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Κάτω από την δικαιοδοσία  του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄,  
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Δημητρίου της  Ελληνικής  Ορθόδοξης  Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 
 και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάββα  της Επισκοπής  Πίτσμπουργκ. Η αποστολή της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας  του Αγίου Νικολάου είναι να κρατήσει και να διακυρήσει, καθαρή  και αμόλυντη , τήν 

Ορθόδοξη  Χριστιανική  Πίστη και τις παραδόσεις σύμφωνα με το δόγμα, τοὐς κανόνες, λατρεία, πειθαρχία, 
και έθιμα  της εκκλησίας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Πατήρ Νικόλαος Πάλης , Οικονόμος   Προϊστάμενος                              610-440-0995 

Πατήρ Νικόλαος Κώσσης, Πρωτοπρεσβύτερος 610-694-0948 

Πατήρ Αλέξανδρος Πετρίδης, Πρεσβύτερος  

Κωνσταντίνος Ζαλάλας Ποιμαντικός Βοηθός 

610-867-1327 

610-867-1327 

Δέσποινα Κοτσάτου Γραμματεύς                                                         610-867-1327 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΈΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ   9:00 πμ – 12:00 μμ  1:00 μμ -5:00 μμ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΚΥΡΙΑΚΗΣ                          Όρθρος                                   7:45 πμ 
                                                                Θεία Λειτουργία                      9:05 πμ 
ΠΕΜΠΤΗ                                                        Παράκλησις                            6:00 μμ    
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA  ΣΑΒΒΑΤΟΥ                        Μέγας Εσπερινός                   7:00 μμ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ            Όρθρος                                   8:00 πμ 
                                                                 Θεία Λειτουργία                     9:00 πμ                      

Για τις λειτουργίες της εβδομάδος βλέπε το μηνιαίο ημερολόγιο ἡ το εβδομαδιαίο δελτίο.  
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ    

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   Δέσποινα Χρούσση 

ΓΚΟΓΙΑ /ΧΕΝ: Διάκονος  Αλέξανδρος Πετρίδης 
Ι. Γκαρσία, Μ. Λιούδη, Ε. Πάλη, Π. Δείκτης 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Θεόδωρος Ευαγγέλου 
ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  Μαίρη Μουκούλη 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ      
Συντονιστής    Στέφανος Χώλλ 
Αναπληρωτής Συντονιστής  Νίτσα Βασιλειάδη 
Γραμματέας   Ντίνα Ευαγγέλου 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Ευθαλία Σμιτ, Στρατονίκη Χαχάλη 
ΜΗΤΕΡΕΣ & ΝΗΠΙΑ  Διακόνισσα Στεφανία Πετρίδη 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Γιάννης Ανδρωνής, Κοσμάς Βαλαβάνης,  

Ιάκωβος Καζακίας, Θωμάς Μουκούλης,  

Γιώργος Στεφανίδης 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ      
ΧΟΡΩΔΙΑ                     
Διευθυντής Δρ. Δημήτριος Τσιαδής          
Οργανίστας  Νίκος Ηλίας 

2014  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αργυρός Βασίλειος 

Βασιλειάδης Στυλιανός 

Γεντής Αθανάσιος               Γραμματέας 

Γκαρσία Ιωήλ                      
Δείκτης Παναγιώτης 

Ευαγγέλου Θεόδωρος 

Λιούδης  Γεώργιος       

Μαραγκός Χαράλαμπος 

Μούχλας Γεώργιος              Αντιπρόεδρος          

Οικονομίδης Μανώλης       Πρόεδρος    

Οικονόμου Δημήτρης 

Παππας Διονύσιος 

Ταταλιάς Εμμανουήλ 

Φλιάκος  Βαλάντης                

Χριστόφας Κώστας              Ταμίας 
 

WEBSITE: www.stnicholas.org,  

EMAIL: secretary@stnicholas.org 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2014 

Εκδίδεται από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τόμος 26 – Τεύχος 2 Υπεύθυνος  Έκδοσης: Κώστας Χριστόφα

ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – Παρακαλούμε υποβάλτε 

τις ανακοινώσεις στο γραφείο εκκλησίας 

μέχρι την Πέμπτη. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ - Παρακαλούμε δώστε  τις 

ανακοινώσεις στο γραφείο της  εκκλησίας 

μέχρι την 15η του προγενέστερου μήνα. 

Παρακαλούμε  σημειώστε : όλα τα άρθρα 

υποβάλλονται σε  έγκριση απο την σύνταξη.- 
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Το σημείωμα του παπά Νικόλα   

 Aγαπητοί 

ενορίτες και φίλοi,                                                                                 Φεβρουάριος, 2014 

       Xαίρετε εν Κυρίω! 

Τήν Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε την Υπαπαντή του Κυρίου στο Ναό όταν 

τότε ο Πρεσβύτης Συμεών έλαβε τόν Χριστόν στήν αγκαλιά του και είπε τόν όμορφο ύμνο που 

λέγουμε στο τέλος κάθε εσπερινού, «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου 

εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, Φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν 

λαού σου Ισραήλ».  Ένα από τα άρθρα μας είναι από το περιοδικό Παράκληση, της 

Μητροπόλεως Λεμεσού, Κύπρου, καί αναφέρεται στην σημασία και το συμβολισμό των 

προσευχών για την γέννηση, την ονοματοδοσία και το σαραντισμό των νεογεννήτων, τα οποία 

βασίζονται στην παραπάνω γιορτή.                                                                                                             

 Τήν Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου η Μητρόπολη μας γιορτάζει τον προστάτη Άγιο της, τόν 

Φώτιον τον Μέγαν, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μεγάλος επιστήμωνας, 

