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ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους
Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας,
αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον μήνα Απρίλιο το φαγητό δεν προσφέρθηκε λόγω
Κορονοϊού. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

FORTHCOMING EVENTS

Όλες οι προγραμματισμένες και μη εκδηλώσεις της Εκκλησίες αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.
All forthcoming events of our Church are postponed until further notice.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥ
01. Ιερεμίας
05. Ειρήνη
07. Ακάκιος
08. Αρσένιος
09. Ησαΐας, Χριστόφορος
10. Λαυρέντιος
13. Γλυκερία
21. Κωνσταντίνος, Ελένη
ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!


Ε σπερινός Σαββάτου 5.30μμ—6.30 μμ
Θεία Λειτουργία Κυριακής 9.30am—12.30pm
HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am
Μάϊος 2021 / May 2021
Δευτέρα
Δευτέρα

3/5/21
3/5/21

Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου / Great-martyr George the Trophy-bearer
Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης
Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene

9.30-11.30
7.00-8.30μμ

Τρίτη

4/5/21

Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας μας) & Μάρκου του Ευαγγελιστού / Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary Committee of our Church) & Mark the

9.30-12.30

Τετάρτη

5/5/21

Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-11.30

Παρασκευή
Σάββατο
Παρασκευή
Τρίτη

7/5/21
8/5/21
21/5/21
25/5/21

Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount
Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων / Sts Constantine & Helen Equal-to-the-Apostles
Γ΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
Third Finding of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30
9.30-10.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Τετάρτη
Πέμπτη

26/5/21
27/5/21

Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost
Αγίου Ιωάννου του Ρώσου / St John the Russian
Ιούνιος 2021 / June 2021
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service

9.30-11.30
9.30-11.30

Τρίτη

1/6/21

9.30-10.00

Επιφανής αξιωματικός του
ρωμαϊκού στρατού ο Άγιος Γεώργιος, απολάμβανε την εύνοια του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού για
την ανδρεία και τις ικανότητές
του. Δημόσια και ενώπιον του
αυτοκράτορος αντιτάχθηκε στην
απόφασή του να αρχίσει διωγμό
εναντίον των Χ ριστιανών και
ομολόγησε θαρραλέα ότι και ο
ίδιος πιστεύει στον Χ ριστό, ενώ
γνώριζε ποιες θα ήταν οι συνέπειες της ομολογίας του.
Πίστευε στον Χ ριστό τόσο
ακράδαντα, ώστε προτιμούσε να
θεωρείται φίλος του Χ ριστού,
έστω και αν αυτό σήμαινε ότι θα
γινόταν εχθρός του αυτοκράτορα.
Πίστευε στον Χ ριστό και
προτιμούσε να έχει τη δική του
αγάπη, έστω και αν τον μισούσε
ο κόσμος. Πίστευε ότι οι
άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται και μαζί τους και οι επιθυμίες και οι διαταγές τους, αλλά
το θέλημα του Θεού μένει στον
αιώνα και μαζί του μένουν και
όσοι το τηρούν και το εφαρμόζουν στη ζωή τους, έστω και αν
αυτό απαιτεί θυσίες, μικρότερες
ή μεγαλύτερες, έστω και αν αυτό
απαιτεί τη θυσία της ζωής και το
μαρτύριο, όπως έπραξε και ο

σήμερα τιμώμενος Άγιος Γεώργιος.
Πρέπει να γνωρίζουμε και
να πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο από όλα είναι η αγάπη του
Χ ριστού. Σε αυτόν θα πρέπει να
αρέσουμε, και όχι στον κόσμο,
σε αυτόν θα πρέπει να ευαρεστούμε με τη ζωή μας, όπως
έκανε ο Άγιος Μεγαλομάρτυς
Γεώργιος, γιατί αυτή η επιλογή
μας, αυτή η επιθυμία μας να
αρέσουμε στον Χ ριστό, ακόμη
και αν θα μας δυσκολεύσει πρόσκαιρα, είναι η πιο ασφαλής
επιλογή.
Τη δύναμη του ο Γεώργιος την άντλησε από τον Αναστάντα Σωτήρα Χ ριστό και την
αθανασία η οποία ξεπρόβαλε
από τον Σταυρό και τον Τάφο
του Γολγοθά και ενέδυσε με τη
χάρη της την ανθρώπινη φύση.
Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χ ριστού υπήρξε το ζυμάρι που έπλασε για την Εκκλησία
το νέφος των Μαρτύρων!
Ο Τροπαιοφόρος Γεώργιος προτίμησε το μαρτύριο από
το να επιλέξει να ζήσει ως ειδωλολάτρης. Προτίμησε την πραγματική ελευθερία από τη δουλεία. Έτσι κι εμείς με αξιοπρέπεια
πρέπει να επιλέξουμε τον αληθι-

νό Θεό από τα είδωλα που υπάρχουν γύρω μας και μας υπόσχονται εφήμερες και πρόσκαιρες απολαύσεις. Σπουδαίο το
γεγονός της σταθερότητάς μας
στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση.
Ας έχουμε τις πρεσβείες
του και να μας χορηγεί δύναμη
να μπορούμε να ομολογούμε
Ιησού Χ ριστό σταυρωθέντα και
αναστάντα εκ νεκρών, σε αυτούς
τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, καιρούς αθεΐ ας και αμφισβητήσεως της Ορθοδοξίας
(π. Ραφαήλ Χ. Μισιαούλης)

