
SUNDAY,	JULY	29,	2018	
9TH	SUNDAY	OF	MATTHEW		

+	CALLINICUS	&	THEODOTA	THE	MARTYRS	
**************	

	
TODAY’S	READINGS	

Epistle:	I	Corinthians	3:9-17...........page	77		
Gospel:	Matthew	14:22-34	.............page	78		

	
ALTAR	CANDLES	TODAY	

…..are	 offered	 in	 loving	memory	 of	 Nikitas	Missos	 by	 his	
family.	

ALTAR	LAMP	TODAY	
……is	offered	in	loving	memory	of	Ekaterini	Lykoudi	by	Mr.	
&	Mrs.	Spiros	&	Klio	Kokolis.	
	 	

FIVE	LOAVES	SERVICE		
….is	 offered	 in	 honor	of	 St.	 Irene	Chrysovalantou	by	Mrs.	
Eleni	Glynos,	for	the	continued	health	of	her	family.	
	

MEMORIAL	SERVICES	TODAY	
v For	the	repose	of	the	souls	of	those	who	lost	their	

lives	in	the	Attica	wildfires	
v For	the	repose	of	the	soul	of	the	late	

DIMITRIOS	ANAGNOSTOU	(40	days)	
NIKITAS	MISSOS	(1	year)	

The	congragation	is	requested	to	join	in	prayer		
the	families	of	the	deceased.	

	
	

SUNDAY	SCHOOL	NEWS	
Registration	for	St.	Thomas	Sunday	School	for	school	year	
2018-19	 is	 now	 open.	Registration	 forms	 are	 available:	
https://saintthomas.formstack.com/forms/sunday_school
_registration_2018.	 Opening	 day	 is	 Sunday,	 September	
9th,	 so	mark	 your	 calendars	 and	we	hope	 to	 see	 all	 our	
student	then,	if	not	sooner!	

	

2018-2019	HELLENIC	SCHOOL	REGISTRATION	
Registration	 for	 the	 Hellenic	 Afternoon	 School	 is	 now	
open.	Tuition	rates	are	as	follows:	First	child	$475,	Second	
child	$425,	Third	child	$400.	Deadline:	August	17,	2018.	A	
$50	 late	 fee	 will	 be	 applied	 for	 late	 registration.	
Registration	 forms	 are	 available	 ONLY	 online:	 www.goc-
stthomas.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	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	 a	 Parish	 Council	member	 or	 simply	 visit:	
www.goc-stthomas.com	to	complete	your	pledge.	

KYΡΙΑΚΗ	29	ΙΟΥΛΙΟΥ	2018	
9Η	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΜΑΤΘΑΙΟΥ	

+	ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ	&	ΘΕΟΔΟΤΗΣ	ΤΩΝ	ΜΑΡΤΥΡΩΝ	
**************	

	
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ	ΣΗΜΕΡΑ	

Απόστολος:	Α’	προς	Κορινθίους	3:9-17........σελ.	77	
Ευαγγέλιον:	Ματθ.	14:22-34....................σελ.	78	

	
	

	

ΚΕΡΙΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	
.....προσφέρονται	 εις	 μνήμην	 του	 αειμνήστου	 Νικήτα	 Μίσσου	
από	την	οικογένειά	του.		

ΚΑΝΔΗΛΑ	ΑΓΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ		
.....προσφέρεται	εις	μνήμην	της	αειμνήστου	Αικατερίνης	Λυκούδη	
από	Σπύρο	και	Κλειώ	Κοκόλη.	

	
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ		

....προσφέρεται	 προς	 τιμήν	 της	 Αγίας	 Ειρήνης	 Χρυσοβαλάντου	
από	την	κα	Ελένη	Γλυνού,	υπέρ	υγείας	της	οικογενείας	της.	

	

ΙΕΡΑ	ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	ΣΗΜΕΡΑ		
v Υπέρ	 αναπαύσεως	 των	 θυμάτων	 της	 καταστροφικής	

πυρκαϊάς	στην	Αττική	
v Υπέρ	αναπαύσεως	της	ψυχής	των	αειμνήστων	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	(40	ημέρες)	
ΝΙΚΗΤΑ	ΜΙΣΣΟΥ	(1	έτος)	

Το	εκκλησίασμα	καλείται	να	συμπροσευχηθεί		
μετά	των	οικογενειών	των	κεκοιμημένων.	

