
	
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP:		

GREEK	PASTRY	TRAYS	
The	 Hellenic	 Heritage	 Dance	 Group	 will	 be	
taking	 orders	 for	 Greek	 Pastry	 Trays	 for	 the	
Christmas	Holidays.	The	Pastry	Trays	are	$30	
each	 and	 include	 4	 pieces	 of	 Baklava,	 4	
Melomakarona,	5	Kourabiedes,	4	Pasta	Flora,	
6	 Koulourakia	 and	 7	 Paximadia.	 For	 further	
information	 please	 contact	 Klio	 Kokolis	(856-
428-3562),	Marianthe	Melissaratos	(856-234-
0531)	or	Kathy	Zografos	(856-857-0518).	

***********************	
STEWARDSHIP	2017	

We	 would	 like	 to	 thank	 all	 our	
Parishioners	 who	 have	 fulfilled	 the	
2017	 Stewardship	 commitment.	 For	
those	 of	 you	who	 have	 not	 completed	
your	 pledge,	 kindly	 do	 so	 at	 your	
earliest	 opportunity,	 in	 a	 spirit	 of	 a	
half	 century,	 doing	 God’s	 work	
together,	 as	 we	 celebrate	 our	 50th	
year!	 With	 all	 of	 God’s	 blessings	 we	
will	 enjoy	 throughout	 the	 year,	 we	
look	forward	to	your	commitment.	

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.	

Members	are	always	welcomed,	new	
and	old,	to	our	Saint	Thomas	family!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																																																																																																																																																												
	

	

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ		
ΑΠΟ	ΤΗΝ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	

Ο	 Χορευτικός	 Όμιλος	 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	δέχεται	τις	παραγγελίες	σας	
για	 τις	 γιορτές.	 Κάθε	 Δίσκος	 με	 γλυκά	
κοστίζει	 $30	 και	 περιλαμβάνει	 4	 κομμάτια	
μπακλαβά,	 4	 μελομακάρονα,	 5	
κουραμπιέδες,	 4	 τμχ.	 πάστα	 φλώρα,	 6	
κουλουράκια	 και	 7	 παξιμάδια.	 Για	
παραγγελίες	 τηλεφωνήστε	 στις	 κυρίες:	
Κλειώ	 Κοκόλη	 856-428-3562,	 Μαριάνθη	
Μελισσαράτου	 856-234-0531	 ή	 Κατερίνα	
Ζωγράφου	856-857-0518.	
	

***********************	
	

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2017	
	Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	
μας,	που	εκπλήρωσαν	την	Εθελουσία	
Οικονομική	 Συνεισφορά	 τους	 για	 το	
2017.	 Για	 όσους	 δεν	 έχουν	 ακόμη	
τακτοποιήσει	 αυτήν	 την	
εκκρεμότητα,	τώρα	είναι	η	κατάλλη-
λη	 στιγμή,	 καθώς	 η	 Ενορία	 μας	
εορτάζει	 φέτος	 τα	 50	 χρόνια	 ζωής!	
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.	

Περιμένουμε	και	νέα	μέλη	
στην	οικογένεια	του	Αγίου	Θωμά!	

	

SUNDAY, DECEMBER 10, 2017   
Weekly Bulletin	
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NEWS	FROM	OUR	HOLY	METROPOLIS	
	
FOLLOW	OUR	HOLY	METROPOLIS	ON		
TWITTER!	
Our	Greek	Orthodox	Metropolis	of	New		
Jersey,	 in	 order	 to	 assist	 in	 keeping	 our	 faithful	
informed	 of	 the	 activities,	 events	 and	ministries	
that	 are	 taking	 place	 created	 a	 twitter	 account:		
#GOMetropolisNJ.	Please	start	following!	
	

GREEK	ORTHODOX	METROPOLIS	OF	NEW	
JERSEY	CHRISTMAS	TREE	LIGHTING	&	OPEN	

HOUSE	
His	 Eminence	 Metropolitan	 Evangelos	 of	 New	
Jersey	 cordially	 invites	 you	 to	 the	 ANNUAL	
CHRISTMAS	 TREE	 LIGHTING	 &	 OPEN	 HOUSE	 on	
Sunday,	 December	 10,	 at	 5:30	 pm	 at	 the	 Greek	
Orthodox	 Metropolis	 of	 New	 Jersey,	 (215	 E.	
Grove	street,	Westfield,	NJ).	

