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SUNDAY, FEBRUARY 24, 2019
SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
+ FIRST & SECOND FINDING OF THE VENERABLE
HEAD OF JOHN THE BAPTIST
***************
ΤΟDAY’S READINGS
Epistle: Second Letter to Corinthians 4:6-15
Gospel: Luke 15:11-32…….........page 130

ALTAR LAMP
...is offered for the recovery of the health of Fr.
Florin Salgau by all of our Parishioners.
ALTAR FLOWERS
...are offered for the recovery of the health of
Raphael Antonakakis by his friends in our St.
Thomas Community.
MEMORIAL SERVICE
For the repose of the soul of the late
LEONARDOS SKORDOS (40 days)
MELPO SCOTESE (40 days)
CHRYSOULA ZOIS (40 days)
CHRISTOS DIMITRAKIS (3 months)
The congregation is requested to join in prayer
the families of the deceased.
PRAYER SERVICE
For the repose of the soul of the late
CHRISTOS (22 years)
& KONSTANTINOS (12 years) COCORDAS
MEMORIAL SERVICES NEXT SUNDAY
* An Annual Memorial for the repose of the soul
of the Founders and deceased members of the
St. Irene Philoptochos Society. All members are
invited to attend.
* For the repose of the soul of the late
NICK NICHOLAS (1 year)
NICHOLAS S. RAMOUNDOS (2 years)
Relatives and friends are invited to attend.

TRIODION HAS BEGUN
The Sunday of the Publican and the Pharisee is the
first Sunday of a three-week period prior to the
commencement of Great Lent. It marks the
beginning of a time of preparation for the spiritual
journey of Lent, a time for Orthodox Christians to
draw closer to God through worship, prayer,
fasting, and acts of charity. It is also on this day
that the Triodion is introduced, a liturgical book
that contains the services from this Sunday, the
tenth before Pascha (Easter), to Great and Holy
Saturday.
GROUNDBREAKING CEREMONY NEXT SUNDAY
We are starting the construction for the
completion of our Church! On SUNDAY MARCH 3,
immediately following the Divine Liturgy, we will
all assemble at the location where the new Bell
Tower will be built and after the Agiasmo by
Father Christoforos we will proceed with the
groundbreaking. The following day, March 4, at
the General Assembly, the President of the Parish
Council, Mr. Efstratiades, will speak on the
history of the architectural design of the Church.

