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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Κυριακή Αγ. Πάντων
Αγαπητοί ενορίτες,
Την περασμένη βδομάδα εορτάσαμε την Κυριακή της Πεντηκοστής που είναι η εορτή της
καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Για τα σημερινά δεδομένα της εποχής μας, τον πιο πολύ κόσμο
τον αφήνει αδιάφορο. Για τους ευσυνείδητους Χριστιανούς όμως, αυτή η ημέρα είναι σημαδιακή
στην ζωή της Εκκλησίας. Δια μέσου του Αγ. Πνεύματος φανερώνεταιεται η δύναμης του Θεού
με ένα καινούργιο τρόπο, που ήταν άγνωστος για τους ανθρώπους μέχρι εκείνη την στιγμή. είχε
Ο Ιησούς Χριστός προφητεύσει για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος όμως, οι Ιουδαίοι δεν
γνώριζαν τον Θεό ως Τριαδικό Θεό. Με την διδαχή του Χριστού διδασκόμαστε περί του Θεού και
τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς παρουσιάζεται το Πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος στην ζωή
της Εκκλησίας; Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εξαντλήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα,
παρά να πούμε κάποιες σκέψεις. Θα ξεκινήσω με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς
Κορινθίους: ῾῾Μήπως δεν ξέρετε ότι, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το οποίο σας
χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας῾῾ (6:19). Μόνο αυτό εάν είχαμε κατανοήσει θα πρέπει να
είμασταν πιο συνειδητοί Χριστιανοί.
Τι μεγάλη ευλογία να κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Πρώτον θα πρέπει να ξέρουμε
πως λάβαμε το Άγ. Πνεύμα με το Μυστήριο του Χρίσματος. Είναι το δεύτερο Μυστήριο που
λαβαίνουμε αμέσως μετά το Μυστήριο του Βαπτίσματος. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως δεν
ανήκουμε στον εαυτόν μας, αλλά το σώμα μας ανήκει στον Θεό και κατά προέκταση έχουμε
υποχρέωση να το φροντίζουμε και να το περιποιούμαστε μέχρι την στιγμή που θα το
παραδώσουμε και πάλι στον Θεό την ημέρα του θανάτου μας. Όταν, λοιπόν, ατιμούμε το σώμα
μας βλασφημούμε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Για αυτό τον λόγο οι
σαρκικές αμαρτίες είναι και ποιο μεγάλες αμαρτίες διότι αγνοούμε την παρουσία του Θεού.

