
 
      
                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

                                                                  1607 West

        ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
         ΕΤΟΣ 27                ΤΕΥΧΟΣ   

      

 
   

                       EKDOSIS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  

                 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΗΘΛΕΕΜ 

        www.stnicholas.org ΤΗΛ: 610

 

Σ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ  ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

West Union Boulevard  Bethlehem, PA 18018

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΕΥΧΟΣ   290                          ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                              
 

Πληροφορίες                            

Aρχιεπισκοπικη Εγκύκλιος

Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω

Πρακτικά Συνεδρίασης

Εν Λιμω και  Λυχμώ       

Ημερολόγιο                             

Φιλοπτωχεία                        

Ιεραποστολικα Νέα                    

Κοινοτικά Νέα                    

 

 
      

ΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜ – ΑΛΛΕΝΤΑΟΥΝ,   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΙΤΣΜΠΟΥ

610-867-1327, ΦΑΞ: 610-867-9487, ΚΟΥΖΙΝΑ:

         
ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

18018 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2015

                                               

                                                 2                    

ρχιεπισκοπικη Εγκύκλιος                        3 

Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω         4                     

σης  Συμβουλίου   6 

                                           9 

                                                    10 

                                                     11 

                                         12 

                                                      14 

 

ΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

ΚΟΥΖΙΝΑ: 610-867-5459 



~ 1 ~ 
 

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                                   7:15 πμ 
                                                             Α,   Θεία Λειτουργία               8:30 πμ 
                                                      Β.    Θεία Λειτουργία              10:15 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 
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  Πρεσβυτέρα Στεφανία Πετρίδη 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Γιώργος Βασιλειάδης, Κοσµάς Βαλαβάνης,  

Ιάκωβος Καζακίας, Παρασκευή Ζουµά,  

Νίκος Βαρβαρέλης. 
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 

Ζαννάκης Γιάννης 

Καψάλης Νίκος 

Λιούδης  Γεώργιος       

Μούχλας Γεώργιος              Αντιπρόεδρος         

Οικονοµίδης Μανώλης       Πρόεδρος    

Οικονόµου Δηµήτρης 

Ταταλιάς Εµµανουήλ 

Φλιάκος  Βαλάντης                

Χριστόφας Κώστας              Ταμίας 
 

WEBSITE: www.stnicholas.org,  

EMAIL: secretary@stnicholas.org 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2014 

Εκδίδεται από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τόµος 26 – Τεύχος11,  Υπεύθυνος  Έκδοσης: Κώστας Χριστόφας

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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30 Δεκεµβρίου 2014                                                                               Ἀριθµός Πρωτοκόλλου 01/15 

1 Ἰανουαρίου 2015                                                                 Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος 

  

Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά 

ἐλθεῖν πρός μέ∙ τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (Ματθ. 19:14) 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, 

Στήν εὐλογηµένη αὐτή Ἑορτή τοῦ Ἀγίου Βασιλείου καί τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Ἔτους, ἀκολουθοῦµε τήν 

τιµηµένη παράδοσή µας νά προσφέρουµε τήν προσευχή καί ὑποστήριξή µας στήν ἱερή διακονία τῆς προσφιλοῦς 

µας Ἀκαδηµίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἐπί ἑβδοµήντα ἔτη τῆς ζωῆς του, αὐτό τό ἵδρυµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 

µας ἔχει προσφέρει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τήν παρηγοριά τῆς παρουσίας Του καί τήν θεραπευτκή δύναµη τῆς 

πίστεως σέ παιδιά, νέους καί οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Ὑπηρετῶντας Ὀρθόδοξα παιδιά ἀπό 

ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν, ἡ Ἀκαδηµία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου συνεχίζει νά τούς 

προσφέρῃ ἕνα προστατευτικό καί πνευµατικό περιβάλλον ὅπου ἔχουν τή δυνατότητα νά µεγαλώνουν, νά 

µαθαίνουν καί νά προοδεύουν. 

Τό σηµαντικό αὐτό ἔργο τῆς Ἀκαδηµίας Ἁγίου Βασιλείου, τό ὁποῖο ἐπιτελοῦν οἱ διευθύνοντες, τό προσωπικό, οἱ 

ἐπίτροποι καί δωρητές, ἀκολουθεῖ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός μέ 

(Ματθ. 19:14). Αὐτό ἐπιτυγχάνεται δι’ αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ ὁποία κοµίζει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σ’αὐτούς πού 

ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ,τιδήποτε προσφέρεται γιά τά παιδιά καί τούς νέους στόν Ἅγιο Βασίλειο προσφέρεται στό ὄνοµα 

καί ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ. Στήν καθηµερινή φροντίδα, στήν παροχή συµβουλῶν καί διδασκαλίας, στήν 

ψυχαγωγία καί λατρεία, οἱ µαθητές συναντοῦν τόν Χριστό καί τήν ἄφθονη καί παρηγορητική ἀγάπη Του. 

Ἡ Ἀκαδηµία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι ἐπίσης ἕνας χῶρος ὅπου οἱ ζωές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων 

καθοδηγοῦνται ἀπό τόν Χριστό. Σ’αὐτόν τόν ὑπέροχο χῶρο, σέ ἕνα στοργικό περιβάλλον προσευχῆς καί χάριτος, 

ὁδηγοῦνται στήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης. Μαθαίνουν τίς εὐλογίες τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί διδάσκονται 

πῶς νά ἀκολουθοῦν τό θέληµά Του καί νά ἀνακαλύπτουν τήν δύναµη καί τήν βεβαιότητα τῶν ὑποσχέσεών Του. 

