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ΚΥΡΙΑΚΗ 12 MAIOY 2019
Κυριακή των Μυροφόρων
<<Ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας,…. τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
τοῦ ᾿Ιησοῦ… ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον·
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν>>,(Μάρκον 15,43, 16.6).
Ακούγοντας το σημερινό Ευαγγέλιο, θαυμάζουμε την πίστη και την τόλμη του Ιωσήφ. Ο
Ιωσήφ καταγόταν από την Αριμαθαία και ήταν βουλευτής. Αυτό σημαίνει ότι ήταν άνθρωπος με
κύρος εις τον χώρο των Ιουδαίων. Αξίζει θαυμασμό ο Ιωσήφ διότι, μετά από τόσο σάλο που είχε γίνει
στα Ιεροσόλυμα γύρω από τον Ιησού, δεν διστάζει να πλησιάσει και να ζητήσει από τον Πιλάτο το
σώμα του Ιησού, εφόσον είχε ήδη πεθάνει. Μάλιστα, ο Πιλάτος παραξενεύτηκε πως είχε πεθάνει τόσο
γρήγορα στο σταυρό ο Ιησούς. Εδώ πρέπει να πω ότι, ο Ιησούς Χριστός ως Θεός είχε απόλυτη εξουσία
της ζωής και του θανάτου. Και όπως γνωρίζουμε, Εκείνος αποφάσισε πότε να παραδώσει το πνεύμα
Του, διότι εις τον σταυρό μας διηγείται η Αγία Γραφή, <<ὁ δε Ἰησούς ἀφείς φωνήν μεγάλην
ἐξέπνευσε>>. Πότε είχατε ακούσει ένα ετοιμοθάνατο να βγάζει κραυγή μεγάλη πριν ξεψυχήσει.
Αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο της Θεότητας του Ιησού.
Έτσι ο Ιωσήφ πήγε και πήρε το σώμα του Ιησού, όταν όλοι οι απόστολοι και μαθητές του
Κυρίου είχαν εξαφανιστεί για το φόβο των Ιουδαίων . Ούτε υπολόγισε το κοινωνικό στίγμα που θα
μπορούσε να υποστεί από αυτή την ενέργεια του. Δεν υπολόγισε κανένα κόστος, διότι και αυτός είχε
ακούσει τον Ιησού Χριστό, <<και αυτός περίμενε την βασιλεία του Θεού>>, όπως μας αναφέρει το
Ευαγγέλιο. Μάλιστα μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πως ο Ιωσήφ, ετύλιξε το σώμα του Ιησού
σε ένα σεντόνι, άλειψε το σώμα με αρώματα και από ένα μείγμα σμύρνα και αλόη και πάλι τύλιξε το
σώμα με πάνινες λουρίδες. Αυτό το αναφέρω, διότι οι Ευαγγελιστές ας αναφέρουν πως στο κενό
μνήμα βρέθηκαν οι πάνινες λουρίδες που είχαν τυλίξει το σώμα τού Ιησού.
Από την πρώτη στιγμή οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την Ανάσταση του Ιησού.
Οι Ιουδαίοι έβαλαν τους στρατιώτες να πουν ψέματα ότι, οι μαθητές του Κυρίου έκλεψαν το σώμα
του Ιησού. Εάν είχαν όντως κλέψει το σώμα του Ιησού, θα καθόντουσαν να ξετυλίξουν το σώμα από
τα πανιά, εφόσον ήταν και ακατόρθωτο, διότι όπως προείπαμε αυτό το μείγμα είχε

