
DANIELLE	KOUSOULIS	MEMORIAL	SCHOLARSHIP	
The	 Danielle	 Kousoulis	 Memorial	 Scholarship	
Fund	is	offering	one	scholarship	to	a	current	well-
rounded	 graduating	 high	 school	 senior	 who	 will	
be	seeking	higher	education.	 	Danielle	Kousoulis,	
who	was	a	member	of	St.	Thomas,	tragically	 lost	
her	life	on	September	11,	2001	as	a	result	of	the	
terrorists’	attack	on	the	World	Trade	Center.		This	
scholarship	 fund	 was	 established	 in	 Danielle’s	
memory	 to	 honor	 her	 very	 giving	 and	 generous	
nature.	 	 For	 information	 or	 application,	 contact	
Peter	 Kousoulis	 at	 peteykous@verizon.net.	
Deadline	is	May	7,	2018.	
	
DAUGHTERS	OF	PENELOPE	SCHOLARSHIP-NIKE230	
The	 Daughters	 of	 Penelope	 is	 offering	 a	
scholarship	to	any	current	high	school	senior.	The	
recipient	 must	 be	 a	 child	 or	 grandchild	 of	 a	
member	 in	 good	 standing	 of	 the	 local	 DOP.	
Deadline	 is	 April	 30th.	 For	 more	
information/application	 email	 your	 request	 to:	
dop.nike230scholarship@gmail.com.	
	

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.	
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.	
	
	
	
	
	
	

YΠΟΤΡΟΦΙΑ	ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΔΑΝΙΕΛΛΑΣ	ΚΟΥΣΟΥΛΗ	
Το	 Ίδρυμα	 Υποτροφιών	 «Δανιέλλα	 Κουσούλη»	
προσφέρει	μία	υποτροφία	σε	μαθητή	-μαθήτρια	
τελευταίας	 τάξης	 Λυκείου,	 που	 επιθυμεί	 να	
συνεχίσει	 τις	 σπουδές.	Οι	 υποψήφιοι	 πρέπει	 να	
είναι	μέλη	της	Ενορίας	Αγίου	Θωμά.	Η	Δανιέλλα,	
ήταν	 μέλος	 της	 Ενορίας	 μας	 και	 χάθηκε	 άδικα	
κατά	το	τραγικό	τρομοκρατικό	χτύπημα	στη	Νέα	
Υόρκη.	 Το	 πρόγραμμα	αυτό	 δημιουργήθηκε	 στη	
μνήμη	 της,	 η	 οποία	 υπήρξε	 γενναιόδωρη	φύση.	
Για	 πληροφορίες	 ή	 αιτήσεις	 επικοινωνήστε	 με	
τον	 Παναγιώτη	 Κουσούλη	 στο:	 peteykous@	
verizon.net.	Προθεσμία	αιτήσεων:	7	ΜαΪου2018.	
	

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ	ΑΠΟ	ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ	ΤΗΣ	ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ	
Οι	 Θυγατέρες	 της	 Πηνελόπης	 προσφέρουν	
υποτροφία	 σε	 απόφοιτο	 μαθητή/μαθήτρια	
Λυκείου.	 Ο	 ενδιαφερόμενος	 πρέπει	 να	 είναι	
παιδί	 ή	 εγγονός/εγγονή	 μέλους	 του	 τοπικού	
Συνδέσμου.	 Η	 προθεσμία	 συμμετοχής	 είναι	 30	
Απριλίου.	 Για	 πληροφορίες	 επισκεφθείτε:	
dop.nike230scholarship@gmail.com.		