 Βιώνουν ἐλπίδα, χαρά καί δύναµη στή ζωή πίστεως καί στήν διά βίου σχέση µαζί Του. 

Αὐτό τό ἱερό ἔργο ἦταν έπίσης καί τό κέντρο προσοχῆς  τοῦ προστάτη ἁγίου τῆς Ἀκαδηµίας, τοῦ Ἁγίου 

Βασιλείου. Γιά τούς ἀσθενεῖς, τά ὀρφανά, τούς ταξιδιῶτες καί πολλούς ἄλλους πού εἶχαν ἀνάγκη, προσέφερε τή 

σύνδεση µέ τόν Χριστό φέρνοντας τήν ἀγάπη Του σ’ αὐτούς.  Ἄλλους τούς ὁδήγησε µέ ἀλήθεια καί ἀγάπη διά 

τῆς διδασκαλίας  καί τοῦ κηρύγµατός Του, ὡς πιστός καί εὐσπλαγχνικός ἱερέας, στόν Σωτήρα και Λυτρωτή τους. 

Αὐτή εἶναι καί ἡ κλήση µας σήµερα. Στήν ὑποστήριξή µας γιά τήν Ἀκαδηµία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὁδηγούµεθα 

ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά τοπικά παραρτήµατά της συγκεντρώνοντας προσφορές καί 

συµµετέχοντας στόν ἑορτασµό τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Ὁδηγούµεθα ἐπίσης ἀπό τόν Χριστό καί τό 

παράδειγµα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου νά ἐκπληρώνουµε τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου µας καί νά φέρουµε τά παιδιά κοντά 

Του.  Στή διακονία σας στήν ἐνορία καί στήν  καθηµερινή ἐν Χριστῷ ζωή σας, καλεῖσθε νά προσφέρετε Ἐκεῖνον 

καί νά ὁδηγήσετε ἄλλους σέ συνάντηση µέ τόν Κύριο πού θά ὁδηγήσῃ σέ περίσσεια καί αἰώνια ζωή. 

Τήν ἡµέρα αὐτή, εἴθε νά προσευχηθοῦµε καί νά προσφέρουµε τή γενναιόδωρη στήριξή µας γιά τήν Ἀκαδηµία 

τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἴθε νά ἐνισχύσουµε αὐτό τό σηµαντικό ἔργο γιά τά παιδιά καί τούς νέους ἐκπληρώνοντας 

τό αἴτηµα τοῦ Κυρίου µας καί τιµῶντας τήν κληρονοµιά ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν καί στήριξαν αὐτή τήν 

διακονία ἐπί ἑβδοµήντα ἔτη. Εἴθε, ἐπίσης, νά λάβετε τίς ἄφθονες καί πλούσιες εὐλογίες τοῦ Κυρίου µας στόν 

καινούργιο χρόνο πού ἀρχίζει καθώς Τοῦ προσφέρουµε δόξα καί τιµή στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων! 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ, 

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΤΟΥ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ  

ΝΑΟΥ  ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 NOEMΒΡΙΟΥ, 2014 

  
1. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ Προσευχή και πνευµατικές σκέψεις 

- Ο Πατέρας Νικόλαος Πάλης άνοιξε τη συνάντηση µε προσευχή, και  ανέπτυξε στο Συµβούλιο τους αγώνες  

για την  ανάπτυξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας  στην Ασία  

2. ΕΚΘΕΣΗ ιερέα 

- Ο Πατέρας Νικόλαος Πάλης αναφέρει ότι Θεού θέλοντος θα υπάρχουν καθηµερινά λειτουργίες που 

αρχίζουν την Πέµπτη 13 Νοεµβρίου, 2014 και συνεχίζοντας µέχρι και το Σάββατο 27 του Δεκεµβρίου 2014. 

-Ο  Πατέρας Νικόλαος Πάλης ευχαριστεί Το Συµβούλιο για την αγορά του νέου τηλεφώνου. 

-Ο Πατέρας Νικόλαος Πάλης εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε µερικές από τις παρεµβολές στις πόρτες της 

εκκλησίας. 

- Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης έκανε  µια ανακεφαλαίωση όλων των εκκλησιαστικών οργανώσεων. 

iTots πραγµατοποίησε εκδήλωση των ευχαριστιών που απόλαυσαν  όλοι. 

II. MOM (Μάρθα ή Μαρία) είναι µια νέα οµάδα µε επικεφαλής την πρεσβυτέρα Στεφανια  Πετρίδη και θα 

πραγµατοποιήσει την πρώτη συνάντηση  τους το Σάββατο 15 Νοεµβρίου. 

iii. JOY Πατέρας Νικόλαος Πάλης συµβουλεύει τη στιγµή αυτή την οµάδα και τους οδηγεί σε µηνιαία Σύναξη 

(συγκέντρωση / Βίβλων µελέτη). 

iv. / ΕΛΠΙΔΑ και του Γκόγια όλα χρησιµοποιώντας µια νέα εφαρµογή που ονοµάζεται η εφαρµογή 

υπενθυµίσω όπου όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη ή οι γονείς λαµβάνουν µια υπενθύµιση κειµένου µιας 

εκδήλωσης δύο ηµέρες πριν από την εκδήλωση. 

v. OCF είχε µια εκδήλωση µε γεύµα την ηµέρα των ευχαριστιών. 

Και οι δύο Πατέρες θα παρευρεθεί σε  ρητρήτ του Κλήρου στη Μονή Αγίας Σκέπης από 11 έως 13 Νοέµβριου. 

Θα υπάρξει µια επερχόµενη Έκθεση Βιβλίου της Ακαδηµίας. 

