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ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Κυριακή ΙA' Λουκά
"Μακάριος ὅς φάρεται ἄριστον ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ"
Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Με αυτά τα λόγια ανοίγει την παραβολή ο Ιησούς στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή.
Ο Ιησούς Χριστός, με την παραβολή Του παρομοιάζει την Βασιλεία του Θεού με κάποιον
άνθρωπο που ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε όλους τους γνωστούς του να έρθουν.
Όμως, ο κάθε ένας με την σειρά του, έβρισκε μια δικαιολογία για να μην παρευρεθεί στο δείπνο.
Τότε, ο οικοδεσπότης, για να γεμίσει το σπίτι του και να μην πάει χαμένος όλος ο κόπος του,
έστειλε τους δούλους του έξω (εις τον δρόμο) για να μαζέψουν όλους τους φτωχούς, ανάπηρους,
τυφλούς, κ.ο.κ. από τους δρόμους της πόλεως, για να γεμίσει το σπίτι του. Και με παράπονο ο
οικοδεσπότης λέει: "σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δε θα γευτεί το
δείπνο μου".
Πικρά τα λόγια του Κυρίου, διότι σε αυτή την παραβολή κρύβεται ένα μεγάλο μήνυμα. Ο
οικοδεσπότης είναι ο ίδιος ο Θεός, που μας καλεί συνεχώς να έρθουμε κοντά του εις το μεγάλο
τραπέζι της σωτηρίας μας. Οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ήταν καλεσμένοι να απολαύσουν
την σωτηρία που τους προσέφερε ο Ιησούς Χριστός, με την παρουσία Του εδώ εις την γή.
Βλέπουμε όμως πως αυτοί οι άνθρωποι έμεινα απομακρυσμένοι από την Χάρη του Θεού. Αφού
δεν αποδέχτηκαν την Χάρη του Θεού οι Εβραίοι, βρέθηκαν άλλοι να γίνουν κληρονόμοι της
Θείας Χάριτος. Αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εμείς οι Χριστιανοί.

Η παραβολή όμως, ισχύει και για εμάς. Ο μεγάλος δείπνος, είναι η Θεία Λειτουργία που
προσφέρεται κάθε Κυριακή εις του Ιερούς Ναούς μας. Εκεί μας καλεί ο Θεός, να συμμετέχουμε
στον δείπνο σωτηρίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το επίσημο γεύμα, που παρέχεται από τον ίδιο
τον Ιησού Χριστό για την σωτηρία μας. Αντί να τρέχουν όλοι να δοξάζουν το Θεό και να
βρεθούν σε αυτό το επίσημο δείπνο, βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες γιατί δεν μπορούν να
έρθουν στην Εκκλησία. Είναι δικαιολογίες, διότι εάν δεν κάνουμε τον κόπο να παραβρεθούμε
στη Θεία Λειτουργία, σημαίνει πως δεν θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο στο Θεό. Το ίδιο θα πει
και ο Θεός εν ημέρα κρίσεως, σε αυτούς τους ανθρώπους: ‘’Σας βεβαιώ πως κανένας από
εκείνους που κάλεσα, δε θα γευτεί το δείπνο μου".
Ο Κύριος θέλει να μας διδάξει με αυτή την παραβολή, πόσα κάνει ο Θεός για την σωτηρία
των ανθρώπων και πόσα προφασίζονται οι άνθρωποι, για να μη σωθούνε, γιατί δεν
καταλαβαίνουνε και δεν εκτιμούν τη Δωρεά του Θεού. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε και να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Χριστιανοί. Εάν θέλουμε να σωθούμε και να βρεθούμε στην
Ουράνια Βασιλεία, έχουμε υποχρέωση να γίνουμε πιό ενεργά Μέλη στην Θεία Λατρεία της
Εκκλησίας. Μόνο δια αυτού του τρόπου, θα μπορέσουμε να γίνουμε συμμέτοχοι της Χάρης του
Θεού.
ΑΜΗΝ

Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται
από τον πατέρα Νεκτάριο εις
1. Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης
Κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 5:00-7:00μ.μ. και
2. Στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τρίτη πρωΐ, 12:00- 2:00 μ.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting
1. Every Wednesday afternoon, at 5:00- 7:00p.m.
at SS. Catherine & George Church and
2. Every Tuesday morning, from 12:00 - 2:00p.m.
at Saint Demetrios Cathedral

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΔ’16-24
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ
ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον
αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς
κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι
πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι
πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν
ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ
ἰδεῖν
αὐτόν·
ἐρωτῶ
σε,
ἔχε
με
παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν
ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι
αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ
ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ
δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ
δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ
ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε
τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς
πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς
πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ
τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος·
κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος
ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον·
ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ
ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος
μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν
ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ
δείπνου. Πολλοί γὰρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δέ
ἐκλεκτοί.