		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ	2018		

Ευχαριστούμε	 όλους	 τους	 Ενορίτες	
μας,	 που	 με	 οποιοδήποτε	 τρόπο	
δείχνουν	 την	 στήριξή	 τους	 στην	
αγαπημένη	 μας	 ενορία.	 Αυτές	 τις	
ημέρες	 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	 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 ,  F E B R U A R Y  1 8 ,  2 0 1 8  
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	6,535								CANDLE	COLLECTION:	$	566	

TRAY	COLLECTION:	$	282	
	



SUNDAY,	FEBRUARY	25,	2018	
SUNDAY	OF	THE	ORTHODOXY	
FIRST	SUNDAY	OF	GREAT	LENT	

******************	
TODAY’S	READINGS	

Epistle:	Hebrews	11:24-26,32-40.…..pg.	136		
	Gospel:	John	1:43-51...…………..…......pg	137	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FLORAL	FRAME	OF	VIRGIN	MARY	ICON:	FEB.	23	
…….was	 offered	 by	 Anezina	 Kousoulis	 for	 the	 continued	
health	 of	 her	 children,	 Dr.	 &	 Mrs.	 Panagiotis	 &	 Erica	
Kousoulis,	 Mr.	 &	 Mrs.	 Richard	 &	 Fotini	 Weiss	 and	
grandchildren	Theodore	&	Alexander	Kousoulis.	
	

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

MEMORIAL	SERVICES	NEXT	SUNDAY	
*	 An	 Annual	 Memorial	 for	 the	 repose	 of	 the	 soul	 of	 the	
deceased	members	of	the	Hellenic	Ladies	Society	and	the	St.	
Irene	Philoptochos	Society.	
*	For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

																																			EFTHEMIA	OIKONOMIDIS	(6	years)	
	(beloved	Mother	of		Father	Christoforos)	

																																																			GEORGE	A.	HORIATES	(7	years)	
Relatives	and	friends	are	invited	to	attend.	

	
SPECIAL	COLLECTION	TRAY	TODAY		

Our	 Metropolis’	 Philoptochos	 requests	 the	 faithful	 to	
support	 with	 their	 generosity	 their	 philanthropic	 ministry.	
Social	 Services	 Programs	 are	 offered	 throughout	 the	 year.	
We	thank	you	for	your	generosity.	
	

GREEK	PARADE	IN	PHILADELPHIA:	MARCH	25,	2018	
The	 Federation	 of	 Hellenic-American	 Societies	 of	
Philadelphia	 proudly	 announces	 our	 Greek	 Independence	
Day	Parade	in	Philadelphia,	scheduled	for	March	25th,	2018.	
	

2018	PRE-PARADE	(ELEFTHERIA)	DINNER	-	MR.	GEORGE	
BURLOTOS	THE	ELEFTHERIA	AWARD	RECIPIENT	

For	his	lifetime	devotion	to	Hellenism	in	the	Delaware	Valley	
and	 beyond,	 our	 George	 Burlotos	 has	 been	 unanimously	
selected	as	 the	Eleftheria	Award	Recipient	 for	2018.	This	 is	
the	 highest	 honor	 one	 can	 receive	 in	 the	 Delaware	 Valley	
region.	On	Saturday	evening	March	17,	2018	at	6:00pm	the	
federation	 will	 be	 having	 its	 dignitaries	 banquet	 at	
Adelphia’s	 Restaurant	 in	 Deptford,	 NJ.		 There	 we	 will	 pay	
tribute	to	a	man	that	has	 left	such	an	overwhelming	legacy	
in	the	promotion	and	preservation	of	Hellenism,	particularly	
through	 the	 “Greek	 Spirit”	 television	 program.	 Kindly	
contact	 the	 church	 office	 for	 tickets	 or	 contact	856-986-
8972	to	reserve	a	table.		
	

KYΡΙΑΚΗ	25	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	2018	
ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΗΣ	ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ	

ΠΡΩΤΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΩΝ	ΝΗΣΤΕΙΩΝ	
******************	
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	

Απόστολος:		Εβρ.	11:24-26,	32-40……….…...σελ.	136			
Ευαγγέλιον:	Ιωάννου	1:43-51……................σελ.	137	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ	ΕΙΚΟΝΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΑΣ	ΣΤΟΥΣ	ΠΡΩΤΟΥΣ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ	
.......προσφέρθηκε	 από	 την	 Aνεζίνα	 Κουσούλη	 υπέρ	 υγείας	 των	
παιδιών	 της	 Δρ.	 Παναγιώτου	 &	 Έρικας	 Κουσούλη,	 Ρίτσαρντ	 και	
Φωτεινής	Weiss	 και	 τους	εγγονούς	 της	Θεόδωρο	και	Αλέξανδρο	
Κουσούλη.		
	

