like a garment,
like a mantle thou wilt roll them up, and they will
be changed. But thou art the same, and thy years
will never end." But to what angel has he ever
said, "Sit at my right hand, till I make thy
enemies a stool for thy feet?" Are they not all
ministering spirits sent forth to serve, for the
sake of those who are to obtain salvation?

Therefore we must pay closer attention to what
we have heard, lest we drift away from it. For if
the message declared by angels was valid and
every transgression or disobedience received a
just retribution, how shall we escape if we
neglect such a great salvation? It was declared at
first by the Lord, and it was attested to us by
those who heard him.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Αυτή την Κυριακή 4 Μαρτίου εις τον Ιερόν Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα
τελεστεί μνημόσυνων υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μεγάλων ευεργετών και
των προέδρων της Κοινότητος μας που προσέφεραν οικονομικά για την δημιουργία
και την περεταίρω πρόοδο και προβολή της Κοινότητος μας
Μεγάλοι ευεργέτες
Πέτρου Γ. Πατρίδη,
Σταύρου Νιάρχου
Πέτρου Χ. Σαραντάκου,
Γεωργίου Ανδρέα
Κεκοιμημένοι Πρόεδροι
Αλεξάνδρου Γκούτα
Γεωργίου Πάνου
Ιατρού Χρήστου Βοζή
Μιχαήλ Λαχανά
Αντωνίου Κοντολέων
Δημητρίου Στάθη
Κων/νου Πάππα,
Γεωργίου Λάμπρινού
Γεωργίου Ρόδη
Δημητρίου Θεοφάνους
Κυριάκου Μάνου
Νικ. Αλτομεριάνος
Ιωάννου Κιάμου
Γεωργίου Λαμπρινού
Κων/νου Χατζινάκη
Νικολάου Διμότση
Θεοδώρου Δημητρίου
Νικολάου Στάικου
Νικολάου Γιατράκης
Νικολάου Τσιάμη
Νικολάου Διμότση
Θεοδώρου Θεοδώρου
Θεοδώρου Μίλλερ
Γεωργίου Μίρρου
Νικ. Παπαδοπούλου
Μιχαήλ Κατού
Κώστα Κωστίδη
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Ευτυχίας Αντωνάτου
Γεωργίου Τσιτουρίδη
Μεγάλοι ευεργέτες Κεκοιμημένοι Πρόεδροι
Μαρίας Γεράκη
Ιωάννου Σταματάκου
Ευαγγελίας Μπαμπούση
Παναγιώτου & Χρήστου Αρτεμίου

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη
Μεγάλοι ευεργέτες Κεκοιμημένοι Πρόεδροι
Αρτοκλασία
Συλλόγου Επιδαύρου Λιμηράς

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 4 Μαρτίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, March 4, 2018
SAINT CATHERINE
Vespers of Contrition

6:00-7:00 p.m.

Δευτέρα, 5 Μαρτίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Monday, March 5, 2018
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00 -7:00p.m.

Τρίτη, 6 Μαρτίου, 2018
Των εν Αμοριω 42 Μαρτυρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Tuesday, March 6, 2018
42 martyrs of Amorion
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00 -7:00p.m.

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018
Λαυρεντίου Μεγάρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Πρωινή
8:00-10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00 -8:30μ.μ.

Wednesday, March 7, 2018
Lavrentios of Megara
SAINT DEMETRIOS
PresanctifiedLiturgy (morning) 8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE-Cultural Center of Arch.
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30 p.m.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου, 2018
Θεοφύλακτου του Νικομήδειας,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Thursday, March 8, 2018
Theophylaktos of Nicomedea
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00 -7:00 p.m.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου, 2018
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,
Των Αγίων 40 Μαρτύρων εν Σεβαστεία
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-8:30μ.μ

Friday, March 9, 2018
3rd SALUTATIONS,
40 Holy Martyrs of Sebastia
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
PresanctifiedLiturgy (morning) 8:00-10:00 a.m.
3rd Salutations
7:00-8:30p.m.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018
Κοδράτου Αναστασίας Αλεξανδρείας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.

Saturday, March 10, 2018
Kodratos Anastasia of Alexandria
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00 -10:00 a.m

Κυριακή, 11 Μαρτίου, 2018
Γ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ(Σταυροπροσκηνήσεως)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -11:00π.μ.
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -11:00π.μ.

Sunday, March 11, 2018
3rd SUNDAY OF LENT
(Sunday of the Holy Cross)
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers of Contrition
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.





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

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


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.

Youth and Community News: Our Goya went Ice Skating this past Tuesday and our Youth
along with our students of Sunday School participated in the procession of the Icons this past
Sunday of Orthodoxy. Our Joy and Goya teams will be starting our Basketball playoffs, visit the
DAD GOBL web site for times and locations. Upcoming events include an Evening PreSanctified Liturgy at Holy Trinity in NYC, making "lazarakia" and Palms along with the Youth
Liturgy on Holy Saturday followed by our Easter egg hunt. Wishing all a continued Blessed
Great Lent.
Sunday of the Paralytic and Gregory Palamas: Today's Gospel (Mark 2:1-12) - this passage is read on
the Second Sunday of Great Lent. It reminds us to help one another to come close to His Church and His
word as the 4 faithful who assisted the Paralytic. Only by coming to Christ and His Church can we be
healed spiritually by the One who alone can forgive sins. Our sins make us "paralytics" as well since we
are bound by them like chains. Thru repentance, prayer, fasting and confession we can become healed
from this spiritual paralysis.
Sin: the greatest evil
“Dear Readers, we are created by God, and only in Him do we find the paramount bliss for which our
heart is constantly yearning. Nothing other than God can make our souls happy! Give man everything
which he desires. He will enjoy it for a while. Afterwards, however, he will become indifferent to it,
because he feels that something else - much more elevated - is missing.”

