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ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου κατά την
άφιξή του στο Αεροδρόμιο Κένεντυ

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
Δηλώσεις κατά την Άφιξη
19 Ιουνίου 2019
John F. Kennedy Airport
New York
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βοστώνης κ. Μεθόδιε,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, Σεβάσμια Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και Επίσκοποι της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Εντιμότατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνε Κούτρα,
Προσφιλή μου Πνευματικά Τέκνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Δοξάζω τον Θεό –Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και εξυμνώ την Παναγία Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού και όλους τους Αγίους, για την ασφαλή άφιξή μας σ’αυτή την Ιερά Επαρχία του Οικουμενικού
Θρόνου, την οποία μου ενεπιστεύθη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας και ο ίδιος ο Πατέρας
όλων μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. Είμαι βαθειά ευγνώμων σε όλους όσοι ήρθατε
να με υποδεχθείτε, καθώς πατώ στο ευγενές Αμερικανικό έδαφος πρώτη φορά ως Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής. Τα χαμόγελά σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας είναι εκφράσεις των ευλογιών του Θεού
και τις αποδέχομαι, καθώς αγκαλιάζω ολόκληρο τον πιστό Λαό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής ως
προσφιλή πνευματικά τέκνα μου.
Έρχομαι σ’ αυτή την Αρχιεπισκοπή να γίνω υπηρέτης δικός σας και αληθινός υπηρέτης του Κυρίου.
Έρχομαι να επωμισθώ τις ευθύνες αυτού του ιδιαιτέρως σημαντικού ρόλου και να τις μοιρασθώ μαζί
σας, διότι γνωρίζω ότι είσθε άξιοι συνεργάτες εν Χριστώ. Θα συνεργασθούμε ανοικτά μεταξύ μας με
καθαρότητα, ειλικρίνεια, σαφήνεια, λέγοντας την αλήθεια με αγάπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του προσφιλούς λαού της Αρχιεπισκοπής στους θεσμούς της.
Έρχομαι σ’ αυτή την Αρχιεπισκοπή για να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ, όπως και ο Κύριός μας ήλθε
για να διακονήσει και όχι να διακονηθεί, και για να δώσει τη ζωή Του ως λύτρον για πολλούς (Ματθ.
20:28). Και όποιος από μας ηγείται πρέπει να είναι ο πρώτος που θα υπηρετεί πολλούς (Ματθ. 20:27).
Σας υπόσχομαι, επίσης, ότι θα δώσω τη ζωή μου, την ισχύ μου και όλες μου τις δυνάμεις για τους
υψηλούς στόχους αυτής της ευγενούς Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού –στις εύκολες και δύσκολες εποχές.
Να μοιραζόμεθα την αγάπη του Θεού χωρίς επιφύλαξη και χωρίς όρια με όλους τους ανθρώπους.
Να αγκαλιάσουμε κάθε γωνιά της Αρχιεπισκοπής μας – κάθε νέο, κάθε ηλικιωμένο, κάθε γάμο, κάθε
πόνο, κάθε έλλειψη, κάθε αμφιβολία. Και ειδικότερα θέλω να προσεγγίσω τους Ορθοδόξους Χριστιανούς
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τόσες πολλές Ορθόδοξες κοινότητες που ζουν σε απομόνωση, μακριά η
μία από την άλλη, αλλά είμεθα όλοι αδελφοί και αδελφές της ίδιας οικογενείας και μοιραζόμεθα το ίδιο
Άγιο Σώμα, το Σώμα του Κυρίου, και το Άγιο Αίμα το οποίο λαμβάνουμε από το Άγιο Δισκοπότηρο εις
ενότητα πίστεως και αγάπης. Δεν θα πρέπει να είμεθα κοντύτερα απ’ όλες τις απόψεις; Αδημονώ όχι
μόνο να συνεργασθώ με τους αδελφούς Επισκόπους στην Επισκοπική Συνέλευση, αλλά επίσης να
γνωρίσω και να έρθω σε επαφή με όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην Αμερική – να γνωρίσω τις
ελπίδες και τα όνειρά τους.
Να μη νοιώσει κανείς αποκομμένος από το Ποτήριο της Πίστεως! Πρέπει να εργασθούμε μαζί για να
κτίσουμε μια Αρχιεπισκοπή η οποία θα προτιμά την αριστεία από τη συνήθεια, τη δεκτικότητα από την
απομόνωση και την αξιοπρέπεια από τη σκοπιμότητα.
Φθάνω στις ευλογημένες αυτές ακτές γεμάτος ελπίδα –όλοι εσείς είσθε οι «Ελπιδοφόροι» μου –οι φορείς
της ελπίδος και της υψηλής προσμονής ότι αυτή η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα προοδεύσει από
«δόξης εις δόξαν», όπως λέει ο Απόστολος, και όπως λέω κι εγώ – θα το επιτύχουμε μαζί. Εξάλλου, σ᾽
αυτό το ταξίδι θα μας συνοδεύουν οι ψυχές όλων των πρωτοπόρων πατέρων μας, που ήλθαν εδώ στο
άγνωστο, μεγαλούργησαν και έχουμε τώρα τους τάφους τους να παίρνουμε δύναμη και ελπίδα ότι «Τοῦ
Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23,1).
Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και γι’ αυτή την υποδοχή.

