
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 ,  M a r c h  1 1 ,  2 0 1 8  
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	17,285								CANDLE	COLLECTION:	$	890	

TRAY	COLLECTION:	$	440			SPECIAL	COLLECTION:	$	475	
	



SUNDAY,	MARCH	18,	2018		
+	SAINT	JOHN	OF	CLIMACUS			

FOURTH	SUNDAY	OF	GREAT	LENT	
	

TODAY’S	READINGS	
Epistle: Hebrews	6:13-20	.…………….....pg.	141	
Gospel:		Mark	9:17-31	………..…......pg.	142	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
FLORAL	FRAME	OF	THE	ICON		

OF	THE	VIRGIN	MARY,	MARCH	16	
…..was	 offered	 in	 loving	 memory	 of	 Nikolaos	
Melissaratos	by	his	wife	Marianthe	Melissaratos.	

	
MEMORIAL	SERVICES	TODAY	

For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	
JOHN	JANIS	(40	days)	

VASILIKI	“BESSIE”	FRANGOS	(40	days)		
PANTELIS	BRATSIS	(1	year)	

DEMETRIOS	KARAVANGELAS		(1	year)	
SALTI	AYOUB	(2	years)	

MICHAEL	MICHAELIDIS		(4	years)	
GEORGE	TH.	HORIATES		(11	years)	

	

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

THEODOSIOS	PAGIAVLAS		(4	years)	
THEODORA		MARLYS	BUCZKO		(10	years)	

EFTHEMIOS	VELAHOS		(53	years)	
MARY		VELAHOS		(62	years)	

The	congregation	is	requested	to	join	in	prayer	the	
families	of	the	deceased.	Coffee	hour	will	follow	in	

the	Danielle	Kousoulis	Greek	Cultural	Center.	
	

GENERAL	ASSEMBLY	MEETING	
The	 regular	 Spring	 General	 Assembly	 of	 our	 Parish	
will	take	place	on	Tuesday,	March	27,	2018	at	the	St.	
Irene	 Hall.	 The	 meeting	 will	 start	 at	 7	 pm.	 The	
agenda	will	be	mailed	to	all	our	parishioners.		
Please	try	to	attend.	The	presence	and	participation	
of	 every	 member	 of	 our	 Community	 is	 very	
important.	We	 collectively	 have	 the	 resolve	 to	 see	
our	Community’s	transformative	building	projects	to	
fruition.	Also,	 get	 to	 hear	 and	have	 input	 as	 to	 the	
wonderful	ministries	and	programs	which	are	crucial	
to	 our	 community,	 now	 and	 in	 the	 future.	 	 2018	
Stewardship	 must	 be	 current	 prior	 to	 start	 of	 the	
meeting.	This	is	an	opportunity	to	voice	your	opinion	
and	express	your	vote.		

KYΡΙΑΚΗ	18	ΜΑΡΤΙΟΥ	2018	
+	ΑΓΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΟΥ	ΤΗΣ	ΚΛΙΜΑΚΟΣ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΩΝ	ΝΗΣΤΕΙΩΝ	

	

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Απόστολος:		Εβρ.	6:13-20……….…...σελ.141	

Ευαγγέλιον:	Mark	9:17-31	……............σελ.	142	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ	ΕΙΚΟΝΑΣ	ΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΑΣ		
ΣΤΟΥΣ		Δ΄	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ	

.....προσφέρθηκε	 εις	 μνήμην	 του	 αειμνήστου	 Νικολάου	
Μελισσαράτου	 από	 την	 σύζυγό	 του	 Μαριάνθη	
Μελισσαράτου.	

	

ΙΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	

ΙΩΑΝΝΟΥ	ΤΖΑΝΗ	(40	ημέρες)	
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	ΦΡΑΓΚΟΥ	(40	ημέρες)	

ΠΑΝΤΕΛΗ	ΜΠΡΑΤΣΗ	(1	έτος)	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ		(1	έτος)	

ΣΑΛΤΙ	ΑΓΙΟΥΜΠ	(2	έτη)	
ΜΙΧΑΗΛ		MIXAHΛΙΔΗ		(4	έτη)	

ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	ΧΩΡΙΑΤΗ	(11	έτη)	
	

ΙΕΡΑ	ΤΡΙΣΑΓΙΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Υπέρ	αναπαύσεως	των	ψυχών	των	αειμνήστων	

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	ΠΑΓΙΑΒΛΑ			(4	έτη)	
ΘΕΟΔΩΡΑΣ	ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ	BUCZKO		(10	έτη)	

ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΒΕΛΑΧΟΥ		(53	έτη)	
ΜΑΡΙΑ	ΒΕΛΑΧΟΥ		(62	έτη)	

Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί		
με	τις	οικογένειες	των	κεκοιμημένων.		

Καφές	και	κεράσματα	θα	προσφερθούν	στο	Ελληνικό	
Πολιτιστικό	Κέντρο	«Δανιέλλα	Κουσούλη».	

	
ΓΕΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΤΗΣ	ΕΝΟΡΙΑΣ	

Η	 Πρώτη	 Τακτική	 Γενική	 Συνέλευση	 του	 έτους	 θα	
πραγματοποιηθεί	 την	Τρίτη	27	Μαρτίου	2018,	στις	7:00	
το	 απόγευμα,	 στην	 Αίθουσα	 της	 Αγίας	 Ειρήνης.	 Τα	
θέματα	 προς	 συζήτηση	 θα	 σταλούν	 ταχυδρομικώς	 σε	
όλους	τους	ενορίτες.		Πριν	την	έναρξη	της	Συνελεύσεως,	
πρέπει	 να	 έχει	 τακτοποιηθεί	 η	 Συνεισφορά	 των	
συμμετεχόντων	του	2018.		
Η	 παρουσία	 των	 μελών	 της	 Ενορίας	 είναι	 απαραίτητη.	
Σύντομα	 ελπίζουμε	 να	 δούμε	 την	 συνέχιση	 των	
κτιριακών	 ανακαινίσεων.	 	 Έχετε	 την	 ευκαιρία	 να	
εκφέρετε	 τη	 γνώμη	 σας	 και	 την	 ψήφο	 σας.	 Ακόμη,	 θα	
έχετε	 τη	 δυνατότητα	 να	 ακούσετε	 για	 όλα	 τα	
προγράμματα	των	οργανισμών	της	ενορίας	μας.		
	

