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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η μετάνοια έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο, γιατί αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα
βελτίωσης και σωτηρίας του.
Μετάνοια σημαίνει αλλαγή στάσης του ανθρώπου απέναντι στους άλλους και στη ζωή, γιατί
συνεπάγεται αυτοκριτική και συναίσθηση των σφαλμάτων του. Μέσω της μετάνοιας ο άνθρωπος έχει
την ευκαιρία να σωθεί και να εξαλείψει τις αμαρτίες της ψυχής του, ανοίγοντας έτσι τις πύλες του
Παραδείσου , γιατί μέσω αυτής επέρχεται κάθαρση της ψυχής του από τα αμαρτωλές έξεις και
συνήθειες..
Χωρίς μετάνοια δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της θείας χάριτος Η σημασία της
μετάνοιας είναι τόσο μεγάλη, που ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας απότελεί το Μυστήριο της
Εξομολογήσεως, που θεωρείται ως δεύτερο βάπτισμα! Δια του μυστηρίου αυτού ανοίγουν οι ορίζοντες
του Χριστιανού για να οικοδομηθεί πνευματικά γιατί απαλλάσσεται απ’ όσα τον βαραίνουν ψυχικά.
Με τις σκέψεις αυτές η Εκκλησία μας αφιέρωσε τη πέμπτη και τελευταία Κυριακή των νηστειών,
σε μία μεγάλη αγία, την αγία Μαρία την Αιγυπτία, την οποία προβάλλει ως υπόδειγμα της αρετής της
μετανοίας. Ο ανθρώπινος νους μας δύσκολα μπορεί να κατανοήσει την δύναμη της ψυχής της αγίας
Μαρίας, που κατόρθωσε να αντιστρέψει την ζωή της μέσω της μετάνοιας. Όμως αυτό το οποίο δεν είναι
κατορθωτό για τον άνθρωπο, είναι κατορθωτό με την δύναμη του Θεού.
Η αγία Μαρία η Αιγυπτία ήταν μια διάσημη πόρνη στη πόλη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου που
ζούσε ζωή αμαρτωλή με όλες τις απολαύσεις που θα μπορούσε να βιώσει μία γυναίκα. Όταν κάποτε
βρέθηκε στη πόλη των Ιεροσολύμων και πήγε να προσκυνήσει στο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,
εμποδιστηκε αορατως να εισελθει μεσα σ΄αυτον. Τότε κατάλαβε πως δεν μπορούσε να μπει λόγου της
αμαρτωλής ζωής της. Προσευχήθηκε στη Παναγία υποσχόμενη ότι δεν θα επιστρέψει στη παλαιά
αμαρτωλή ζωή της και τότε μπόρεσε να μπει και να προσκυνήσει. Αμέσως μετά, έφυγε προς την έρημο,
όπου για πάνω από 40 χρόνια έζησε ασκητικά , αφήνοντας πίσω τη παλαιά ζωή της. Αρνήθηκε την
καλοπέραση του παλαιού βίου της, τις ανθρώπινες απολαύσεις που ήταν μαθημένη Τα αρνήθηκε όλα για
την αγάπη του Θεού, μέσω της μετάνοιας που επέδειξε.