PARISH GENERAL ASSEMBLY MEETING NEW DATE: MONDAY, MARCH 4, 2019
The first regular General Assembly of our
Parish for the year 2019, which was
postponed due to the inclement weather,
will now take place on Monday, March 4,
2019 at the St. Irene Hall. The meeting will
start at 7:00 pm. 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. 2018 Stewardship must be fulfilled
and 2019 Stewardship must be pledged
prior to the start of the meeting.
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SATURDAYS OF SOULS
Saturday, March 2nd is the first of the series of
three Saturdays when we will offer special prayers
for our beloved deceased of our Parish and
elsewhere. It is a tradition that you prepare a dish
of boiled wheat (kollyva), symbol of eternal life,
and bring it to the Church with a list of names of
the deceased. (Next Saturdays of Souls 3/9 &
3/16)
ANNUAL SPAGHETTI LUNCHEON
SUNDAY, MARCH 3
The St. Thomas Maturity Club will be hosting a
Community Luncheon following Church Services
on Sunday, March 3, 2019. Everyone is invited to
come to the Danielle Kousoulis Greek Cultural
Center and support this event. Menu: Spaghetti
with ground beef, salad, roll and butter, dessert
and coffee. Cost: $12 for adults and $7 for
children. The Hellenic Heritage Dance Group will
entertain us with Greek Mardi Gras Dances.
“CHAPTER CHALLENGE” ANNOUNCEMENT
We are thrilled to announce that our Philoptochos
Society has been selected by our NJ Metropolis
and the National Philoptochos to work on
the “Chapter Challenge” project. It is a "hands-on"
community service project to help the poor. There
will be volunteer opportunities, as well as
donating blankets, clothing, hygiene items etc. for
the home-less. We have chosen to work with
“Joseph's House” Homeless Shelter for adults
and “Covenant House” for homeless teens. We
would like to include the entire St. Thomas
community to help us with this project. The
project will run through April, 2020. More
information to follow! Stay tuned!
FOOD DRIVE APPEAL
We are collecting non-perishable items, once
again, for the Cherry Hill Food Pantry, the nonprofit 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”.
VOLUNTEER AT THE CHERRY HILL FOOD PANTRY –
MARCH 2019 DATES:
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 03/12 and 03/19 and
Thursdays 03/14 and 03/21. 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.
“CHAPTER CHALLENGE” COAT DRIVE
The St. Irene Philoptochos is collecting new and
gently used coats for the homeless in Joseph’s
House and NEW coats for older teenagers in
Covenant House and you can help! You can help
us spread warmth! Collection containers are in the
Church Narthex, the St Irene Hall, and the Danielle
Kousoulis Center. To date we have given Joseph's
House 49 coats and Covenant House 14 coats.
Thank you so much for your support. We
appreciate all you can do.
ICARIAN DINNER DANCE: SATURDAY, MARCH 9
Join us once again for the annual Icarian Dinner
Dance, on March 9, 2019, at the “Danielle
Kousoulis” Greek Cultural Center. The Dance starts
at 7:30 pm, with Dinner at 8:30 pm, and the Dance
will continue to the morning hours! Tickets: $60
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for adults, $30 for students and $20 for children
under 12. Kindly contact Theologos Horiates at
856-366-3830. Fun and glenti for all! Don’t miss
the largest Dance of the year!
GOYA NEWS
The next GOYA meeting is scheduled for Saturday,
March 2nd, 11:00 am to 1:00 pm, at the "St.
Irene" Hall. Come learn about the activities
planned for the rest of the year, meet your friends
and be an active part of a unique and wonderful
ministry of our Parish. Contact President George T.
Horiates or any of the officers and Advisors for
more information on upcoming events or contact
the GOYA email: st.thomascherryhillgoya@gmail.
com
GOYA SIGHTS AND SOUNDS
The DVYC 2019 Sights and Sounds Festival will be
held on March 23, 2019 at Holy Trinity, Egg Harbor
Twp. Practices for group entries are held every
Saturday in St. Irene's Hall. Artwork should be
brought to practices as soon as possible for
cataloging. We look forward to having many
GOYANS participate in this annual festival of the
visual and performing arts.
Important Deadlines: February 24th - Registration
Forms and fees submitted
March 2nd - All SIGHTS submitted
March 2nd - Memory Book forms and fees
submitted
March 19th - Cake Decorating Entries due
March 23rd - SIGHTS AND SOUNDS!!!!
For more information email us at st.thomasgoya
sightsandsounds@gmail.com
ORTHODOX FAITH SUNDAY SCHOOL NEWS:
JOURNEY THROUGH TRIODION & LENT WITH
YOUR PASCHA PASSPORT!
Once again this year, our “Tot and Me”
through 6th Grade classes along with their
parents, have a wonderful opportunity to
participate in the “Journey through Triodion &
Lent” in a unique way via the “Pascha Passport”.