	

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.	 After	 the	 Compline,	 a	 Pot	 Luck	
dinner	and	discussion	will	follow.	
	

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

THIS	 COMING	 FRIDAY,	MARCH	 23,	 AT	 7	 PM	WE	
WILL	BE	HONORED	TO	WELCOME	OUR	SPIRITUAL	
FATHER,	 HIS	 EMINENCE	 METROPOLITAN	
EVANGELOS	 OF	 NEW	 JERSEY,	 CELEBRATING	 THE	
SERVICE	OF	THE	AKATHIST	HYMN.		
	

Κάθε	 Δευτέρα	 απόγευμα	 στις	 6:30	 μμ	 τελούμε	 το	
Μεγάλο	 Απόδειπνο	 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	21	ΜΑΡΤΙΟΥ																																											7	ΤΟ	ΒΡΑΔΥ	
ΤΕΤΑΡΤΗ	28	ΜΑΡΤΙΟΥ																																									9.30	ΤΟ	ΠΡΩΙ	
	
	

ΤΗΝ	ΕΡΧΟΜΕΝΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23	ΜΑΡΤΙΟΥ	ΣΤΙΣ	7	ΜΜ	
ΘΑ	 ΕΧΟΥΜΕ	 ΤΗΝ	 ΕΥΛΟΓΙΑ	 ΝΑ	 ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ	 ΤΟΝ	
ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ	 ΜΑΣ,	 ΣΕΒ.	 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ	 ΝΕΑΣ	
ΙΕΡΣΕΗΣ	 κ.κ.	 ΕΥΑΓΓΕΛΟ,	 Ο	 ΟΠΟΙΟΣ	 ΘΑ	 ΤΕΛΕΣΕΙ	 ΤΗΝ	
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΟΥ	ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ	ΥΜΝΟΥ.		
	

	

	



MEZZE	MARATHON:	TUESDAY,	APRIL	17,2018,	7-9	PM	
“THE	MEZZE	MARATHON’’	will	 be	 held	 on	 April	 17	 at	
the	 LUCIEN’S	MANOR.	 Please	 join	 us	 for	 an	 evening	 of	
Great	 Mezze,	 Entertainment	 and	 socializing	 with	 our	
parishioners	 and	 friends.	 Tickets	 are	 $20.	 All	 proceeds	
will	benefit	St.	Thomas	Building	Renovations.	For	tickets:	
856-665-1731.		
	
ST.	IRENE	PHILOPTOCHOS	NEWS:	

“THANK	YOU”	FOR	RED	HEART	SUNDAY	
St.	 Irene	 Philoptohos	 thanks	 all	 of	 those	 who	
participated	 in	 our	 Red	 Heart	 Sunday	 by	 having	 their	
blood	 pressure	 taken	 and	 making	 donations	 to	 the	
American	 Heart	 Association.		We	 donated	 $137	 to	 the	
Association.	

ΑLTAR	GUILD		
The	 Altar	 Guild	 requests	 your	 assistance	 in	 the	
preparation	 of	 Holy	 Week	 and	 Easter.	 Donations	 are	
now	accepted	for	the	many	floral	arrangements,	candles	
and	sacristy	 items	needed.	For	Holy	Thursday	we	need	
flower	wreaths	 to	 adorn	 the	Holy	 Cross.	 The	 cost	 per	
wreath	 is	 $50.	 Please	 call	 Katerina	 Kokolis	 856-795-
3368.		

LENT	FOOD	DRIVE	APPEAL	
We	are	collecting	non-perishable	items	during	our	Great	
&	 Holy	 Lent,	 for	 the	 Cherry	 Hill	 Food	 Pantry.	 You	 can	
drop	 off	 all	 items	 in	 the	 boxes	 marked:	 LENT	 FOOD	
DRIVE,	located	at	the	entrance	of	the	“Balis	Educational	
Building”&	 the	 “Danielle	 Kousoulis	 Greek	 Cultural	
Center”.		

GIVE	EASTER	FLOWERS	
Easter	plants	for	$10.00	each	may	be	donated	either	 in	
memory	 of	 or	 in	 honor	 of	 your	 beloved	 ones.	 Please	
make	 checks	 payable	 to	 the	 St.	 Irene	 Philoptochos	
Society	and	be	certain	to	place	your	order	today.	

	
PHILOPTOCHOS	KOULOURAKIA	&	TSOUREKI	SALE	

St.	Irene	Philoptochos	Society	will	be	baking	koulourakia	
and	tsourekia	for	Easter.	Your	orders	will	be	available	on	
Palm	Sunday,	April	1,	2018.		Please	place	your	orders	by	
calling	 Popi	 Stamatiades	 856-663-7043,	 Amalia	 Kokolis	
856-795-0326	or	see	them	during	coffee.		
	
SAVE	THE	DATE:	ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ	EASTER	ΜUSIC	CONCERT		

AT	ST.	THOMAS	ON	FRIDAY,	APRIL	13,	2018	
His	 Eminence	 Metropolitan	 Evangelos	 of	 New	 Jersey	
cordially	 invites	 you	 to	 a	 BYZANTINE	 EASTER	 MUSIC	
CONCERT,	with	the	participation	of	great	Chanters	from	
Greece.	There	will	be	no	fee	for	this	concert.	Reception	
will	follow,	hosted	by	the	ladies	of	our	Philoptochos.	
	

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:	 Teams@ocmc.org.	 Also,	
checks	will	 be	 accepted	made	 out	 to	 the	OCMC	or	Dr.	
Isa	Velez.	 You	may	 	 contact	Dr.	Velez:	 dbajfu@aol.com	
and	609-230-9556.		

