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Αγαπητοί Ενορίτες,
Η σταύρωσης του Κυρίου έχει κεντρική θέση στην ζωή μας, σε μας τους Χριστιανούς. Γι'αυτό
τον λόγο οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έβαλαν στην μέση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
να εορτάζεται και πάλι ο Τίμιος Σταυρός, διότι είναι ένα παντοδύναμο σύμβολο της πίστεως
μας. Χωρίς την σταύρωση του Κυρίου δεν θα πραγματοποιούταν και η Ανάσταση. Αυτό το σύμβολο
νίκης είναι που δίνει και σε μας τους Χριστιανούς δύναμη να δεχθούμε τις δίκες μας δοκιμασίες και
να τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή και καρτερία, έχοντας ελπίδα για την Ανάσταση.
Την δύναμη του Σταυρού για να την κατανοήσει ένας άνθρωπος, πρέπει πρώτα δεν δώσει τον
εαυτό του στο Χριστό και να υποταχθεί στο θέλημα Του. Μπορεί μάλιστα πολλές φορές να φαίνεται
αβάστακτος ο σταυρός όμως, έχοντας πίστη στον Χριστό το όφελος αποκαλύπτεται με την πάροδο
του χρόνου. Γράφει ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος: «έτσι ο σταυρός του Κυρίου στην παρούσα ζωή έχει, όπως τον βλέπουμε, μία μορφή εξουθενωμένη, ενώ στην μέλλουσα ακτινοβολεί την ομορφιά πολλής ευδίας και πολλής δόξας». Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι τον ωφελεί πνευματικά και τι χρειάζεται για να καταφέρει να κερδίσει την σωτηρία του και για
αυτό τον λόγο πολλές φορές ο Θεός μας κατευθύνει με κάποια επιφανειακά εμπόδια με σκοπό να
μας καθοδηγήσει.
Μόνο με την αυταπάρνηση του εαυτού μας και μπορούμε με την χάρη του Θεού να καταφέρουμε την σωτηρία μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας προστάζει, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος:
«όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με
ακολουθήσει»(Μκ. 8:34). Είναι για πολλούς όμως σκληρά τα λόγια του Κυρίου αφού μας τα αναφέρει ο Κύριος Εκείνος ξέρει καλύτερα και εμείς πρέπει υπακούμε. Ο σταυρός μας είναι το μέσον της
σωτηρίας μας.
Στις ημέρες μας, μικροί και μεγάλοι ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα της ζωής τους, χωρίς τον Χριστό και την Χάρη του Θεού. Ένας από αυτούς τους τρόπους
είναι τα ναρκωτικά. Βλέπουμε στην εποχή μας τα ναρκωτικά να φτάνουν σε σημείο επιδημίας, όπως
εξάλλου μας αναφέρουν οι ιδικοί. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε να εξαπλώνεται στην κοινωνία,
γίνεται διότι τα παιδιά μας στις ημέρες μας έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία και ψάχνουν
άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.
Όταν οι άνθρωποι ψάχνουν για άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τότες καταστρέφονται και χάνονται ψυχές. Έχουν ευθύνη οι γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους για τον Χριστιανισμό και να φέρουν τα παιδιά στην Εκκλησία. Έχουμε ευθύνη όλοι μας σαν κοινωνία να δώσουμε
τα εφόδια στα παιδιά μας για να μεγαλώσουν με σωστές βάσεις και να γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι
στην κοινωνία. Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και ας δώσουμε χρόνο στο Χριστό, να καλλιεργήσει τις
ψυχές των παιδιών μας. Εάν δεν εμπιστευθούμε τον Χριστό τότες ποιούς θα εμπιστευθούμε;
Ζούμε σε μία εποχή που όλα επιτρέπονται και όλα είναι αποδεκτά. Κανένας δεν θέλει να πάρει ευθύνες για τις πράξεις του και προτιμούν μία εικονική ελευθερία που στην ουσία είναι υποδούλωση στον διάβολο και στην αμαρτία. Εμείς είμαστε η κοινωνία και από μας εξαρτάται πως θέλουμε
να ζούμε και σε τι κοινωνία θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας.
Ο Χριστός είναι το πρότυπο και εμείς πρέπει να Τον μιμηθούμε στην δική μας ζωή. Σταυρώθηκε ο Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό για την σωτηρία της ψυχής μας. Έρχεται το ερώτημα του σημερινού Ευαγγελίου, «γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη
ζωή του; ».
ΑΜΗΝ
+ Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Πρὸς Ἑβραίους 4:14-16, 5:1-6 τὸ ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ
θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν
ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς
ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθʼ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν
εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ
ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων
καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ
δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν·
μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ
πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται
ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ
τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ, προσφέρειν
ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει
τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ
ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλʼ ὁ
λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει,
Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
St. Paul's Letter to the Hebrews
BRETHREN, since we have a high priest who has
passed through the heavens, Jesus, the Son of
God, let us hold fast our confession. For we have
not a high priest who is unable to sympathize
with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without
sin. Let us then with confidence draw near to the
throne of grace, that we may receive mercy and
find grace to help in time of need. For every high
priest chosen from among men is appointed to
act on behalf of men in relation to God, to offer
gifts and sacrifices for sins. He can deal gently
with the ignorant and wayward, since he himself
is beset with weakness. Because of this he is
bound to offer sacrifice for his own sins as well as
for those of the people. And one does not take the

