
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.	

	
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP	SCHOLARSHIPS	

The	Hellenic	Heritage	Dance	Group	is	offering	up	
to	 $5,000	 in	 scholarships	 to	 graduating	 high	
school	 seniors	 of	 the	 Hellenic	 Heritage	 Dance	
Group.	 All	 seniors	 must	 be	 attending	 an	
institution	of	higher	learning	in	the	fall,	and	meet	
the	 criteria	 set	 forth	 by	 the	 scholarship	
committee.	For	information	call	Klio	Kokolis	(856-
428-3562)	or	Kathy	Zografos	(856-857-0518).	
	
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	 information/	
application:	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	Parishioners,	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	μας.	Η	Δανιέλλα,	χάθηκε	
άδικα	 κατά	 το	 τραγικό	 τρομοκρατικό	 χτύπημα	
στη	 Νέα	 Υόρκη.	 Το	 πρόγραμμα	 αυτό	
δημιουργήθηκε	 στη	 μνήμη	 της,	 η	 οποία	 υπήρξε	
γενναιόδωρη	 φύση.	 Για	 αιτήσεις	 επικοινωνήστε	
με	 τον	 Παναγιώτη	 Κουσούλη	 στο:	 peteykous@	
verizon.net.	Προθεσμία	αιτήσεων:	7	Μαϊου2018.	
	

	
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ		

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	
Ο	 Χορευτικός	 Όμιλος	 προσφέρει	 $	 5,000	 σε	
υποτροφίες	 για	 τους	 αποφοίτους	 του	
χορευτικού	 συγκροτήματος	 που	 συνεχίζουν	 την	
ακαδημαϊκή	 τους	 παιδεία.	 Όλοι	 οι	
ενδιαφερόμενοι	 πρέπει	 να	 συμμετέχουν	 σε	
ίδρυμα	 τριτοβάθμιας	 	 εκπαίδευσης	 το	
φθινόπωρο	 και	 να	 πληρούν	 τα	 κριτήρια	 που	
ορίζονται	 από	 την	 επιτροπή	 υποτροφιών.		
Τηλεφωνήσατε	 στις	 κυρίες	 Κλειώ	 Κοκόλη	 856-
428-3562	ή	Κάθυ	Ζωγράφου	856-857-0518.	

	

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.	 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  2 5 ,  2 0 1 8  

STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	13.700								CANDLE	COLLECTION:	$756	
TRAY	COLLECTION:	$	424	

	



SUNDAY,	APRIL	1,	2018	
P	A	L	M			S	U	N	D	A	Y	

	

TODAY’S	READINGS	
Epistle:	Philippians	4:4-9…..…………….....pg.	145	
Gospel:		John	12:1-8…….……………..…......pg.	146	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANNOUNCEMENT	
At	the	most	recent	general	assembly	this	past	Tuesday,	the	
Saint	 Thomas	 community	 approved	 the	 next	 phase	 of	
renovations	 and	 additions	 to	 our	 church.	 It	will	 include	 a	
dome,	 bell	 tower,	 new	 church	 roof,	 replacement	 of	 the	
Church	 ceiling,	 narthex	 ceiling	 and	 other	 aspects	 of	 this	
exciting	 project.	Each	 and	 every	 Sunday	 parish	 council	
members	 will	 be	 available	 to	 answer	 any	 questions.	
Anyone	 looking	 to	 assist	 in	 fundraising	 please	 contact	
Father	 or	 any	 of	 the	 parish	 council	 members.	 We	 look	
forward	 to	 providing	 a	 prospectus	 outlining	 the	 new	
project	to	the	community.	

KYΡΙΑΚΗ	1	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2018	
Κ	Υ	Ρ	Ι	Α	Κ	Η		Τ	Ω	Ν		Β	Α	Ϊ	Ω	Ν	

	
	