Αδελφοί μου, ότι έχουμε είναι χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός και ως εκ τούτον δεν
έχουμε δικαίωμα να καυχόμαστε για τίποτα στην ζωή μας Εμείς είμαστε απλά χρήστες των
δώρεων αυτών του Θεού. Όταν όμως αφιερώνουμε τα χαρίσματά μας προς δόξα Θεού, τότε
έρχεται η Χάρις του Θεού πολλαπλασιάζεται και ενεργεί με θαυματουργό τρόπο, δηλαδή ο
άνθρωπος αγιάζεται δια μέσου της Χάρις του Θεού. Όσοι αγωνίστηκαν για αυτό τον σκοπό
έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας και τους εορτάζουμε σημερα Κυριακή των Αγίων Πάντων.
Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί στην ζωή μας δια μέσου των Μυστηρίων της Εκκλησίας και
μόνο δια μέσου των Μυστηρίων έρχεται η ευλογία του Θεού στην ζωή των πιστών. Όταν
συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που μετατρέπει
το ψωμί και το κρασί σε Σώμα και Αίμα του Ιησού Χριστού. Στην βάπτιση το Άγιο Πνεύμα είναι
αυτό που αγιάζει το νερό για να βαπτιστει ο πιστός. Με τον ίδιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα είναι
αυτό που συγχωρεί τις αμαρτίες στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως. Μέχρι εκεί μπορούμε εμείς
να κατανοήσουμε πως λειτουργεί ο Θεός στην καθημερινότητα της ζωής μας. Πέρα από αυτο
μας επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή: "Όλα αυτά είναι
ενέργειες ενός και του Αυτού Πνεύματος, που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον
καθένα χωριστά"(12:11). Δεν μπορούμε να παραπονούμαστε γιατί κάποιος έχει ποιο πολλά ή
πιο λίγα χαρίσματα, διότι αυτό είναι στην εξουσία του Θεού και εμείς είμαστε πολύ μικροί για
να κατανοούμε την μεγαλοσύνη του Θεού.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός, δια του Αγίου Πνεύματος, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει και
να μας καθοδηγεί προς αιώνια σωτηρία.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Θυρανοίξια του Παρεκκλησίου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Με μεγάλη συγκίνηση και χαρά επιθυμούμε να σας προσκαλέσουμε στα θυρανοίξια του καινούργιου
Παρεκκλησίου μας που βρίσκεται στο προαύλιο του Ιερού Ναού των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου, που θα
γίνουν την Κυριακή 3η Ιουνίου 2018, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Το Παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο
στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη τους Ισαποστόλους και όλα τα έξοδα για την κατασκευή του, είναι δωρεά
της γνωστής οικογένειας του Κωνσταντίνου και Μελίνας Αντωνοπούλου, εις μνήμη της μητέρας τους
πρεσβυτέρας Αικατερίνης.
Όλοι γνωρίζουμε την πολύχρονη και αφοσιωμένη διακονία του Πατρός Ιωάννη Αντωνοπούλου στην
Κοινότητά μας και η αγάπη του για αυτήν συμπορεύθηκε με την αγάπη του για την οικογένειά του. Ο Θεός τον
αξίωσε να δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια με καλά, ευσεβή παιδιά τα οποία εν συνεχεία δημιούργησαν τις
δικές τους οικογένειες με τις βάσεις και τις αρχές που πήραν από τους γονείς τους, τον πατέρα Ιωάννη και την
αείμνηστη Πρεσβυτέρα Αικατερίνη.
Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος διαχρονικά και αθόρυβα βρίσκεται δίπλα μας και ποικιλοτρόπως
υποστηρίζει την Κοινότητά μας, όποτε και αν του το ζητήσουμε. Έτσι, όταν πριν από λίγο καιρό του είχα ζητήσει
να αναλάβει για την κατασκευή του Παρεκκλησίου, δέχτηκε με πολύ προθυμία και δίχως δεύτερη σκέψη. Ο
Κωνσταντίνος είναι ένας πετυχημένος πολυάσχολος επιχειρηματίας, και όμως παρ' όλα αυτά βρήκε χρόνο κι
αφιέρωσε για την κατασκευή του Παρεκκλησίου. Όπως και ο πατέρας του, έτσι κι αυτός αγωνίζεται να είναι
καλός οικογενειάρχης και εκφράζοντας έμπρακτα την πίστη και την αγάπη του προς τον Θεό.
Εκ μέρους όλου του Ιερατείου μας καθώς και του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου θα ήθελα να εκφράσω την βαθειά μας ευγνωμοσύνη προς τον Κωνσταντίνο
και την οικογένειά του για την αγάπη του και διαχρονική του προσφορά. Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να
χαρίζει χαρά, ευτυχία και μακροημέρευση, σε εκείνον και σε όλη την οικογένειά του.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 10:32-33,
37-38, 19:27Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς
ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς
οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω
κἀγὼ
ἐν
αὐτῷ
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
μου
τοῦ
ἐν
οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν
ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν
πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου
ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ
οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου,
οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ
Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται
ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω
ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους
κρίνοντες
τὰς
δώδεκα
φυλὰς
τοῦ
᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ
γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ
ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ
ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

The Sunday of All Saints
The Gospel According to Matthew 10:3233; 37-38; 19:27-30
The Lord said to his disciples, "Every one who
acknowledges me before men, I also will
acknowledge before my Father who is in
heaven; but whoever denies me before men, I

also will deny him before my Father who is in
heaven. He who loves father or mother more
than me is not worthy of me; and he who loves
son or daughter more than me is not worthy of
me; and he who does not take his cross and
follow me is not worthy of me." Then Peter
said in reply, "Lo, we have left everything and
followed you. What then shall we have?" Jesus
said to them, "Truly, I say to you, in the new
world, when the Son of man shall sit on his
glorious throne, you who have followed me
will also sit on twelve thrones, judging the
twelve tribes of Israel. And every one who has
left houses or brothers or sisters or father or
mother or children or lands, for my name's
sake, will receive a hundredfold, and inherit
eternal life. But many that are first will be last,
and the last first."

