
	

	

	
	
PARISH	COUNCIL	PRESIDENT																																																																						
Anastasius	Efstratiades,	Preside												tassose@gmail.com	267-243-9748	
	
ACOLYTES	 	 	 	 	
Peter	Birbilis	 	 	 	 856-237-4579	 	
	
G.O.Y.A.	(YOUTH	7TH	-	12TH	GRADES)	ADV.	PANEL																																																				
Tulla	Sandilos			 	 	 215-990-0758	
Maria	Kokolis,	President																																												mkokolis99@gmail.com	
							
HELLENIC	AFTERNOON	SCHOOL	 	 	
Panagiota	Delimaris,	Principal		 	 856-489-5156													
George	Gavras,	Chair	Education	Committee	 		 908-720-4451												
																																						 	 	 																																																																																																																																																						
HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP	 	 			
Klio	Kokolis,	Artistic	Director	 	 	 856-428-3562													
Kathy	Zografos	President____________________________856-857-0518									
	 	 	 	 	 	
HELLENIC	SCHOOL	P.T.O.	
Karoline	Kokolis	 	 	 856-979-5296	
	
H.O.P.E.	(Youth	Kindergarten	–	2nd	Grade)											 	
Stefanie	Docimo	 	 	 856-693-1730	
Olympia	Anagnostou	 	 	 856-332-1543	
	
J.O.Y.	(Youth	3rd	–	6th	Grade)	 	 																			 	
Karin	Hippel	 	 	 												fortylove@verizon.net	
Rania	Pappas	 	 	 	 856-316-8914	
Angela	Kappatos	 	 	 856-229-2296	
	
PARENT-CHILD	PLAYGROUP													 																																																																																																																																																																																																																																										
Rania	Noaman		 	 																										856-220-2311											
Elina	Gavras	 	 	 	 856-237-9295								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PHILOPTOCHOS	SOCIETY	“ST.	IRENE”																																																						
Carol	Pappas,	President	 	 																										609-519-9428																																																																																																														
	 																																																																																																																																																																																																																																																										
PARISH	LEGAL	COUNCIL																																																																															
George	G.	Horiates	 	 																											856-986-8972	
																																																																																																																																	
READERS	PROGRAM																																																																																						
Kathy	Horiates		 	 																											856-663-3815																																											
	 	 	 																																																																																																					
SAINT	THOMAS	SUMMER	DAY	CAMP	 	 	 																		
Karin	Hippel																																																																					fortylove@verizon.net	
Rania	Pappas	 	 	 	 856-316-8914	
Kathy	Rengepis	 	 	 609-238-5334																						
																																																																																																																
ST.	THOMAS	MATURITY	CLUB																																																																				
Gerasimos	Hanos,	President	 	 	 856-988-9161																																																																																																																																													
	
SUNDAY	SCHOOL	DIRECTOR		
Rania	Pappas	 	 	 	 856-316-8914	
	
YOUTH	DIRECTOR		
Tulla	Sandilos	 	 	 						tullasandilos@gmail.com	
																																																								
DELAWARE	VALLEY	YOUTH	COMMISSION	REPS.																																	
Patricia	Panagos																												Rania	Pappas																																																																																																																																																																																																																				
	
	
Andrea	Tsapralis																													Erica	Kousoulis																											

	
LOCAL	SOCIETIES	AND	FEDERATIONS	
	 	
AHEPA	
Louis	Stefanou,	President	 	 	 856-693-1157	
	
DAUGHTERS	OF	PENELOPE	
Stacy	Chryssofos,	President	 	 	 856-816-7456	
	
CEPHALONIAN-ITHACAN	SOCIETY	
	Harry	Kokolis,	Representative	 	 856-795-3368	
	 	
CORTHION-ANDROS	SOCIETY	
Haralambos	Pantelous,	President	 	 856-534-0135	
	 	 	 	 	
CRETANS	OF	DELAWARE	VALLEY		
	Lazaros	Rassoulis,	President	 	 	 609-504-8365	
																						 	 	 																																																																																																																																																						 	 			
CYPRUS	SOCIETY	OF	GREATER	PHILA	
Georghia	Kurnellas,	President	 	 856-296-6980	
	 	 	 	 	 	 	 	
ELIKA	SOCIETY	“St.	Haralambos”	
Drs.	Andrew	&	Betty	Kousoulis,	Reps	 	 856-424-2671		
												