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Χριστόφορος
καταγόταν από ημιβάρβαρη φυλή και ονομαζόταν
Ρεμπρόβος, που σημαίνει αδόκιμος, αποδοκιμασμένος, κολασμένος. Πιθανότατα έζησε κατά τους
χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου (249 - 251
μ.Χ.), όταν στην Αντιόχεια Επίσκοπος ήταν ο
Άγιος Ιερομάρτυς Βαβύλας.
Ο Άγιος ως προς την εξωτερική εμφάνιση ήταν τόσο πολύ άσχημος, γι' αυτό και αποκαλείτο «κυνοπρόσωπος».
Η μεταστροφή του στον Χριστό έγινε με
τρόπο θαυμαστό. Συνελήφθη αιχμάλωτος σε μάχη,
που διεξήγαγε το έθνος του με τα Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά στρατεύματα. Κατατάγηκε στις Ρωμαϊκές
λεγεώνες και πολέμησε κατά των Περσών, επί
Γορδίου και Φιλίππου.
Όταν ήταν ακόμη κατηχούμενος, για να
ευχαριστήσει τον Χριστό, εγκαταστάθηκε σε επικίνδυνη δίοδο ποταμού και μετέφερε δωρεάν επί
των ώμων του εκείνους που επιθυμούσαν να
διέλθουν τον ποταμό. Μια μέρα παρουσιάσθηκε
προς αυτόν μικρό παιδί, το οποίο τον παρακάλεσε να τον περάσει στην απέναντι όχθη.
Ο Ρεμπρόβος πρόθυμα το έθεσε επί των
ώμων του και στηριζόμενος επί της ράβδου του
εισήλθε στον ποταμό. Όσο όμως προχωρούσε,
τόσο το βάρος του παιδιού αυξανόταν, ώστε με
μεγάλο κόπο κατόρθωσε να φθάσει στην απέναντι
όχθη. Μόλις έφθασε στον προορισμό του,
κατάκοπος είπε στο παιδί ότι και όλο τον κόσμο
να σήκωνε δεν θα ήταν τόσο βαρύς. Το παιδί

του απάντησε: «Μην απορείς, διότι δεν μετέφερες
μόνο τον κόσμο όλο, αλλά και τον πλάσαντα
αυτόν. Είμαι Εκείνος στην υπηρεσία του Οποίου
έθεσες τις δυνάμεις σου και σε απόδειξη αυτού
φύτεψε το ραβδί σου και αύριο θα έχει βλαστήσει», και αμέσως εξαφανίσθηκε.
Ο Ρεμπρόβος φύτεψε την ράβδο και την
επομένη την βρήκε πράγματι να έχει βλαστήσει.
Μετά το περιστατικό αυτό βαπτίσθηκε Χριστιανός
από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβύλα, ο οποίος τον
μετονόμασε σε Χριστόφορο.
Η άκτιστη θεία Χάρη, που έλαβε την ώρα
του βαπτίσματος και του Χρίσματος, μεταμόρφωσε όλη του την ύπαρξη. Και
αυτή ακόμα η δύσμορφη όψη του φαινόταν φωτεινότερη και ομορφότερη.
Στην Ορθόδοξη αγιογραφία ο Άγιος
εικονίζεται να μεταφέρει στον ώμο του τον Χριστό. Εξ' αφορμής ίσως του γεγονότος αυτού
θεωρείται προστάτης των οδηγών και στο Μικρόν
Ευχολόγιον και συγκεκριμένα στην Ακολουθία «επί
ευλογήσει νέου οχήματος» υπάρχει, πρώτο στη
σειρά, το απολυτίκιό του.

Χριστὸν φέρων ἔνδοξε, ἐν τῇ ψυχῇ
σου, ἰσχυρῶς κατέβαλες, τῶν
ἐναντίων τὰς ἀρχάς· διὸ Χριστὸν
ἐκδυσώπησον, ὦ Χριστοφόρε, ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Απρίλιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Νίκης-Leila κόρης του Val Hajdarmataj
και της Ζωής Αχιλλέως, με αναδόχους την
Γεωργία Αδάμου και την Μαίρη-Ρένα Παντελή.
2. Του Λούη-Malcolm γιου του Mitchell Best
και της Αλίκης Τσιτσόπουλου, με ανάδοχο
τον Ιωάννη Τσιτσόπουλο.
3. Της Αλεξίας κόρης του Adam και της Σοφίας Elhamid, με ανάδοχο την Χριστίνα Ιωάννου.
4. Της Ισαβέλλας-Βαλεντίνας κόρης του Κωνσταντίνου και της Ζαχαρούλας Κωστή, με
ανάδοχο τον Χριστόφορο Κωστή.
5. Του Αθανασίου-Γεωργίου γιου του Γεώργιου
και της Μαρίας Κρασσά, με αναδόχους τον
Αλέξιο Κρασσά και την Μισέλ ΝικοδήμουΚρασσα΄.
6. Της Αμαλίας-Ιωάννας κόρης του Γεώργιου και
της Μαρίας Κρασσά, με αναδόχους τον Στέλιο Θεοδώρου και την Δανιέλλα BoletoΘεοδώρου.
7. Του Λεονάρδου-Zac γιου του Κωνσταντίνου
Στυλιανίδη και της Μαριάννας Ζαχαρίου, με
ανάδοχο την Λουκία Κωνσταντίνου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Απρίλιο εψάλει η
εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων
Ελπινίκης Μασσαρά, Ανθούλλας-Νικόλα
Ηροδότου και Κυριακής Κουρτέλλη.
Αιωνία τους η μνήμη!

