
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

SUNDAY, October 21, 2018   
Weekly Bulletin 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 



  2 

SUNDAY, OCTOBER 21, 2018 
6th SUNDAY OF LUKE 

+ HILARION THE GREAT 
+ CHRISTODOULOS OF PATMOS 

 

TODAY’S READINGS 
Epistle: Galatians 2:16-20…….page 98  

Gospel: Luke 8:26-39…….page 102 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL SERVICE 
For the repose of the soul of the late  

LOUKAS KALIMANIS (1 year) 
The congregation is requested to join in prayer  

the family of the deceased. 

ALTAR FLOWERS & CANDLE  
….are offered in loving memory of Speros 
Kalogeropoulos by his family. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On behalf of the Saint Thomas Community, we 

would like to congratulate Mr. Dimitrios Rozanitis, 
Vice President of our Parish Council for the great 
honor of receiving the Offikion of ARCHON of the 

Ecumenical Patriarchate, next Sunday, October 28, 
at the Greek Orthodox Archdiocesan Cathedral 

 in NYC. This is also an honor for our Parish, and we 
feel extremely proud! AXIOS! 

 
UPDATE ON THE SENIORS TRIP TO N.YORK 

For all that will be going on the Seniors Trip to New 
York on Saturday, October 27th, please be at the 
church by 7:30 am.  The bus will depart promptly at 
8:00 am so that we can adhere to our schedule.  We 
suggest that you bring a snack/breakfast item with 
you as we will not be dining until mid afternoon.  An 
itinerary along with the admission tickets for the 
ferry to Liberty and Ellis Island will be handed out on 
the bus before departure.  We plan to be back the 
latest by 8:00 pm.  Any further questions, please call 
Popi Stamatiades (856) 663-7043. 
   

“THANK YOU” FROM THE KOUSOULIS FAMILY 
The Kousoulis Family would like to thank everyone 
who attended the Danielle Kousoulis memorial golf 
outing on October 1, 2018. The annual golf outing, 
proceeds from which benefit the Danielle Kousoulis 
Memorial Scholarship Fund, represents a way to 
celebrate and remember Danielle’s beautiful life.  
This year’s golf outing was a huge success thanks in 
large part to those from St. Thomas who participated 
as golfers and who attended the dinner. 
 

IOCC INVITES YOU TO THE 7TH ANNUAL BENEFIT 
BANQUET - OCTOBER 21, 2018 

Please join us in celebrating IOCC's (International 
Orthodox Christian Charities) good works 
throughout the years on Sunday, October 21st at the 
Adelphia Restaurant, starting at 3:30pm with 
appetizers and silent auction followed by dinner at 5 
pm and a special program highlighting IOCC’s 
humanitarian work. Since 1992 IOCC has provided 
over $661 million in emergency and disaster relief in 
more than 60 countries. Tickets are $65. For 
registration and sponsorship see your IOCC parish 
rep or visit iocc.org/Philadelphia.  

DIVINE LITURGΙΕS THIS WEEK 
Tuesday, October 23:   

James (Iakovos) the brother of Our Lord 
Friday, October 26: 

St. Demetrios the Great Martyr  
Orthros…….9 AM Divine Liturgy…….9.45 AM 

 

GENERAL ASSEMBLY MEETING 
The second regular General Assembly of our 
Parish for the year 2018 will take place on 
Monday, October 29, 2018 at the St. Irene Hall. 
The meeting will start at 7:00pm. The agenda 
has been mailed to all our parishioners.  
Please try to attend. The presence and 
participation of every member of our 
Community is very important. You will also be 
informed on the progress of the building 
renovation project. If there is no quorum, it 
will be automatically rescheduled one week 
later. 2018 Stewardship must be current prior 
to start of the meeting. This is an opportunity 
to voice your opinion and express your vote. 
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ST. IRENE PHILOPTOCHOS NEWS:  
VOLUNTEER AT THE CHERRY HILL FOOD PANTRY 

Continuing our voluntary commitment with the 
Cherry Hill Food Pantry that serves 850 families in 
the area, we have been invited to join the team of 
volunteers on Tuesdays 11/06 and 11/13, and 
Thursdays 11/08 and 11/15. 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! Please, let us know if you 
would like to help! For questions and to volunteer 
you can contact Marina Shook at 856.489.7723  or 
Rania Pappas at 856. 316.8914.  