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

IEΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΤΗΝ	ΕΡΧΟΜΕΝΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	
*	 Ιερό	 Μνημόσυνο	 υπέρ	 αναπαύσεως	 των	 πρωτεργατών	 	 και	
μελών	της	Φιλοπτώχου		Αδελφότητας	«ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ»	
*	Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	προσφιλών	

																													ΕΥΘΥΜΙΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ	(6	έτη)	
						(προσφιλούς	Μητέρας	του	πατρός	Χριστοφόρου)		

																															ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Α.	ΧΩΡΙΑΤΗ			(7	έτη)	
Συγγενείς	και	γνωστοί	προσκαλούνται.	

	
ΕΚΤΑΚΤΟΣ	ΔΙΣΚΟΣ	ΣΗΜΕΡΑ	

Θα	 περιαχθεί	 έκτακτος	 δίσκος	 σήμερα	 για	 την	 ενίσχυση	 των	
Κοινωνικών	 Υπηρεσιών	 και	 των	Φιλανθρωπικών	 Προγραμμάτων	
που	προσφέρει	ετησίως	η	Φιλόπτωχος	Αδελφότητα	της	Ιερας	μας		
Μητροπόλεως.	Ευχαριστούμε	για	τη	γενναιοδωρία	σας.		

	

	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΠΑΡΕΛΑΣΗ	ΣΤΗN	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:	25	ΜΑΡΤΙΟΥ	2018	
Η	 Ομοσπονδία	 Ελληνο-Αμερικανικών	 Σωματείων	 Φιλαδελφείας	
έχει	την	τιμή	να	ανακοινώσει	ότι	η	φετινή	Παρέλαση	για	την	25η	
Μαρτίου	στην	Φιλαδέλφεια	θα	πραγματοποιηθεί	την	Κυριακή	25	
Μαρτίου	2018.	
	

ΔΕΙΠΝΟ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΠΡΙΝ	ΤΗΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΠΑΡΕΛΑΣΗ	2018	-	
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΤΟΥ	ΒΡΑΒΕΙΟΥ	Ο	Κ.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΣ	

Με	 μεγάλη	 χαρά	 ανακοινώνουμε	 ότι	 η	 Ομοσπονδία	 Ελληνο-
Αμερικανικών	 Σωματείων	 Φιλαδελφείας,	 ομόφωνα	 επέλεξε	 να	
τιμήσει	φέτος	με	το	Βραβείο	της	Ελευθερίας	τον	γνωστό	σε	όλους	
μας	κ.	Γεώργιο	Μπουρλότο,	τιμώντας	τον	για	την	προσφορά	του	
στον	 Ελληνισμό	 της	 περιοχής	 αλλά	 και	 σε	 ολόκληρη	 την	
ομογένεια	 όλα	 αυτά	 τα	 χρόνια,	 ιδιαιτέρως	 δε	 μέσα	 από	 το	
τηλεοπτικό	 πρόγραμμά	 του	 «Ελληνικό	 Πνεύμα».	 Το	 επίσημο	
Δείπνο	θα	 λάβει	 χώρα	 το	 Σάββατο	 17	Μαρτίου	 2018,	 στις	 6	 το	
απόγευμα	 στο	 Εστιατόριο	 «ADELPHIA».	 Παρακαλούμε	
επικοινωνήστε	με	το	Γραφείο	της	Ενορίας	ή	καλέστε	στο	856-986-
8972	για	κρατήσεις	θέσεων	και	εισιτήρια.	Είναι	μεγάλη	τιμή	για	
την	Ενορία	μας	και	θα	πρέπει	να	είμαστε	όλοι	εκεί!	

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.	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,	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.	
	

Κάθε	 Δευτέρα	 απόγευμα	 στις	 6:30	 μμ	 τελούμε	 το	 Μεγάλο	
Απόδειπνο	 στον	 Ιερό	 Ναό	 μας	 και	 στη	 συνέχεια	 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.		
	

ΘΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΤΩΝ	ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ	ΔΩΡΩΝ	
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	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	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.	
	

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”.		
	

SUPPORT	THE	CHERRY	HILL	FOOD	PANTRY	–	JOIN	THE	
MALL	WALK	IN	A	JOINT	EFFORT	TO	FIGHT	HUNGER	

The	 Cherry	 Hill	 Food	 Pantry	 is	 holding	 their	one	 and	 only	
fundraiser	 of	 the	 year,	on	Sunday	 March	 11,	 2018	at	 the	
Voorhees	Town	Center	Mall,	which	 is	 the	old	Echelon	Mall.	
Participants	can	sign	up	as	either	individuals	or	as	a	member	
of	a	team.	Please	join	us	at	the	Voorhees	Town	Center	for	a	
fun	 Mall	 Walk	 and	 show	 your	 support	 since	 the	 Pantry	
needs	our	help	to	continue	 its	mission	to	fight	hunger!	You	
can	register	online	as	an	 individual	or	a	team	member	or	a	
sponsor	 at	www.	cherryhillfoodpantry.com.		 You	 can	 also	
register	on	 the	day	of	 the	walk.		Registration	 starts	at	1:30	
PM.		Walk	starts	at	2:30	PM.	Each	participant/team	member	
is	asked	to	get	as	many	sponsors	as	possible.		Sponsors	can	
go	 online	 and	 contribute	 or	 give	 a	 donation	 to	 their	
participant.	 There	 will	 be	 a	 comedian,	 musical	
entertainment,	 face	 painting,	 balloon	 animals,	 the	 Easter	
Bunny	and	more!		We	encourage	 families	and	people	of	all	
ages	 to	participate.		 It's	not	a	 race,	everyone	wins!	 	Even	 if	
you	 are	 busy	 on	 the	 11th,	 you	 can	 still	 register	 online	 and	
make	a	contribution.	
	
MISSION	TRIP	TO	GUATEMALA	&	KENYA,	PLEASE	SUPPORT!	

One	 of	 our	 Church	 members,	 Dr	 Isa	 Velez,	 has	 been	
accepted	 as	 a	 volunteer	 to	 participate	 on	 an	 OCMC	
(Orthodox	 Christian	 Mission	 Center)	 Health	 Care	 Mission	
Team	 to	 Guatemala	 on	 April	 27	 to	 May	 6	 and	 to	 Kenya	
August	8th	to	the	22,	2018.	In	addition	to	the	actual	medical	
care	that	she	will	offer,	the	OCMC	advises	to	remember	that	
it	 is	 important	 for	others	to	 learn	what	 it	 is	 to	be	a	faithful	
Christian	 through	 their	 action.	 OCMC	 has	 suggested	 the	
enlistment	 for	 financial	 support	 of	 our	 church	 community,	
thereby	 including	 them	 in	 the	 participation	 of	 the	Mission	
work.	 The	 cost	 to	 participate	 in	 these	 2	missions	 is	 $3,000	
plus	airfare.	You	are	kindly	asked	to	donate	a	tax	deductible	
gift	 to	 support	 this	health	 care	 mission.	 Dr.	 Velez	 will	
represent	our	Community,	and	 that’s	a	unique	opportunity	
for	all	of	us	to	participate	as	A	COMMUNITY.	Please	visit	the	
address	below	and	don't	forget	to	specify	Dr.	Velez	name	on	
the	 donation	 form:	 http://bit.ly/2E8rRXA.	 Also,	 checks	 will	
be	 accepted	made	 out	 to	 the	 OCMC	 or	 Dr.	 Isa	 Velez.	 You	
may	 also	 contact	 Dr.	 Velez:	 dbajdu@aol.com	
609-230-9556.		
	