θεολόγος και υπερασπιστής της πίστεως. Γι’ αυτό  κατ΄αυτήν τήν ημέραν, οι κλήρικοί απ’ όλην 

την Μητρόπολη μας, καθώς και εκπρόσωποι της Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, θα 

συγκεντρωθούμε στο Πίτσμπουργκ, όπου θα συμμετάσχουμε στην Θεία Λειτουργία. Επίσης θα 

συναντηθούμε με τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Σάββα, γιά να συζητήσουμε θέματα που 

αφορούν την Εκκλησία μας. Υπάρχει ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για τόν Αγιο Φώτιον τον 

Μέγαν από το περιοδικό "Παράκληση" της Μητροπόλεως της Λεμεσού.                                         

 Τήν Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, αρχίζουμε την περίοδο των τριών εβδομάδων του έτους 

γνωστήν ως Τριώδιον. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Εκκλησία μας, μας προετοιμάζει 

για την νηστεία, με τα θέματα της ταπεινώσεως, της μετάνοιας, και της κρίσεως. Σταδιακά 

επίσης ετοιμάζώμαστε γιά τήν νηστεία. Κατά την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίο γίνεται 

κατάλυσις εις πάντα, ακόμη και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τήν δεύτερη εβδομάδα είναι 

μια κανονική εβδομάδα, και κατά την τρίτη εβδομάδα επιτρέπονται γαλακτοκομικά προϊόντα 

και ψάρικά, ακόμη και την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά όχι κρέας. Τό Τριώδιον μας οδηγεί 

στην αρχή της Τεσσαρακοστής πού αρχίζει στις 3 Μαρτίου.                                                                  

 Τα κύρια άρθρα του δελτίου μας είναι: Οι Αγιοι της Αλάσκας του Θεόδωρου  Ριγινιώτη, 

Γνώρισμα Διαχρονικής Πιστότητος και Συνέπειας, της Αικατερίνης Τσακίρη, που αναφέρεται 

στον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίο γιορτάζουμε στις 10 Φεβρουαρίου, και τα δύο άρθρα που ήδη 

αναφέραμε παραπάνω.                                                                                                                          

 Εύχομαι ότι τα άρθρα αυτά θα μας εμπνεύσουν να αγωνιστούμε πνευματικά, για την 

δόξαν του Θεού και για την δική μας σωτηρία. 

Εν τη του Κυρίου αγάπη,                                                                                                                                       
      † Πατήρ Νικόλαος Πάλης 
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ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
Ο Σαραντισμός καί οι Συμβολισμοί του 

 
τοῦ  Πρωτ. Ἰωάννου Κ.Ἰωάννου 

 

Μέ τήν 

εὐκαιρία τῆς 

Δεσποτικῆς ἑορτῆς 

τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ 

Κυρίου, θά 

ἀσχοληθοῦμε στό 

ἄρθρο αὐτό, μέ τήν 

ἱερή καί εὐλογη-

μένη πράξη τοῦ  

σαραντισμοῦ τοῦ 

βρέφους καί τῆς 

μητέρας του. Θά 

διερευνήσουμε 

μερικές ἀπό τίς 

πτυχές του καί θά 

ἐμβαθύνουμε λίγο 

στό νόημά του, 

ξεκαθαρίζοντας τή 

λειτουργική αὐτή 

τελετή τῆς Ἐκκ-

λησίας ἀπό τυχόν 

λανθασμένες 

ἀντιλήψεις, 

προκαταλήψεις καί 

παρανοήσεις.  

Τό Ἱερό Εὐχολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 

περιλαμβάνει, ὅπως εἶναι γνωστό, εὐχές γιά τό 

βρέφος καί τή μητέρα κατά τήν πρώτη μέρα 

τῆς γέννησης, ἐνῶ εὐλογεῖ τό νεογέννητο τήν 

ὄγδοη μέρα στόν ἱερό ναό μπροστά στήν 

εἰκόνα τῆς Κεχαριτωμένης, μέ τήν εὐχή τῆς 

ὀνοματοδοσίας. Ἐκεῖ ὁ ἱερέας παρακαλεῖ τόν 

Κύριον, νά μείνει 

«ἀνεξάρνητον τό 

ὄνομά Του τό ἅγιον 

ἐπ’ αὐτόν/ήν».  

Πρόκειται γιά τίς 

προβαπτισματικές 

πράξεις,πού 

ἀφοροῦν τήν 

προοδευτική πορεία 

τοῦ βρέφους πρός τό 

Ἅγιο Βάπτισμα. 

Λέγοντας 

«σαραντισμό», 

ἐννοοῦμε ὅτι ἡ 

μητέρα προσφέρει τό 

νεογέννητο στόν 

ναό καί αὐτό πρός 

δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ 

Θεοῦ. Ἡ πράξη αὐτή 

εἶναι ἀρχαιότατη καί 

ἔχει τίς ρίζες της 

στόν Μωσαϊκό νόμο. 

Σύμφωνα λοιπόν μέ 

τόν νόμο αὐτό, 

σαράντα μέρες ἀπό 

τή γέννηση τοῦ 

Θεανθρώπου, 

προσεφέρθη ὁ 

Κύριος στό ἱερό ἀπό 

τήν Παναγία μητέρα του, καί ὑπεδέχθη Αὐτόν 

ὁ πρεσβύτης Συμεών. Κατά τή διάταξη τοῦ 

Μωσαϊκοῦ νόμου «πᾶν ἄρσεν πρωτότοκον 

ἔσται ἀφιερωμένον τῷ Θεῷ, καί τήν εἰς τοῦτο 

νενομισμένην θυσίαν προσενέγκη ζεῦγος 

τρυγόνων, ἤ δυό νεοσσούς περιστερῶν». 

