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ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Αγαπητοί Ενορίτες,
Την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη εορτάζει και πανηγυρίζει η Παναγία η Οδηγήτρια Κουκουζέλισσα, που η Ιερά
της Εικόνα βρίσκεται στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Το πιστό αντίγραφο της εικόνας που έχουμε στον
Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου, έχει τοποθετηθεί με την Χάρη της Παναγίας στην οριστική της θέση, στην
δεξιά κόγχη του Ιερού Ναού, μέσα στο πολύτεχνο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι μαζί με τα στασίδια που θα κοσμούν τον
χώρο. Η Ιερά Εικόνα θα κοσμεί τον Ιερό Ναό και η Χάρη της Παναγίας θα προστατεύει και θα μας αγιάζει πάντοτε.
Ευχαριστούμε βαθύτατα, όλους που συνέφεραν για την κάλυψη του κόστους των προαναφερθέντων, για χάρη της
Παναγίας μας. Πιο κάτω παραθέτουμε και το ιστορικό της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, για να γνωρίζετε πόσο
θαυματουργική είναι η εικόνα:
Τον 12ο αιώνα στο Δυρράχιο της Αλβανίας,
κατοικούσε μια χήρα, βουλγαρικής καταγωγής,
μαζί με το γιο της, που λεγόταν Ιωάννης.
Ήταν ευφυέστατος και είχε ζήλο για τα
γράμματα και τον μοναχικό βίο, αλλά ήταν
πολύ φτωχός.
Τον ονόμασαν Κουκουζέλην, διότι, όταν τον
ερωτούσαν τι έτρωγε, αυτός απαντούσε
πάντοτε Κούκον, και ζέλια δηλαδή κουκιά και
χόρτα.
Φοίτησε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία της
Κωνσταντινούπολης. Ο Αυτοκράτωρ Κομνηνός
τον προσέλαβε στα ανάκτορά του ως μουσικό
γιατί εντυπωσιάστηκε από την υπέροχη και
γλυκιά φωνή που είχε.
Ο Ιωάννης, παρά τις τιμές που απολάμβανε
μες τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, λυπόταν και δεν τον γέμιζε τίποτα από αυτές τις απολαύσεις. Ήταν ησυχαστής και
σκεφτόταν τον μοναχικό βίο.

