
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	 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	 donation,	
children	up	to	12	years	$20,	ages	13-21	years	
$35.	Tickets	at	the	door:	$55.	For	reservations	
contact:	 Karoline	 Kokolis	 at	 856-979-5296.	
Tickets	 will	 be	 sold	 on	 1/18	 during	 Greek	
School.	
	

METROPOLIS	CELEBRATION	OF	GREEK	
LETTERS:		

Τhe	 Metropolis	 Greek	 Letters	 Celebration	
2018	 will	 be	 held	 here	 at	 Saint	 Thomas	 on	
Sunday,	January	28,	2018,	at	4	pm.	Limited	
numbers	of	free	admission	tickets.	
	

	
STEWARDSHIP	2018	

We	 would	 like	 to	 thank	 all	 of	 our	
Parishioners	who	continuously	support	
our	 beloved	 Community	 in	 every	 way!	
We	kindly	ask	for	your	love	and	support	
for	the	New	Year	as	well!	Now	is	the	time	
to	provide	your	2018	pledge,	filled	with	
all	of	the	joy	of	the	New	Year.	
	
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.	
	

ΕΤΗΣΙΑ	ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	
ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΑΓΙΟΥ	ΘΩΜΑ:	ΣΑΒΒΑΤΟ	20	ΙΑΝ.		
Προσκαλείστε	 στην	 24η	 ετήσια	 χορο-
εσπερίδα	 του	 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	και	
$35	 για	 ηλικίες	 13-21.	 Παιδιά	 έως	 12	 ετών	
$20.		Είσοδος	δωρεάν	για	τους	μαθητές	μας.	
Για	 κρατήσεις	 τηλεφωνήστε:	 Κική	 Κοκόλη	
856-979-5296.	 Επίσης,	 εισιτήρια	 θα	
διανέμονται	στις	1/18	κατά	τη	διάρκεια	του	
ελληνικού	Σχολείου.	
	
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ	ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	

Ο	Εορτασμός	των	Τριών	Ιεραρχών	της	Ιεράς	
Μητροπόλεώς	μας	θα	πραγματοποιηθεί	εδώ	
στην	Ενορία	μας	την	Κυριακή	28	Ιανουαρίου	
2018,	 στις	 4	 μμ.	 Υπάρχει	 περιορισμένος	
αριθμός	εισιτηρίων.			

	
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2018		

Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	
μας,	 που	 με	 οποιοδήποτε	 τρόπο	
δείχνουν	 την	 στήριξή	 τους	 στην	
αγαπημένη	 μας	 ενορία.	 Αυτές	 τις	
ημέρες	 ευχόμαστε	 «καλή	 χρονιά!!!»	
και	μέσα	σ’	αυτό	το	εορταστικό	κλίμα	
σας	 παρακαλούμε	 να	 σκεφθείτε	
σοβαρά	 την	 οικονομική	 Συνεισφορά	
για	το	2018.	

Με	 πολύ	 αγάπη	 αναμένουμε	 την	
οικονομική	σας	βοήθεια	και	υποστή-
ριξη,	η	οποία	μέχρι	σήμερα		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	 ιστο-
σελίδας	 μας	 στο:	 www.goc-
stthomas.com.	

	

	

	



SUNDAY,	JANUARY	14,	2018	
LEAVETAKING	OF	THE	THEOFANY	

+	THE	HOLY	FATHERS	SLAIN	AT	SINAI	AND	RAITHO	
***********	
ΤΟDAY’S	READINGS	

Epistle:	Ephesians	4:7-13….page	155	
Gospel:	Matthew	4:12-17….page	156	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ALTAR	FLOWERS	TODAY	
…..are	 offered	 for	 the	 continued	 health	 of	 Anna	 and	 Eric	
Iakovos	Davidson	by	Mr.	&	Mrs.	Elias	Sarandoulias.	

ALTAR	CANDLE	
….is	offered	in	honor	of	the	Fathers	slain	at	Sinai	&	Raitho	by	
Mr.	&	Mrs.	George	Kappatos	&	family.	