Δηλαδή, κάθε πρωτότοκο ἀρσενικό παιδί ἦταν 

http://www.imlemesou.org/images/stories/paraklisi/2012/paraklisi64.pdf#page=24
http://www.imlemesou.org/images/stories/paraklisi/2012/paraklisi64.pdf#page=24
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ἀφιερωμένο στόν Θεό καί γιά τόν λόγο αὐτό 

γινόταν μία συγκεκριμένη τελετή στόν ναό, 

πού περιλάμβανε καί προσφορά δυό τρυγόνων 

ἤ περιστεριῶν.  

Λαβών δέ ὁ 

πρεσβύτης Συμεών 

τόν Κύριο τῆς δόξης 

στά χέρια του εἶπε 

τό: «Νῦν ἀπολύεις  

τόν δοῦλόν σου, 

Δέσποτα, κατά τό 

ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ 

...».Τώρα, δηλαδή, 

Κύριε, ἄς  

πεθάνω, ἀφοῦ εἶδα 

τόν Σωτήρα τοῦ 

κόσμου. Διότι αὐτό 

περίμενε χρόνια ὁ 

δίκαιος Συμεών, νά 

δεῖ μέ τούς 

ὀφθαλμούς του τόν 

Κύριο καί Θεό του. 

Καί πλέον 

εὐτυχισμένος, 

μποροῦσε νά 

ἀναχωρήσει γιά τίς 

ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ 

Κάθε νέα μητέρα 

λοιπόν, μέ πρότυπο 

τήν Παναγία, κρατώντας τό νεογέννητο στήν 

ἀγκαλιά της, ἀνεβαίνει τά σκαλιά τῆς 

Ἐκκλησίας γιά δυό βασικά λόγους: Πρῶτα, γιά 

νά εἰσάγει τό βρέφος στόν ναό, ὥστε αὐτό νά 

μπορεῖ στή συνέχεια νά βαπτισθεῖ καί νά 

συμμετέχει στήν ἐν Χριστῷ λατρευτική ζωή καί 

μετά γιά νά διαβαστοῦν καί σ’ αὐτήν οἱ εὐχές 

τοῦ σαραντισμοῦ, πού ἀναφέρονται στόν 

καθαρισμό τῆς γυναίκας. 

Ὅσον ἀφορᾶ τό βρέφος, ὁ ἱερέας μετά τήν 

ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν, ὡς ἄλλος Συμεών θά  

τό πάρει στήν ἀγκαλιά του, θά τό εἰσάγει στόν 

ναό σχηματίζοντας τρεῖς φορές τό σημεῖο τοῦ 

Σταυροῦ, πρό τῶν πυλῶν τοῦ ναοῦ, στό μέσον 

τοῦ ναοῦ, καί πρό τῶν πυλῶν τοῦ  

θυσιαστηρίου, λέγοντας τή φράση: 

«Ἐκκλησιάζεται ὁ/ἡ δοῦλος/η τοῦ Θεοῦ εἰς τό 

ὄνομα τοῦ Πατρός 

καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος. 

Ἀμήν». Ἐδῶ οἱ γονεῖς, 

μέ πολλή  

εὐλάβεια 

προσφέρουν τά 

παιδιά τους στόν Θεό, 

ἐναποθέτοντάς τα 

στήν ἀγάπη, τή στορ 

γή καί τή θαλπωρή 

τοῦ Οὐράνιου 

Πατέρα. Θά λέγαμε 

ὅτι, κατά κύριο λόγο 

ὁ «σαραντι 

σμός» ἀφορᾶ τό 

παιδί, ἀφοῦ καί τό 

μεγαλύτερο μέρος 

ἀπό τίς τέσσερις 

εὐχές καί ἡ φράση:  

«Ἐκκλησιάζεται ὁ 

δοῦλος...», ἀφοροῦν 

τήν προσαγωγή καί 

τήν εἴσοδο τοῦ 

βρέφους στόν  

ναό, «κατά μίμησιν Κυρίου», καθώς καί τήν 

προετοιμασία του «ἐν καιρῷ εὐθέτῳ» νά ἀξι 

ωθεῖ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἄρα, τό βρέφος 

εἶναι πού «σαραντίζει» καί ὄχι ἡ μητέρα. Ἡ  

μητέρα συνοδεύει τό βρέφος καί εὐλογεῖται 

μαζί μέ αὐτό. 

Ἡ μητέρα τώρα, συνοδεύει τό παιδί καί 

εὐλογεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως, γιά νά εἰσέλθει 

πλέον στόν ἱερό ναό καί νά καταξιωθεῖ τῆς 

μεταλήψεως τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος 

τοῦ  Χριστοῦ Οἱ γονεῖς μόλις ἔχουν ἐπιτελέσει 

τήν πιό ἱερή ἀποστολή, τήν τεκνογονία. Ἐδῶ  
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νά τονίσουμε πώς ἡ εὐχή ἀναφέρει καί τούς 

δυό γονεῖς καί εἶναι λάθος νά παρουσιάζεται  

μόνο ἡ μητέρα. Μαζί ἔχουν γίνει 

συνδημιουργοί τοῦ Θεοῦ. Ἔφεραν μία νέα ζωή 

στόν κόσμο. Δέν εἶναι, οὔτε ἁμαρτωλοί, οὔτε 

ἀκάθαρτοι γιά τήν πράξη τους αὐτή. Αὐτά 

εἶναι Ἑβραϊκά κατάλοιπα καί ἀντιλήψεις, πού 

δέν ἔχουν, πιστεύω, θέση στήν Ἐκκλησία τῆς 

χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γυναίκα δέν εἶναι 

τιμωρημένη νά παραμείνει στό σπίτι καί ἐκτός  

Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἔφερε στόν κόσμο μία νέα 

ὕπαρξη.  