 

FOOD DRIVE APPEAL 
We are collecting non-perishable items, once again, 
for the Cherry Hill Food Pantry, the non-profit 
organization that serves 850 families in the area. 
Please consider donating food items and help people 
in need. You can drop off all items in the boxes 
marked: FOOD DRIVE, located at the entrance of the 
“Balis Educational Center”, the Narthex & the 
“Danielle Kousoulis Greek Cultural Center”. 
  

ORTHODOX FAITH (SUNDAY) SCHOOL NEWS: 
We truly look forward to seeing more students 
registering and coming back. Of course we are still 
accepting registration forms over the next several 
weeks so there is still plenty of time to sign up, but 
please make sure you do so quickly, so that your child 
doesn't fall behind on lessons. Registration forms 
available:  https://saintthomas.formstack. 
com/forms/sunday_school_registration_2018.  
Stay connected by subscribing to REMIND and 
receive periodic notices of Sunday school reminders 
and events. To sign up: www.remind.com/join/ 
stthomasss. Find us on Facebook under “St. Thomas 
Greek Orthodox Sunday School” or email us: 
SaintThomasSundaySchool@gmail.com.  
 

CHRISTMAS PAGEANT SIGN UP FORM 
Please mark your calendar for the annual Christmas 
Pageant that will take place after Liturgy on Sunday, 
December 23rd. While it may seem to ‘early’ to get 

started it really is not as we only have a handful of 
Sundays to practice. This is a wonderful opportunity 
for your child (ren) to participate and celebrate the 
true meaning of Christmas with all their St. Thomas 
friends and families. Please return your form by 
October 28th at the first practice! 

 

PICTURE DAY - SUNDAY, ΟCTOBER 21st 
Each grade will take a class picture with their 
teachers and Father Christoforos to mark our 2018-
2019 year! These pictures and events taken 
throughout year will be used to build a “Yearbook” 
for our students and parents as a keepsake for years 
to come.  
 

GOYA NEWS 
- Harvest Hayride & Bonfire at “Indian Acres” Tree 
Farm, in Medford, NJ - Friday, October 26th, 6:00 - 
8:30 pm. $20.00 per GOYAN. Please contact us at: 
St.ThomasCherryHillGOYA by Wednesday, October 
24th to reserve your spot! 
- New York Theater Trip, Thursday, December 27th. 
Tickets for the musical "The Band’s Visit" are now 
available for GOYANs ONLY, $130 includes bus, 
dinner & show. For info contact Mrs. Papacristos at 
609.410.3096 or kelly33@comcast.net. 
 

FALL FUN FOR ALL HOPE & JOY CHILDREN  
The Delaware Valley Youth Commission (DVYC) has 
planned a fun fall event at Arasapha Farm in Glenn 
Mills, PA on Saturday, October 27, 2018 from 1 to 5 
pm. It is for all Greek Orthodox families with HOPE 
and JOY age children. Cost is $15.00 for children and 
includes hayride, corn maze, bounce attractions, 
pedal carts, straw bale maze, mini golf, petting zoo, 
and more. Adults are free except for a $5.00 fee for 
the corn maze.  If you are interested in traveling by 
bus from Saint Thomas please email saintthomas 
hope@gmail.com or st.thomasjoy@gmail.com by 
October 22. If we have enough people interested in 
a bus, we will provide one.  The DVYC is asking for 
donations of washcloths, razors, baby supplies, 
travel size shampoo, travel size mouthwash, & travel 
size deodorant to help the victims of Hurricane 
Florence. Please consider donating some of these 
items. If you have any questions or to RSVP, please 
email saintthomashope@gmail.com or 
st.thomasjoy@gmail.com. And as a reminder, 
registration for HOPE and JOY is still open!!  
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NEXT HOPE MEETING - FRIDAY NOVEMBER 9 
St. Thomas H.O.P.E. (Holy Orthodox Primary 
Education) welcomes all children in Pre-K to 2nd 
grade to participate in our next meeting on Friday 
November 9th, 2018 from 6:30pm-8:30pm in the St. 
Irene Hall. The evening’s activities will include 
religious education and craft, service project, and 
light refreshments.  For the service project, we kindly 
ask that you bring a healthy, individually packaged 
snack such as boxes of raisins, applesauce cups, 
granola bars, etc.  We will be assembling snack bags 
for less fortunate children.  As a reminder, 
registration is still open.  Please email 
SaintThomasHOPE@gmail.com for further info or 
RSVP.  We HOPE to see you! 
 