την ιδιότητα να κολάει επάνω στο σώμα. Όλα αυτά τα σημεία τα οποία καταγράφονται στην Αγία
Γραφή, έχουν ως σκοπό να μας επιβεβαιώσουν ότι, πράγματι ο Ιησούς Αναστήθηκε.
Εν συνεχεία, μόλις πέρασε το Σάββατο, που ήταν ημέρα αργίας για τους Ιουδαίους, οι γυναίκες που
ήταν πιστές στον Ιησού, ξεκίνησαν να πάνε στον τάφο του Ιησού και να αλείψουν και αυτές το σώμα
Του με αρώματα. Εδώ πρέπει να θαυμάσουμε και την ανδρεία αυτών των γυναικών. Ενώ οι άλλοι
μαθητές είχαν κρυφτεί από τον φόβο τους, αυτές σπεύδουν με την πρώτη ευκαιρία να πάνε στο
μνήμα του Ιησού. Δεν υπολογίζουν την μανία των Ιουδαίων που είχε ξεσπάσει εναντίον του Ιησού,
αλλά αντιθέτως με γενναιότητα κάνουν το καθήκον τους και με αυτό τον τρόπο δείχνουν και την
βαθειά πίστη τους στο Ιησού Χριστό. Όταν οι άλλοι ήταν κρυμμένοι και μάλλον είχαν απορίες για
το πρόσωπο του Ιησού, αυτές μένουν πιστές στον Ιησού.
Πηγαίνοντας προς το μνήμα οι γυναίκες και ενώ συλλογιζόντουσαν μεταξύ τους πως θα
ανοίξουν τον τάφο, παρατηρούν ότι, ο τάφος ήταν ανοιχτός και μάλιστα ήταν άδειος. Βλέποντας τον
άγγελο Κυρίου τρόμαξαν και αυτός αμέσως τους καθησυχάζει και τους λέει: <<Μὴ ἐκθαμβεῖσθε·
᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·>>. Οι Μυροφόρες
γυναίκες είναι οι πρώτες οι οποίες μαθαίνουν για την Ανάσταση του Κυρίου. Αμέσως τρέχουν και
πρώτες κηρύττουν περί της Αναστάσεως του Κυρίου στους υπόλοιπους μαθητές του Κυρίου. Μεγάλη
τιμή προσφέρει ο Θεός στις γυναίκες, να είναι οι πρώτες οι οποίες μετέδωσαν το χαρμόσυνο μήνυμα
της Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτές είναι οι πρώτες οι οποίες κηρύττουν ότι, ο Ιησούς Χριστός ζει και
ότι θα τους συναντήσει εις την Γαλιλαία. Ακόμα και οι μαθητές του Κυρίου δεν πίστεψαν τις
γυναίκες και θέλησαν να πάνε στο μνήμα και να δούν με τα ίδια τους τα μάτια.
Από την πρώτη στιγμή υπήρχε ολιγοπιστία περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Ένα τόσο
μεγάλο γεγονός δεν μπορούσε να μείνει κρυφό. Εάν δεν είχε γίνει η Ανάσταση του Κυρίου, θα
έσβηνε ως ένα ψέμα από πολύ νωρίς. Όμως, εμείς έχουμε τόσες μαρτυρίες περί αυτού του μεγάλου
γεγονότος και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Στις ημέρες μας, πολλοί αμφισβητούν την
Ανάσταση του Κυρίου επηρεαζόμενοι από τους άθεους. Πολλοί μάλιστα επηρεάζονται από αυτούς
και απομακρύνονται από την Εκκλησία. Εμείς ας μένουμε ακλόνητοι εις την πίστη μας. Η Χάρη του
Θεού δια της Εκκλησίας προσφέρει πολλά παραδείγματα περί της ορθής πίστεώς μας. Οι άθεοι όμως,
συνεχώς προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον πιστό λαό από την ορθή πιστή.
Αδελφοί μου, ένα είναι το κρατούμενο, ότι ο Ιησούς Χριστός Αναστήθηκε. Όλα τα άλλα είναι
εκ του διαβόλου και γίνονται αιτία και αφορμή να αποπροσανατολίζουν τους πιστούς και να
σπέρνουν αμφιβολίες στις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, ας μένουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην
πίστη μας και στο μήνυμα της Αναστάσεως. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι αυτό που μας δίνει
την Ελπίδα και πίστη εις τον Θεό. Ας μένουμε ακλόνητοι στην πίστη μας χωρίς αμφιβολίες.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

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 Christians, our non- Orthodox guests are welcome to
join us in eiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion
of the Divine Liturgy