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Απόστολος:	Φιλιππ.	4:4-9	……….…...σελ.145	
Ευαγγέλιον:		Ιωαν.	12:1-8..…............σελ.	146	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	
Κατά	 την	 τελευταία	 Γενική	 Συνέλευση	 της	 Ενορίας	 μας	
αποφασίσθηκε	 να	 συνεχισθούν	 τα	 έργα	 ανακαίνισης	 του	 Ναού	
μας	δηλαδή:	τοποθέτηση	τρούλου,	καμπαναριού,	αντικατάσταση	
εξωτερικής	και	εσωτερικής	οροφής	του	ναού,	και	ανακαίνιση	του	
Νάρθηκα.	 Κάθε	 Κυριακή	 και	 σε	 κάθε	 ευκαιρία	 μπορείτε	 να	
απευθύνεστε	 στα	 μέλη	 του	 Συμβουλίου	 μας	 για	 περισσότερες	
πληροφορίες.	 Όποιος	 επιθυμεί	 να	 συμβάλει	 οικονομικά	 ή	 να	
βοηθήσει	με	οποιονδήποτε	τρόπο	ας	επικοινωνήσει	με	τον	Ιερέα	
ή	τα	μέλη	του	Συμβουλίου.		

PASTORAL	ADVICE	FOR	HOLY	WEEK	
1.	Don’t	miss	it!		Make	participation	at	the	Services	a	
priority.	This	is	a	wonderful,	life-giving,	soul-renewing	
week.	 During	 Holy	 Week	 set	 your	 mind	 on	 higher	
things.	Don’t	 waste	Holy	 Week	 on	 television	 and	
movies	 and	 sports	 and	 computer	 games.	 Live	 this	
Holy	 Week	 with	 the	 Lord.	 Holy	 Week	is	 always	 a	
passage	and	a	journey.	Be	there	as	much	as	you	can.	
Go	to	as	many	services	as	you	can.		
Does	it	seem	unreasonable	to	attend	Church	so	much	
in	a	single	week?		Of	course	it	does!		But	Christ’s	love	
for	us	is	extreme	and	intense.		And	so	we	return	that	
love	 during	 Holy	 Week	 in	 a	 way	 that	 is	 beyond	
reason!		
2.	Intensify	your	fasting.		Each	person	is	called	to	fast	
as	 he	 or	 she	 is	 able.		 Some	 are	 able	 to	 fast	 more,	
some	 less.		 During	 Holy	 Week,	 each	 of	 us	 should	
increase	the	 intensity	of	the	fast.		During	Holy	Week,	
continue	what	you	do	and	 then	do	a	 little	bit	more.		
Do	 you	 fast	 just	 a	 few	 days	 a	 week?		 Increase	 the	
number	 of	 your	 fasting	 days.		 Are	 you	 fasting	 from	
meat	 only?		 Consider	 fasting	 from	 dairy	 as	 well.		
Consider	eating	smaller	meals	each	time.		Holy	Week	
is	a	time	 in	which	we	should	 increase	our	hunger	for	
Christ,	 and	 physical	 hunger	 is	 one	 way	 to	 do	
so.	Physical	 hunger	 reminds	 us	 that	 we	 need	 what	
God	offers,	and	 fasting	helps	us	 to	 focus	on	 the	 love	
of	Christ.		Fasting	is	hard,	but	remember	the	good	gift	
which	 waits	 for	 us	 at	 the	 Paschal	 Liturgy	 of	 the	
Resurrection	—	the	good	gift	of	Christ	Himself!	
3.	Prepare	 for	 the	 devil	 to	 be	 busy	 during	 Holy	
Week.		 Therefore	 I’ve	 learned	 to	 set	 myself	 certain	
rules:	 I	 will	 not	 get	 upset	 by	 anything	 during	 Holy	
Week.	 I	will	 not	 be	 critical	 of	 anyone	 or	 anything	
during	 Holy	 Week.	 No	 negative	 comments,	 no	
negative	 thoughts.	 It’s	 just	 that	 the	 devil	 wants	 to	
distract	us	this	week.	Ignore	him.	If	we	do	this	we	will	
have	 a	 wonderful	 and	 blessed	 week,	 and	 by	 Pascha	
we	 will	 be	 a	 few	 steps	 closer	 to	 the	 Kingdom	 of	
Heaven.	
4.	 Live	 this	 week	 joyfully,	 in	the	Light	 of	 the	
Resurrection.	 	The	Orthodox	Church	 is	 the	Church	of	
the	 Resurrection.	 Holy	 Week	 teaches	 us	 to	 live	 our	
lives,	even	the	darkest	times,	not	in	morbid	gloom	but	
in	hope,	in	the	joy	of	the	Resurrection.		
Οn	 Holy	 Saturday	 night,	 the	 most	 beautiful	 Divine	
Liturgy	 of	 the	 Year	 follows	 right	 after	 the	
proclamation	 that	 “CHRIST	 IS	 RISEN”.	The	 departure	
of	people	from	the	Church	before	the	Liturgy	of	the	
Resurrection	 is	a	great	 sin.	All	 the	 struggles	one	has	
undergone	 until	 Pascha	 prove	 futile.	 I	 urge	 all	 the	
faithful	 to	 remain	 for	 the	 Liturgy	of	 the	Resurrection	
and	 thus	 complete	 the	 effort	 of	 Great	 Lent.	 The	
liturgy	of	the	Resurrection	will	finish	at	1:30	am.	

