
ICARIAN	DINNER	DANCE:	SATURDAY,	
FEBRUARY	17		

Join	us	once	again	for	the	annual	Icarian	Dinner	
Dance,	 on	 February	 17,	 2018,	 at	 the	 “Danielle	
Kousoulis”	 Greek	 Cultural	 Center.	 The	 Dance	
starts	 at	 7	 pm,	 with	 Dinner	 at	 8	 pm,	 and	 the	
Dance	will	continue	to	the	morning	hours!	$50	
a	 ticket	 and	 $25	 for	 children	 under	 12.	 Kindly	
contact	Theologos	Horiates	at	856-366-3830	or	
George	 G.	 Horiates	 at	 856-986-8972.	 Fun	 and	
glenti	 for	 all!	 Don’t	 miss	 the	 largest	 Dance	 of	
the	year!	
	

“KALI	PAREA”	LUNCHEON:	SAT.	FEB.		24	
All	members	 of	 the	 “Kali	 Parea”	 are	 invited	 to	
the	 upcoming	 Lenten	 Luncheon	 on	 Saturday,	
February	 24,	 at	 1:00	 pm	 at	 the	 Adelphia’s	
Restaurant.	 Cost:	 $16.	 For	 information	 please	
call	Mr.	Jerry	Hanos	856-988-9161.	

	
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.	

	
	
	
	
	
	
	

ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟΣ	ΧΟΡΟΣ	2018:	ΣΑΒΒΑΤΟ	17	ΦΕΒ.	
Όπως	 κάθε	 χρόνο,	 έτσι	 και	 φέτος	 θα	
πραγματοποιηθεί	 ο	 ετήσιος	 Χορός	 των	
Ικαριωτών,	το	Σάββατο	17	Φεβρουαρίου	2018.	
Αρχίζει	στις	7	μμ,	ενώ	το	Δείπνο	στις	8	μμ.	και	
θα	φτάσει	μέχρι	το	πρωί!	Το	εισιτήριο	είναι	$50	
για	 ενήλικες	 και	 $25	 για	 παιδιά	 κάτω	 των	 12	
ετών.	Κρατήσεις:	Θεολόγος	Χωριάτης	856-366-
3830	 ή	 Γιώργος	 Χωριάτης	 856-986-8972.	 Μην	
χάσετε	τον	μεγαλύτερο	Χορό	της	χρονιάς!	

	
	ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ	ΓΕΥΜΑ	«ΚΑΛΗΣ	ΠΑΡΕΑΣ»	24	

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	
Όλα	 τα	 μέλη	 της	 «Καλής	 Παρέας»	
προσκαλούνται	 σε	 γεύμα	 το	 Σάββατο	 24	
Φεβρουαρίου,	 1μμ	 στο	 Εστιατόριο	 Adelphia.	
Tιμή	 $16.	 Για	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	
τον	κ.	Χάνο	856-988-9161.	
	

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	 Συνεισφορά	
σας	για	το	2018.	
Με	 πολύ	 αγάπη	 αναμένουμε	 την	
οικονομική	 σας	 βοήθεια	 και	
υποστήριξη,	 η	 οποία	 μέχρι	 σήμερα		
έκανε	 τον	 Άγιο	 Θωμά	 μία	 δυνατή	
και	 ζωντανή	 Ελληνορθόδοξη	
Κοινότητα.	Για	πληροφορίες	επικοι-
νωνήστε	 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 ,  F E E B R U A R Y  4 ,  2 0 1 8  
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	8,450						CANDLE	COLLECTION:	$1,014																																																					

TRAY	COLLECTION:	$	560	
	



SUNDAY,	FEBRUARY	11,	2018	
JUDGMENT	(MEATFARE)	SUNDAY		

					*******************		
TODAY’S	READINGS	

Epistle:	First	Letter	to	Corinthians	8:8-13;	9:1-2	…page132					
Gospel:	Matthew	25:31-46……..page	133	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

ALTAR	CANDLE	
…….is	 offered	 in	 loving	 memory	 of	 Ioannis	 and	 Eftehia	
Paleologou	by	Mr.	&	Mrs.	Elias	Sarandoulias.	

