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ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Αγαπητοί ενορίτες,
Αυτή την εβδομάδα εορτάζουμε την μνήμην του πολιούχου μας,
του Αγίου
μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας αξιοθαύμαστος αξιωματικός την
εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν από ευσεβείς γονείς, με καταγωγή από την
Θεσσαλονίκη. Το Χριστιανικό ήθος του, τον έκανε να είναι ένας καλός και αξιέπαινος
στρατηγός, ο οποίος έδειξε την ανδρεία του ως στρατιώτης. Όμως, όπως ξεχώριζε ο
χαρακτήρας του Αγίου για την ανδρεία του ως στρατιώτης, ξεχώριζε και για την δικαιοσύνη του.
Αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν να είναι αγαπητός και στον βασιλέα και στους
στρατιώτες του. Η αγάπη του όμως, για τον Θεό έκανε τον διάβολο να τον μισήσει. Όταν έμαθε
ό καίσαρας Μαξιμιανός Γαλέριος ότι, ο Άγιος Δημήτριος ήταν Χριστιανός, εξοργίστηκε και
έκανε το πάν, με υποσχέσεις για δόξα και απειλές προς θάνατο, για να τον κάνει να τον
αλλάξει. Όμως ούτε ο δελεασμός για δόξα, ούτε οι απειλές έκαναν τον Άγιο Δημήτριο να
δειλιάσει. Παρέμεινε αφοσιωμένος στρατιώτης του Χριστού. Αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε να το
αντέξει ο Μαξιμιανός και τον φυλάκισε. Έπειτα από λίγο καιρό, αφού έβλεπε ότι δεν μπορεί να
τον πείσει να αλλαξοπιστήσει, αλλά αντιθέτως έκανε πολύ κόσμο να ασπασθεί τον
Χριστιανισμό, αποφάσισε να τον θανατώσει με λογχισμό, και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα
του στον Κύριο.
Εν συντομία ανέφερα το βίο του Αγίου Δημητρίου, για να σας υπενθυμίσω τον αγώνα και
τήν μαρτυρία πίστεως του Αγίου μας. Μάλιστα, μέσα στους αιώνες, πολλοί Άγιοι μαρτύρησαν
μέσα στην Εκκλησία για την πίστη τους εις τον Ιησού Χριστό. Διαβάζοντας τους βίους των
Αγίων παίρνουμε και εμείς δύναμη από αυτούς για να τους μιμηθούμε και εμείς στην πίστη
τους και τον πνευματικό αγώνα τους. Ο Ιερός Ναός μας, είναι αφιερωμένος σε ένα από τους
μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Όμως
την ίδια στιγμή έχουμε και υποχρέωση να του μοιάσουμε εις την ανδρεία της πίστεως του.

Ο Ιερός Ναός μας εορτάζει και εύχομαι να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να παραβρεθείτε
στο πανηγύρι μας. Ο Ιερός Ναός μας είναι το πρώτο σπίτι μας και αφού εορτάζει ο Ναός μας
όλοι εορτάζουμε. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας να παραβρεθούμε σε αυτή την πανήγυρη.
Έχουμε ένα επιπλέον λόγο να είμαστε στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ανήμερα της
εορτής, διότι θα είναι μαζί μας ο ποιμενάρχης μας ο Αρχιεπίσκοπος μας κ.κ. Δημήτριος, όπου
εορτάζει και αυτός τα ονομαστήριά του.
Εύχομαι να σας δώ όλους την ημέρα του Αγίου Δημητρίου για να εορτάσουμε όλοι μαζί
αυτή την μεγάλη ημέρα τη Κοινότητάς μας.

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος
............................................................................................................

