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ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Κυριακή Α' Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Ζούμε σε μία εποχή που συχνά μιλάμε για τις έννοιες της ζωής, αλλά και για τις αξίες
που δικαιούται ο άνθρωπος να έχει στην ζωή του. Η ελευθερία είναι ένα πνευματικό αγαθό, το
οποίο έχει δώσει ο Θεός εις τον άνθρωπο όταν τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή
Του. Αυτή η δημιουργία δίνει εις τον άνθρωπο το αυτεξούσιο, δηλαδή, έχει την δυνατότητα να
επιλέγει ο ίδιος με ποιο τρόπο θέλει να ζήσει την ζωή του. Αναφέρει ο Αγ. Ιωάννης ο
Χρυσόστομος: "Υπάρχει έμφυτη μέσα στη φύση μας η γνώση εκείνων που πρέπει να κάνουμε και
εκείνων που δεν πρέπει να κάνουμε, ο Δημιουργός των όλων μας δημιούργησε αυτεξούσιους και
ελεύθερους και σε όλες τις περιστάσεις με βάση τη δική μας διάθεση ή μας καταδικάζει ή μας
στεφανώνει και βραβεύει". Ο Θεός δεν είναι δυνάστης, αλλά Θεός αγάπης και θέλει τα
δημιουργήματά Του μόνα τους να επιλέξουν την ένωσή τους με τον Δημιουργό τους.
Η ελευθερία που συχνά αποκαλούμαστε ως αδιαμφισβήτητο δικαίωμά μας, είναι τελείως
διαφορετική από τον τρόπο που την παρουσιάζει ο κόσμος και πολύ διαφορετική όπως μας την
διδάσκει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Η έννοια της ελευθερίας σε γενικές γραμμές κατά το
κοσμικό φρόνημα, συνδέεται με την δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να εκφράζεται ή και
να βιώνει στην κοινωνία που ζει, χωρίς περιορισμούς, εφόσον δεν παραβιάζει ή ενοχλεί την
ελευθερία άλλου ανθρώπου. Αυτή η ελευθερία στην εποχή μας έχει επεκταθεί ακόμα πιο πολύ,
σε σημείο να γίνονται αποδεκτές κάποιες πράξεις ή συμπεριφορές, οι οποίες στο παρελθόν ήταν
απαράδεκτες και τελείως ακατανόητες.
Ήρθε ο Υιός του Ανθρώπου εις στην γη δια του Προσώπου του Ιησού Χριστού για να μας

ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας, που σημαίνει πριν το Χριστό ήμασταν δούλοι του
διαβόλου και της αμαρτίας. "Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι.
Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο
ένας τον άλλο" (Γαλ. 5:13). Η αμαρτία είναι αυτή που υποδουλώνει τον άνθρωπο και του
περιορίζει την ελευθερία. Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε μόνο όταν καταλάβουμε, πως
όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την ύλη και τα υλικά αγαθά, τόσο πιο ελεύθερος γίνεται
και έρχεται πιο κοντά στον Θεό.
Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο και η προσκόλλησή του στα υλικά αγαθά του δεσμεύουν
τον νου, το σώμα και τη ψυχή, αλλά όμως, όσο αποδεσμεύεται από τα υλικά αγαθά, τόσο
οικοδομεί την ψυχή του και βρίσκει την ελευθερία για να προσκολληθεί στον Θεό. Καλούμαστε,
λοιπόν, να μην γινόμαστε υπόδουλοι των υλικών αγαθών και να μας απορροφά η απόκτησή
τους, αλλά αγώνας μας να είναι το πως θα περιορίσουμε την αμαρτία στην ζωή μας και να
αφιερώσουμε χρόνο προς την μετάνοια. Ο Θεός θέλει ελεύθερα να τον πλησιάσουμε και να τον
αναζητήσουμε, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τα πνευματικά αγαθά που μας έχει
προετοιμάσει. Εύχομαι σε όλους, να έχουμε καλό αγώνα προς δόξα Θεού.

ΑΜΗΝ
 Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

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.

Κυριακή Α' Λουκᾶν 5:1-11
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 πολυ· 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.

1st Sunday of Luke
The Gospel According to Luke 5:1-11
At that time, as Jesus was standing by the lake of
Gennesaret, 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 Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Γαλάτας 4:22-27
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.
Ἀδελφοί, Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν· ἕνα ἐκ τῆς
παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλʼ ὁ μὲν
ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ
τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν
ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι·
μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα,
ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ. Τὸ γὰρ Ἅγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν
τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ,
δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἡ δὲ ἄνω
Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ
πάντων ἡμῶν· γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι,
στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ
ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου
μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

The reading is from St. Paul's Letter to
the Galatians 4:22-27
Brethren, Abraham had two sons, one by a slave
and one by a free woman. But the son of the
slave was born according to the flesh, the son of
the free woman through promise. Now this is an
allegory: these women are two covenants. One is
from Mount Sinai, bearing children for slavery;
she is Hagar. Now Hagar is Mount Sinai in
Arabia; she corresponds to the present
Jerusalem, for she is in slavery with her children.
But the Jerusalem above is free, and she is our
mother. For it is written, "Rejoice, O barren one
who does not bear; break forth and shout, you
who are not in travail; for the children of the
desolate one are many more than the children of
her that is married."