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

																					PETER	AND	EVELYN	SAHHAR	(1	Year)	
	

ANNUAL	SPAGHETTI	LUNCHEON	TODAY	SUNDAY,		FEB.	11	
The	St.	Thomas	Maturity	Club	will	be	hosting	a	Community	
Luncheon	 following	 Church	 Services	 on	 Sunday,	 Feb.	 11.	
Everyone	is	invited	to	come	to	the	Danielle	Kousoulis	Greek	
Cultural	 Center	 and	 support	 this	 event.	 Menu:	 Spaghetti	
with	ground	beef,	salad,	roll	and	butter,	dessert	and	coffee.	
Cost:	 $12	 for	 adults	 and	 $7	 for	 children.	 The	 Hellenic	
Heritage	Dance	Group	will	 entertain	 you	with	Greek	Mardi	
Gras	Dances.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ST.	IRENE	LADIES	PHILOPTOCHOS	SOCIETY	NEWS:	
~	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!'.	Donation	is	$25	and	
all	proceeds	to	benefit	various	Philoptochos	charities.	
	

ΚΥΡΙΑΚΗ	11	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	2018	
ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΗΣ	ΚΡΙΣΕΩΣ	(ΑΠΟΚΡΕΩ)	

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

ΤΑ	ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Απόστολος:	Προς	Κορινθίους	Α΄	8:8-13;	9:1-2….σελ.		132	

Ευαγγέλιον:	Ματθ.	25:31-46……σελ.	133	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
.......προσφέρεται	 εις	 μνήμη	 των	 αειμνήστων	 Ιωάννου	 και	
Ευτυχίας	Παλαιολόγου	από		κο	&	κα	Ηλία	Σαραντούλια.	

ΙΕΡΟ	ΤΡΙΣΑΓΙΟ	ΣΗΜΕΡΑ	
Υπέρ	αναπαύσεως	των	ψυχών	των	αειμνήστων	

PETER	AND	EVELYN	SAHHAR	(1	Year)	
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΓΕΥΜΑ	ΣΗΜΕΡΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ	11	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	

Ο	Σύλλογος	Ηλικιωμένων	Αγίου	Θωμά	προσκαλεί	την	Ενορία	στο	
ετήσιο	 γεύμα	 που	 θα	 πραγματοποιηθεί	 σήμερα	 Κυριακή	 11	
Φεβρουαρίου	 μετά	 το	 πέρας	 της	 Θείας	 Λειτουργίας.	 Το	 γεύμα	
είναι	 μακαρονάδα	 με	 	 κιμά,	 σαλάτα,	 αναψυκτικά	 και	 γλύκισμα	
προς	 $12	 για	μεγάλους	 και	 $7	 για	παιδιά.	Ο	Χορευτικός	Όμιλος	
«Ελληνική	 Κληρονομιά»	 θα	 παρουσιάσει	 αυθεντικούς	
αποκριάτικους	χορούς.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
ΝΕΑ	ΤΗΣ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ	«ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ»	
~	 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.	 Τιμή	
συμμετοχής	$25	για	την	ενίσχυση	του	φιλανθρωπικού	μας	
έργου.	
	

DIVINE	LITURGY	OF	THE	WEEK		
Saturday,	Feb.	17:	SECOND	SATURDAY	OF	SOULS	
Orthros…….8:45	am		Divine	Liturgy…..9:45	am	

	

We	will	offer	special	prayers	for	our	beloved	deceased	
of	our	parish	and	elsewhere.	 It	 is	a	 tradition	that	you	
prepare	 a	 dish	 of	 boiled	 wheat	 (kollyva),	 symbol	 of	
eternal	 life,	 and	 bring	 it	 to	 the	 Church	 with	 a	 list	 of	
names	 of	 the	 deceased.	 Also,	 you	 can	 arrange	 with	
Father	Christoforos,	if	you	would	like	to	have	a	special	
prayer	at	the	cemetery.		

(Next	Saturdays	of	Souls	2/24)	
	

										
			

	
	
	
	
	

	
	

	

ΘΕΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ		
Σάββατο	17	Φεβρ.:	ΔΕΥΤΕΡΟ	ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ		

Όρθρος……	8.45	πμ		Θ.	Λειτουργία……9.45	πμ	
	

Θα	 τελεστούν	 ιερά	 μνημόσυνα	 για	 την	 ανάπαυση	 των	
κεκοιμημένων	αδελφών,	συγγενών	και	φίλων	της	ενορίας	
μας	 και	 απανταχού.	 Υπάρχει	 η	 παράδοση	 να	 φέρνουμε	
κόλλυβα	στην	Θ.	Λειτουργία,	 που	συμβολίζει	 τον	θάνατο	
και	 την	 ανάσταση	 των	 νεκρών,	 μαζί	 με	 τα	 ονόματα	 των	
κεκοιμημένων.	 Επίσης	 κατόπιν	 συνεννόησης	 με	 τον	 π.	
Χριστοφόρο,	θα	τελεστούν	Τρισάγια	στο	Κοιμητήριο.	

