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ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Κυριακή Η' Λουκά
Αγαπητοί μου ενορίτες,
Θα ακούσουμε σήμερα την όμορφη και διδακτική παραβολή του Κυρίου του 'Καλού
Σαμαρείτη'. Ο Ιησούς Χριστός διηγείτο αυτή την παραβολή όταν Τον προκάλεσαν κάποιοι Νομικοί
της εποχής Του, να τους πει ποίος είναι ο πλησίον μας. Η απάντηση στην ερώτησή τους ήταν η
παραβολή του 'Καλού Σαμαρείτη'. Η αλαζονική πρόκληση του Νομικού έχει ως σκοπό να δοκιμάσει
τον Κύριο νομίζοντας πως γνώριζε τας Γραφάς. Στο πρόσωπο του Νομικού μπορούμε άνετα να
ταυτίσουμε στον τρόπο και στην σκέψη και τους σημερινούς συνανθρώπους μας, όπου προσπαθούν
να δικαιολογήσουν την απιστία του.
Ο Κύριος αναγνωρίζοντας τις σκέψεις του Νομικού, τον αφήνει να έρθει από μόνος του στην
αλήθεια του Ευαγγελίου. Στην ερώτησή του: "διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την
αιώνια ζωή;", ο Κύριος του απαντά με ερώτησή: "ο νόμος τι γράφει;". Απαντά ο ίδιος ο νομικός: "να
αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδία σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη την δύναμή
σου και με όλο το νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου"(Λκ. 10:27). Αφού ήξερε την
απάντηση, του απαντά ο Κύριος: "πολύ σωστά απάντησες ... αυτό κάνε και θα ζήσεις". Τότες για να
πειράξει τον Κύριο τον ξανάρωτά: "ποιός είναι ο πλησίον μου;". Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήξερε
κατά γράμμα το νόμο του Θεού όμως, βλέπουμε πως δεν κατανοεί το βαθύτερο νόημα της Γραφής. Η
αγάπη προς τον Θεό εκφράζεται και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αγάπη προς τον
συνάνθρωπό μας. Προσπαθεί και πάλι να πειράξει τον Κύριο για να δικαιολογήσει την απραξία του
νόμου και να φανεί δικαιωμένος. Νόμιζε πως ο πλησίον του είναι μόνο αυτός που συναναστρέφεται.
Στην ερώτηση του ανθρώπου για το "ποίος είναι ο πλησίον μου;" διηγείται ο Ιησούς Χριστός
την παραβολή και στο τέλος αφήνει και πάλι τον νομικό να απαντήσει ο ίδιος την ερώτηση του.
Στην παραβολή ο Σαμαρείτης ήταν ο πιο απίθανος, που θα βοηθούσε τον τραυματισμένο άνθρωπο,
διότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να συναναστρέφονται με τους Σαμαρείτες. Ενώ προηγήθηκαν ο ιερεύς
και ο Λευίτης, που πέρασαν μπροστά από τον τραυματισμένο και θα έπρεπε να βοηθήσουν, όμως,
αδιαφόρησαν. Ο Σαμαρείτης βλέποντας τον τραυματισμένο δεν ασχολήθηκε με το ποιός είναι αυτός

που ήθελε την βοήθεια, αλλά έσπευσε αμέσως να τον φροντίσει με το παραπάνω. Εδώ φαίνεται η
ειλικρινής αγάπη όπου, δεν κάνει διακρίσεις. Ερωτά και πάλι ο Ιησούς τον Νομικό: "ποιός από τους
τρεις αποδείχτηκε πλησίον, εκείνου που έπεσε στους ληστές; και εκείνος απάντησε: "αυτός που τον
σπλαχνίστηκε". Τότε του λέει ο Κύριος, "πήγαινε να κάνεις και εσύ το ίδιο".
Αδελφοί μου, ο πλησίον μας είναι ο κάθε άνθρωπος που αντικρίζουμε, διότι για τον Θεό όλοι
οι άνθρωποι είναι πλάσματά Του. Οφείλουμε λοιπόν, να δείχνουμε αγάπη σε κάθε άνθρωπο που μας
ζητάει την βοήθεια χωρίς να διακρίνουμε πιος είναι αυτός που μας ζητάει την βοήθεια. Μόνο όταν
καταφέρουμε αυτό θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον νόμο του Θεού.
AMHN