 

ANNUAL DINNER DANCE OF THE CORTHION 
ANDROS SOCIETY OF NJ:  SUNDAY, OCTOBER 28 
The Corthion Andros Society of NJ invites you to their 
57th Anniversary Dinner Dance “Glendi 2018”. The 
event is scheduled to take place at “The Merion” in 
Cinnaminson, NJ on Sunday, October 28th, 2018. 
Cocktails will kick off the evening at 5:00 pm and 
dinner with dancing will follow from 6:00 pm to 
10:00 pm. There will be live music provided by 
Yiannis Papastefanou and his orchestra, and a Top 
Shelve Open Bar. Tickets are $75 for adults and $35 
for kids 5-13. Contact: Keti Rombos at 856-853-8959 
or Irini Nitsolas at 723-977-6505. 
 

ANNUAL DANCE OF THE CYPRUS SOCIETY 
OF GREATER PHILADELPHIA: NOV. 17 

The Cyprus Society of Greater Philadelphia 
presents an evening with dinner and dancing on 
Saturday, November 17, 2018 at 6:30pm at 
Adelphia's. This year’s Dance is dedicated to the 
second largest city in Cyprus, Limassol or Lemessos 
in Greek, the city of Carnival, the city of the Wine 
Festival and fun times. There will be a special 
performance by musicians from Cyprus.  For 
information contact karoline Kokolis at 856-979-
5296 or karolinekokolis@gmail.com. 

THE 7TH ANNUAL YOUTH MINISTRIES FUND RAISER 
– “IT’S ALL ABOUT THE BAGS”! 

FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018 –  AT 7 PM. 
It is fun to get together with friends for an evening of 
charitable fun! Once again, we have planned a 
fabulous evening to benefit our parish youth 
ministries and programs. You are invited to join us 
for a lively evening that includes raffles with 
authentic designer bags, jewelry and high end 
accessories, 50/50, music by DJ Maki, dancing, 
delicious mezedakia, desserts, door prizes and many 
more! So many ways to win! Admission tickets: $30. 
This year’s top prize is a stylish GUCCI bag valued at 
$2,250 and chances are $20 each. WOW! To reserve 
your tickets contact: St.ThomasYouthFundraiser@ 
gmail.com.  

 
CONGRATULATIONS TO OUR PARISH  
2018 “METROPOLITAN EVANGELOS 

 AMBASSADOR AWARDS” RECIPIENTS! 
Please join us in congratulating this year’s Youth and 
Parish recipients of the Metropolitan 
Evangelos Ambassador Awards! Each of our Youth 
and Parish recipients are exceptional individuals that 
stand out in our Community as true examples of 
Christian love in all that they do.  What better way to 
show your love and support to our worthy recipients 
than to all together celebrate this joyous occasion as 
a true family. The Grand Banquet will be held 
on Sunday, November 11, 2018 at ‘The 
Merion’. Each household has received an invitation 
via mail to RSVP. Please contact the church office if 
you would like to submit an ad in the journal 
congratulating our recipients!  

Ambassador of Faith -  Demetrios Tripolitis 
 Ambassador of Peace - Dinos Klenzteris 

Ambassador of Hope -  Elena Iliadis   
Ambassador of Love - Nikki Kokolis 

Parish - Ilias Horiates 
Philoptochos - Lola Lagakos 

Youth Worker - Kathy Rengepis (Posthumously)  
Sunday School - Madeline Stefanou   
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KYΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
6Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ  

+ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
+ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Απόστολος: Γαλάτας  2:16-20…...σελ. 98 

Ευαγγέλιο: Λουκ. 8:26-39…...σελ. 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΘΗ & ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

προσφέρονται εις μνήμην του αειμνήστου Σπύρου 
Καλογερόπουλου από την οικογένειά του. 

IEΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου 

ΛΟΥΚΑ ΚΑΛΙΜΑΝΗ (1 έτος) 
Το εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί  

μετά της οικογενείας τουκεκοιμημένου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκ μέρους της Ενορίας μας, συγχαίρουμε τον 
Αντιπρόεδρο της Κοινότητάς μας κ. Δημήτριο 

Ροζανίτη, ο οποίος την άλλη Κυριακή  
28 Οκτωβρίου 2018 θα λάβει το Οφφίκιο του 

«ΑΡΧΟΝΤΟΣ» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
η δική του τιμή αποτελεί τιμή για όλη την Ενορία 
μας, και νιώθουμε υπερήφανοι γι΄αυτό. ΑΞΙΟΣ!!! 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Όσοι Ενορίτες θα συμμετάσχουν στην εκδρομή στη 
Ν. Υόρκη το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, θα πρέπει να 
είναι στην εκκλησία στις 7:30 το πρωί. Το λεωφορείο 
θα αναχωρήσει στις 8 ακριβώς, ώστε να 
προλάβουμε το πρόγραμμά μας. Μπορείτε να 
φέρετε κάποιο σνάκ για το δρόμο, διότι το γεύμα θα 
γίνει αργά το μεσημέρι. Το πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί μέσα στο λεωφορείο και θα δοθούν 
και τα εισιτήρια εισόδου στα ιστορικά νησιά. 
Επιστροφή στις 8 το βράδυ. Για ερωτήσεις καλέστε 
την Πόπη Σταματιάδη στο (856) 663-7043. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΗ 
Η Οικογένεια Γεωργίου και Ζωής Κουσούλη 
ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθησαν στην 
Εκδήλωση για την μνήμη της Δανιέλας την 1η 
Οκτωβρίου 2018. Τα έσοδα από το ετήσιο παιχνίδι 
γκόλφ και το δείπνο βοηθούν στην ενίσχυση των 
υποτροφιών στην μνήμη της. Η εκδήλωση αυτή 
είναι μια αφορμή να γιορτάζουμε και να θυμόμαστε 
συνεχώς την ζωή της Δανιέλας. Ένα μέρος της 
φετινής επιτυχίας οφείλεται στους ενορίτες του Αγ. 
Θωμά που στήριξαν το γεγονός με την παρουσία 
τους. 
 

ΤΟ IOCC ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

Η Φιλανθρωπική οργάνωση IOCC προσκαλεί όλους 
στο ετήσιο δείπνο της, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 
στο εστιατόριο ADELPHIA. Τα ορεκτικά θα αρχίσουν 
στις 3:30 μ.μ. ενώ στις 5:00 μ.μ. θα ακολουθήσει το 
δείπνο και το πρόγραμμα. Το όραμα του 
οργανισμού IOCC είναι να ανταποκριθεί χωρίς 
διακρίσεις σε όλους όσους υποφέρουν και έχουν 
ανάγκη, ούτως ώστε να συνεχίσουν μια αξιοπρεπή 
ζωή με σεβασμό και ελπίδα. Παρακαλούμε να 
στηρίξετε αυτό τον ευλογημένο σκοπό.  

 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου:   

Αγίου Ιακώβου Αδελφοθέου 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου: 

Αγ. Δημητρίου του Μυροβλήτου 
Όρθρος......9 ΠΜ      Θ. Λειτουργία.......9.45 ΠΜ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
Η  Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση του 
έτους θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 
Οκτωβρίου 2018, στις 7:00 το απόγευμα, στην 
Αίθουσα της Αγίας Ειρήνης. Τα θέματα προς 
συζήτηση έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε 
όλους τους ενορίτες. Πριν την έναρξη της 
Συνελεύσεως, πρέπει να έχει τακτοποιηθεί η 
Συνεισφορά των συμμετεχόντων για το 2018.  
Η παρουσία των μελών της Ενορίας είναι 
απαραίτητη. Ελάτε να ενημερωθείτε για την 
πορεία των κτιριακών ανακαινίσεων.  Έχετε 
την ευκαιρία να εκφέρετε τη γνώμη σας. 
Ακόμη, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε 
για τα προγράμματα των οργανισμών της 
ενορίας μας.   
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ΝΕΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ: 
EKKΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Συνεχίζουμε και πάλι την συλλογή τροφίμων, τα 
οποία θα προσφερθούν στην Τράπεζα Τροφίμων 
του Τσέρρυ Χιλλ, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 
που εξυπηρετεί 850 οικογένειες στην περιοχή μας. 
Μπορούμε όλοι μας να δωρήσουμε μερικά τρόφιμα 
και να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Μπορείτε να τα τοποθετήσετε στα ειδικά κουτιά 
που βρίσκονται στην είσοδο του Σχολικού Κτιρίου, 
στο Νάρθηκα και την είσοδο του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Κέντρου «ΔΑΝΙΕΛΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΗ».  
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΣΕΡΡΥ ΧΙΛΛ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