March 4 - St. Gregory of Palamas - This divine Father, who was from Asia Minor, was from childhood
reared in the royal court of Constantinople, where he was instructed in both religious and secular
wisdom. Later, while still a youth, he left the imperial court and struggled in asceticism on Mount Athos,
and in the Skete at Beroea. He spent some time in Thessalonica being treated for an illness that came
from his harsh manner of life. He was present in Constantinople at the Council that was convened in 1341
against Barlaam of Calabria, and at the Council of 1347 against Akindynos, who was of like mind with
Barlaam; Barlaam and Acindynus claimed that the grace of God is created. At both these Councils, the
Saint contended courageously for the true dogmas of the Church of Christ, teaching in particular that
divine grace is not created, but is the uncreated energies of God which are poured forth throughout
creation: otherwise it would be impossible, if grace were created, for man to have genuine communion
with the uncreated God. In 1347 he was appointed Metropolitan of Thessalonica. He tended his flock in
an apostolic manner for some twelve years, and wrote many books and treatises on the most exalted
doctrines of our Faith; and having lived for a total of sixty-three years, he reposed in the Lord in 1359. His
holy relics are kept in the Cathedral of Thessalonica. A full service was composed for his feast day by the
Patriarch Philotheus in 1368, when it was established that his feast be celebrated on this day. Since
works without right faith avail nothing, we set Orthodoxy of faith as the foundation of all that we
accomplish during the Fast, by celebrating the Triumph of Orthodoxy the Sunday before, and the great
defender of the teachings of the holy Fathers today.
March 5 - Conon the GardenerThis saint lived during the reign of emperor Decius in 251. He came from
the town of Nazareth. He left his hometown and went to the city of Mandron, in the province of
Pamphylia. There he stayed at a place called Karmela or Karmena cultivating a garden which he used to
water and plant with various vegetables. From this garden he obtained what is necessary for life. He had
such an upright and simple mind that, when he met those who wished to arrest him and saw that they
greeted him, he also greeted in return from the bottom of his soul and heart. When they told him that
governor Publius called the saint to go to him, the saint answered with simplicity: "What does the
governor need me, since I am a Christian? Let him call those who think the way he does and have the
same religion with him." So, the blessed man was tied and brought to the governor, who tried to move
him to sacrifice to the idols. But the saint sighed from the bottom of his heart, cursed the tyrant and
confirmed his faith in Christ with his confession, saying that it is not possible to be moved from it even
though he might be tortured cruelly. So, for this reason they nailed his feet and made the saint run in
front of the governor's coach. But the saint fainted in the street. Having fallen on his knees, he prayed and,
thus, he commended his holy soul to the hands of God.
March 6 -Μνήμη Εὑρέσεως Τιμίου Σταυροῦ μετὰ τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης
Ἡ Ἁγία Ἑλένη (247 – 328 μ.Χ.), μητέρα τοῦ πρώτου Χριστινανοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Α’ τοῦ
Μεγάλου (280/288 – 337 μ.Χ.), τὸ ἔτος 326 μ.Χ. πῆγε στὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπου «μὲ μέγαν κόπον καὶ πολλὴν
ἔξοδον καὶ φοβερίσματα ηὗρεν τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ τοὺς ἄλλους δύο σταυροὺς τῶν λῃστῶν», ὅπως
γράφει ὁ Κύπριος Χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιρᾶς. Κατὰ τὴν παράδοση, ὕστερα ἀπὸ τὴν πληροφορία
κάποιου Ἑβραίου, μὲ τὸ ὄνομα Ἰούδας, ὑποδείχθηκε ἡ θέση ὅπου ἔγινε ἡ ἀνασκαφή, κατὰ τὴν ὁποία
βρέθηκαν τρεῖς σταυροί, ἤτοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν δύο λῃστῶν. Ἐπειδή, ὅμως, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ
ἀναγνωρισθεῖ ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς σταυροὺς ἦταν τοῦ Κυρίου, ἡ Ἁγία Ἑλένη παρακάλεσε νὰ τεθεῖ
διαδοχικὰ ἐπάνω στοὺς σταυροὺς ἕνας νεκρὸς ποὺ τὸν πήγαιναν γιὰ ἐνταφιασμό. Μόλις λοιπὸν ὁ νεκρὸς
ἐτέθη ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἀναστήθηκε. Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἔθεσε τότε τὰ θεμέλια τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἀναστάσεως, τὴν ἀνέγερση τοῦ ὁποίου διέταξε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος, ὅταν πληροφορήθηκε τὴν
εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ ἄφησε στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου μεγάλο μέρος
φυλάσσεται μέχρι σήμερα, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ μετὰ τῶν ἥλων (καρφιῶν) τὸ μετακόμισε στὴν
Κωνσταντινούπολη.