MAΡΑΘΩΝΙΟΣ	ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ:	TΡΙΤΗ	17	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2018	
«Ο	ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ	 ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ»	θα	πραγματοποιηθεί	 την	
Τρίτη	 	 17	 Απριλίου,	 7-9	 μμ	 στην	 Αίθουσα	 Δεξιώσεων	
‘’LUCIEN’S’’.	 Σας	 περιμένουμε	 για	 μια	 βραδιά	 γεμάτη	 κέφι	
και	 διασκέδαση.	 Εισιτήρια	 προπωλούνται	 προς	 $20	 το	
άτομο,	τηλεφωνόντας	στο	ενοριακό	γραφείο	856-665-1731.	
Τα	έσοδα	θα	διατεθούν	για	την	ανακαίνιση	του	Ναού	μας.		

	
ΝΕΑ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ	«ΑΓ.	ΕΙΡΗΝΗ»:	

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		
ΣΤΗΝ	ΗΜΕΡΑ	ΤΗΣ	«ΚΑΡΔΙΑΣ»	

Η	 Φιλόπτωχος	 μας	 ευχαριστεί	 όλες	 και	 όλους	 που	
συμμετείχαν	 στην	 εκδήλωση	 για	 την	 ημέρα	 της	 «καρδιάς»	
και	 βοήθησαν	 προσφέροντας	 χρήματα	 προς	 τον	
Αμερικανικό	 Καρδιολογικό	 Σύλλογο.	 Συγκεντρώσαμε	 και	
προσφέραμε	το	ποσό	των	$137.	
		

ΣΥΛΛΟΓΗ	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΑΝΑΓΚΕΣ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	ΜΑΣ		
Ζητούμε	τη	βοήθειά	σας	για	την	προετοιμασία	της	Μεγάλης	
Εβδομάδας	 και	 του	 Πάσχα.	 Για	 την	 Μ.	 Πέμπτη	
χρειαζόμαστε	 στεφάνια	 για	 να	 προσφέρουμε	 στον	
Εσταυρωμένο.	Το	κόστος	είναι	$50	έκαστο.	Τηλεφωνήσατε	
στην	κα	Κατερίνα	Κοκόλη	856-795-3368.		
	

EKKΛΗΣΗ	ΔΩΡΕΑΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΚΑΤΑ	ΤΗN	ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ	
Συλλέγουμε	 τρόφιμα	 τα	 οποία	 θα	 προσφερθούν	 στην	
Αποθήκη	 Τροφίμων	 του	 Τσέρρυ	 Χιλλ.	 Μπορείτε	 να	 τα	
τοποθετήσετε	 στα	 ειδικά	 κουτιά	 που	 βρίσκονται	 στην	
είσοδο	του	Σχολικού	Κτιρίου	και	του	Ελληνικού	Πολιτιστικού	
Κέντρου	«ΔΑΝΙΕΛΑ	ΚΟΥΣΟΥΛΗ».		

	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ	ΦΥΤΩΝ	
Μπορείτε	να	βοηθήσετε	αγοράζοντας	μία	γλάστρα	προς	$10	
εις	 μνήμη	 ή	 υπέρ	 υγείας	 προσφιλών	 σας.	 Παρακαλούμε	
συμπληρώσατε	 την	 επιταγή	 σας	 προς	 την	 Φιλόπτωχο	
Αδελφότητα	καί	δώσετε	την	παραγγελία	σας	σήμερα.	
	

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ	&	ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ	
Η	 Φιλόπτωχος	 Αδελφότητα	 θα	 ετοιμάσει	 πασχαλινά	
κουλουράκια	 και	 τσουρέκια	 για	 το	 Πάσχα.	 Οι	 παραγγελίες	
σας	 θα	 είναι	 έτοιμες	 για	 την	 Κυριακή	 των	 Βαίων.	
Τηλεφωνήσατε:	 Πόπη	 Σταματιάδη	 856-663-7043,	 Αμαλία	
Κοκόλη	856-795-0326	ή	δώσετε	την	παραγγελία	σας	κατά	τη	
διάρκεια	του	καφέ.		
	

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ	ΣΥΝΑΥΛΙΑ	ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	ΣΤΟΝ	
ΑΓ.	ΘΩΜΑ:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΤΟΥ	ΠΑΣΧΑ,	13	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	

Ο	 Σεβασμιώτατος	 Μητροπολίτης	 Νέας	 Ιερσέης	 Ευάγγελος	
σας	 προσκαλεί	 σε	 ένα	 απόγευμα	 Βυζαντινής	Μουσικής	 με	
συλλογή	 από	 Εκκλησιαστικούς	 Ύμνους	 του	 Πάσχα	 στην	
Ενορία	μας,	με	την	συμμετοχή	Ιεροψαλτών	από	την	Ελλάδα.	
Είσοδος	 δωρεάν.	 Θα	 ακολουθήσει	 Δεξίωση	 από	 τις	 Κυρίες	
της	Φιλοπτώχου.	
	

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:	Teams@ocmc.org	
και	 θυμηθείτε	 να	 αναφέρετε	 το	 όνομα	 της	 κας	 Βελέζ.	
Μπορείτε	 να	 επικοινωνήσετε	 με	 την	 Ιατρό	 στο	 τηλέφωνο	
609-230-9556	ή	στο	dbajfu@aol.com.	



	PASCHA	CANDLES	
Our	 Sunday	 School	 is	 offering	 beautifully-decorated	
Easter	 candles	for	 purchase	at	$15	 each.	Each	 candle	 is	
beautifully	 decorated	 in	 various	 styles	 for	 boys	 and	
girls.	To	 purchase	 candles	 for	 your	 child	 or	 godchild,	
please	stop	by	the	Sunday	School	office,	or	look	for	our	
table	 in	 the	 Narthex.	All	 proceeds	 benefit	 St.	 Thomas	
Church.	
	