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

GOYA
Thanksgiving
Food Drive for the
Homeless and
Needy Canned and Packaged Food
Please bring a can of food (gravy,
cranberry sauce, corn, peas) or a
box/bag of non-perishable food
(stuffing, dinner rolls, rice, pasta) thru
Tuesday November 20th to Goya Night
or to the Church office (Fr. Anastasios).
We will be assembling 40 boxes of a
Turkey Dinner with all the trimmings.
Monetary contributions ($20 per
Turkey) of any amount are welcome as
well. Please contribute in any way you
can to help make the less fortunate
enjoy this feast of Thanksgiving and
bring happiness and joy to their
families! You will be glad you did!

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
every Tuesday afternoon,
from 12:00- 2:00p.m.
at St. Demetrios Cathedral.

Veterans' Day
Today in the United States we commemorate
Veterans' Day-those who have served our
country in the armed forces in any of its
foreign wars. Since 1919 we have honored our
living Veterans who have put themselves in
harm's way to keep our country free and to
preserve our way of life. We salute ALL our
Veterans today! Here is a definition from an
unknown author of the word Veteran: A
veteran-whether on active duty, retired,
National Guard, or reserve - is someone who
at some point in his or her life wrote a blank
check - made payable to "The United States of
America", for an amount of "up to and
including, my life." That is Honor, and there
are way too many people today in our country
who do not understand what this means.
Again, we salute our veterans who are praying
with us today and are grateful to you for your
personal sacrifice!

KYRIAKH H’ ΛOYKAN
Κατὰ Λουκᾶν I’ 25-37

Eighth Sunday of Luke
The Reading is from Luke 10:25-37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις ἀνέστη
ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί
ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ
εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται;
πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης·
τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν
ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί
μου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν·
ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ
εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ
ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες
ἀπῆλθον
ἀφέντες
ἡμιθανῆ
τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης
γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων
ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον,
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη
αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν
δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν
αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί
με ἀποδώσω σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος
εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ
ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς·
πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

At that time, a lawyer stood up to put Jesus to
the test, saying, "Teacher, what shall I do to
inherit eternal life?" He said to him, "What is
written in the law? How do you read?" And he
answered, "You shall love the Lord your God
with all your heart, and with all your soul, and
with all your strength, and with all your mind;
and your neighbor as yourself." And he said to
him, "You have answered right; do this, and
you will live."
But he, desiring to justify himself, said to Jesus,
"And who is my neighbor?" Jesus replied, "A
man was going down from Jerusalem to
Jericho, and he fell among robbers, who
stripped him and beat him, and departed,
leaving him half dead. Now by chance a priest
was going down that road; and when he saw
him he passed by on the other side. So likewise
a Levite, when he came to the place and saw
him, passed by on the other side. But a
Samaritan, as he journeyed, came to where he
was; and when he saw him, he had
compassion, and went to him and bound up
his wounds, pouring on oil and wine; then he
set him on his own beast and brought him to
an inn, and took care of him. And the next day
he took out two denarii and gave them to the
innkeeper, saying, 'Take care of him; and
whatever more you spend, I will repay you
when I come back.' Which of these three, do
you think, proved neighbor to the man who
fell among the robbers?" He said, "The one
who showed mercy on him." And Jesus said to
him, "Go and do likewise."

Από την Β’ Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Προς Κορινθίους B' 4:6-15

St. Paul's Second Letter
to the Corinthians 4:6-15

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου.

O Lord, save your people and bless your
inheritance.

Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς
λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ
θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ
τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις
σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ
τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ
θλιβόμενοι, ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι·
ἀπορούμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι·
διωκόμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι·
καταβαλλόμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι·
πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν
τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ
Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ
γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον
παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ
Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.
Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ
ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς
πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα,
διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ
λαλοῦμεν· εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον
Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ
παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι’
ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν
πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς
τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

Brethren, it is the God who said, "Let light
shine out of darkness,"
who has shone in our hearts to give the light of
the knowledge of the glory of God in the face
of Christ.
But we have this treasure in earthen vessels, to
show that the transcendent power belongs to
God and not to us. We are afflicted in every
way, but not crushed; perplexed, but not
driven to despair; persecuted, but not forsaken;
struck down, but not destroyed; always
carrying in the body the death of Jesus, so that
the life of Jesus may also be manifested in our
bodies. For while we live we are always being
given up to death for Jesus' sake, so that the life
of Jesus may be manifested in our mortal flesh.
So death is at work in us, but life in you. Since
we have the same spirit of faith as he had who
wrote, "I believed, and so I spoke," we too
believed, and so we speak, knowing that He
who raised the Lord Jesus will raise us also
with Jesus and bring us with you into His
presence. For it is all for your sake, so that as
grace extends to more and more people it may
increase thanksgiving, to the glory of God.

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
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, 2018
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση (Αγγλικά)

6:00-7:00 μ.μ.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, 2018

Φιλίππου Αποστόλου

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση

8:00-10:00 π.μ.
7:00-8:00 μ.μ.

Γουρία, Σαμμωνά(Αρχή Νηστείας)
8:00-10:00 π.μ.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 2018

Αποστόλου Ματθαίου του Ευαγγελιστού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00 π.μ.

Σαββάτο 17, Νοεμβρίου, 2018

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ἑσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Tuesday, November 13, 2018
SAINT CATHERINE
Paraklisis (English)
6:00-7:00 p.m.
Wednesday, Νοvember 14, 2018

Philip the Apostle
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
SAINT CATHERINE
Paraklisis

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

Thursday, Νοvember 15, 2018

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου, 2018

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

8:00-10:00 π.μ
6:00-7:00μ.μ.
8:00-10:00 π.μ.

Κυριακή 18, Νοεμβρίου, 2018
Θ’ KYΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Πλάτωνος Mεγαλομάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Ευθυμίας Κουλουμπή
Νικολάου Καραγιώργου
Δέσποινας Σαμαλτάνου
Σπυρίδωνος Κουρτέζη
Αρσενίου Κασταμονίτη
Αρτοκλασία
Συλλόγου Θεσσαλών

Gourias Samonas (Fasting Begins)
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo

8:00-10:00 p.m.

Friday, Νοvember 16, 2018

Matthew the Apostle and Evangelist
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo

8:00-10:00 a.m.

Saturday, Νοvember 17, 2018

Gregory of Neocaesaria
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

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

Sunday, November 18, 2018

9th Sunday of Luke, Plato the Great Martyr
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
Συλλόγου Ποντίων Κομνηνοί
Αντρέα Λουκά
Ευανθίας Λιάνδρη
Αγία Παρασκευή Ορεινών Ηπείρου
Αρτοκλασία
Συλλόγου Ποντίων Κομνηνοί