(Επόμενο	Ψυχοσσάβατο	24	Φεβρουαρίου)	
	

	

GREAT	LENT	BEGINS	MONDAY,	FEB.	19	
Beginning	 Monday,	 February	 19	 (Pure	 Monday),	
Great	 Compline	 Services	 will	 be	 conducted	 every	
Monday	evening	at	6:30	pm	and	Bible	Study	Lecture	
will	 follow	 and	 continue	 until	 Monday,	 March	 26,	
2018.	 Don’t	 miss	 the	 boat	 as	 we	 embark	 on	 our	
Lenten	 journey	 for	an	open	and	 interesting	dialogue	
with	Fr.	Christoforos.	After	the	Compline,	a	Pot	Luck	
dinner	and	discussion	will	follow.	
	

SCHEDULE	OF	THE	PRE-SANCTIFIED	DIVINE	LITURGY	
WEDNESDAY,	FEBR.	21																							7	PM		(EVENING)	
WEDNESDAY,	FEBR.	28															9.30	AM		(MORNING)	
WEDNESDAY,	MARCH	7																					7	PM		(EVENING)	
WEDNESDAY,	MARCH	14											9.30	AM		(MORNING)	
WEDNESDAY,	MARCH	21																			7	PM		(EVENING)	
WEDNESDAY,	MARCH	28											9.30	AM		(MORNING)	
	

SERVICE	OF	SALUTATIONS	TO	THE	THEOTOKOS	
FRIDAY,	FEBR.	23																																	7	PM		(EVENING)	
FRIDAY,	MARCH	2																															7	PM		(EVENING)	
FRIDAY,	MARCH	9																														7	PM		(EVENING)	
FRIDAY,	MARCH	16																												7	PM		(EVENING)	
FRIDAY,	MARCH	23																													7	PM		(EVENING)	

	

Please	attend	these	Spiritual	Services.	
	

ΑΡΧΙΖΕΙ	Η	ΜΕΓΑΛΗ	ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ	19	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	
Καθώς	ξεκινούμε	το	πνευματικό	ταξίδι	 της	Αγίας	και	Μεγάλης		
Τεσσαρακοστής	 που	 αρχίζει	 την	 Καθαρά	 Δευτέρα,	 19	
Φεβρουαρίου,	θα	 τελέσουμε	 το	Μεγάλο	Απόδειπνο	στον	 Ιερό	
Ναό	 μας	 (το	 οποίο	 θα	 τελείται	 κάθε	 Δευτέρα	 απόγευμα	 στις	
6:30	 μμ),	 και	 στη	 συνέχεια	 θα	 έχουμε	 τη	 δυνατότητα	 για	 ένα	
ανοικτό	 και	 ενδιαφέροντα	 πνευματικό	 διάλογο	 με	 τον	 π.	
Χριστοφόρο.	 Ελάτε	 στο	 Μεγάλο	 Απόδειπνο	 στις	 6:30	 μμ	 και	
μετά	από	νηστίσιμο	δείπνο	θα	ακολουθήσει	συζήτηση.		
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Θ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΩΝ	ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ	ΔΩΡΩΝ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	21	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ																																											7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	28	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ																																								9.30	ΤΟ	ΠΡΩΙ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	7	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																							7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	14	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																		9.30	ΤΟ	ΠΡΩΙ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	21	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																					7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	28	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																		9.30	ΤΟ	ΠΡΩΙ	
	

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΩΝ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ	ΤΗΣ	ΘΕΟΤΟΚΟΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ																																					7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																	7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	9	ΜΑΡΤΙΟΥ																																																	7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	16	ΜΑΡΤΙΟΥ																																															7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23	ΜΑΡΤΙΟΥ																																															7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
	

Ελπίζουμε	 να	 συμμετέχετε	 στις	 πνευματικές	 αυτές	 ευκαιρίες	
που	θα	μας	παρέχει	η	Ενορία	μας	κατά	την	Τεσσαρακοστή.	
	