INVITING	OUR	YOUTH	–	“GIVING	DAYS”	DURING	LENT	
We	 invite	 all	 our	 St.	 Thomas	 Youth	 (Sunday	 School	
students,	 GOYANs,	 HOPE,	 JOY,	 HHDG	 &	 Greek	 School	
students)	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	#4:	COMPLETE	PANCAKE	MIX	
	
	
SUNDAY	SCHOOL	NEWS:	
CONGRATULATIONS	TO	OUR	ST.	JOHN	CHRYSOSTOM	

ORATORICAL	FESTIVAL	FINALISTS!	
This	 past	 Friday,	 March	 9th,	 our	 youth	 presented	 us	
with	 so	 many	 beautiful	 testaments	 of	 their	 faith	 that	
truly	 moved	 us	 all.		 	There	 were	 6	 participants	 in	 the	
Junior	 and	 Senior	 High	 school	 level	 and	 13	 in	 the	
Elementary	 level	 giving	 us	 a	 great	 'bench'	 for	 the	
future!		 We	 are	 pleased	 to	 announce	 the	 following	
finalists	 will	 represent	 St.	 Thomas	 at	 the	 Delaware	
Valley	Regional	level	on	April	21st.			Many	thanks	to	our	
judges,	Maria	Flamporis,	Stacy	Chryssofos,	Zoe	Tripolites	
and	 Timekeeper	 Spiro	 Koltsaklis.		 	Please	 join	 us	 in	
congratulating	 these	 exceptional	 finalists!		 	 	 	 	 	 	 	 		
Senior	Division	-	Hunter	Kiedis	
Junior	 Division	 -	 Robert	 Papadeas	 and	 Sophia	
Papacristos	
	

ST.	THOMAS	SUMMER	DAY	CAMP	2018	
Camp	will	be	weekdays	from	June	25	to	July	6	(excluding	
July	4)	and	from	9	am	until	3	pm.	The	program	is	for	kids	
from	K-6th	and	provides	a	variety	of	 fun	activities	such	
as	 swimming,	 bowling,	 crafts,	 sports,	 visiting	
presentations,	 fabulous	 field	 trips,	 religious	 education,	
and	much	more.		Cost	for	the	full	session	of	two	weeks	
is	 $250	 and	 one	 week	 is	 $150.	 Registrations	 are	 due	
June	9.	Late	registrations	will	be	charged	a	$25	late	fee	
and	 no	 registrations	 will	 be	 accepted	 after	 June	 15.	
Kindergarten	space	is	limited,	so	get	your	registration	in	
early.		Limited	Scholarships	available	upon	request	with	
income	 verification.	 Please	 contact:	stthomascamp	
@gmail.com	
		

ST.	THOMAS	CAMP	COUNSELOR	APPLICATIONS	
Attention	 all	 high	 school	 and	 college	 students,	 St.	
Thomas	 Summer	 Day	 Camp	 is	 looking	 for	 responsible	
and	 motivated	 individuals	 to	 work	 as	 counselors	 and	
counselors-in-training.		 Applications	 are	 now	 being	
accepted.		Please	contact	Mrs.	Hippel	at	stthomascamp	
@gmail.com.	Applications	due	April	 20,	 2018.	 For	CITs,	
this	is	a	great	way	to	earn	service	hours.		

	
SATURDAY	OF	LAZAROS:	MARCH	31	

Instructional	 Divine	 Liturgy.		 Orthros:	 9:00	 a.m.	 Divine	
Liturgy:	 10:00	 a.m.	This	 is	 an	 exceptional	 opportunity	
offered	to	bring	our	children	to	a	better	understanding	
of	 the	 Divine	 Liturgy.	Communion	 Breakfast	 will	 be	
offered	by	the	Greek	School	PTO,	immediately	after	the	
Divine	 Liturgy.	 All	 parents	 and	 kids	 are	 invited	 to	
participate	 and	 also	 help	HOPE	 and	 JOY	 make	 palm	

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ	ΛΑΜΠΑΔΕΣ	
Το	 Κατηχητικό	 μας	 προσφέρει	 χειροποίητες	Πασχαλινές	
λαμπάδες	 για	 $15	 την	 καθεμία.	Οι	 λαμπάδες	 είναι	
στολισμένες	 και	 υπάρχουν	 σε	 διάφορα	 χρώματα.	Για	
πληροφορίες	 περάστε	 από	 το	 γραφείο	 του	 Κατηχητικού	 ή	
επισκεφθείτε	το	τραπέζι	με	τις	λαμπάδες	στο	Νάρθηκα.	Όλα	
τα	έσοδα	θα	προσφερθούν	στην	εκκλησία	μας.	
	

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

Προσκαλούμε	 όλες	 τις	 Οργανώσεις	 Νεολαίας	 (μαθητές	 του	
Κατηχητικού	 Σχολείου,	GOYA,	HOPE,	JOY,	 Χορευτικού	
Ομίλου	&	 μαθητές	 του	 Ελληνικου	 Σχολείου)	 να	 δωρήσουν	
ΕΙΔΗ	ΜΕΓΑΛΗΣ	ΖΗΤΗΣΗΣ,	προς	ενίσχυση	του	προγράμματος	
«ΗΜΕΡΩΝ	 ΔΩΡΕΑΣ»	 ΚΑΤΑ	 ΤΗΝ	 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 ΤΗΣ	
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ!	Μπορείτε	 να	 τα	 τοποθετήσετε	 στα	 ειδικά	
κουτιά	που	βρίσκονται	στον	Νάρθηκα	και	στις	εισόδους	του	
Σχολικού	 Κτιρίου	 και	 του	 Ελληνικού	 Πολιτιστικού	 Κέντρου	
«ΔΑΝΙΕΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ».	 Οι	 δωρεές	 θα	 προσφερθούν	 στην	
Αποθήκη	 Τροφίμων	 του	 Τσέρρυ	 Χιλλ,	 τη	 μη	 κερδοσκοπική	
οργάνωση	 που	 εξυπηρετεί	 850	 οικογένειες	 στην	 περιοχή	
μας.	ΕΒΔΟΜΑΔΑ	#4:		ΜΙΓΜΑ	ΓΙΑ	ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ	(ΠΛΗΡΕΣ).	
	