The Pascha Passport is intended to be used as a
means of enrichment and education on your
journey through Triodion (the three weeks before
Lent), the Great & Holy Lent up to Pascha. Much
like a real passport, it has many different spaces
for stamps; however, the stamps that go in this
passport are of beautiful icons that correspond to
each destination in the Pascha Passport. These
passport stamps are received at each of the
various services of the Triodion, Lent, Holy Week,
and “Special Destinations”. The beginning of the
passport has a place for the pilgrim to write their
personal information and to sign a declaration of
their intent as they embark on their journey
through Lent to the final destination of Great and
Holy Pascha. The Pascha Passport includes
succinct explanations of each destination intended
to help pilgrims of all ages, traditions, and
backgrounds better understand and participate in
the beautiful and humbling journey to Pascha.
Stop by the Sunday school office to receive your
“Passport” and start your journey today! Good
Strength to All!
PARISH “ST. JOHN ORATORICAL FESTIVAL”
FRIDAY, MARCH 15, 2019
Each year all the youth of our Parish are invited to
participate in the annual St. John Chrysostom
Oratorical Festival. This is a National program that
leads to scholarship opportunities and personal
growth for our children for any future endeavor
they may follow. Public Speaking is essential today
and what better way than presenting and learning
with our St. Thomas family who always
encourages and supports our children! The topics
for our 7th - 12th grade are very contemporary.
With questions or information (7th - 12th grades),
please contact Mrs. Ninita Birbilis at ninita101
@aol.com or see her on Sundays after Sunday
School classes. There is also a 3rd - 6th grade
program (Elementary Division) that is only at the
parish level, but is geared towards helping
younger children learn more about their faith and
begin to gain confidence speaking in front of an
audience. The younger grades will speak on the
topic of “My favorite icon of Jesus’ life or our
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Theotokos at St. Thomas” and will also present on
the same day as the older students of our parish
as well as provide any drawings they may want to
present on this topic. With questions with
Elementary Division, please contact Mrs.
Georgeann Malo at Georgeann806@comcast.net.
The parish Oratorical Festival will be held on
Friday, March 15th 2019 after the Service of the
First Salutations to the Theotokos and we pray all
3rd - 12th grade students will participate. Please
make a note of the date and encourage your
child(ren) to participate. For any inquiries about
the program please contact the Sunday school
office at:saintthomassunday school@gmail.com
HOPE & JOY MEETING - SUNDAY, MARCH 10
St. Thomas H.O.P.E. and J.O.Y. welcome all
children in Pre-K to 6th grade to participate in our
next meeting on Sunday, March 10th 2019,
immediately following Orthodox Faith Sunday
School. Children will be escorted by their
teachers after class to the meeting site. We HOPE
you can JOY’N us as we embark on our Journey to
Pascha 2019! H.O.P.E. and J.O.Y. will conduct
separate religious education and activities specific
to each age group. In addition, a service project
will be completed for our Philoptochos Chapter
Challenge. Children will be planting seeds in flower
pots to provide to Joseph’s House and Covenant
House for springtime. Lunch will be provided. As a
reminder, registration is still open for both
H.O.P.E. and J.O.Y. For more information or to
RSVP, please contact: saintthomashope@gmail.
com or st.thomasjoy@gmail.com.
DANIELLE KOUSOULIS MEMORIAL SCHOLARSHIP
The Danielle Kousoulis Memorial Scholarship Fund
is offering one $2,000 (Two Thousand Dollar)
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 more
information or for an application, please contact

Peter Kousoulis at peteykous@verizon.net.
Deadline is May 3, 2018.
DAUGHTERS OF PENELOPE SCHOLARSHIP
The Daughters of Penelope Nike Chapter Nο 230 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.
For more information / application email your
request to Martina Harris, PDG at: harrism855@
gmail.com.

MARK YOUR CALENDARS: GREEK
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2019
•
Saturday, March 30, 2019, we are all
invited to the “ELEFTHERIA DINNER”, a preParade celebration at the Merion Caterers.
More information will follow.
•
Friday, April 5, 2019, at 1:00 pm at the
City Hall in Philadelphia we will celebrate the
Greek Flag Raising Ceremony in Honor of
Greek Independence Day.
•
Sunday, April 7, 2019 at 2 pm THE
PARADE will take place on the streets of the
City of Philadelphia, with the presence of the
Evzones (Presidential Guard of Greece) from
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, April 7.
SAVE THE DATE:
MEZZE MARATHON: TUESDAY, MAY 21,
2019, 7-9 PM AT THE ADELPHIA
RESTAURANT. ALL PROCEEDS WILL
BENEFIT ST. THOMAS BUILDING
RENOVATIONS.
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ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αειμνήστων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ (40 ημέρες)
+ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕΛΠΩΣ SCOTESE (40 ημέρες)
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΩΗ (40 ημέρες)
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (3 μήνες)
ANΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
Τo εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί
Aπόστολος: Β’ προς Κορινθίους 4:6-15
μετά των οικογενειών των κεκοιμημένων.
Ευαγγέλιον: Λουκά 15:11-32……σελ. 130
ΙΕΡΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αειμνήστων
ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ (22 έτη)
...προσφέρεται υπέρ αναρρώσεως του πατρός
&
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(12
έτη) ΚΟΚΟΡΔΑ
Φλορίν Σαλγκάου από όλους τους Ενορίτες.

KYΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΝΘΗ ΝΑΟΥ
...προσφέρονται υπέρ αναρρώσεως του Ραφαήλ
Αντωνακάκη, από τους φίλους του από την Ενορία
μας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Η περίοδος του Τριωδίου, είναι μία περίοδος
δέκα εβδομάδων, που ξεκινά από την Κυριακή
του Τελώνου και Φαρισαίου και φτάνει μέχρι το
Μεγάλο Σάββατο. Αποτελεί την έναρξη της προπαρασκευαστικής περιόδου για το πνευματικό
μας ταξίδι μέσα στην Αγία και Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, κατά την οποία οφείλουμε να
πλησιάσουμε πιο κοντά στον Θεό μέσω της
νηστείας, της προσευχής και της ελεημοσύνης.
Ακόμη, Τριώδιο είναι το Λειτουργικό Βιβλίο της
Εκκλησίας το οποίο αρχίζει να χρησιμοποιείται
στο ιερό Αναλόγιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ - ΝΕΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Η Γενική Συνέλευση της Ενορίας θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου
2019, στις 7:00 το απόγευμα, στην Αίθουσα
της Αγίας Ειρήνης. Τα θέματα προς
συζήτηση έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε
όλους τους ενορίτες. Η οικονομική
Συνεισφορά του 2018 πρέπει να είναι
πληρωμένη και να έχει γίνει υπόσχεση
πληρωμής για το 2019 πριν λάβετε μέρος
στη Συνέλευση. Η παρουσία των μελών της
Ενορίας είναι απαραίτητη. Ελάτε να
ενημερωθείτε για την πορεία των
κτιριακών ανακαινίσεων. Έχετε την
ευκαιρία να εκφράσετε τη γνώμη σας.

ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
* Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων
Πρωτεργατών και κεκοιμημένων μελών της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ».
* Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αειμνήστων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1 έτος)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΡΑΜΟΥΝΔΟΥ (2 έτη)
Συγγενείς και γνωστοί προσκαλούνται.
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ
Ἐφτασε η στιγμή που τα όνειρα δεκαετιών θα
γίνουν
πραγματικότητα. Την
ΚΥΡΙΑΚΗ
3
ΜΑΡΤΙΟΥ, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, θα
κατευθυνθούμε στο χώρο όπου θα κτισθεί το
καμπαναριό και θα τελέσουμε Αγιασμό πριν την
έναρξη της οικοδομής. Σας περιμένουμε όλους.
Την επομένη, Δευτέρα 4 Μαρτίου, στη Γενική
Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Ενοριακού
Συμβουλίου κ. Ευστρατιάδης θα μας ενημερώσει
για το έργο και θα μιλήσει για την ιστορία της
αρχιτεκτονικής του Ναού.
ΙΕΡΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ
Από το Σάββατο 2 Μαρτίου αρχίζουν τα
Ψυχοσάββατα. Θα τελεστούν ιερά μνημόσυνα για
την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών,
συγγενών και φίλων της Ενορίας μας και
απανταχού. Υπάρχει η παράδοση να φέρνουμε
κόλλυβα στην Θ. Λειτουργία, που συμβολίζει τον
θάνατο και την ανάσταση των νεκρών, μαζί με τα
ονόματα
των
κεκοιμημένων.
(Επόμενα
Ψυχοσσάβατα 9 & 16 Μαρτίου)
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Αγίου Θωμά προσκαλεί
την Ενορία στο ετήσιο γεύμα που θα
πραγματοποιηθεί
σήμερα
Κυριακή
11
Φεβρουαρίου μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας. Το γεύμα είναι μακαρονάδα με κιμά,
σαλάτα, αναψυκτικά και γλύκισμα προς $12 για
μεγάλους και $7 για παιδιά. Ο Χορευτικός Όμιλος
«Ελληνική
Κληρονομιά»
θα
παρουσιάσει
αυθεντικούς αποκριάτικους χορούς.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥ ΤΣΕΡΡΥ ΧΙΛΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Συνεχίζοντας την εθελοντική μας δέσμευσή με τη
μη-κερδοσκοπική
φιλανθρωπική
Οργάνωση “Cherry Hill Food Pantry”, που εξυπηρετεί
850 οικογένειες στην περιοχή μας, έχουμε
προσκληθεί να συμμετάσχουμε στην ομάδα
εθελοντών τις Τρίτες 12/03 και 19/03 και τις
Πέμπτες 14/03 και 21/03. Το χρονικό πλαίσιο για
τις Τρίτες είναι 5:00-8:00 μ.μ. και τις Πέμπτες
10:00 π.μ. με 1:00 μμ. Το Cherry Hill Food
Pantry βρίσκεται στην διεύθυνση 1463 Brace Rd
στο Cherry Hill. 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.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Η Φιλόπτωχός μας έχει επιλεγεί από την Ιερά μας
Μητρόπολή μας και από την Εθνική Φιλόπτωχο
Αδελφότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ώστε
να φέρουμε εις πέρας ένα φιλανθρωπικό έργο, το
οποίο θα συμπεριλάβει ολόκληρη την Ενορία,
μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες.
Έχουμε επιλέξει να προσφέρουμε την αγάπη μας
και τις υπηρεσίες μας στο “Joseph's House”, που
είναι Κέντρο Αστέγων στο Κάμντεν καθώς και στο
“Covenant House”, που είναι Κέντρο Αστέγων
Νέων στο Ατλάντικ Σίτυ. Το φιλανθρωπικό αυτό
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του
2020. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφο- Συνεχίζουμε και πάλι την συλλογή τροφίμων, τα
οποία θα προσφερθούν στην Τράπεζα Τροφίμων
ρίες σύντομα.
του Τσέρρυ Χιλλ, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΛΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ που εξυπηρετεί 850 οικογένειες στην περιοχή
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα συλλέγει καινούρια ή μας. Μπορούμε όλοι μας να δωρήσουμε μερικά
ελαφρώς μεταχειρισμένα παλτά για τους τρόφιμα και να βοηθήσουμε ανθρώπους που
αστέγους αδελφούς μας στο Ίδρυμα Αστέγων έχουν ανάγκη. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε στα
«Joseph’s House» στο Κάμντεν και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ειδικά κουτιά που βρίσκονται στην είσοδο του
ΠΑΛΤΑ για το Ίδρυμα Νέων «Covenant House» Σχολικού Κτιρίου, στο Νάρθηκα και την είσοδο
στο Atlantic City και μπορούμε όλοι να του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου «ΔΑΝΙΕΛΛΑ
βοηθήσουμε ώστε να διαδώσουμε ζεστασιά! ΚΟΥΣΟΥΛΗ».
Τοποθετήστε τα παλτά στα ειδικά κυτία που
υπάρχουν στην είσοδο της Ναού, του ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2019: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πολιτιστικού Κέντρου «ΔΑΝΙΕΛΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΗ» και Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα
στην Αίθουσα «Αγ. Ειρήνη». Ήδη παραδώσαμε 49 πραγματοποιηθεί ο ετήσιος Χορός των Ικαριωτών,
παλτά στους αστέγους του «Joseph’s House» και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019. Το πρόγραμμα
19 στους νέους του «Covenant House». αρχίζει στις 7:30 μμ, ενώ το Δείπνο στις 8:30 μμ.
και θα φτάσει μέχρι το πρωί! Το εισιτήριο είναι
Ευχαριστούμε για την στήριξή σας.
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$60 για ενήλικες, $30 για μαθητές και $20 για
παιδιά κάτω των 12 ετών. Για κρατήσεις:
Θεολόγος Χωριάτης 856-366-3830. Μην χάσετε
τον μεγαλύτερο Χορό της χρονιάς!
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Οι Θυγατέρες της Πηνελόπης (Νίκη 230)
προσφέρουν
υποτροφία
σε
απόφοιτο
μαθητή/μαθήτρια Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να είναι παιδιά ή εγγόνια μέλους του
τοπικού Συνδέσμου. Για πληροφορίες και αιτήσεις
επικοινωνήστε με την Μαρτίνα Harris στο:
harrism855@ gmail.com.
YΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΑΝΙΕΛΛΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗ
Το Ίδρυμα Υποτροφιών «Δανιέλλα Κουσούλη»
προσφέρει μία υποτροφία 2.000 δολλαρίων 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: 3 Μαΐου2019.
ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
Κάθε χρόνο, οι μαθητές μας καλούνται να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Ρητορικής
«Άγ.Ιωάννης ο Χρυσόστομος». Είναι ένα εθνικό
πρόγραμμα
που
δίνει
την
δυνατότητα
υποτροφιών και προσωπικής πνευματικής
ανάπτυξης. Οι Κατηχητές μας θα μοιραστούν τα
θέματα με τα παιδιά μας. Είναι σύγχρονα θέματα
και ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθουν τα
παιδιά μας να εκφράζονται για την πίστη τους
μπροστά στο κοινό. Για πληροφορίες (Τάξεις 7η 12η) επικοινωνήστε με την κα. Νινίτα Μπιρμπίλη:
Ninita101@ aol.com ή δείτε την μετά το τέλος του
Κατηχητικού. Στον ίδιο Διαγωνισμό υπάρχει ένα
πρόγραμμα για μαθητές 3ης - 6ης τάξης, μόνο σε

