
		SUNDAY,	DECEMBER	24,	2017	
SUNDAY	BEFORE	NATIVITY	

	
ΤΟDAY’S	READINGS	

Epistle:	Hebrews	11:9-10;32-40….page	118	
Gospel:		Matthew	1:1-25….page	119	

***********	
PRAYER	SERVICE	TODAY	

For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	
																																											DANIEL	PAPPAS	(47	years)	

HELEN	PAPPAS	(48	years)																																									
The	congregation	is	invited	to	join	in	prayer		

the	families	of	the	deceased.	
	

FIVE	LOAVES	SERVICE	TODAY	
….is	offered		for	the	continued	health	and	well	being	of	Atta	
and	Nuha	Issa	on	their	40th	wedding	Anniversary.	
	

ALTAR	FLOWERS	TODAY	
….are	 offered	 for	 the	 continued	 health	 of	 Christos	
Sarandoulias	and	family	by	his	parents.		
	

ALTAR	CANDLES	
…..are	offered	 in	 loving	memory	of	Daniel	&	Helen	Pappas	
by	George	&	Zoe	Kousoulis.			
	

ALTAR	LAMP	TODAY	
				….is	offered	 in	 loving	memory	of	 	Theodore	Kousoulis	by	
his	wife,	Anezina	and	family.			
	

ALTAR	CANDLES	DECEMBER	25	
…..is	 offered	 in	 loving	memory	 	 of	 George	H.	 and	Mary	 H.	
Lambi	by	M/M	George	Kappatos	&	family.	
	

ALTAR	LAMP	DECEMBER	25	
…..is	 offered	 in	 loving	 memory	 of	 Dimitra	 and	 George	
Christodoulakis	by	their	family.	
	

NATIVITY	ICON	FLOWERS	
....is	offered	on	behalf	of	the	continued	health	of	all	our	St.	
Thomas	Youth	by	our	Youth	Ministries	of	HOPE,	 JOY,	GOYA	
and	Sunday	school.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNUAL	VASILOPITA	CELEBRATION:	SUNDAY,	JAN.	7		
The	St.	Irene	Philoptochos	will	sponsor	the	annual	cutting	of	
the	St.	Basil’s	bread,	Sunday,	 January	7,	2018	following	the	
Divine	Liturgy.	We	ask	that	all	organizations	of	our	parish	be	
represented.	It	is	also	customary	that	a	special	contribution	
is	 offered	 on	 this	 day	 and	 will	 be	 sent	 to	 the	 St.	 Basil	
Academy	 in	 Garrison,	 New	 York,	 our	 Archdiocesan	 Child	
Care	Center.		

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017	
ΚΥΡΙΑΚΗ	ΠΡΟ	ΤΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	

	

ANΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Aπόστολος:	Εβραίους	11:9-10,	32-40…….σελ.	118	

Ευαγγέλιο:	Ματθαίον	1:1-25…….σελ.119	
	

***********	
ΙΕΡΟ	ΤΡΙΣΑΓΙΟ	ΣΗΜΕΡΑ	

Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	του	αειμνήστου	
																																											ΔΑΝΙΗΛ	ΠΑΠΠΑ	(47	έτη)	

ΕΛΕΝΗΣ	ΠΑΠΠΑ		(48	έτη)	
Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί		
μετά	των	οικογενειών	των	κεκοιμημένων.	

	

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ	ΣΗΜΕΡΑ	
....προσφέρεται	υπέρ	υγείας	και	ευημερίας	του	ζεύγους	Atta	και	
Nuha	Issa	με	την	συμπλήρωση		40ης	επετείου	του	γάμου	τους.																																							

	

ΑΝΘΗ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	ΣΗΜΕΡΑ	
....προσφέρονται	 υπέρ	 υγείας	 και	 ευημερίας	 του	 εορτάζοντος	
Χρήστου	Σαραντούλια	και	οικογένειας	από	τους	γονείς	του.		

	

ΚΕΡΙA	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
....προσφέρονται	 εις	 μνήμη	 Δανιήλ	 &	 Ελένης	 Πάππα	 από	
οικογένεια	Γεωργίου	&	Ζωής	Κουσούλη.	
	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΣΗΜΕΡΑ	
...προσφέρεται	 εις	 μνήμη	 του	 αειμνήστου	Θεοδώρου	 Κουσουλη	
από	την	σύζυγό	του	Ανεζίνα	και	οικογένεια.	
 

