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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2018
Κυριακή της Πεντηκοστής
Αγαπητοί Ενορίτες,
H έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη γη, μας αποκάλυψε πολλές αλήθειες οι
οποίες ήταν άγνωστες στον άνθρωπο. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη του Κυρίου αφορά την
παρουσίαση του Θεού με τριαδική μορφή ( Πατέρας ,Υιός και ¨Αγιο Πνεύμα).
Την Κυριακή της Πεντηκοστής εορτάζουμε την δυναμική φανέρωση του Αγίου
Πνεύματος στους Μαθητές. Ο Κύριος ίχε προετοιμάσει τους Μαθητές του λέγοντας, "Μέσα από
εκείνον που πιστεύει σ' εμένα, καθώς λέει η Γραφή, 'ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν'. Αυτό
είπε ο Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σ' αυτόν" (Ιωαν. 7:3839).
Η πίστη μας στον Ιησού Χριστό είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει το Άγιο Πνεύμα να
επενεργεί δυναμικά στη ζωή μας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί το
Άγιο Πνεύμα αλλά, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αποτελεί τη κινητήρια δύναμη στα πάντα
που αγιάζονται και προπαντός στα Μυστήρια της Εκκλησίας. Πιστεύουμε σε ένα Πνεύμα
Άγιο, το κύριο και ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, και
προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Υιό, ως ομοούσιο και συναΐδιο, το Πνεύμα το Θεού.
Αυτές είναι ορολογίες του Ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας περί του Αγίου
Πνεύματος, του τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο αγιάζει τα πάντα.
Το Άγιο Πνεύμα διαχεόμενο σε όλη την φύση δίνει τα χαρίσματα και τη ευλογία όπως
Εκείνο κρίνει. Ὀπως αναφέρει ο απόστολος Παύλος, "ένα είναι και το Αυτό Πνεύμα, το οποίο
διανέμει διακριτικά στον καθένα τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει" (Α' Κορ. 12:11). Οι ευλογίες
που λαμβάνουμε προέρχονται δια μέσου του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε γιατί προσφέρονται τα χαρίσματα στον καθένα όπως έχουν δοθεί. Το μόνο που
μπορούμε να γνωρίζουμε είναι πως κάθε τι που μας προσφέρεται είναι δώρο από τον Θεό
διότι, τίποτε δεν είναι δικό μας. Αφού τίποτε δεν είναι δικό μας, ό,τι έχουμε αποκτήσει είναι
και αυτό δώρο του Θεού, το οποίο μας έδωσε.
Εφόσον όλα τα πράγματα είναι δώρα από τον Θεό εμείς δεν μπορούμε παρά να

ευγνωμονούμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε για την μεγάλη του φιλανθρωπία και να
αναγνωρίσουμε πως τίποτε δεν μας ανήκει αλλά αντιθέτως καλούμαστε να κάνουμε καλή
διαχείριση των δωρεών του Θεού. Όταν πραγματικά ζούμε μ’ αυτή τη σκέψη, δεν μπορούμε
και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καυχόμαστε για αυτά που έχουμε, αφού όλα προέρχονται
από το Θεό.
-Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται σχετικά με την επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύματος στους μαθητές του «Ὀταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί
συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να
φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν
γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς.
Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα
με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα.» (2:2-4)".
Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε και ας ελπίζουμε να παραμένει κοντά μας η δύναμη του
Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και ας αρκούμαστε στις δωρεές που μας έχει χαρίσει ο Θεός ,
διότι, όσα πιο πολλά μας χαρίζει, τόσο ποιό πολλά θα απαιτεί από μας.
Ας θυμηθούμε και τη Παραβολή των Ταλάντων. Ας αγωνιζόμαστε δοξάζοντας πάντοτε το
Θεό για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει στην ζωή μας. Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος να
είναι πάντα μαζί μας.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Εγκαίνια
Προσκαλείσθε όλοι στα εγκαίνια του
Παρεκκλησίου
στην Αγία Αικατερίνη
που θα λάβουν χώρα
την Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018
αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία

Μετά το πέρας των εγκαινίων
θα προσφερθεί κέρασμα

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ἰωάννην 7:37-52, 8:12
Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ
ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