Κυριακή των Αγίων Πάντων
Αγαπητοί μου Ενορίτες,
Η σημερινή Κυριακή, είναι αφιερωμένη εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας,
γνωστούς και άγνωστους, κατά τους ανθρώπους, διότι ο Θεός γνωρίζει τους πιστούς Του. Έχουν
περάσει πολλοί Άγιοι μέσα εις τους τόσους αιώνες του Χριστιανισμού. Η Εκκλησία μας αυτή την
Κυριακή τιμά και μνημονεύει όλους τους Αγίους, που έδωσαν μαρτυρία πίστεως για τον Χριστό,
με τον ενάρετο και παραδειγματικό βίο τους. Με αυτή την αναγνώριση ερχόμαστε να
αναγνωρίσουμε, πως ο Θεός δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν δώσει την ζωή τους για την
δόξα..του..Θεού.
Ο Κύριος μας κηρύττει εις την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, για την αναγκαιότητα της
ομολογίας πίστεως εις την ζωή μας, εις τον κόσμο που ζούμε. Μας λέει: "όποιος ομολογήσει
μπροστά στους ανθρώπους ότι, ανήκει σ' εμένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικόν μου,
μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως, με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα
τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου" (Ματθ.10:32-33). Ξεκάθαρος ο
Κύριος για την συμπεριφορά μας ενώπιον των ανθρώπων. Έχουμε, λοιπόν, υποχρέωση να
δίνουμε μαρτυρία πίστεως προς στην κοινωνία που ζούμε. Να ομολογούμε την πιστή μας εις
τον Χριστό, με θάρρος και χωρίς δειλία. Δεν πρέπει να μας απασχολεί το τι θα πουν οι
άνθρωποι για μας αλλά, το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι πως θα είμαστε αρεστοί εις
τον Θεό. Αυτό έκαναν οι Άγιοι στην ζωή τους και δεν υπολόγισαν, ούτε το μαρτύριο, ούτε τον
χλευασμό από..τους..ανθρώπους.
Να ομολογήσουμε την πίστη μας εις τον Θεό παίρνει πολλές μορφές. Δεν μπορούμε να
λέμε πως είμαστε πιστοί Χριστιανοί και από την άλλη πλευρά να αδιαφορούμε για το καλό των
συνανθρώπων μας. Η ομολογία πίστης, πρέπει να φανερώνεται και στην καθημερινή μας ζωή,
με το πώς συμπεριφερόμαστε. Η ενάρετη ζωή μας, πρέπει να αποκαλύπτει ότι, είμαστε
Χριστιανοί, χωρίς να χρειάζεται να πούμε ότι, είμαστε Χριστιανοί. Αλλιώς, τι να κάνουμε εάν
λέμε πως είμαστε Χριστιανοί και από την άλλη να συμπεριφερόμαστε χειροτέρα από τους
άλλους.
Αγαπητοί μου Χριστιανοί ας αρχίσουμε να παίρνουμε πιο σοβαρά τα λόγια του Κυρίου και να
αφήσουμε τις δικαιολογίες. Ας αγωνιζόμαστε να ζούμε θεάρεστα εις την ζωή μας, με φόβο
Θεού για να μας ομολογήσει και ο Κύριος ως δικούς Του, εν ημέρα..κρίσεως.
ΑΜΗΝ
Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 10:32-33, 37-38, 19:2730
Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς
οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι
αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ
ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ
ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ
θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ
ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ
ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν
σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ,
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς
ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα
φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας
ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ
γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ
ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ
ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