KYΡIAKH TΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Κατὰ Μᾶρκον IE' 43-47, 16.1-8
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ
᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς
ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,
τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ
σῶμα τοῦ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη
τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς
ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ
᾿Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν
αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν
ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ
προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ
μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου
τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ
τοῦ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ
τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον,
ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς·
τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ
μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι
ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ην γὰρ μέγας
σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον
νεανίσκον
καθήμενον
ἐν
τοῖς
δεξιοῖς,
περιβεβλημένον
στολὴν
λευκήν,
καὶ
ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ
ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν
ἐσταυρωμένον· ηγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ιδε ὁ
τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ υπάγετε εἴπατε
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· εκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε,
καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ
τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις,
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· εφοβοῦντο γάρ.

Sunday of the Myrrh-Bearing Women
The Gospel of Mark 15:43-47; 16:1-8
At that time, Joseph of Arimathea, a respected
member of the council, who was also himself
looking for the kingdom of God, took courage

and went to Pilate, and asked for the body of
Jesus. And Pilate wondered if he were already
dead; and summoning the centurion, he asked
him whether he was already dead. And when he
learned from the centurion that he was dead, he
granted the body to Joseph. And he bought a
linen shroud, and taking him down, wrapped him
in the linen shroud, and laid him in a tomb which
had been hewn out of the rock; and he rolled a
stone against the door of the tomb. Mary
Magdalene and Mary the mother of Joses saw
where he was laid.
And when the sabbath was past, Mary
Magdalene, and Mary the mother of James, and
Salome, bought spices, so that they might go and
anoint him. And very early on the first day of the
week they went to the tomb when the sun had
risen. And they were saying to one another,
"Who will roll away the stone for us from the
door of the tomb?" And looking up, they saw that
the stone was rolled back; for it was very large.
And entering the tomb, they saw a young man
sitting on the right side, dressed in a white robe;
and they were amazed. And he said to them, "Do
not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who
was crucified. He has risen, he is not here; see
the place where they laid him. But go, tell his
disciples and Peter that he is going before you to
Galilee; there you will see him, as he told you."
And they went out and fled from the tomb; for
trembling and astonishment had come upon
them; and they said nothing to anyone, for they
were afraid.

Από τις Πράξεις Ἀποστόλων ΣΤ΄1-7
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.
Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν
μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν
πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ
διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.
Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν
μαθητῶν, εἶπον, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς,
καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν

τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας
ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις
πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσωμεν
ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ
τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ
ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους·
καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης
πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ
Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ
Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,
οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων· καὶ
προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ
ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα,
πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

Acts of the Apostles 6:1-7
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.
IN THOSE DAYS, when the disciples were
increasing in number, the Hellenists murmured

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
ΜΑΝΑ ΚΡΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ
''Μάνα'' κράζει το παιδάκι,
''Μάνα'' ο νιος και ''Μάνα''ο γέρος,
''Μάνα'' ακούς σε κάθε μέρος,
α ! τι όνομα γλυκό ,
Τη χαρά σου και τη λύπη
με τη μάνα τη μοιράζεις,
ποθητά την αγκαλιάζεις,
δεν της κρύβεις μυστικό.
Εις τον κόσμον άλλο πλάσμα
δεν θα βρεις να σε μαντεύει,
σαν τη μάνα που λατρεύει,
σαν τη μάνα που πονεί.
Την υγειά της, τη ζωή της,
όλα η μάνα τ' αψηφάει
για το τέκνο π' αγαπάει,
για το τέκνο που φιλεί.

against the Hebrews because their widows were
neglected in the daily distribution. And the
twelve summoned the body of the disciples and
said, "it is not right that we should give up
preaching the word of God to serve tables.
Therefore, brethren, pick out from among you
seven men of good repute, full of the Spirit and of
wisdom, whom we may appoint to this duty. But
we will devote ourselves to prayer and to the
ministry of the word." And what they said
pleased the whole multitude, and they chose
Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit,
and Philip, and Prochoros, and Nicanor, and
Timon, and Parmenas, and Nicolaos, a proselyte
of Antioch. These they set before the apostles,
and they prayed and laid their hands upon them.
And the word of God increased; and the number
of the disciples multiplied greatly in Jerusalem,
and a great many of the priests were obedient to
the faith.

