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ΚΥΡΙΑΚΗ   8 MAΡΤΙΟΥ 2020 

  Εὐχαριστήριον ὕμνον ἀναπέμποντες τῷ Θεῷ τῆς ἀγάπης, εἰσερχόμεθα καί πάλιν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας, τῆς νήψεως καί τῆς 
πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως, τῆς φυλακῆς τῶν αἰσθήσεων καί τῆς προσευχῆς, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς 
αὐτογνωσίας. Ἄρχεται ἡ νέα εὐλογημένη προσκυνηματική πορεία πρός τό Ἅγιον Πάσχα, τό ὁποῖον «ἤνοιξεν 
ἡμῖν παραδείσου τάς πύλας». Ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησία, ἀτενίζοντες τόν Ἀναστάντα Κύριον τῆς δόξης, 
συμπορευόμεθα ἅπαντες εἰς τήν ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως, τήν ὁδηγοῦσαν πρός τά ὑπερουράνια ἀγαθά, 
«ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α’ Κορ. β´, 9). 
         Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅπου τελεσιουργεῖται «τό ἀεί μυστήριον» τῆς Θείας Οἰκονομίας, τά πάντα ἔχουν 
ἄσειστον θεολογικόν θεμέλιον καί ἀκραιφνῆ σωτηριολογικήν ἀναφοράν. Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ καί ἡ 
θέωσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ πυλῶνες τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πορευόμεθα πρός τόν αἰώνιον ἡμῶν προορι-
σμόν, μέσα εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ «ἀεί ὑπέρ ἡμῶν», δέν εἶναι μία «ἀνωτέρα δύναμις», 
κεκλεισμένη εἰς τήν ὑπερβατικότητα καί τό μεγαλεῖον τῆς παντοδυναμίας καί τῆς ἁγιότητός της, ἀλλά «ὁ 
ἡμετέραν μορφήν ἀναλαβών» προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, διά νά καλέσῃ τήν ἀνθρωπότητα εἰς τήν κοινωνί-
αν τῆς ἁγιότητός Του, εἰς τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν. Ὁ ἐξ ἀρχῆς «ἐλευθερίᾳ τετιμημένος» ἄνθρωπος, καλεῖται νά 
ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως τήν θείαν ταύτην δωρεάν. Εἰς τό θεανδρικόν μυστήριον τῆς σωτηρίας, ἡ συνεργία τοῦ 
ἀνθρώπου λειτουργεῖ καί ὡς μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς βιωθείσης εὐεργεσίας - «τί δέ ἔχεις ὅ οὐκ 
ἔλαβες;» (Α’ Κορ. δ’, 7) - διά τῆς «οὑ ζητούσης τά ἑαυτῆς» ἀγάπης πρός τόν «ἀδελφόν». 
         Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν καιρός βιώσεως αὐτῆς τῆς Χριστοδωρήτου 
ἐλευθερίας. Ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις δέν εἶναι ἔξωθεν ἐπιβληθεῖσα πειθαρχία καί ἑτερονομία, ἀλλά ἑκούσιος 
σεβασμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς πρακτικῆς, ὑπακοή εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ 
νεκρόν γράμμα, ἀλλά παρουσίαν ζῶσαν καί ζωοποιόν, διαχρονικήν ἔκφρασιν τῆς ἑνότητος, τῆς ἁγιότητος, τῆς 
καθολικότητος καί τῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλῶσσα τῆς θεολογίας καί τῆς ὑμνολογίας 
ἀναφέρεται εἰς τό «χαροποιόν πένθος» καί εἰς τό «ἔαρ τῆς νηστείας». Ὁ γνήσιος ἀσκητισμός εἶναι πάντοτε 
χαροποιός, ἐαρινός καί φωτεινός. Δέν γνωρίζει δυϊσμούς καί διχασμούς, δέν ὑποτιμᾷ τήν ζωήν καί τόν κό-
σμον. Ἡ «καταθλιπτική ἄσκησις», ἡ ὁποία ὀδηγεῖ εἰς «ἀποξήρανσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», οὐδεμίαν ἔχει 
σχέσιν μέ τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου ἡ ἀσκητική ζωή καί ἡ πνευματικότης διαποτίζονται ἀπό 
ἀναστάσιμον εὐφροσύνην. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις ἐμπεριέχουν μίαν ἐναλλακτικήν πρό-
τασιν ζωῆς ἀπέναντι εἰς τόν ὑποσχόμενον ψευδεῖς παραδείσους εὐδαιμονισμόν καί εἰς τόν μηδενιστικόν πεσι-
μισμόν. 
          