The Sunday of All Saints
The Gospel According to Matthew 10:3233; 37-38; 19:27-30
The Lord said to his disciples, "Every one who
acknowledges me before men, I also will
acknowledge before my Father who is in
heaven; but whoever denies me before men, I
also will deny him before my Father who is in
heaven. He who loves father or mother more
than me is not worthy of me; and he who loves
son or daughter more than me is not worthy of
me; and he who does not take his cross and
follow me is not worthy of me." Then Peter
said in reply, "Lo, we have left everything and

followed you. What then shall we have?" Jesus
said to them, "Truly, I say to you, in the new
world, when the Son of man shall sit on his
glorious throne, you who have followed me
will also sit on twelve thrones, judging the
twelve tribes of Israel. And every one who has
left houses or brothers or sisters or father or
mother or children or lands, for my name's
sake, will receive a hundredfold, and inherit
eternal life. But many that are first will be last,
and the last first."

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Πρὸς Ἑβραίους 11:33-40, 12:1-2
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.
Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως
κατηγωνίσαντο
βασιλείας,
εἰργάσαντο
δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν,
ἔφραξαν
στόματα
λεόντων,
ἔσβεσαν
δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,
ἐνεδυναμώθησαν
ἀπὸ
ἀσθενείας,
ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς
ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ
ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ
ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν
ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως
τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων
πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·
ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,
ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν
μηλωταῖς,
ἐν
αἰγείοις
δέρμασιν,
ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις
πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ
ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες,
μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ
ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ
ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ
χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. Τοιγαροῦν καὶ
ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν
νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, διʼ
ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν

ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.

The Sunday of All Saints
St. Paul's Letter to the Hebrews 11:33-40; 12:1-2
God is wonderful among his saints.
Verse: Bless God in the congregations.
Brethren, all the saints through faith conquered
kingdoms, enforced justice, received promises,
stopped the mouths of lions, quenched raging
fire, escaped the edge of the sword, won
strength out of weakness, became mighty in
war, put foreign armies to flight. Women
received their dead by resurrection. Some were
tortured, refusing to accept release, that they
might rise again to a better life. Others suffered
mocking and scourging, and even chains and
imprisonment. They were stoned, they were
sawn in two, they were tempted, they were
killed with the sword; they went about in skins
of sheep and goats, destitute, afflicted, illtreated - of whom the world was not worthy wandering over deserts and mountains and in
dens and caves of the earth. And all these,
though well attested by their faith, did not
receive what was promised, since God had
foreseen something better for us, that apart
from us they should not be made perfect.
Therefore, since we are surrounded by so great
a cloud of witnesses, let us also lay aside every
weight, and sin which clings so closely, and let
us run with perseverance the race that is set
before us, looking to Jesus the pioneer and
perfecter of our faith.
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 nonOrthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the
priest at the conclusion of the Divine Liturgy.