ΜΕΜΟRIAL	SERVICE	TODAY	
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																																							VASILIKI	GIANNISI		(13		Years)	

PRAYER	SERVICE	TODAY	
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																															NIKOLAOS	FANOURGAKIS	(28		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	
																													MICHAEL	STAMATIADES	(2	Years)	

For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	
																												NICHOLAS	G.	PAPPAS			(6		Months)	
																											ARETI	LEVITHOPOULOU					(2	Years)																						

																											VASILIKI	CANAVOS					(6		Years)	
																												STAVROS	PAPPAS						(7		Years)	

																												SPIRIDON	MANTZAS							(9	Years)	
																												VASILIKI	CHUKAS								(9		Years)	

																												STAMATIA	PAPPAS						(17	Years)	
																												EVANGELOS	PAPPAS					(24	Years)		
															NIKOLAOS	LEVITHOPOULOS					(28	Years)	

For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	
																											GEORGIOS	ROMANOS				(9	Years)	

Relatives	and	friends	are	invited	to	attend.		
	
	

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	form	you	can	find	
on	our	website	and	submit	your	request	to	the	Office	856-
665-1731.	
	

ANNUAL	VASILOPITA	CELEBRATION	
The	 amount	 of	 $4,000	 has	 been	 collected	 at	 the	 annual	
cutting	of	the	Vasilopita.	This	contribution	will	be	sent	to	St.	
Basil	 Academy	 in	 Garrison,	 New	 York,	 our	 Archdiocesan	
Child	Care	Center.	Thank	you	for	your	generosity.	

ΚΥΡΙΑΚΗ	14	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	2018	
ΑΠΟΔΟΣΙΣ	ΕΟΡΤΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ	

+	ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ	ΠΑΤΕΡΩΝ	ΕΝ	ΣΙΝΑ	ΚΑΙ	ΡΑΪΘΩ	
***********	

ANΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Aπόστολος:	Εφεσίους	4:7-13…….σελ.	155	
Ευαγγέλιο:	Ματθ.	4:12-17…….σελ.	156	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AΝΘΗ	ΝΑΟΥ	
....προσφέρονται	 υπέρ	 υγείας	 Άννας	 και	 Ιακώβου	 Davidson	 από	
τους	γονείς	τους,	Ηλία	και	Βασιλεία	Σαραντούλια.	
	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
.....προσφέρεται	προς		τιμήν	των	Αββάδων	αναιρεθέντων	εν	Σινά	
και	Ραϊθώ.	

ΙΕΡΟ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ	ΣΗΜΕΡΑ	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	του	αειμνήστου	

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ		ΓΙΑΝΝΙΣΗ			(13	έτη)	
ΙΕΡΟ	ΤΡΙΣΑΓΙΟ	ΣΗΜΕΡΑ	

Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	του	αειμνήστου	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ	(28	έτη)	

Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί		
μετά	των	οικογενειών	των	κεκοιμημένων.	

	
ΙΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΤΗΝ	ΕΡΧΟΜΕΝΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	

Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	του	αειμνήστου	
																								ΜΙΧΑΗΛ	ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ		(2		έτη)		

Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	
																									ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Γ.	ΠΑΠΠΑ			(6	Μήνες)	
																		ΑΡΕΤΗΣ	ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΥ						(2	έτη)																									
																								ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΚΑΝΑΒΟΥ						(6	έτη)	

																									ΣΤΑΥΡΟΥ	ΠΑΠΠΑ						(7	έτη)	
																					ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	ΜΑΝΤΖΑ				(9	έτη)	

																					ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΤΣΟΥΚΑ					(9	έτη)	
																					ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ	ΠΑΠΠΑ			(17	έτη)	
																					ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΠΑΠΠΑ			(24	έτη)									

										ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΥ				(28	έτη)	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	του	αειμνήστου	

																			ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΡΩΜΑΝΟΥ			(9	έτη)	
Συγγενείς	και	γνωστοί	προσκαλούνται.	