Πρὸς Ἑβραίους 11:33-40, 12:1-2
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.
Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως
κατηγωνίσαντο
βασιλείας,
εἰργάσαντο
δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν,
ἔφραξαν
στόματα
λεόντων,
ἔσβεσαν
δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,
ἐνεδυναμώθησαν
ἀπὸ
ἀσθενείας,
ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς
ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ
ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ
ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν
ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως
τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων
πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·
ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,
ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν
μηλωταῖς,
ἐν
αἰγείοις
δέρμασιν,
ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις
πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ
ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες,
μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ

ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ
ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ
χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. Τοιγαροῦν καὶ
ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν
νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, διʼ
ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν
ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν .

St. Paul's Letter to the Hebrews
11:33-40; 12:1-2
God is wonderful among his saints.
Verse: Bless God in the congregations.
Brethren, all the saints through faith conquered
kingdoms, enforced justice, received promises,
stopped the mouths of lions, quenched raging
fire, escaped the edge of the sword, won
strength out of weakness, became mighty in
war, put foreign armies to flight. Women

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται από τον πατέρα Νεκτάριο εις
Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου
Δημητρίου, Κάθε Τρίτη 12:00-2:00μ..μ.

HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting
every Tuesday morning, from 12:00a.m to
2:00p.m., at Saint Demetrios Cathedral

received their dead by resurrection. Some were
tortured, refusing to accept release, that they
might rise again to a better life. Others suffered
mocking and scourging, and even chains and
imprisonment. They were stoned, they were
sawn in two, they were tempted, they were
killed with the sword; they went about in skins
of sheep and goats, destitute, afflicted, illtreated - of whom the world was not worthy wandering over deserts and mountains and in
dens and caves of the earth. And all these,
though well attested by their faith, did not
receive what was promised, since God had
foreseen something better for us, that apart
from us they should not be made perfect.
Therefore, since we are surrounded by so great
a cloud of witnesses, let us also lay aside every
weight, and sin which clings so closely, and let
us run with perseverance the race that is set
before us, looking to Jesus the pioneer and
perfecter of our faith.

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.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Παρασκευή, 8 Ιουνίου, 2018

Καλλιόπης Μάρτυρος

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Friday, June 8, 2018

Kalliope the Martyr

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00 π.μ.

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Σάββατο, 9 Ιουνίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
για παιδιά με
ειδικές ανάγκες
8:00 -10:00π.μ.

Saturday, June 9, 2018
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
special needs

Κυριακή, 10 Ιουνίου, 2018

Sunday, June 10, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Β'ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Δήμητρας Δημάκα
Αλεξάνδρου Καρεφιλύδη
Ιωάννου Μαγουλά
Ουρανίας Παπαζαχαρίου
Χρήστου Σιδεράκη
Ελένης Θεοδούλου
Σπυρίδων Λιμαζοπουλος
Αικατερίνης & Μιχαήλ Κωνσταντή
Πολυξένης Σαγιάννη
Ορθοδοξίας Χριστοφόρου

for children with
8:00-10:00a.m.

2ND SUNDAY OF MATTHEW
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Δημήτριου Σταματίου
Ιωάννη Χατζηιωάννου