KEΡIA	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖHΣ	25	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	
....προσφέρονται	εις	μνήμη	Γεωργίου	&	Ευαγγελίας	Χατζη-Λαμπή	
από	οικογένεια	Γεωργίου	Καππάτου.	
	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	25	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	
....προσφέρεται	 εις	 μνήμη	 των	 αειμνήστων	 προσφιλών	 γονέων	
Δήμητρας	&	Γεωργίου	Χριστοδουλάκη	από	την	οικογένειά	τους.	
 

ΑΝΘΗ	ΕΙΚΟΝΟΣ	ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΤΟΥ	ΧΡΙΣΤΟΥ	
...προσφέρονται	υπέρ	υγείας	των	νέων	του	Αγίου	Θωμά,	από	τα	
μέλη	των	Οργανώσεων	Νεολαίας.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ:	ΚΥΡΙΑΚΗ	7	IANOYAΡΙΟΥ	
Μετά	 την	Θεία	Λειτουργία	 της	Κυριακής	7	 Ιανουαρίου	2017,	θα	
γίνει	 η	 τελετή	 της	 κοπής	 της	 Αγιοβασιλόπιτας	 της	 Ενορίας	 μας.	
Κάθε	 χρόνο	 προσφέρεται	 βασιλόπιτα	 σε	 όλους	 τους	
παρευρισκομένους	καθώς	και	στους	προέδρους	των	οργανώσεων	
της	 Εκκλησίας.	 Επίσης,	 κάθε	 χρόνο	 αυτή	 την	 ημέρα,	
συγκεντρώνουμε	 ένα	 χρηματικό	 ποσό	 ως	 «πρωτοχρονιάτικο	
δώρο»	για	τα	παιδιά	του	Ορφανοτροφείου	του	Αγ.	Βασιλείου	στο	
Garrison	της	Ν.Υόρκης.		

CHRISTMAS	SERVICE	SCHEDULE	
This	upcoming	Christmas	is	unique,	because	Christmas	
Eve	 falls	 on	 a	 Sunday.	 Therefore,	 according	 to	 the	
Typikon	 (Rubricks)	of	 the	Great	Church	of	Christ	with	
regards	 to	 this	 year’s	 Nativity	 services,	 we	 are	 not	
allowed	to	have	a	vesperal	Divine	Liturgy	on	Christmas	
Eve,	 as	 every	 year.	 Instead,	 we	 will	 have	 a	 Vespers	
Service	from	6	to	7	pm,	without	Holy	Communion.	

	

SUNDAY,	DECEMBER	24	(CHRISTMAS	EVE)	
6	-	7	PM	(evening)	GREAT	VESPERS	OF	CHRISTMAS		

(No	Holy	Communion)	
***************	

MONDAY,	DECEMBER	25	(CHRISTMAS	DAY)	
8:45	AM	-	ORTHROS	&		10	AM	-	DIVINE	LITURGY	

WEDNESDAY,	DECEMBER	27	
+	PROTOMARTYR	STEVEN	THE	ARCHDEACON	

Orthros…….8.45	AM				Divine	Liturgy…….9.45	AM	
	
	
	

	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΙΕΡΩΝ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	
Ο	 φετινός	 εορτασμός	 των	 Χριστουγέννων	 έχει	 μια	
μοναδικότητα	 αφού	 η	 παραμονή	 είναι	 ημέρα	 Κυριακή.	
Έτσι,	 σύμφωνα	 με	 το	 Τυπικό	 της	 Εκκλησίας	 μας	 δεν	
επιτρέπεται	 να	 τελεστεί	Θεία	Λειτουργία	 την	παραμονή	
των	 Χριστουγέννων	 το	 βράδυ,	 όπως	 κάνουμε	 κάθε	
χρόνο,	 διότι	 είναι	 Κυριακή.	 Θα	 έχουμε	 όμως	 Εσπερινό	
από	τις	6	έως	τις	7	το	απόγευμα,	χωρίς	Θεία	Κοινωνία.	

