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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Κυριακή Α’ Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι επί δύο, περίπου, χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι διαβάζουν και μελετούν
το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού.
Ο Κύριος επέλεξε αγράμματους ψαράδες για να γίνουν διδάσκαλοι της οικουμένης. Κατά τα ανθρώπινα
δεδομένα έπρεπε να είχαν αποτύχει, όμως βλέπουμε πως έγινε το αντίθετο. Οι δώδεκα Απόστολοι συνετέλεσαν
στο να κηρυχτεί και να διαδοθεί το Ευαγγέλιο για ένα απλό λόγο. Προερχόταν από το Θεό. Πολλές φιλοσοφίες
και θεολογίες έχουν κυκλοφορήσει μέσα στους αιώνες, αλλά μόνο το Ευαγγέλιο παραμένει θεοσύστατο Βιβλίο.
Πολλές θρηκείες και φιλοσοφίες υπάρχουν, αλλά μόνο η φιλοσοφία και τα νοήματα του Ευσγγελίου έχουν θεική
προέλευση.
Η χριστιανική πίστη έχει εδραιωθεί δια μέσου των αιώνων με το αίμα των μαρτύρων και τα άπειρα θαύματα
που έχουν τελέσει οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αφού γνωρίζουμε την αλήθεια, γιατί συνεχίζει παραπλανάται ο
άνθρωπος από δαιμονικές θρησκείες που έχουν σκοπό μόνο τον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου; Γιατί ο
άνθρωπος συνεχίζει να έχει αναζητήσεις και ψάχνει να βρει απαντήσεις εκεί που δεν υπάρχουν; Γιατί ο άνθρωπος
στριφογυρνά για να βρει αυτό που ήδη υπάρχει μέσα στη διδασκαλία και στα σπλάχνα της Ορθόδοξης πίστης;
Ζούμε σε μία εποχή υπάρχουν πάμπολλες θρησκείες , οργανώσεις και αντιλήψεις. Πολλοί άνθρωποι
επηρεάζονται από αυτό το γεγονός και αναρωτούνται μήπως υπάρχει και κάποια αλήθεια σε αυτές τις θρησκείες.
Μπαίνει η αμφιβολία στον νου των ανθρώπων, μήπως αυτές διδάσκουν την αλήθεια. Νομίζουν ότι το καινούργιο
είναι πιο σύγχρονο, και ίσως να υπάρχει κάποια αλήθεια την οποία δεν μπορεί να απαντήσει η Ορθόδοξη πίστη.
Αγνοούν πως μία μπορεί να είναι η αλήθεια για το θέμα του Θεού. Μόνο ένας Θεός υπάρχει και ένα Ευαγγέλιο. Ότι
διαφέρει από αυτή την αλήθεια είναι ψέμα και η αμφιβολία , η αμφισβήτηση και η άρνηση είναι εκ του πονηρού.
Ο Κύριός μας είπε. «Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή».
Αδελφοί μου, ζούμε σε ύπουλους καιρούς και
ο διάβολος και η ύλη έχουν κυριαρχήσει στις ζωές των ανθρώπων. Υπάρχουν ( και συνεχώς εμφανίζονται) πολλές
οργανώσεις που θέλουν να αποκτήσουν οπαδούς για να ενισχυθούν και να εξαπλωθούν και χρησιμοποιούν γι
αυτό το σκοπό ποικίλα μέσα, ακόμα και παροχές και ανταλλάγματα σε κάθε οπαδό τους!
Ο Κύριος ήρθε μας δίδαξε και στο τέλος θυσιάστηκε για μας, για να μας απαλλάξει από τις πλάνες και την