June 3 - Sunday of All Saints - Honoring the friends of God with much reverence, the Prophet-King
David says, "But to me, exceedingly honorable are Thy friends, O Lord" (Ps. 138:16). And the divine
Apostle, recounting the achievements of the Saints, and setting forth their memorial as an example
that we might turn away from earthly things and from sin, and emulate their patience and courage in
the struggles for virtue, says, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of
witnesses, let us lay aside every burden, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with
patience the race that is set before us" (Heb. 12:1).
This commemoration began as the Sunday (Synaxis) of All Martyrs; to them were added all the ranks
of Saints who bore witness (the meaning of "Martyr" in Greek) to Christ in manifold ways, even if
occasion did not require the shedding of their blood.
Therefore, guided by the teaching of the Divine Scriptures and Apostolic Tradition, we the pious
honor all the Saints, the friends of God, for they are keepers of God's commandments, shining
examples of virtue, and benefactors of mankind. Of course, we honor the known Saints especially on
their own day of the year, as is evident in the Menologion. But since many Saints are unknown, and
their number has increased with time, and will continue to increase until the end of time, the Church
has appointed that once a year a common commemoration be made of all the Saints. This is the feast
that we celebrate today. It is the harvest of the coming of the Holy Spirit into the world; it is the
"much fruit" brought forth by that "Grain of wheat that fell into the earth and died" (John 12:24); it is
the glorification of the Saints as "the foundation of the Church, the perfection of the Gospel, they who
fulfilled in deed the sayings of the Savior" (Sunday of All Saints, Doxasticon of Vespers).
In this celebration, then, we reverently honor and call blessed all the Righteous, the Prophets,
Apostles, Martyrs, Confessors, Shepherds, Teachers, and Holy Monastics, both men and women
alike, known and unknown, who have been added to the choirs of the Saints and shall be added,
from the time of Adam until the end of the world, who have been perfected in piety and have
glorified God by their holy lives. All these, as well as the orders of the Angels, and especially our
most holy Lady and Queen, the Ever-virgin Theotokos Mary, do we honour today, setting their life
before us as an example of virtue, and entreating them to intercede in our behalf with God, Whose
grace and boundless mercy be with us all. Amen.

8 Ιουνίου - Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Καλλιόπης
Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν ῾Αγία Μάρτυς Καλλιόπη, ὁποία
ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου (249-251 μ.Χ.).
Διακρινόταν τόσο γιά τό σωματικό καί ψυχικό κάλλος, ὅσο καί γιά τήν
εἰλικρινή καί βαθιά εὐσέβεια. Κατά τόν κηρυχθέντα τότε ἐναντίον τῶν
Χριστιανῶν διωγμό, συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἐπάρχου γιά
ἀνάκριση. Αὐτός, εὐθύς ὡς ἀντίκρισε τό κάλλος τῆς Καλλιόπης,
καταλήφθηκε ἀπό πονηρούς λογισμούς καί πόθους καί προσπάθησε μέ
ὑποσχέσεις καί κολακεῖες νά μεταπείσει αὐτήν, ὥστε νά ὑποκύψει στούς
ἔνοχους πόθους του. ᾿Αλλ Καλλιόπη παρέμεινε ἀδιάφορη στίς κολακεῖες

καί ἀκλόνητη στήν πίστη της. Τοῦτο ἐξόργισε τόν ἔπαρχο, ὁ ὁποῖος, ἀντιληφθείς ὅτι
διεψεύδονταν οἱ ἐλπίδες του, διέταξε τήν κατόπιν σκληρῶν βασανιστηρίων θανάτωσή της. ῎Ετσι,
ἀφοῦ ἐμαστιγώθηκε ἀνηλεῶς, τῆς ἀπέκοψαν τούς μαστούς, τήν κατέκαψαν μέ ἀναμμένες
λαμπάδες καί περιέχυσαν τίς πληγές της μέ ξύδι καί ἁλάτι. Στό τέλος τήν ἀποκεφάλισαν καί
ἔτσι ῾Αγία Καλλιόπη ἔλαβε τόν ἀμαράντινο στέφανο τῆς δόξας καί εἰσῆλθε στή χαρά τοῦ
Νυμφίου της Χριστοῦ.

Youth and Community News: 90 members of Youth participated this past Memorial Day
weekend at the 40th Archdiocesan District Olympics held at Suffolk Community College in
Brentwood, Long Island. Many of our athletes were medals winners and thanks be to the Lord no one
got hurt. This Tuesday June 5th in the St D gym our Goya will hold our annual Gregory Roditis 3 on
3 Basketball Tournament. This tournament is dedicated to a wonderfully enthusiastic Goyan who we
lost too soon. He leaves behind his mother Calliope, brother Fr. Iakovos, wife Pauline, and his two
children who are presently in Goya, Maria and Achilleas. Eternal be his memory!! Trophies will be
awarded to the winning and runner up teams with a social gathering to follow in our Church Hall.

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!