	

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΑΡΑΜΟΝΗ)	
6	ΜΕ	7	ΤΟ	ΑΠΟΓΕΥΜΑ	

ΜΕΓΑΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	ΤΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	
(ΔΕΝ	θα	υπάρχει	Θεία	Κοινωνία)	

	

***************	
ΔΕΥΤΕΡΑ	25	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ			(Χ	Ρ	Ι	Σ	Τ	Ο	Υ	Γ	Ε	Ν	Ν	Α)	

8.45	ΠΜ	-	ΟΡΘΡΟΣ	
10	ΠΜ	-	Θ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	27	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	
+	ΣΤΕΦΑΝΟΥ		ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ	ΚΑΙ	ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ	
Όρθρος.........8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία.............9.45	ΠΜ	

	
	

	



ST.	IRENE	LADIES	PHILOPTOCHOS	SOCIETY	NEWS:	
FOOD	DRIVE	APPEAL	

We	 collect	 non-perishable	 items	 for	 the	 Cherry	 Hill	 Food	
Pantry,	 the	non-profit	organization	that	serves	850	families	
in	 the	area.	Please	consider	donating	some	food	 items	and	
help	people	in	need.	You	can	drop	off	all	items	in	the	boxes	
marked:	FOOD	DRIVE,	 located	at	 the	entrance	of	 the	“Balis	
Educational	 Building”	 &	 the	 “Danielle	 Kousoulis	 Greek	
Cultural	Center”.		
	

“ONE	WARM	COAT”	DRIVE-	DEC.	2017	-	JAN.	2018	
The	St.	Irene	Philoptochos	will	be	collecting	new	and	gently	
used	 coats	 during	 December	 and	 January	 for	 “One	 Warm	
Coat”	and	you	can	help!	“One	Warm	Coat”	is	a	national	non-
profit	organization	that	works	to	provide	a	free,	warm	coat	
to	any	person	in	need	and	raises	awareness	of	the	vital	need	
for	warm	coats.	The	coats	we	collect	will	be	distributed	here	
in	 our	 local	 community,	 to	 any	 person	 in	 need,	 without	
charge,	discrimination	or	obligation.		You	can	help	us	spread	
warmth!	Further	information	to	follow.	

	
VASILOPITES	(NEW	YEAR	BREAD)	

The	St.	 Irene	Philoptochos	 Society	 is	 now	 taking	orders	 for	
Vasilopitew	 (New	 Year	 Bread).	 	 Please	 place	 your	 order	
today	 at	 the	 Philoptochos	 table	 or	 call	 Popi	 Stamatiades	
856-663-7043.	 	 The	 cost	 is	 $12.00	 and	 pick	 up	 will	 be	 on	
Sunday	December	31	after	Churce	Services.	
	
SAVE	THE	DATES	FOR	THREE	UPCOMING	MEMBERSHIP	
AND	FUNDRAISERS	OPPORTUNITIES	:	

-	 CHOCOLATE	 AND	 STRAWBERRY	 MEET	 AND	 GREET	 -	
JANUARY	 7TH,	 2018.	 Join	 us	 after	 Divine	 liturgy	 during	
coffee	hour	and	learn	more	about	what	Philoptochos	is	and	
WHY	you	should	join	this	philanthropic	organization	TODAY!	

-	“OPA-CIZE”	-	FEBRUARY	2,	2018	@	7PM		
Danielle	Kousoulis	Greek	Cultural	Center.	Join	us	for	a	night	
to	 remember	 as	we	 exercise	 the	GREEK	way…	OPA!	This	 is	
another	 opportunity	 to	 help	 Philoptochos	 with	 your	 heart	
while	exercising	YOUR	heart!	Don’t	miss	out	on	a	great	time	
and	a	lot	of	 laughs!	$20	Entrance	fee	–	Proceeds	to	benefit	
various	Philoptochos	Charities	 (babysitting	will	be	provided	
on	premises)	
	
-	FOUNDERS	DAY	LUNCHEON	-	SUNDAY,	FEB.	25,	2018		
Danielle	 Kousoulis	 Greek	 Cultural	 Center,	 1	 pm.	 Spend	 an	
afternoon	 of	 fellowship	 and	 fun	 as	 we	 enjoy	 a	 delicious	
meal,	 great	 conversation	 and	 listen	 and	 support	 a	 fellow	
Greek-American,	 author;	 Demetra	 Tsavaris-Lecourezos	 -	
author	of	'Young	World	Travelers'	and	'Ready,	Set,	OPA!'	
	
YOUTH	NEWS:		