	
	

ΑΓΙΑΣΜΟΣ	ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ	ΟΙΚΙΩΝ		
ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΟΡΤΗ	ΤΩΝ	ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ	

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

	
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ	

Το	ποσό	 των	$	4,000	συγκεντρώθηκε	στην	 τελετή	 της	κοπής	 της	
βασιλόπιτας	 της	 Ενορίας	 μας.	 Το	 χρηματικό	 αυτό	 ποσό	 θα	
προσφερθεί	 ως	 πρωτοχρονιάτικο	 δώρο	 για	 τα	 παιδιά	 του	
Ορφανοτροφείου	του	Αγ.	Βασιλείου	στη	Ν.Υόρκη.	Ευχαριστούμε	
για	τη	γενναιοδωρία	σας.	

	

LITURGICAL	SCHEDULE	OF	THE	WEEK	
Wednesday,	Jan.	17:	NO	DIVINE	LITURGY	AT	

ST.	THOMAS	
Father	Christoforos	will	be	serving	the	Divine	
Liturgy	at	the	St.	Anthony	Greek	Orthodox	

Church	in	Vineland,	NJ,	with	the	presence	of	His	
Eminence,	Metropolitan	Evangelos	of	New	

Jersey.	A	Great	Vespers	Service	will	be	held	at	
St.	Anthony’s	Church	on	Tuesday,	January	16	at	

7	pm.	We	are	all	invited!	
	

Thursday,	Jan.	18:	ST.	ATHANASIOS	&	CYRIL		
Orthros…….8:45	am		D.Liturgy…..09:45	am	

										
			

	
	
	
	
	

	
	

	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ	
Τετάρτη	17	Ιαν.:	ΔΕΝ	ΘΑ	ΤΕΛΕΣΤΕΙ	ΘΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	

ΣΤΟΝ	ΑΓΙΟ	ΘΩΜΑ.	
Ο	π.	Χριστοφόρος	θα	βρίσκεται	στην	Ενορία	του	Αγίου	
Αντωνίου	στο	Vineland,	NJ,	όπου	θα	συνιερουργήσει	

μετά	του	Σεβασμιωτάτου	Μητροπολίτου	μας	
κ.κ.Ευαγγέλου	κατά	την	Πανήγυρη	της		γειτονικής	
Ενορίας	του	Αγίου	Αντωνίου.	Την	παραμονή	της	

εορτής	θα	τελεστεί	Μέγας	Εσπερινός	στον	Ιερό	Ναό	
Αγ.	Αντωνίου	Vineland	στις	7	το	απόγευμα.	Όλοι	οι	

Ενορίτες	μας	είναι	προσκεκλημένοι.	
	

Πέμπτη	18	Ιαν.	ΑΓΙΩΝ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	&	ΚΥΡΙΛΛΟΥ		
Όρθρος……	8.45	πμ		Θ.	Λειτουργία……9.45	πμ	

	
	

	



	
ST.	IRENE	LADIES	PHILOPTOCHOS	SOCIETY	NEWS:	

~	“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!	 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!	
	

~	“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!'	

	
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”.		
	

VOLUNTEER	AT	THE	CHERRY	HILL	FOOD	PANTRY	–	
FEBRUARY	2018	DATES:	

Continuing	 our	 voluntary	 commitment	with	 the	 Cherry	Hill	
Food	 Pantry,	 the	 non-profit	 organization,	 that	 currently	
serves	850	families	in	the	area,	we	have	been	invited	to	join	
the	 team	of	 volunteers	 on	Tuesdays	 02/13	 and	 02/20,	 and	
Thursdays	02/15	and	02/22.	The	time	frame	on	Tuesdays	is	
5:00-8:00	pm	and	on	Thursdays	10:00	am	to	1:00	pm.		
The	Pantry	is	located	at	1463	Brace	Road,	in	Cherry	Hill.	We	
need	12	volunteers	for	these	dates	to	help	stack	food	items	
on	 the	 shelves	 and	 assist	 “shoppers”	 with	 their	 shopping	
needs.	Anyone	over	14	years	of	age	can	participate	and	help	
people	 in	 need;	 men	 and	 women,	 GOYANs,	 Greek	 and	
Sunday	school	families!	Please,	let	us	know	if	you	would	like	
to	 help!	 For	 questions	 and	 to	 volunteer	 you	 can	 contact	
Marina	 Shook	 at	856.489.7723		 or	 Rania	 Pappas	
at	856.316.8914.	 You	 can	 also	 fill	 in	 the	 online	 form	 and	
return	it	to	the	church	office,	ATTN:	St.	Irene	Philoptochos.	
	