Προβάλλει, λοιπόν, η Εκκλησία μας την Αγία Μαρία ως πρότυπο μετανοίας. Η απόφαση της να
σταματήσει την αμαρτωλή ζωή της δεν ήταν κάτι το εύκολη, διότι ο διάβολος τη ταλαιπώρησε για 17
ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντας της τις απολαύσεις και τα πάθη της σαρκός, μέχρις ότου, με τον
προσωπικό αγώνα και την Χάρη του Θεού αξιώθηκε να αποκτήσει το χάρισμα της απάθειας στους
πειρασμούς και στις αμαρτωλές σκέψεις..
Αναγνωρίζουμε πως ο Θεός είναι διατεθειμένος και πρόθυμος να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες,
όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια. Δέχεται αυτόν που αγωνίζεται ολόκληρη την ζωή του αλλά, δέχεται
ακόμα και αυτόν που έστω τη τελευταία στιγμή , αναγνωρίζει το βάρος των αμαρτιών του με την
αυτοκριτική, τη μετάνοια και την αλλαγή τρόπου ζωής. Μην ξεχνούμε και το κακούργο επάνω στον
σταυρό, που ζητώντας έλεος από το Χριστό, ήταν ο πρώτος που μπήκε στο Παράδεισο.
Αδελφοί μου, μη παραμελούμε τη πνευματική μας ζωή. Έστω και τώρα, ας ξεκινήσετε τη νηστεία
και ας βρείτε το θάρρος και την ευκαιρία να εξομολογηθείτε για να πραγματοποιήσετε στη πράξη τη
μετάνοια. Παίρνοντας ως παράδειγμα την Αγίας Μαρία την Αιγυπτία, που με την μετάνοια και τον
αγώνα της βρήκε τη δύναμη να αντέξει τη φτώχεια, την πείνα και τις δοκιμασίες στην αφιλόξενη έρημο,
ας αξιωθούμε να της μοιάσουμε λίγο από τον δικό της αγώνα.
Ας στερηθούμε και εμείς λίγες από τις δικές μας απολαύσεις και ας αρχίσουμε έμπρακτο αγώνα
ψυχικής και πνευματικής βελτίωσής μας Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βελτίωση αν δεν είμαστε
διατεθημένοι να μετανοήσουμε. Η Εκκλησία μας αναδεικνύοντας την αξία της μετάνοιας, έρχεται
αρωγός στη προσπάθεια αυτή με το Μυστήριο της Εξομολογήσεως και τις συμβουλές των πνευματικών.
Εύχομαι να αξιωθούμε από το Θεό να αναστηθούμε πνευματικά και να να εορτάσουμε αντάξια την αγία
Ανάσταση του Κυρίου.
ΑΜΗΝ

 Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Την Κυριακή των Βαΐων στις 9 Απριλίου ο Σύλλογος της Αμοργού θα έχει στο πολιτιστικό
μας κέντρο Πέτρος Γεωργίου Πατρίδη το καθιερωμένο γεύμα του μπακαλιάρου μετά το
πέρας τις δεύτερης Θείας λειτουργίας. Όλα τα έσοδα της ημέρας εκείνης θα διατεθούν για
τις ανάγκες των Ιερών μας ναών. Εισφορά $25 το άτομο.
On Sunday April 9th the Amorgos Society will be hosting a traditional Palm Sunday
"Bakaliaro" Luncheon. It will take place in the Petros G. Patrides Center after the 2nd
liturgy, approximately 1:00 p.m. $25 donation per person, all the proceeds will support
our Churches.
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣIΣ
Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Δημητρίου Κάθε Πέμπτη από τις 11:00π.μ. έως 1:00μ.μ.
Ιερός Ναός Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου Κάθε Τετάρτη στις 5:00-7:00μ.μ.
CONFESSION
Saint Demetrios Cathedral Every Thursday from 11:00-1:00p.m.
SS. Catherine and George Church
Every Wednesday 5:00- 7:00p.m
South Nassau Communities Hospital
supporting the development of a women's center for Specialty care
HONOREE Mrs. Stamatiki Valiotis
Sand Castle, Franklin Square
April 20, 2017
For more information or to purchase tickets, call 516-377-5360

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Κατὰ Μᾶρκον 10:32-45
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν
τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ
ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ
γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ
ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ
τῇ
τρίτῃ
ἡμέρᾳ
ἀναστήσεται.
Καὶ
προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης
υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα
ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς
ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε
πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ·
δυνάμεθα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι
ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ
δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ
᾿Ιωάννου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς
λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ
ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

The Reading is from Mark 10:32-45
At that time, Jesus taking the twelve again, he
began to tell them what was to happen to him,
saying, "Behold, we are going up to Jerusalem;
and the Son of man will be delivered to the chief
priests and the scribes, and they will condemn
him to death, and deliver him to the Gentiles; and
they will mock him, and spit upon him, and
scourge him, and kill him; and after three days he
will rise." And James and John, the sons of
Zebedee, came forward to him, and said to him,
"Teacher, we want you to do for us whatever we
ask of you." And he said to them, "What do you