υποδούλωση της αμαρτίας, απελευθερώνοντάς μας από τα πάθη μας.
Είναι λυπηρό πως πολλοί άνθρωποι
δε θέλουν να πλησιάσουν το Θεό και την Εκκλησία, προτιμώντας να μένουν απομακρυσμένοι από την Χάρη Του
και μετά αναρωτούνται πως η ζωή τους πάει από το κακό στο χειρότερο!
Είναι καιρός να σοβαρευτούμε ως προς το θέμα της πίστεως μας. Έχουμε υποχρέωση να ερευνούμε τις
Γραφές και να ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ασχοληθούμε με τη πίστη μας,
με το να μελετούμε το Ευαγγέλιο, να προσευχόμαστε και εάν έχουμε απορίες και ερωτηματικά, να ερωτούμε για
τις απαντήσεις, ώστε να μη έχουμε κενά στη πίστη μας.
Ας γίνουμε, λοιπόν, σωστοί Χριστιανοί, αγωνιζόμενοι για το συμφέρον και τη σωτηρία της ψυχής μας.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι αρχίζοντας από Οκτωβρίου 4 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 7:00μ.μ. θα τελείται Ιερά Παράκλησης προς την Παναγία Θεοτόκο εις τον Ιερό Ναό των Αγίων
Αικατερίνης και Γεωργίου δια την υγεία και προστασία όλων των ευσεβών Χριστιανών.
Επίσης εις το τέλος της Ιερά Παράκλησης όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει αρτοκλασία ή και
φανουρόπιτα δια την υγεία της οικογένειας του.
PARAKLISIS
Paraklisis services and Supplications to the Virgin Mary are going to start
on Wednesday October 4th and every Wednesday night at 7:00p.m. at SS. Catherine & George Church.
Also at that time any of the faithful may bring an Artoklasia or Fanouropita for the blessing and health
of their families.
Αγαπητοί μας ενορίτες,
Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, από
την Κυριακή 1 Οκτωβριου
θα τελούνται 2 Θείες Λειτουργίες εις τον Καθεδρικόν
Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Α’Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ..
Β’Θεία Λειτουργία 10:45π.μ.-12:30μ.μ..
Beloved Parishioners,
We would like to bring to your attention that starting
from Sunday October 1st
and every Sunday, thereafter we will celebrate 2 Divine Liturgies
at Saint Demetrios Cathedral
1) 7:30- 10:30a.m..
2) 10:45a.m.- 12:30p.m..
KΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς
θά ἀρχίσει τήν Πέμπτη 5 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 1:00μ.μ. στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τού
Ἁγίου Δημητρίου.
KΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης τῆς
Ἁγίας Γραφῆς θά ἀρχίσει τήν Πέμπτη 5 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 7:00μ.μ. στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό τού Ἁγίου Δημητρίου, με τον πατέρα Βασίλειο

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ΛΟΥΚΑΝ
Κατὰ Λουκᾶν Ε’1-11

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν
λίμνην Γεννησαρέτ, καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα
παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿
αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν
πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ
τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας
ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.ὡς δὲ
ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα·
ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα
ὑμῶν εἰς ἄγραν.καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν
αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς
κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί
σου χαλάσω τὸ δίκτυον.καὶ τοῦτο ποιήσαντες
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο
δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν.καὶ κατένευσαν τοῖς
μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας
συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν
ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.ἰδὼν
δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ
λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός
εἰμι, Κύριε·θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ
πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ
συνέλαβον,ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην,
υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι.
καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ·
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.καὶ
καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες
ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

The Reading is from Luke 5:1-11
At that time, Jesus was standing by the lake of
Gennesaret. And he saw two boats by the lake;
but the fishermen had gone out of them and
were washing their nets. Getting into one of the
boats, which was Simon's, he asked him to put
out a little from the land. And he sat down and
taught the people from the boat. And when he
had ceased speaking, he said to Simon, "Put out
into the deep and let down your nets for a catch."
And Simon answered, "Master, we toiled all night
and took nothing! But at your word I will let
down the nets." And when they had done this,
they enclosed a great shoal of fish; and as their
nets were breaking, they beckoned to their
partners in the other boat to come and help
them. And they came and filled both the boats, so
that they began to sink. But when Simon Peter
saw it, he fell down at Jesus' knees, saying,

"Depart from me, for I am a sinful man, O Lord."
For he was astonished, and all who were with
him, at the catch of fish which they had taken;
and so also were James and John, sons of
Zebedee, who were partners with Simon. And
Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth
you will be catching men." And when they had
brought their boats to land, they left everything
and followed him.