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης
Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔζησε καὶ
μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ,
περίοδος φοβερῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Ὁ Δημήτριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβῇ οἰκογένεια τῆς
Θεσσαλονίκης δὲν φοβήθηκε τὶς διαταγὲς τῶν αὐτοκρατόρων καὶ
συνέχιζε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτή του ἡ δράση τὸν
ὁδήγησε μπροστὰ στὸν Δοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν
φυλάκισή του.
Στὴν φυλακὴ ἦταν ἕνας νεαρὸς χριστιανὸς, ὁ Νέστορας, ὁ ὁποῖος
θὰ ἀντιμετώπιζε σὲ μονομαχία τὸν φοβερὸ μονομάχο τῆς ἐποχῆς
Λυαῖο. Ὁ νεαρὸς χριστιανὸς πρὶν τὴ μονομαχία ἐπισκέφθηκε τὸν
Δημήτριο καὶ ζήτησε τὴν βοήθειά του. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ
Νέστορας νὰ νικήσει τὸν Λυαῖο καὶ νὰ προκαλέσει τὴν ὀργὴ τοῦ αὐτοκράτορα. Διατάχθηκε
νὰ θανατωθοῦν καὶ οἱ δυὸ, Νέστορας καὶ Δημήτριος.
Σήμερα ὁ Ἅγιος Δημήτριος τιμᾶται ὡς πολιοῦχος Ἅγιος τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἡ μεταφορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε τὸ ἔτος 1149
ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Μανουὴλ Κομνηνό. Καὶ ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐπὶ ἡγουμενίας Ἰωσήφ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη
τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα,
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα
ἔλεος.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 8:26-39 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν
ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ
τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ
ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν
᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ
σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.
πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις
φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς
ἐρήμους. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε·
λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ
ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν
βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς
ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ
ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς
ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον,
ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ
ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ
πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς δὲ
ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ·
ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ
ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.

6th Sunday of LukeThe Gospel According to Luke 8:26-39
At that time, as Jesus arrived at the country of the Gadarenes, there met him a man from the city who had
demons; for a long time he had worn no clothes and he lived not in a house but among the tombs. When
he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and said with a loud voice, "What have you to do with
me, Jesus, Son of the Most High God? I beseech you, do not torment me." For he had commanded the
unclean spirit to come out of the man. (For many a time it had seized him; he was kept under guard, and
bound with chains and fetters, but he broke the bonds and was driven by the demon into the desert.)
Jesus then asked him, "What is your name?" And he said, "Legion"; for many demons had entered him.
And they begged him not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of swine was
feeding there on the hillside; and they begged him to let them enter these. So he gave them leave. Then
the demons came out of the man and entered the swine, and the herd rushed down the steep bank into
the lake and were drowned. When the herdsmen saw what happened, they fled, and told it in the city and
in the country. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus, and found the
man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind; and they
were afraid. And those who had seen it told them how he who had been possessed with demons was
healed. Then all the people of the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them;
for they were seized with great fear; so he got into the boat and returned. The man from whom the
demons had gone begged that he might be with him; but he sent him away, saying, "Return to your home,
and declare how much God has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city
how much Jesus had done for him.

Από την επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς Γαλάτας 2:16-20
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ
ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου·

διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν
καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν
οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ
συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ
τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.
Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even
we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law,
because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we
ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I build up again
those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I through the law died to the law,
that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in
me; and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for
me.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Κομνηνού Παπουτσέλη
Γεωργίου Πράσινου
Κωνσταντίνου Πλοσκιάνου
Αγγελικής Κατσάνη Καμπ
Φωτεινής Χαψή
Χαρίκλειας Πασέλη
Ιωάννου Παπαιωάννου
Δημητρίου Μπάρκα
Σοφίας Παύλου

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Θεωδόρας Χαρτοφίλη
Αλέκου Σκουφάρα
Χρήστου Σιδεράκη
Νικολάου Ντιμάση
Βασιλείου Μαραβιά
Παλλημνιακή Αδελφότητα
Ευαγγέλου Σωτηρίου
Γεωργίου Αθανασιαδη
Ιωάννου Αρβανιτόπουλου
Γεωργίου & Στυλιανού Σκένδρου
Καλλιόπης Γαλατάνου
Ελευθερία Σκενδρου
Κανέλας Χριστοδούλου
Γεωργιου Συριόπουλου