CHRISTMAS	PAGEANT	–	THANK	YOU!	
This	past	Sunday	we	had	the	pleasure	to	enjoy	our	students’	
participation	in	the	Annual	Christmas	Pageant	of	our	parish	
and	 celebrate	 the	 true	 meaning	 of	 Christmas	 with	 our	
families.	A	 big	 THANK	YOU	 to	our	 Sunday	 School	 teachers,	
Mrs.	 Janet	 Kotsakis	 and	Mrs.	 Kelly	 Papacristos	 for	 all	 their	
hard	 work	 to	 make	 it	 happen	 as	 well	 as	 our	 parent	
volunteers	 who	 always	 step	 in	 and	 offer	 their	 assistance!	
And	 a	 big	 Thank	 you	 to	 our	 St.	 Thomas	 Choir,	 our	 Choir	
Director,	 Mr.	 Tasos	 Fakinos	 and	 Miss	 Alex	 Birbilis!	
Congratulations	 to	 all	 our	 children	 for	 their	 participation!	
Warmest	wishes	for	a	very	Blessed	Christmas	to	all!	
Sunday,	 December	 24th:		 Join	 us	 for	 the	 Divine	 Liturgy	 at	
10:00	am	to	celebrate	Christmas	Eve	-	the	Birth	of	our	Lord	
Jesus	 Christ	 together.		 Sunday	 school	 class	 to	 follow	 right	
after	Holy	Communion!		
	

G.O.Y.A.	NEWS	
Sign	up	for	the	annual	New	York	Theater	trip	to	see	'School	
of	Rock'	on	Thursday,	December	28th.	Tickets	are	on	sale	for	
GOYA	members	for	$130	and	$140	for	non-GOYA	members	
(checks	 payable	 to	 St.	 Thomas	 GOYA).	The	 ticket	 price	
includes	transportation,	visit	to	St.	Nicholas	Shrine,	dinner	at	
Hard	 Rock	 Cafe	 and	 the	 show.	Contact	 Mrs.	 Papacristos:	
kelly.33@comcast.net	 	 	OR	 the	 GOYA	 email:	St.Thomas	
CherryHillGoya@gmail.	com	ASAP	to	secure	your	seat!		
		

ΝΕΑ	ΤΗΣ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ	«ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ»	
EKKΛΗΣΗ	ΔΩΡΕΑΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	

Συλλέγουμε	 τρόφιμα,	 τα	 οποία	 θα	προσφερθούν	 στην	Αποθήκη	
Τροφίμων	του	Τσέρρυ	Χιλλ,	την	μη	κερδοσκοπική	οργάνωση	που	
εξυπηρετεί	 850	 οικογένειες	 στην	 περιοχή	 μας.	 Μπορούμε	 όλοι	
μας	 να	 δωρήσουμε	 μερικά	 τρόφιμα	 και	 να	 βοηθήσουμε	
ανθρώπους	 που	 έχουν	 ανάγκη.	 Μπορείτε	 να	 τα	 τοποθετήσετε	
στα	 ειδικά	 κουτιά	 που	 βρίσκονται	 στην	 είσοδο	 του	 Σχολικού	
Κτιρίου	 και	 του	 Ελληνικού	 Πολιτιστικού	 Κέντρου	 «ΔΑΝΙΕΛΑ	
ΚΟΥΣΟΥΛΗ».		
	

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ	«ΕΝΑ	ΖΕΣΤΟ	ΠΑΛΤΟ»	-ΔΕΚ.	2017	&	ΙΑΝ.	2018	
Η	 Φιλόπτωχος	 Αδελφότητα	 η	 «Αγία	 Ειρήνη»	 	θα	 συλλέγει	
καινούρια	ή	ελαφρώς	μεταχειρισμένα	παλτά	 	για	την	Οργάνωση	
«Ένα	 Ζεστό	 Παλτό»	 και	 μπορούμε	 όλοι	 να	 βοηθήσουμε!	 Η	 μη-	
κερδοσκοπική	 αυτή	 Οργάνωση	 εργάζεται	 για	 να	 παρέχει	 ένα	
ζεστό	 παλτό	 σε	 οποιοδήποτε	 άτομο	 έχει	 ανάγκη.	 Τα	 παλτά	 που	
θα	συλλέξουμε	θα	διανεμηθούν	εδώ	στην	τοπική	μας	κοινότητα,	
σε	 οποιονδήποτε	 έχει	 ανάγκη,	 χωρίς	 χρέωση,	 διακρίσεις	 ή	
υποχρέωση.	 Μπορείτε	 να	 μας	 βοηθήσετε	 να	 διαδώσουμε	
ζεστασιά!	Περισσότερες	πληροφορίες	την	ερχόμενη	εβδομάδα.	
	

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ	
Η	 Φιλόπτωχος	 Αδελφότης	 «ΑΓΙΑ	 ΕΙΡΗΝΗ»	 λαμβάνει	 τη	
παραγγελία	 σας	 για	 βασιλόπιτες	 σήμερα	 την	 ώρα	 του	 καφέ	 ή	
μπορείτε	να	τηλεφωνήσετε	στη	Πόπη	Σταματιάδη	856-663-7043.	
Τιμή	$12.00	και	παραλαβή	την	Κυριακή	31	Δεκεμβρίου	μετά	την	
Θεία	Λειτουργία.	
	
ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ	ΤΙΣ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	-	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:	

-ΗΜΕΡΑ	ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΝΕΩΝ	ΜΕΛΩΝ	–ΚΥΡΙΑΚΗ	7	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	 2018.	 Μετά	 την	 Θεία	 Λειτουργία	 και	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	ώρας	του	καφέ	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	γνωρίσετε	
τι	προσφέρει	η	Φιλόπτωχος	Αδελφότητα	 και	 γιατί	 θα	πρέπει	 να	
γίνετε	μέλος	σε	αυτό	τον	φιλανθρωπικό	σκοπό	ΣΗΜΕΡΑ!		

-	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	“OPA-CIZE”	–	2	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	2018,	7	ΜΜ	
Ελληνικό	Πολιτιστικό	Κέντρο	«	ΔΑΝΙΕΛΛΑ	ΚΟΥΣΟΥΛΗ».	 Ελάτε	 να	
περάσετε	 μία	 ευχάριστη,	 διασκεδαστική	 και	 αξέχαστη	 Ελληνική	
βραδιά....ΟΠΑ!	Είναι	μία	ευκαιρία	να	βοηθήσετε	την	Φιλόπτωχο	
με	 την	 καρδιά	 σας	 καθώς	 θα	 εξασκείτε	 την	 καρδιά	 ΣΑΣ!	 $20	
Είσοδος-	 	 Τα	 έσοδα	 θα	 βοηθήσουν	 την	 Φιλόπτωχο	 να	 καλύψει	
διάφορες	 φιλανθρωπικές	 υποχρεώσεις.	 (Διαθέτουμε	 άτομο	 να	
απασχολήσει	τα	παιδιά	σας).				
	

-	 ΓΕΥΜΑ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	 ΗΜΕΡΑ	 ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΩΝ-	 ΚΥΡΙΑΚΗ	 25	 ΦΕΒΡ.,	
2018.	Στο	Ελληνικό	Πολιτιστικό	Κέντρο	«	ΔΑΝΙΕΛΛΑ	ΚΟΥΣΟΥΛΗ»	
στη	 1	 μμ,	 σας	 περιμένουμε	 να	 περάσουμε	 ένα	 ευχάριστο	
απόγευμα	με		γεύμα,	ωραία	συζήτηση,	και	να	απολαύσουμε	την	
παρουσίαση	 της	 Ελληνο-αμερικανίδας	 συγγραφέα	 Δήμητρας	
Τσάβαρη-	Λυκουρέζου.	

	
ΝΕΑ	ΤΗΣ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	ΜΑΣ:	

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΓΙΟΡΤΗ	ΤΟΥ	
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΜΑΣ!	

Την	 περασμένη	 Κυριακή	 είχαμε	 την	 ευχαρίστηση	 να	
παρακολουθήσουμε	τους	μαθητές	του	Κατηχητικού	μας	που	μας	
παρουσίασαν	ένα	υπέροχο	πρόγραμμα	για	το	αληθινό	νόημα	των	
Χριστουγέννων.	 Ευχαριστούμε	 θερμά	 όλους	 όσους	 βοήθησαν	
στην	 επιτυχία	 της	 εκδήλωσης!	 Πολλές	 ευχαριστίες	 στις	 Κυρίες	
Τζάνετ	 Κοτσάκη	 και	 Κέλλυ	 Παπαχρίστου,	 τους	 γονείς	 των	
μαθητών	μας,	τα	μέλη	της	χορωδίας	μας,	τον	κο	Τάσο	Φακίνο	και	
την	 Αλεξάνδρα	Μπιρμπίλη	 για	 την	 εθελοντική	 τους	 εργασία	 και	
συμπαράσταση!	Συγχαρητήρια	σε	όλους	τους	μαθητές	μας	για	τη	
συμμετοχή	τους!	Ευχόμαστε	Καλά	Χριστούγεννα	σε	όλους!	
Κυριακή	 24	Δεκεμβρίου:	Σας	 περιμένουμε	 όλους	 στη	 Θεία	
Λειτουργία	 στις	 10:00	 πμ	 για	 να	 γιορτάσουμε	 όλοι	 μαζί	 την	
Παραμονή	 των	 Χριστουγέννων	 και	 τη	 γέννηση	 του	 Σωτήρα	 μας.	
Μετά	 την	 Θεία	 Κοινωνία	 οι	 μαθητές	 του	 Κατηχητικού	 μας	
σχολείου	θα	συναντηθούν	κανονικά	στις	τάξεις	τους.		