13 Νοεμβρίου - Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ὁ μεγάλος αὐτὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γεννήθηκε στὴν
Ἀντιόχεια τὸ 347 μ.Χ. Πατέρας του ἦταν ὁ στρατηγὸς Σεκοῦνδος καὶ μητέρα του ἡ Ἀνθοῦσα. Γρήγορα
ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, καὶ ἡ μητέρα του – χήρα τότε 20 ἐτῶν – τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν μόρφωσε
κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο. Ἦταν εὐφυέστατο μυαλὸ καὶ σπούδασε πολλὲς ἐπιστῆμες
στὴν Ἀντιόχεια – κοντὰ στὸν τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια – ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀθήνα, μαζὶ μὲ τὸν
ἀγαπημένο του φίλο Μ. Βασίλειο. Ὅταν ἀποπεράτωσε τὶς σπουδές του, ἐπανῆλθε στὴν Ἀντιόχεια
καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο γιὰ πέντε χρόνια, ὅπου ἀσκήτευε προσευχόμενος καὶ μελετώντας τὶς
Ἅγιες Γραφές. Ἀσθένησε ὅμως καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος – τὸ
381, σὲ ἡλικία 34 ἐτῶν – ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας Μελέτιο. Ἀργότερα δὲ, ἀπὸ τὸν διάδοχο
τοῦ Μελετίου Φλαβιανό, πρεσβύτερος σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν. Κατὰ τὴν ἱερατική του διακονία ἀνέπτυξε
ὅλα τὰ ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θεῖο ζῆλο καὶ πρωτοφανὴ εὐγλωττία στὰ κηρύγματά του.
Ἔσειε καὶ συγκλόνιζε τὰ πλήθη τῆς Ἀντιόχειας καὶ συγκινοῦσε τὶς ψυχές τους βαθύτατα. Ἡ φήμη
του αὐτὴ ἔφτασε μέχρι τὴν βασιλεύουσα καὶ ἔτσι, τὴν 15η Δεκεμβρίου 397, μὲ κοινὴ ψῆφο βασιλιὰ
Ἀρκαδίου καὶ Κλήρου, ἔγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κάτι ποὺ ὁ ἴδιος δὲν ἐπεδίωξε ποτέ.
Καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἐκτὸς ἄλλων, ὑπῆρξε αὐστηρὸς ἀσκητὴς καὶ δεινὸς
ἑρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ πολλὰ συγγράμματά του (διασώθηκαν 804
περίπου, ὁμιλίες του). Ἔργο ἐπίσης τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ποὺ τελοῦμε
σχεδὸν κάθε Κυριακή, μὲ λίγες μόνο, ἀπὸ τότε μετατροπές. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς πατριαρχείας του, ὑπῆρξε ἀδυσώπητος ἐλεγκτὴς κάθε παρανομίας καὶ κακίας. Αὐτὸ ὅμως ἔγινε
αἴτια νὰ δημιουργήσει φοβεροὺς ἐχθρούς, καὶ μάλιστα αὐτὴν τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ἐπειδὴ
ἤλεγχε τὶς παρανομίες της. Αὐτὴ μάλιστα, σὲ συνεργασία μὲ τὸν τότε Πατριάρχη Ἀλεξαδρείας
Θεόφιλο (ἑνὸς μοχθηροῦ καὶ ἄσεβους ἀνθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο (παράνομη) ἀπὸ 36
ἐπισκόπους (ὅλοι τους πνευματικὰ ὕποπτοι καὶ δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὸν Ἅγιο) στὸ χωριὸ Δρῦς τῆς
Χαλκηδόνας καὶ πέτυχε τὴν καθαίρεση καὶ ἐξορία τοῦ Ἁγίου σ’ ἕνα χωριὸ τῆς Βιθυνίας. Ἡ ἀπόφαση
αὐτὴ ὅμως, τόσο ἐξερέθισε τὰ πλήθη, ὥστε ἀναγκάστηκε αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Εὐδοξία νὰ τὸν ἀνακαλέσει
ἀπὸ τὴν ἐξορία καὶ νὰ τὸν ἀποκαταστήσει στὸ θρόνο μὲ ἄλλη συνοδικὴ ἀθωωτικὴ ἀπόφαση (402).
Ἀλλὰ λίγο ἀργότερα, ἡ ἀσεβὴς αὐτὴ αὐτοκράτειρα, κατάφερε καὶ πάλι νὰ ἐξορίσει τὸν Ἅγιο (20
Ἰουνίου 404) στὴν Κουκουςὸ τῆς Ἀρμενίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ Κόμανα, ὅπου μετὰ ἀπὸ πολλὲς
κακουχίες καὶ ἄλλες ταλαιπωρίες πέθανε τὸ 407 μ.Χ. Ὁ Μ. Ι. Γαλανὸς στὸν Συναξαριστή του, μεταξὺ
τῶν ἄλλων, ἀναφέρει γιὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ὅτι ὑπῆρξε καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ πιὸ ἄριστος καὶ
δημοφιλὴς διδάσκαλος τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Κανένας δὲν ἐξήγησε ὅπως αὐτός, μὲ τόσο
πλοῦτο καὶ τόση σαφήνεια τὰ νοήματα τῶν θείων Γραφῶν, οὔτε δὲ ὑπῆρξε ἐφάμιλλός του στὴν
ἑτοιμολογία, τὴν ἁπλότητα, ἀλλὰ καὶ στὴ φλόγα καὶ τὴν δύναμη τῆς ρητορείας. Ὑπῆρξε ρήτορας
θαυμαστός, λογοτέχνης ἀπαράμιλλος, βαθύτατος καὶ διεισδυτικότατος, ψυχολόγος καὶ
καταπληκτικὸς κοινωνιολόγος μὲ αἴσθημα χριστιανικῆς ἰσότητας, χωρὶς προνομιούχους, μὲ
καθολικὴ ἀδελφότητα. Ἀνήκει σ’ αὐτοὺς ποὺ φαίνονται «ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ». Δηλαδὴ σὰν
φωτεινὰ ἀστέρια μέσα στὸν κόσμο.Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, ὅτι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος πέθανε τὴν 14η
Σεπτεμβρίου, ἀλλὰ λόγω ἑορτῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετατέθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς μνήμης
του τὴν 13η Νοεμβρίου. Ἐπίσης τὴν 15η Δεκεμβρίου ἑορτάζουμε τὴν χειροτονία του σὲ Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, τὴν 27η Ἰανουαρίου τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του, ἀλλὰ ἡ μνήμη του
ἑορτάζεται καὶ τὴν 30η Ἰανουαρίου μαζὶ μὲ τὸν Μ. Βασίλειο καὶ τὸν Ἄγ. Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Καὶ
τέλος τὴν 26η Φεβρουαρίου ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τῆς χειροτονίας του σὲ πρεσβύτερο.