11th Sunday of Luke
The Gospel of Luke 14:16-24;
The Lord said this parable: "A man once gave a
great banquet, and invited many; and at the
time of the banquet he sent his servant to say
to those who had been invited, 'Come; for all is
now ready.' But they all alike began to make
excuses. The first said to him, 'I have bought a
field, and I go out and see it; I pray you, have
me excused.' And another said, 'I have bought
five yoke of oxen, and I must go to examine

them; I pray you, have me excused.' And
another said, 'I have married a wife, and
therefore I cannot come.' So the servant came
and reported this to his master. Then the
householder in anger said to his servant, 'Go
out quickly to the streets and lanes of the city,
and bring in the poor and maimed and blind
and lame.' And the servant said, 'Sir, what you
commanded has been done, and there is still
room.' And the master said to the servant, 'Go
out to the highways and hedges, and compel
people to come in, that my house may be filled.
For I tell you, none of those men who were
invited shall taste my banquet. For many are
called, but few are chosen.'"

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Κολοσσαεῖς Γ’4-11
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.
Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ
ἡμῶν,
τότε
καὶ
ὑμεῖς
σὺν
αὐτῷ
φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ
μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν,
ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ
τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία,
δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς
τῆς
ἀπειθείας·
Ἐν
οἷς
καὶ
ὑμεῖς
περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς.
Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα,
ὀργήν,
θυμόν,
κακίαν,
βλασφημίαν,
αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ
ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν
παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν
αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν
ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα
τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην
καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία,
βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος· ἀλλὰ
τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.

St. Paul's Letter to the Colossians 3:4-11
O Lord, how manifold are your works. You have
made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.
BRETHREN, when Christ who is our life appears,
then you also will appear with him in glory. Put
to death therefore what is earthly in you:
fornication, impurity, passion, evil desire, and
covetousness, which is idolatry. On account of
these the wrath of God is coming upon the sons
of disobedience. In these you once walked, when
you lived in them. But now put them all away;
anger, wrath, malice, slander, and foul talk from
your mouth. Do not lie to one another, seeing
that you have put off the old nature with its
practices and have put on the new nature, which
is being renewed in knowledge after the image of
its creator. Here there cannot be Greek and Jew,
circumcised and uncircumcised, barbarian,
Scythian, slave, free man, but Christ is all, and in
all.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. - Άγιος Δημήτριος
Γεωργίου Γκάνη
Σπυριδούλας Κατέχη
Περικλή Γεωργίου
Πολυξένης Γεωργίου
Σωτηρίου Ζικόπουλου
Γεωργίου Εμμανουήλ Σπανού
Αναστασίου Γαλίτου
Θεοδώρας Παυλάκου
Αντωνίου Σπήλιου
Φοίβου Χριστίδη
Γεωργίου Γαλάνη
Γεωργίου Καλουτζή
Γερασίμου Ραφαιλίδη
Διονυσίας & Σπυρίδωνος Σουπιωνά

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ - Αγία Aικατερίνη
Παναγιώτη Αγγελόπουλου
Βασιλικής Μπάκη
Ανδρέα Πιερή
Γεωργίου Ελευθερίου Μπαρούς
Άννας Αράπη Νκίνος
Αντωνίου Χίπα
Γεωργίου & Μελανίας Σεργίου
Στυλιανού Χριστοφόρου
Κωνσταντίνου Κωνσταντά
Χαριτωμένης Παπαντωνίου
Νικολάου Μινάδη
Δημητρίου, Κανέλας, Νικολάου, Παναγιώτου

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.

Family Liturgy only at
St. Catherine's Church

Christmas eve December 24th
6:00-8:00p.m.
Come worship as a family & keep Christ in
Christmas
..........................
Την παραμονή των Χριστουγέννων
24 Δεκεμβρίου
θα τελεσθεί Οικογενειακή
Θεία λειτουργία μόνο στον Ναό των
Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου
6:00-8:00μ.μ.
Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την
γέννηση του θεανθρώπου

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Monday, December 17, 2018

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018

Dionysioos of Zakynthos

Διονυσίου Ζακύνθου
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00π.μ.