GREEK	ORTHODOX	METROPOLIS	OF	NEW	
JERSEY	CHRISTMAS	BENEFIT	CONCERT	

The	Greek	Orthodox	Metropolis	of	New	Jersey	 is	
proudly	 presenting	 a	 Christmas	 Benefit	 Concert	
featuring	 selections	 from	 G.	 F.	 Handel’s	 “THE	
MESSIAH”	 and	 traditional	 Christmas	 Songs	 and	
Carols.	 This	 beautiful	 concert	 will	 take	 place	 on	
Saturday,	 December	 16,	 2017	 at	 7:00pm	 at	 the	
Kirkpatrick	 Chapel	 at	 Rutgers	 University,	 New	
Brunswick.	 Donation	 of	 $50	 per	 ticket.	 Please,	
don’t	miss	this	wonderful	Christmas	Concert.	For	
tickets,	call	the	Church	Office	at:		856-665-1731.	
	

												NEA	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΙΕΡΑ	ΜΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	
	
													Η	ΙΕΡΑ	ΜΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ	ΣΤΟ	TWITTER!	
															
														Η	Ιερά	Μητρόπολις	Νέας	Ιερσέης	
														δημιούργησε	λογαριασμό	στο	Twitter,				
ώστε	 μέσω	 αυτής	 της	 δυνατότητος	 που	 	 μας	
παρέχει	 η	 σύγχρονη	 τεχνολογία,	 να	
ενημερωνόμαστε	 για	 όλες	 τις	 εκδηλώσεις	 και	
δραστηριότητες	 της	 Ιεράς	μας	Μητροπόλεως.	Ο	
λογαριασμός	είναι	#GOMetropolisNJ	

	
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΓΙΟΡΤΗ	&	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ	ΔΕΝΔΡΟΥ	ΙΕΡΑΣ	

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΑΣ	ΙΕΡΣΕΗΣ	
Ο	Σεβασμιώτατος	Μητροπολίτης	Νέας	Ιερσέης	κ.	
Ευάγγελος	 μας	 προσκαλεί	 στην	 ετήσια	
φωταγώγηση	 του	 Χριστουγεννιάτικου	 δέντρου	
την	 Κυριακή	 10	 Δεκεμβρίου,	 στις	 5.30	 μμ	 στην	
Έδρα	 της	 Ιεράς	Μητρόπολης	Ν.	 Ιερσέης,	 (215	 E.	
Grove	St.,	Westfield,	NJ).	
	
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΣΥΝΑΥΛΙΑ		
ΙΕΡΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΑΣ	ΙΕΡΣΕΗΣ	

Η	 Ιερά	 μας	 Μητρόπολις	 προσκαλεί	 όλους	 τους	
ευσεβείς	 Χριστιανούς	 στην	 ετήσια	
Χριστουγεννιάτικη	Συναυλία	με	επιλογές	από	το	
ορατόριο	 του	 Χέντελ	 «ΜΕΣΣΙΑΣ»	 και	
παραδοσιακά	 τραγούδια	 και	 κάλαντα.	 Η	
πανέμορφη	αυτή	Συναυλία	θα	πραγματοποιηθεί	
το	Σάββατο	16	Δεκεμβρίου,	στις	7	το	απόγευμα,	
στο	 Πανεπιστήμιο	 Rutgers	 στο	 New	 Brunswick.	
Το	 κόστος	 είναι	 $50	 και	 μπορείτε	 να	 καλέσετε	
στο	 Γραφείο	 της	 Εκκλησίας	 για	 εισιτήρια:	 856-
665-1731.	 Μην	 χάσετε	 την	 πανέμορφη	 αυτή	
χριστουγεννιάτικη	μουσική	βραδιά!	
	



SUNDAY,	DECEMBER	10,	2017	
10TH	SUNDAY	OF	LUKE	

***********	
ΤΟDAY’S	READINGS	

Epistle:	Ephes.	6:10-17….page	109	
Gospel:		Luke	13:10-17….page	109	

	

	
	
				

	
	
	

	

MEMORIAL	SERVICES	TODAY				
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																																		DEMETRIOS	LIATOS		(3	years)	
																																		IOANNIS	STYLIANOS	(5	years)																																				

The	congregation	is	requested	to	join	in	prayer		
the	families	of	the	deceased.	