'Όπου τρέχεις, πάντα η μάνα
με το νου σε συντροφεύει,
σε προσμένει, σε γυρεύει
μ' ανυπόμονη καρδιά.
Κι αν σκληρός εσύ φαρμάκια
την ποτίζεις την καημένη,
πάντα η μάνα σ' απανταίνει
με τα ολόθερμα φιλιά.
Δυστυχής όποιος τη χάνει
'0 καημός είναι μεγάλος
Σαν τη μάνα δεν είν' άλλος
εις τον κόσμο Θησαυρός.
Κι' όποιος μάνα πια δεν έχει,
''Μάνα'' κράζει στ' όνειρό του.
πάντα ''Μάνα'' στον καημό του
είν' ο μόνος στεναγμός !
Γεωργίου Μαρτινέλλη

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Τρίτη, 14 Μαιου 2019
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση στα Αγγλικά

6:00-7:00 μ.μ.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019
Πολιτιστ. Κεντρο Ιεράς(Αρχιεπ.(27-09Cres
St.)
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.
Σάββατο, 18 Μαΐου 2019
Διονυσίου Ανδρεου Παυλίνου Μαρτ.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-11:00 π.μ.

LITURGICAL SCHEDULE OF DIVINE
SERVICES
Tuesday, May 14, 2019
SAINT CATHERINE
Paraklisis English

6:00-7:00 p.m.

Wednesday May 15, 2019
Cultural Center of Arch. (27-09 Crescent
Street)
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.
Saturday May 18, 2019
Dionysios, Andrew, Paulinius martyr
SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday May 11, 2014
SUNDAY OF THE PARALYTIC
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ. Αγία Αικατερίνη
Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ.Αγιος Δημήτριος
Ελένης Βατσικούρα
Νικολάου Γασπαρή
Ευγενία Μαλλίνα
Μαρία Μυτίδου
Ελευθερίας Τερεζάκη
Ελένης Τσιμογιάννη
Αθανασίου Ανδριανού
Νικολάου Τσική
Αντωνίου Νικολάου

Παναγιώτου Αγγελοπούλου
Ντόνα Αικατερίνη & Γεωργίου
Παναγιώτου Λάμπρου
Μαρίας Καρεκλα
Αικατερίνης & Γεωργίου Σανούλη
Ευαγγελίας Κυρόγλου
Νιόβης Αντωνίου
Θεοδοσίας Κουτσούρη
Χαράλαμπου Καλαιτζίδη
Βαρβάρας Μαναρίδη
Δήμητρας Ελένης Προύσαλη
Γεωργίου Πετρίδη
Ελένης Θεοδούλου
Αθανασίου Πέττα

EASTER FLOWERS
APOSTOLIDES, POLIXENI
DRIS, MIKE
DRITSAS, EMMANUEL
DROUZAS, PETER
ELIADES, MAIOS
FR. ANASTASIOS POURAKIS*
GOGAS, VASILIOS
HATZIPETRATOS, HLIAS
HUTA, VASILIQI
ISRAELIAN, CHRYSANTHI
KALOUTZIS, ELENI
KARAGIANNIS, JOAN
KOUTSANTONIS, MARIA*
KOVEOS, EVDOKIA
KOVEOS, MARIA
LIADIS, ATHINA
MOYIOS APHRODITE
NIKOLOPOULOU VASILIKI
OPREA, CECILIA CORINA
PAPADOGIANNIS, TOM & GEORGIA
PAPAHRISTOU, ALEXANDRA
PAPOUTSELIS, EFSTRATIOS
PAPOUTSELIS, MICHAEL
RODITIS, KALLIOPI
ROUSSOS, ANGELO
SPYROU, ELEFTHERIA
ST. CATHERINE'S COLLECTION
ST. DEMETRIOS COLLECTION