ΝΕΑ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ:	
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ	ΣΤΟΥΣ	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	&	ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ	

ΣΤΟ	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ!	
Συγχαρητήρια	 στους	 νέους	 μας	 που	 συμμετείχαν	 στο	
Φεστιβάλ	 Ρητορικής	 “Άγιος	 Ιωάννης	 Χρυσόστομος”,	 την	
Παρασκευή	 9	 Μαρτίου!	 Ήταν	 μια	 όμορφη	 βραδιά,	 όπου	
πρώτα	 συμμετείχαμε	 στους	 τρίτους	 Χαιρετισμούς	 της	
Θεοτόκου,	και	μετά	ακούσαμε	τους	νέους	μας	να	εκφράζουν	
με	 ειλικρίνεια	 την	 πίστη	 τους	 στον	 Θεό	 μπροστά	 σε	 όλους	
μας.	 Συμμετείχαν	 6	 νέοι	 Λυκείου	 και	 13	 παιδιά	 Δημοτικού,	
ένας	εκπληκτικός	αριθμός	που	μας	δίνει	πολλές	ελπίδες	για	
το	 μέλλον.	 Θερμές	 ευχαριστίες	 στους	 Κριτές	 μας,	 Μαρία	
Φλαμπόρη,	 Αναστασία	 Χρυσσοφού,	 Ζωή	 Τριπολίτη	 και	 τον	
Σπύρο	Κολτσακλή.	
Ανώτερο	Επίπεδο	-	Hunter	Κιέδη	
Κατώτερο	Επίπεδο	-Robert	Παπαδέας,	Σοφία	Παπαχρήστου		
Τα	παιδιά	μας	αυτά	θα	συνεχίσουν	στο	επόμενο	Επίπεδο	και	
θα	παρουσιάσουν	την	ομιλία	τους	μαζί	με	12	άλλες	ενορίες	
στις	21	Απριλίου.	Συγχαρητήρια	και	καλή	επιτυχία!	
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΘΕΡΙΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	2018	
Σημειώστε	 τις	 ημερομηνίες	 για	 την	 ημερήσια	 θερινή	
Κατασκήνωση	 των	 παιδιών	 μας	 από	 25	 Ιουνίου	 έως	 6	
Ιουλίου	 (εκτός	 της	 4ης	Ιουλίου).	 Το	 πρόγραμμα	 είναι	 για	
παιδιά	 νηπίου	 έως	 και	 6ης	Δημοτικού,	 και	 προσφέρεται	
ποικιλία	 δραστηριοτήτων	 αλλά	 και	 θρησκευτικής	 και	
μάθησης.	Το	κόστος	είναι	$250	για	2	εβδομάδες	και	$150	για	
1	 εβδομάδα.	 Εγγραφές	 μέχρι	 τις	 9	 Ιουνίου.	 Θα	 υπάρχει	
επιβάρυνση	$25	για	καθυστερημένες	εγγραφές	και	η	τελική	
ημερομηνία	θα	είναι	στις	15	Ιουνίου.	Υπάρχει	περιορισμένος	
αριθμός	 θέσεων	 για	 παιδιά	 Νηπιαγωγείου,	 ενώ	 υπάρχει	
δυνατότητα	 υποτροφίας	 για	 οικογένειες	 με	 χαμηλό	
εισόδημα.	Για	πληροφορίες:	stthomascamp@gmail.com.	

	

ΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ	ΓΙΑ	ΘΕΡΙΝΗ	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ	ΑΓ.	ΘΩΜΑ	
Όλα	 τα	 παιδιά	 Λυκείου	 αλλά	 και	 φοιτητές,	 θα	 έχουν	 την	
δυνατότητα	να	συμμετάσχουν	ως	υπεύθυνοι	των	Ομάδων	ή	
ως	 εκπαιδευόμενοι	 Ομαδάρχες	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
Ημερήσιας	 Κατασκήνωσής	 μας.	 Για	 αιτήσεις	 επικοινωνήστε	
με	την	κα	Χίππελ	στο	stthomascamp@gmail.com.	Προθεσμία	
αιτήσεων:	20	Απριλίου.		

	

ΣΑΒΒΑΤΟ	ΤΟΥ	ΛΑΖΑΡΟΥ,	31	ΜΑΡΤΙΟΥ	
Εκπαιδευτική	 Θεία	 Λειτουργία.	 Όρθρος:	 9:00	 πμ	 Θεία	
Λειτουργία:	 10:00	 π.μ.	 Αυτή	 είναι	 μια	 μοναδική	 ευκαιρία	
που	 προσφέρεται	 για	 να	 βοηθήσει	 τα	 παιδιά	 να	
κατανοήσουν	καλύτερα	τη	Θεία	Λειτουργία.		Αμέσως	μετά	το	
τέλος	της	Θείας	Λειτουργίας	θα	προσφερθεί	πρωινό	από	το	
Σύλλογο	 Γονέων	 &	 Διδασκάλων	 του	 Ελληνικού	 Σχολείου.	
Όλοι	 οι	 γονείς	 και	 τα	 παιδιά	 προσκαλούνται	 να	
συμμετάσχουν	 και	 επίσης	 να	 βοηθήσουν	 τις	
νεολαίες	HOPE	και	JOY	να	φτιάξουν	 σταυρούς	 από	 βάια	 για	
την	Κυριακή	των	Βαΐων!		
	