 
 



 

Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροί-
κους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας  

Γραφῆς τῆς  Πέμπτης καί ὥρα  
1:00 μ.μ. συνεχίζεται,  

στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ  
Ἁγίου Δημητρίου. 

 
Ι Ε Ρ Α   Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Σ 

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. 

H O L Y   C O N F E S S I O N 
Holy Confession with Fr. Nektarios 

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

  Οὐσιῶδες στοιχεῖον τῆς ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς πνευματικότητος εἶναι καί ὁ κοινωνικός χαρακτήρ της. Ὁ 
Θεός τῆς πίστεώς μας εἶναι «ὁ πιό κοινωνικός Θεός», «Θεός σχέσεων». Προσφυέστατα ἐλέχθη ὅτι ἡ Ἁγία 
Τριάς εἶναι «ἡ ἄρνησις τῆς μοναξιᾶς». Ἡ ἐξατομίκευσις τῆς σωτηρίας καί τῆς εὐσεβείας, ἡ μετατροπή τῆς 
ἀσκήσεως εἰς ἀτομικόν κατόρθωμα, ἀγνοοῦν τήν τριαδοκεντρικήν ὑφήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Ὅταν 
νηστεύωμεν διά τόν ἑαυτόν μας καί κατά τό ἰδικόν μας μέτρον, τότε ἡ νηστεία δέν ἐκφράζει τό πνεῦμα τῆς 
ὀρθοδόξου παραδόσεως. Ἡ πνευματικότης εἶναι ζείδωρος παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον εἶναι 
πάντοτε «πνεῦμα κοινωνίας». Ἡ γνησία ὀρθόδοξος πνευματική ζωή ἀναφέρεται πάντοτε εἰς τήν 
ἐκκλησιαστικοποίησιν τῆς ὑπάρξεώς μας καί ὄχι εἰς μίαν «πνευματικήν αὐτοπραγμάτωσιν». 
            Στοιχοῦντες τῇ ἀφιερώσει τοῦ τρέχοντος ἔτος ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς «τόν 
ποιμαντικόν ἀνακαινισμόν καί τήν ὀφειλετικήν μέριμναν διά τήν νεολαίαν», καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους 
καί τάς νέας νά συμμετάσχουν εἰς τούς πνευματικούς ἀγῶνας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διά νά βιώσουν τό 
ἀνθρωπολογικόν βάθος καί τό ἀπελευθερωτικόν πνεῦμα της, νά κατανοήσουν ὅτι ὁ ὁρθόδοξος ἀσκητισμός 
εἶναι ὁδός ἐλευθερίας καί ὑπαρξιακῆς ὁλοκληρώσεως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, 
πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι τό «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ». Ἡ ὀρθόδοξος νεότης καλεῖται νά ἀνακαλύψῃ τόν ὁλιστικόν 
χαρακτῆρα τῆς νηστείας, ἡ ὁποία εἰς τό Τριώδιον ὑμνεῖται ὡς «πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή», ὡς «τροφή 
ψυχῆς», ὡς «μήτηρ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων καί πασῶν τῶν ἀρετῶν». Δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποχή ἀπό καθωρισμένας 
τροφάς, ἀλλά ἀγών κατά τῆς φιλαυτίας καί τῆς αὐταρεσκείας, εὐαισθησία διά τόν πάσχοντα συνάνθρωπον καί 
ἔμπρακτος βοήθεια πρός αὐτόν, εὐχαριστιακή χρῆσις τῆς δημιουργίας, ὑπαρξιακή πληρότης, κοινωνία ζωῆς 
καί ἀλληλεγγύη. Ἡ ἄσκησις, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ταπείνωσις ἀναδίδουν τό ἄρωμα καί τό φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως, ἀπό τήν ὁποίαν ἀντλοῦν νόημα καί κατεύθυνσιν. Αὐτή, ὡς ἡ πεμπτουσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ προσανατολισμοῦ της, συνδέει ἀρρήκτως τήν ζωήν τῆς ἀσκήσεως μέ τήν Θείαν 
Εὐχαριστίαν, τό μυστήριον τῆς προγεύσεως τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό γεγονός ὅτι εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Θεία Εὐχαριστία  διετηρήθη ὡς 
κέντρον τῆς ζωῆς της, συνδέεται μέ τό ὅτι ἡ Ἀνάστασις εἶναι τό θεμέλιον τῆς πίστεώς της καί ὁ φωτεινός 
ὁρίζων τῆς ἀσκητικῆς πνευματικότητος καί τῆς καλῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. 
            Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, ἐπικαλούμεθα ἐν ταπεινώσει τό ἔλεος καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, 
διά νά διατρέξωμεν εὐσεβοφρόνως τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά φθάσωμεν τό σω-
τήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καί, δοξάζοντες τήν ἄφατον Αὐτοῦ μακροθυμίαν, νά λαμπρυνθῶμεν τῇ πανη-
γύρει τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ, τῆς ἀγαγούσης ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ἄληκτον Ζωήν. 