Ο πόθος αυτός της αφιέρωσης γινόταν όλο και πιο μεγάλος και εκείνη την εποχή έτυχε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη
ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους.
Ο Ιωάννης είπε στον ηγούμενο, χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα για τον πόθο που έκρυβε μέσα του.
Όταν ο Ηγούμενος ανεχώρησε για το Άγιο Όρος, ο Κουκουζέλης, για να μη τον αναγνωρίσουν και τον εμποδίσουν ντύθηκε
ρακένδιτα προσποιούμενος τον δούλο και έφυγε. Εμφανίστηκε στον Ηγούμενο και του ζήτησε να τον πάρει ως μοναχό.
Ο ηγούμενος δεν τον αναγνώρισε και δεν τον δέχτηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας του και επειδή ο Κουκουζέλης επέμενε,
τον έστειλε να εργαστεί ως βοσκός στην περιοχή της Βίγλας.
Ο Αυτοκράτορας τον έψαχνε παντού, ακόμη και στο Άγιο Όρος, αλλά δεν μπόρεσε να τον βρει, μιας και κανείς δεν τον είχε
αναγνωρίσει διότι έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα.
Ο Ιωάννης αν και δεν έγινε μοναχός ακόμη ήταν πολύ ευτυχισμένος επειδή πλέον ήταν μόνος και αφιερωμένος στον Θεό
μέσα από το διακόνημά του.
Κάποτε ένας ερημίτης ησυχαστής είδε από το σπήλαιο του, τον βοσκό ακουμπισμένο στην ποιμαντική ράβδο να ψέλνει
ανύποπτος θαυμάσια τροπάρια προς την Παναγία.
Ήταν τόση μελωδικός στην φωνή του, ώστε και τα ζώα σταματούσαν την βοσκή και άκουγαν τις υπέροχες ψαλμωδίες.
Λέγεται επίσης πως τα ζώα τόσο πολύ εντυπωσιαστήκαν και μαγεύτηκαν από την αγγελική φωνή του, που σηκώθηκαν
στα δυο τους πόδια και τον ακούγανε.
Ο ερημίτης ανέφερε το γεγονός αυτό εις τον Ηγούμενο, ο οποίος και κάλεσε τον βοσκό.
Ο Κουκουζέλης από τις κακουχίες και τις ασκήσεις είχε αποσκελετωθεί και όπως ήταν επόμενο ο Ηγούμενος δεν μπόρεσε
να τον αναγνωρίσει.
Τότε αυτός αναγκάσθηκε να φανερώσει σ τον Ηγούμενο ποιος ήταν, μιας και ήταν πολύ διαδεδομένο πως ο Κομνηνός τον
αναζητούσε.
Ύστερα από όλα αυτά ο Ηγούμενος πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα, του ζήτησε να του
δώσει τον λόγον του ο αυτοκράτωρ ότι για αυτό που θα το αποκάλυπτε δεν θα έπραττε τίποτα και του είπε, πως ο
Κουκουζέλης έγινε μοναχός και τον παρεκάλεσε να του επιτρέψει να παραμείνει στο Μοναστήρι.
Ο Αυτοκράτορας συγκατένευσε, εφ' όσον ο Ιωάννης είχε γίνει πλέον μοναχός και εζήτησε να προσεύχεται υπέρ της
σωτηρίας της ψυχής του μη μπορώντας να κάνει κάτι άλλο αφού προηγουμένως είχε δώσει τον λόγο του.
Ο Ιωάννης έμεινε πλέον εις την Μονήν. Έκτισε πλησίον της Μονής ένα κελί και ένα εκκλησάκι των Αρχαγγέλων.
Τις 6 ημέρες της εβδομάδας μελετούσε, προσευχόταν και την Κυριακή πήγαινε και έψαλλε στη Μονή.
Ένα Σάββατο, αφού έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο, είχαν φύγει όλοι οι μοναχοί από την Εκκλησία.
Ο Ιωάννης έμεινε μόνος και τελευταίος. Από την άσκηση και τις αϋπνίες τον πείρε ο ύπνος στο στασίδι του μπροστά από
μία εικόνα της Παναγίας που συνήθιζε να κάθεται, τότε άκουσε μια φωνή να του λέει σιγανά:
-Χαίρε Ιωάννη! Και είδε μπροστά του την Παρθένο.
-Χαίρε και πάλιν Ιωάννη, άκουσε για δεύτερη φορά, αλλά δεν ξύπνησε.
-Ψάλλε μου, του είπε η φωνή για ΤΡΙΤΗ φορά, και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω και θα σε ανταμείψω.
Συγχρόνως, η Παναγία έβαλε στην παλάμη του ένα νόμισμα και έγινε άφαντη.
Ξύπνησε τότε ο Κουκουζέλης και είδε στην παλάμη του το νόμισμα!
Το νόμισμα εκείνο, οι Πατέρες κατόπιν, το τοποθέτησαν στην Εικόνα, την οποίαν έκτοτε ονομάζουν Κουκουζέλισσαν.
Η Εικόνα αυτή κάνει πολλά θαύματα, και το νόμισμα επίσης θαυματουργεί.
Ο Ιωάννης μετά από αυτό, έκανε περισσότερη προσευχή και υμνούσε την Θεοτόκο.
Ασθένησε όμως από την πολύ ορθοστασία και προσευχόταν καθημερινά στην Παναγία και η Παναγία εμφανίστηκε και
πάλι στον Κουκουζέλη και τον έκαμε καλά.
Μετά από ένα μακρύ διάστημα φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία ο Ιωάννης κάλεσε όλους τους μοναχούς στο κελί του και τους
ζήτησε συγχώρεση.
Έψαλλε ένα τροπάριο στην Παναγία και παρέδωσε το πνεύμα του.
Η Εικόνα μπροστά στην οποία αποκοιμήθηκε ο Ιωάννης και του ενεφανίσθη η Παναγία ονομάστηκε Κουκουζέλεισσα και
σήμερα βρίσκεται στο 2ο μεγαλύτερο παρεκκλήσι της Μονής πλησίον της Πύλης που είναι αφιερωμένο σε αυτήν.
Μπροστά της καίγονται τρεις ακοίμητες κανδήλες και καθημερινώς τελείτε παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης έμεινε στην ιστορία ως ο αγγελόφωνος ψάλτης και θεωρείτο μέχρι και σήμερα ο καλύτερος
ψάλτης της Ορθοδοξίας και είναι ο Προστάτης των ιεροψαλτών.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν
καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς
δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ
ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ
μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς
πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν
ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν
αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς
σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε·
νεανίσκε,
σοὶ
λέγω,
ἐγέρθητι.
καὶ
ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ
φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν,
λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν
ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν
αὐτοῦ.

3rd Sunday of Luke
The Gospel According to Luke 7:11-16
At that time, Jesus went to a city called Nain,
and his disciples and a great crowd went with
him. As he drew near to the gate of the city,
behold, a man who had died was being carried
out, the only son of his mother, and she was a
widow; and a large crowd from the city was
with her. And when the Lord saw her, he had
compassion on her and said to her, "Do not
weep." And he came and touched the bier, and
the bearers stood still. And he said, "Young
man, I say to you, arise." And the dead man sat
up, and began to speak. And he gave him to
his mother. Fear seized them all; and they
glorified God, saying, "A great prophet has
arisen among us!" and "God has visited his
people!"

