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ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Κυριακή Δ’ Λουκά
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η σημερινή Παραβολή του Κυρίου αναφέρεται στον σπόρο που σπέρνει ένας γεωργός στο
χωράφι του και παρομοιάζεται με τον Λόγο του Θεού. Όπως, δηλαδή, σπέρνει ο γεωργός τον
σπόρο, αυτός σκορπίζεται παντού και έτσι δεν πέφτει μόνο στην εύφορη γη, αλλά πέφτει και
στις πέτρες, στον δρόμο και μέσα σε αγριόχορτα. Ο σπόρος όμως, που έχει πέσει στην εύφορη
γη, θα ευδοκιμήσει και θα καρποφορήσει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ο Λόγος του Θεού
προσφέρεται προς όλους αδιακρίτως, όμως ο κάθε άνθρωπος δέχεται τον Λόγο με διαφορετικό
τρόπο.
Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα διαβάσουν ή θα ακούσουν το Ευαγγέλιο ή και ένα κήρυγμα,
αλλά δεν θα αφήσουν τον εαυτόν τους να τα αφομοιώσει. Τους απορροφούν οι μέριμνες της
ζωής και τους κάνουν να αδιαφορήσουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, άσχετα εάν πολλές
φορές θεωρούν τον εαυτόν τους ως ένα πιστό Χριστιανό.
Στην Παραβολή του Κυρίου βλέπουμε πώς ο Λόγος του Θεού καρποφορεί μόνο σε αυτούς που
τον αποδέχονται όπως η εύφορη γη και καλλιεργούνται πνευματικά. Ποιός είναι αυτός που
καλλιεργεί το Λόγο του Θεού στην καρδιά του και καρποφορεί; Ως ένα παράδειγμα είναι ένας
εγωιστής ζηλιάρης, ανήθικος, φίλαυτος άνθρωπος, που ασχολείται βέβαια μόνο με τον εαυτόν
του και νοιώθει ικανοποίηση από την ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά χωρίς να
μοιράζεται τίποτα με τον συνάνθρωπό του, ή να συμμερίζεται τις κακουχίες του. Όταν όμως,
αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος επιτρέψει στον Λόγο του Θεού να καρποφορήσει μέσα του, τότες θα
δείξει δείγματα ταπεινοφροσύνης και μεταμέλειας και θα αναγνωρίσει τα δικά του σφάλματα.

Εν συνεχεία, κάνοντας αυτοκριτική θα προχωρήσει στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.
Θα σκέφτεται πως έχει υποχρέωση να προσφέρει ελεημοσύνη σε αυτούς που πιθανόν να μην
έχουν όσα έχει ο ίδιος. Θα αγωνιστεί να συμμετέχει στα Μυστήρια της Εκκλησίας και
προπαντός στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Αδελφοί μου, βλέπουμε πως τελικά αυτός που αγωνίζεται πνευματικά, έχει και υποχρέωση
να κοπιάσει για τη πίστη του. Δεν φτάνει να λέμε πως πιστεύουμε, αλλά οφείλουμε να
δείξουμε και καρπούς αυτής της πίστης. Μας αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του: «Η
πίστη εάν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή»(2:17). Αργότερα συνεχίζει πως και οι
δαίμονες πιστεύουν, αλλά δεν σώζονται. Η πίστη μας, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να
καλλιεργούμε στην ζωή μας, εάν θέλουμε να λέμε πως η Χάρις του Θεού είναι ενεργή μέσα στην
καρδιά μας. Γι’ αυτό ο Ευαγγελιστής στην σημερινή περικοπή γράφει: «Με τον σπόρο που έπεσε
στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα
τους και καρποφορούν με υπομονή»(8:15). Ας αγωνιζόμαστε καθημερινώς για να καλλιεργούμε
τον Λόγο του Θεού στην καρδιά μας που θα καρποφορεί στην ζωή μας.
ΑΜΗΝ
 Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αγαπητοί φίλοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας
Αικατερίνης είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την ίδρυση Πολιτιστικού
Συλλόγου με πολλαπλές δραστηριότητες όπως :
Ίδρυση χορευτικού συγκροτήματος με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Έργα τέχνης
Μαγειρική και ζαχαροπλαστική
Εκδρομές
Ο στόχος μας είναι η ένωση του Ελληνισμού χωρίς κάποιο όριο ηλικίας. Η ετήσια συνδρομή θα
είναι $50 το άτομο.
Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί στις 26 Οκτωβρίου, 2018 στην αίθουσα Νίκος Ανδριώτης
στην Αγία Αικατερίνη στις 6μμ. Παρακαλούμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια μας με την
παρουσία σας η οποία θα μας γεμίσει χαρά.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας και ανυπομονούμε να σας δούμε!
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15
Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον
αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ
ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν
ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον
ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ
συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ
ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ
φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα.
ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ
δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν
παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ
ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ
παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·
οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα
ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ
τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες
σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν
ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον,
καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν
πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ
ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν,
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν
καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου
πορευόμενοι
συμπνίγονται
καὶ
οὐ
τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί
εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ
ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων
ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Gospel According to Luke 8:5-15
The Lord said this parable: "A sower went out
to sow his seed; and as he sowed, some fell