Have	a	blessed	Holy	Week	and	Happy	Easter!	
Fr.	Christoforos	

	
		

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

ΠΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΜΕΓΑΛΗ	ΕΒΔΟΜΑΔΑ	
1.	 Ας	 είναι	 προτεραιότητά	 μας	 οι	 Ιερές	 Ακολουθίες.									
Η	Εβδομάδα	που	αρχίζει	είναι	υπέροχη,	μοναδική	και	μας	
δίνει	 την	 δυνατότητα	 να	 ανανεωθούμε	 πνευματικά.	
Γι’αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 ασχοληθούμε	 αποκλειστικά	 και	
μόνον	 με	 τον	 Χριστό	 μας.	Μην	 σπαταλήσουμε	 τον	 χρόνο	
μας	 βλέποντας	 τηλεόραση,	 ίντερνετ	 ή	 κάνοντας	 ανούσια	
πράγματα	 αλλά	 να	 είμαστε	 στην	 Εκκλησία	 όσο	
περισσότερο	γίνεται.	Μπορεί	να	φαίνεται	ή	να	ακούγεται	
δύσκολο,	 αλλά	 μόνο	 μέσα	 από	 τις	 Ιερές	 Ακολουθίες	 της	
Μεγάλης	 Εβδομάδας	 που	 τελούνται	 στην	 Εκκλησία	 πρωί	
και	 βράδυ	 μπορούμε	 να	 νιώσουμε	 και	 να	 βιώσουμε	
πραγματικά	το	Πάθος	και	την	Ανάσταση	του	Κυρίου	μας.		
2.	Ας	νηστέψουμε	αληθινά.	Όλοι	μας	καλούμαστε	αυτήν	
την	 Αγία	 Εβδομάδα	 να	 νηστέψουμε	 ακόμα	 περισσότερο,	
ανάλογα	 βέβαια	 με	 τις	 δυνάμεις	 μας.	 Λίγο	 παραπάνω.	
Αυτό	 ζητά	 ο	 Χριστός	 μας...το	 λίγο	 παραπάνω...Αληθινή	
νηστεία	 λοιπόν,	 χωρίς	 κρέατα,	 γαλακτοκομικά	 και	 πάνω	
απ’όλα	 χωρίς	 αμαρτίες	 ζητά	 ο	 Χριστός	 μας	 ως	 ελάχιστο	
δώρο	 δικό	 μας	 προς	 Αυτόν	 που	 έδωσε	 την	 ζωή	 Του	 για	
εμάς.	 Και	 όπως	 λένε	 οι	 Άγιοι	 Πατέρες	 μας	 πρέπει	 να	
πεινάμε	και	να	διψάμε	για	τον	ΧΡΙΣΤΟ!	Η	νηστεία	λοιπόν	
μας	βοηθά	να	πλησιάσουμε	ακόμα	περισσότερο	τον	Κύριό	
μας,	να	καταλάβουμε	και	να	ζήσουμε	τις	Άγιες	Ημέρες	και	
Εκείνος	θα	μας	ανταποδώσει	την	Χάρη	Του	το	βράδυ	της	
Αναστάσεως	όταν	θα	μας	δώσει	το	μεγαλύτερο	δώρο...το	