	

	



	

ST.	IRENE	PHILOPTOCHOS	GENERAL	MEETING:	DR.	
ELIALIS	TO	SPEAK	ON	“HEART	MONTH”	

The	members	 of	 the	 “St.	 Irene	 Philoptochos	 Society”	 have	
scheduled	 the	 regular	Meeting	 for	 the	 month	 of	 February	
for	 Tuesday	 the	 13th	 at	 7:00	 pm	 at	 our	 “St.	 Irene	
Hall”.		Since	 February	 is	 “Heart	 Month”,	 our	 fellow	
parishioner	 Dr.	 Elias	 Iliadis,	 MD,	 Cardiologist	 at	 Cooper	
Hospital,	 has	 been	 invited	 to	 speak	 on	 how	 to	 increase	
awareness	and	help	prevent	heart	disease,	the	number	one	
killer	of	American	women.	We	welcome	you	to	join	us!	And	
don’t	forget	to	WEAR	RED	at	church	all	Sundays	in	February	
to	support	GO	RED	FOR	WOMEN	Campaign!	
	

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.	

	
SUNDAY	SCHOOL	NEWS:	

PARISH	“ST.	JOHN	ORATORICAL	FESTIVAL”		
Our	 youth	 is	 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.	
The	 topics	 for	our	7th	 -	12th	grade	are	very	contemporary.	
2018	 Topics:	www.goarch.org/-/2018-st-john-chrysostom-
oratorical-festival-topics.	 There	 is	 also	 a	 3rd	 -	 6th	 grade	
program,	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.	 Please	 contact	 the	 Sunday	
school	office	at:saintthomassundayschool@gmail.com	
	

SALUTATIONS	“FLOWER	GIRLS”	2018	
All	 young	 girls	 in	 Sunday	 School,	 Kindergarten	 through	 5th	
Grade,	are	 invited	 to	participate	 in	 the	Salutations	Services	
observed	each	Friday	evening	during	Great	 Lent.	 This	 is	 an	
honor	that	our	girls	will	remember	and	treasure	forever.	The	
girls	 are	 required	 to	 be	 dressed	 all	 in	 white.	 They	 should	
arrive	at	the	Church	by	7:00	pm	and	sit	together,	quietly,	as	
a	 group,	 with	 a	 Sunday	 School	 teacher,	 until	 it	 is	 time	 for	
them	to	process	towards	the	 icon	of	their	Virgin	Mary	with	
their	flowers.	Please	complete	the	form	and	return	it	to	your	
daughter’s	 Sunday	 School	 teacher	 or	 the	 Sunday	 School	
Office.	

	

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	«ΑΓ.	ΕΙΡΗΝΗ»		
ΚΑΙ	ΟΜΙΛΙΑ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ	ΔΡ.	ΗΛΙΑ	ΗΛΙΑΔΗ	

Τα	 μέλη	 της	 Φιλοπτώχου	 Αδελφότητας		«Η	 Αγία	 Ειρήνη»	 έχουν	
προγραμματήσει	την	τακτική	συνεδρίαση	για	το	Φεβρουάριο	για	
την	Τρίτη	13	 του	μηνός	στις	7:00	μ.μ.,	στην	Αίθουσα	της	«Αγίας	
Ειρήνης».	Ο	Φεβρουάριος	είναι	αφιερωμένος	στην	πρόληψη	των	
καρδιακών	 παθήσεων	 και	 για	 το	 λόγο	 αυτό	 έχει	 προσκληθεί	 ο	
Καρδιολόγος	 Κος.	 Ηλίας	 Ηλιάδης	 να	 μιλήσει	 για	 την	
καρδιοπάθεια,		και	 την	 αποφυγή	 και	 πρόληψη	 αυτής.	
Προσκαλούνται	 όλοι!	 Και	 μην	 ξεχνάτε	 να	φοράτε	 κάτι	 ΚΟΚΚΙΝΟ	
όλες	 τις	 Κυριακές	 του	 Φεβρουαρίου	 στην	 εκκλησία	 προς	
ενίσχυση	 της	 Εκστρατείας	 για	 την	 Πρόληψη	 των	 Καρδιακών	
Παθήσεων!	

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.		
	