EPIROTES	SOCIETY	“OMONIA”	
Elias	Nasis,	Representative	 	 	 856-384-1893	
	
FEDERATION	OF	HELLENIC-AMERICAN	SOCIETIES	
Nick	Spiliotis,	President	 	 				president@hellenicfed.org																																																																																																																																																															
																																																																																											
HELLENIC	MEDICAL	SOCIETY	OF	PHILA	
Elias	Iliadis,	MD,	Repr.	 	 	 	856-912-0414													 																																																																																																																																																																																																																																															
																		
NAFPAKTIAN	BROTHERHOOD																																																																																																																			
Kostas	Diamantis,	President	 	 	 609-634-1519	
		 	 	 	
PAN-ICARIAN	BROTHERHOOD	CHAPTER	ATHERAS	#12	
6620	Westfield	Avenue,	Pennsauken,	NJ	08110	
Nikolaos	Gasparinatos,	President	 	 856-924-1785	
																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAN-ICARIAN	SOCIETY	AGIA	MARINA				
Christina	Horiates,	President	 	 	 856-665-4416	
																																												 	 	 	
PONTIAN	SOCIETY	AKRITAI	
Sophia	Karolidou,Repr	 	 	 856-218-2936	
	 	 	 																		
GREEK	AMERICAN	CHAMBER	OF	COMMERCE										
Elias	Iliadis,	President																																																																				856-912-0414													 	 	
	
VELVEDINON	SOCIETY	PHILOPATRIA								
George	Tsiamis,	President	 	 	 973-668-2623	
																																																								
CONSULATE	OF	GREECE	
69	East	79th	Street,	New	York		 																											212-988-5500																																																																																																																																																																																																									
																											
WINTER	SCHEDULE	 			
	Mattins	8:45	a.m.			-			Divine	Liturgy		10:00	a.m.				
SUMMER	SCHEDULE	
Mattins		8:15	a.m.			-				Divine	Liturgy			9:30	a.m.							
	
	
	
	
																																																																																																																																																																																																																																												

GREEK	ORTHODOX	ARCHDIOCESE	OF	AMERICA	
GREEK	ORTHODOX	METROPOLIS	OF	NEW	JERSEY	(908)	301-0500	

	
CHURCH	ORGANIZATIONS	 GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. THOMAS 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

615 Mercer Street, Cherry Hill, NJ 08002 

Tel: 856-665-1731  Fax: 856-665-1854 

Email: goc.stthomas@gmail.com 

Website: www.goc-stthomas.com 

Very Reverend Archimandrite 
Christoforos Oikonomidis  

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Χριστοφόρος Οικονομίδης 

Ιερατικώς Προϊστάμενος-Parish Priest 
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SUNDAY,	MAY	13,	2018	

SUNDAY	OF	THE	BLIND	MAN	
MOTHER’S	DAY	

	

TODAY’S	READINGS	
Epistle:	Acts	16:16-34……………............pg.	56	
			Gospel:	John	9:1-38……………………….pg.		58	

	
SUMMER	HOURS	IN	EFFECT	SUNDAY,	MAY	27		

Beginning	Sunday	of	Pentecost,	May	27,	summer	hours	will	
be	 in	effect.	Orthros	will	 begin	at	8:30	am	and	 the	Divine	
Liturgy	at	9:30	am.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

FLOWERS	ON	MOTHER’S	DAY	BY	H.H.D.G.	
The	 Hellenic	 Heritage	 Dance	 Group	 would	 like	 to	 wish	
every	mother	and	grandmother	a	Happy	Mother’s	Day.	We	
will	 be	 distributing	 potted	 flowers	 to	 all	 the	 mothers	 in	
honor	 of	 their	 special	 day.	 Once	 again,	 we	 wish	 you	 a	
Happy	Mother’s	Day!	

	

ALTAR	FLOWERS	
….are	offered	 for	 the	continued	health	of	all	 the	mothers	
of	our	parish	by	the	St.	Irene	Philoptochos	Society.	
	