 
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή , βκ´ 

                                                                    † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 

  
  



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
ΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Κυριακη 8 Μαρτίου 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Κατανυκτικος    Εσπερινός  6:00-7:00μ.μ. 
 
Δευτέρα, 9  Μαρτίου, 2020   
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Μέγα Απόδειπνον                                  6:00-7:00μ.μ. 
 

Τρίτη, 10  Μαρτίου, 2020    
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Μέγα Απόδειπνον                                  6:00-7:00μ.μ.  

Τετάρτη, 11  Μαρτίου 2020 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Προηγιασμένη Βραδυνή                    7:00 –8:30μ.μ. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Προηγιασμένη Πρωϊνή               800-10: 00π.μ. 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Μέγα Απόδειπνον                             6:00-7:00μ.μ. 

Παρασκευή, 13  Μαρτίου 2020 
B ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Προηγιασμένη Πρωϊνή                     8:00 -10:00π.μ. 
B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ              7:00-8:30μ.μ  

Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2020 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία            8:00:10:00π.μ. 
Ἐσπερινός                                          6:00-7:00μ.μ. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία            8:00:10:00π.μ. 
Κυριακή  15,2020  
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Όρθρος & Θεία Λειτουργία            8:00-11:30π.μ. 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Κατανυκτικός Εσπερινός              6:00-7:00μ.μ. 

LITURGICAL SCHEDULE  
OF DIVINE SERVICES 

Sunday, March 8, 2020 
SAINT DEMETRIOS  
Vespers of Contrition                      6:00-7:00p.m. 
Monday, March 9, 2020 
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE 
Great Compline                             6:00-7:00 p.m. 
Tuesday, March 10, 2020 
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE 
Great Compline                              6:00-7:00 p.m. 
Wednesday, March 11, 2020 
SAINT DEMETRIOS 
 Presanctified Liturgy (evening)  7:00-08:30 p.m. 
 SAINT CATHERINE 
Presanctified Liturgy (morning)  8:00-10:00 p.m. 
Thursday, March 12, 2020 
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE 
Great Compline                             6:00-7:00 p.m. 
Friday, March 13, 2020 