Πολύ ἁπλά, ὑπάρχει ἀνάγκη μετά ἀπό τόν 

τοκετό, νά ἐπανέλθει τό σῶμα εἰς τήν «προτέ 

ραν κατάστασιν», νά ἐπουλωθοῦν οἱ 

σπλαχνικές ἐνοχλήσεις, ἀλλά καί νά βρίσκεται 

ἡ μητέρα συνεχῶς μέ τό βρέφος. Γιά τόν λόγο 

αὐτό ἡ ἁγία καί φιλεύσπλαχνος Ἐκκλησία, 

κατά κάποιο τρόπο παρέχει μία ἄδεια, μία 

εὐλογία στή λεχώνα γυναίκα, νά παραμείνει 

ἐκτός Ἐκκλησίας καί κάτ’ ἐπέκταση νά μήν 

κοινωνήσει τῶν ἀχράντων μυστηρίων, γιά τό 

εὔλογο διάστημα τῶν σαράντα ἡμερῶν. Τώρα, 

μέ τόν σαραντισμό τοῦ παιδιοῦ, καλεῖται ὅπως:  

«ἀξιωθεῖσα εἰσελθεῖν ἐν τῷ Ἁγίῳ ναῶ, δοξάσει 

σύν ἡμῖν, τό πανάγιον ὄνομά σου...». 

Γιά ὅλους τούς πιό πάνω λόγους πρέπει ἐπίσης 

νά ποῦμε ὅτι, ὅταν σέ μία γυναίκα συμβεῖ πρό 

ωρη διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης, δέν διαβάζεται 

σ’ αὐτήν ἡ ἀκολουθία τοῦ σαραντισμοῦ,  

ἀλλά ἡ ἀνάλογη εὐχή πού παρηγορεῖ καί 

ἐνδυναμώνει τή γυναίκα: «τούς πόνους θε 

ράπευσον, ρῶσιν καί εὐρωστίαν τῷ σώματι σύν 

τῇ ψυχῇ αὐτῆς, φιλάνθρωπε, δώρησαι...»,  

«ἀνάστησον αὐτήν ἀπό τῆς κλίνης, ἧς 

περίκειται...» καί τοῦτο ὄχι στίς σαράντα μέρες,  

ἀλλά ἐάν εἶναι δυνατόν, ἀπό τήν πρώτη κιόλας 

ἡμέρα.  

Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφερθοῦμε καί σέ κάποιες 

δεισιδαιμονίες, πού δυστυχῶς ἐπικρα 

τοῦν σέ κάποιες περιοχές τῆς Κύπρου καί καλό 

θά ἦταν νά ἐκλείψουν. Πρόκειται γιά  

κάποια    φυλακτά    , πού βλέπουμε νά 

συνοδεύουν τό βρέφος, ἀκόμα καί ὅταν προ 

σφέρεται στήν Ἐκκλησία γιά τόν σαραντισμό. 

Οἱ ματόπετρες, τά πέταλα, ἡ ἔνδυση μέ  

ἀνάποδα ρουχαλάκια, γιά νά προστατευτεῖ 

τάχα τό βρέφος ἀπό τό κακό, εἶναι ἄσχημες  

συνήθειες, βαθιά ὅμως ριζωμένες στή 

συνείδηση τοῦ λαοῦ. Τά φαινόμενα αὐτά δεί 

χνουν περισσότερο ἀμάθεια καί δυσπιστία. 

Καλό εἶναι οἱ γονεῖς νά συμβουλεύονται τούς  

πνευματικούς τους γιά τέτοια θέματα καί νά 

ἐμπιστεύονται τόν Χριστό, τήν Παναγία καί  

τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τούς 

προστάτες Ἁγίους τῶν παιδιῶν, τήν Ἁγία  

Μαρίνα, τόν Ἅγιο Στυλιανό κλπ. Εὐλογημένη 

συνήθεια εἶναι ἡ τέλεση μικροῦ ἁγιασμοῦ,  

μέ τήν ἐπιστροφή τῆς μητέρας καί τοῦ 

νεογέννητου στό σπίτι, ὅπου διαβάζονται 

εἰδικές εὐχές: «σκέπασον αὐτήν ὑπό τήν 

σκέπην τῶν πτερύγων σου...» καί « τό κυηθέν 

νήπιον διατήρησον ἀπό πάσης φαρμακείας, 

χαλεπότητος, ἀπό πνευμάτων πονηρῶν...» κλπ 

Καταληκτικά θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι 

κατά τήν τελετή τοῦ σαραντισμοῦ τό βρέ 

φος, κατά μίμηση καί προτύπωση τῆς 

Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀφιερώνεται  

καί προσφέρεται γιά νά ἁγιαστεῖ στόν ναό, ἐνῶ 

ἡ μάνα Ἐκκλησία ὑποδέχεται στίς ἀγκά 

λες της καί τή μητέρα - πού συμβολίζει τήν 

Παναγία- καί τήν ἐπαναφέρει μέ τόν τρόπο  

αὐτό στή συμμετοχή στά ἅγια καί ἱερά 

μυστήριά  της . 
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  ΦΕΒΡΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014   

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον 
      1  

9:00 ΠΜ Γκογια Χοαγκη 

2:00 ΜΜ Βάπτιση 

5:30 MM Πρόγραμμα Τριών 
Ιεαρχών 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 

2      ΥΠΑΠΑΝΤΗ  

7:45 ΠΜ Ορθρος 

9:00 Π Θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατηχητικό 
 

3  

4:30 ΜΜ Ελληνικό Σχολείο 

7:00 ΜM -Μελέτη Γραφής  
 

4  

 