	ST.	THOMAS	MATURITY	CLUB	MEETING:	SAT.	JAN.	27	
All	members	are	invited	to	attend	this	meeting	on	Saturday,	
January	27,	 2018,	 at	 1	pm	at	 the	 “Diamond	Diner”,	Rt.	 38.	
Donation:	$16.	 	Any	questions,	please	call	Mr.	 	 Jerry	Hanos	
856-988-9161.	
	
ST.	THOMAS	JOY	UPCOMING	EVENTS:	
FRIDAY,	JANUARY	19,	2018:	“FAMILY	BOWLING	EVENING	&	

VASILOPITA”	
	We	 invite	 all	 St.	 Thomas	 families	 to	 JΟΥ-n	 us	 on	 Friday,	
January	 19th,	 7-9	 pm,	 for	 a	 family	 bowling	 fun	 evening	 at	
“The	Big	Event”	(1536	N.	Kings	(Rte	41)	Highway,	Cherry	Hill	
NJ	 08034)	 to	 celebrate	 the	 new	 year	 2018	 all	 together!	
Admission	 with	 pizza,	 snacks	 and	 Vasilopita	 is	 $15	 per	
bowler	and	$10	per	non-bowler!	Not	only	is	this	an	evening	
of	 fun,	but	 it	 is	also	another	excellent	opportunity	 to	meet	
and	bond	as	a	community.	For	questions	or	to	RSVP,	please	
contact	our	JOY	Advisors	at	St.ThomasJOY@gmail.com.		

	
ΝΕΑ	ΤΗΣ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ	«ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ»	

~	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!	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!		
	

~	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.	
	

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».		
	

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΤΗΝ	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
	ΤΟΥ	ΤΣΕΡΡΥ	ΧΙΛΛ	–	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	2018	

Συνεχίζοντας	 την	 εθελοντική	 μας	 δέσμευσή	 με	 τη	 	μη-
κερδοσκοπική	οργάνωση	Cherry	Hill	Food	Pantry,	 που	εξυπηρετεί	
σήμερα	850	οικογένειες	στην	περιοχή	μας,	έχουμε	προσκληθεί	να	
συμμετάσχουμε	 στην	 ομάδα	 εθελοντών	 τις	Τρίτες	 13/02	 και	
20/02	και	τις	Πέμπτες	15/02	και	22/02.	Το	χρονικό	πλαίσιο	για	τις	
Τρίτες	είναι	5-8	μ.μ.	και	τις	Πέμπτες	10	π.μ.	με	1	μμ.	Το	Cherry	Hill	
Food	 Pantry	βρίσκεται	στην	διεύθυνση	1463BraceRoadστο	Cherry	
Hill.	 	 Χρειαζόμαστε	 12	 εθελοντές	 για	 αυτές	 τις	 ημερομηνίες	 οι	
οποίοι	 θα	 φροντίσουν	 για	 την	 τοποθέτηση	 των	 τροφίμων	 στα	
ράφια	και	επίσης	θα	βοηθήσουν	τους	"αγοραστές"	με	τα	ψώνια	
τους.	Οποιοσδήποτε	άνω	των	14	ετών	μπορεί	να	συμμετάσχει	και	
να	 βοηθήσει	 τους	 ανθρώπους	 που	 έχουν	 ανάγκη	 -	 άνδρες	 και	
γυναίκες,	μέλη	της	νεολαίας	GOYA,	οικογένειες	του	Ελληνικού	και	
του	 Κατηχητικού	 Σχολείου!	 Μπορείτε	 να	 επικοινωνήσετε	 με	 τις	
κυρίες	 Μαρίνα	 Shook	 στο	856.489.7723	ή	 Ράνια	 Παππά	
στο	856.316.8914.	Μπορείτε	επίσης	να	συμπληρώσετε	τo	έντυπο	
που	 θα	 βρείτε	 ηλεκτρονικά	 και	 να	 το	 επιστρέψετε	 στο	 γραφείο	
της	εκκλησίας,	ΥΠΟΨΗ:	Αγία	Ειρήνη	Φιλοπτώχος.	
	