FIVE	LOAVES	SERVICE	TODAY	
….is	 being	 offered	 in	 honor	 of	 St.	 Therapon,	 whose	
nameday	 is	 celebrated	on	May	14,	 and	 for	 the	 continued	
good	health	of	Therapon	Michaelides	by	his	wife,	Ourania	
and	family.	
	

MEMORIAL	SERVICE	NEXT	SUNDAY,	MAY	20	
For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

													KATHRYN		CALOGREDES	-	RENGEPIS	(40	Days)	
ISSA	MAZAHREH	(1	Year	)	

NOURA	MAZAHREH	(1	Year)	
LIBERTY	ZOGRAFOS		(2	Years)	

Relatives	and	friends	are	invited	to	attend.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2018	HIGH	SCHOOL	AND	COLLEGE	GRADUATES	
Please	 call	 the	 Church	 Office	 856-665-1731	 as	 soon	 as	
possible	and	let	us	know	the	names	of	your	graduates.	We	
would	 like	 to	 share	 in	 the	 joy	 of	 your	 family.	 We	 have	
planned	 a	 special	 event	 for	 them	 on	 Sunday,	 June	 10th,	
following	 the	 D.	 Liturgy.	 Gifts	 will	 be	 provided	 for	
graduates	present.	

	
ST.	THOMAS	MATURITY	CLUB	MEETING:	MAY	26	

We	 invite	 all	 old	 and	 new	 members	 to	 the	 upcoming	
Maturity	 Club	 Meeting	 to	 be	 held	 on	 Saturday,	 May	 26	
2018,	 at	 1pm	 at	 the	 Danielle	 Kousoulis	 Cultural	 Center.	
Happy	 Hour	 between	 12-1pm	 with	 appetizers.	 Luncheon	
follows.	 For	 any	 information,	 please	 call	 Mr.	 Gerasimos	
Hanos	856-988-9161.	Donation	$12.	

	

	
KYΡΙΑΚΗ	13	MΑΪΟΥ	2018	

ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΟΥ	ΤΥΦΛΟΥ	
ΕΟΡΤΗ	ΤΗΣ	ΜΗΤΕΡΑΣ	

	

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	
Απόστολος:	Πραξ.	16:16-34……………………..σελ.	56	
Ευαγγέλιον:	Ιωαν.	9:1-38.…………………………σελ.	58  

 
ΘΕΡΙΝΟ	ΩΡΑΡΙΟ	ΣΕ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	27	ΜΑΪΟΥ		

Το	 θερινό	 ωράριο	 αρχίζει	 την	 Κυριακή	 της	 Πεντηκοστής	 27	
Μαΐου.	Ο	Όρθρος	θα	αρχίζει	στις	8:30	πμ	και	η	Θεία	Λειτουργία	
9:30	πμ.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

ΑΝΘΗ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΓΙΟΡΤΗ	ΤΗΣ	ΜΗΤΕΡΑΣ		
ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	

Ο	Χορευτικός	Όμιλος	Αποστόλου	Θωμά	«Ελληνική	Κληρονομιά»	
προσφέρει	 λουλούδια	 σε	 γλάστρα	 σε	 όλες	 τις	 μητέρες	 της	
Ενορίας	 μας	 με	 πολλές	 ευχές	 και	 Χρόνια	Πολλά	 για	 την	 γιορτή	
της	Μητέρας.	

	

ΑΝΘΗ	ΤΟΥ	ΝΑΟΥ	ΣΗΜΕΡΑ	
....προσφέρονται	υπέρ	υγείας	όλων	των	μητέρων	της	Ενορίας	του	
Αγίου	Θωμά		από	την	Φιλόπτωχο	Αδελφότητα	«ΑΓΙΑ	ΕΙΡΗΝΗ».	
	

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ	ΣΗΜΕΡΑ	
....προς	 τιμήν	 του	 Αγίου	 Θεράποντος	 που	 η	 Εκκλησία	 εορτάζει	
την	μνήμη	του	στις	14	Μαΐου,	και	υπέρ	υγείας	του	εορτάζοντος	
Θεράποντος	 Μιχαηλίδη	 από	 την	 σύζυγό	 του	 Ουρανία	 και	
οικογένεια.	
	

ΙΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΤΗΝ	ΕΡΧΟΜΕΝΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ	20	ΜΑΪΟΥ	
Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ	-	ΡΕΝΤΖΕΠΗ	(40	ημέρες)	
ΙΣΣΑ	ΜΑΖΑΧΡΕ	(1	έτος)	

ΝΟΥΡΑ	ΜΑΖΑΧΡΕ	(1	έτος)	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΖΩΓΡΑΦΟΥ		(2	έτη)	

Συγγενείς	και	γνωστοί	προσκαλούνται.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

ΤΙΜΗΤΙΚΗ	ΔΙΑΚΡΙΣΗ	ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ	2018	
Παρακαλούμε	 επικοινωνήστε	 το	 συντομότερο	 με	 το	 Ενοριακό	
γραφείο	 856-665-1731	 και	 ενημερώστε	μας	 για	 τα	παιδιά	που	
αποφοίτησαν	 από	 το	 Λύκειο	 ή	 τα	 Κολλέγια	 -	 Πανεπιστήμια.	 Η	
Ενορία	μας	θα	τα	τιμήσει		ονομαστικά	για	τις	επιτυχίες	τους	την	
Κυριακή	 10	 Ιουνίου,	 μετά	 την	 Θ.	 Λειτουργία.	 Δώρα	 θα	
προσφερθούν	μόνο	στους		παρευρισκομένους.	

	

ΓΕΥΜΑ	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:	26	ΜΑΪΟΥ	
Προσκαλούνται	 τακτικά	 και	 νέα	 μέλη	 γεύμα	 του	 Συλλόγου	 που	
θα	πραγματοποιηθεί	το	Σάββατο	26	Μαϊου	2018,	1	το	μεσημέρι	
στο	 Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	 «ΔΑΝΙΕΛΛΑ	 ΚΟΥΣΟΥΛΗ».	
Ορεκτικά	 12-1	 μμ.	 Δωρεά	 $12.	 Για	 πληροφορίες	 επικοινωνήστε	
με	τον	Πρόεδρο	κ.	Χάνο	στο	856-988-9161.	

DIVINE	LITURGIES	OF	THE	WEEK	
• WEDNESDAY,		MAY		16:		

THE	APODOSIS	(LEAVETAKING)	OF	EASTER		
This	will	be	a	Divine	Liturgy	similar	to	the	Resurrectional	
Service	we	had	on	Holy	Saturday	night,	on	the	occasion	
of	the	fulfillment	of	the	40	days	after	Easter.	
• 			THURSDAY,		MAY		17:		HOLY	ASCENSION		

Orthros	8:45	am	-	D.	Liturgy	9:45	am	
	

					
	
	
	
	
	

	
	

	

ΘΕΙΕΣ		ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ		ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ	
•					ΤΕΤΑΡΤΗ	16	ΜΑΪΟΥ:	ΑΠΟΔΟΣΙΣ	ΤΟΥ	ΠΑΣΧΑ		

Η	 ξεχωριστή	αυτή	Θεία	Λειτουργία	 είναι	ακριβώς	η	 ίδια	με	
την	 Αναστάσιμη	 Λειτουργία	 του	 Μ.	 Σαββάτου,	 αφού	
συμπληρώνονται	40	ημέρες	από	την	εορτή	της	Αναστάσεως.		

• 			ΠΕΜΠΤΗ		17		ΜΑΪΟΥ:		ΤΗΣ	ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ	
	

Όρθρος				8.45	ΠΜ			Θ.	Λειτουργία				9.45	ΠΜ	
	

	

	

		ΧΡΙΣΤΟΣ	ΑΝΕΣΤΗ!	ΑΛΗΘΩΣ	ΑΝΕΣΤΗ!	+	CHRIST	IS	RISEN!	TRULY	HE	IS	RISEN!	
	