	
MEMORIAL	SERVICES	NEXT	SUNDAY	

For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	
															EMMANUEL	MANOS	BASANTIS	(6	months)	
																												EMMANUEL	VARDAKAS				(3	years)	
																																														FRANK	COSTA		(10	years)	
Relatives	and	friends	are	invited	to	attend.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

HOLY	CONFESSION	
THURSDAY,	21	&		FRIDAY,	DECEMBER	22	

(Please	call	the	Church	office	at	856-665-1731	
to	arrange	an	appointment	with	Father)	

	

PARISH	COUNCIL	ELECTION	RESULTS	
The	 following	 members	 were	 elected	 by	 the	 Parish	
Community	 to	 serve	a	 two	year	 term	of	office	on	 the	
Parish	 Council	 of	 Saint	 Thomas:	 John	 Charalambidis,	
Anastasios	 Efstratiades,	 Nicholaos	 Gasparinatos,	 Ilias	
Iliadis,	 Efstathios	 Karadonis,	 Nick	 Kostiou,	 Thaddeus	
Pappas,	 Charles	 Sandilos.	 Congratulations!	 Have	 a	
blessed	service	in	the	ministry	of	our	Church!	

ΚΥΡΙΑΚΗ	10	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017	
10Η	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΛΟΥΚΑ	
***********	

ANΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Aπόστολος:	Εφεσ.	6:10-17…….σελ.	109	
Ευαγγέλιο:	Λουκά	13:10-17…….σελ.	109	

	

 
 
 
 
 
 

	

IΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Yπέρ	αναπαύσεως	των	ψυχών	των	αειμνήστων	

																																									ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΛΙΑΤΟΥ	(3	έτη)	
																																					ΙΩΑΝΝΟΥ		ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	(5	έτη)	

Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί		
μετά		των	οικογενειών	των	κεκοιμημένων.	

	

ΙΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΤΗΝ	ΕΡΧΟΜΕΝΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	

																				ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΑΝΟΥ	ΜΠΑΣΑΝΤΗ		(6	μήνες)		
																																								ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΒΑΡΔΑΚΑ					(3	έτη)	

																																								ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ	ΚΩΣΤΑ			(10	έτη)	
Συγγενείς	και	γνωστοί	προσκαλούνται.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΙΕΡΑ	ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ	
ΠΕΜΠΤΗ	21	&	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	
(Επικοινωνήστε	με	το	Γραφείο	856-665-1731		

για	ραντεβού	με	τον	π.	Χριστοφόρο)	
	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΚΛΟΓΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	
Τα	 ονόματα	 των	 νέων	 μελών	 του	 Κοινοτικού	 Συμβουλίου	
που	 εξελέγησαν	 για	 μία	 διετία	 είναι	 τα	 εξής:	 Νικόλαος	
Γασπαρινάτος,	Αναστάσιος	Ευστρατιάδης,	Ηλίας	Ηλιάδης,	
Ευστάθιος	 Καραντώνης,	 Νικόλαος	 Κωστίου,	 Θαδδαίος	
Παππάς,	Ευστράτιος	Σάνδιλος,	Ιωάννης	Χαραλαμπίδης.		

Συγχαρητήρια	και	καλή	και	ευλογημένη	θητεία!	
	

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.	

	

FRIDAY,	DECEMBER	22	(MORNING):					ST.	ANASTASIA		
Orthros…….8.45	AM				Divine	Liturgy…….9.45	AM	

FRIDAY,	DECEMBER	22	(EVENING)	6.00	-	8.30	PM	
ORTHROS,	GREAT	ROYAL	HOURS	OF	CHRISTMAS	

AND	HOLY	UNCTION	
*************	

SUNDAY,	DECEMBER	24	(CHRISTMAS	EVE)	
09:00-12:00	(morning)	-	ORTHROS	&	DIVINE	LITURGY		

*************	
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	

	
	
	
	

	

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.	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΡΩΙ):				ΑΓ.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ		
Όρθρος.....8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία......9.45	ΠΜ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	6	ΕΩΣ	8.30	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΟΡΘΡΟΣ,	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΩΝ	ΜΕΓΑΛΩΝ	&	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	