Αρτοκλασίες Αγία Αικατερίνη
Παλλημνιακή Αδελφότητα
Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία
Γεωργίας Μουρελάτου

Μια ωραία παρέα!
Μεγάλο μπράβο στο συμβούλιο και τα
μέλη της Φιλόπτωχου αδελφότητος της
Αγίας Αικατερίνης" για το πολύ πλούσιο
breakfast της περασμένης Κυριακής.
Ωραία τα φαγητά το πλούσιο λαχείο και
ιδιαίτερα η ζεστασιά της παρέας! Σαν μια
στενή και πολύ αγαπημένη οικογένεια.
Αξίζει και πάλι ένα μεγάλο μπράβο στις
κυρίες της Φιλόπτωχου αδελφότητος
We are urgently seeking a volunteer to
teach Sunday School (lower grades) at St.
Catherine. Maybe if you are a teacher, retired
teacher, parent or grandparent you would
consider this as a blessing to contribute your
time towards this valuable ministry. Contact
Fr. Nektarios at the Church office or leave
your phone number for Mrs. Thalia
Christoforou who is our Chairperson of
Sunday School.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου, 2018
Λουκά του Ευαγγελιστού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
Αρέθας Μάρτυρος,
Πολιτ. Κεντρο Ιεράς Αρχ. (27-09 Cres. St.)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκλησης
7:00-8:00μ.μ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
Μαρκιανού και Μαρτυρίου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγας Ἐσπερινός
7:00-8:30μ.μ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Tuesday, October 23, 2018
Luke the Apostle and Evangelist
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Paraklisis in English
6:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Wednesday, October 24, 2018
Arethas Martyr
Cultural Center of Arch. (27-09 Cres. Street)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00-8:00p.m.
Thursday, October 25, 2018
Marcianos and Martyrios the Notaries
SAINT DEMETRIOS
Great Vespers
7:00-8:30p.m.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, 2018

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00 -11:00 π.μ.
Πανηγυρική Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία Προεξάρχοντος του Σεβ.
Αριεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου
Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας
Λειτουργίας θα προσφερθεί εκ μέρους της
Κοινότητος το καθιερωμένο κέρασμα στο
Πολιτιστικό μας κέντρο
Πέτρος Γ. Πατρίδης
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Σαββάτο 27, Οκτωβρίου, 2018
Νέστορος Μαρτυρος
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, 28 Οκτωβρίου, 2018
Αγιας Σκεπης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θ.Λειτ. Δοξολογία 8:00-11:00π.μ.

Friday, October 26, 2018

DEMETRIOS THE GREAT
MARTYR
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy 8:00 -11:00 a.m.
Presiding His Eminence
Archbishop Demetrios
Following Divine Liturgy all are welcome for
Refreshments provided
by our Community in the
Petros G. Patrides Cultural Center
Friday, October 26, 2018
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m.

Saturday, October 27, 2018
Nestor the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, October 28, 2018
Holy Protection OXI Day
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Orthros & Div. Liturgy Doxologia 8:00-11:00a.m.

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
.........................................................................................