Συνεχίζοντας την εθελοντική μας δέσμευσή στο 
Cherry Hill Food Pantry, τη φιλανθρωπική 
οργάνωση που εξυπηρετεί σήμερα 850 οικογένειες 
στην περιοχή μας, έχουμε προσκληθεί να 
συμμετάσχουμε στην ομάδα εθελοντών τις Τρίτες 
06/11 και 13/11 και τις Πέμπτες 08/11 και 15/11. Το 
χρονικό πλαίσιο για τις Τρίτες είναι 5:00-8:00 μ.μ. 
και τις Πέμπτες 10:00 π.μ. με 1:00 μμ. Χρειαζόμαστε 
12 εθελοντές για αυτές τις ημερομηνίες οι οποίοι 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 τους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη - άνδρες και 
γυναίκες, μέλη της νεολαίας GOYA, οικογένειες του 
Ελληνικού και του Κατηχητικού Σχολείου! Για 
ερωτήσεις και για να εργαστείτε εθελοντικά 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κυρίες Μαρίνα 
Shook στο 856.489.7723 ή Ράνια Παππά 
στο 856.316.8914. Το Cherry Hill Food Pantry 
βρίσκεται στη διεύθυνση 1463 Brace Rd.  

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς μας γονείς να 
φέρνουν τα παιδιά τους κάθε Κυριακή στην 
Εκκλησία και το Κατηχητικό ώστε να μάθουν τα 
παιδιά μας  για την Ορθόδοξή μας πίστη.  
Ενημερώσεις: www.remind.com/join/stthomasss. 
Facebook: “St. Thomas Greek Orthodox Sunday 
School. Email: SaintThomasSundaySchool@gmail. 
com.Εγγραφές:https://saintthomas.formstack.com/
forms/sunday_school_registration_2018. 
Το Κατηχητικό μας Σχολείο έχει προγραμματίσει 
πολλές αξιόλογες εκδηλώσεις  και ελπίζουμε ότι θα 
σημειώσετε όλες τις σημαντικές ημερομηνίες και να 

καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να φέρετε τα παιδιά 
σας στην εκκλησία.  
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

 Η ετήσια Χριστουγεννιάτική μας γιορτή θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου μετά 
την Θεία Λειτουργία. Μπορεί να φαίνεται «νωρίς», 
ωστόσο δεν είναι, διότι έχουμε μόνο λίγες Κυριακές 
για να προετοιμαστούμε. Θα είναι μια θαυμάσια 
ευκαιρία για το παιδί σας να συμμετέχει και να 
γιορτάσει το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων με 
όλους τους φίλους και τις οικογένειες του Αγίου 
Θωμά. Παρακαλούμε επιστρέψτε τη δήλωση ως τις 
28 Οκτωβρίου, στην πρώτη πρόβα! 
  

ΗΜΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦHΣΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 OKTΩΒ. 
 Τι καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε στη μνήμη 
μας τα παιδιά μας από ό,τι μέσα από μια 
φωτογραφία! Κάθε τάξη θα τραβήξει μια 
φωτογραφία με τους δασκάλους και τον π. 
Χριστοφόρο για να τη χρονιά 2018-2019! Όλες οι 
φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις της χρονιάς 
θα χρησιμοποιηθούν στo «Αναμνηστικό Ετήσιο 
Βιβλίο» για τους μαθητές και τους γονείς τους ως 
ενθύμιο για τα επόμενα χρόνια.  
 

ΝΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ GOYA 
- Φθινοπωρινή Εξόρμηση την Παρασκευή 26 
Οκτωβρίου, 6:00 - 8:30 μμ, στην Φάρμα 
«Indian Acres» στο Medford, Νέας Ιερσέης. Τιμή 
Εισόδου $20.00. Δηλώστε συμμετοχή μέχρι την 
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στην διεύθυνση: St.Thomas 
CherryHillGOYA 
- H Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στη Ν. Υόρκη θα 
γίνει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου όπου θα δούμε το 
μιούζικαλ " The Band’s Visit ". Εισιτήρια διαθέσιμα 
ΜΟΝΟ για τους νέους της GOYA με κόστος $130 
(λεωφορείο, φαγητό, εισιτήριο θεάτρου).Για 
πληροφορίες: κα Παπαχρήστου 609.410.3096 
ή  kelly33@comcast.net 

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ JOY & HOPE  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Η Επιτροπή Νεότητος της περιοχής Μείζονος 
Φιλαδελφείας προσκαλεί όλα τα παιδιά ηλικίας 
Νηπιαγωγείου έως και έκτης τάξης, σε μία ημέρα 
διασκέδασης στην Φάρμα «Arasapha» στην περιοχή 
Glenn Mills, PA, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 από 
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1 έως 5 το απόγευμα. Η τιμή είναι $15 και 
περιλαμβάνει πολλές φθινοπωρινές 
δραστηριότητες στην Φάρμα. Για τους ενήλικες  
υπάρχει έξτρα χρέωση $5. Για να μισθώσουμε 
λεωφορείο για την μετακίνηση των παιδιών μας από 
την Εκκλησία και πίσω χρειαζόμαστε τις δηλώσεις 
συμμετοχής μέχρι 22 Οκτωβρίου το αργότερο στο 
email: saintthomashope@gmail.com or 
st.thomasjoy @gmail.com. Επίσης η Επιτροπή 
Νεότητος παρακαλεί για δωρεές για τα θύματα του 
τυφώνα Florence όπως: βρεφικά είδη, ξυραφάκια, 
είδη ατομικής υγιεινής κ.ά. Επικοινωνήστε μαζί μας 
στα email: saintthomashope@gmail.com or st.tho 
masjoy@gmail.com. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι 
εγγραφές για το JOY & HOPE συνεχίζονται.    

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ HOPE-  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Η Νεολαία H.O.P.E. του Αγ. Θωμά προσκαλεί όλα τα 
παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου έως και 2ας τάξης στην 
επόμενη συνάντηση που θα γίνει την Παρασκευή 9 
Νοεμβρίου, από 6:30 έως 8:30 το βράδυ στην 
Αίθουσα Αγ. Ειρήνης. Θα περιλαμβάνει συζήτηση με 
τα παιδιά για την πίστη μας και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες. Ζητούμε από τους γονείς να 
φέρουν υγιεινά σνακ για παιδιά, τα οποία θα τα 
στείλουμε σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Εγγραφές 
γίνονται ακόμη δεκτές. Στείλτε email στο: 
SaintThomasHOPE@gmail.com . Ελπίζουμε να σας 
δούμε εκεί! 
 

7Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ:  
«IT’S ALL ABOUT THE BAGS»! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
Για μία ακόμη χρονιά διοργανώνουμε μια 
φανταστική εκδήλωση για την ενίσχυση των 
προγραμμάτων της Νεολαίας μας. Μια υπέροχη 
βραδιά διασκέδασης που περιλαμβάνει κληρώσεις 
με αυθεντικές τσάντες, κοσμήματα και αξεσουάρ, 
50/50, μουσική, χορό, μεζέδες, γλυκίσματα και 
πολλά ακόμα! Πολλές ευκαιρίες να κερδίσετε! Σας 
περιμένουμε! Τιμή εισόδου $30. Φέτος, θα 
κληρώσουμε μία καταπληκτική τσάντα «GUCCI» 
αξίας $2.250! Μπορεί να γίνει δική σας! Τιμή 
λαχνού: $20. Για πληροφορίες, εισιτήρια και 
λαχνούς επικοινωνήστε στο: St.ThomasYouth 
Fundraiser@gmail.com 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ “2018 METROPOLITAN EVANGELOS 

AMBASSADOR AWARDS” 
Προσκαλούμε όλους του ενορίτες μας να 
συμμετάσχουν στη φετινή εκδήλωση 
“METROPOLITAN EVANGELOS AMBASSADOR 
AWARDS”  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου στο “Merion”. Εκεί θα τιμηθούν μέλη 
όλων των ενοριών για τη δράση τους και βεβαίως 
μέλη από τη δική μας ενορία. Κάθε ενορίτης έχει 
λάβει πρόσκληση και μια κάρτα δήλωσης 
συμμετοχής. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
ενοριακό μας γραφείο. Οι φετινοί εκπρόσωποι της 
ενορίας μας είναι: 