SAINT CATHERINE
Sarantalitourgon

8:00-10:00a.m.

Tuesday, December 18, 2018

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου , 2018

Phokas, Sebastian the Martyrs

Φωκά, Σεβαστιανού Μαρτυρ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχολική Θεία Λειτουργία

8:30-10:30 π.μ.

Παράκλησης στα Αγγλικά

6:00-7:00μ.μ.

8:00-10:00 π.μ.

SAINT CATHERINE
Sarantalitourgon

8:00-10:00a.m.

SAINT DEMETRIOS
School Liturgy

8:30-10:30a.m.

Paraklisis

6:00-7:00 p.m.

in Enghlish

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου , 2018
Βονιφατίου Μαρτυρος Αγλαίας

Wednesday, December 19, 2018

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Πολ. Κεντ. Αρχιεπ.27-09 Cres St

SAINT CATHERINE- Cult Cent. Archd (27-09 Cres St)

Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00 π.μ.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου, 2018

Ιγνατίου Θεοφόρου
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00 π.μ.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018

Θεμιστοκλέους, Ιουλιανής Μαρτ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00 π.μ.

Σαββάτο, 22 Δεκεμβρίου, 2018

Αναστασίας Μεγαλ. Φαρμακολύτρια
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Eσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

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

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου, 2018

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-11:00π.μ.

Boniface Martyr
Sarantalitourgon

8:00-10:00 a.m.

Thursday, December 20, 2018

Ignatius the God - Bearer
SAINT CATHERINE
Sarantalitourgon

8:00-10:00 a.m.

Friday, December 21, 2018

Themistokles Juliana the Martyrs
SAINT CATHERINE

Sarantalitourgon

8:00-10:00 a.m.

Saturday, December 22, 2018

Anastasia the Great Martyr
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

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

Sunday, December 23, 2018

Sunday Before the Nativity of Christ
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Θαυματουργός ὁ ἐκ Ζακύνθου,
Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγίνης - Γόνος εὐσεβέστατης καὶ ἀρχοντικὴς
οἰκογένειας τῆς Ζακύνθου (πατρὸς Μωκίου Σηκούρου καὶ
Παυλίνας), ἀνατράφηκε ἀπ’ αὐτὴν μὲ τὰ διδάγματα τοῦ
Εὐαγγελίου. Ἔτσι γρήγορα διακρίθηκε στὰ γράμματα καὶ τὴν
ἀρετή. Νωρίς, μόλις ἐνηλικιώθηκε, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν
διδασκαλία τοῦ θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως νὰ
συντρέχει στὴν ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν. Κατόπιν ἔγινε
μοναχὸς στὴν βασιλικὴ Μονὴ τῶν Στροφάδων, ὅπου
ἀσκήθηκε στὴν ἀγρυπνία, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν μελέτη τῶν
Γραφῶν. Ἔπειτα πῆγε στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ βρεῖ καράβι
προκειμένου νὰ ταξιδέψει στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀλλὰ ὁ τότε
ἀρχιερέας τῶν Ἀθηνῶν, ἄκουσε κάποια Κυριακὴ τὸ λαμπρό
του κήρυγμα καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς παρακλήσεις τὸν ἔκανε
ἐπίσκοπο Αἰγίνης, μὲ τὴν ἐπίσημη κατόπιν ἔγκριση τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Τὰ ποιμαντικά του
καθήκοντα, ἐπιτέλεσε ἄγρυπνα καὶ ἄοκνα. Ἀναδείχτηκε
διδάσκαλος, πατέρας καὶ παιδαγωγὸς τοῦ ποιμνίου του. Ἡ
φήμη του εἶχε διαδοθεῖ παντοῦ, ἀλλὰ αὐτὸς παρέμενε ἁπλὸς καὶ ταπεινός. Ἀσθένησε ὅμως ἀπὸ τοὺς
πολλοὺς κόπους καὶ παραιτήθηκε. Γύρισε στὴν Ζάκυνθο, ὅπου μέχρι τὸ 1579 ἦταν προσωρινὸς
ἐπίσκοπος. Μετὰ ἀποσύρθηκε στὴ Μονὴ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἀναφωνητρίας, ὅπου ἀσκήτευε καὶ μὲ
ἀγάπη κήρυττε καὶ βοηθοῦσε τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ. Ἦταν τόση ἡ ἀγάπη ποὺ εἶχε, ὥστε
προστάτεψε ἀκόμα καὶ τὸν φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του. Ὁ Διονύσιος πέθανε σὲ βαθιὰ γεράματα, 17
Δεκεμβρίου 1624. Τάφηκε στὴ Μονὴ Στροφάδων καὶ κατὰ τὴν ἐκταφὴ τὸ λείψανό του βγῆκε
εὐωδιαστὸ καὶ ἀδιάφθορο. Ἔτσι παραμένει μέχρι σήμερα καὶ ἡ Ζάκυνθος τιμᾶ καὶ πανηγυρίζει τὸν
Ἅγιο, σὰν προστάτη καὶ πολιοῦχο της.