INVITING	ALL	OUR	YOUTH	–	“GIVING	DAYS”	DURING		
OUR	GREAT	&	HOLY	LENT:	

We	invite	all	our	St.	Thomas	Youth	(Sunday	School	students,	
GOYANs,	 HOPE,	 JOY	 &	 Greek	 School	 students	 &	 HHDance	
Group)	 to	 consider	 donating	 one	 or	 more	 of	 the	 HIGH	
DEMAND	 ITEM,	 each	 week	 during	 GREAT	 &	 HOLY	 LENT	
“GIVING	 DAYS”	 and	 help	 people	 in	 need!	 All	 items	 can	 be	
placed	 in	 the	 boxes	 marked:	FOOD	 DRIVE,	located	 in	 the	
Narthex,	at	the	entrance	of	the	“Balis	Educational	Building”	
&	 the	 “Danielle	 Kousoulis”	 Greek	 Culture	 Center.	 All	
donations	will	benefit	the	Cherry	Hill	Food	Pantry,	the	non-
profit	 organization	 that	 serves	 850	 families	 in	 the	
area.	WEEK	#1:	Paper	Napkins,		WEEK	#2:	Canned	Coffee	
	

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.	
	

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».		
	

ΕΛΑΤΕ	ΝΑ	ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΜΕ	ΣΕ	ΜΙΑ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ	ΝΑ	ΠΟΛΕΜΗ-
ΣΟΥΜΕ	ΤΗΝ	ΠΕΙΝΑ	-	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΗΑ	ΑΠΟΘΗΚΗΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	

Η	Αποθήκη	Τροφίμων	του	Cherry	Hill	διοργανώνει		εκδήλωση	την	
Κυριακή	11	Μαρτίου	2018	στο	 Εμπορικό	Κέντρο	«Voorhees»,	το	
οποίο	είναι	το	παλιό	Echelon	Mall.	Οι	συμμετέχοντες	μπορούν	να	
εγγραφούν	είτε	ως	άτομα	είτε	ως	μέλη	μιας	ομάδας.	Ελάτε	μαζί	
μας	 να	 περπατήσουμε	 στο	 Εμπορικό	 Κέντρο	 «Voorhees»	
περνώντας	ένα	ευχάριστο	απόγευμα	και		επίσης	να	δείξουμε	την	
υποστήριξή	 μας,	 αφού	 η	 Αποθήκη	 Τροφίμων	 του	Cher-
ry	Hill	χρειάζεται	 την	 βοήθεια	 όλων	 για	 να	 συνεχίσει	 την	
αποστολή	 της	 για	 την	 καταπολέμηση	 της	 πείνας!	 Μπορείτε	 να	
εγγραφείτε	 ηλεκτρονικά:	 www.cherryhillfoodpantry.com.	 Μπο-
ρείτε	επίσης	να	εγγραφείτε	την	ημέρα	της	εκδήλωσης.	Η	εγγραφή	
ξεκινά	 στις	 1:30	 μ.μ.	 Το	 περπάτημα	 ξεκινά	 στις	 2:30	 μ.μ.	 Κάθε	
συμμετέχων	 καλείται	 να	 συγκεντρώσει	 όσο	 το	 δυνατόν	
περισσότερους	χορηγούς.	Οι	χορηγοί	μπορούν	να	συνεισφέρουν	
ηλεκτρονικά	 με	 πιστωτική	 κάρτα		ή	 να	 δώσουν	 δωρεά	 στον	
συμμετέχοντα.	Η	 εκδήλωση	 περιλαμβάνει		 ψυ-χαγωγία,	
ζωγραφική	 προσώπου,	 κατασκευές		 με	 μπαλόνια,	 το	 Πασχαλινό	
Κουνελάκι	 για	 τα	 παιδιά	 και	 πολλά	 άλλα!	 Ενθαρρύνουμε	 τις	
οικογένειες	 και	 τους	 ανθρώπους	 όλων	 των	 ηλικιών	 να	
συμμετάσχουν.	Δεν	είναι	αγώνας	για	πρωτειές	και	βραβεία,	ΟΛΟΙ	
είναι	νικητές!	Ακόμα	κι	αν	είστε	απασχολημένος	στις	11	Μαρτίου,	
μπορείτε	ακόμα	να	δωρήσετε	οποιοδήποτε	ποσό.	