Από την
Εκκλησιαστική μας ζωή.
Καλώς ορίζουμε
τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο μας
στην Κοινότητά μας!!!!

Even Holy Scripture witnesses to the fact that the
Jews thought Jesus Christ was asking them to eat His flesh,
ending up with a number of His disciples abandoning Him,
as is related in the following passage:
“‘I am the living bread which came down from
heaven. If anyone eats of this bread, he will live
forever; and the bread that I shall give is My
flesh, which I shall give for the life of the
world.’ The Jews therefore quarrelled among
themselves, saying, ‘How can this Man give us
His flesh to eat?’ Then Jesus said to them,
‘Most assuredly, I say to you, unless you eat
the flesh of the Son of Man and drink His
blood, you have no life in you. Whoever eats
My flesh and drinks My blood has eternal life,
and I will raise him up at the last day. For My
flesh is food indeed, and My blood is drink
indeed. He who eats My flesh and drinks My
blood abides in Me, and I in him. As the living
Father sent Me, and I live because of the Father, so he who feeds on Me will live because of
Me. This is the bread which came down from
heaven--not as your fathers ate the manna, and
are dead. He who eats this bread will live forever.’ These things He said in the synagogue
as He taught in Capernaum. Therefore many
of His disciples, when they heard this, said,
‘This is a difficult saying; who can understand
it?’ When Jesus knew in Himself that His disciples complained about this, He said to them,
‘Does this offend you?’” (John 6:51-61)
If you look closely at the above passage, you see
that Jesus Christ does not try to correct the thoughts of the
Jews on this matter or even His disciples. Jesus Christ was
certainly not the sort of person who would not set the record straight on a matter, especially in His dealings with the
Jewish Scribes, Pharisees or Sadducees. In this very same
chapter of St John’s Gospel we see in verse 66, “From
that time many of His disciples went away [Liter ally ‘to
the back’, in original Greek text ‘is ta opiso’] and walked
with Him no more.” This shows that a number of disciples abandoned Him, therefore they rejected Jesus Christ’s
teaching on the sacramental eating of His Body and drinking of His Blood and so walked ‘with Him no more’.
Jesus Christ even said to His twelve disciples, ‘Do you
also want to go away?’ (St John 6:67) due to the fact that
many of His other disciples (not the main twelve) abandoned Him. This shows that He wasn’t intending to retract
His statement about eating His Body and drinking His

Blood. Also, the Greek word for ‘eat’ used in the above
passage is ‘tro-gon’, and is the action of crunching the
food. This implies a physical action and has no spiritual
interpretation, as many Protestants believe.
What do the Scriptures teach concerning the Eucharist
1.
Jesus said, “This is My body ... this is My
blood” (Luke 22:19, 20). There is never a statement
that these gifts merely symbolise His Body and
Blood. Critics have charged that Jesus also said of
Himself, “I am the door” (John 10:7), and He certainly is not a seven-foot wooden plank. The flaw in
that argument is obvious: at no time has the Church
ever believed He was a literal door. But she has
always believed the consecrated gifts of bread and
wine are truly His Body and Blood.
2.
In the New Testament, those who received Christ’s
Body and Blood unworthily are said to bring condemnation upon themselves. “For this reason
many are weak and sick among you, and many
sleep” (literally, “are dead”; 1 Corinthians 11:30).
A mere symbol, a quarterly reminder, could hardly
have the power to cause sickness and death!
3.
Historically, from the New Testament days on, the
central act of worship, the new apex of spiritual
sacrifice, took place “on the first day of the week,
when the disciples came together to break
bread” (Acts 20:7). The Eucharist has always been
that supreme act of thanksgiving and praise to God
in His Church.
The bread and wine do not change into the body
and blood of Jesus Christ until the blessing and thanksgiving has been completed. This happens at every Divine Liturgy. “We praise Thee, we bless Thee, we give thanks to
Thee, O Lord, and we pray to Thee, O our God”. While
the choir sings the above hymn, the priest prays for the
descent of the Holy Spirit, who transforms the elements on
the altar into the body and blood of Christ.
“Most assuredly, I say to you, unless you eat the
flesh of the Son of man and drink His blood, you have
no life in you... For My flesh is food indeed, and My
blood is drink indeed” (John 6:53, 55).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED!
(To Be Continued…)

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. Δημητριανός Μελέκης
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