᾿Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς
ἑορτῆς εἱστήκει ὁ
᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε
λέγων· ἐάν τις διψᾷ,
ἐρχέσθω πρός με καὶ
πινέτω. ὁ
πιστεύων
εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ
γραφή, ποταμοὶ ἐκ
τῆς κοιλίας αὐτοῦ
ῥεύσουσιν
ὕδατος
ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ
ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν·
οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ῞Αγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς
οὐδέπω ἐδοξάσθη. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου
ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν
ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς
Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ
εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ
Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς
ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽
αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν,
ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.
῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται·
οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος
ὁ ἄνθρωπος. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ
Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή τις ἐκ
τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν
Φαρισαίων; ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων
τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει Νικόδημος
πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς
ὢν ἐξ αὐτῶν· μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν
ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ
πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ
εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ;
ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς
Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ
᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ

Holy Pentecost
The Gospel According to John 7:37-52;
8:12
On the last day of the feast, the great
day, Jesus stood up and proclaimed, "If any one
thirst, let him come to me and drink. He who
believes in me, as the scripture has said, 'Out of
his heart shall flow rivers of living water.'" Now
this he said about the Spirit, which those who
believed in him were to receive; for as yet the
Spirit had not been given, because Jesus was not
yet glorified.
When they heard these words, some of the
people said, "This is really the prophet." Others
said, "This is the Christ." But some said, "Is the
Christ to come from Galilee? Has not the
scripture said that the Christ is descended from
David, and comes from Bethlehem, the village
where David was?" So there was a division
among the people over him. Some of them
wanted to arrest him, but no one laid hands on
him.
The officers then went back to the chief priests
and Pharisees, who said to them, "Why did you
not bring him?" The officers answered, "No man
ever spoke like this man!" The Pharisees
answered them, "Are you led astray, you also?
Have any of the authorities or of the Pharisees
believed in him? But this crowd, who do not
know the law, are accursed." Nikodemos, who
had gone to him before, and who was one of
them, said to them, "Does our law judge a man
without first giving him a hearing and learning
what he does?" They replied, "Are you from
Galilee too? Search and you will see that no
prophet is to rise from Galilee." Again Jesus
spoke to them, saying, "I am the light of the
world; he who follows me will not walk in
darkness, but will have the light of life."

Πράξεις Ἀποστόλων 2:1-11
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς
Πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντεςN ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ
αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος
ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν
ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. Καὶ ὤφθησαν
αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός,
ἐκάθισέν τε ἐφʼ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. Καὶ
ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, καὶ
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ
πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. Ἦσαν δὲ ἐν
Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες
εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν
οὐρανόν. Γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης,
συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς
ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες
πρὸς ἀλλήλους, Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ
λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν
ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;
Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ
κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ
Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε
καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης
τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι,
Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες,
ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.

Acts of the Apostles 2:1-11
Their voice has gone out into all the earth.
Verse: The heavens declare the glory of God.
WHEN THE DAY of Pentecost had come, they were
all together in one place. And suddenly a sound
came from heaven like the rush of a mighty wind,
and it filled all the house where they were sitting.
And there appeared to them tongues as of fire,
distributed and resting on each one of them. And
they were all filled with the Holy Spirit and began
to speak in other tongues, as the Spirit gave them
utterance. Now there were dwelling in Jerusalem

Jews, devout men from every nation under heaven.
And at this sound the multitude came together, and
they were bewildered, because each one heard
them speaking in his own language. And they were
amazed and wondered, saying, "Are not all these
who are speaking Galileans? And how is it that we
hear, each of us in his own native language?
Parthians and Medes and Elamites and residents of
Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontos and
Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts
of Libya belonging to Cyrene, and visitors from
Rome, both Jews and proselytes, Cretans and
Arabians, we hear them telling in our own tongues
the mighty works of God."