December 20- Ignatius the God-Bearer, Bishop of Antioch- Saint Ignatios was a disciple
of Saint John the Theologian, and a successor of the Apostles, and he became
the second Bishop of Antioch, after Evodus. He wrote many epistles to the
faithful, strengthening them in their confession, and preserving for us the
teachings of the holy Apostles. Brought to Rome under Trajan, he was
surrendered to lions to be eaten, and so finished the course of martyrdom
about the year 107. The remnants of his bones were carefully gathered by the
faithful and brought to Antioch. He is called God-bearer, as one who bare
God within himself and was aflame in heart with love for Him. Therefore, in
his Epistle to the Romans (ch. 4), imploring their love not to attempt to
deliver him from his longed-for martyrdom, he said, "I am the wheat of God,
and am ground by the teeth of the wild beasts, that I may be found to be the
pure bread of God."December 21- Juliana of Nicomedia & her 630
Companion Martyrs- Saint Juliana, who was from Nicomedia, lived during the years of Maximian
and was the daughter of wealthy parents. They were pagans, but she was secretly a Christian.
Without consulting her, her parents betrothed her to an idolater named Eleusius, who was a member
of the Senate. She, not wishing to marry him, told him that unless he became eparch, she would not

marry him. When he had obtained this position, she told him that unless he renounced the religion of
the idols and became a Christian, she would have nothing to do with him. Eleusius then told Juliana's
father of this. He attempted to turn her from the Faith of Christ, but when he saw that she could not
change her constancy, he gave her up to the Eparch, Eleusius her betrothed, to be tried according to
the law. When he could not persuade her to do his will, he subjected her to the most inhuman
tortures and after imprisoning her, cast her into a furnace. But by the grace of God, the furnace was
marvelously quenched. Seeing this, some five hundred men and one hundred and fifty women
believed in Christ and were beheaded for His sake. After further torments, she was beheaded, in the
year 299.

December 22- Anastasia the Great Martyr- This Saint, who was
from Rome, was a most attractive, wealthy, and virtuous maiden, the
daughter of Praepextatus and Fausta. It was her mother who
instructed her in the Faith of Christ. The Saint was joined to a man
named Publius Patricius, who was prodigal in life and impious in
disposition, but she was widowed after a short time. Henceforth, she
went about secretly to the dwellings of the poor and the prisons
where the Martyrs of Christ were, and brought them whatever was
needed for their daily subsistence. She washed their wounds and
loosed them from their fetters, and consoled them in their anguish.
Also, because the Saint, through her intercessions, has healed many
from the ill effects of spells, potions, poisons, and other harmful substances, she has received
the name "Deliverer from Potions." Since the fame of her deeds had spread about, she was
arrested by Diocletian's minions, and after enduring many torments she was put to death by
fire in the year 290.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Με εορταστικά συναισθήματα και με μεγάλη χαρά
σας προσκαλούμε στο φαντασμαγορικό Χριστουγεννιάτικο
Πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν οι μαθητές
και οι μαθήτριες του σχολείου μας
την Πέμπτη 20η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6:00μ.μ.

και την Παρασκευή 21η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6:00μ.μ.
από τους μαθητές του απογευματινού μας σχολείου
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητός μας
«ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΔΗΣ»
30-03 30th Drive, Astoria, ny 11102
Στα Μέλη μας και σε όλη την Ομογένεια
ένα μεγάλο ευχαριστώ
για την υποστήριξη και συνεισφορά σας στα έργα της Κοινότητάς μας.

Πολλές θερμές ευχές για τις εορτές
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Για ενημέρωση και πληροφορίες τηλεφωνείτε στα Γραφεία του Σχολείου: (718)728-1754
ή επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα: saintdemetriosastoria.com