On Loving One’s Neighbor
“Natural love gives only earthly goods to
the beloved; it does not even think of
the heavenly. It battles against Heaven
and the Holy Spirit, because the Spirit
requires the crucifixion of the flesh. It
battles against Heaven and the Holy
Spirit, because it is under the dominion of
the spirit of evil — the fallen and impure
spirit.”

Προσκύνημα στους Αγίους Αναργύρους
Σας γνωστοποιούμε ότι, όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος, η Κοινότητά μας θα διαθέσει
λεωφορείο για να μεταφέρουν τους πιστούς
στον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αναργύρων στο
Μανχάταν, για τον Εσπερινόν, την
Κυριακή,
30ην
Ιουνίου 2019. Η ώρα
αναχωρήσεως είναι
6:00 μ.μ. από ton
Aγιο Δημήτριο, και
το εισιτήριο είναι
ΔΩΡΕΑΝ. Δηλώστε
τις
θέσεις
σας
εγκαίρως
τηλεφωνώντας στο
Γραφείο
της
Κοινότητας
του
Αγίου Δημητρίου Αστόριας:(718) 728 -1718.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2019
Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00 π.μ.

Monday, June 24, 2019
Nativity of the Forerunner
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

Tuesday, June 25, 2019
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo

8:00 -10:00π.μ.

8:00-10:00a.m.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00 -10:00π.μ.

Wednesday, June 26 , 2019
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

Thursday, June 27, 2019
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo

8:00 -10:00π.μ.

Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 2019
Ανακομιδή Λειψάνων Κύρου & Ιωάννου
Αναργύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00 -10:00π.μ.
Εσπερινός
7:00-8:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εσπερινός
7:00-8:00μ.μ.
Σαββάτο, 29 Ιουνίου , 2019
Πέτρου & Παύλου των Πρωτοκορυφαίων
Αποστόλων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ.
Κυριακή, 30 Ιουνίου, 2019
Σύναξις των Αγίων Ενδόξων Δώδεκα
Αποστόλων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ. Αγιος Δημήτριος
Κωνσταντίνου & Δέσποινας Σφυρή
Μιχαήλ Μαμουκάκη
Σταματίας Πωλάτου
Προδρόμου Αγελίδη

8:00-10:00 a.m.

Friday, June 28, 2019
Kyros & John The Healers and Unmercenaries
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.
Vespers
7:00-8:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Vespers
7:00-8:00 p.m.
Saturday, June 29, 2019
Peter and Paul the Holy Apostles
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00α.m.
Sunday, June 30, 2019
Synaxis of the Twelve Apostles
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30a.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ. Αγία Αικατερίνη
Διαμαντής Βουλής
Κρυστάλα Περικλή