-November 14 - Philip the Apostle –
This Apostle, one of the Twelve, was from Bethsaida of Galilee, and was a
compatriot of Andrew and Peter. He was instructed in the teachings of the
Law, and devoted himself to the study of the prophetic books. Therefore,
when the Lord Jesus called him to the dignity of apostleship, he
immediately sought out and found Nathanael and said to him, "We have
found Him of Whom Moses in the Law and the Prophets did write, Jesus
of Nazareth, the son of Joseph" (John 1.45). Having preached Jesus the
God-man throughout many parts of Asia Minor, and having suffered
many things for His Name's sake, he was finally crucified upside down in
Hierapolis of Phrygia.

- November 16 - Matthew the Apostle & Evangelist This Apostle, who was also called Levi, was the son of Alphaeus and
had Galilee as his homeland. A publican before being called by Christ,
he became one of the Twelve Apostles, and an Evangelist. While still in
Palestine, he wrote his Gospel first in Hebrew, being also the first of all
to write the Gospel. When he is depicted in icons, there is portrayed next
to him the likeness of a man, one of the symbolic living creatures
mentioned by Ezekiel (1.10), which, as Saint Irenaeus writes, is a symbol
of our Savior's Incarnation.

-November 17 - Gregory the Wonderworker & Bishop of Neo-Caesarea Saint Gregory was born in Neocaesarea of Pontus to parents who
were not Christians. He studied in Athens, in Alexandria, in Beirut,
and finally for five years in Caesarea of Palestine under Origen, by
whom he was also instructed in the Faith of Christ. Then, in the year
240, he became bishop of his own city, wherein he found only
seventeen Christians. By the time the Saint reposed about the year
265, there were only seventeen unbelievers left there. Virtually the
whole duration of his episcopacy was a time of continual, marvelous
wonders worked by him. Because of this, he received the surname
"Wonderworker"; even the enemies of the truth called him a second
Moses.