Σώμα	 και	 το	 Αίμα	 Του.	 Άλλωστε	 όσοι	 αδελφοί	 μας	 δεν	
κρατάνε	 την	 Νηστεία	 της	 Μεγάλης	 εβδομάδος	 σίγουρα	
δεν	καταλαβαίνουν	αληθινό	Πάσχα,	αφού	είναι	 και	αυτή	
μια	συνηθισμένη	ημέρα	όπως	όλες	οι	άλλες...		
3.	 Να	 είμαστε	 έτοιμοι	 να	 αντιμετωπίσουμε	 τον	 πόλεμο	
του	 διαβόλου	 αυτές	 της	 ημέρες.	 Από	 αύριο,	 ό,τι	
προβλήματα	 δεν	 είχαμε	 μέχρι	 σήμερα	 θα	 μας	
παρουσιαστούν.	 Δεν	 είναι	 τυχαίο.	 Ο	 διάβολος	 θα	
προσπαθήσει	 να	 μας	 βάλει	 εμπόδια.	 «Γιατί	 να	 πάς	 στην	
Εκκλησία?	Πάλι	θα	πας?	Και	από	το	σπίτι	σου	μπορείς	να	
προσευχηθείς...»	 Ακόμη	 θα	 μας	 πει	 «πρέπει	 να	 μαγειρέ-
ψεις...να	 ετοιμάσεις	 το	σπίτι...να	 καθαρίσεις...έχεις	 τόσες	
δουλειές	να	κάνεις...δεν	έχεις	 χρόνο	για	Εκκλησία...».	Με	
αυτά	και	άλλα	πολλά	θα	προσπαθήσει	ο	πονηρός	να	μας	
κρατήσει	μακριά.	Αλλά	 εμείς	πρέπει	 να	 τον	αγνοήσουμε.	
Αυτός	την	δουλειά	του	και	εμείς	 την	δουλειά	μας...Χωρίς	
τσακωμούς,	 κουτσομπολιά,	 κατηγόριες	 και	 κακίες	 να	
βαδίσουμε	ΜΕΣΑ	ΣΤΗΝ	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	 τον	ευλογημένο	δρόμο	
που	οδηγεί	στην	Ανάσταση.	
4.	 Ας	 ζήσουμε	 αυτές	 τις	 Άγιες	 Ημέρες	 της	 Μεγάλης	
Εβδομάδος	 με	 ψυχική	 χαρά,	 λουσμένοι	 μέσα	 στο	 Φως	
της	Αναστάσεως.		
Το	Μεγάλο	Σάββατο	το	βράδυ,	αμέσως	μετά	το	«ΧΡΙΣΤΟΣ	
ΑΝΕΣΤΗ»	 ακολουθεί	 η	 ωραιότερη	 Θεία	 Λειτουργία	 του	
χρόνου.	 Δυστυχώς,	 παρατηρείται	 το	 θλιβερό	 φαινόμενο	
της	 αποχώρησης	 των	 περισσοτέρων	 από	 αυτήν.	 Σας	
παρακαλώ	 θερμά	 να	 παραμείνετε	 όλοι	 στην	 Αναστάσιμη	
Θεία	 Λειτουργία,	 να	 κοινωνήσετε	 και	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	
να	 ολοκληρώσετε	 τον	 αγώνα	 της	 Μ.Τεσσαρακοστής.	 Η	
Αναστάσιμη	Λειτουργία	θα	τελειώσει	στις	1:30	το	βράδυ	