40TH	ANNUAL	PHILOPTOCHOS	BID	N’	BUY	
St.	Irene	Philoptochos	Society	invites	you	to	the	40th	
Annual	 Bid	N’	 Buy	on	Wednesday,	May	 16th	 2018	
at	6:00	pm	at	the	Danielle	Kousoulis	Greek	Cultural	
Center.	Admission:	$25.	Tickets	will	be	available	for	
the	 Louis	Vuitton	handbag	at	$20	 (valued	$1,600).	
Reserve	your	 table	by	contacting	Popi	Stamatiades	
856-663-7043,	 Dora	 Vellios	 856-428-8232	 or	 Carol	
Pappas	856-667-4241	or	at	the	Philoptochos	table.	
	

40ο		“BID	N’	BUY”	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ	ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ	
Η	 Φιλόπτωχος	 Αδελφότητα	 «Αγία	 Ειρήνη»	 σας	
προσκαλεί	 στην	 ετήσια	 εκδήλωση	 	 “BID	 N’	 BUY”	 την	
Τετάρτη	 16	 Μαϊου	 2018	 στις	 6	 μμ	 στο	 Κουσούλειο	
Πολιτιστικό	 Κέντρο.	 Προσφορά:	 $25.	 Λαχνοί	 θα	 είναι	
διαθέσιμοι	 για	 την	 τσάντα	 Louis	 Vuitton	 (αξίας	
$1,600).Τηλεφωνήστε	 στην	 κα	Πόπη	 Σταματιάδη	 856-
663-7043,	 κα	 Δώρα	 Βέλλιου	 856-428-8232,	 κα	 Κάρολ	
Πάππα	 856-667-4241	 ή	 βρείτε	 τις	 κυρίες	 στο	 τραπέζι	
της	Φιλοπτώχου	αυτή	την	Κυριακή.		
	



VOLUNTEER	AT	THE	CHERRY	HILL	FOOD	PANTRY:	MAY	2018	
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	05/22	and	05/29,	
and	 Thursdays	 05/24	 and	 05/31.	 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!	For	questions	
and	 to	 volunteer	 you	 can	 contact	 Marina	 Shook	
at	856.489.7723		or	Rania	Pappas	at	856.316.8914.	
		

	

MISSION	TRIP	TO	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	 Kenya	 (August	 8-22,	 2018).	 OCMC	
has	 suggested	 the	 enlistment	 for	 financial	 support	 of	 our	
church	 community,	 thereby	 including	 them	 in	 the	
participation	of	the	Mission	work.	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.		

		
	

UPCOMING	EVENTS	FOR	ST.	THOMAS	JOY:		
"GROWING	SEEDS	OF	FAITH"	

We	 invite	 all	 our	 Junior	 Youth	 and	 families	 to	 join	 us	 on	
Friday,	May	18th,	6:30	-	8:30	pm	(St.	Irene	Hall)	as	we	will	
remember	 the	 story	 of	 how	 Sts.	 Constantine		 &	 Helen	
retrieved	the	Holy	Cross,	learn	the	importance	of	basil	and	
also	 plant	 some	 seeds.	 JOY-n	 us	 and	help	 us	 make	
"Kolyva",	 a	 symbol	 of	 death	 and	 resurrection	 and	 talk	
about	 the	Trisagion	prayer!	A	 great	evening	of	 fellowship	
dedicated	 to	 our	 Greek	 Orthodox	 faith	 and	 our	 love	 for	
departed	loved	ones.		
	

YEAR	END	FAMILY	POOL	PARTY	
We	 invite	 all	 St.	 Thomas	 Youth	 (K-6th)	 and	 families	 to	
our	Year	 End	 Pool	 Party	 on	 Friday,	 June	 8th,	 5:30	 –	 7:30	
pm	 at	 Chartwell	 Family	 Oasis	 in	 Marlton,	 NJ.	(Rain	 date:	
Friday,	June	15th).	Pack	up	your	swimsuits	and	join	us	for	
an	afternoon	of	family	fun	as	we	celebrate	the	end	of	the	
season!	 Admission	 is	 $15.00	 pp	 and	 includes	 pizza	 and	
refreshments.	Detailed	flyer	is	attached	for	your	reference.	
		

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.	 For	 CITs,	 this	 is	 a	 great	way	 to	 earn	 service	
hours.		
	