3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ 

- Απόντες: Βασίλης Αργυρός, Παναγιώτης Δείκτης, Θόδωρος Ευαγγέλου,  Δηµήτρης Οικονόµου, Διονύσης 

Παππας. 

4. Παρόντες: Πατήρ Νικόλαος Πάλης, ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης, Στέλιος Βασιλειάδης, Ιωήλ Γκαρσία , 

Θανάσης Γεντής,  Γιώργος Λιούδης,  Γεώργιος Μούχλας,  Χαράλαµπος Μαραγκός, Μανώλης Οικονοµίδης, 

Μανώλης Ταταλιάς,  Βαλάντης Φλιάκος.,   Κώστας Χριστὀφας. 

 4. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

- Ο Θανάσης Γεντής παρουσίασε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου του Σεπτεµβρίου.Ο Κώστας 

Χριστόφας  και ο Μανώλης Ταταλιάς πρότειναν  αποδοχή των πρακτικών  όπως διορθώθηκαν. Η πρόταση 

ψηφίστηκε οµόφωνα. 

- Ο Θανάσης Γεντής παρουσίασε τα πρακτικά για τη συνεδρίαση του Συµβουλίου τον Οκτώβριο. Ο Βαλάντης 

Φλιάκος και ο Στέλιος  Βασιλειάδης πρότειναν  αποδοχή των πρακτικών  όπως διορθώθηκαν. Η πρόταση 

ψηφίστηκε οµόφωνα. 

5. ΕΚΘΕΣΗ. ΤΑΜΙΑ 

Ο Κώστας Χριστόφας αναφέρει ότι το συνολικό εισόδηµα για το χρονικό διάστηµα που είναι µεταξύ 1 

Οκτωβρίου 2014 και της 31 Οκτωβρίου 2014 ανήλθαν σε: $ 57,981.71. Επιπλέον, ο Κώστα Χριστόφας ανέφερε 

ότι οι δαπάνες για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθαν σε: $ 74,049.61. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε: - $ 

16,067.90. 

- Ο Γιώργος Λιούδης και ο Στέλιος  Βασιλειάδης προτείνουν την αποδοχή της έκθεσης οπως παρουσιάστηκε. 

Η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα. 

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

- Διαχείρισης 
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i. Ο Μανώλης Ταταλιάς  αναφέρει ότι έχει δεχθεί καταγγελίες ενοριτών οτι δεν τους έχει χορηγηθεί  

βεβαίωση οτι η εθελουσία προσφορά έχει καταβληθεί. 

II. Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναδεικνύει µια λίστα των αλλαγών που αναµένονται στο εγγύς µέλλον: 

Μια επιστολή θα αποσταλεί στην κοινότητα που θα απαριθµεί όλα τα µέλη που βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση. 

Σχηµατισµός µιας ηγετικής επιτροπής όπου µια οµάδα 73 οικογενειών  που έχουν δείξει κατανόηση της 

έννοιας της διαχείρισης θα κληθούν να συγκεντρώσει ιδέες και µεθόδους για να εκπαιδεύσει την κοινότητα 

για την πεθελουσία προσφορά. 

Ο µεγάλος πίνακας του Διοικητικού Συµβουλίου θα επανέλθει στην εκκλησία για να δείξει στους ενορίτες  

για το πού τα χρήµατα της εκκλησίας  δαπανώνται. 

iii. Η κοινότητα έχει χαρτογραφηθεί κατά φυσικό τρόπο και χωρισθεί σε 42 γειτονιές  Σε κάθε µία από τις 

γειτονιές έχει επιλεγεί µια οικογενειακή κοινότητα υποδοχής και αυτή η οικογένεια θα κληθεί να υποδεχθεί 

µια συνάντηση  για  τα άλλα µέλη της κοινότητας στη γειτονιά  τους, έτσι ώστε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή 

εκπαίδευση που µπορεί να έχει / έχουν ανάγκη µπορούν να απαντηθούν µεταξύ των µελών της κοινότητας 

τους µε η βοήθεια της επιτροπής διαχείρισης του Συµβουλίου και των ιερέων. 

- Εκπαίδευση 

i. ακαδημία 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι η Ακαδηµία είναι έτοιµη να εγκαταστήσει ένα από τα smartboards σε 

µία από τις αίθουσες διδασκαλίας σε δοκιµαστική βάση. 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι η Ακαδηµία έχει υιοθετήσει διαδικασίες υγιεινής για να 

απολυµένεται  η  εκκλησία και για την πρόληψη της εξάπλωσης του εντεροϊού. Ο Γιώργος Lioudis θα 

συναντηθεί µε προσωπικό απο ειδικά  εργαστήρια για  να αναπτύξουν µια διαδικασία για να 

αποστειρώνουν το ιερό της εκκλησίας. 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι η παιδική χαρά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το µόνο έργο που 

αποµένει είναι η τοποθέτηση µιας επίστρωση της επιφάνειας πάνω από την κατεστραµµένη πλάκα 

σκυροδέµατος. 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι µια νέα ιστοσελίδα της Ακαδηµίας ετοιµάζεται και ότι η νέα 

ιστοσελίδα θα ενσωµατώσει µια νέα έννοια. 

5. Ο Μανώλης Οικονοµίδης αναφέρει ότι µια νέα ιστοσελίδα της Ακαδηµίας είναι έτοιµη  και ότι η νέα 

ιστοσελίδα θα ενσωµατώσει µια νέα έννοια. 