5  

 

6  

Συνεδρίαση Αγ. Φωτίου είς 
Μητρόπολη Πιττσπουργκ 

6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 

 

7  

 

8  

 

3:45 MM Μποουλινγκ  

7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

9 ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

7:45 ΠΜ Ορθρος 

9:00 Π Θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατηχητικό 

11:30 ΠΜ ΓΚΟΓΙΑ  

7:00 MM Εσπερινός 

7:30 ΜΜ Τοτς 

10 8 ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Χαραλάμπους) 

12 ΜΜ Σινιορ Σιτιζενς 
 

4:30 ΜΜ Ελληνικό Σχολείο 

7:00 ΜM -Μελέτη Γραφής  
 

 

11  

 

12  

 

13  

 

 

6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 

 

14  

 

 

 

9 ΜΜ Αγρυπνία  

(Αγ. Ανθίμου της Χίου) 

15  

 

7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 

16 ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 

7:45 ΠΜ Ορθρος 

9:00 Π Θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατηχητικό 

11:00 ΠΜ Γ Συνέλευση 

 3:00 ΜΜ Βάπτιση 

5:30 MM TZOI Σύναξη 
 

17 8 ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Θεοδώρου) 

4:30 ΜΜ Ελληνικό Σχολείο 

7:00 ΜM -Μελέτη Γραφής  
 

18  

 

 

7 ΜΜ Εσπερινός 

19 
 8 ΠΜ Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Φιλοθέη Αθηνών) 

 

20  

 

6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 

 

21  

 

 

7:00 MM Γκόγια  

22 

 8 ΠΜ Ορθρος/Λειτουργία 

(Ψυχοσάββατον) 

8 ΠΜ ΓΚΟΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(Λανκαστερ) 

7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

23  ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 

7:45 ΠΜ Ορθρος 

9:00 Π Θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατηχητικό 

3:00 ΜΜ Βάπτιση 
 

24  

8 ΠΜ Ορθρος/Λειτουργία 

(1η &  2η Εύρεση Κεφαλής 
Προδρόμου) 

4:30 ΜΜ Ελληνικό Σχολείο 

7:00 ΜM -Μελέτη Γραφής  
 

25  

 

26  

 

27  

5 ΜΜ Δασκάλων Ελλ. Σχολείου 

6 ΜΜ Παράκληση 
7 ΜΜ Ορθόδ Μελέτη 

 

28  

 

Notes: 
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14ος αἰ. 
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Ιεραποστολικά Νέα απο Αλβανία (και την Οικογένεια Χόουπ) 

 

Ο Νάθαν και η σύζυγός του Γαβριέλα, με τα παιδιά τους Τρισταν (15) και Κατερίνα( 13)και τον Δανιήλ(3) 

υπηρετούν στην Αλβανία με άλλα μέλη της ιεραποστολικής ομάδας OCMC ( o Νάθαν εργάζεται ως ηγέτης 

της ομάδας) ·η ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας γεύεται μια Ανασταση κάτω από την εμπνευσμένη 

καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου - ένα από τα θαύματα του ορθόδοξου κόςμου σήμερα- αλλά 

υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει.  

Ο Νάθαν διευθύνει το κεντρικό γραφείο νεότητος της Ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας , μια διακονία 

στην οποία συνεργάζεται στενά με τη Γαβριέλα· διδάσκει στη Θεολογική Ακαδημία της Αναστάσεως του 

Χριστού · και ηγείται μιας διακονίας σε μαθητές του Πανεπιστημίου των Τιράνων. Επίσης αντιπροσωπεύει 

την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας σε έναν αριθμό διεθνών συγκεντρώσεων συμπεριλαμβανομένων 

των επιςήμων διαλόγους με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το διάλογο με την ομοςπονδία του 

προτεσταντικού κόσμου. Ο Νάθαν και η Γαβριέλα καθοδηγούν μια ομάδα 1800 Αλβανών μουσουλμανικών 

παιδιών. Αυτές οι κατασκηνώσεις είναι μέρος της κοινωνικής και φιλανθρωπικής δουλειάς της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας της Αλβανίας.  

Αναπτυξιακό πρόγραμμα στο Ναό της Αναστάσεως ( Τίρανα- πρωτεύουσα της Αλβανίας): Ο Ναός 

της Αναστάσεως είναι η καρδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία , κι έτσι είναι σημαντικό ότι το 

πρόγραμμα για παιδιά προβάλλει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τις άλλες εκκλησίες. Αν κι ο καθεδρικός 

ναός άνοιξε τον Ιούνιο του 2012 , οι αίθουσες του Κατηχητικού Σχολείου δεν τελείωσαν πριν αυτό το 

καλοκαίρι . Με την αρχή της σχολικής χρονιάς ένα χριστιανικό εκπαιδευτικό προγράμμα έχει αναπτυχθεί 

στον καθεδρικό ναό. Η Γαβριέλα διευθύνει αυτό το προγράμμα και δουλεύει σκληρά να σιγουρευτεί οτι 

είναι δημιουργικό και δυναμικό όσο το δυνατόν περισσότερο. Παρακαλούμε προσευχηθείτε για τη 

Γαβριέλα καθώς εργάζεται για τα παιδιά ώςτε να μεταφέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου με έναν τρόπο 

γεμάτο νόημα και μεταμόρφωση για τα σύγχρονα παιδιά.  