DATES	TO	REMEMBER	(FOR	GOYA)	
May	20th:		Time	Capsule	ceremony		
June	1st:	Election	of	2018-2019	Officers	and	 final	meeting	
of	the	year.		7pm	-	St.	Irene	Hall	
OLYMPICS	DATES:	
May	26th-27th:	Outdoor	Olympics	 (Track	 and	 Field,	Volley-
ball,	Swimming)	at	Monmouth	University,	W.	Long	Branch	
	

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΤΗΝ	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΑΪΟΣ	2018	
Συνεχίζοντας	 την	 εθελοντική	 μας	 δέσμευσή	 με	 τη	 	μη-
κερδοσκοπική	οργάνωση	Cherry	Hill	Food	Pantry,	που	εξυπηρετεί	
σήμερα	 850	 οικογένειες	 στην	 περιοχή	 μας,	 θα	 συμμετάσχουμε	
στην	 ομάδα	 εθελοντών	 τις	Τρίτες	 22/05	 και	 29/05	 και	 τις	
Πέμπτες	24/05	και	31/05.	Το	ωράριο	για	τις	Τρίτες	είναι	5-8	μ.μ.	
και	τις	Πέμπτες	10	π.μ.	με	1	μμ.		Βρίσκεται	στην	διεύθυνση	1463	
Brace	 Road,	στο	Cherry	Hill.	 Χρειαζόμαστε	 12	 εθελοντές	 που	 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,	 άνδρες	 και	 γυναίκες,	 μέλη	 της	 νεολαίας	GOYA,	
οικογένειες	 του	 Ελληνικού	 και	 του	 Κατηχητικού	 Σχολείου!	 Για	
ερωτήσεις	και	για	να	εργαστείτε	εθελοντικά	επικοινωνήστε	με	τις	
κυρίες	 Μαρίνα	 Shook	 στο	856.489.7723	ή	 Ράνια	 Παππά	
στο	856.316.8914.		

	
	

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ	ΤΑΞΙΔΙ	ΣΤΗΝ	ΚΕΝΥΑ	
Ένα	μέλος	της	Ενορίας	μας,	η	Ιατρός	Άϊσα	Βέλεζ,	θα	συμμετάσχει	
σε	 ένα	 μοναδικό	 ιεραποστολικό	 ταξίδι	 στην	 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.	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.	
	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΤΗΣ	ΜΙΚΡΗΣ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	JOY:		

"ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ	ΣΠΟΡΟΥΣ	ΤΗΣ	ΠΙΣΤΗΣ"	
Προσκαλούμε	 όλες	 τις	 οικογένειες	 μας	 την	 Παρασκευή	 18	
Μαΐου,	 6:30-8:30	 μμ	 (Αίθουσα	 της	 Αγίας	 Ειρήνης)	 όπου	 θα	
θυμηθούμε	την	ιστορία	των	Αγίων	Κωνσταντίνου	και	Ελένης	και	
το	πως	βρήκαν	τον	Τίμιο	Σταυρό,	τη	σημασία	του	βασιλικού	στην	
εύρεση	 και	 θα	 φυτέψουμε	 βασιλικό.	 Επίσης,	 θα	 μάθουμε	 να	
φτιάχνουμε	 Κόλυβα,	 σύμβολο	 θανάτου	 και	 ανάστασης	 και	 τη	
σημασία	 του	 Τρισάγιου.	 Μια	 βραδιά	 για	 όλη	 την	 οικογένεια	
αφιερωμένη	στην	Ελληνορθόδοξη	πίστη	μας	και	 την	αγάπη	μας	
για	αγαπημένα	πρόσωπα	που	δεν	είναι	πλέον	κοντά	μας.		

	