ΝΕΑ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ:	
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ	«ΑΓ.	ΙΩΑΝΝΗΣ	Ο	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»		
Κάθε	 χρόνο,	 οι	 μαθητές	 μας	 καλούνται	 να	 συμμετάσχουν	
στον	Ετήσιο	 Διαγωνισμό	 Ρητορικής	 «Άγιος	 Ιωάννης	 ο	
Χρυσόστομος».	Οι	Κατηχητές	μας	θα	μοιραστούν	τα	θέματα	με	τα	
παιδιά	 μας,	 που	 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.	 Υπάρχει	 και	
πρόγραμμα	για	μαθητές	3ης	-	6ης	τάξης	με	στόχο	να	προσανατο-
λίσει	 τα	 παιδιά	 αυτών	 των	 ηλικιών	 προς	 την	 κατεύθυνση	 αυτή,	
και	 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	 πραγματοποιηθεί	 την	 Παρασκευή	 	23	 Φεβρουαρίου	 2018	
αμέσως	 μετά	 την	 Ακολουθία	 των	 Πρώτων	 Χαιρετισμών	 της	
Θεοτόκου.		Πληροφορίες:	saintthomassundayschool@gmail.com	

	
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ	ΣΤΟΥΣ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ	ΤΗΣ	ΘΕΟΤΟΚΟΥ		
	Όλα	τα	μικρά	κορίτσια	του	Κατηχητικού	Σχολείου,	Νηπιαγωγείο	-	
5η	 Τάξη,	 προσκαλούνται	 να	 συμμετάσχουν	 στους	 Χαιρετισμούς	
στην	 Παναγία	 κάθε	 Παρασκευή	 βράδυ,	 (συμπεριλαμβανομένης	
και	 της	 Μεγάλης	 Παρασκευής)	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 Μεγάλης	
Σαρακοστής.	Αυτή	είναι	μία	ξεχωριστή	εμπειρία	που	τα	κορίτσια	
μας	 θα	 θυμούνται	 για	 πάντα.	 Θα	 πρέπει	 να	 είναι	 ντυμένα	 στα	
λευκά	και	να	είναι	στην	Εκκλησία	στις	7:00	μμ,	μέχρι	να	έρθει	η	
στιγμή	 για	 να	 βαδίσουν	 και	 να	 προσκυνήσουν	 την	 εικόνα	 της	
Υπεραγίας	Θεοτόκου.	Μπορείτε	να	συμπληρώσετε	το	έντυπο	που	
επισυνάπτεται	 και	 να	 το	 επιστρέψετε	 στο	 γραφείο	 του	
Κατηχητικού	 μας	 Σχολείου	 ή	 να	 το	 δώσετε	 στη	 Κατηχήτρια	 της	
κόρης	σας.	



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!	
	

H.O.P.E.	MEETING	-	FRIDAY,	FEBRUARY	16	
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,	 February	 16,	 2018	 from	 7pm-
9pm	at	“BounceU”	of	Cherry	Hill,	NJ	(1205	Warren	Ave).		We	
will	have	an	evening	of	fellowship	and	fun	this	month!		The	
cost	 is	 $10	 per	 child	 and	 includes	 1.5	 hours	 of	 bouncing,	
followed	by	30	minutes	of	pizza	and	drink.	 	As	 a	 reminder,	
registration	 is	 still	 open.	 	Kindly	RSVP	 to	 SaintThomasHOPE	
@gmail.com	by	February	12th.		We	HOPE	to	see	you!	

	
GOYA	“SIGHTS	&	SOUNDS”:	SATURDAY,	MARCH	3	

The	 DVYC	 2018	 Sights	 and	 Sounds	 Festival	 will	 be	 held	 on	
Saturday	 March	 3,	 2018	 at	 St.	 Demetrios,	 Upper	 Darby.	
Practices	for	group	entries	will	be	held	every	Saturday	in	St.	
Irene’s	Hall.	Additional	Date,	Time	and	location	changes	will	
be	 updated	 as	 needed.	 Artwork	 should	 be	 brought	 to	
practices	 as	 early	 as	 possible	 for	 cataloging.	 We	 look	
forward	 to	 having	 as	 many	 GOYANS	 participate	 in	 this	
annual	festival	of	the	visual	and	performing	arts.	
Important	Deadlines:	
Feb.	17th-	All	SIGHΤS	submitted	
Feb.	27th	–	Cake	Decorating	entries	due	
March	3rd	–SIGHTS	AND	SOUNDS	III	
For	more	information	or	any	questions,	please	contact	Mrs.	
Kathy	Iliadis	at	liliadis@aol.com	
	