ΩΡΩΝ	ΤΩΝ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ		
ΚΑΙ	ΙΕΡΟ	ΕΥΧΕΛΑΙΟ	
**************	

ΚΥΡΙΑΚΗ	24	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	(ΠΑΡΑΜΟΝΗ)	
09.00-12.00	(πρωί)	-	ΟΡΘΡΟΣ	&	Θ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	

	

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	

	
	

	

DIVINE	LITURIES	OF	THE	WEEK	
TUESDAY,	DECEMBER	12:																ST.	SPYRIDON		
FRIDAY,	DECEMBER	15:																				ST.	ELEFTHERIOS	

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

ΘΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ	
ΤΡΙΤΗ	12	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:																				ΑΓΙΟΥ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ		
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	15	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:									ΑΓΙΟΥ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ			

Όρθρος.........8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία.............45	ΠΜ	
	

	



ANNUAL	CHRISTMAS	CARD	FOR	THE	PARISH	
Join	the	faithful	friends	of	the	parish	and	include	your	name	
on	the	annual	Christmas	card.	Besides	being	able	to	extend	
Christmas	greetings	to	all	your	friends	in	the	parish,	it	is	very	
convenient	 and	 much	 less	 costly.	 The	 proceeds	 of	 this	
project	 will	 be	 offered	 to	 the	 long	 list	 of	 charitable	 and	
benevolent	projects	of	our	Philoptochos.	Donation	is	$20.	

	
GIVE	POINSETTIAS	FOR	CHRISTMAS	

One	of	the	most	beautiful	traditions	is	the	decoration	of	the	
Altar	 area	 and	 the	 Church	 with	 poinsettias	 plants	 during	
Christmas.	 	 These	 plants	 at	 $10.00	 each,	may	 ber	 donated	
either	 in	memory	or	 in	honor	of	your	 loved	ones.	 	You	can	
contact	Mrs.	 Katerina	 Kokolis	 at	 856-795-3368	 if	 you	 have	
any	questions.	
	

ST.	IRENE	PHILOPTOCHOS	CHRISTMAS	DINNER	
The	 ladies	 of	 the	 St.	 Irene	 Philoptochos	 Society	 have	
planned	 their	Annual	 Christmas	Dinner	once	 again	 and	are	
promising	an	evening	of	fun	and	camaraderie	among	fellow	
members	 and	 friends!	 This	 year	 the	dinner	will	 be	held	on	
Tuesday,	 December	 12th	 at	 the	 	 Adelphia	 Restaurant	 in	
Deptford,	NJ.	Cost	is	$25.00		per	person	and	it	starts	at	6:30	
pm.	For	reservations	contact	Katerina	Kokolis	856.795.3368	
or	 Roula	 Criaris	 609.744.3365.	 All	 ladies	 are	 invited	 to	
attend!			

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.	
	

	

NEWS	FROM	OUR	YOUTH:	
	

“THANK	YOU”	FOR	ANOTHER	SUCCESSFUL	
‘KOULOURAKI	QUEEN	2017’	CONTEST	

Many	thanks	to	all	that	made	this	year's	"Koulouraki	Queen"	
a	 successful	 one	 and	 congratulations	 to	 our	 2017	
"Koulouraki	Queen	&	Princesses"	Mrs	Kelly	Papacristos	and	
her	two	daughters,	Sophia	and	Dina!	The	total	collected	was	
$1,078	and	please	know	that	every	cookie	purchased	as	well	
as	 baked	 good,	 will	 benefit	 research	 for	 Pediatric	 Cancer	
through	 the	 Non-Profit	 Organization	 "Cookies	 for	 Kids'	
Cancer".	 Our	 small	 contribution	 will	 be	 matched	 by	 the	
GLAD	 and	 OXO	 corporations!	 Many	 thanks	 to	 our	
chairperson	 Mrs.	 Olympia	 Anagnostou	 and	 the	 numerous	
volunteers	from	all	of	the	Youth	Ministries.	Special	thanks	to	
all	our	2017	Koulouraki	contestants	and	all	our	bakers!		
	