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Tετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, 2018

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Χαραλάμπου Φερεντίνου
Γερασίμου Βιγλή
Νικήτα Μελισσάκη
Γεωργίου & Ιουστίνας Δεστούνη
Γεωργίου Τσόπελα

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Ειρήνης Κωνσταντινίδη
Καλλιόπης Κόκκινου
Τάκη Λούκα
Ιωάννου Παντελή
Αρτοκλασία
Σύλλογος Αρκάδων
Γέρος του Μωριά

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Wednesday, September 26, 2018

Μετάστασις Ιωάννου του
Ευαγγελιστού

The Falling asleep of St John the
Evangelist

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

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

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, 2018

Sunday, September 30, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Όρθρος καί Θεία Λειτουργία

8:00-11:00 π.μ.

2nd Sunday Of Luke
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί μας ενορίτες,Σας ενημερώνουμε ότι, αρχίζοντας από την
Τετάρτη 10 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 10th
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.

KΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης τῆς
Ἁγίας Γραφῆς θά ἀρχίσει τήν Πέμπτη 4 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 1:00μ.μ. στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό τού Ἁγίου Δημητρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι αρχίζοντας από Οκτωβρίου 3
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 3rd 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.

Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, το μήνα Οκτώβριο,
αρχίζοντας στις 6 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 6 του μηνός
Οκτωβρίου).



We would like to bring to your attention that starting from October 6th 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 6th).

Σήμερα Κυριακή 23η Σεπτεμβρίου 2018
και στους δύο Ιερούς Ναούς μας
Έναρξη μαθημάτων,
Από τις 9:30 -11:30 π.μ.(Αγιασμό /μάθημα).
Εγγραφή :$10:00

SUNDAY SCHOOL REGISTRATION
IN BOTH CHURCHES
CLASSES START SEPTEMBER 23th, 2018
9:30 -11:30 A.M. (Agiasmo / Class)
REGISTRATION FEE: $10:00
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 at St.
Demetrios High school every Wednesday from 6:30 -8:30p.m..
Tuition for the year is $700.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς μας Χριστιανούς ότι, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου
και ώρα 7:00μ.μ. εις τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής, με
τον πατέρα Βασίλειο.
BIBLE STUDY :We would like to bring to your attention that Thursday October 18th,
the first meeting, will take place at St. Demetrios Cathedral with Fr. Vasilios at 7:00..

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY
PHILIP SERRAS, P.T.

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors

Orthopaedic &
Neurological Disorders
Home Visits Available

38-08 Ditmars Boulevard, Astoria, New York 11105

(718) 721-9393

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

718-606-9513
29-23 24th Avenue • Astoria NY

DIONYSOS RESTAURANT
Greek & Mediterranean Cuisine
Cyprus Specials
Private Parties

23-15 31st St.

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

(718) 728-8500

718-932-3231

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.

Medical Alert System

$29.95/Mo.
•
•
•
•

Call Today!

Free professional ad design & my help!

billed quarterly

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

For Information ... Call
800.524.0263
Zenon
Taverna • Meze House

Toll Free 1.877.801.8608

Every Wednesday Live Greek Music
We specialize in Catering • Open 7 days
from 11 AM to Midnight • Free delivery
34-10 31 Avenue, (bet. 34-35 St.)
Astoria
718-956-0133

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

w w w. c r e s c e n t a p o t h e c a r y. c o m

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

516-437-4385 x141
ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

$19.95 a month

3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

ODYSSEY OPTICAL INC.
Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

“Your Family’s Health is Our #1 Priority”

800-566-6150

Photo Courtesy of
Bing Crosby Enterprises

Visit WLPmusic.com to purchase your copy - CD $10.00

Oncology/Hematology Medication • Compounding • Diabetic Supplies • Greeting Cards
School Supplies • Household Goods • Gifts/Fragrances • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

F R E E G I F T with this ad
We can fill your prescriptions while you wait...
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED
45-0130TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542
993993 Hellenic Orthodox Community

718-278-3600

From the WLP Vault
comes the Bible Story of Christmas
featuring 8 Classic Christmas Carols
and a reading of the Gospel of
Luke 2: 4-20 by Bing Crosby!
Also available on vinyl.

AVENUE CHEMISTS
FREE DELIVERY
Our pharmacy takes pride in offering caring professional service
and competitive pricing with the utmost concern for patient confidentiality.
We are eager to answer all your questions and make your life a little easier.

“ONE HOUR SERVICE
IN MOST CASES”
Eyes Examined
Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

For further information,
please call the Parish Office.
www.jspaluch.com
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