Από την B' Επιστολή Αποστόλου παύλου Πρὸς
Τιμόθεον β' 3:10-15
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ
Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ
διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ
μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς
διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν
Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους
διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο
ὁ κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ
ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν
οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος
ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα
οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ
πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

The reading is from St. Paul's Second Letter to
Timothy 3:10-15
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to
the Lord honor and glory.
TIMOTHY, my son, you have observed my
teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my
patience, my love, my steadfastness, my
persecutions, my sufferings, what befell me at
Antioch, at lconion, and at Lystra, what
persecutions I endured; yet from them all the
Lord rescued me. Indeed all who desire to live a
godly life in Christ Jesus will be persecuted,

while evil men and impostors will go on from
bad to worse, deceivers and deceived. But as for
you, continue in what you have learned and have
firmly believed, knowing from whom you
learned it and how from childhood you have
been acquainted with the sacred writings which
are able to instruct you for salvation through
faith in Christ Jesus.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί μας ενορίτες, Σας ενημερώνουμε
ότι, αρχίζοντας από την
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και
κάθε Τετάρτη, θα
τελείται Θεία Λειτουργία
( 8:00 -10:00 π.μ.) Εις το
Ιερό Παρεκκλήσιο του
Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού, Εις το
Πολιτιστικό κέντρο της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
Καλή Εκκλησιαστική
Χρονιά και
Κάθε ευλογία παρά του Σωτήρος Χριστού.
Dear Faithful,
We are happy to announce that starting
October 4 Divine Liturgy will be celebrated
every Wednesday morning (8:00 -10:00a.m.)
at the Chapel of St. Kosmas the Aitolian which
is located at the Hellenic Cultural Center of
the Archdiocese .
My heartfelt and sincere prayers for a
Healthy and Blessed Ecclesiastical Year.
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.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Eσπερινός στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού, Εις το Πολιτιστικό κέντρο της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 7:00 μ.μ.
Tρίτη 26 Σεπτεμβρίου, 2017
Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2017
Β’ΛΟΥΚΑ Κυπριανού & Ιουστίνης Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Oρθρος καί Θεία Λειτουργία 7:30-10:30 π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Monday, September 25, 2017
Chapel of St. Kosmas the Aitolian Hellenic
Cultural Center of the Archdiocese.
Vespers at 7:00 p.m.
Tuesday, September 26, 2017
The Falling asleep of St John the Evangelist
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m
Sunday, October 1, 2017
2nd Sun. Of Luke Cyprian & Justin the Martyrs
SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m
2. Divine Liturgy
10:45-12:30p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Κυριακής - Αγία Aικατερίνη
Γεωργίου Τσόπελα
Μνημόσυνα Κυριακής - Ἀγιος Δημήτριος

Ναούμ Γιώρας
Μαρίας Αvδριανού
Παντελή Ιωάννη
Βλαδίμηρου Παύλου
Στυλιανού Σταματόπουλου
Κωνσταντίνου & Μαρίας Ρούσσου
Αρτοκλασία
Συλλόγου Αρκάδων Ν.Υ. "Ο Γέρος του Μορέα"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εορτή και Πανήγυρης
της Παναγίας της Οδηγήτριας
Κουκουζέλισσας
Προσκαλείσθε όλοι
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2017
και ώρα 8:00π.μ. στην πανηγυρική
Θεία Λειτουργία
που θα τελεσθεί
εις τον Ιερόν Ναό των
Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου
όπου βρίσκεται και η Ιερά Εικόνα
της Παναγίας της Οδηγήτριας
Κουκουζέλισσας,
(πιστό αντίγραφο της Εικόνας που βρίσκεται
στην Ιερά Μονή Μεγίστης Αγίας Λαύρας, εις το
Άγιο Όρος).

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 6:00μ.μ.
εις τον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη
συνάντηση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής, με τον πατέρα Νεκτάριο.
(Θα τελεστεί και Αγιασμός).
BIBLE STUDY
We would like to bring to your attention that Wednesday October 4th, the first meeting, will take
place at SS. Catherine & George Church with
Fr. Nektarios at 6:00.. (An Agiasmos service will be conducted).
Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, το μήνα Οκτώβριο,
αρχίζοντας στις 7 του μηνός Οκτωβρίου, εισερχόμαστε εις το χειμερινό πρόγραμμα της
Ιεράς μας Κοινότητας, κάθε Σάββατο θα τελείται Θεία Λειτουργία και στους δύο Ιερούς
μας Ναούς (8:00-10:00π.μ.).
Όπως επίσης και κάθε Σάββατο θα τελείται εσπερινός εις τον Καθεδρικόν Ναόν
του Αγίου Δημητρίου (6:00-7:00μ.μ. αρχίζοντας στις 7 του μηνός Οκτωβρίου).