24 Ιουνίου - † Τό γενέσιον τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Η ᾿Εκκλησία τρία
μόνο Γενέθλια τιμᾶ καί ἑορτάζει· α. τοῦ Δεσπότου καί Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, β. τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, καί γ.
τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τά γεγονότα τῆς γεννήσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό αύ
κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του. Γράφει, λοιπόν, ὅτι στίς μέρες τοῦ βασιλέως ῾Ηρώδη ἐζοῦσε στήν ᾿Ιουδαία κάποιος
ἱερέας πού λεγόταν Ζαχαρίας. Εἶχε σύζυγό του τήν ᾿Ελισάβετ, ὁποία ἦταν ἀπόγονος τοῦ Προφήτου ᾿Ααρών. ῏Ησαν καί
οἱ δύο ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί ἐζοῦσαν μέ δικαιοσύνη, φόβο Θεοῦ, εὐλάβεια, σωφροσύνη, καί ἐτηροῦσαν τίς θεῖες
ἐντολές. Γιά πολλά χρόνια ἱκέτευαν τόν Κύριο νά τούς εὐλογήσει μέ τή χαρά τῆς τεκνογονίας, ἀλλά δέν εἶχαν
ἀποκτήσει, παρά τή θερμή προσευχή τους, παιδί. ῾Ο Ζαχαρίας καί στείρα σύζυγός του ᾿Ελισάβετ εἶχαν φθάσει σέ
βαθύ γήρας καί δέν εἶχαν πλέον ἐλπίδα νά τεκνοποιήσουν. ᾿Ενῶ ὁ ἱερέας Ζαχαρίας εὑρισκόταν μία μέρα στό ναό καί
ἐθυμίαζε στό ἱερό Βῆμα297, ἐφανερώθηκε σ᾿ αὐτόν ῎Αγγελος Κυρίου, γιά νά προμηνύσει τή γέννηση τοῦ ἐπίγειου καί
ἔνσαρκου ἄγγελου, τοῦ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. Βλέποντάς τον ὁ Ζαχαρίας ἐταράχθηκε καί ἐφοβήθηκε τόσο πολύ ὥστε
ἔμεινε ἐκστατικός. Τότε ὁ ῎Αγγελος Κυρίου τοῦ εἶπε· «Μή φοβᾶσαι, Ζαχαρία. Γιατί ὁ Θεός ἐδέχθηκε τήν προσευχή σου
καί γυναίκα σου, ᾿Ελισάβετ, θά γεννήσει υἱό. Καί θά τόν ὀνομάσεις ᾿Ιωάννη. Καί θά δοκιμάσεις μεγάλη χαρά καί
ἀγαλλίαση. Πολλοί θά χαροῦν γιά τή γέννησή του, γιατί θά εἶναι μεγάλος καί περιφανής ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Θά λάβει
ὅλο τό πλήρωμα τῆς Θείας Χάριτος καί θά γεμίσει ἀπό τά χαρίσματα τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅταν ἀκόμη θά
κυοφορεῖται στήν κοιλία τῆς μητέρας του ᾿Ελισάβετ. Καί μέ τό κήρυγμά του θά ἐπιστρέψουν πολλοί ᾿Ισραηλίτες στή
γνώση τοῦ ᾿Αληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου αὐτῶν». ᾿Ακούγοντας ἔκπληκτος ὁ Ζαχαρίας τό μήνυμα τοῦ ᾿Αγγέλου,
κατεπλάγη καί τόν ἐρώτησε γεμάτος ἀπορία· «Πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό; καί μέ ποιό τρόπο θά τό γνωρίσω καί
θά τό πιστέψω, ὅταν εἶμαι γέροντας στήν λικία καί γυναίκα μου ὑπέργηρη καί στείρα;». Τότε ὁ ῎Αγγελος τοῦ εἶπε·
«᾿Εγώ εἶμαι ὁ Γαβριήλ, πού παρουσιάζομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μέ ἀπέστειλε ὁ Θεός νά σοῦ φέρω αὐτή τή
χαρμόσυνη ἀγγελία. Καί ἰδού, ἐπειδή δέν ἐπίστεψες στά λόγια μου, θά μείνεις ἄλαλος μέχρι τήν μέρα πού θά
ἐκπληρωθοῦν ὅσα σοῦ προανήγγειλα, δηλαδή μέχρι νά γεννηθεῖ ὁ ᾿Ιωάννης». Πράγματι ἀπό ἐκείνη τήν μέρα ὁ