LADIES PHILOPTOCHOS OF ST. DEMETRIOS CATHEDRAL
"ST. CATHERINE"
30-11 30TH DRIVE - ASTORIA, NEW YORK 11102

*****************************************************************
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Αγαπητά Μέλη και φίλοι του Καθεδρικού Αγίου Δημητρίου Αστόριας και
των Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου:
Επικείμενης της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων, η Αδελφότης μας ετοιμάζει την ετήσια
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα.
Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος βασιζόμαστε στην δική σας υποστήριξη, δηλαδή, να χορηγήσετε
την Χριστουγεννιάτικη αυτή Κάρτα η οποία θα σταλεί εν συνεχεία σε όλους τους χορηγούς,
συμπεριλαμβάνοντας τις ευχές για Ευλογημένα Χριστούγεννα, καθώς και αναγραμμένα τα ονόματα των
χορηγών.
Όλοι γνωρίζουμε ότι, η αποστολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας είναι να παρέχει βοήθεια σε
όσους χρειάζονται βοήθεια, καθώς επίσης και να συμβάλλει και να προωθεί τους φιλανθρωπικούς
σκοπούς της Εκκλησίας μας. Με την δική σας βοήθεια και υποστήριξη θα μπορέσουμε να
πλησιάσουμε αυτούς που δεν έχουν αρκετά προς το ζην, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα θύματα
καταστροφών και γενικά να προσφέρουμε βοήθεια σε όποιον έχει ανάγκη βοήθειας στην Κοινότητά
μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσβλέπουμε στην επιτυχία της αποστολής μας το 2019,
πάντοτε βέβαια με την δική σας υποστήριξη.
Όλα τα έσοδα θα ενισχύσουν τις διάφορες φιλανθρωπίες της Αδελφότητάς μας.
****************************************************************************************************
Παρακαλούμε όπως γράψετε το όνομα, ακριβώς όπως θέλετε να τυπωθεί στην Κάρτα
(μέχρι 20 γράμματα):
Όνομα___________________________________________________________________________
Παρακαλούμε να επιλέξετε τη δωρεά σας:
❐ $25.00 ❐$50.00 ❐$75.00 ❐ $100.00 ❐Other: $______
Η δωρεά γίνεται από:
Όνομα____________________________________Διεύθυνση_______________________________
Πόλις____________________________________ Πολιτεία___________________ Zip___________
Τηλέφωνο ________________________________Email:___________________________________
Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στο: “St. Catherine” Philoptochos, St. Demetrios Cathedral
Η ταχυδρομική διεύθυνση:
Ladies Philoptochos of St. Demetrios Cathedral “St. Catherine”, 30-11 30th Drive, Astoria, N.Y. 11102
Υποβάλλετε την φόρμα αυτή μαζί με την δωρεά σας, μέχρι την 1ην Δεκεμβρίου 2018.
Όλες οι εισφορές είναι deductible στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
(ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΕΣ)
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.
Συνάντηση κάθε Παρασκευή στην αίθουσα Νίκος Ανδριώτης στην Αγία Αικατερίνη στις 6
μ.μ.. 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
.......................................................................................
CULTURAL SOCIETY OF SAINT DEMETRIOS ASTORIA
(FOR ALL AGES)

Dear friends,
We would like to inform you that our community is pleased to announce the establishment of the
of St. Demetrios and St. Catherine Cultural Association with multiple activities offered such as:
An establishment of a dance group (for all ages) performing with traditional dances from all parts
of Greece
Art classes
Cooking and baking
Cultural and Religious Excursions
Our goal is the celebration of Hellenism without any age limit. The annual fee is $ 50 per person.
Μeeting is set every Friday in the Nick Andriotis Hall at St. Catherine at 6 p.m..
Please support our efforts.
Looking forward to seeing you!
Sincerely,
The Community of St. Demetrios