2ND  SALUTATIONS 
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE 
PresanctifiedLiturgy (morning)   8:00-10:00 a.m.                        
2ND  Salutations                                   7:00-8:30p.m. 
Saturday, March 14, 2020 
SAINT DEMETRIOS  
Οrthros & Divine Liturgy                8:00-10:00 a.m. 
Vespers                                       6:00 -7:00 p.m. 
SAINT CATHERINE 
Οrthros & Divine Liturgy                8:00-10:00 a.m. 
Sunday, March 15, 2020 
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE 
Οrthros & Divine Liturgy              8:00-11:30 a.m. 
SAINT CATHERINE 
Vespers of Contrition                      6:00-7:00p.m. 

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. -Άγιος Δημήτριος 
 

Σταματίου  Γραμμένου 
Βασιλείου & Ελενης Παπαγιαννοπούλου 

Μαρίας Τενεκέ 
Παναγιώτου Κουγιανού 

Αρτοκλασία   
 Ομοσπονδία  

Δωδεκανησιακών Σωματείων Αμερικής 

Μνημόσυνα  Σαβ/Κυρ—Αγία Aικατερίνη 
 

Γεωργίου  &  Θεοδώρου  Μονογιού 
Δημητρίου  Γρηγοροπούλου 

Μαγδαληνής  Κατέχη  
Παναγιώτου Αρτεμίου 

Αχιλλέως & Παναγιώτας Κωστή  
Μηνά Πολυχρονάκη  

Γερασίμου  Βιγλή 
Νικολάου Μηνάδη  
Γεωργίου Κοκότη  

Κλειώς Παπαδοπούλου 



Aποστόλου παυλου Πρὸς Ἑβραίους 11:24-26, 32-40 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν. 
Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος 
ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον 
ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ 
πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν· μείζονα 
πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν 
ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν 
μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γὰρ με 
διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ 
Σαμψών καὶ Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ 
τῶν προφητῶν· οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βα-
σιλείας, 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 μα-
στίγων 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 πά-
ντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ 
ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν 
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 
τελειωθῶσιν. 

St. Paul's Letter to the Hebrews 11:24-26, 32-40 
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers. Verse: For 
you are just in all you have done.Brethren, by faith 
Moses, when he was grown up, refused to be called 
the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to 
share ill-treatment with the people of God than to 
enjoy the fleeting pleasures of sin.And what more 
shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, 
Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and 
the prophets -- who through faith conquered king-
doms, 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 enemies 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 impris-
onment. They were stoned, they were sawn in two, 
they were killed with the sword; they went about in  
skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill- 

treated -- of whom the world was not worthy -- wan-
dering 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. 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ἰωάννην 1:44-52 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει 
αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊ-
δά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει 
Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε 
Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, 
᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι 
ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ 
ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς 
αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς 
᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθα-
ναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα 
ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ 
λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ 
βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, 
πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν 
ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου. 

The Gospel According to John 1:43-51 
At that time, Jesus decided to go to Galilee. And he 
found Philip and said to him, "Follow me." Now 
Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and 
Peter. Philip found Nathanael  and he said to him, 
"We have found him of whom Moses in the law and 
also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of 
Joseph." Nathanael said to him, "Can anything good 
come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and 
see." Jesus saw Nathanael coming to him, and said of 
him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no 
guile!" Nathanael said to him, "How do you know 
me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, 
when you were under the fig tree, I saw you." Na-
thanael answered him, "Rabbi, you are the Son of 
God! You are the King of Israel!" Jesus answered him, 
"Because I said to you, I saw you under the fig tree, do 
you believe? You shall see greater things than these." 
And he said to him, "Truly, truly, I say to you, you will 
see heaven opened, and the angels of God ascending 
and descending upon the Son of man." 
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Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 
 Ώρα: 12:00μ.μ.   