Ζαχαρίας ἔμεινε βουβός καί ἄλαλος, ἕως ὅτου ᾿Ελισάβετ ἔτεκε τόν Πρόδρομο. Τήν ὄγδοη μέρα οἱ συγγενεῖς ἦλθαν γιά
νά ἐκτελέσουν τήν περιτομή τοῦ παιδιοῦ καί ἤθελαν νά τό ὀνομάσουν μέ τό ὄνομα τοῦ πατέρα του, Ζαχαρία. ᾿Αλλά
᾿Ελισάβετ τούς εἶπε ὅτι θά ὀνομασθεῖ ᾿Ιωάννης. Στήν ἀπορία τους, πῶς θά λάβει τό ὄνομα αὐτό, ἐπειδή κανένας ἀπό
τούς συγγενεῖς δέν εἶχε τό ὄνομα αὐτό, ὁ Ζαχαρίας ἐζήτησε μία μικρή πλάκα ἐπί τῆς ὁποίας ἔγραψε τά ἀκόλουθα·
«᾿Ιωάννης εἶναι τό ὄνομά του». Καί ἐξεπλάγησαν ὅλοι. ῾Ο Ζαχαρίας δέν ἄνοιξε ἀμέσως τό στόμα του καί εὐλογοῦσε
τόν Θεό μέσα ἀπό τήν καρδιά του. ῾Ο δέ ᾿Ιωάννης καθημερινά ἀναδεικνυόταν ὡς ἔμψυχο ὄργανο τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ, πλήρης τῶν χαρισμάτων τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, στήλη κάθε ἀρετῆς καί εὐσέβειας. Κατά τούς τελευταίους
βυζαντινούς χρόνους, ἑορτή αὐτή ἐτελεῖτο στό ναό τοῦ Προδρόμου τῆς Πέτρας 298, μέ τήν παρουσία τοῦ
αὐτοκράτορος.
ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ ("Απόστολοι" των εθνών) - Ό Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος
του Ίωνά, αδελφός του αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και ήταν ψαράδες στη λίμνη Γεννησαρέτ. Είχε νυμφευθεί
στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά, μαζί με την πενθερά του. Ψαράς στο
επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη
μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση, από τίς
Πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο Καθολικές 'Επιστολές, μέσα στις όποιες, να
τί προτρέπει στους χριστιανούς: "Νήψατε, γρηγορήσατε' ό αντίδικος υμών διάβολος ως
λέων ώρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη". Δηλαδή έγκρατευθείτε, γίνετε
άγρυπνοι και προσεκτικοί. Διότι ό αντίπαλος και κατήγορος σας διάβολος, σαν
λιοντάρι πού βρυχάται, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιόν να τραβήξει μακριά από
την πίστη για να τον καταπιεί. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ό Πέτρος, δίδαξε το
Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καππαδοκία,
στην Ασία και τη Βιθυνία. Κατά την παράδοση (πού σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα
Ιστορικά διασταυρωμένο) έφτασε μέχρι τη Ρώμη, όπου επί Νέρωνος (54-68) υπέστη
μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστί, με το κεφάλι προς τα κάτω. Ό δε
Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του
χριστιανισμού. Όμως, με θαύμα γνώρισε το Χριστό και έγινε ό μεγαλύτερος κήρυκας
του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και τη ζωή του γι' αυτό. 'Ονομάστηκε Απόστολος των 'Εθνών, και τη ζωή με τις
περιπέτειες του θα τα δει κανείς, αν μελετήσει τις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και τις 14 'Επιστολές του στην Καινή