Από την Β' Επιστολή Αποστόλου
Παύλου Πρὸς Κορινθίους 11:31-33,
12:1-9
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.
Ἀδελφοί, Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας,
ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα
τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν,
πιάσαι με θέλων· καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ
ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς
χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι·
ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις
κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν
δεκατεσσάρων - εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα· εἴτε
ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον - εἴτε ἐν
σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα· ὁ
θεὸς οἶδεν - ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ
ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ
λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι· ὑπὲρ
δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς
ἀσθενείαις μου· ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι,
οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι
δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ
ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν
ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι
σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με
κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου
τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπʼ
ἐμοῦ. Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ
γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου,
ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπʼ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

St. Paul's Second Letter to the
Corinthians 11:31-33; 12:1-9
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.
Brethren, the God and Father of the Lord Jesus,
he who is blessed for ever, knows that I do not
lie. At Damascus, the governor under King Aretas
guarded the city of Damascus in order to seize
me, but I was let down in a basket through a
window in the wall, and escaped his hands.
I must boast; there is nothing to be gained by it,
but I will go on to visions and revelations of the
Lord. I know a man in Christ who fourteen years
ago was caught up to the third heaven -- whether
in the body or out of the body I do not know, God
knows. And I know that this man was caught up
into Paradise --whether in the body or out of the
body I do not know, God knows -- and he heard
things that cannot be told, which man may not
utter. On behalf of this man I will boast, but on
my own behalf I will not boast, except of my
weaknesses. Though if I wish to boast, I shall not
be a fool, for I shall be speaking the truth. But I
refrain from it, so that no one may think more of
me than he sees in me or hears from me. And to
keep me from being too elated by the abundance
of revelations, a thorn was given me in the flesh,
a messenger of Satan, to harass me, to keep me
from being too elated. Three times I besought the
Lord about this, that it should leave me; but he
said to me, "My grace is sufficient for you, for my
power is made perfect in weakness." I will all the
more gladly boast of my weaknesses, that the
power of Christ may rest upon me.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εορτή και Πανήγυρης
της Παναγίας της Οδηγήτριας
Κουκουζέλισσας
Προσκαλείσθε όλοι
Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, 2018
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).

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά

6:30μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Tuesday, October 11, 2018
SAINT DEMETRIOS
Paraklisis in English

6:30p.m.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, 2018
Ευλαμπίου και Ευλαμπίας Μαρτύρων
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχ. (27-09 Cres.St.)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, October 10, 2018
Eulampios and Eulampia the Martyrs
Cultural Center of Arch. (27-09 Cres. Street)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου, 2018
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολική Θεία Λειτουργία

Tuesday, October 11, 2018
SAINT DEMETRIOS
School Liturgy

9:00 π.μ.

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σχολική Θεία Λειτουργία
9:00π.μ.
Σαββάτο 13, Οκτωβρίου, 2018
Κάρπου, Παπύλου Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00 μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 14, Οκτωβρίου, 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Κωνσταντίνου Φούρλα
Κυριάκου Ιωάννου
Μαρίας Σιόσιλου
Αλεξάνδρας Παπαγεωργίου
Καλλιόπης Μαυρομάτη
Αρχοντούλας Μαντρώζου

Friday, October 12, 2018
SAINT CATHERINE
School Liturgy

9:00 a.m.

9:00 a.m.

Saturday, October 13, 2018
Carpos, Papylos the Martyrs
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, October 14, 2018
4th SUNDAY OF LUKE
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Σαββοὐλας Γεωργοπούλου
Φλώρας Μανωλούδα
Βασιλείου Πυροβολικού
Νικολάου Ζώη
Θεοφάνη Λουκά
Δημητρίου Αντρέου
Παναγιώτη Κόκκινου
Δημητρίου Μπαλλή
Κυριακής Μπαλλή
Μαρίας & Βύρωνος Γεωργάκη

ST. DEMETRIOS CATHEDRAL OF ASTORIA
PHILOPTOCHOS SOCIETY “SAINT CATHERINE”
INVITES YOU
To
Join us for A Special

After Liturgy At 11:30 a.m. On SUNDAY, OCTOBER 14, 2018
At
The Church Hall
Of “SS. Catherine & George” Church
(22-30 33rd Street, Astoria, N.Y.)
 
DONATION: $20.00
 
All proceeds will go towards assisting the needy
in our Community.
For reservations please call:
Mrs. Thalia Christoforou: (917)623-5852

"Meet the expert at St. Demetrios''
Monthly discussions of topics of interest
«ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη»
(Ματθ. 5¨14)

We are pleased to introduce to our community a monthly series of educational
lectures/discussions with a goal to inform, educate,
and answer questions on a topic of general interest. The series have the general title: “Meet the
expert at St Demetrios” and will take place at the St Catherine’s church hall every first or second
Tuesday of the month from 07:00-08:00 pm. An expert from each field will be invited to speak
every month. Coffee will be offered. All are invited. Please join us for the first lecture/discussion of
our series on Tuesday 10/16/18

“Arthritis in the young and the old. How can we treat it”
Kyriakos A. Kirou, MD
Assistant Professor of Clinical medicine
Hospital for Special Surgery
Weill Medical College of Cornell University

Tuesday October 16 2018
7:00-08:00 pm
St Catherine’s and St George's
Church hall(22-30 33rd Street, Astoria, N.Y.)

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.

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


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting
every Tuesday afternoon,
from 12:00- 2:00p.m.
at St. Demetrios Cathedral

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).

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

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