	
ΝΕΑ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	GOYA	

Η	Χριστουγεννιάτικη	εκδρομή	θα	γίνει	την	Πέμπτη	28	Δεκεμβρίου	
στη	 Νέα	 Υόρκη,	 όπου	 θα	 δούμε	 το	 έργο	 «School	 of	 Rock».	
Eισιτήρια	 διαθέσιμα	 μόνο	 για	 τους	 νέους	 της	 GOYA	 με	 κόστος	
$130	 (λεωφορείο,	 φαγητό,	 επίσκεψη	 στον	 Άγιο	 Νικόλαο,	
εισιτήριο	θεάτρου)	και	$140	για	όσους	δεν	είναι	μέλη	της	GOYA.	
Για	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 την	 κα	 Παπαχρήστου	
kelly.33@comcast.net	 ή	 στο	 St.ThomasCherryHillGoya@gmail.	
com.	



SIGHTS	&	SOUNDS	REGISTRATION	FIRST	MEETING		
Sights	and	sounds	"Kick	off"	meeting	on	Saturday,	January	6	
at	12	noon.	Lunch	will	be	served.		

	

NEXT	H.O.P.E.	MEETING	-	FRIDAY	JANUARY	5,	2018	
St.	 Thomas	 H.O.P.E.	 (Holy	 Orthodox	 Primary	 Education)	
welcomes	all	children	in	Pre-K	to	2nd	grade	to	participate	in	
our	 next	 meeting	 on	 Friday	 January	 5th,	 2018	 from	 7pm-
9pm	 in	 the	 St.	 Irene	Hall.	 	We	will	 be	 celebrating	 the	New	
Year	and	the	Theophany	of	Our	Lord	and	Savior	Jesus	Christ.	
	The	 evening’s	 activities	 will	 include	 religious	 education,	 a	
reading	 of	 the	 children’s	 book	 The	 Lucky	 Cake	 by	 Anna	
Prokos,	 and	 cutting	 of	 the	 Vasilopita.	 	As	 a	 reminder,	
registration	 is	 still	 open.	 	Please	 email	 SaintThomas	
HOPE@gmail.com	for	further	info	or	RSVP.		We	HOPE	to	see	
you!	
	

ST.	THOMAS	SENIOR	HOLIDAY	LUNCHEON:		DEC.30	
Members	and	friends	are	 invited	to	a	Holiday	Luncheon	on	
Saturday,	 December	 30	 at	 the	 Danielle	 Kousoulis	 Greek	
Cultural	 Center.	 Happy	 Hour	 between	 12-1	 pm	 with	
appetizers.	 Luncheon	 follows.	 Elections	 will	 take	 place	 at	
this	 meeting.	 Price:	 $12	 per	 person.	 For	 any	 questions,	
please	call	Mr.	Jerry	Hanos,	President	at	856-988-9161.	
	

ANNUAL	PASTORAL	VISITATIONS		
OF	GREEK	ORTHODOX	HOMES	FOR	EPIPHANY	SEASON	

If	you	would	 like	Father	Christoforos	to	visit	your	home	for	
the	 Epiphany	 blessing,	 please	 fill	 out	 the	 attached	 form	or	
find	it	on	our	website	and	submit	your	request	to	the	Office	
856-665-1731.	

SAVE	THE	DATE	:		
ST.	THOMAS	GREEK	SCHOOL	ANNUAL	DANCE:	JAN.	20	

The	 St.	 Thomas	 Hellenic	 School	 P.T.O.	 will	 be	 holding	 its	
24th	Annual	Dinner	Dance,	on	Saturday,	January	20,	2018	at	
6:00	pm	at	 the	 “Danielle	Kousoulis”	Greek	Cultural	 Center.	
The	theme	is	“A	night	in	the	village!“.	Tickets:Hellenic	School	
students	 will	 be	 complimentary.	 Adults	 $50.00	 donation,	
children	 up	 to	 12	 years	 $20.00,	 ages	 13-21	 years	 $35.00.	
Tickets	 at	 the	 door:	 $55.00.	 For	 reservations	 contact:	
Karoline	Kokolis	at	856-979-5296.	Tickets	will	be	sold	on	1/8,	
1/11	and	1/18	during	Greek	School.	