Ωρα καφέ για γονείς στο Ναό της Αναστάσεως: 8 Δεκεμβρίου ήταν μια ιστορική μέρα. Ήταν η πρώτη 

συνάντηση για την καινούρια ομάδα κατηχητικού των ενηλίκων στον καθεδρικό ναό στα Τίρανα. Απ'όσο 

ξέρουμε αυτό είναι το πρώτο Κατηχητικό για ενηλίκους στην Αλβανία. Οι περισσότεροι απο αυτούς τους 

γονείς μεγάλωσαν σε σπίτια , κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού ή αμέσως μετά , όπου καμμιά θρησκεία 

δεν βιωνόταν ακόμα κι αν οι άνθρωποι είχαν παρελθόν  

ορθόδοξο . Καθώς αναζητούμε να μεταμορφώσουμε τις ζωές των παιδιών πιστεύουμε ότι είναι πολύ 

σημαντικό έπίσης να εξοπλίζουμε τους γονεις να καθοδηγούν και τρέφουν τα παιδιά τους. Παρακαλούμε 

προσευχηθείτε να έχουμε συμμετοχή καλή σε αυτό το γκρούπ και να είμαστε ικανοί να οδηγούμε 

αποτελεσματικά.  

Περισσότεροι απο 600 παρακολουθούν χριστουγεννιάτικα πάρτυ: Ενα χρόνο πριν πειραματιστήκαμε 

με το πρώτο χριστουγεννιάτικο πάρτυ. Η επιθυμία μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για 

να συνδεθούμε με πολλούς απο τους γονείς που δεν έχουν καμία γνώση  

της χριστιανικής πίστης. Στα προγράμματα για παιδιά έξω από τον καθεδρικό ναό είχαμε περιορισμένη 

επιτυχία με περίπου 20 μητέρες να παρακολουθούν. Αυτή τη χρονιά είμασταν πολυ χαρούμενοι που 

είχαμε τριπλάσιο αριθμό γονέων συμπεριλαμβανομένου και ενός αριθμού πατέρων. Παρακαλούμε 

προσευχηθείτε για την ανερχόμενη πρόκληση της προσέγγισης οικογενειών για τα καλά νέα της Γέννησης 

του Χριστού.  

Στο μεταξύ, υπάρχει μια κρίση στο όρος Θαβώρ: η καινούρια εκκλησία της Μεταμόρφωσης βρίσκεται σε 

μια γειτονιά στη μακρινή άκρη της πόλης των Τιράνων, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η εκκλησία 

βρίσκεται στο κέντρο Θαβώρ, που έλαβε το όνομά του εξ αιτίας της επιφανούς θέσεώς του στην κορυφή 
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ενός λόφου. Είχαμε ενα πρόγραμμα για παιδιά στο κέντρο Θαβώρ για τα τελευταία έξι χρόνια με κατα 

μέσο όρο 60 παιδιά . Αλλά δεν είχαμε κανενα Ναό και καθόλου Λειτουργία μέχρι αυτό το καλοκαίρι, όπου 

ενα καινούριο κτίριο ολοκληρώθηκε.  

  Τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και αυτή τη διακονία: να φέρουμε τα παιδιά 

με τα οποία εχουμε δουλέψει μέςα στην εκκλησία. Σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά είναι από μη χριστιανική 

καταγωγή. Πολλά έχουν συμμετάσχει για πολλά χρόνια στις λέσχες παιδιών οι οποίες υπήρχαν στις 

γειτονιές τους. Πολλά έχουν αξιοσημείωτη γνώση της χριστιανικής πίστης αλλά λίγα έχουν επιλέξει να 

βαπτισθούν και να αφιερώσουν πλήρως τη ζωη τους στο Χριστό ως Ορθόδοξοι χριστιανοί. Τώρα που 

υπάρχει Λειτουργία στη γειτονιά τους καθε Κυριακή προσευχόμαστε ο Θεός να ελκύσει πολλά απο αυτά 

τα παιδιά στο βάπτισμα και στην πληρότητα της ζωής του Χριστού. Επίςης προσευχόμαστε ώστε μέσω των 

παιδιών πολλοί γονείς και παιδιά να ελκυςθούν στην εκκλησία.  

  Αυτό είναι ένα σημείο κρίσης, ένα σημείο απόφασης. Είναι πολύ πιθανό οτι αυτή η κλίση για 

μεγαλύτερη μαθητεία θα εχει επίςης αποτελέσματα σε μερικούς που έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμής να 

φύγουν μακρυά , όπως συνέβη στη διακονία του Ιησού (Ιωάννης, 6:66). ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΖΗΤΟΥΜΕ τις 

προσευχές σας για τους δυο ιερείς που έχουν ορισθεί να υπηρετήσουν αυτή την ενορία . Έχουν μια 

τρομακτική πρόκληση μπροστά τους και θα επιτύχουν μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 

Βοηθούμενοι από τις προσευχές σας παρακαλούμε προσευχηθείτε επίσης για τους ανθρώπους που θα 

διακονήςουν τα παιδιά ώςτε να ειναι αποτελεσματικοί πρεςβευτές για το Χριστό.  

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

Εκπαίδευση δασκάλων στο Κόσοβο:  

Το Νοέμβριο του 2013 οργανώςαμε το ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο για δασκάλους απο το Κόσοβο. Αυτό 

το χρόνο 21 δάσκαλοι παρακολούθησαν απο έξι διαφορετικά σχολεία. Το σεμινάριο έδωσε έμφαση στη 

θεωρία της πολλαπλούς νοημοσύνης και τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να εμπλουτιστεί η 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής απο τους μετόχους του σεμιναρίου . 