WINE	AND	CHOCOLATE	MEETING	FOR	NEW	MEMBERS	–	
JOIN	THE	DAUGHTERS	OF	PENELOPE	AND	HELP	THEM	

MAKE	A	DIFFERENCE	
The	Daughters	of	Penelope	invite	you	to	join	us	on	Tuesday,	
February	 27,	 at	 7pm,	 in	 the	 Danielle	 Kousoulis	 Center,	
AHEPA	 room,	 when	 we	 will	 be	 welcoming	 new	 members	
into	 our	 chapter	 with	 Wine	 and	 Chocolate	 following	
initiations.	The	Daughters	are	part	of	the	AHEPA	family	and	
are	dedicated	to	Education,	Philanthropy	and	Hellenism.	The	
Cherry	 Hill	 chapter,	 Nike	 230,	 has	 hosted	 a	 number	 of	
charitable	 fundraising	 events,	 most	 recently	 our	 Tea	 and	
Treasure	 in	 the	 Winter	 Palace	 party	 benefiting	 K9s	 for	
Warriors	 and	 Covenant	 House.	 Some	 of	 our	 other	
fundraisers	 have	 donated	 to	the	 Jim	 Fifis	 Lung	 Cancer	
Research,	 Healthy	 Start,	Breast	Cancer	 Research,	
Friedreich's	Ataxia,	Girl	Up,	Multiple	Sclerosis,	Heart	Disease	
Research	and	many	others.	Αlso	an	annual	 scholarship	 to	a	
high	school	senior	going	on	to	college	is	presented	and	it	 is	
available	 to	 the	 children/grandchildren	 of	 all	 members	 in	
good	standing.	We	hope	you'll	 join	our	dynamic,	 fun	group	
of	 women,	 as	 we	 look	 toward	 expanding	 our	 reach	 and	
impact	 in	 the	 community.	 If	 you	are	 interested,	please	 call	
or	 text	 Melissa	 Giambanis	 at	856-520-2379	or	 Stacy	
Chryssofos	at	856-273-8842,	for	more	information.	

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΠΑΣΧΑ	ΜΕΣΑ	ΑΠΟ	«ΤΟ	ΤΑΞΙΔΙ	ΣΤΟ	ΤΡΙΩΔΙΟ	
&	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	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!	
	
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΙΔΙΩΝ	HOPE	-	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	16	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ		

Όλα	 τα	 παιδιά	 μας	 ηλικίας	 HOPE	 (από	 προνήπιο	 έως	 Δευτέρα	
τάξη)	 προσκαλούνται	 στην	 επόμενη	 συνάντηση	 που	 θα	
πραγματοποιηθεί	 την	Παρασκευή	16	Φεβρουαρίου	2018,	από	7	
έως	9	 το	βράδυ,	στην	Αίθουσα	“BounceU”	στο	Cherry	Hill	 (1205	
Warren	 Ave).	 θα	 περάσουμε	 ένα	 υπέροχο	 βράδυ	 με	 παρέα	 και	
πολύ	 παιχνίδι!	 Το	 κόστος	 είναι	 $10	 για	 κάθε	 παιδί	 και	
περιλαμβάνει	 1,5	 ώρα	 παιχνίδι	 και	 στη	 συνέχεια	 φαγητό.	 Σας	
υπενθυμίζουμε	 ότι	 ακόμα	 μπορείτε	 να	 γράψετε	 τα	 παιδιά	 σας	
στην	 όμορφη	 αυτή	 παρέα!	 Δηλώστε	 συμμετοχή	 στο	
SaintThomasHOPE@gmail.com	 μέχρι	 τις	 12	 Φεβρουαρίου.	
Ελπίζουμε	να	σας	δούμε!	
	
ΦΕΣΤΙΒΑΛ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	“SIGHTS	&	SOUNDS”:	ΣΑΒΒ.	3	ΜΑΡΤΙΟΥ	