ενοριακό επίπεδο, και έχει σαν στόχο να
προσανατολίσει τα παιδιά αυτών των ηλικιών
προς την κατεύθυνση αυτή, τα βοηθά να μάθουν
περισσότερα για την πίστη τους και επίσης τους
δίνει την δυνατότητα να αρχίσουν να κερδίζουν
την εμπιστοσύνη μιλώντας μπροστά σε ένα
ακροατήριο. Για πληροφορίες για αυτό το
επίπεδο, επικοινωνήστε με την Κα. Georgeann
Miller-Malo: Georgeann806@comcast.net.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 15 Μαρτίου μετά την Ακολουθία των
Πρώτων Χαιρετισμών της Θεοτόκου. Παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να λάβουν
μέρος. Περισσότερες πληροφορίες: saintthomas
sundayschool@gmail.com
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ & ΤΟ
ΠΑΣΧΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»!
Και πάλι φέτος, όλα τα παιδιά του Κατηχητικού
μας, Προνηπιακή μέχρι και 6η Τάξη, θα έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν μέρος στο «Ταξίδι προς το
Πάσχα», λαμβάνοντας τα «διαβατήριά» τους! Το
«Διαβατήριο του Πάσχα» έχει σκοπό να
προετοιμάσει και να κατευθύνει τα παιδιά μας
ώστε να καταλάβουν την έννοια του Τριωδίου και
της
Μεγάλης
Τεσσαρακοστής
και
να
προετοιμαστούν για τις άγιες αυτές ημέρες μέχρι
την Κυριακή του Πάσχα. Κάθε Κυριακή και σε
κάθε εορτή θα «σφραγίζεται» το διαβατήριό τους
με ωραίες εικόνες, ώστε τα παιδιά μας να
νιώσουν αυτήν την ωραία αναμονή μέχρι την
μεγάλη εορτή. Στην αρχή του διαβατηρίου τους,
τα παιδιά μπορούν να γράψουν τα προσωπικά
τους στοιχεία και να υπογράψουν μια δήλωση ότι
επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι
προς το Άγιο Πάσχα μέσα στην Εκκλησία! Το
«Διαβατήριο» περιλαμβάνει περιληπτικά την
ερμηνεία του κάθε εορταστικού σταθμού της Μ.
Σαρακοστής με σκοπό την κατανόηση όλων όσων
συμβαίνουν αυτήν την περίοδο μέσα στην
Εκκλησία μας. Παρακαλούμε πολύ τους γονείς να
προμηθευτείτε ένα «διαβατήριο» για τα παιδιά
σας από το Γραφείο του Κατηχητικού μας και να
αρχίσουμε όλοι μαζί το ταξίδι αυτό. Καλή δύναμη!
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ GOYA
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Η επόμενη συνάντηση της νεολαίας GOYA Θα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου, 11:00
πμ - 1:00 μμ., στην Αίθουσα της "Αγίας Ειρήνης".
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
Προσκαλούμε όλα τα παιδιά της οργάνωσης
μας για να συναντήσουν του φίλους τους, να ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ενημερωθούν για μελλοντικές εκδηλώσεις και να
λάβουν
ενεργό
μέρος
στις
προσεχείς • To
Σάββατο
30
Μαρτίου
θα
διοργανώσεις που έχουν προγραμματισθεί. Για
πραγματοποιηθεί
το
Δείπνο
της
περισσό-τερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» στο Κέντρο Εκδηλώσεων
τον πρόεδρο Γεώργιο Τ. Χωριάτη, ή με
«The
Merion».
Θα
ακολουθήσουν
οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου της νεολαίας
περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
ή με email: st.thomascherryhillgoya @gmail.com.

• Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 στη 1:00

μ.μ., στο Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας θα
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ “SIGHTS & SOUNDS”
Το φεστιβάλ «SIGHTS & SOUNDS 2018» θα
γιορτάσουμε την Έπαρση της Ελληνικής
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019
Σημαίας προς Τιμήν της Ημέρας της
στην Ενορία Αγίας Τριάδας, Egg Harbor. Οι πρόβες
Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Όλοι μας θα
γίνονται κάθε Σάββατο στην αίθουσα «ΑΓΙΑ
πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτήν την
ΕΙΡΗΝΗ». Οι εργασίες των παιδιών μας θα πρέπει
τόσο συγκινητική τελετή.
να δοθούν εγκαίρως ώστε να υποβληθούν στις
•
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, θα
αρμόδιες επιτροπές. Περιμένουμε μέλη από τη
Νεολαία GOYA να συμμετάσχουν στο ετήσιο
πραγματοποιηθεί η Εθνική μας Παρέλαση
Φεστιβάλ Νεολαίας της περιοχής μας.
στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, με την
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ HOPE ΚΑΙ JOY:
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAΡTIOY 2019
Η Νεολαία HOPE και JOY καλωσορίζει όλα τα
παιδιά ηλικίας από προνήπιο έως έκτη, στην
συνάντηση την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 αμέσως
μετά την Θ. Λειτουργία και το Κατηχητικό.
Ελπίζουμε να έλθουν όλα τα παιδιά μας καθώς
ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε την Μεγάλη
Τεσσαρακοστή! To πρόγραμμα θα ξεκινήσει με
δραστηριότητες και σύντομο μάθημα σχετικά με
την Μ. Τεσσαρακοστή και στη συνέχεια τα παιδιά
μας θα φυτέψουν λουλούδια για να τα δωρίσουν
στους αστέγους του Camden! Μπορείτε και τώρα
να γράψετε το παιδί σας! Στείλτε email: sainttho
mashope@gmail.com ή st.thomasjoy@gmai.com
για πληροφορίες και εγγραφές. Ελπίζουμε να σας
δούμε όλους!