along the path, and was trodden under foot,
and the birds of the air devoured it. And some
fell on the rock; and as it grew up, it withered
away, because it had no moisture. And some
fell among thorns; and the thorns grew with it
and choked it. And some fell into good soil and
grew, and yielded a hundredfold." And when
his disciples asked him what this parable
meant, he said, "To you it has been given to
know the secrets of the kingdom of God; but
for others they are in parables, so that seeing
they may not see, and hearing they may not
understand. Now the parable is this: The seed
is the word of God. The ones along the path are
those who have heard; then the devil comes
and takes away the word from their hearts,
that they may not believe and be saved. And
the ones on the rock are those who, when they
hear the word, receive it with joy; but these
have no root, they believe for a while and in
time of temptation fall away. And as for what
fell among the thorns, they are those who hear,
but as they go on their way they are choked by
the cares and riches and pleasures of life, and
their fruit does not mature. And as for that in
the good soil, they are those who, hearing the
word, hold it fast in an honest and good heart,
and bring forth fruit with patience." As he said
these things, he cried out "He who has ears to
hear, let him hear."

Από την Αποστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Τίτον 3:8-15
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων
ἡμῶν. Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς
ἐποίησας ἡμῖν.
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε
διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν
ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ.
ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς
ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ
γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς

περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ
μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι
ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν
αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν
πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός
με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα
παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ
Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν
αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ
ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς
ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες.
Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ
χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The reading is from St. Paul's Letter to
Titus 3:8-15
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.
Titus, my son, the saying is sure. I desire you
to insist on these things, so that those who
have believed in God may be careful to apply
themselves to good deeds; these are excellent
and profitable to men. But avoid stupid
controversies, genealogies, dissensions, and
quarrels over the law, for they are unprofitable
and futile. As for a man who is factious, after
admonishing him once or twice, have nothing
more to do with him, knowing that such a
person is perverted and sinful; he is selfcondemned.
When I send Artemas or Tychicos to you, do
your best to come to me at Nicopolis, for I have
decided to spend the winter there. Do your
best to speed Zenas the lawyer and Apollos on
their way; see that they lack nothing. And let
our people learn to apply themselves to good
deeds, so as to help cases of urgent need, and
not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you.
Greet those who love us in the faith. Grace be
with you all. Amen.

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.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριο 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

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση στα Αγγλικά

6:00μ.μ.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου, 2018

Ωσηε Προφήτου

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Tuesday, October 16, 2018
SAINT CATHERINE
Paraklisis in English

6:00p.m.

Wednesday, October 17, 2018

Hosea the Prophet

Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχ. (27-09 Crescent St.)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Cultural Center of Arch. (27-09 Crescent Street)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, 2018

Thursday October 18, 2018

Λουκά του Ευαγγελιστού

Luke the Apostle and Evangelist

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

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

Σαββάτο 20, Οκτωβρίου, 2018

Saturday, October 20, 2018

Γερασίμου Κεφαλληνίας

Gerasimos of Kephallenia

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.

SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

Κυριακή 21, Οκτωβρίου, 2018

Sunday, October 21, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ΛΟΥΚΑ

8:00-10:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.
8:00-10:00 a.m.

6th SUNDAY OF LUKE

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη

Ιωάννου Καραλέκα
Εμμανουήλ & Αικατερίνης Αλκιβιάδη
Ευαγγελίας Ελευθερίου
Βασιλείου Βλάμμη
Ειρήνης Χριστόμογλου

Αικατερίνης Σάβλα
Κωνσταντίνου & Αγγελικής Αλεξιάδη
Καλλιόπης & Θεόδωρου Γιαλλούκα
Αικατερίνης Παντάζη
Αθηνάς Κοκκινάκη
Εμμανουήλ Γαλάνη
Μαρίας & Γεωργίου Χριστέα
Ιωάννου-Βάνια Τσαρσιταλίδη

October 18 - Luke the Evangelist - This Apostle was an
Antiochean, a physician by trade, and a disciple and companion of
Paul. He wrote his Gospel in Greek after Matthew and Mark, after
which he wrote the Acts of the Apostles, and dedicated both works to
Theophilos, who, according to some, was Governor of Achaia. He lived
some eighty-six years and died in Achaia, perhaps in Patras, the
capital of this district. His emblem is the calf, the third symbolical
beast mentioned by Ezekiel (1:10), which is a symbol of Christ's
sacrificial and priestly office, as Saint Irenaeos says.

20 Οκτωβρίου -Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία
Καταγόταν από τα Τρίκαλα Κορινθίας από την οικογένεια των
Νοταράδων, υιός του Δημητρίου και της Καλής. Περιηγήθηκε
διάφορα μέρη, τη Ζάκυνθο, την Κωνσταντινούπολη, το ’γιο Όρος,
επισκέφθηκε πολλές μονές στην Ανατολή, για να καταλήξει τελικά στα Ιεροσόλυμα, όπου υπηρέτησε
ως νεωκόρος επί ένα χρόνο στο ναό της Αναστάσεως. Ακολούθως χειροτονήθηκε διάκονος από τον
Πατριάρχη και ακολούθως πρεσβύτερος. Εγκατάλειψε όμως τα Ιεροσόλυμα για να επισκεφθεί το
όρος Σινά, την Αίγυπτο, την Κρήτη για να φτάσει στη Ζάκυνθο όπου απομονώθηκε επί έξι χρόνια στη
Σπηλαία. Ακολούθως εγκαταστάθηκε στα Ομαλά της Κεφαλληνίας, όπου έκτισε γυναικείο μοναστήρι
και το ονόμασε Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί συνέχισε την άσκησή του και κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 15
Αυγούστου 1579.

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