ANNUAL	SUNDAY	SCHOOL	CHRISTMAS	PAGEANT	ON	
SUNDAY,	DECEMBER	17TH	

Please	join	us	on	Sunday,	December	17th,	directly	after	the	
Divine	 Liturgy	 for	 the	 Annual	 Christmas	 Pageant.	 All	 our	
families	 are	 invited!	 This	 is	 an	 opportunity	 for	 us	 to	 join	
together	 as	 a	 family,	 young	 and	 old,	 to	 remember	 and	
experience	the	awesome	Nativity	of	our	Lord	and	our	God.	
Also,	 this	 is	 a	 wonderful	 opportunity	 for	 our	 child(ren)	 to	
participate	 and	 celebrate	 the	 true	 meaning	 of	 Christmas	
with	 all	 their	 St.	 Thomas	 friends	 and	 families.	 The	 last	
Christmas	 pageant	 practice	 is	 December	 10th	 and	 is	 a	
mandatory	dress	rehearsal.	

ΕΤΗΣΙΑ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΚΑΡΤΑ	ΤΗΣ	ΕΝΟΡΙΑΣ	
Καλείστε	 να	 λάβετε	 μέρος	 στην	 Χριστουγεννιάτικη	 Κάρτα	 της	
Ενορίας	μας	 για	 το	 2017.	Θα	 έχετε	 την	 ευκαιρία	 να	στείλετε	 τις	
Χριστουγεννιάτικες	 ευχές	 σας	 σε	 όλους	 τους	 φίλους	 και	
συγγενείς	 και	 με	 την	 συμμετοχή	 σας	 βοηθάτε	 το	φιλανθρωπικό	
έργο	της	Φιλοπτώχου.	Προσφορά	$20.		
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ	ΦΥΤΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ	
Ο	 Ιερός	 Ναός	 θα	 έχει	 ένα	 ξεχωριστό	 εορταστικό	 διάκοσμο	 με	
Χριστουγεννιάτικα	φυτά	κατά	 τις	 εορτάσιμες	ημέρες.	 	Μπορείτε	
να	βοηθήσετε	αγοράζοντας	μία	Χριστουγεννιάτικη	γλάστρα	προς	
$10,	 εις	 μνήμην	 προσφιλών	 σας	 ή	 προς	 τιμήν	 αγαπητών	 σας	
προσώπων.	 Για	 περισσότερες	 	 πληροφορίες	 τηλεφωνήστε	 στην	
κα	Κατερίνα	Κοκόλη	856-795-3368.	
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ	ΔΕΙΠΝΟ	ΤΗΣ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ		
Όπως	κάθε	χρόνο,	τα	μέλη	της	Φιλοπτώχου	Αδελφότητας	«Η	ΑΓΙΑ	
ΕΙΡΗΝΗ»	 έχουν	 προγραμματίσει	 το	 Χριστουγεννιάτικό	 τους	
δείπνο	και	υπόσχονται	μία	βραδιά	γεμάτη	κέφι	και	καλή	παρέα.	
Θα	 πραγματοποιηθεί	 την	 Τρίτη	 12	 Δεκεμβρίου	 στο	 Εστιατόριο	
“Adelphia”.	 H	 τιμή	 του	 εισιτηρίου	 είναι	 $25.00	 το	 άτομο	 και	 η	
ώρα	ενάρξεως	είναι	6:30	μμ.	Για	κρατήσεις	θέσεων	μπορείτε	να	
επικοινωνήσετε	 με	 τις	 κυρίες	 Κατερίνα	 Κοκόλη	 στον	 αριθμό	
856.795.3368	 ή	 Ρούλα	 Κριαρή	 στον	 αριθμό	 609.744-3365.		
Προσκαλούνται	όλες	οι	κυρίες	της	κοινότητας.	

	

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	ΓΙΑ	«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.	
	