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ	ΠΑΡΤΥ	ΣΤΗΝ	ΠΙΣΙΝΑ	
	Η	μικρή	νεολαία	JOY	του	Αγίου	Θωμά	προσκαλεί	όλα	τα	παιδιά,	
ηλικίας	 Νηπιαγωγείου	 μέχρι	 και	 6ης	Τάξης,	 και	 τις	 οικογένειές	
τους,	 την		Παρσκευή	 8	Ioυνίου	 –	 5:30	 -	 7:03	 μ.μ.	να	
συμμετάσχουν	στο	 οικογενειακό	 πάρτυ	 στην	 πισίνα	 στο	
Καλοκαιρινό	 Κλαμπ	Chartwell	 Family	 Oasis	του	 Δήμου	 Marlton.	
Φορέστε	 τα	 μαγιό	 σας	 και	 ελάτε	 να	 περάσουμε	 μαζί	 ένα	
απόγευμα	 γεμάτο	 διασκέδαση	 για	 όλη	 την	 οικογένεια.	 Τιμή	
εισόδου	 $15.00	 το	 άτομο	 και	 περιλαμβάνει	πίτσα	 και	
αναψυκτικά.	Όλες	 οι	 λεπτομέρειες	 περιλαμβάνονται	 στο	
φυλλάδιο	που	επισυνάπτεται.	(Σε	περίπτωση	βροχής	η	εκδήλωση	
θα	γίνει	την	Παρασκευή		15	Ιουνίου,	την	ίδια	ώρα).	
	

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.		

	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	(ΓΙΑ	ΤΗΝ	GΟΥΑ)	

20	Μαΐου:	Τοποθέτηση	χρονοκάψουλας	απο	τους	νέους	μας	
1	 Ιουνίου:	 Εκλογές	 νέων	 αξιωματούχων	 Συμβουλίου	 GOYA	 και	
τελευταία	συνάντηση,	7	το	απόγευμα	
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ	ΑΓΩΝΕΣ	
26-27	Μαΐου:	Εξωτερικοί	αγώνες	στίβου,	βόλεϊ,	κολύμβηση.	
	



SUNDAY	SCHOOL	END	OF	THE	YEAR	FAMILY	PICNIC	-	
SUNDAY,	MAY	20th		

It's	 amazing	 how	 quickly	 the	 year	 flew	 by,	 and	 how	 our	
students	 have	 grown	 physically	 and	 spiritually	 over	 the	
year!	Our	catechists	and	students	worked	hard	in	and	out	
of	class	this	year	and	the	proof	is	in	the	significant	increase	
in	 the	 number	 of	 students	 with	 Outstanding	 and	 Perfect	
attendance!	 We	 applaud	 all	 the	 parents	 that	 make	
attending	 Church	 on	 time	 and	 attending	 Sunday	 school	 a	
PRIORITY.	The	very	best	classroom	is	inside	the	church	and	
attending	services	throughout	the	year	and	it's	been	great	
to	 see	 so	many	 children	 attend	 beyond	 just	 Sunday.	 Our	
sincere	 THANKS	 to	 our	 Catechists	 who	 are	 SO	 dedicated	
and	committed	to	teaching	our	children.	Our	Outstanding	
and	 Perfect	 attendance	 students	 will	 be	 recognized	 in	
church,	 with	 a	 group	 photo	 of	 ALL	 students	 to	 follow.	
Immediately	after	 the	 last	day	of	 class	we	will	participate	
in	 the	 New	 Lawn	 Sign	 Dedication,	 our	 Youth	 Ministries	
contribution	 to	 our	 Church’s	 50th	Anniversary	 Campaign	
and	 the	 Time	 Capsule.	 Great	 opportunity	 to	 celebrate	
together	 where	 our	 picture	 yearbook	 will	 be	 made	
available	 for	 children	 to	 sign,	 and	 have	 fun	 with	 games,	
prizes	 and	 great	 picnic	 food!	 Please	 join	 us	 as	 one	 big	
FAMILY	 to	 celebrate	 the	 end	 of	 the	 ecclesiastical	 year	 all	
together!	
		

HELLENIC	HERITAGE	DANCE	GROUP	REGISTRATION	
Registration	for	new	dance	group	members	will	be	held	on	
Wednesday,	May	 23,	 from	 5	 pm	 to	 6	 pm	 in	 the	 Danielle	
Kousoulis	Cultural	Center.	Girls	must	be	12	years	old/boys	
must	be	11	years	old	by	December	31,	2018	and	members	
of	 the	St.	Thomas.	For	 information	contact	Klio	Kokolis	at	
856-428-3562	or	Kathy	Zografos	at	856-857-0518.	
	

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).	

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

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	this	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.	
	