Καλή	Μεγάλη	Εβδομάδα	και	Καλό	Πάσχα	!	
π.	Χριστοφόρος	



SPECIAL	COLLECTION:	EPITAPHION	FLOWERS	
There	will	be	a	 special	 flower	collection	 today	 for	 flowers	
used	during	Holy	Week.	Please	be	generous	as	always!	
		

ALTAR	FLOWERS		
……are	 offered	 for	 the	 continued	 health	 of	 Ioannis	 &	
Michael	by	their	mother	Ekaterini	Lagathinou.	
	

ALTAR	CANDLES		
…..	is	offered	in	loving	memory	of	Frank	T.	Petrakis	by	Mr.	
&	Mrs.	Steve	Flamboris.	

ALTAR	LAMP		
….is	 offered	 in	 loving	memory	 Kyriakos	&	Maria	 Lazaridis	
and	Eleni	Birbilis	by	Peter	&	Ninita	Birbilis.	

	

FLORAL	SPRAYS	ON	SOLEA	
….	 are	 offered	 in	 loving	memory	 of	Danielle	 Kousoulis	 by	
Mr.	&	Mrs.	George	Kousoulis	
….	 are	 offered	 in	 loving	memory	 of	 Ilias	 Stathakos	 by	 his	
wife	Katerina.	

PALMS	FOR	PALM	SUNDAY	
……are	 offered	 for	 the	 continued	 health	 of	Margie	 Black,	
children	&	grandchildren.	
…..are	 offered	 for	 the	 continued	 health	 of	 Anastasia	
Chryssofos	by	her	mother	Eugenia.	
	

FLORAL	FRAME	FOR	PALM	SUNDAY	IN	THE	NARTHEX	
…..is	offered	in	loving	memory	of	beloved	parents	by	Mr.	
&	Mrs.	Konstantine	Cheston	

	

FLORAL	FRAME	OF	THE	ICON	OF	THE	BRIDEGROOM	
….is	offered	for	the	continued	health	of	the	Peter	Birbilis	&	
George	Gavras	families.	
	

DELICIOUS	GREEK	LOUKOUMADES	TODAY	
All	 parishioners	 are	 invited	 to	 the	 annual	 Palm	 Sunday	
Loukoumades	 Sale	 by	 the	 St.	 Irene	 Philoptochos	 Society,	
following	 the	 Divine	 Liturgy.	 Enjoy	 a	 bowl	 of	 hot	 honey	
puffs	and	coffee	for	$5.	Take	out	also	available	for	$10.	All	
proceeds	will	benefit	the	multiple	responsibilities.	
	
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:	
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.	

	
SAVE	THE	DATE:	40TH	ANNUAL	PHILOPTOCHOS	BID	N’	BUY	
WEDNESDAY,	 MAY	 16th	 2018	 at	 6	 pm	 at	 the	 Danielle	
Kousoulis	Greek	Cultural	 Center.	 Admission:	 $25.	 Reserve	
your	 table	 by	 contacting	 Popi	 Stamatiades	 856-663-7043,	
Dora	Vellios	856-428-8232	or	Carol	Pappas	856-667-4241.	
	

NEW	ALTAR	BOY	ROBES	FOR	HOLY	WEEK		
The	Holy	Week	altar	boy	robes	were	donated	by	the	GOYA	
members	of	2015	in	memory	of	Maria	Bousoulas.		

ΕΚΤΑΚΤΟΣ	ΔΙΣΚΟΣ	ΣΗΜΕΡΑ	ΓΙΑ	ΑΝΘΗ	ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ	
Θα	 περιαχθεί	 δίσκος	 σήμερα	 για	 τα	 άνθη	 της	 Μεγάλης	
Εβδομάδας.	Αναμένουμε	τη	γενναιοδωρία	σας,	όπως	πάντοτε.	
	

ANΘΗ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	
….προσφέρονται	 υπέρ	 υγείας	 Ιωάννου	 και	 Μιχαήλ	 από	 την	
μητέρα	τους,		Αικατερίνη	Λαγκαδινού.	
	

ΚΕΡΙΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
….προσφέρονται	 εις	 μνήμην	 του	 αειμνήστου	 Φρανκ	 Πετράκη	
από	οικογένεια	Σταματίου	&	Μαρίας	Φλαμπόρη.	
	

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
….προσφέρεται	εις	μνήμην	των	αειμνήστων	Κυριάκου	&	Μαρίας	
Λαζαρίδου	και	Ελένης	Μπιρμπίλη	από	οικογένεια	Παναγιώτου	&	
Νινίτας	Μπιρμπίλη.	

ΑΝΘΗ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	
…..προσφέρονται	 εις	 μνήμην	 της	 αειμνήστου	 Δανιέλλας	
Κουσούλη	από	τους	γονείς	της,	Γεώργιο	και	Ζωή	Κουσούλη.	
…..προσφέρονται	 εις	 μνήμην	 του	 αειμνήστου	 Ηλία	 Σταθάκου	
από	την	σύζυγό	του	Κατερίνα.		
	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΒΑΪΩΝ	
…..προσφέρονται	υπέρ	υγείας	 	Μαργαρίτας	Μπλάκ,	τέκνων	 	και	
εγγονών.	
…προσφέρονται	 υπέρ	 υγείας	 Αναστασίας	 Χρυσοφού	 από	 την	
μητέρα	της	Ευγενία	.	
	