	

ΝΕΑ	ΤΟΥ	KATHXHTIKOY	ΣΧΟΛΕΙΟΥ	
Οι	εγγραφές	στο	Κατηχητικό	μας	Σχολείο	για	το	νέο	σχολικό	έτος	
2018-19	 έχουν	 ξεκινήσει.	 Φόρμες	 εγγραφής	 είναι	 διαθέσιμες	
ηλεκτρονικά:	https://saintthomas.formstack.com/forms/sunday_
school_registration_2018.	 Ημέρα	 έναρξης	 είναι	 η	 Κυριακή	 9η	
Σεπτεμβρίου.	 Σημειώσετε	 την	 ημερομηνία	 και	 περιμένουμε	 να	
δούμε	τα	παιδιά	μας	τότε	αν	όχι	νωρίτερα!	

	

ΕΓΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ	2018-2019	
Οι	 εγγραφές	 στο	 Ελληνικό	 μας	 σχολείο	 για	 το	 νέο	 σχολικό	 έτος	
έχουν	 αρχίσει.	 Τα	 δίδακτρα	 είναι:	 Πρώτο	 παιδί	 $475,	 Δεύτερο	
παιδί	 $425,	 Τρίτο	 παιδί	 $400.	 Προθεσμία	 εγγραφών:	 17	
Αυγούστου	 2018.	 Επί	 πλέον	 επιβάρυνση	 $50	 μετά	 τη	 λήξη	 της	
προθεσμίας.	 Φόρμες	 εγγραφής	 είναι	 διαθέσιμες	 ΜΟΝΟ	
ηλεκτρονικά	παρακάτω:	www.goc-stthomas.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	

SAVE	THE	DATE:	7TH	ANNUAL	YOUTH	MINISTRIES	
FUNDRAISER:	FRIDAY,	NOVEMBER	2,	2018,	5:30	PM	

MORE	DETAILS	WILL	BE	AVAILABLE	SOON.	
	

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ	ΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2	ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	
2018,	5:30	ΤΟ	ΑΠΟΓΕΥΜΑ		Η	7Η	ΕΤΗΣΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΤΗΣ	
ΝΕΟΛΑΙΑΣ	ΜΑΣ.	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΣΥΝΤΟΜΑ	

	

We	 all	 have	witnessed	 the	 devastating	 tragedy	
that	 hit	 Attica,	 Greece.	 Dozens	 of	innocent	
people	lost	their	lives	in	this	unprecedented	fire,	
many	 were	 injured,	 many	 are	 missing	 and	
countless	homes	and	properties	were	destroyed.	
We,	as	Greek	Orthodox	Christians,	 should	 stand	
by	 their	 side,	 and	 pray	 for	 their	 physical	 and	
mental	 recovery.	 To	 the	 souls	 of	 those	 who	
perished,	may	our	merciful	Lord	grant	eternal	life	
and	 comfort	 to	 their	 family	 members.	 Today,	a	
special	 Memorial	 Service	 will	 be	 offered	 for	
those	 who	 have	 lost	 their	 lives	 to	 this	 tragedy	
and	we	ask	for	your	fervent	prayers.	

	

Με	βαθειά	θλίψη	και	πόνο	ψυχής	παρακολουθήσαμε	
τα	πρόσφατα	γεγονότα	που	έπληξαν	την	αγαπημένη	
μας	 Ελλάδα.	 Η	 πυρκαγιά	 στην	 Αττική	 κατέκαψε	
ανθρώπους,	 δάση,	 περιουσίες,	 σπιτικά,	 αλλά	 ταυτό-
χρονα	 κατέκαψε	 και	 την	 ψυχή	 μας.	 Απόλυτη	
καταστροφή.	 Όμως	 οφείλουμε	 να	 μην	 χάνουμε	 την	
ελπίδα	 μας	 και	 να	 συμπαρασταθούμε	 στους	 αδελ-
φούς	 μας	 που	 δοκιμάστηκαν	 σκληρά.	 Πάνω	 απ’όλα	
με	 προσευχή	 και	 στη	 συνέχεια	 με	 παροχή	 υλικής	
βοήθειας.	 Σήμερα,	θα	τελέσουμε	Μνημόσυνο	 για	 τα	
αθώα	 θύματα	 της	 καταστροφικής	 φωτιάς	 και	 θα	
παρακαλέσουμε	 τον	 Σωτήρα	 μας	 να	 αναπαύσει	 τις	
ψυχές	τους	και	να	παρηγορήσει	τις	οικογένειές	τους.	

	