Διαθήκη. Ό Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ό ίδιος, να αισθάνεται και να λέει: "ζω δε ούκέτι εγώ, ζή δε εν έμοί
Χριστός". Δηλαδή, δε ζω πλέον εγώ, ό παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ό Χριστός. Και ακόμα, "τα πάντα και εν πόσι
Χριστός". Να διευθύνει, δηλαδή, όλες τίς εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής μας ό Χριστός. Ό απόστολος Παύλος υπέστη
μαρτυρικό θάνατο (χωρίς αυτό να είναι απόλυτα διασταυρωμένο) δι' αποκεφαλισμού στη Ρώμη.
June 29 – Sts. Peter and Paul – The Holy ApostlesThe divinely-blessed Peter was from Bethsaida of Galilee. He was the
son of Jonas and the brother of Andrew the First-called. He was a fisherman by trade, unlearned and poor, and was called
Simon. Later he was renamed Peter by the Lord Jesus Christ Himself, Who looked at him and said, "Thou art Simon the
son of Jonas; thou shalt be called Cephas (which is by interpretation, Peter)" (John 1:42). On being raised by the Lord to the
dignity of an Apostle and becoming inseparable from Him as His zealous disciple, he followed Him from the beginning of His
preaching of salvation up until the very Passion, when, in the court of Caiaphas the high priest, he denied Him thrice
because of his fear of the Jews and of the danger at hand. But again, after many bitter tears, he received complete
forgiveness of his transgression. After the Resurrection of Christ and the descent of the Holy Spirit, he preached in Judea,
Antioch, and certain parts of Asia, and finally came to Rome, where he was crucified upside down by Nero, and thus he
ascended to the eternal life about the year 66 or 68, leaving two Catholic (Universal) Epistles to the Church of Christ. Paul,
the chosen vessel of Christ, the glory of the Church, the Apostle of the Nations and teacher of the whole world, was a Jew
by race, of the tribe of Benjamin, having Tarsus as his homeland. He was a Roman citizen, fluent in the Greek language, an
expert in knowledge of the Law, a Pharisee, born of a Pharisee, and a disciple of Gamaliel, a Pharisee and notable teacher
of the Law in Jerusalem. Because of this, from the beginning, Paul was a most fervent zealot for the traditions of the Jews
and a great persecutor of the Church of Christ. At that time, his name was Saul (Acts 22:3-4). In his great passion of rage
and fury against the disciples of the Lord, he went to Damascus bearing letters of introduction from the high priest. His
intention was to bring the disciples of Christ back to Jerusalem in bondage. As he was approaching Damascus, about
midday there suddenly shone upon him a light from Heaven. Falling on the ground, he heard a voice saying to him, "Saul,
Saul, why do you persecute Me?" And he asked, "Who art Thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus Whom thou
persecute, it is hard for thee to kick against the pricks." And that heavenly voice and brilliance made him tremble, and he
was blinded for a time. He was led by the hand into the city, and on account of a divine revelation to the Apostle Ananias, he
was baptized by him, and both his bodily and spiritual eyes were opened to the knowledge of the Sun of Righteousness.
And straightway- O wondrous transformation! - beyond all expectation, he spoke with boldness in the synagogues,
proclaiming that "Christ is the Son of God" (Acts 9:1-21). As for his zeal in preaching the Gospel after these things had
come to pass, as for his untiring labors and afflictions of diverse kinds, the wounds, the prisons, the bonds, the beatings, the
stonings, the shipwrecks, the journeys, the perils on land, on sea, in cities, in the wilderness, the continual vigils, the daily
fasting, the hunger, the thirst, the nakedness, and all those other things that he endured for the Name of Christ, and for
which he underwent before nations and kings and the Israelites. Above all, St. Paul is noted for his care of all the churches,
his fiery longing for the salvation of all, whereby he became all things to all men, that he might save them all if possible, and
because of which, with his heart aflame, he continuously traveled throughout all parts, visiting them all, from Asia to Europe,
the West and East, neither staying nor abiding in any one place - all these things are mentioned in the Book of the Acts, and
as he himself tells them in his Epistles. His Epistles, being fourteen in number, are explained in 250 homilies by St. John
Chrysostom and made manifest the loftiness of his thoughts, the abundance of the revelations made to him, the wisdom
given to him from God, wherewith he brings together in a wondrous manner the Old with the New Testaments, and
expounds the mysteries thereof which had been concealed under types. St. Paul confirms the doctrines of the Faith,
expounds the ethical teaching of the Gospel, and demonstrates with exactness the duties incumbent upon every rank, age,
and order of man. In all these things his teaching proved to be a spiritual trumpet, and his speech was seen to be more
radiant than the sun, and by these means he clearly sounded forth the word of truth and illumined the ends of the world.
From persecutor of Christ he bacame His greatest Apostle and missionary. More than half of the books of the New
Testament are written by St. Paul. Having completed the work of his ministry, he likewise ended his life in martyrdom when
he was beheaded in Rome during the reign of Nero, at the same time, some say, when St. Peter was crucified
June 30 – Synaxis of the Twelve Holy ApostlesThe names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called
Peter, and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his brother John, who was also the
Evangelist and Theologian; Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican, who was also called Levi and was
an Evangelist; James the son of Alphaeus, and Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of
James, the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who was elected to fill the place of Judas the
traitor.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Άρχισαν οι εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020. Για να εξασφαλίσετε την φοίτηση του παιδιού
σας στον Άγιο Δημήτριο ή στο παράρτημα της Αγίας Αικατερίνης πρέπει να το εγγράψετε πριν τις 15
Μαρτίου 2019. Για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές σας
υποχρεώσεις της τρέχουσας Σχολικής Χρονιάς.
Τα δίδακτρα για την Σχολική Χρονιά 2019-2020 έχουν ως εξής:
ΤΑΞΕΙΣ
Pre-School μισή ημέρα
Pre-School όλη ημέρα
Προ-νηπιαγωγείο
K-6
7-8
9-12