Το	φεστιβάλ	«SIGHTS	&	SOUNDS	2018»	θα	πραγματοποιηθεί	 το	
Σάββατο	3	Μαρτίου	2018	στην	Ενορία	Αγίου	Δημητρίου,	Upper	
Darby.	Οι	πρόβες		θα	γίνονται	κάθε	Σάββατο	στην	αίθουσα		«ΑΓΙΑ	
ΕΙΡΗΝΗ».	 Για	 αλλαγές	 τόπου	 και	 χρόνου	 συγκεντρώσεων	 θα	
γίνεται	προηγουμένως	ενημέρωση.	Οι	εργασίες	των	παιδιών	μας	
θα	 πρέπει	 να	 δοθούν	 εγκαίρως	 ώστε	 να	 υποβληθούν	 στις	
αρμόδιες	επιτροπές.	Περιμένουμε	μέλη	από	τη	Νεολαία	GOYA	να	
συμμετάσχουν	στο	ετήσιο	Φεστιβάλ	Νεολαίας	της	περιοχής	μας.	
Σημαντικές	προθεσμίες:	
17	Φεβ.-	Τελευταία	Προθεσμία	υποβολής	των	εργασιών		
27	Φεβ.-	Διακόσμηση	γλυκισμάτων	
3	Μαρτίου-	“SIGHTS	AND	SOUNDS”	
Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 την	 κα	
Κατερίνα	Ηλιάδη	στο:	liliadis@aol.com	

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	ΓΙΑ	ΝΕΑ	ΜΕΛΗ	ΣΤΙΣ	ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ	ΤΗΣ	ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ	–
ΒΟΗΘΗΣΤΕ	ΝΑ	ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ	ΤΟ	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ	ΤΟΥΣ	ΕΡΓΟ	

Οι	 Θυγατέρες	 της	 Πηνελόπης	 σας	 προσκαλούν	 την	 Τρίτη	 27	
Φεβρουαρίου,	 στις	 7:00	 μ.μ.,	 στην	 Αίθουσα	AHEPA	του	
Πολιτιστικού	 Κέντρου	«Δανιέλλα	 Κουσούλη»,		όπου	 θα	 υποδεχ-
θούν	 νέα	 μέλη	 στην	 Οργάνωσή.	 Οι	 Θυγατέρες	 της	 Πηνελόπης	
είναι	 μέρος	 της	 οικογένειας	 της	AHEPA	και	 είναι	 μια	 οργάνωση	
αφιερωμένη	 στην	Eκπαίδευση,	 την	 Φιλανθρωπία	 και	 τον	
Ελληνισμό.	Η	 τοπική	Οργάνωση	του	Τσέρρυ	Χιλλ,	Νίκη	230,	έχει	
φιλοξενήσει	 διάφορες	 φιλανθρωπικές	 εκδηλώσεις,	 και	 πιο	
πρόσφατα	τo	«Τσάι	και	Θησαυρός	στο	Χειμερινό	Παλάτι»	για	την	
υποστήριξη	 δυο	 πολύ	 αξιόλογων	 μη-κερδοσκοπικών	
οργανώσεων	 «K9s	for	Warriors»	 και	 «Covenant	House		 of	New		
Jersey».	Η	Οργάνωσή	έχει	υποστηρίξει	πολλαπλές	μη-κερδοσκο-
πικές	 οργανώσεις	 στο	 παρελθόν	 όπως	 την	 Οργάνωση	 για	 την	
Έρευνα	 του	 Καρκίνου	 των	 Πνευμόνων	Jim	Fifis,	 την	 Οργάνω-
ση	Healthy	Start	,	 την	 Έρευνα	 για	 τον	 Καρκίνο	 του	 Μαστού,	 το	
Σύνδρομο	Friedreich's	Ataxia,	 Οργάνωση	Girl	 Up	της	 UNICEF,	
Σκλήρυνση	 κατά	 Πλάκας,	 Έρευνα	 Καρδιακών	 Παθήσεων	 και	
πολλές	 άλλες.	 Επίσης,	 κάθε	 χρόνο	 δίδεται	 υποτροφία	 σε	 ένα	
απόφοιτο	 μαθητή/τρια	 Λυκείου	 που	 συνεχίζει	 τις	 σπουδές	 στο	
Πανεπιστήμιο	 και	 είναι	 παιδί	 ή	 εγγόνι	 κάποιου	 μέλους.	
Ελπίζουμε	 ότι	 θα	 συμμετέχετε	 και	 σεις	 στην	 δυναμική	 αυτή	
ομάδα	 γυναικών	 καθώς	 προσβλέπουμε	 στην	 επέκταση	 των	
δραστηριοτήτων	στην	Κοινότητα.	Για	περισσότερες	πληροφορίες	
επικοινωνήσετε	 με	 τις	 Κυρίες	 Μελίσσα	 Γιαμπάνη	 στο	856-520-
2379	ή	Αναστασία	Χρυσσοφού	στο	856-273-8842.	
	