- ΚΤΙΡΙΑ 

i. Σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς 

1 Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι τα σχέδια από την Star Security έχουν υποβληθεί στο Δήµο της 

Βηθλεέµ για την έγκρισή τους. Ο Μανώλης αναφέρει περαιτέρω ότι το κληροδότηµα του Αγίου Νικολάου 

έχει εκδ.ωσει  την επιταγή πληρωµής  στην εκκλησία για το έργο αυτό. 

II. Αγορα Ηλεκτρικού Ρεύµατος 

1 Ο Μανώλης Οικονοµίδης αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί µια νέα συµφωνία µε τη Ηλεκτρικἠ εταιρεία Liberty 

η οποία µε τη σειρά τους θα προσφέρουν χαµηλότερα τιµές για το ηλεκτρικό  για την εκκλησία. 

iii. Ασφάλισης Υγείας: Ο Γιώργος Λιούδης  και  οΣτέλιος  Μ Βασιλειάδης θα ψάξουν  για συγκρίσιµη 

υγειονοµική ασφάλιση  αλλά πιο οικονοµική αλλά και φιλική προς το ασφαλιστικό πρόγραµµα για τους 

εργαζόµενους της εκκλησίας 

iii. Εκτυπωτής-Φωτοαντιγραφικό 

1 Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά θέµατα µε φωτοτυπικό µηχάνηµα µας και ότι ο 

σηµερινός προµηθευτής έχει αποτύχει σε πολλές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων 

έγκαιρα ή µε ικανοποιητικό τρόπο. 
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Ο Μανώλης Οικονοµίδης  θα προγραµµατίσετε µια συνάντηση µε 3 προµηθευτές  εκτυπωτικών µε µέλη της 

εκκλησίας µας, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο µε τη χρήση του µηχανήµατος για να τα αξιολογήσουν  

και να προβούν  σε συστάσεις προς τις ανάγκες της εκκλησίας. 

iv. Υπολογιστής 

1.  Ο Μανώλης Οικονοµίδης αναφέρει ότι η East Penn θα εγκαταστήσει τη νέα εκκλησία Wi-Fi 

σύστηµα σε όλη την εκκλησία στο πολύ εγγύς µέλλον. 

- Καθαρισμός 

i. Ο καθαριστής  έχει ανάγκη από ένα νέο φίδι επαγγελµατικού  τύπου για να συµβάλει  στον  καθαρισµό 

της αποχέτευσης . $ 250 επετράπη να δαπανηθούν  για αυτό το νέο κοµµάτι του εξοπλισµού. 

II. Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι οι τοπικοί ιδιοκτήτες εστιατορίων τον ενηµέρωσαν ότι αν η 

εκκλησία χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια για το πλύσιµο των πιάτων και τον καθαρισµό ότι εφ 'όσον δίνονται 

τουλάχιστον µίας εβδοµάδας ειδοποίηση θα είναι σε θέση να παράσχουν βοήθεια. 

7. ΠΑΛΑΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

- Ενηµέρωση Ενορίας για τους Κανονισµούς  

i. Ο Μανώλης Οικονοµίδης αναφέρει ότι οι αλλαγές για τους κανονισµούς  θα παρουσιαστούν στη Γενική 

Συνέλευση του Νοεµβρίου, για ενηµέρωση της ενορίας. Στη συνέχεια, οι ενορίτες  θα έχουν την ευκαιρία να 

προβούν σε αναθεωρήσεις και αλλαγές στη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα 

ψηφίσουν για την έγκριση των αλλαγών. 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι η εκπαίδευση του απινιδωτή θα πρέπει να αναβληθεί τουλάχιστον 

µέχρι τον Ιανουάριο. 

- Ο Βαλάντης Φλιάκος  αναφέρει ότι στους  ιερείς έχουν δοθεί νέα κινητά τηλέφωνα και ένα νέο πλάνο  

κινητής τηλεφωνίας  µε την δαπάνη να καταβάλλεται από την εκκλησία. Το νέο πλάνο είναι σχεδόν στο ίδιο 

κόστος του παλαιού προγράµµατος µε την εξαίρεση ότι τώρα συµπεριλαµβάνει  και τους  δύο πατέρες  αντί 

για τον πατέρα Νικόλαο µόνο.΄ 

Το - 2016 θα σηµατοδοτήσει την εκατονταετή εορτασµό της δηµιουργίας  της ενορίας µας. Στα 

Προκαταρκτικά σχέδια είναι να προσκαλεσθεί ο Αρχιεπίσκοπος σε µια εκδήλωση εορτασµού.  Ηµεροµηνίες 

συζητήθηκαν και είτε η ηµέρα της γιορτής της ενορίας ή την ηµέρα που η εκκλησία εγκαινιάστηκε 

εισήχθησαν ως πιθανές ηµεροµηνίες 

8. ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο Μανώλης Οικονοµίδης  αναφέρει ότι πολυάριθµες καταγγελίες έχουν υποβληθεί σε αυτόν για το χάος 

που ακολουθεί κατά την  κοινωνία τις  Κυριακές. Ειδικότερα, οι µητέρες µε νεογνά και  µικρότερα παιδιά θα 

ήθελαν την ευκαιρία να είναι σε  πρώτη θέση για κοινωνία  για να ελαχιστοποιηθεί η απόσπαση της 

προσοχής των  παιδιών  τους . Το Συµβούλιο θα προσπαθήσει να τροποποιήσει το πρωτόκολλο κοινωνίας 

τους για να αντιµετωπίσει αυτές τις ανησυχίες. 