crosses	for	Palm	Sunday!		
ΗΟLY	FRIDAY	SUNDAY	SCHOOL	RETREAT:	APRIL	6	

The	 Annual	 Holy	 Friday	 Retreat	 has	 become	 a	 St.	
Thomas	 tradition.	 All	 young	 people	 –	 from	 Pre-
Kindergarten	through	12th	Grade	–	are	invited	to	attend	
on	 April	 6th.	 Please	 be	 advised	 that	 Pre-Schoolers	 &	
Kindergarteners	 must	 be	 accompanied	 by	 a	 parent	 or	
another	 family	 member	 who	 will	 stay	 with	 their	 child	
throughout	the	session.	No	baby-sitting	is	available.	The	
program	begins	at	11	am	and	concludes	with	the	Service	
of	 the	 Descent	 from	 the	 Cross/Apokathilosis	 at	 2	 pm.	
Although	there	is	no	fee	for	this	program,	we	do	require	
that	 all	 participants	 pre-register	 by	 Palm	 Sunday,	 April	
1st.	 Your	 prompt	 response	 will	 help	 us	 to	 plan	 for	
sufficient	 gifts,	 lunch	 and	 supplies	 for	 all.	 Most	
importantly,	 it	will	 help	 to	 organize	 at	 arrival	 time	 and	
allow	us	to	focus	our	attention	on	greeting	the	children	
and	escorting	them	to	directly	to	their	group.	
Permission	 slips,	 signed	 by	 Fr	 Christoforos,	 for	 an	
excused	 school	 absence	 will	 be	 available	 that	 day	 for	
any	attendee	who	may	need	it.	Any	adults	interested	in	
participating	and	learning	more	about	the	Passion	of	our	
Lord	 should	 also	 register	 in	 advance.	 This	 is	 the	 most	
appropriate	activity	for	such	a	solemn	and	holy	day.	We	
look	 forward	 to	 seeing	 all	 children	 of	 the	 St.	 Thomas	
Family	 in	 attendance.	 Contact	SaintThomasSunday	
School@gmail.com.	 Please	 understand	 that	 use	 of	 any	
electronic	 devices	 during	 the	 retreat	 WILL	 NOT	 be	
allowed!	

	
GREEK	SCHOOL	PROGRAM	FOR	INDEPENDENCE	DAY	
DOXOLOGY	&	PROCLAMATION:		MARCH	22	,	4:30	PM	
The	Greek	School	Students,	parents	and	members	of	the	
parish	 will	 process	 to	 the	 Municipal	 Building	 of	 the	
Cherry	Hill	Township	for	the	Annual	Proclamation	of	the	
March	 25th	 Day,	 following	 the	 4:30	 pm	 Doxology,	 on	
Thursday,	March	22.		
	

GREEK	INDEPENDENCE	DAY	SCHOOL	
ASSEMBLY:	SATURDAY,	MARCH	24TH	-	3	PM:	

Our	 Greek	Independence	Day	 Celebration/School	
Assembly	will	 be	 held	at	 the	 "Danielle	 Kousoulis"	
Greek	Cultural	Center	on	Saturday,	March	24,	2018	at	3	
pm.	Everyone	 is	 invited	 to	admire	 the	performances	of	
our	Greek	School	 students	 with	 poems,	 songs	 and	 folk	
dances!	
	

GOYA	NEWS:		
SPECIAL	THANKS	TO	OUR	SALUTATION	READERS!	

Our	GOYAn's	 and	GOYA	 alumni	 had	 the	 honor	 of	 once	
again	 reciting	 the	 beautiful	 prayers	 to	 Our	 beloved	
Theotokos	 and	Our	 Lord	 Jesus	 Christ	 during	 the	 first	 4	
Friday	 Salutations.	Thank	 you	 to	 the	 following	GOYAn's	
that	did	a	beautiful	job	and	to	Mrs.	Ninita	Birbilis	for	her	
assistance	and	guidance	 in	teaching	our	youth	to	chant	
the	hymns:			
Week	1	-	Panayiota	Georgiou	and	Andoni	Christou			
Week	2	-	Maria	Kokolis	and	George	T.	Horiates	
Week	3	-	Panayiota	Georgiou	and	George	Kleftogiannis	
Week	4	-	Antigone	Antonakakis	and	Nick	Kokolis	
	

Saturday	of	 Lazarus,	March	 31st	 -	GOYA	meeting	 after	
the	 Divine	 Liturgy.		After	 the	 meeting	 we	 will	 make	
Palms	 and	 assemble	 the	 Easter	 candy	 for	 our	younger	
children.	 PLEASE	 CONTINUE	 TO	 BRING	 EASTER	 CANDY	
AND	 EGGS	 EACH	 WEEK	 AND	 DEPOSIT	 IN	 DESIGNATED	
BASKET	IN	THE	NARTHEX	or	see	Mrs.	Lisa	Horiates.	
	

Holy	 Friday,	 April	 6th	 -	 GOYA	 participation	 in	 the	
Sunday	 School	 Holy	 Friday	 Retreat.		 School	 dismissal	
forms	 will	 be	 dispersed	 on	 the	 day	 of	 the	 retreat	 if	