STAMATIOU, IOANNA
JOANNE KARAGIANNHS
STAVRINIDIS, DIMITRAKIS
STAVROPOULOS, ARETE
STRATIDIS, GEORGE & MARIA
TSAPROUNIS, DIMITRIOS
VARTHOLOMEOS, ORSALIA &
DEMETRIOS

EASTER DONATIONS
ANASTASIOU, AGNES
ANDRIOTIS, GABRIEL
ANONYMOUS
BATALAS, PANTELIS
BECHBACHE, MARTHA
BOURATOGLOU, JOHN
CHRISTOFOROU, THALIA
COSTARAS, JAMES & KOULA
DAFNAS, CHRIS
DAY, NICHOLAS
DELIS, GEORGE & ELEFTHERIA
FIEGER, KIKI
FLOUSKAKOS, JOHN & MARIA
GDISIS, ELIZABETH
GIALAMBOUKIS, NIKOS
GIOTIS, DOROTHY
GOUNGOUDIS, CHRISTOS
HARITON, JAMES
KAGABINES, HELEN
KASSIOTIS, STEFANOS
KOVEOS, LOUKAS
LEMODETIS, ANGELO & SUSANNE

LEMODETIS, MARIA
LIOLIS, MARIKA
LITSAS, JIM
LOIZOS, SOPHIA
MAGLARAS, EFFIE
MASTROGIANNIS, NIKI
MOUSTOGIANNIS, ANGELA
PANOS NIKI - VICTORIA
PAPADOPOULOS, SOPHIA.
PAPOUTSELIS, EFSTRATIOS
PAPPAS, ECATERINI
PRIN T. IWAN
RACKAGES, EVANTHIA
RAFAILIDIS, IOANNA
RIGAS, IOANNIS
SKIADIOTIS, ANGIE
SPERAKIS, ATHANASIA
SPETSIERIS, PETER
TOLIS, DEMETRA
TRIANDAFILOU, STELIOS
TSIMAS, MILLIE
TSOPELAS, NIKI
VASSILIOU, STAVROULA
ZIAS, JOHN & OURANIA
ZICOPOULOS, DIMITRIOS

ΟΙΚ. Λουτράρη
ΟΙΚ. Γεωργίου Σαμαρά
ΟΙΚ. Κουτσαντώνης
Αικατερίνης Κόκκα
Χρυσουλας

Ευχαριστούμε θερμώς
Τον κύριο Ευάγγελο Ρούσσο για την δωρεά του
επιταφίου καθώς και όλους τους ευσεβείς ενορίτες

μας οι οποίοι και εφέτος μέσω του δώρου τους
για το Πάσχα, και τα λουλούδια του Επιταφίου,
απόδειξαν εμπράκτως την ειλικρινή αγάπη τους
προς την Μεγαλώνυμο Κοινότητα μας.

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

Trofos Care is a caregiver

(718) 728-8500

718-932-3231 referral agency specializing in
Greek language and culture.
SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS
Medical Alert System

$29.95/Mo.
•
•
•
•

Call Today!

billed quarterly

www.trofoscare.com

718.786.8328

Zenon

Taverna • Meze House
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

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Toll Free 1.877.801.8608

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

516-437-4385 x141

w w w. c r e s c e n t a p o t h e c a r y. c o m

ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS

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.

800-566-6150

3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042

Photo Courtesy of
Bing Crosby Enterprises

Visit WLPmusic.com to purchase your copy - CD $10.00

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

OPTICAL INC.
“Your Family’s Health is Our #1 Priority” ODYSSEY“ONE
HOUR SERVICE

AVENUE CHEMISTS

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

IN MOST CASES”
Eyes Examined
Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

For Information ... Call
800.524.0263

718-278-3600

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.

390 North Broadway, Ste. 210, Jericho, New York 11753

Office Tel.: (516) 932-0400
Cell: (516) 236-4913

Oncology/Hematology Medication • Compounding • Diabetic Supplies • Greeting Cards
School Supplies • Household Goods • Gifts/Fragrances • Vitamins: Buy 1, Get 1 Free

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

www.jspaluch.com

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

Your
ad
could
be in
this
space!

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