- Πατέρας Νικόλαος Πάλης αναφέρει ότι η Αρχιεπισκοπή έχει ζητήσει δωρεές για την Αγία Michaels 

Γηροκοµείο. Το Συµβούλιο καθόρισε ότι ένας δεύτερος δίσκος θα πρέπει να περάσει για αυτή την 

προσπάθεια συλλογής χρηµάτων 

- Πρόταση διακοπής  από τον  Βαλάντη Φλιάκο και τον Γιώργο Μούχλα. Πρόταση που πέρασε οµόφωνα. Ο 

Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης έκανε την  προσευχή. 

Με σεβασµό Υποβλήθηκε: 

 

         Ο Πρόεδρος                                                     Ο Ιερέας                                      Ο Γραµµατέας             

      Μανώλης Οικονομίδης                                 † Πατήρ Νικόλαος Πάλης                                       Θανάσης Γεντής  
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Ιανουάριος 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

 1 9 ΠM 
Ορθρος/Λειτουργία 
(Αγ. Βασιλείου)                                              
 

28ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Σεραφείµ του 

Σαρώφ) 

3 
 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός  

 

4 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚ
Ό 
7:45 ΠM Ορθρος 

9:15 ΠM Θ. Λειτουργία 

10:30 ΠM Κατ. Σχολείο 

 

5  
7:00 ΠM Ορθρος                                         
8:00 ΠM Μεγ. Ωρες                                     
9:00 ΠM Εσπερινή 
Λειτουργία  

10:15 ΠΜ Αγ. μός  
 

6 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

8ΠΜ Ορθρος 
9:15  ΠΜ Λειτουργία 
10:30 ΠΜ Μέγας Αγιασμός 
 
7:00 MM Εσπερινός 
 

 

7 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Σύναξις Προδρόµου) 

8 
 
6:30 MM Δείπνο 

Φιλοπτώχου 

(Γιάννης Ταβέρνα) 

9 10 
 
11 ΠM Βάπτιση 

 
 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 

11 7:15 ΠM Ορθρος 

8:30 ΠM Θ. Λειτουργία 

9:45 ΠM Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠM Θ.Λειτουργία 

 

12 
 
12:00 MM Σίνιορ Σιτιζ 

 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

   

 

13 
 
7 ΜΜ Διοικητικό 

Συµβούλιο 

14 
5:00 ΜΜ Εκτ. Ακαδημ 

5:30 MM Συμβούλ Ακ. 

6:30 MM PTO 
6730 MM Προτζεκτ 

Μέξικο 

 

15 
 
  

16 17 8ΠM 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Αντωνίου) 

 
 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 
 

18 7:15 ΠM Ορθρος 

8:30 ΠM D. Λειτουργία 

9:45 ΠM Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠM Θ.Λειτουργία 

 2:00 MM Βάπτιση 

5:30 ΜM ΤΖΟΙ Συναξη 

 

19 
 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

   

 

20 
 
7 MM Εθελούσια 
Συνεισφορά Οδηγοί 

21 22 
 
  

7 MM Εθελούσια 
Συνεισφορά 

23 24 
 
 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 

25 7:15 ΠM Ορθρος 

8:30 ΠM D. Λειτουργία 

9:45 ΠM Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠM Θ.Λειτουργία 

 1:00 MM Βάπτιση 

 

26 
 
4:45 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

   

 

27 28 29 
 
5 MM Πρώβα 

  

7 MM AED Training 

30 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 
Λειτουργία (Τριών 

Ιεραρχών) 
 

 

31 
11:30 ΠM Βάπτιση 
5:00 ΜΜ Πρόγραμμα Ελλ. 
Σχολείου Τριών Ιεραρχών 

 
7 ΜΜ Μέγας 
Εσπερινός 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ προσευχηθείτε και υποστηρίξτε την ορθόδοξη ιεραποστολή.... 

  

  Πιθανόν δεν δύνασαι να διακονείς στην ιεραποστολή αλλά ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ να βοηθήσεις 

αυτούς που διακονούν επίςης προσευχόµενος ...." Ο Κύριος του θερισµού να βγάλει εργάτες στο θερισµό" 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύττει το αληθινό ευαγγέλιο µε το οποίο όλοι οι άνθρωποι του κόσµου θα 

µπορούσαν δικαίως να λάβουν σωτηρία.....το κήρυγμα περί ιεραποστολής ειναι απαραίτητο στην εκκλησία.... 

Πολλοί που αναζητούν την πληρότητα της πίστεως αγνοούν την Ορθοδοξία· ενώ πολλοί άλλοι δεν έχουν 

ακούσει το µήνυµα του Ευαγγελίου. ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΛΟΙΠΟΝ ΩΣ ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ;  

Και πού οι ψυχές που ζουν σε περιοχές µε πόλεµο και πείνα και τους λείπουν τα απαραίτητα της ζωής ή 

που ζουν κάτω απο τη δουλεία του σατανά και µε ψεύτικη θρησκεία θα βρουν ελπίδα;  

Παρακαλούµε αφιερώςτε ενα λεπτό ή δύο να διαβάςετε το παρακάτω κείµενο από τη φθινοπωρινή έκδοση 

του OCMC το οποίο προσφέρει υπέροχη οπτική ως προς τη σηµασία της ορθόδοξης ιεραποστολικής 

δουλειάς ΚΑΙ επιςης βοηθάει να δειχτεί η µεγάλη ανάγκη (και πείνα) που υπάρχει!  

 __________________________________________________________________________________  

30 ΧΡΟΝΙΑ: "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" 

Του πατρός Μαρτίνου Ρίτση. (OCMC)  

  

 Το ποτάμι της ερήμου ήταν ένα εξαπλωμένο αμμουδερό κανάλι που φυσούσε μέςα από την 

καυτή και κινούμενη γη της Κένυας. Μέςα στα χρόνια είχε γεμίσει περιστασιακά με νερό από 

μακρινές βροχές που φέρνουν ζωή και ελπίδα σε αυτούς που επιβιώνουν σε αυτά τα δύςκολα κλίματα. 