want me to do for you?" And they said to him,
"Grant us to sit, one at your right hand and one at
your left, in your glory." But Jesus said to them,
"You do not know what you are asking. Are you
able to drink the cup that I drink, or to be
baptized with the baptism with which I am
baptized?" And they said to him, "We are able."
And Jesus said to them, "The cup that I drink you
will drink; and with the baptism with which I am
baptized, you will be baptized; but to sit at my
right hand or at my left is not mine to grant, but
it is for those for whom it has been prepared."
And when the ten heard it, they began to be
indignant of James and John. And Jesus called
them to him and said to them, "You know that
those who are supposed to rule over the Gentiles
lord it over them, and their great men exercise
authority over them. But it shall not be so among
you; but whoever would be great among you
must be your servant, and whoever would be
first among you must be slave of all. For the Son
of man also came not to be served but to serve,
and to give his life as a ransom for many."
Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 9:11-14
Ἀδελφοί, Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ
τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’
ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι’ αἵματος
τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος
εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν
εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων,
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς
κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς
καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ,
ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν
ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι;
The Reading is from St. Paul's Letter to the
Hebrews 9:11-14
BRETHREN, when Christ appeared as a high
priest of the good things that have come, then
through the greater and more perfect tent (not
made with hands, that is, not of this creation) he
entered once for all into the Holy Place, taking
not the blood of goats and calves but his own
blood, thus securing an eternal redemption. For
if the sprinkling of defiled persons with the
blood of goats and bulls and with the ashes of a

heifer sanctifies for the purification of the flesh,
how much more shall the blood of Christ, who
through the eternal Spirit offered himself
without blemish to God, purify your conscience
from dead works to serve the living God.
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.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 9 το πρωί
στην αίθουσα του Άγιου Δημήτριου θα
φτιάξουμε τα Βάγια. Όσες κυρίες
θέλουν να βοηθήσουν με τα Βάγια
μπορούν να έρθουν το πρωί της
Τρίτης στον Άγιο Δημήτριο.
Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Σταύρου, Γερασίμου
Ελένης, Μιχαήλ
Μαρίας Καραλέκα
Γεωργίου Καρούση
Σταματίας Χαλκιά
Αγγέλας Νικολάου
Ηλία Εμμανουήλ
"Αγίας Παρασκευής"
Ορεινού Πωγωνίου, Ιωαννίνων Ηπείρου
Γεωργίου Παύλου
Βασιλικής Παύλου
Θεωδόρας Πάρπη
Η Πολιτιστική Ομάδα Νέας Υόρκης
"Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ"
παρουσιάζει την ηθογραφική κωμωδία
"Η Συμπεθερά και η Συμπεθέρα"
του Ανδρέα Κουκκίδη σε σκηνοθεσία Πέτρου
Πετρίδη, την Κυριακή 23 Απριλίου 2017, στις
3:30μ.μ. και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017,
στις 7:30μ.μ. στο Σταθάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο με τους εκλεκτούς Ανδρέα
Χατζηϊωάννου, Ισμήνη Μιχαηλίδου και άλλους
ηθοποιούς της Ομογένειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Γνωστοποιούμε εις τα
πιστά μέλη μας ότι
είθισται μετά το τέλος
της Ιεράς
Αποκαθηλώσεως να
διαβάζονται oνόματα
κεκοιμημένων αδελφών
μας εις τον Τίμιο Σταυρό
καθώς και εις τον
Επιτάφιο του Κυρίου
μας. Παρακαλούμε όσοι
το επιθυμείτε, να προσκομίσετε τα
ονόματα, δια να μνημονευθούν υπέρ
μακαρίας μνήμης και αιωνίου
αναπαύσεως.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Σαββούλα Γεωργοπούλου
Διαμαντή Γιώργου
Βασιλική Βασιλείου
Σταύρου Κουτσούρα
Σταύρου Παλαγιάν
Παναγιώτου Μαναρίδη
Ασημίνας Γκουρνέλου
Δημητρίου Γκουρνέλου
Οδυσσέα Κολοτούρου
Βασιλικής Πετράτου
Αθηνάς Χαρίτου
Πολυάνθης Γεωργούλη
Δημητρίου Βασιάδη
Παναγιώτας Ράφτη
Κυριάκου Μούγιαρη
Παναγιώτου Ξενή
Ανδρέα Καλλίνου
Νικολάου Κοσκινά
Δημητρίου Παλταλίδη
Άννας Πετρίδη
Ιάκωβου Ιακώβου
Βασιλείου Τσιρόπουλου
Μαρίας Γιαλούρη

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 2 Απριλίου, 2017
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, April 2, 2017
SAINT DEMETRIOS
Vespers of Contrition

6:00-7:00 p.m.