	
	
	
	
	

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ	ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΚΑΙ	ΠΙΚ-ΝΙΚ		
ΚΥΡΙΑΚΗ	20	ΜΑΪΟΥ	

Με	 την	 ευλογία	 του	Θεού	 μας,	 φθάσαμε	 σχεδόν	 στο	 τέλος	 της	
κατηχητικής	σχολικής	χρονιάς,	και	ευχαριστούμε	πολύ	τα	παιδιά	
μας,	 τους	 γονείς	 αλλά	 και	 τους	 Κατηχητές	 μας	 για	 την	 σκληρή	
δουλειά	και	την	αγάπη	τους	προς	την	Εκκλησία,	όλη	την	χρονιά.	
Ιδιαιτέρως	ευχαριστούμε	τους	γονείς	που	έφεραν	τα	παιδιά	τους	
στην	 Εκκλησία	 και	 είχαν	 το	 Κατηχητικό	 Σχολείο	 ως	
προτεραιότητα!	 Ασφαλώς,	 το	 καλύτερο	 «μάθημα»	 γίνεται	 την	
ώρα	 της	 Θείας	 Λειτουργίας	 και	 κατά	 την	 διάρκεια	 των	 ιερών	
Ακολουθιών,	 και	 χαιρόμαστε	 διότι	 πολλά	 από	 τα	 παιδιά	 μας	
συμμετείχαν	 σε	 πολλές	 Ακολουθίες.	 Ειλικρινείς	 ευχαριστίες	
στους	Κατηχητές	μας	που	αφιέρωσαν	τον	χρόνο	και	 τις	γνώσεις	
τους	στην	διδασκαλία	των	παιδιών	μας.	Την	Κυριακή	20	Μαΐου,	
θα	 βραβεύσουμε	 τα	 παιδιά	 με	 ανελλιπή	 παρουσία,	 και	 θα	
ακολουθήσει	 αναμνηστική	 φωτογραφία	 με	 όλα	 τα	 παιδιά.	
Αμέσως	 μετά	 το	 τελευταίο	 μάθημα,	 θα	 ακολουθήσει	 η	 Τελετή	
Αφιέρωσης	 της	 Νέας	 Πινακίδας,	 που	 προσφέρθηκε	 από	 τις	
Εκκλησιαστικές	 Οργανώσεις	 Νεολαίας	 για	 την	 επέτειο	 των	 50	
χρόνων	καθώε	επίσης	και	η	Κάπσουλα	Χρόνου.	Και	στη	συνέχεια	
γιορτή,	 με	 παιχνίδια,	 δώρα	 και	 φαγητό,	 ενώ	 τα	 παιδιά	 θα	
μπορούν	 να	 υπογράψουν	 το	 αναμνηστικό	 φωτογραφικό	
άλμπουπ	 που	 ετοιμάσαμε.	 Σας	 προσκαλούμε	 όλους	 να	 έλθετε	
και	 ως	 μία	 οικογένεια	 να	 γιρτάσουμε	 μαζί	 το	 τέλος	 του	
εκκλησιαστικού	έτους	του	Κατηχητικού	μας!	

	
ΕΓΓΡΑΦΕΣ	ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ	ΟΜΙΛΟΥ	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»	
Οι	εγγραφές	για	τα	νέα	μέλη	θα	γίνουν	την	Τετάρτη	23	Μαϊου	
από	 5	 έως	 6	 το	 απόγευμα	 στο	 Ελληνικό	 Πολιτιστικό	 Κέντρο	
«Δανιέλλα	Κουσούλη».	Τα	κορίτσια	πρέπει	να	είναι	12	ετών	και	
τα	 αγόρια	 11	 ετών,	 και	 να	 είναι	 μέλη	 της	 Ενορίας	 μας.	 Για	
πληροφορίες	 επικοινωνήστε	 με	 τις	 κυρίες	 Κλειώ	 Κοκόλη	 856-
428-3562	και	Κατερίνα	Ζωγράφου	856-857-0518.	
	

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.	
	

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	Κατερίνα	Ζωγράφου	856-857-0518.	

	

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

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 Y  6 ,  2 0 1 8 	

STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	5,250	
CANDLE	COLLECTION:	$766												TRAY	COLLECTION:	$	488	

	

	