Αν και η άμμος είχε στεγνώσει για κάποιο χρονικό διάστημα ο ποταμός είχε μια μη εποχιακή 

υγρασία έτςι ώστε να συμμετέχει στο να μεταφέρει την ευλογία του Θεού. (Σηµείωση: Ως Ορθόδοξοι 

Χριστιανοί πιστεύουµε στην παντοτινή παρουσία του Θεού) Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ουρανοί 

φωτίστηκαν από αστραπές στον ορίζοντα. Έπειτα, τις πρώτες πρωινές ώρες ο ποταµός άρχισε να 

φουσκώνει βίαια στην αρχή αλλά έπειτα κάνοντας ένα ρυάκι απο σταθερό ρεύµα που προκαλούσε τους 

χωρικούς να έρθουν και να λάβουν το δώρο της ζωής. Εκείνη τη µέρα, µετά από ένα χρόνο κατηχήσεις 

πάνω από 100 άνθρωποι βυθίστηκαν  σε αυτά τα νερά που θαυµατουργικώς εµφανίστηκαν, για να λάβουν 

το βάπτισµα του Χριστού. (Σηµείωση: παρακαλώ Κύριε, δόσε µου µια απλή και αγνή πιςτη και το να 

αναζητώ το θέληµά σου)  

 Το βάπτισµα στο Ναµπακόσαµ και ο Ευαγγελισµός καιη εγκαθίδρυςη της Ορθόδοξης Εκκληςίας 

στην Τουρκάνα, Κένυα, είναι αποδείξεις της ιεραποστολής και της δουλειάς του OCMC. 

( Ορθόδοξο, Χριστιανικό, Ιεραποστολικό Κέντρο, Άγιος Αυγουστίνος, Φλώριδα). Παρόντες στο βάπτισµα 

ήταν 98 ιεραπόστολοι και δυο από τα νοµικά πρόσωπα του OCMC. Δυο από τους 259 τοπικούς κληρικούς 

ήταν παράγοντες στο να φέρουν το χωριό στο Χριστό. Οχι µακρυά απο την τοποθεσία που έγινε το 

βάπτισµα ήταν µια απο τις 37 εκκλησίες που χτίστηκαν από το OCMC τα τελευταία 30 χρόνια της 

ιεραποστολικής προσπάθειας. Πηγάδια και σχολεία επίςης χτίστηκαν. ´Οχι µακρυά απο την τοποθεσία που 

έγινε το βάπτισµα ήταν µια απο τις 37 εκκλησίες που χτίστηκαν από το OCMC τα τελευταία 30 χρόνια της 

ιεραποστολικής προσπάθειας. Πηγάδια και σχολεία επίςης χτίστηκαν. Το 1985 όταν άρχισε η δουλειά του 

OCMC, ιεραποστολική εργασία ζητήθηκε και εγχώρια και διεθνώς. Προσπάθειες υπό την καθοδήγηση 

απλώς δυο ανθρώπων. Σήµερα εκπαιδευτικές και ιεραποστολικές οµάδες υποστηρίζονται. Τότε η σκέψη του 

να εµπλακούµε σε ευαγγελισµό ανθρώπων που δεν έχουν προσεγγιστεί απο αποµακρυσµένες φυλές ή το 

να συµµετέχουµε στην ανάσταση µιας αυτοκέφαλης εκκλησίας, όπως η Αλβανία, φαινόταν πέρα από την 

έννοια της Εκκλησίας( µόνο µια χούφτα ιεραπόστολοι υπήρχαν) Σήµερα έπειτα απο τρεις δεκαετίες πολλά 

έχουν επιτευχθεί. Η Ορθοδοξία σε όλο τον κόσµο έχει επανενταχθεί  στην σκηνή µε ιεραποστολές 

εγκατεςτηµένες σε 6 ηπείρους. Με αυτό το θεµέλιο µπορούµε να κοιτάµε εµπρός σε νέους ορίζοντες. 
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(Σηµείωση: " προσευχηθείτε στον κύριο του θερισµού να βγάλει εργάτες στον αγρό του" ( Λουκάς, 10)  

  Αλλά ακόµα, πρέπει να απαντήσουµε σε νέες προκλήσεις. Μια τέτοια πρόκληση είναι το να 

κατανοήσουµε την ιεραποστολή ως κεντρική πλευρά της πίστεώς µας. Αν και οι ηγέτες της Μητέρα 

Εκκλησίας πρόσφατα διαβεβαίωςαν οτι " ο Ευαγγελισμός αυτών που δεν πιστεύουν στο Χριστό αποτελεί 

το βασικό χρέος της εκκλησιας μας," Πέρυςι µόνο το 18% των ορθοδόξων ενοριών της Βορείου Αµερικής 

συµµετείχε σε διεθνή ιεραποστολική εργασία ( µεςω του OCMC) Ενώ ανάπτυξη εχει συµβεί δείχνει µόνο 

ενα κλάσµα των δυνατοτήτων µας. Σίγουρα υπάρχει µια ανάγκη ξεχωριστά ως χριστιανοί και ως 

Ορθόδοξες ενορίες να απλώσουµε το όραµά µας ώςτε να συµπεριλάβει αυτό το "ανώτερο καθήκον" που 

εμπιστεύθηκε σε εμάς ο Κύριος. Πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον κόσµο ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΑΚΟΥΣΕΙ ακόµα το µήνυµα του Ευαγγελίου.  Εάν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί παραµένουµε συγκεντρωµένοι 