	
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ	ΤΑΞΙΔΙ	ΣΤΗΝ	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ	&	ΚΕΝΥΑ	

Ένα	μέλος	της	Ενορίας	μας,	η	Ιατρός	Άϊσα	Βέλεζ,	θα	συμμετάσχει	
σε	 ένα	 μοναδικό	 ιεραποστολικό	 ταξίδι	 στην	 Γουατεμάλα	 (27	
Απριλίου	 -6	Μαϊου)	και	 την	Κένυα	 (8	 -22	Αυγούστου),	με	σκοπό	
να	παράσχει	την	ιατρική	της	φροντίδα	σε	συνανθρώπους	μας	που	
έχουν	 ανάγκη.	 Ο	 Ορθόδοξος	 Οργανισμός	 OCMC	 που	 έχει	 την	
ευθύνη	 αυτών	 των	 ταξιδιών	 ζητά	 την	 οικονομική	 βοήθεια	 όλων	
των	 μελών	 της	 Κοινότητάς	 μας,	 ώστε	 να	 μπορέσει	 να	 γίνει	
πραγματικότητα.	 Το	 κόστος	 είναι	 $3,000	 συν	 τα	 αεροπορικά.		
Παρακαλούμε	να	ενισχύσετε	αυτήν	την	ευλογημένη	προσπάθεια.	
Η	 Ιατρός	 κα	 Βελέζ	 θα	 εκπροσωπήσει	 την	 Κοινότητά	 μας,	 και	
μπορούμε	να	συμμετάσχουμε	όλοι	μας	βοηθώντας	με	ένα	μικρό	
ποσό.	 Επισκεφθείτε	 την	 ιστοσελίδα:	 http://bit.ly/2E8rRXA	 και	
θυμηθείτε	 να	 αναφέρετε	 το	 όνομα	 της	 κας	 Βελέζ.	Μπορείτε	 να	
επικοινωνήσετε	με	την	 Ιατρό	στο	τηλέφωνο	609-230-9556	ή	στο	
dbajdu@aol.com.	
		

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΠΡΟΣ	ΤΙΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	–	«ΗΜΕΡΕΣ	
ΔΩΡΕΑΣ»	ΚΑΤΑ	ΤΗΝ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	ΜΕΓΑΛΗΣ	ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ	

Προσκαλούμε	όλες	τις	Οργανώσεις	Νεολαίας	της	Κοινότητάς	μας	
(μαθητές	του	Κατηχητικού	Σχολείου,	GOYA,	HOPE,	JOY	&	μαθητές	
του	 Ελληνικου	 Σχολείου	 και	 του	 Χορευτικού	 μας	 Ομίλου)	 να	
δωρήσουν	 ένα	 ή	 περισσότερα	από	 τα	 ΕΙΔΗ	ΜΕΓΑΛΗΣ	 ΖΗΤΗΣΗΣ,	
κάθε	 εβδομάδα	 προς	 ενίσχυση	 του	 προγράμματος	 «ΗΜΕΡΩΝ	
ΔΩΡΕΑΣ»	 ΚΑΤΑ	 ΤΗΝ	 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 ΤΗΣ	 ΜΕΓΑΛΗΣ	 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ!	
Tοποθετήστε	τα	στα	ειδικά	κουτιά	που	βρίσκονται	στον	Νάρθηκα	
και	 στις	 εισόδους	 του	 Σχολικού	 Κτιρίου	 και	 του	 Ελληνικού	
Πολιτιστικού	Κέντρου	«ΔΑΝΙΕΛΑ	ΚΟΥΣΟΥΛΗ».	Όλες	οι	δωρεές	θα	
προσφερθούν	 στην	 Αποθήκη	 Τροφίμων	 του	 Τσέρρυ	 Χιλλ,	 που	
εξυπηρετεί	 850	 οικογένειες	 στην	 περιοχή	 μας.	1η	
ΕΒΔΟΜΑΔΑ:	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ,	2η	ΕΒΔΟΜΑΔΑ:	ΚΑΦΕΣ	ΣΕ	ΚΟΥΤΙ	
	
	



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.	 For	 any	 questions,	 please	 contact	
Mrs.	Kathy	Iliadis	at	liliadis@aol.com	
	
SUNDAY	SCHOOL	NEWS:	
NEW	DATE:		PARISH	“ST.	JOHN	ORATORICAL	FESTIVAL”	-	

FRIDAY,	MARCH	9,	2018	
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,	March	9th	after	the	Service	of	the	First	Salutations	to	
the	 Theotokos.	 Please	 make	 a	 note	 of	 the	 new	 date	 and	
encourage	 your	 child(ren)	 to	 participate.	You	 may	 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.	