 

4-14 Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής: η Γαβριέλα Χόουπ καλέστηκε να παρακολουθήσει τη Σύνοδο 

Κορυφής 4-14 που έλαβε χώρα στο Μπαγκόγκ τον Οκτώβρη. Αυτή η συνάντηση συγκέντρωσε 1500 ηγέτες 

στη διακονία των παιδιών από όλο τον κόσμο και υπήρξε μια πολύτιμη ευκαιρια για αυτήν να εφοδιαστεί 

κσι να εμπνευστεί για τη δουλειά εδώ στην Αλβανία. Ήταν επίςης μια καλη ευκαιρία για μαρτυρία και 

δικτύωση. Υπήρξε μια απο μια χούφτα μονο ορθόδοξους που συμμετείχαν στην εκδήλωση.  

 

Τι ειναι το LOI και το OMN; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με στην ορθόδοξη  

προβολή , όπου ο Νάθαν είναι αναμεμειγμένος σε ενα οικουμενικό περιβάλλον, παρακαλούμε 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.loimissions.net (όπου μια "ορθόδοξη" παρουσία υπηρετεί την 

αποτελεσματική διακήρυξη του Ευαγγελίου). Ο Νάθαν είναι επιςης δυναμικός στο να υποστηρίζει τη 

δουλειά του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Διαδικτύου( ΟΜΝ) - Ορθόδοξοι ιεραπόστολοι που δουλεύουν για 

να εγκαθιδρύσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία σε μη χριστιανικές χώρες- μια δραστηριότητα που δυναμικά 

υποστηρίζεται απο τον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. 

 

Και παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

(https:/www.facebook.com/media/set/set=a.177712999083143.1073741838.157858311068612&type=3) 

 

 

 

http://www.loimissions.net/
http://www.loimissions.net/
http://www.loimissions.net/
http://www.loimissions.net/
http://www.loimissions.net/
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Παρακαλούμε προσευχηθείτε: 

 
Για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο , να έχει καλή υγεία , σοφία και οραματισμό καθώς συνεχίζει να 

προβάλει εμπνευσμένη καθοδήγηση στην Ορθόδοξη Εκκλησια της Αλβανίας  

Για αποτελεσματική διακονία στην Εκκλησία της Μεταμόρφωσης και σε δυο αλλες νεοςύςτατες 

εκκλησίες όπου ελπίζουμε να αρχίσουμε προγράμματα για παιδιά αυτό το φθινόπωρο. Ιδιαιτέρως 

προσευχηθειτε για τον πατέρα Κοσμα και τον πατέρα Χρήστο.  

Ευχαριστείςτε τον Κύριο μαζί μας για την ανάπτυξη του προγράμματος για τα παιδιά μετά τη 

Λειτουργία στον καθεδρικό ναό. Παρακαλούμε συνεχίστε να προσεύχεστε ώστε αυτό να είναι ενα 

αποτελεσματικό και δημιουργικό προγράμμα. Επίςης για το αντίστοιχο προγράμμα για γονείς.  

Για όλα τα παιδιά και τους γονείς που άκουσαν τα " καλα νέα για τον Ιησού" για πρώτη φορά στο 

χριστουγεννιάτικο πάρτυ φέτος. Παρακαλούμε προσευχηθείτε ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτό το 

μήνυμα για να μεταμορφώσει τη ζωή τους.  

 

Για τον Νάθαν και τη Γαβριέλα , για να ειναι ζωντανές εικόνες του Χριστού σε όλους γύρω τους 

καθώς προσπαθούν να διακηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Αλβανία και να προβάλλουν θεϊκή 

καθοδήγηση στη διακονία σε παιδιά και φοιτητές Πανεπιστημίου.  

 

Για το προσωπικό των Αλβανών συνεργατών που βοηθούν σε ποικίλες υπηρεσίες: Αννα Μπαμπα, 

Τζοαννι, Μαριτζελα, Αννα Μενι, Σπύρο, Μικεα,Παρασκευή, Αθηνά, Αμαριλντο, Χριστίνα, Μελβίνα, 

Βαλέρια , Μαρίνα, Στέφανη, Φατζόνη, Ινγκριντα, Τζοαννα, Μαρία, Κρίστα, Ματιλντα.  

 

Για παιδια και φοιτητές Πανεπιστημίου στην Αλβανία , ώστε οι καρδιές τους να ανοίξουν στο 

Ευαγγέλιο και οι ζωές τους να μετα μορφωθούν μέςα από αυτό.  

 

Ώστε ο Νάθαν να είναι αποτελεσματικός δάσκαλος στο σεμινάριο και ο Θεός να αυξήσει τους 

νεαρούς ανθρώπους με ζήλο και αφοσίωση για να εκπαιδευτούν για την ιεραποστολή.  

 

Ώστε ο Θεός να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να γίνουν μακράς διαρκείας 

ιεραπόστολοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όπου αλλού και η Εκκλησία να μπορέσει 

αποτελεσματικά να τους υποστηρίξει.  

 

Για όλα τα άλλα μέλη της ιεραποστολικής ομάδας στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένων : Κ. 

Αναστασία Πάμελα Μ Μπασκσντειλ, οικ. Μπέντο, οικ. Μακ Ντόναλντ , οικ. Ρίτσι. Παρακαλούμε 

συμπεριλάβετε αυτούς τους ισόβιους ιεραποστόλους στις προσευχές σας.  