We would like to bring to your attention that starting from October 7th and
Every Saturday, thereafter we will celebrate Divine Liturgy at both
Churches from 8:00- 10:00 a.m.
Also at Saint Demetrios Cathedral we will celebrate Great Vespers every
Saturday evening from 6:00-7:00 p.m. (starting October 7th).






10 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Α ΜΕ $2990 ΤΟ ΆΤΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα Δευτέρα 15/01/18
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τελ Αβίβ στις 18.20 πτήση LY 002.
2η Ημέρα Τρίτη 16/01/18 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Άφιξη στις 11.35, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Ναζαρέτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
επίσκεψη στην Μητρόπολή Ναζαρέτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα Τετάρτη 17/01/18
ΝΑΖΑΡΕΤ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Πρωινή θεία Λειτουργία στον Ναό του Ευαγγελισμού. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της Γαλιλαίας όπου θα
επισκεφθούμε τη Σεβασμία Πατριαρχική Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ, την Κανά της Γαλιλαίας,
όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου της μετατροπής ύδατος σε οίνο, την Καπερναούμ και το Όρος των Μακαρισμών, όπου
ο Κύριος έκανε την επί του Όρους Ομιλία (καθώς και ο τόπος, όπου ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθύς με τα οποία
έφαγαν και χόρτασαν 5000 άνθρωποι). Επίσκεψη στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου ο Κύριος κάλεσε τους
πρώτους Μαθητές του στο Αποστολικό Αξίωμα και στην συνέχεια θα τελεσθεί Αγιασμός στον Ιορδάνη Ποταμό. Έπειτα καιρού
επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί περίπλους της Λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
4η Ημέρα Πέμπτη 18/01/18 ΝΑΖΑΡΕΤ-Αγιασμός Στον Ι. Ποταμό – ΙΕΡΙΧΩ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Το πρωί παρακολούθηση του Αγιασμού των Θεοφανείων στον Ιορδάνη Ποταμό. Ακολουθεί επίσκεψη στο Σαραντάριο Όρος,
τη Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, όπου βρίσκεται η Συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος και τη Μονή Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα, δείπνο διανυκτέρευση.
5η Ημέρα Παρασκευή 19/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - Εορτή Θεοφανείων
Το πρωί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την Εορτή των Θεοφανείων στον Πανάγιο Τάφο. Έπειτα θα γνωρίσουμε τα
προσκυνήματα της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων τον οίκο Αγ. Ιωακείμ και Άννης,
τη Προβατική κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και το Πραιτώριο. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Οδό του
Μαρτυρίου και θα φτάσουμε στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί ευλαβικό προσκύνημα στο Φρικτό
Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στο Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση
6η Ημέρα Σάββατο 20/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γεθσημανή (όπου βρίσκεται ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος
λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου), στο Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου), την Αγία Σιών (τόπος
όπου βρίσκεται η Πατριαρχική Σχολή, ο Τάφος του Δαυίδ, το Υπερώο και το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου
πραγματοποιήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου), στη Βηθανία (Ι. Μονή Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας). Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, ξεκούραση, Το βράδυ, για όσους επιθυμούν, θα συμμετάσχουμε σε νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο και
Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου.
7η Ημέρα Κυριακή 21/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την Ορεινή (Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου), και το
Καταμόνα (όπου βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Συμεών) και θα ακολουθήσει πανοραμικός γύρος της Νέας Πόλης της
Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση
8η Ημέρα Δευτέρα 22/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου μας στην Βασιλική της Βηθλεέμ, έπειτα θα μεταβούμε
στο χωριό των Ποιμένων, την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών
Μάγων) και θα ακολουθήσει επίσκεψη με ταξί στην Ι. Μονή του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση
9η Ημέρα Τρίτη 23/01/18
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την νεκρά Θάλασσα , η οποία βρίσκεται 380 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου
και στην οποία λόγο της πυκνότητας σε αλάτι δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Μετά το μεσημέρι κατά την επιστροφή μας στα
Ιεροσόλυμα θα περάσουμε και από την περιοχή του Κουμράν, όπου το 1946 βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.
Το βράδυ δείπνο, διανυκτέρευση.
10η Ημέρα Τετάρτη 24/01/18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Μετά το πρωινό θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων για προσκύνημα και αγορές, καθώς και
περιήγηση σε διάφορα μοναστήρια όπως η Ι.Μ. Σαϊδανάγιας, η Ι.Μ. Μεγάλης Παναγιάς κ.α. το μεσημέρι, ξεκούραση . Το
απόγευμα δείπνο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου καθ΄ οδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου στη
Λύδα. Στις 25/01/18 και ώρα 00:45π.μ. πτήση για Νέα Υόρκη.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
 Ανάβαση στο όρος Θαβώρ με ταξί
Περιλαμβάνονται:
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Αεροπορικά εισιτήρια (Νέα Υόρκη - Tel Aviv – Ν. Υόρκη)
 Φόροι αεροδρομίων
Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας
 Ταξιδιωτική τσάντα
Πρωινό και γεύμα καθημερινά ( μπουφέ )
 Ελληνόφωνος ξεναγός Αρχηγός – Συνοδός
Μεταφορές από/ προς αεροδρόμια