τιμητική παρουσία των Ευζώνων. Η
παρουσία όλων των Ελληνορθόδοξων
(Ελλήνων
και
Φιλελλήνων)
είναι
επιτακτική! Θα υπάρχoυν λεωφορεία για
τη μεταφορά μας στην Παρέλαση μετά την
Θ. Λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019: «Ο
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ADELPHIA». ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ.
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ST. THOMAS GREEK ORTHODOX CHURCH
•
PRESIDENT’S REPORT No 3 ON THE BUILDING
PROJECT
Dear Fellow Parishioners,
My last report was in June and a lot •
has happened since then. I am pleased to
report that we are ready to renovate our
Church and give God as our humble gift a
completed beautiful Church where we will •
continue to praise Him and glorify Him.
At the Divine Liturgy when Father
presents the gifts to Christ he says “Yours
from Your own.” What we give Him, the bread
and wine has come from Him. Nothing is ours.
In the same spirit, we will complete our
Church with our contributions, which He gave
us and we will return to Him.

On March 1, God willing and weather
permitting, we will start the exterior
construction of the Bell Tower and the
refinishing of the brick walls with stone.
That part of the construction will not
interrupt the use of the Church.
On May 21, the feat of Saints Constantine
and Helen, we anticipate to have the last
liturgy in the Church before starting of the
interior construction.
On May 22 we will move the Church to the
Danielle Kousoulis Cultural Center, where
we will have liturgy and services until
completion of the Construction. On that
day, May 22, the construction in the
interior of the Church will start. Father
Christoforos will be keeping you informed
on the move of the Church for the
summer months and will need your
assistance to complete the process.
We expect that all construction will be
completed on or before September 6,
2019. Since the feast of Saint Thomas falls
on Sunday, October 6 this coming year, we
hope on that day to bless the Bell Tower
and the new Dome.
Al that means that we want Saint Thomas
to be on your Christmas list for giving. Our
capital campaign is in full swing and our
campaign chair, George Horiates, will be
reaching out to you soon for your help.
We will combine both parts of the
construction (interior and exterior). They
will be done at the same time and then
completion date will be the same (early
September 2019).

The architecture of our Church, with a •
perfect octagon, dates back to Constantine
the great. Before the beautiful cross design of
Agia Sofia was imagined, the Orthodox
Churches were made octagonal, with
Constantine building the first such Cathedral
of Christianity in Antioch. The octagon, •
however, had a Dome in the middle, a design
feature that was continued when the cross-insquare design of Agia Sofia was developed.
The Dome symbolizes the Universe over which
Christ the Almighty (Pantocrator) reigns.
•
So, Saint Thomas is built in a historic
octagonal design and our placement of the
Dome in the middle will complete what our
predecessors started fifty years ago.
Below are some dates you should be Let us pray Saint Thomas give us strength and
wisdom to complete what we started.
looking for in the next few months:
Anastasios Efstratiades, Parish Council
President
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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!

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 συγκέντρωση 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
αγκαλιάσουμε 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!

STEWARDSHIP 2019
We would like to thank all of our Parishioners who have fulfilled the 2018 Stewardship
commitment. Please see to it to complete your 2019 stewardship now and give your
beloved St. Thomas Parish a New Year’s gift!!! 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.
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 2019
Ευχαριστούμε όλους τους Ενορίτες μας, που εκπλήρωσαν την Εθελουσία Οικονομική
Συνεισφορά τους για το 2018 και παρακαλούμε, όσους επιθυμούν να προσφέρουν την
Συνεισφορά τους για το νέο έτος. Με πολύ αγάπη αναμένουμε την οικονομική σας
βοήθεια και υποστήριξη, όπως γινόταν πάντοτε και έκανε τον Άγιο Θωμά μία δυνατή και
ζωντανή Ελληνορθόδοξη Κοινότητα. Επικοινωνήστε με το Ενοριακό μας Γραφείο, με τα
μέλη του Συμβουλίου ή μέσω της ιστοσελίδας μας στο: www.goc-stthomas.com.

SUNDAY,FEBRUARY 17, 2019
STEWARDSHIP COLLECTION: $ 5,045
CANDLE COLLECTION: $ 844
TRAY COLLECTION: $ 577
BUILDING FUND COLLECTION: $ 382
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