Πρεσβευτής Πίστης: Δημήτριος Τριπολίτης  
Πρεσβευτής Ειρήνης: Ντίνος Κλεντζέρης 

Πρεσβευτής Ελπίδας: Έλενα Ηλιάδη  
Πρεσβευτής Αγάπης: Νίκη Κοκόλη 

Εκπρόσωπος Ενορίας: Ηλίας Χωριάτης  
Εκπρόσωπος Φιλοπτώχου: Λόλα Λαγάκου 

Εκπρόσωπος Νεολαίας: Αικατερίνη Ρεντζέπη 
Εκπρόσωπος Κατηχητικού: Μάντελιν Στεφάνου 

 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΡΘΙΩΝ ΑΝΔΡΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Ο Σύνδεσμος Κορθίων Άνδρου Νέας Ιερσέης, 
προσκαλεί όλους στον ετήσιο Χορό, την Κυριακή 28 
Οκτωβρίου, στις 6 μμ, στο “The Merion” 
στο Cinnaminson. Ορεκτικά στις 5 το απόγευμα και 
Δείπνο και Χορός στις 6. Η βραδιά θα έχει ζωντανή 
μουσική από τον Γιάννη Παπαστεφάνου και την 
Ορχήστρα του. Εισιτήρια: $75 για ενήλικες και $35 
για παιδιά 5-13. Περιλαμβάνει μπουφέ και ποτά. Για 
εισιτήρια καλέστε την Καίτη Ρόμπου στο 856-853-
8959 ή την Ειρήνη Νιτσόλα στο 723-977-6505. 

 
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ/ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Μείζονος Φιλαδελφείας 
προσκαλεί όλους, μέλη και φίλους, στον Ετήσιο 
Χορό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 
Νοεμβρίου 2018, στις 6.30 μμ, στο Εστιατόριο 
“Adelphia”. Φέτος θα τιμηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Κύπρου, η Λεμεσσός, η πόλη της 
διασκέδασης και του κρασιού. Θα παρου-σιαστεί 
μουσικό πρόγραμμα από Κύπριους μουσικούς. 
Πληροφορίες-κρατήσεις: Κική Κοκόλη στο 856-979-
5296 ή karolinekokolis@gmail.com.  
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

CAPITAL RENOVATION CAMPAIGN 
“Sanctify O Lord Those Who Love  

the Beauty of Your House” 
Dear beloved Parishioners and friends, 
Fundraising has started in earnest. By now 
each of you have received the brochures and 
they are in the Church pews. As we beautify 
our Church with this awe inspiring Dome and 
Bell Tower project, we ask you see any Parish 
Council member. Items listed will be on a first 
response. Let’s all join together to enhance 
our Worship and to give Glory to God who has 
blessed us. We owe this to the memory of all 
those who have worked so hard for this 
Church, to our children and to the future 
generations of St. Thomas.  

OUR FUTURE IS NOW!  

S U N D A Y , O C T O B E R  1 4 ,  2 0 1 8  
STEWARDSHIP	COLLECTION:	$	9,680			CANDLE	COLLECTION:	$	805	

TRAY	COLLECTION:	$	462	
 
	
	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ 

«Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την 
ευπρέπειαν του Οίκου Σου» 

Αγαπητοί μας Ενορίτες και φίλοι, 
Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει τον 
αγώνα για την συγκέντωση των χρημάτων 
για την ανακαίνιση της Εκκλησίας μας. Το 
έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση Τρούλου, 
κτίσιμο Καμπαναριού, πλήρη ανακαίνιση 
του Νάρθηκα, κάλυψη των εξωτερικών 
τοίχων με πέτρα κ.ά. Οι ανάγκες είναι 
μεγάλες. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει 
δωρητής ας επικοινωνήσει με οποιοδήποτε 
μέλος του Συμβουλίου μας. Ας αγκαλιά-
σουμε όλοι μαζί, ως μια οικογένεια, αυτό το 
σπουδαίο έργο, το οποίο θα μεταμορφώσει 
την Εκκλησία μας και θα χαρίσει χαρά και 
αισιοδοξία στις μελλοντικές γενεές, στα 
παιδιά μας. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ! 
 