 

Οι μακράς διαρκείας ιεραπόστολοι δεν υποστηρίζονται απο το OCMC και γι'αυτο 

βασίζονται σε δωρεές απο τις Ορθόδοξες ενορίες και τα μέλη τους. Υποστηρίζουμε την 

ορθόδοξη δουλειά στην Αλβανία ( και όπου αλλού) προσφέροντας δώρα μεςα απο το 

πρόγραμμα " βρίσκοντας τους 70" . Ελπίζουμε να στείλουμε ενα δώρο και στις δυο 

οικογένειες , οικ. Χόουπ και οικ. Ρίτσι στο πολύ κοντινό μέλλον. Μπορείτε επίςης να 

συνειςφέρετε στις Ορθόδοξες ιεραποστολες μέσω του OCMC ή άλλων ιεραποστολικών 

προσπαθειών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 

  Ιεραποστολικό Προγράμμα Αγίου Νικολάου  
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Από το περιοδικό «Παράκληση» της Μητρόπολης Λεμεσού , Κύπρου, Τεύχος. 11, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2003, 

Σελις. 14-15). 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΣΟΥΝ. Επειδή η Θείο Κοινωνία ή οποιαδήποτε άλλα μυστήρια είναι μια 

έκφραση της αποδοχής μας των  δογματικών και ηθικών διδασκαλιών της Ορθοδόξου Πίστεως, μόνο οι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί (με το βάπτισμα η χρίσμα) και σε καλή κατάσταση μπορούν να κοινωνίσουν. Για το 

λόγο αυτό, τα άτομα που δεν συμφωνούν με αυτές τις διδασκαλίες, ή δεν είναι σε καλή κατάσταση (για 

παράδειγμα, γάμος  έξω από την εκκλησία, ή άγαμοι, αλλά σεξουαλικά ενεργοί, ή πολιτικώς διαζευγμένοι, 

αλλά όχι εκκλησιαστικά), πρέπει να επιστρέψουν  στην καλή κατάσταση, ώστε να συμμετέχουν στα 

Ορθόδοξα Μυστήρια, όπως Θεία Κοινωνία και Ευχέλαιο. 

Για τους ίδιους λόγους, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν μυστήρια σε μη-ορθόδοξες 

εκκλησίες. 

STEWARDSHIP” ΔΙΑ ΤΟ  2014 “Stewardship” είναι το οξυγόνο της εκκλησίας μας, και πρέπει να είναι μια 

έκφραση της αξάπης και υποστήριξης δια την Εκκλησία μας και τον Θεόν. Σας παροτρύνουμε όπως η 

εφετεινή προσφορά σας είναι μία προσφορά πίστεως, αγάπης και θάρρους!  

Προς το παρόν, λιγότερο από  το 40% του εισοδήματος της ενορίας μας προέρχεται από το “Stewardship.” 

Αυτό σημαίνει ότι δια να καλύψουμε το υπόλοιπο 60% των αναγκών της εκκλησίας μας πρέπει να 

βασιστούμε σε ξένες πηγές. Η εκκλησία μας δεν ανήκει σε ξένους ανθρώπους! Μπορείτε να μας βοηθήσετε 

να καταφέρουμε να συντηρήσουμε το 100% των αναγκών μας μέσω του “Stewardship”;  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 2014 - Συναντήστε την εκκλησία σας….έρχεται σε σας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, όπου Θα παρουσιασθουν η έκθεση του  Προέδρου  και 

του ταμία του Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Οικονομικής Επιτροπής και των επιτρόπων του 

Κληροδοτήματος του Αγ.  Νικολάου. Ψηφοφορία για έναν επίτροπο του Κληροδοτήματος του Αγ.  

Νικολάου. Επιλογή Επιτροπής για την αναθεώρηση και προσαρμογή του καταστατικού Χάρτη της 

Ενορίας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΙΝΙΟΡ ΣΙΤΙΖΕΝΣ Η επόμενη  συνάντηση Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα 

Καμπάνη στις 12:00 μμ. 

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ    

ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ η οποία απεκοιμήθη εν  Κυρίω . Η 

αγάπη μας και οι προσευχές μας προς την οικογένεια. 

ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΝΤΗ  ο οποίος εκοιμήθη εν  Κυρίω εχθές το 

βράδυ. Είθε ο Θεός να του δώση εναν καλό παράδεισο, η αγάπη μας και οι προσευχές μας προς την 

οικογένεια του. 

ΟΙ ΟΡΘΌΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΠΌΣΤΟΛΟΙ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΆ ΣΟΥ. Ο Χριστός δίδαξε " 

οποίος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός 

μου στους ουρανούς" ( κατα Ματθαίον, 10,32) Ενας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ομολογούμε 

το Χριστό είναι το να δίνουμε στην ιεραποστολική εργασία της εκκλησίας. Παρακαλούμε 

αποφασίστε να προςφέρετε ενα τακτό, μηνιαίο δώρο στις ιεραποστολές υποστηρίζοντας το 

προγράμμα της εκκλησιας μας " Βρίσκοντας  τους Εβδομήντα". Βάλτε το δώρο σας σε έναν απλό 

φάκελο με το όνομά σας και τη σημείωςη" βριςκοντας τους εβδομήντα" και ρίξτε το σε έναν από 

τους Κυριακάτικους δίσκους προσφορών. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Πρόγραμμα 

Ιεραποστολών Αγίου Νικολάου 
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Allentown Daughters of Penelope  

                                     Annual 

             Breakfast Sale 
      Sunday February 9  2014 
        After Church Service in Cambanes Hall 
                     Adult $ 6.00      Children Under 12  $ 3.00 

  Proceeds Benefit St. Nicholas and other organizations.  
   

 

                ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ                                                                          

    ΤΟΥ ΑΛΛΕΝΤΑΟΥΝ                                                           

  Έχουν την  ετήσια Πώληση    Πρωϊνού  

                

                Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014         

 

 Μετά τήν Λειτουργία στήν Αἴθουσα Καμπάνη 
     

       Ενήλικοι $ 6.00     Παιδιά κάτω τών 12 ετών  $ 3.00  

 

Οι εισπράξεις  διατίθενται υπἐρ του Αγίου Νικολάου                         

                    και άλλων οργανισμών.     
 

 