Thought of the Day
Shall we say that faith,
bare and alone,
is sufficient for one to attain the
fellowship that is from above?
Will even the band of demons
rise up to fellowship with God,
since they acknowledge God's unity and
have believed that God exists? How could
this be?
For the mere knowledge
that the one God is the creator and producer
of all things is useless.
But I think it necessary that the confession of
piety toward God
should accompany faith.
For one who does this,
abides in Christ,
and will be seen to possess
His words,
according to the text
in the book of Psalms,
"I have laid up your word in my heart, that I
might not sin against you."
ST. CYRIL OF ALEXANDRIA

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 28 Μαΐου, 2018
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:30π.μ.
Τρίτη, 29 Μαΐου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση Αγγλικά

6:00-7:00μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Monday, May 28, 2018
DAY OF THE HOLY SPIRIT
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.
Tuesday, May 29, 2018
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English

6:00-7:00 p.m.

Sunday, June 3, 2018

Κυριακή, 3 Ἰουνίου, 2018

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

SUNDAY OF ALL SAINTS

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
7:30 -10:30π.μ.

SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Άγιος Δημήτριος
Ευαγγελίας Κατσίας
Σταματίου Σταμούλη
Γεωργίου Ζαχαράκη
Ελένης , Γερασίμου
Σταυρου Διονυσίου
Μνημόσυνα Σαββάτου Αγία Αικατερίνη
Ηλία Συτιλίδη
Σπυριδούλας Κόκκινου
Παναγιώτου Παρτσινέβελου
Γεράσιμου Κόκκινου
Αλεξάνδρας Σχύρος
Φωτίου Γιαννακόπουλος
Γαβριήλ Κούνα
Δέσποινας Ιακώβου

Morning Prayer:
O Lord Jesus Christ, Only-begotten Son of Your Eternal Father, You have said with Your
most holy lips: "Without Me, you can do nothing." My Lord and my God, in faith we embrace
Your words with our hearts and souls, and bow before Your goodness; help us, sinners, to
do in union with You to read these scriptures which we are about to begin, in the Name of
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι
την Δευτέρα, 28ή Μαΐου 2018
Memorial Day --- Ημέρα των ψυχών
οι Ιερείς μας θα βρίσκονται στο Κοιμητήριο του Αγίου Μιχαήλ
από τις 10:00 το πρωΐ μέχρι και τις 12:00 το μεσημέρι.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών μας χριστιανών ότι, από 3 Ιουνίου 2018, εισερχόμεθα εις το
Θερινό πρόγραμμα της Κοινοτητός μας.
Τα Σάββατα δεν θα τελούνται οι Θείες Λειτουργίες (εκτός εάν συμπίπτει με την εορτή κάποιου
Αγίου), όπως επίσης και ο Εσπερινός.
 Δεν θα τελούνται οι παρακλήσεις στον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου .
Δια περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε από το Δελτίο της
Κοινοτητάς μας (Bulletin).
Καλό Καλοκαίρι!


ANNOUNCEMENT
We would like to bring to the attention of all our faithful parishioners that from June 3th, 2018
we are starting our Summer schedule.
This means that there will be no Saturday Divine Liturgy celebrated (unless it is a feast Day) or
Saturday evening Great Vespers, They will resume in October.
Paraklilsis services will not continue at Sts. Catherine and George Church.
Please refer to the weekly Church bulletins for all our upcoming services.
Have a Wonderful Summer!
Monday May 28 - Memorial Day is an American
holiday, observed on the last Monday of May,
honoring the men and women who died while
serving in the U.S. military. Memorial Day 2018
occurs on Monday, May 28. Originally known as
Decoration Day, it originated in the years
following the Civil War and became an official
federal holiday in 1971. For decades, Memorial
Day continued to be observed on May 30, the date
Logan had selected for the first Decoration Day.
But
in
1968
Congress
passed
the
Uniform Monday Holiday Act, which established
Memorial Day as the last Monday in May in order
to create a three-day weekend for federal employees; the change went into effect in 1971. The
same law also declared Memorial Day a federal holiday. Many Americans observe Memorial Day
by visiting cemeteries or memorials, holding family gatherings and participating in parades.
Unofficially, it marks the beginning of the summer season. Last September our Goya visited
Washington, D.C. and placed a wreath on the tomb of the unknown soldier at Arlington National
Cemetery - see the photos below. May all who have fallen in the name of freedom, justice and
independence rest in peace.....