	

ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΤΩΝ	ΒΑΪΩΝ	ΣΤΟ	ΝΑΡΘΗΚΑ	
…..προσφέρεται	 εις	 μνήμην	 των	 αειμνήστων	 γονέων,	 από	
οικογένεια	Κωνσταντίνου	&	Βαρβάρας	Τσέστον.		
	

ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΤΟΥ	ΝΥΜΦΙΟΥ	
….προσφέρεται	υπέρ	υγείας		των	μελών	οικογενείας	Παναγιώτου	
Μπιρμπίλη	&	Γεωργίου	Γαβρά.	
	

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ	ΣΗΜΕΡΑ	
Σήμερα	 μετά	 την	 Θεία	 Λειτουργία	 η	 Φιλόπτωχος	 προσκαλεί	 το	
εκκλησίασμα	 να	 γευθεί	 τους	 λουκουμάδες	 με	 καφέ	 προς	 $5.	
Παραγγελίες	για	το	σπίτι	προς	$10.	Τα	έσοδα	θα	βοηθήσουν		την	
Φιλόπτωχο	στις	πολλαπλές	υποχρεώσεις	της.	
			

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»:	
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	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.	
	

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ	ΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	40Η	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	“BID	N’	BUY”		
ΤΕΤΑΡΤΗ	10	ΜΑΪΟΥ	2017	στις	6	μμ	στο	Κουσούλειο	Πολιτιστικό	
Κέντρο.	 Προσφορά:	 $25.	 Για	 κρατήσεις:	 κα	 Πόπη	 Σταματιάδη	
856-663-7043,	 κα	 Δώρα	 Βέλλιου	 856-428-8232	 ή	 κα	 Κάρολ	
Πάππα	856-667-4241	ή	στο	τραπέζι	της	Φιλοπτώχου.	

	

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ	ΣΤΟΛΕΣ	ΙΕΡΟΠΑΙΔΩΝ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	Μ.	ΕΒΔΟΜΑΔΑ	
Την	 Μ.	 Εβδομάδα	 οι	 Ιερόπαιδες	 θα	 φορούν	 καινούριες	
πένθιμες	 στολές,	 προσφορά	 των	 νέων	 της	 GOYA	 2015,	 εις	
μνήμην	της	αειμνήστου	Μαρίας	Μπούσουλα.	



SAVE	THE	DATE:	ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ	EASTER	ΜUSIC	CONCERT		
AT	ST.	THOMAS	ON	FRIDAY,	APRIL	13,	2018	AT	7PM	

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	Health	
Care	Mission	Team	to	Guatemala	on	April	27	to	May	6	and	
to	Kenya	August	8th	to	the	22,	2018.	OCMC	has	suggested	
the	 enlistment	 for	 financial	 support	 of	 our	 church	
community,	thereby	including	them	in	the	participation	of	
the	Mission	work.	The	cost	 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.		

		

PASCHA	CANDLES	
Our	Sunday	School	is	offering	beautifully-decorated	Easter	
candles	for	purchase	at	$15	each.	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.	
	

SUNDAY	SCHOOL	NEWS:	
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.	 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.	 For	 CITs,	 this	 is	 a	
great	way	to	earn	service	hours.		

	

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.	 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!	
	

COMEDY	NIGHT	AT	ST.	THOMAS	-	FRIDAY,	APRIL	27,		7PM	
Join	 us	 for	 a	 night	 of	 laughs	 when	 comedian	 Ellen	 Karis	
brings	her	very	funny	show	to	Cherry	Hill	for	the	first	time.	
The	"Greek	Goddess	of	Comedy"	enjoys	a	successful	career	
performing	 alongside	 comedians	 such	 as	Drew	Carey	 and	
Sebastian	 Maniscalco.	 Born	 and	 raised	 in	 NYC,	 in	 a	
traditional	 strict	 Greek	 home,	 her	 brand	 of	 sarcastic,	
observational	 humor	 and	 ability	 to	 quickly	 build	 rapport	
with	 her	 audience,	 has	won	 her	 popularity	 in	 the	 Greek-
American	community.	Enjoy	mezzethes,	dessert	and	a	few	
drinks	with	your	family	and	friends	while	Ellen	entertains.		
Sponsored	 by	 the	 Daughters	 of	 Penelope,	 Nike	 230,	 to	
benefit	 our	 scholarship	 fund	 and	 other	 charities.	 For	
tickets	 and	 information,	 please	 contact	 Ann	 Davidson	
at	(609)	980-8230	or	Maria	Pappas	at	(856)	979-2766.	