Δευτέρα, 3 Απριλίου, 2017
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Monday, April 3, 2017
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Τρίτη, 4 Απριλίου, 2017
Ζωσίμα Οσίου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Tuesday, Αpril 4, 2017
Zosima the Righteous
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
Νικιφορου Μαρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00-8:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ.

Wednesday, April 5, 2017
Nikeforos the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (morning) 8:00-10:00a.m.

Πέμπτη, 6 Απριλίου, 2017
Ευτυχίου Πατριάρχου Κ/Πόλεως
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Thursday, April 6, 2017
Eutychios Patriarch of Constantinople
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

Παρασκευή, 7 Απριλίου, 2017
ΓΕΩΡΓΊΟΥ, ΣΑΒΒΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00-10:00π.μ

Friday, April 7, 2017
GEORGE, SAVVAS
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy(morning) 8:00-10:00a.m.

Σάββατο, 8 Απριλίου, 2017
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:30π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:30π.μ.

Saturday, April 8, 2017
THE RESURRECTION OF LAZAROS
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.
Vespers
6:00 – 7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.

Κυριακή, 9 Απριλίου, 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
7:30 -10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
11:00-12:30μ.μ.
Ακολουθία Νυμφίου
7:00-8:30μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1.Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
7:30 -10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
11:00-12:30μ.μ.
Ακολουθία Νυμφίου
7:00-8:30μ.μ

Sunday, April 9, 2017
PALM SUNDAY
SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30a.m.
2.Divine Liturgy
11:00-12:30p.m.
Service of the Bridegroom
7:00-8:30 p.m.
SAINT CATHERINE
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30a.m.
2.Divine Liturgy
11:00-12:30p.m.
Service of the Bridegroom
7:00-8:30 p.m.

Congratulations to the Astoria G2 Girls for winning the 2017 Joy Basketball
Championship. Your games were always nail bitters and brought the crowds to their
feet. However, your true
success
was
your
passion, work ethic,
teamwork and humility.
You brought the best of
yourselves and have
made our community
very proud. Please visit
our Youth’s facebook
page @ St. Demetrios
Astoria Youth Programs.
#AstoriaProud.

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
ή με κάποιο μέλος του Κοινοτικού μας
συμβουλίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΖΥΓΩΣΕ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μια βραδιά με κείμενα, ύμνους και τραγούδια
για το θείο Πάθος και την Ανάσταση
Στα κείμενα
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΘΑ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
Στους ύμνους και στα τραγούδια
ΜΑΚΑΡΙΑ ΨΙΛΙΤΕΛΗ ΚΑΖΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στο πιάνο
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, 7.30μμ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30-03 30thDr, Αστόρια, ΝΥ, 11102

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Saint Demetrios Cathedral of Astoria 2017 -Festival Sponsorship Opportunities
Dear Friends of the Saint Demetrios Community:
For nearly 40 years the Saint Demetrios Festival has been a highlight of the year for our parish as well as the
Astoria community at large. Held annually on the weekend before Memorial Day, our Festival celebrates our
Greek-American heritage and also raises funds for our parish, including our day school—pre-school through
grade 12—the largest Greek-American school in the US. This year the Festival will be held May 18-21, 2017.
We are pleased to announce that, for the first time, we are offering sponsorships that give donors the opportunity
to support our community while receiving public recognition for their generosity. We are offering two types of
sponsorships:
Count me in! I’d like to support the Saint Demetrios Festival.
 Tent Sponsor: Donation of $1,000+ entitles sponsor to a prominent sign in the food tent.