	

ΝΕΑ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΝΕΟΛΑΙΑ	ΜΑΣ:	
	

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ	ΜΑΣ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ	
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	«KOULOURAKI	QUEEN	2017»	

Θερμές	 ευχαριστίες	 σε	 όλους	 όσοι	 συμμετείχαν	 στον	 φετινό	
διαγωνισμό	«Koulouraki	 Queen»		 και	 θερμά	 συγχαρητήριά	στις	
νικήτριες	 του	 «Koulouraki	 Queen	 2017»	 Κα	 Κέλλυ	 Παπαχρίστου	
και	 τις	 κόρες	 της,	 Σοφία	 και	 Κωνσταντίνα!	 Συγκεντρώσαμε	 το	
ποσό	 των	 $1,078,	 το	 οποίο	 θα	 σταλεί	 στην	 Οργάνωση	«Cookies	
for	 Kids'	 Cancer»	και	 με	 τη	 συμμετοχή	 των	 εταιρειών	 GLAD	 και	
OXO		το	συνολικό	προσφερόμενο	ποσό	θα	διπλασιαστεί!	Πολλές	
ευχαριστίες	 στην	 υπεύθυνη	 του	 διαγωνισμού	 Κα	 Ολυμπία	
Αναγνώστου,	 στους	 πολυάριθμους	 εθελοντές	 από	 τις	
Οργανώσεις	Νεολαίας	της	ενορίας	μας,	σε	όσους	διαγωνίστηκαν	
και	όλους	όσους	προσέφεραν	γλυκίσματα!		
	

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ	ΓΙΟΡΤΗ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΜΑΣ	-		
ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	

Την	 Κυριακή	 17	 Δεκεμβρίου,	 αμέσως	 μετά	 την	 Θεία	 Λειτουργία					
-εντός	 του	 Ναού-	 τα	 παιδιά	 του	 Κατηχητικού	 μας	 θα	 μας	
παρουσιάσουν	 ένα	 ωραίο	 χριστουγεννιάτικο	 πρόγραμμα.	
Προσκαλούνται	όλες	οι	οικογένειές	μας	και	σας	παρακαλούμε	να	
παραμείνετε	όλοι	στη	γιορτή	και	να	απολαύσετε	τα	παιδιά	μας!	
Επίσης,	 είναι	 μια	 θαυμάσια	 ευκαιρία	 για	 τα	 παιδιά	 μας	 να	
συμμετέχουν	 και	 να	 γιορτάσουν	 το	 αληθινό	 νόημα	 των	
Χριστουγέννων.	Η	 τελευταία	πρόβα	 είναι	 στις	 10	Δεκεμβρίου	 (η	
οποία	 είναι	 υποχρεωτική	 γιατί	 θα	 γίνει	 με	 τις	 ενδυμασίες	 της	
παράστασης).	
	



ANNUAL	PARISH	CHRISTMAS	TREE	LIGHTING	&	LUNCH	
WITH	SANTA!	-	SUNDAY,		DECEMBER	17	

The	St.	Thomas	Youth	Ministries	warmly	welcome	the	entire	
St.Thomas	 family	 on	Sunday,	 December	 17th,	after	 the	
Christmas	 pageant,	 to	 join	 us	 in	 the	 “Danielle	 Kousoulis”	
Greek	 Cultural	 Center,	 to	 sing	 a	 few	 carols	 and	 gather	
around	and	'light	up'	the	Christmas	tree	all	together	as	one	
family!	This	is	a	wonderful	opportunity	to	wish	each	other	a	
wonderful	 Christmas	 filled	 of	 love,	 joy	 and	 hope.	We	 also	
welcome	all	Children	and	their	Parents	to	Lunch	with	Santa!		
Immediately	 following	 the	 Christmas	 Tree	 Lighting.	 Meet	
Santa	 and	 enjoy	 food,	 Christmas	 crafts	 &	 more!	 For	
questions	 email	 saintthomashope@gmail.com.	 We	 HOPE	
you	may	JOY-n	us!	
	

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!			
	

	

DECEMBER	GOYA	EVENTS	YOU	WON'T	WANT	TO	MISS.....	
16		Metropolis	Christmas	choir	concert	at	Rutgers		
						University,	New	Brunswick	
22		Ice	Skating	with	Holy	Trinity	-	Wilmington,	DE		
23		Christmas	Caroling	Visitations	
28		NYC	Theater	Trip	–	St.	Nicholas	and	School	or	Rock	
29		Holiday	Dance	–	St.	George	-	Media,	PA	

	
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP:	GREEK	PASTRY	TRAYS	
The	Hellenic	Heritage	Dance	Group	will	be	taking	orders	for	
Greek	 Pastry	 Trays	 for	 the	 Christmas	 Holidays.	 The	 Pastry	
Trays	 are	 $30	 each	 and	 include	 4	 pieces	 of	 Baklava,	 4	
Melomakarona,	5	Kourabiedes,	4	Pasta	Flora,	6	Koulourakia	
and	7	Paximadia.	For	further	information	please	contact	Klio	
Kokolis	(856-428-3562),	 Marianthe	 Melissaratos	(856-234-
0531)	or	Kathy	Zografos	(856-857-0518).	