ST.	THOMAS	HOPE/JOY	SUMMER	DAY	CAMP	2018	
Mark	your	calendars	 for	 the	annual	Summer	Camp	held	on	
our	 premises	 and	 beginning	 June	 25th	 for	 2	 weeks	
(excluding	 4th	 of	 July).	The	 program	 is	 for	 children	 K	 -	 6th	
grade	and	provides	a	variety	of	fun	activities	from	crafts,	to	
swimming,	 games,	 and	 field	 trips	 just	 to	 name	 a	 few.	For	
information	contact:	stthomascamp@gmail.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.	
	
	ST.	THOMAS	MATURITY	CLUB	LUNCHEON	-	MARCH	10	

We	 invite	 all	 members	 to	 the	Maturity	 Club	Meeting	 with	
Lenten	Luncheon	to	be	held	on		Saturday,	March	10	at	1:00	
pm	at	the	Diamond	Diner,	Hainesport,	NJ.	Donation	$	16.		
	 

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.	 Για	 πληροφορίες	
επικοινωνήστε	με	την	κα	Κατερίνα	Ηλιάδη	στο:	liliadis@aol.com	
	

ΝΕΑ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ:	
ΑΛΛΑΓΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ	«ΑΓΙΟΣ	
ΙΩΑΝΝΗΣ	Ο	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»	-	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	9	ΜΑΡΤΙΟΥ	2018	

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	 πρόγραμ-
μα	 για	 μαθητές	 3ης	-	 6ης	τάξης	με	 στόχο	 να	 προσανατολίσει	 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	 	9	 Μαρτίου	 2018	 αμέσως	
μετά	 την	 Ακολουθία	 των	 Πρώτων	 Χαιρετισμών	 της	 Θεοτόκου.		
Παρακαλούμε	 να	 σημειώσετε	 την	 αλλαγή	 της	 ημερομηνίας	 και	
ενθαρρύνετε	 τα	 παιδιά	 σας	 να	 λάβουν	 μέρος.	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.	
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΘΕΡΙΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	2018	
Παρακαλούμε	 σημειώστε	 τις	 ημερομηνίες	 για	 την	 ημερήσια	
θερινή	 Κατασκήνωση	 των	 παιδιών	 του	 Αγίου	 Θωμά	 από	 25	
Ιουνίου	 έως	 6	 Ιουλίου	 (εκτός	 της	 4ης	Ιουλίου).	 Το	 πρόγραμμα	
είναι	για	παιδιά	νηπίου	έως	και	6ης	Δημοτικού,	και	προσφέρεται	
μια	 ποικιλία	 δραστηριοτήτων	 αλλά	 και	 θρησκευτικής	 προόδου	
και	μάθησης.	Για	πληροφορίες:	stthomascamp@gmail.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,		όπου	 θα	
υποδεχθούν	νέα	μέλη.	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-κερδοσκοπικές	 οργανώσεις	 στο	
παρελθόν	όπως	την	Οργάνωση	για	την	Έρευνα	του	Καρκίνου	των	
Πνευμόνων	Jim	Fifis,	την	Οργάνωση	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.	

	
ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ	ΓΕΥΜΑ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:	10	ΜΑΡΤΙΟΥ	

Προσκαλούμε	 τακτικά	 και	 νέα	 μέλη	 στην	 επόμενη	 συνεδρίαση	
μετά		νηστίσιμου	γεύματος	που	θα	γίνει	το	Σάββατο,	10	Μαρτίου	
στις	1	μμ	στο	Diamond	Diner,	Hainesport,	NJ.		Προσφορά	$16.	
	