Πόσο μας κοστίζει η
εκπαίδευση του κάθε
παιδιού
$8,000.00
$9,333.34
$9,333.34
$8,133,34
$8,666.67
$9,333.34

Δίδακτρα
$6,000
$7,000
$7,000
$6,100
$6,500
$7,000

Θα υπάρχει χρέωση για καθυστέρηση πληρωμής διδάκτρων μετά από την 5η μέρα του μήνα, όπως
επίσης $50 χρέωση για κάθε επιστρεφόμενο τσεκ από την τράπεζα.
Έκπτωση
Οικογενειακή Έκπτωση
2 ΠΑΙΔΙ
$300
3 ΠΑΙΔΙ
$500
Εάν πληρώσετε τα δίδακτρα για όλο το χρόνο προκαταβολικά (πριν την 1ην Σεπτεμβρίου 2019) τότε θα
επωφεληθείτε με έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων. Διαφορετικά τα δίδακτρα πρέπει να
πληρώνονται κάθε 1η του μηνός.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 9 μηνιαίες δόσεις (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο).
$500 Η ΕΓΓΡΑΦΗ για κάθε παιδί (μη επιστρεφόμενα). Η εγγραφή καλύπτει το κόστος για σχολικά
βιβλία, σχολικά είδη, είδη διδασκαλίας, έξοδα για δραστηριότητες (εκτός από ταξίδια), περιοδικά,
συντήρηση κτιρίων, έξοδα τεχνολογίας και έξοδα εργαστηρίων.
$300 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (για κάθε οικογένεια)
$25 Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (για κάθε οικογένεια )
Οικονομική Βοήθεια Διδάκτρων:
Το σχολείο του Άγιου Δημήτριου μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που την
χρειάζονται. Υπάρχει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον προσδιορισμό κατανομής της
οικονομικής βοήθειας διδάκτρων. Επικοινωνήστε με το γραφείο για να κάνετε αίτηση και να πάρετε την
λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www. sdprep.org

SAINT DEMETRIOS ASTORIA SCHOOL • 30-03 30TH DRIVE • ASTORIA, NY, 11102

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

DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full & Part Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

Interested?

EARN

Call Bob Bober 1.800.524.0263
or Email Resume to
BOBERR@JSPALUCH.COM
www.jspaluch.com

DO

Trofos Care is a caregiver
referral agency specializing in
Greek language and culture.
SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS

www.trofoscare.com

718.786.8328

MONEY!

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

(718) 728-8500

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

GOOD! MAKE A

POSITIVE IMPACT!
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

Grow Your Business,
Advertise Here.

Your
ad

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263

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

could
be in
this
space!

Medical Alert System

$29.95/Mo.

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

AVENUE CHEMISTS

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

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.

Call Today!

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

Toll Free 1.877.801.8608

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

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

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

•
•
•
•

billed quarterly

For further information,
please call the Parish Office.
www.jspaluch.com

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