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.	
		

2018	CHURCH	CALENDARS	
The	 2018	 calendars	 will	 be	 mailed	 to	 all	 our	 parishioners	
before	 Christmas	 and	 we	 kindly	 thank	 Murray	 Paradee	
Funeral	Home	for	the	generous	sponsorship.	

	
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.	
		
	

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ	ΤΟΥ	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ	ΔΕΝΤΡΟΥ	ΚΑΙ	ΓΕΥΜΑ	
ΜΕ	ΤΟΝ	ΑΓΙΟ	ΒΑΣΙΛΗ	-	ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	

Η	 Οργανισμοί	 Νεολαίας	 του	 Αγίου	 Θωμά	 σας	 προσκαλούν	 την	
Κυριακή	 17	 Δεκεμβρίου,	 αμέσως	 μετά	 την	 χριστουγεννιάτικη	
γιορτή	 του	 κατηχητικού	 μας,	 στο	 Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	
«ΔΑΝΙΕΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ»,	 για	 την	 φωταγώγηση	 του	
χριστουγεννιάτικου	 δέντρου.	 Όλοι	 μαζί,	 σαν	 μια	 οικογένεια	 θα	
τραγουδήσουμε	 τα	 κάλαντα	 και	 θα	 χαρούμε	 την	 χαρά	 των	
Χριστουγέννων	 μαζί	 με	 τα	 παιδιά	 μας.	 Αμέσως	 μετά	 όλα	 τα	
παιδιά	αλλά	και	οι	γονείς	θα	έχουν	την	ευκαιρία	να	δουν	τον	Άγιο	
Βασίλη	 και	 να	 απολαύσουν	 το	 φαγητό	 και	 πολλά	 άλλα!	 Για	
ερωτήσεις	 και	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 το:	 saintthomas	
hope@gmail.com.		
	

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.	

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΤΗΣ	GOYA	ΤΟΝ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.....	
16		Χριστουγεννιάτικη	Συναυλία	στο	Πανεπιστήμιο	Rutgers,		
							New	Brunswick	
22		Παγοδρομίες	στο	Wilmington,	DE	
23		Κάλαντα	σε	γέροντες	και	ασθενείς	
28		Εκδρομή	στη	Νέα	Υόρκη	
29		Χορός	στο	Media,	PA	

	

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	
Ο	 Χορευτικός	 Όμιλος	 	 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ	 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	 δέχεται	 τις	
παραγγελίες	 σας	 για	 τις	 γιορτές.	 Κάθε	Δίσκος	με	 γλυκά	 κοστίζει	
$30	και	περιλαμβάνει	4	κομμάτια	μπακλαβά,	4	μελομακάρονα,	5	
κουραμπιέδες,	 4	 κομμ.	 πάστα	 φλώρα,	 6	 κουλουράκια	 και	 7	
παξιμάδια.	 	 Για	 παραγγελίες	 τηλεφωνείστε	 στις	 κυρίες:	 Κλειώ	
Κοκόλη	 856-428-3562,	 	Μαριάνθη	Μελισσαράτου	 856-234-0531	
ή	Κατερίνα	Ζωγράφου	856-857-0518.	

	
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.		
	

HMEΡΟΛΟΓΙΑ	ΝΕΟΥ	ΕΤΟΥΣ	2018	
Οι	 ενορίτες	 μας	 θα	 λάβουν	 ταχυδρομικώς	 τα	 ημερολόγια	 του	
νέου	 έτους	 πριν	 από	 τα	 Χριστούγεννα,	 ευγενή	 προσφορά	 του	
Γραφείου	Κηδειών	Murray	Paradee	Funeral	Home.	
	

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  3 ,  2 0 1 7 	
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	2,450																						CANDLE	COLLECTION:	$	782																																																					

TRAY	COLLECTION:	$	444	
	
	
	