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	ΑΓ.	ΘΩΜΑ:ΣΑΒΒ.	27	ΙΑΝ.		
Τακτικά	και	νέα	μέλη	προσκαλούνται	το	Σάββατο	27	Ιανουαρίου	
2018	και	ώρα	1	μμ	στο	“Diamond	Diner”,	Rt.	38.	Προσφορά	$16.		
Για	τυχόν	ερωτήσεις	τηλεφωνήσατε	στο	κ.	Χάνο	856-988-9161.	
	
	ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	JOY	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	2018:			
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	«ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ	&	ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ»	

	Όλες	 οι	 οικογένειες	της	 κοινότητας	 μας	 προσκαλούνται	 στην	
πρώτη	 εκδήλωση	 του	 2018	 	«Μπόουλινγκ	 &	 Βασιλόπιτα»	 την	
Παρασκευή	 19	 Ιανουαρίου,	 7-9	 μμ,	 στην	 Αίθουσα	 «The	 Big	
Event»	 που	 βρίσκεται	 στην	 διεύθυνση	 1536	 N.	Kings		
(Rt.	41)	Highway,	Cherry	 Hill	 NJ	08034.	 Η	 τιμή	 εισόδου	 είναι	 $15	
για	όσους	θέλουν	να	παίξουν	Μπόουλινγκ	και	$10	για	όσους	δε	
θέλουν.	Η	τιμή	περιλαμβάνει	πίτσα,	αναψυκτικά	και	Βασιλόπιτα.	
Μια	βραδιά	γεμάτη	διασκέδαση	κι	επίσης	μια	ακόμα	εξαιρετική	
ευκαιρία	να	συναντηθούμε	όλοι	μαζί	και	να	διασκεδάσουμε	μαζί	
με	 τα	 παιδιά	 μας.	 Για	 δηλώσεις	 συμμετοχής	μπορείτε	 να	
επικοινωνήσετε	 με	 τις	 Συμβούλους	 Νεολαίας	 στην	 διεύθυνση:	
		St.ThomasJOY@gmail.com.		



GODPARENTS'	SUNDAY	&	BRUNCH:	
Once	 again,	 St.	 Thomas	 J.O.Y.	 is	 hosting	 the	
"Godparents'	Sunday	&	 Community	 Brunch"	 on	 Sunday,	
February	4th.	Our	St.	Thomas	Youth	is	encouraged	to	invite	
their	Godparents	to	 share	 this	 special	day!	 Pappoudes,	
Yiayiades,	Uncles,	Aunts	&	Cousins	are	welcomed	to	join	us	
if	 a	 Godparent	 cannot	 attend!	 Community	 Brunch	 will	
follow,	immediately	after	the	Divine	Liturgy	and	the	Sunday	
School	 Classes	 at	 the	 "Danielle	 Kousoulis"	 Greek	 Cultural	
Center.	 Suggested	 donations	 are	 $10.00	 per	 person	 and	
$5.00	 for	children	aged	5	and	under.	For	more	 information	
&	to	RSVP,	please	contact:	st.thomasjoy@gmail.com.	
 
SUNDAY	SCHOOL	NEWS:	

JOURNEY	THROUGH	TRIODION	&	LENT	WITH	YOUR	
PASCHA	PASSPORT!	