ΕΤΗΣΙΑ	ΣΥΝΑΞΗ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	-	Μ.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	6	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	
Η	Ετήσια	Πνευματική	Συγκέντρωση-Σύναξη	των	παιδιών	μας	
την	Μεγάλη	Παρασκευή	έχει	 γίνει	πλέον	παράδοση	για	 την	
ενορία	 μας.	 Τα	 παιδιά	 όλων	 των	 ηλικιών	 καλούνται	 να	
λάβουν	μέρος	στο	πρόγραμμα	που	θα	πραγματοποιηθεί	την	
Μ.	Παρασκευή	6	Απριλίου.	Τα	μικρά	παιδιά	προνηπιακής	και	
νηπιακής	 ηλικίας	 είναι	 ευπρόσδεκτα,	 αλλά	 θα	 πρέπει	 να	
συνοδεύονται	 από	 γονέα	 ή	 κηδεμόνα	 που	 θα	 έχει	 την	
απόλυτη	 επίβλεψή	 τους	 καθ’	 όλη	 την	 ημέρα.	 Δεν	
προσφέρεται	φύλαξη	παιδιών.	Το	πρόγραμμα	αρχίζει	στις	11	
πμ	και	λήγει	με	την	Αποκαθήλωση	στις	2	μμ.	Το	πρόγραμμα	
προσφέρεται	δωρεάν,	και	η	εγγραφή	 	πρέπει	να	υποβληθεί	
μέχρι	 και	 την	 Κυριακή	 των	 Βαΐων,	 1η	Απριλίου.	 Η	 έγκαιρη	
εγγραφή	 σας	 θα	 μας	 βοηθήσει	 να	 συγκεντρώσουμε	 τα	
αναγκαία	 δώρα,	 φαγητά	 και	 χειροτεχνίες	 και	 θα	 μας	
βοηθήσει	 στο	 καλωσόρισμα	 των	 παιδιών	 και	 την	
τακτοποίησή	 τους	 στις	 ανάλογες	 τάξεις.	 Δικαιολογημένη	
επιστολή	για	την	σχολική	απουσία,	υπογεγραμμένη	από	τον	
πατέρα	 Χριστοφόρο	 θα	 δοθεί	 σε	 κάθε	 μαθητή	 για	 το	
Αμερικανικό	 Σχολείο.	 Η	 Σύναξη	 αυτή	 είναι	 η	 πιο	
ενδιαφέρουσα	 από	 κάθε	 άλλη	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	
χρόνου.	Περιμένουμε	την	συμμετοχή	των	παιδιών	όλων	των	
οικογενειών	 του	 Αγίου	 Θωμά.	 Για	 περισσότερες	
πληροφορίες	επικοινωνήστε	με	το	Γραφείο	του	Κατηχητικού	
Σχολείου	 στο:	SaintThomasSundaySchool@gmail.com.	 ΔΕΝ	
ΘΑ	 επιτραπεί	 η	 χρήση	 τηλεφώνων	 ή	 άλλων	 ηλεκτρονικών	
συσκευών!	
	
ΣΧΟΛΙΚΟΣ	ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ,	ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	ΚΑΙ	ΠΑΡΕΛΑΣΗ	ΣΤΟ	
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΤΟΥ	CHERRY	HILL:	22	MAΡΤΙΟΥ,	4:30	MM		

Tο	 Ελληνικό	 Σχολείο,	 γονείς	 και	 ενορίτες	 εν	 πομπή	 θα	
βηματίσουν	στο	Δημαρχείο	της	πόλης	για	τον	εορτασμό	και	
την	ανακήρυξη	της	Ημέρας	της	Εθνικής	Παλιγγενεσίας,	μετά	
από	 την	 Δοξολογία	 στον	 Ιερό	 μας	 Ναό,	 την	 Πέμπτη	 22	
Μαρτίου,	τις	4.30	το	απόγευμα.		

	
ΣΧΟΛΙΚΟΣ	ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ	ΚΑΙ	

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΣΑΒΒΑΤΟ	24	ΜΑΡΤΙΟΥ		3	ΜΜ	
Ο	 Σχολικός	 Εορτασμός	 της	 Ημέρας	 της	 Εθνικής	
Παλιγγενεσίας	θα	γίνει	το	Σάββατο	24	Μαρτίου	στις	3	μμ	στο	
Ελληνικό	Πολιτιστικό	Κέντρο	“Δανιέλλα	Κουσούλη”.	Ελάτε	να	
παρακολουθήσουμε	 τα	 παιδιά	 του	 Ελληνικού	 μας	 Σχολείου	
που	 θα	 πάρουν	 μέρος	 στην	 εκδήλωση	 με	 απαγγελίες	
ποιημάτων,	τραγούδια	και	παραδοσιακούς	χορούς!			

	
ΝΕΑ	ΤΗΣ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	GOYA:	

ΘΕΡΜΕΣ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	ΣΤΟΥΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ	ΤΩΝ	
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ		

Η	 Νεολαία	GOYA	καθώς	 και	 οι	 Απόφοιτοι,	 είχαν	 την	 τιμή	
να		απαγγείλουν		τις	υπέροχες	προσευχές	«Άσπιλε»	και	«Και	
δος	ημίν»	στην	Πολυαγαπημένη	όλων	μας,	Θεοτόκο	και	τον	
Ιησού	 Χριστό,	 τις	 Παρασκευές	 κατά	 την	 διάρκεια	 των	
πρώτων	4	Χαιρετισμών.	Σας	ευχαριστούμε	για	τη	συμμετοχή	
σας	 και	 την	 υπέροχη	 παρουσία	 σας!	 Ευχαριστούμε	 θερμά	
την	 Κα.	Μπιρμπίλη	 που	 με	 την	 καθοδήγησή	 και	 την	 αγάπη	
της	 προς	 τα	 παιδιά	 μας	 δίδαξε	 αυτούς	 τους	 ύμνους.	 Οι	
αναγνώστες	μας	ήταν:		
1η	Εβδομάδα:	Παναγιώτα	Γεωργίου	και	Αντώνης	Χρήστου	
2η		Εβδομάδα:	Μαρία	Κοκκόλη	και	Γεώργιος	Τ.	Χωριάτης	
3η	Εβδομάδα:	 Παναγιώτα	 Γεωργίου	 και	 Γιώργος	
Κλεφτογιάννης	
4η	Εβδομάδα:	Αντιγόνη	Αντωνακάκη	και	Νίκος	Κοκκόλης	
	
Σάββατο	του	Λαζάρου,	31	Μαρτίου:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	GOYA	μετά	
την	 Θεία	 Λειτουργία.	Μετά	 θα	 φτιάξουμε	 σταυρούς	 από	
βάια	 για	 την	 Κυριακή	 των	 Βαΐων	 και	 θα	 γεμίσουμε	 τα	
πασχαλινά	 αυγά	 με	 ζαχαρωτά	 για	 τα	 μικρά	
παιδιά.		ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ	 ΝΑ	 ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ	 ΝΑ	 ΦΕΡΝΕΤΕ	
ΖΑΧΑΡΩΤΑ	ΚΑΙ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΑΥΓΑ	ΚΑΙ	ΝΑ	ΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ	ΣΤΟ	
ΕΙΔΙΚΟ	 ΔΟΧΕΙΟ	 ΠΟΥ		ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	 ΣΤΟΝ	 ΝΑΡΘΗΚΑ	 ή	 να	
επικοινωνήσετε	με	την		Κα.	Λίζα	Χωριάτη.	
	