	

APARTMENTS	AT	ST.	THOMAS	
There	 will	 be	 soon	 a	 vacancy	 at	 the	 “Apartments	 at	 St.	
Thomas”.	 Any	 senior	 over	 55	who	 is	 interested	 in	 living	 in	
one	 of	 the	 apartments,	 kindly	 speak	 to	 Mr.	 Gatsis	 or	 any	
members	of	the	board	and	have	your	name	put	on	the	list	of	
prospective	 tenants.	 Our	 Parish	 members	 will	 be	 given	
preference	over	others.	This	 is	a	wonderful	opportunity	 for	
those	 who	 wish	 to	 downsize	 to	 a	 more	 manageable	
residence	and	also	be	close	to	your	church	and	community!	
You	may	call	the	managing	agent	at	856-448-4121	or	any	of	
the	Apartment	Board	members.	

	
STEWARDSHIP	2017	–	FINAL	CALL	

We	 would	 like	 to	 thank	 all	 of	 our	 Parishioners	
who	have	already	fulfilled	the	2017	Stewardship	
commitment.	 For	 those	 who	 haven’t	 completed	
their	pledge,	this	is	a	final	call	to	complete	their	
2017	 Stewardship	 and/or	 to	 increase	 the	
amount	 initially	 pledged.	 Please	 see	 to	 it	 to	
complete	 your	 2017	 stewardship	 now	 and	 give	
your	 beloved	 St.	 Thomas	 Parish	 a	 Christmas	
gift!!!	
Your	 church	 needs	 the	 assistance	 of	 all	 the	
people	 of	 our	Parish,	 as	we	 continue	 to	 serve	
and	expand	our	ministries.	Please	contact	 the	
Church	 office,	 see	 the	 Parish	 Council	 in	 the	
Narthex	 or	 simply	 visit:	 www.goc-
stthomas.com	to	complete	your	pledge.	
		
 
	

1Η	ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΚΑΙ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	“SIGHTS	&	SOUNDS”	
	Θα	πραγματοποιηθεί	το	Σάββατο	6	Ιανουαρίου	2018,	στις	12	το	
μεσημέρι.	 Προσκαλούμε	 όλα	 τα	 παιδιά	 που	 επιθυμούν	 να	
λάβουν	μέρος	σε	αυτή	την	εκδήλωση.		
	

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	HOPE:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	5	ΙΑΝ.	2018	
Η	μικρή	Νεολαία	HOPE	 καλωσορίζει	 όλα	 τα	 παιδιά	 ηλικίας	 από	
προνήπιο	έως	δευτέρα,	να	συμμετάσχουν	στην	πρώτη	συνάντηση	
για	τη	νέα	χρονιά	την	Παρασκευή	5	Ιανουαρίου	2018	από	7	έως	9	
το	βράδυ,	στην	Αίθουσα	της	Αγίας	Ειρήνης.	Θα	γιορτάσουμε	μαζί	
την	πρωτοχρονιά	 και	 τα	Θεοφάνεια	 του	Κυρίου	μας.	 Επίσης,	θα	
ακούσουμε	μια	ωραία	εκπαιδευτική	ιστορία	και	θα	κόψουμε	την	
Βασιλόπιτα.	Μπορείτε	και	τώρα	να	γράψετε	το	παιδί	σας!	Στείλτε	
email	 στο	 SaintThomasHOPE@gmail.com	 για	 πληροφορίες	 και	
εγγραφές.	Ελπίζουμε	να	σας	δούμε	όλους!	

	
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ	ΓΕΥΜΑ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:		30	ΔΕΚ.	

Τα	 μέλη	 του	 Συλλόγου	 Ηλικιωμένων	 προγραμματίζουν	 μία	
εορταστική	 συνάντηση	 το	 Σάββατο	 30	 Δεκεμβρίου	 2017	 στο	
Κουσούλειο	 Πολιτιστικό	 Κέντρο.	 Ευχάριστη	 ώρα	 μεταξύ	 μεταξύ	
12-1	 μμ	 με	 ορεκτικά	 και	 θα	 ακολουθήσει	 γεύμα.	 Επίσης	 θα	
διεξαχθούν	εκλογές.	Τιμή:	$12.	Για	ερωτήσεις	σας	τηλεφωνήσατε	
στο	κ.	Χάνο,	Πρόεδρο	856-988-9161.		

	
ΑΓΙΑΣΜΟΣ	ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ	ΟΙΚΙΩΝ	ΚΑΤΑ	ΤΑ	ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ	

Η	 επίσκεψη	 του	 πατέρα	 Χριστοφόρου	 στις	 οικίες	 των	 ενοριτών	
για	 τον	 καθιερωμένο	 Αγιασμό	 των	 Θεοφανείων	 θα	 γίνει	 αφού	
συμπληρώσετε	την	φόρμα	που	εσωκλείεται	ή	μπορείτε	να	βρείτε	
ηλεκτρονικά	και	δηλώσετε	στο	Γραφείο	856-665-1731.	