Adult Greek Classes Registration
The Greek Afternoon School
offers a successful program the << Adult Greek Program>>. We offer beginners classes and
advance classes. This year classes will be held
on Tuesdays for level 2 Greek and every Wednesday for level 1 Greek from 6:30p.m. to
8:30p.m. Tuition for the school year 2017 - 2018 is $700.

MOMMY & ME PROGRAM Introduction to the Greek Language and Culture
Sing songs in Greek& English
Playtime and social development in a Greek Language environment
Saturdays 10:00 am to 11:30 pm
Beginning Saturday September 30th, 2017. Ages 4 and Under
St. Catherine’s Church
22-30 33rd Street, Astoria, NY 11102

Call (718) 728-1754 for more information
The Community and Youth of the Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios Astoria
- PRESENT -An Afternoon at the Ballpark
A Fundraiser for our Parish Ministries and its Youth Programs
Day/Date/Time: Saturday / September 30th/Game Time 4:05 Gates open at Two
Place: The Cathedral of Baseball - YANKEE Stadium, Bronx New York
Location of Seats: Party City Suite # 2 : A maximum of 60 Seats are Available $125 per seat/ticket
What's Included: We will be in a private self contained Suite, special elevator access and our own rest room with seating
inside and out. TV's all over and the extensive menu will be similar to last year and depending on the sponsorships it will
be upgraded. We assure you no one will go home hungry! (Beer is available for purchase)
Sponsorships Available (Up to 6): For $1000 4 tickets will be included $500 two tickets. Perhaps a "group" of you can do
this by pooling your resources together! Also consider upgrading our menu for $1000 and tickets and/or a complimentary
voucher for 4 will be provided. Maybe again two or three individuals can do this! If you cannot attend please consider
making a donation to our Youth programs!
If we sell out then we have access to some Standing Room tickets in the Suite with the same amenities. First Come first
Served. Contact Fr. Anastasios at the Church Offices 718 728 1718 to reserve your seats and Sponsorships and buy
tickets.
Please support this event and by doing so our Parish and its Youth Programs. I hope you remember fondly your years in
our Youth Programs and what they MEANT to you. Let's do the same for our Youth of today!
+Fr. Anastasios Pourakis
September 26 -The Falling Asleep of St. John the Evangelist and Theologian - this Apostle was from Bethsaida of
Galilee, and was the son of Zebedee and Salome, and the brother of James the elder. First a fisherman by trade, he
became an Apostle and the beloved Disciple of Christ. Only he of all the Disciples followed Him even to the Cross, and was
entrusted with the care of our Savior's Mother, as it were another son to her, and a brother of Christ the Teacher. After this,
he preached throughout Asia Minor, especially in Ephesus. When the second persecution against the Christians began in
the year 96 during the reign of Domitian, he was taken in bonds to Rome, and there was cast into a vat filled to the brim with
boiling oil. Coming forth therefrom unharmed, he was exiled to the island of Patmos, where he wrote the Book of Revelation.
Returning again to Ephesus after the death of the tyrant, he wrote his Gospel (after the other Evangelists had already
written theirs) and his three Catholic Epistles. In all, he lived ninety-five years and fell asleep in the Lord during the reign of
Trajan in the year 100. He was called Theologian because he loftily expounded in his Gospel the theology of the
inexpressible and eternal birth of the Son and Word of God the Father. It is for this cause that an eagle-a symbol of the Holy Spirit, as
Saint Irenaeus says-is depicted in his icon, for this was one of the four symbolic living creatures that the Prophet Ezekiel saw .