στις τοπικές ανάγκες µας, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ακούσουν το Ευαγγέλιο ( τουλάχιστον από εµάς) Από 

την άλλη µεριά εάν τόσα πολλά έχουν επιτευχθεί στα τελευταία 30 χρόνια µε σχετικά λίγη υποστήριξη, 

ποια ειναι η δυνατότητα;  

 Ενα απο τα επόµενα βήµατα της ιεραποστολής και ο στόχος του OCMC -όλοι οι οργανισµοί και οι 

κινητοποιήσεις προχωρούν µε στάδια ανάπτυξης- ειναι να ενθαρρύνουν την τοπική υποστήριξη απο τις 

καινούριες διακονίες και τις νεοϊδρυθείσες εκκλησίες. Όσο οι τοπικές ενορίες και διακονίες ωριµάζουν αυτό 

ειναι δυνατό, εάν χρειαστεί συνεχόµενη υποστήριξη· αλλά για να επιτραπεί µεγαλύτερη ανεξαρτησία, ο 

ιεραποστολικους προσανατολισµός πρέπει να τοποθετηθεί καπου αλλού όπως χρειάζεται ( λαµβάνοντας 

υπόψη το ενα δισεκατοµµύριο που περιµένει να λάβει " τα καλά νέα του Ιησού Χριστού")                    

  Ως ενα παράδειγµα ενθάρρυνσης της αυτουποστήριξης και αυτοανάπτυξης έχουµε την περιπτωςη 

του π. Νικόλαου Μπάτζιου από την Ουγκάντα, ο οποίος αφού οργάνωσε απο κοινού µε όλους τους 

κληρικούς και λαικούς αντιπροςώπους της Ουγκάντας ένα συνέδριο OCMC αυτουποστήριξης, είναι τώρα 

βαθιά µυηµένος στο να απευθύνει αυτό το αίτηµα και να επηρεάζει στο πώς θα προωθηθεί. ( Σηµείωση: 

Αλλά πού θα ηταν αυτοί οι άνθρωποι σήµερα εάν οι Ορθόδοξοι ιεραπόστολοι στο εγγύς παρελθόν δεν τους 

είχαν φερει το Ευαγγέλιο;) Η Ορθοδοξία απλώνεται στον κόσµο και άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει το 

Ευαγγέλιο πριν έρχονται στο Χριστό. Η εκκλησια εδραιώνεται και η αγάπη του Χριστού µοιράζεται. Με 

αυτή την κινητοποίηση µυριάδες ζωές έχουν σχηµατιστεί, χιλιάδες ψυχές έχουν αγγιχθεί και αµέτρητα 

θαυµατουργικά παραδείγµατα του Θεού που δείχνει την παρουσία Του και µεταµορφώνει αυτούς που 

ερχονται κοντά του. Μακάρι να χτίσουµε πανω σε αυτη την επιτυχία και χαρούµενα να αναπτυχθούµε σε 

νέες ευκαιρίες στον ορίζοντα και να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του παρόντος ετςι ωστε η αγαπη του 

Θεού να διακηρυχθεί προς και από όλα τα έθνη!( Μάρκος 16:15, and Matthew 28:19)  

Για περιςςότερες πληροφορίες ή για να διαβάσετε όλο το άρθρο του π. Ρίτση μπορείτε να αποκτήσετε 

ένα αντίγραφο από το γράμμα με τα φθινοπωρινά νέα επικοινωνώντας με το OCMC στο: 220 Mason 

Manatee Way, St. Augustine, FL,United States, 32086. τηλ. 904-829-5132; Η µιλείςτε µε οποιοδήποτε µέλος από 

την ιεραποστολική επιτροπή του Αγίου Νικολάου. Το παραπάνω  άρθρο είναι γραµµένο απο την οπτική του 

OCMC αλλά υπάρχουν πολλές άλλες " Ορθόδοξες Ιεραποστολικές  δουλειές και ευκαιρίες" προωθηµένες 

από την εκκλησία µας,όπως η YOCAMA, η Agape, the project Mexico, το IOCC, το Food pantry, το 

πρόγραµµα "Finding Seventy". (Σηµείωση: σίγουρα όλοι ξέρουµε τι θα ειχε συµβεί σε όλους µας ή πού θα 

είµασταν ο καθένας εάν κάποιος δεν είχε µιλήσει σε εµάς για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιό 

του. Είµαστε πολύ τυχεροί που οικογένειά µας µεγάλωσε στην Εκκλησία και είναι περιτριγυρισµένη από 

Ορθόδοξους φίλους. Αλλά τι θα γινόταν εάν δεν είμασταν;.... Εχει ειπωθεί οτι ένας χριστιανός είναι 

προορισµένος να προσεγγίζει τους άλλους·γιατί αυτή είναι η δύναµη των "καλών νέων" και η επίδραση του 

Αγίου Πνεύµατος.)                                                                                                                                                 

 Παρακαλώ προσευχηθείτε και υποστηρίξτε τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές.  

Ιεραποστολικό Πρόγραμμα Αγίου Νικολάου 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΣΙΝΙΟΡ ΣΙΤΙΖΕΝΣ  θα συναντηθούµε πάλι στις12 Ιανουαρίου. Οι συναντήσεις είναι 

κάθε δεύτερη Δευτέρα του µήνα, 12:00 στην αίθουσα Καµπάνη. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος 

ηλικίας 50 ετών και άνω.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:  Δεν είναι πολύ αργά για να υποστηρίξετε την επόµενη φάση 

της εικονογραφίας! Υπάρχουν µερικοί άγιοι διαθέσιµοι ακόµη. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε 

τον Πατέρα  Νικόλαο  Πάλη  ή Στάθη Κανδιάνη  για πληροφορίες σχετικά µε τη χορηγία  των 

εικόνων  Ἀγιο  Πορφύριο  τον Καυσοκαλύβίτη, Ἀγιο  Γεώργιο Καρσλίδη, Ἀγιο  Νικόλαο Πλανά, 

Ἀγιο  Παναγή Μπασιά, Άγιο  Μωϋσή τον  Αιθίοπα. 