	
ΕΤΗΣΙΑ	ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΓΟΝΕΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	

ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΑΓΙΟΥ	ΘΩΜΑ:	ΣΑΒΒΑΤΟ	20	ΙΑΝ.	2018	
Προσκαλείστε	 στην	 24η	 ετήσια	 χοροεσπερίδα	 του	 Συλλόγου	
Γονέων	 Ελληνικού	 Σχολείου	 Αγίου	 Θωμά,	 το	 Σάββατο	 20	
Ιανουαρίου	2018,	στις	6	 το	απόγευμα,	στο	Ελληνικό	Πολιτιστικό	
Κέντρο	 «ΔΑΝΙΕΛΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ»	 με	 θέμα	 «Μια	 βραδιά	 στο	
Χωριό!».	 Εισιτήριο	 $50.00	 για	 μεγάλους	 και	 $35.00	 για	 ηλικίες	
13-21.	 Παιδιά	 έως	 12	 ετών	 $20.00.	 	 Είσοδος	 δωρεάν	 για	 τους	
μαθητές	του	Σχολείου.	Για	κρατήσεις	τηλεφωνήστε:	Κική	Κοκόλη	
856-979-5296.	 Επίσης,	 εισιτήρια	 θα	 διανέμονται	 στις	 1/8,	 1/11	
και	1/18	κατά	τη	διάρκεια	του	ελληνικού	Σχολείου.	

	

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	ΑΓΙΟΥ	ΘΩΜΑ	
Σύντομα	 θα	 υπάρξει	 διαθέσιμο	 διαμέρισμα	 στο	 συγκρότημα	
διαμερισμάτων	 του	 Αγ.	 Θωμά.	 Όποιος	 επιθυμεί	 να	 κατοικήσει	
εκεί	και	είναι	άνω	των	55	ετών	ας	επικοινωνήσει	με	τον	κ.	Θωμά	
Γκάτση	 ή	 οποιοδήποτε	 μέλος	 της	 επιτροπής	 διαμερισμάτων	 για	
να	 μπει	 στην	 λίστα.	 Οι	 ενορίτες	 του	 Αγ.	 Θωμά	 θα	 έχουν	
προτεραιότητα.	Αυτή	θα	είναι	μια	όμορφη	ευκαιρία	να	ζήσετε	σε	
έναν	 κομψό	 και	 διαχειρίσιμο	 χώρο,	 δίπλα	 στην	 Εκκλησία	 μας!	
Επικοινωνήστε	 με	 την	 διαχείρηση	 στο	 856-448-4121	 ή	 με	
οποιοδήποτε	μέλος	της	επιτροπής.	

	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2017	-	ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ	

Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	 μας,	 που	
εκπλήρωσαν	 την	 Εθελουσία	 Οικονομική	
Συνεισφορά	τους	για	το	2017	και	αναμένουμε	και	
όσους	 ακόμη	 δεν	 έχουν	 τακτοποιήσει	 την	
υποχρέωσή	 τους,	 αφού	 τώρα	 είναι	 η	 κατάλληλη	
ευκαιρία	ώστε	να	τακτοποιήσετε	την	συνεισφορά	
σας	 για	 το	 τρέχον	 έτος.	 Παρακαλούμε	 πολύ	
προσφέρετε	το	χριστουγεννιάτικό	σας	δώρο	στην	
Ενορία	μας,	πριν	το	τέλος	του	χρόνου.					

Με	 πολύ	 αγάπη	 αναμένουμε	 την	 οικονομική	 σας	
βοήθεια	 και	 υποστήριξη,	 όπως	 γινόταν	 πάντοτε	
και	έκανε	τον	Άγιο	Θωμά	μία	δυνατή	και	ζωντανή	
Ελληνορθόδοξη	 Κοινότητα.	 Για	 πληροφορίες	
επικοινωνήστε	με	το	Ενοριακό	μας	Γραφείο,	με	τα	
μέλη	του	Συμβουλίου	ή	μέσω	της	ιστοσελίδας	μας	
στο:	www.goc-stthomas.com.	
	

S U N D A Y ,  D E C e m b e r  1 7 ,  2 0 1 7 	
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	5,250																CANDLE	COLLECTION:	$548																																																					

TRAY	COLLECTION:	$433	
	
	
	