Additional Donation Opportunities














Box of Souvlakia
Gyro Cone
Case of Hot Dogs
Case of French Fries
Box of Pita Bread
Tray of Trad. Greek Food
Tray of Spanakopita
Tray of Tyropita
Tray of Greek Pastries
Case of Soda/Water
Keg of Domestic Beer
Keg of Imported Beer

$ 50 X ______
$ 80 X ______
$ 30 X ______
$ 30 X ______
$ 25 X ______
$ 75 X ______
$ 75 X ______
$ 75 X ______
$ 80 X ______
$ 10 X ______
$100 X ______
$150 X ______

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______
$ _______

TOTAL DONATION: $ ___________

Saint Demetrios Cathedral of Astoria 2017 -Festival Sponsorship
All sponsors will be recognized for their generosity. Sponsors donating $1,000 or more will be featured on
prominent signage with their name or the name of their business.
NAME: ________________________________________________________________________________________________________
COMPANY: ___________________________________________________________________________________________________
ADDRESS: ___________________________________________________________________________________
TEL: _________________ FAX: _______________ EMAIL: ____________________________________________
AUTHORIZED SIGNATURE: _____________________________________________________________________
Please indicate how you would like your name or business to appear in print:
_____________________________________________________________________________________________
TOTAL DONATION: $ ______________________
Please mail this completed form, along with payment, to
Saint Demetrios Cathedral of Astoria
Please make checks payable to
Att’n: 2014 Festival Committee
Saint Demetrios Cathedral.
30-11 30th Drive
For further information, please
Astoria, NY 11102
call 718-728-1718

All donations to Saint Demetrios are tax-deductible to the full extent of the law

4th Annual Saint Demetrios Cathedral Golf Outing
Friday, May 5, 2017
Clearview Park Golf Course ~ Bayside, New York
Registration: 11:30am - Tee Off: 1pm
Spring 2017

Dear Friends of the Saint Demetrios Community,
Once again we’re looking forward to celebrating spring with our annual golf outing, which has
become a much-anticipated event for participants. We’re pleased to invite you to the 4th Annual
Saint Demetrios Cathedral Golf Outing, to be held Friday, May 5 at the Clearview Park Golf Course
in Bayside, overlooking the beautiful Throgs Neck Bridge.
Past golf outings earned rave reviews from golfers and sponsors alike. Please join us at one or more
levels of participation:
_ Come and play!
_ Sponsorship—packages range from $150-$1,000. Includes prominent signage and lots of perks.
_ Raffle Prizes—we welcome donations for our raffle: sporting goods, gift certificates, electronics.
_ Gift Bags—all golfers will receive a gift bag with a variety of items and product samples.
_ Donations—too busy? We always welcome cash donations!
Sponsors will receive prominent signage at the event and will be acknowledged on all printed
materials.
Proceeds from this event will go toward building a hands-on science lab for the students of Saint
Demetrios Elementary School. Thanks to our supporters at past golf outings, we raised over $50,000
to install a security system and renovate the school playground at our elementary school.
Details about the event and sponsorship opportunities are attached. For additional information, feel
free to contact us.
Thank you for your support. We look forward to seeing you at our golf outing on May 5th!
Sincerely,
Betsy Sideris
Tony Antoniou
Cally Hartofilis
718-728-1100

917-613-0823

917-502-5925

All are welcome to come and help us make close to 7,000 Palms staring
this Tuesday mid-morning in the St. Demetrios Church Hall. The
Community Sarakostiano Luncheon was a huge success, with 300 people
in attendance. A big thank you to our wonderful "ladies of the office" and
to the Chairmen, Mssrs. Theologitis and Gavalas. Again we congratulate
the honorees, Mr. Taki and Evdokia Lucas.Our Youth BB programs had a
very successful playoff season playing in 3 of the 8 Championship games.
Our G3 Girls Joy team and our Jr. Boys Gold Team were close runners up finishing in second
place. Our G2 Girls Team did win the Championship in a thrilling one point victory in the final
game! Our community is proud of all our teams for their sportsmanship and cameraderie.
Upcoming Youth Events are: April 8th attending Liturgy at St. Demetrios and making Palms
afterwards in the Church Hall, April 15th Church attendance at St. Catherine followed by our
Easter Egg Hunt, April 22nd Basketball Tournament at Kimisis of Southampton, May 6th a Goya
Dance, the DAD Olympics on Memorial Day Week End at Suffolk CC, June 3rd our Gregory Roditys
3 on 3 Basketball tournament, June 10th, the Ronald Macdonald House Walk-A-Thon and our
Youth Picnic on June 25th. Feel free to contact the Church Office (Fr. Anastasios) for more
information on these events.