Μ.	 Παρασκευή,	 6	ΑΠΡΙΛΙΟΥ:	 Συμμετοχή	 της	 GOYA	στη	
Σύναξη	 της	Μεγάλης	 Παρασκευής,	 	η	 οποία	 διοργανώνεται	
από	το	Κατηχητικό	Σχολείο.	Για	όσους	επιθυμούν	θα	υπάρχει	
διαθέσιμη	 επιστολή	 που	 να	 δικαιολογεί	 την	 απουσία	 τους	
από	το	σχολείο	κατά	την	ημέρα	αυτή.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

		

	

	

	

GREEK		INDEPENDENCE		DAY	
CELEBRATION	2018	

Dear	Parishioners,		
v On	 Friday,	March	 23,	2018,	 at	 1:30pm	 at	 the	 City	
Hall	 in	 Philadelphia	 we	 will	 celebrate	 the	 Greek	 Flag	
Raising	Ceremony	in	Honor	of	Greek	Independence	Day.	
Therefore,	all	of	us	should	be	present	for	 this	beautiful	
celebration.	
v On	Saturday,	March	24,	2018	at	7	pm	His	Eminence	
Metropolitan	Evangelos	of	New	Jersey	will	be	presiding	
over	 the	 Great	 Vespers	 at	 the	 Evangelismos	 of	 the	
Theotokos	Greek	Orthodox	Church	(6501	Bustleton	Ave,	
Philadelphia)	
v On	 Sunday,	 March	 25,	 2018,	a	 Hierarchical	 Divine	
Liturgy	 for	 the	 Annunciation	 of	 Theotokos	 and	
Thanksgiving	Doxology	 for	 the	 liberation	of	Greece	will	
be	celebrated	by	His	Eminence,	Metropolitan	Evangelos	
of	 New	 Jersey	 at	 the	 Annunciation	 Greek	 Orthodox	
Church	(7921	Old	York	Road,	Elkins	Park,	PA).		Following	
the	 Divine	 Liturgy	 THE	 PARADE	 will	 start	 off	with	
formation	at	1	pm	on	the	Parkway	and	stepping	off	at	2	
pm.	 The	 central	 theme	of	 this	 year’s	 Parade	 for	 Greek	
Independence	will	be	“MACEDONIA	IS	GREECE”.		

The	presence	of	all	our	Greek	Orthodox	Faithful	
(Hellenes	and	Philhellenes)	is	imperative!	

Buses	will	be	provided	for	the	transportation	following	
the	Divine	Liturgy	on	Sunday,	March	25.	

LET'S	FILL	THE	BUSES!	LET'S	FILL	THE	PARKWAY!	
LET'S	CELEBRATE	OUR	GREEK	INDEPENDENCE	DAY!	

ΕTHΣΙΟΣ	ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	
ANEΞΑΡΤΗΣΙΑΣ	2018	

Αγαπητοί	Ενορίτες,	
v Την	 Παρασκευή	 23	Μαρτίου	 2018,	 στη	 1:30	 μ.μ.,	 στο	
Δημαρχείο	 της	 Φιλαδέλφειας	 θα	 γιορτάσουμε	 την	 Έπαρση	
της	Ελληνικής	Σημαίας	προς	Τιμήν	της	Ημέρας	της	Ελληνικής	
Ανεξαρτησίας.	Όλοι	μας	θα	πρέπει	 να	είμαστε	παρόντες	σε	
αυτήν	την	τόσο	συγκινητική	τελετή.	
v To	 Σάββατο	24	Μαρτίου	 στις	 7	 το	βράδυ	 θα	 τελεσθεί	
Μέγας	 Αρχιερατικός	 Εσπερινός	 στον	 Πανηγυρίζοντα	 Ιερό	
Ναό	 Ευαγγελισμού	 Bustleton,	 χοροστατούντος	 του	 Σεβ.	
Μητροπολίτου	Νέας	Ιερσέης	κ.κ.	Ευαγγέλου.	
v Την	 Κυριακή	 25	 Μαρτίου	 2018,	 το	 πρωί,	 θα	 τελεσθεί	
Αρχιερατική	 Θ.	 Λειτουργία	 και	 Δοξολογία	 στον	
Πανηγυρίζοντα	 Ιερό	 Ναό	 Ευαγγελισμού	 Elkins	 Park,	
ιερουργούντος	 του	 Σεβ.	 Μητροπολίτου	 Νέας	 Ιερσέης	 κ.κ.	
Ευαγγέλου.	 Αμέσως	 μετά	 θα	 ακολουθήσει	 η	 Παρέλαση,	
όπου	 θα	 συγκεντρωθούμε	 όλοι	 στο	 κέντρο	 της	
Φιλαδελφείας	 στη	 1μμ	 και	 η	 έναρξη	 θα	 γίνει	 στις		 2μμ.	Το	
κεντρικό	 θέμα	 της	 φετινής	 Παρελάσεως	 θα	 είναι	 «Η	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΕΙΝΑΙ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ».	

	

Η	παρουσία	όλων	των	Ελληνορθόδοξων	(Ελλήνων	και	
Φιλελλήνων)	είναι	επιτακτική!	

Θα	υπάρχoυν	λεωφορεία	για	τη	μεταφορά	μας	στην	
Παρέλαση	μετά	την	Θ.	Λειτουργία.	

	

ΑΣ	ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ	ΤA	ΛΕΩΦΟΡΕΙA!	ΑΣ	ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ	
ΤΟ	PARKWAY!	ΑΣ	ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ	ΤΗΝ	ΗΜΕΡΑ		

ΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ!	