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

October 23 - James (Iakovos) the Apostle, brother of Our Lord - According to some, this Saint was a
son of Joseph the Betrothed, born of the wife that the latter had before he was betrothed to the Evervirgin. Hence he was the brother of the Lord, Who was also thought to be the son of Joseph (Matt. 13: 55).
But some say that he was a nephew of Joseph, and the son of his brother Cleopas, who was also called
Alphaeus and Mary his wife, who was the first cousin of the Theotokos. But even according to this
genealogy, he was still called, according to the idiom of the Scriptures, the Lord's brother because of their
kinship. This Iakovos is called the Less (Mark 15:4) by the Evangelists to distinguish him from Iakovos,
the son of Zebedee, who was called the Great. He became the first Bishop of Jerusalem, elevated to this
episcopal rank by the Apostles, according to Eusebius (Eccl. Hist., Book II: 23), and was called Obliah, that
is, the Just, because of his great holiness and righteousness. Having ascended the crest of the Temple on
the day of the Passover at the prompting of all, he bore testimony from there concerning his belief in
Jesus, and he proclaimed with a great voice that Jesus sits at the right hand of the great power of God and
shall come again upon the clouds of heaven. On hearing this testimony, many of those present cried,
"Hosanna to the Son of David." But the Scribes and Pharisees cried, "So, even the just one hath been led
astray," and at the command of Ananias the high priest, the Apostle was cast down headlong from thence,
then was stoned, and while he prayed for his slayers, his head was crushed by the wooden club wielded
by a certain scribe. The first of the Catholic (General) Epistles written to the Jews in the Diaspora who
believed in Christ was written by this Iakovos.
24 Οκτωβρίου - Αρέθα του Μεγαλομάρτυρος - Ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλεως Νεγράς
στην Αιθιοπία επί εποχής Ιουστίνου (518-527), Ελεσβάαν του Χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας και
Δουναάν του Εβραίου βασιλιά της Ομηρίτιδος. Όταν ο βασιλιάς της Αιθιοπίας Ελεσβάαν καθυπέταξε τον
Εβραίο βασιλιά Δουναάν, εγκατέστησε φρουρά στην πόλη. Τότε ο Εβραίος βασιλιάς επαναστάτησε,
φόνευσε τους φύλακες και εκστράτευσε εναντίον της Νεγράς, την οποία και κατέλαβε σφάζοντας
πολλούς Χριστιανούς. Μεταξύ αυτών και τον Αρέθα, ο οποίος στήριζε τους Χριστιανούς και τους
προέτρεπε στο μαρτύριο.
27 Οκτωβρίου - Ὁ Ἅγιος Νέστωρ ὁ Μάρτυρας- Ὁ Νέστορας ἦταν πολὺ νέος στὴν ἡλικία, ὡραῖος στὴν
ὄψη καὶ γνώριμός του Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Δημητρίου. Ὁ Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ
Διοκλητιανὸς χαιρόταν γιὰ τὶς νῖκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ὀνομαζόμενου Λυαίου, μίσησε τὴν
ὑπερηφάνειά του. Βλέποντας ὅμως καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πῆρε θάρρος. Πῆγε λοιπὸν
στὴν φυλακή, ὅπου ἦταν κλεισμένος ὁ Μεγαλομάρτυρας, καὶ ἔπεσε στὰ πόδια του. «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ
Δημήτριε», εἶπε, «ἐγὼ εἶμαι πρόθυμος νὰ μονομαχήσω μὲ τὸ Λυαῖο, γι’ αὐτὸ προσευχήσου γιὰ μένα στὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ». Ὁ Ἅγιος, ἀφοῦ τὸν σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τοῦ εἶπε ὅτι καὶ τὸν
Λυαῖο θὰ νικήσει καὶ γιὰ τὸν Χριστὸ θὰ μαρτυρήσει. Τότε, λοιπόν, ὁ Νέστορας μπῆκε στὸ στάδιο χωρὶς
φόβο καὶ ἀνεφώνησε: «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι». Καὶ ἀφοῦ πολέμησε μὲ τὸν Λυαῖο, τοῦ κατάφερε
δυνατὸ χτύπημα μὲ τὸ μαχαῖρι του στὴν καρδιὰ καὶ τὸν θανάτωσε. Ἐξοργισμένος τότε ὁ Διοκλητιανός,
διέταξε καὶ σκότωσαν μὲ λόγχη τὸ Νέστορα, ἀλλὰ καὶ τὸν Δημήτριο. Ἔτσι, μ’ αὐτή του τὴν ἐνέργεια ὁ
Νέστορας δίδαξε ὅτι σὲ κάθε ἀνθρώπινη πρόκληση πρέπει νὰ ἀναφωνοῦμε: «Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ
φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;». Ὁ Κύριος εἶναι βοηθός μου καὶ δὲ θὰ φοβηθῶ. Τί θὰ μοῦ κάνει
ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος;
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς
καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθείς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστορ μακάριε· τῇ θεϊκῇ γὰρ ἀρωγῇ, τὸν Λυαῖον
καθελών, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