Once	again	this	year,	our	“Tot	and	Me”	through	12th	Grade	
classes	 along	 with	 their	 parents,	 have	 a	 wonderful	
opportunity	to	participate	 in	the	“Journey	through	Triodion	
&	 Lent”	 in	 a	 unique	 way	 via	 the	 “Pascha	 Passport”.	 The	
Pascha	 Passport	 is	 intended	 to	 be	 used	 as	 a	 means	 of	
enrichment	and	education	on	your	journey	through	Triodion	
(the	three	weeks	before	Lent),	the	Great	&	Holy	Lent	up	to	
Pascha.	 Much	 like	 a	 real	 passport,	 it	 has	 many	 different	
spaces	 for	 stamps;	 however,	 the	 stamps	 that	 go	 in	 this	
passport	 are	 of	 beautiful	 icons	 that	 correspond	 to	 each	
destination	 in	 the	 Pascha	 Passport.	 These	 passport	 stamps	
are	received	at	each	of	the	various	services	of	the	Triodion,	
Lent,	Holy	Week,	and	“Special	Destinations”.	The	beginning	
of	 the	 passport	 has	 a	 place	 for	 the	 pilgrim	 to	 write	 their	
personal	 information	 and	 to	 sign	 a	 declaration	 of	 their	
intent	as	they	embark	on	their	 journey	through	Lent	to	the	
final	 destination	 of	 Great	 and	 Holy	 Pascha.	 The	 Pascha	
Passport	 includes	 succinct	explanations	of	each	destination	
intended	 to	 help	 pilgrims	 of	 all	 ages,	 traditions,	 and	
backgrounds	 better	 understand	 and	 participate	 in	 the	
beautiful	 and	 humbling	 journey	 to	 Pascha.	 Stop	 by	 the	
Sunday	 school	 office	 to	 receive	 your	 “Passport”	 and	 start	
your	journey	today!	Good	Strength	to	All!	

		
PARISH	“ST.	JOHN	ORATORICAL	FESTIVAL”	-	FRIDAY,	

FEBRUARY	23,	2018	
Each	 year	 all	 the	 youth	 of	 our	 parish	 are	 invited	 to	
participate	 in	 the	 annual	St.	 John	 Chrysostom	 Oratorical	
Festival.	This	is	a	National	program	that	leads	to	scholarship	
opportunities	and	personal	growth	for	your	children	for	any	
future	 endeavor	 they	 may	 follow.	 Public	 Speaking	 is	
essential	 today	 and	 what	 better	 way	 than	 presenting	 and	
learning	with	our	St.	Thomas	family	who	always	encourages	
and	 supports	 our	 children!	The	 topics	 for	 our	 7th	 -	 12th	
grade	are	 very	 contemporary.	 See	 the	 list	 in	 the	 link	
provided	 and	 select	 one	 to	 research	 and	 speak	 to.	 2018	
Topics:	www.goarch.org/-/2018-st-john-chrysostom-oratori	
cal-festival-topics	
There	 is	 also	 a	 3rd	 -	 6th	 grade	 program	that	 is	 only	 at	 the	
parish	level,	but	is	geared	towards	helping	younger	children	
learn	more	 about	 their	 faith	 and	 begin	 to	 gain	 confidence	
speaking	 in	 front	 of	 an	 audience.	 The	 younger	 grades	 will	
speak	 on	“Helping	 Hands-Helping	 Hearts”	and	 will	 also	
present	on	the	same	day	as	the	older	students	of	our	parish	
as	well	 as	provide	any	drawings	 they	may	want	 to	present	
on	this	topic.	The	parish	Oratorical	Festival	will	be	held	on	
Friday,	 February	 23rd	 after	 the	 Service	 of	 the	 First	
Salutations	 to	 the	 Theotokos	 and	 we	 pray	 all	 3rd	 -	 12th	
grade	 students	will	 participate.	 For	any	 inquiries	about	 the	
program	 please	 contact	 the	 Sunday	 school	 office	
at:saintthomassundayschool@gmail.com	
	

ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΩΝ	ΠΑΙΔΙΩΝ	ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ	ΤΟΥΣ	&	ΠΡΟΓΕΥΜΑ!	
Για	 άλλη	 μια	 χρονιά,	 τα	 μέλη	 της	 μικρής	
Νεολαίας	JOY	ενθαρρύνουν	 όλα	 τα	 παιδιά	 και	 νεαρά	 μέλη	 της	
ενορίας	μας	να	προσκαλέσουν	και	να	 τιμήσουν	 τους	αναδόχους	
τους,	 σε	 μια	 ημέρα	 αφιερωμένη	 σε	 αυτούς	 την	 Κυριακή	 4	
Φεβρουαρίου.	Όλες	οι	οικογένειές	μας	μπορούν	να	συμμετέχουν	
και	να	προσκαλέσουν	τους	δικούς	τους	αναδόχους	 (νονούς)	στη	
Θεία	 Λειτουργία!	 Παππούδες,	 Γιαγιάδες,	 Θείοι,	 Θείες	 &	
Εξάδελφοι/ες	 προσκαλούνται	 επίσης	 αν	 κάποιος	 Ανάδοχος	 δε	
μπορεί	να	συμμετέχει!	Αμέσως	μετά	την	Θεία	Λειτουργία	και	το	
Κατηχητικό	 Σχολείο,	 θα	 ακολουθήσει	 Εορταστικό	Πρόγευμα	 στο	
Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	 «ΔΑΝΙΕΛΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ».	
Προτεινόμενες	 δωρεές:	 $10.00	 το	 άτομο	 και	 $5.00	 για	 παιδιά	
ηλικίας	5	ετών	και	κάτω.	Για	πληροφορίες	και	κρατήσεις	θέσεων,	
επικοινωνήστε	με	τη	νεολαία	JOY	στο	St.ThomasJOY@gmail.com.	

	
ΝΕΑ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ:	
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ	ΓΙΑ	ΤΟ	«ΤΑΞΙΔΙ	ΣΤΟ	ΤΡΙΩΔΙΟΝ	&	ΤΟ	ΠΑΣΧΑ	ΜΕΣΑ	

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΜΕΓΑΛΗ	ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»!	
Και	 πάλι	 φέτος,	 όλα	 τα	 παιδιά	 του	 Κατηχητικού	 μας,	 από	
Προνηπιακή	 μέχρι	 και	 12η	Τάξη,	 θα	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	
λάβουν	 μέρος	 στο	 «Ταξίδι	 προς	 το	 Πάσχα»,	 λαμβάνοντας	 τα	
«διαβατήριά»	 τους!	 Το	 «Διαβατήριο	 του	Πάσχα»	 έχει	 σκοπό	 να	
προετοιμάσει	 και	 να	 κατευθύνει	 τα	 παιδιά	 μας	 ώστε	 να	
καταλάβουν	 την	 έννοια	 του	 Τριωδίου	 και	 της	 Μεγάλης	
Τεσσαρακοστής	 και	 να	 προετοιμαστούν	 για	 τις	 άγιες	 αυτές	
ημέρες	μέχρι	την	Κυριακή	του	Πάσχα.	Κάθε	Κυριακή	και	σε	κάθε	
εορτή	θα	«σφραγίζεται»	 το	 διαβατήριό	 τους	με	ωραίες	 εικόνες,	
ώστε	τα	παιδιά	μας	να	νιώσουν	αυτήν	την	ωραία	αναμονή	μέχρι	
την	 μεγάλη	 εορτή.	 Στην	 αρχή	 του	 διαβατηρίου	 τους,	 τα	 παιδιά	
μπορούν	 να	 γράψουν	 τα	 προσωπικά	 τους	 στοιχεία	 και	 να	
υπογράψουν	μια	δήλωση	ότι	επιθυμούν	να	συμμετέχουν	σε	αυτό	
το	 ταξίδι	 προς	 το	 Άγιο	 Πάσχα	 μέσα	 στην	 Εκκλησία!	 Το	
«Διαβατήριο»	περιλαμβάνει	περιληπτικά	την	ερμηνεία	του	κάθε	
εορταστικού	 σταθμού	 της	 Μ.	 Σαρακοστής	 με	 σκοπό	 την	
κατανόηση	όλων	όσων	συμβαίνουν	αυτήν	την	περίοδο	μέσα	στην	
Εκκλησία	μας.	Παρακαλούμε	πολύ	τους	γονείς	να	προμηθευτείτε	
ένα	 «διαβατήριο»	 για	 τα	 παιδιά	 σας	 από	 το	 Γραφείο	 του	
Κατηχητικού	μας	και	να	αρχίσουμε	όλοι	μαζί	το	ταξίδι	αυτό.	Καλή	
δύναμη!	
	

ΕΤΗΣΙΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ	«ΑΓ.	ΙΩΑΝΝΗΣ	
	Ο	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»	-	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	2018	

Κάθε	 χρόνο,	 οι	 μαθητές	 μας	 καλούνται	 να	 συμμετάσχουν	
στον	Ετήσιο	 Διαγωνισμό	 Ρητορικής	 «Άγιος	 Ιωάννης	 ο	
Χρυσόστομος».	Ο	 διαγωνισμός	 αυτός	 είναι	 ένα	 εθνικό	
πρόγραμμα	 που	 δίνει	 στους	 συμμετέχοντες	 την	 δυνατότητα	
υποτροφιών	 και	 την	 προσωπική	 ανάπτυξη	 τους	 σε	
οποιαδήποτε	 μελλοντική	 προσπάθεια	 που	 μπορεί	 να	
ακολουθήσει.	 Οι	 Κατηχητές	 μας	 θα	 μοιραστούν	 αυτά	 τα	
θέματα	 με	 τα	 παιδιά	 μας.	 Αυτά	 είναι	 σύγχρονα	 θέματα	 του	
σήμερα	και	ένας	πολύ	καλός	τρόπος	για	να	μάθουν	τα	παιδιά	
μας	 	να	 εκφράζονται	 με	 εμπιστοσύνη	 για	 την	 πίστη	 τους	
μπροστά	 στο	 κοινό.	Μπορείτε	 να	 βρείτε	 τα	 θέματα	 του	 2018	
στο:	 www.goarch.org/-/2018-st-john-chrysostom-oratorical-
festival-topics.		
Στον	 ίδιο	 Διαγωνισμό	 υπάρχει	 ένα	πρόγραμμα	 για	 μαθητές	
3ης	-	 6ης	τάξης	που	 είναι	 μόνο	 σε	 ενοριακό	 επίπεδο,	 και	 έχει	
σαν	 στόχο	 να	 προσανατολίσει	 τα	 παιδιά	 αυτών	 των	 ηλικιών	
προς	την	κατεύθυνση	αυτή,	τα	βοηθά	να	μάθουν	περισσότερα	
για	 την	 πίστη	 τους	 και	 επίσης	 τους	 δίνει	 την	 δυνατότητα	 να	
αρχίσουν	να	κερδίζουν	την	εμπιστοσύνη	μιλώντας	μπροστά	σε	
ένα	 ακροατήριο.	 	Ο	Διαγωνισμός	 Ρητορικής	 θα	 πραγμα-
τοποιηθεί	 την	 Παρασκευή	 	23	 Φεβρουαρίου	 2018	 αμέσως	
μετά	 την	Ακολουθία	 των	Πρώτων	Χαιρετισμών	 της	Θεοτόκου.	
Για	πληροφορίες:	saintthomassundayschool@gmail.com	
	

S U N D A Y ,  J A N U A R Y  7 ,  2 0 1 8  
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	12,560										CANDLE	COLLECTION:	$	742																																																				

TRAY	COLLECTION:	$	409	
	
	
	