 «ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΔΗΣ»  Πολιτιστικό Κέντρο 
(30-03 30th Drive, Astoria, N.Y.) 
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Την ημέρα αυτή θα τιμήσουμε 
την αξιότιμη οικογένεια ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥτην αξιότιμη οικογένεια ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  

τον ΝΙΚΟΛΑΟ, την ΕΛΕΝΗ μετά των τέκνων, καθώς και τον ΝΙΚΟΛΑΟ, την ΕΛΕΝΗ μετά των τέκνων, καθώς και   
την Ερίτιμη μητέρα αυτών ΜΑΡΙΑτην Ερίτιμη μητέρα αυτών ΜΑΡΙΑ  

με τις θυγατέρες της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΕΛΕΝΗμε τις θυγατέρες της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΕΛΕΝΗ  
  

 
  

 

 
 

Honoring 

The PAPAIOANNOU FamilyThe PAPAIOANNOU Family  
NICHOLAOS, ELENI, their children, along with their mother MARIA and NICHOLAOS, ELENI, their children, along with their mother MARIA and   

her daughters EKATERINI & ELENIher daughters EKATERINI & ELENI
ON 

 SUNDAY, MARCH 22, 2020 
 

At 12:00 p.m. 
“PETROS G. PATRIDES” Cultural Center 

(30-03 30th Drive, Astoria, N.Y.) 

 

  

  
  

 
 

DONATION: $35.00                                  For reservations/ Για κρατήσεις, τηλ:(718)728-1718  

   



 
 

Monthly Lecture Series 
“Meet the Expert at St Demetrios” 

 
 

“ Technology Ethical issues of body implanted 
Microchips; Radio-frequency identification 

(RFID) ” 
« Προβλήματα λόγω της Τεχνολογίας στην Κοινω-
νία μας; Μικροτσίπ, Ταυτοποίηση Μέσω Ραδιοσυ-

χνοτήτων »  

 
V. Rev. Fr. Nektarios  Papazafiropoulos 

 
Dean of St. Demetrios Cathedral, Hellenic Orthodox  

Community of Astoria 

 
 
 

Tuesday,March 17, 2020 
07:00-08:00 pm 

St Catherine’s and St George’s Church Hall 
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✔Ambulance
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CALL
NOW!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as $19.95 a month

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,

Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

800.809.3352
MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

For Information ... Call

800.524.0263

www.jspaluch.com

Grow Your Business,
Advertise Here.

Support Your Church & Bulletin.

Free professional ad design & my help!

email: sales@jspaluch.com

SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105
Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

w w w. c r e s c e n t a p o t he c a r y. c o m718.777.1110

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

“Your Family’s Health is Our #1 Priority”

AVENUE CHEMISTS

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.

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

FREE GIFT with this ad

We can fill your prescriptions while you wait...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ITALIANO, ESPAÑOL ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED

45-01 30TH AVENUE, ASTORIA • TEL 718.545.1010 • FAX 718.545.1542

993993 Hellenic Orthodox Community

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.

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

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY

PHILIP SERRAS, P.T.
Orthopaedic &

Neurological Disorders
Home Visits Available
-Most Insurances

Accepted-
-We Speak Greek-
718-606-9513

29-23 24th Avenue • Astoria NY 

Trofos Care is a caregiver 
referral agency specializing in 
Greek language and culture.

SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS

www.trofoscare.com
718.786.8328

Your
ad

could
be in
this

space!

ODYSSEY OPTICAL INC.
“ONE HOUR SERVICE

IN MOST CASES”
Eyes Examined

Glaucoma Screening
22-38 31st St., Astoria, NY 11105

718-278-3600

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

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full Time Positions Available with Excellent Earning Potential!

• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available

• Excellent Commission Compensation Program

Interested? Call Kay Leane 1.800.621.5197 x2823
or Email Resume to RECRUITING@JSPALUCH.COM

www.jspaluch.com

EARN MONEY!
DO GOOD! MAKE A

POSITIVE IMPACT!

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos

Funeral Directors

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105
(718) 728-8500

Constantina Papageorgiou
Attorney At Law

516-437-4385 x141

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

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

Get this

weekly bulletin

delivered by

email - for FREE!
Sign up here:

https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
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