honor upon himself, but he is called by God, just
as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed
by him who said to him, "Thou art my Son, today I have begotten thee"; as he says also in another place, "Thou art a priest for ever, after the
order of Melchizedek."."
Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿
ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ
ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί
δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι
καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν
ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
he Gospel According to Mark 8:34-38; 9:1
The Lord said: "If anyone wishes to come after
me, let him deny himself and take up his cross
and follow me. For whoever would save his life
will lose it; and whoever loses his life for my
sake and the gospel's will save it. For what does
it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return
for his life? For whoever is ashamed of me and
my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be
ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he said to them,
"Truly, I say to you, there are some standing here
who will not taste death before they see the
kingdom of God come with power."

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λόγω της Παγκοσμίας Πανδημίας του
Κορωνοιού, οι πιστοί δεν επιτρέπεται να
παρευρεθούν στις ιερές ακολουθίες.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις Ιερές
Ακολουθίες του Αγίου Δημητρίου στην
ιστοσελίδα μας
www.saintdemetriosastoria.com/
church/

ATTENTION
Due to the Global Pandemic of Covid-19,
all services will NOT be attended by the
faithful.
You may view all Liturgical Service of
St. Demetrios Cathedral live on our
website
www.saintdemetriosastoria.com/church/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΔΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

LITURGICAL SERVICES TO BE
VIEWED ON OUR WEBSITE

Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2020
Μέγα Απόδειπνον
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2020
Μέγας Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ.
7:00-8:30μ.μ.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Θ. Λειτουργία / Δοξολογία 8:00 –10:30μ.μ.
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020
Μέγα Απόδειπνον

6:00-7:00μ.μ.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
Δ’ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ.
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-8:30μ.μ
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2020
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00:10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29 Μαρτίου, 2020
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00-11:00π.μ.

Monday, March 23 , 2020
Great Compline

6:00-7:00 p.m.

Tuesday, March 24, 2020
Great Vespers

7:00-8:30 p.m.

Wednesday, March 25, 2020

ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS

Divine Liturgy 8:00-10:30 p.m.
Thursday, March 26, 2020
Great Compline

6:00-7:00 p.m.

Friday, March 27, 2020
Forth SALUTATIONS
PresanctifiedLiturgy (morning)
8:00- 10:00 a.m.
4th Salutations
7:00-8:30p.m.
Saturday, March 28, 2020
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers

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

Sunday, March 29, 2020
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-11:00 a.m.

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

TRI-BORO PHYSICAL
THERAPY
PHILIP SERRAS, P.T.

For further information,
please call the Parish Office.

Orthopaedic &
Neurological Disorders

John Papaporfiriou
43-01 BELL BLVD., 2nd Fl. / Bayside

718 229-8900
Auto-Home-Building-Health

Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors

Home Visits Available

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

-Most Insurances
Accepted-We Speak Greek-

718-606-9513
29-23 24th Avenue • Astoria NY

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.

38-08 Ditmars Blvd.
Astoria, NY 11105

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

(718) 728-8500

SENIOR AIDES | NANNIES
TUTORS | COOKS
www.jspaluch.com

Free professional ad design & my help!

www.trofoscare.com

718.786.8328

email: sales@jspaluch.com

Constantina Papageorgiou

For Information ... Call

Attorney At Law

516-437-4385 x141

800.524.0263
ELDER LAW, WILLS, TRUSTS, ESTATES, MEDICAID, SPECIAL NEEDS
3000 Marcus Ave., Suite 1E9
Lake Success, NY 11042
SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

718.777.1110

Fax: 718.777.1140 • crescentapothecary@gmail.com

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

Get this
Your
ad

Medical Alert System

$29.95/Mo.
•
•
•
•

Call Today!

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

Toll Free 1.877.801.8608

could
be in
this
space!

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

weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

718-278-3600
DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?
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

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

J.S. PALUCH COMPANY

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

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

MONEY!
DO GOOD! MAKE A

www.jspaluch.com

POSITIVE IMPACT!

www.jspaluch.com

EARN

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