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ	ΣΥΝΑΥΛΙΑ	ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	ΣΤΟΝ	
ΑΓ.	ΘΩΜΑ:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΤΟΥ	ΠΑΣΧΑ,	13	ΑΠΡΙΛΙΟΥ,	7ΜΜ	

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	Μαΐου)	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.	
Τηλέφωνο	επικοινωνίας	609-230-9556	ή	στο	dbajfu@aol.com.	

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	στο	τραπέζι	με	τις	λαμπάδες	
στο	Νάρθηκα.	Τα	έσοδα	θα	προσφερθούν	στην	εκκλησία	μας.	
	
ΝΕΑ	ΤΟΥ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ:	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΘΕΡΙΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	2018	
Σημειώστε	τις	ημερομηνίες	για	την	ημερήσια	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	 μάθησης.	 Το	 κόστος	 είναι	 $250	 για	 2	
εβδομάδες	 και	 $150	 για	 1	 εβδομάδα.	 Εγγραφές	 έως	 9	 Ιουνίου.	
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:	 κα	 Χίππελ	 στο	
stthomascamp@gmail.com.	Προθεσμία	αιτήσεων:	20	Απριλίου.		

	
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	και	
προσφέρεται	δωρεάν.	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!	
	
ΚΩΜΙΚΗ	ΒΡΑΔΥΑ	ΣΤΗΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΜΑΣ,	ΠΑΡ.	27	ΑΠΡ.,	7	ΜΜ.	
Σας	προσκαλούμε	σε	μια	βραδιά	με	πολύ	γέλιο,	όπου	η	γνωστή	
Κωμικός	 Έλλεν	 Κάρη	 θα	 παρουσιάσει	 τη	 ξεκαρδιστική	 της	
παράσταση	στην	κοινότητά	μας	για	πρώτη	φορά.	Γνωστή	ως	«Η	
Ελληνίδα	Θεά	της	Κωμωδίας»	έχει	συμμετάσχει	σε	παραστάσεις	
με	 γνωστούς	 κωμικούς	 όπως	 ο	 Ντρου	 Κέρυ	 και	 ο	 Σεμπάστιαν	
Μανισκάλκο.	 Έχει	 γεννηθεί	 και	 μεγαλώσει	 στη	 Νέα	 Υόρκη,	 σε	
μια	παραδοσιακά	αυστηρή	οικογένεια,	όπως	συχνά	περιγράφει	
με	χιούμορ,	γεγονός	που	την	έχει	καθιερώσει	ως	διακεκριμμένη	
κωμικό	στην	΄Ελληνο-Αμερικανική	κοινότητα	της	διασποράς	και	
διαθέτει	 την	 ικανότητα	 να	 δημιουργεί	 άμεση	 επαφή	 με	 το	
ακροατήριό	 της.		Ελάτε	με	 την	οικογένειά	σας	 και	 τους	φίλους	
σας	 να	 διασκεδάσετε.	 Η	 εκδήλωση	 περιλαμβάνει	 μεζέδες,	
γλυκά	 και	 κρασί	 και	 χορηγείται	 από	 τις	 Θυγατέρες	 της	
Πηνελόπης,	 Νίκη	 230.	 Τα	 έσοδα	 θα	 διατεθούν	 προς	 ενίσχυση	
των	 υποτροφιών	 και	 άλλων	 φιλανθρωπικών	 στόχων	 της	
Οργάνωσης.	 Για	 εισιτήρια	 και	 περισσότερες	 πληροφορίες	
μπορείτε	 να	 επικοινωνήσετε	 με	 την	 Ανν	 Ντέιβιντσον	
στο	609.980.8230	ή	τη	Μαρία	Πάππα	στο	856.979.2766.	