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ προσφέρει στους καλύτερους και πιό έξυπνους Ελληνο-

Ᾱµερικανούς  διακεκριµένους σπουδαστές υποτροφίες. $250,000.00.  Εάν είστε υποδειγµατικός 

Ελληνο-Ᾱµερικανός  σπουδαστής που ακολουθεί έναν προπτυχιακό βαθµό, αυτά τα βραβεία είναι 

διαθέσιµα σε σας. Η προθεσµία υποβολής αίτησης  είναι 31 Ιανουαρίου 2015. Παρακαλούµε 

επισκεφτείτε www. panhellenicscholarships.org για περισσότερες πληροφορίες και για να παρετε 

ένα αντίγραφο της αίτησης Τηλ.: (312) 357-6432). 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , τώρα γίνονται δεκτές αιτήσεις  για νέα Υποτροφία  Αρχιµήδης  Next 

Generation Initiative. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσµο. 

http://www.hellenext.org/career-resources/next-generation-scholarships/archimedes-award/ 

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΓΑΜΟΙ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  στους  Kristin & Nathan Keys για τη γέννηση του γιου τους, Ryder, επίσης, σ τους 

παππού και γιαγιά Sandi & John Sterns, και προγιαγιά Φωτεινή Δείκτη  

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ 

ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ µας στην οικογένεια της Betty Jane Λάκη, η οποία  εκοιµήθη εν Κυρίω 

στις 3 Δεκεµβρίου, Η κηδεία της έγινε στις 5 Δεκεµβρίου. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της 

και να χορηγήσει παρηγοριά στην οικογένειά της.  

ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ στην  οικογένεια των Μανώλη και Μάρθας Οικονοµίδη για τον 

θάνατο της µητέρας τους Μαίρης Δίβρα.  Ο Θεός να ανακουφίζει την οικογένειά τους. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ  ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Γιάννης 

Ζαννάκη, Νίκόλαος Καψάλη,  Γιώργος Λιούδη, Δηµήτρη  Οικονόµου, και Μανώλη  Ταταλιά.  

Ευχαριστούµε τούς εξερχόµενους Συµβούλους Χαράλαµπο Μαρανγκό καί Διονύση Παππά γιά 

όλην τήν σκληρή δουλειά τους.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ: Αν επιθυµείτε να λάβετε Θεία Κοινωνία, παρακαλούµε 

να συναντήσετε το ορισθέν µέλος του  Ενοριακού  Συµβουλίου στο νάρθηκα την ώρα του 

κυρήγµατος  για να σας  συνοδεύσει από τον πλευρικό διάδροµο για Θεία Κοινωνία. 
ΛΗΧΑΙ ΑΧΕΠΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ # 60  ΑΛΛΕΝΤΑΟΥΝ, έχει την ετήσια κοπή βασιλόπιτας στις 17 Ιανουαρίου, 2015.  
Γεύμα στις 6:00 μμ Αναβολή λόγω κακοκαιρίας για τις 18 Ιανουαρίου. Ιερείς, ΑΧΕΠΑ, τα μέλη και φίλοι είναι 
ευπρόσδεκτα! Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Μανώλη Ταταλιά  

στο  610-776-8778 
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Ελληνορθόδοξος Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου 

 

Πρόγραμμα Αγιασμών 2015 
 

Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μετά την Γιορτή των Θεοφανείων, είναι σύνηθες για τους 
Ιερείς να επισκέπτονται τα σπίτια των ενοριτών τους για τον παραδοσιακό Αγιασμό των 

Θεοφανείων, παρακαλώντας  τον Κύριο να χαρίσει ειρήνη, υγεία, σωτηρία και προστασία στο 
σπίτι και την οικογένεια που κατοικεί σ’ αυτό. 

 

 
 
Από τις 5 Ιανουαρίου μέχρι να τελειώσουν, οι κληρικοί μας θα πηγαίνουν σε διάφορες 

γειτονιές να αγιάσουν τα σπίτια.   Μπορείτε να υποβάλετε το όνομά σας στον κατάλογο του 
νάρθηκα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stnicholas.org / houseblessings.  Θα 
τηλεφωνήσουμε ή θα στείλουμε email τουλάχιστον 2 ημέρες μπροστά, με την ημερομηνία και 
τήν ώρα που αναμένουμε ότι θα είμαστε στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε διαθέσιμοι, θα 
κανονίσουμε μια άλλη φορά. 
 
Χρονοδιάγραμμα 2015: 
Ο π. Νικόλαος Πάλης θα αγιάσει τα σπίτια στην Βηθλεέμ και τις γύρω πόλεις. 
Ο π. Αλέξανδρος θα αγιάσει τα σπίτια στο Allentown και τις γύρω πόλεις. 
Ο π. Νικόλαος Κώσσης είναι διαθέσιμος με ειδική αίτηση να αγιάσει όποιος του το ζητήσει.  
 
Επισκεφθείτε www.stnicholas.org/houseblessings να διαβάσετε περισσότερα για το πώς να 
είμαστε προετοιμασμένοι. 
 
Εν τη του Χριστού αγάπη,, 
π. Νικόλαος Πάλης 
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