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SUNDAY, JUNE 16, 2019 
+ HOLY PENTECOST  

 

TODAY’S READINGS 
Epistle: Acts 2:1-11……………………pg. 62 

   Gospel: John 7:37-52, 8:12……….pg. 63 
 

HOLY PENTECOST 
The Feast of Holy Pentecost is celebrated each 

year on the fiftieth day after the Great Feast of 
Pascha (Easter) and ten days after the Feast of the 
Ascension of Christ. The Feast is always celebrated 
on a Sunday. 

The Feast commemorates the descent of the 
Holy Spirit upon the Apostles on the day of 
Pentecost, a feast of the Jewish tradition. It also 
celebrates the establishment of the Church 
through the preaching of the Apostles and the 
baptism of the thousands who on that day believed 
in the Gospel message of salvation through Jesus 
Christ. The Feast is also seen as the culmination of 
the revelation of the Holy Trinity. 

The Divine Liturgy on the Day of Pentecost is 
followed by a Great Vespers service that includes 
the kneeling prayers. These prayers mark the 
beginning of the practice of kneeling during the 
Liturgy. The practice of kneeling has been 
suspended during the Paschal season.   

The celebrant Priest reads the Sacred Prayers 
of Pentecost as we all kneel and listen to him. In the 
first prayer, we bring to God our repentance, our 
increased appeal for forgiveness of sins, the first 
condition for entering into the Kingdom of God. In 
the second prayer, we ask the Holy Spirit to help us, 
to teach us to pray and to follow the true path in 
the dark and difficult night of our earthly existence. 
Finally, in the third prayer, we remember all those 
who have achieved their earthly journey, but who 
are united with us in the eternal God of Love. 

Prayer of the Holy Spirit 
Heavenly King, Comforter, the Spirit of Truth, 
everywhere present and filling all things, Treasury 
of blessings and Giver of life: come and abide in us, 
cleanse us from every impurity and save our souls, 
O Good One. 

 

APOLYTIKION OF PENTECOST  
Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast 
shown forth the fishermen as supremely wise by 
sending down upon them the Holy Spirit, and 
through them didst draw the world into Thy net. O 
Befriender of man, glory be to Thee.  
 

SEASONAL KONTAKION 
Once, when He descended and confounded the 
tongues, the Most High divided the nations; and 
when He divided the tongues of fire, He called all 
men into unity; and with one accord we glorify the 
All-holy Spirit. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUMMER HOURS IN EFFECT  
Beginning Sunday of Pentecost, June 16, 2019, 
summer hours will be in effect. Orthros will begin 
at 8:30 am and the Divine Liturgy at 9:30 am. 

 
FIVE LOAVES SERVICE TODAY 

….is offered for the continued health of Atta Issa by 
his children and grandchildren for father’s day. 
 

MEMORIAL SERVICE  NEXT SUNDAY 
For the repose of the soul of the late 

                        MANOS BASANTIS (2 years) 
Relatives and friends are invited to attend. 

 
2019 SCHOLARSHIP RECEPIENTS 

Last Sunday, the following Organizations awarded 
Scholarships to our high school students. We thank 
those Organizations and we congratulate our 
graduates on their achievements and future 
endeavors!  
Hellenic Heritage Dance Group: George T. 
Horiates, Niki Kokolis, Niko G. Kokolis, Daphne 
Philippoussis Daughters of Penelope: Niki Kokolis 
Danielle Kousoulis Foundation: Niki Kokolis 

 

 

MONDAY, JUNE 17:  
FEAST OF THE HOLY SPIRIT 

NO SERVICES AT SAINT THOMAS 
Fr. Christoforos will be attending the 

Divine Liturgy at the Holy Trinity Greek 
Orthodox Church in Wilmington, DE. All 

faithful are invited. 
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AHEPA CAMDEN CHAPTER #69  
2019 SCHOLARSHIP AWARDEES 

Since 1972, the Order of AHEPA, Camden Chapter 
#69, has been awarding scholarships to the high 
school and college students, whose parents are 
affiliated with our Chapter. To date, countless 
grants have been awarded, totaling over $140,000. 
We congratulate these students and their families 
and wish them well in their educational endeavors. 
High School Recipients: Charles Horiates, George T. 
Horiates, Elena Iliadis, Niko G. Kokolis, Niki Kokolis 
College Recipients: Christina Gasparinatos, George 
A. Horiates. 

 
CHAPTER CHALLENGE” ANNOUNCEMENT  

Our Philoptochos Society has been selected by our 
NJ Metropolis and the National Philoptochos to 
work on the “Chapter Challenge” project, a two-
year program focused on helping people in need, 
that will run through April of 2020. For this "hands-
on" community service project, we have set our 
heart to work with two Organizations that provide 
services to people dealing with 
homelessness, “Joseph's House” the Adult 
Homeless Shelter, in Camden and “Covenant 

House” the Teenage Shelter with 2 locations, in 
Camden and Atlantic City. We will work with both 
non-profits collaboratively, to aid homeless 
brothers and sisters and most importantly 
give them the chance they need to make a life for 
themselves away from the streets. We have 
reached out to all Organiza-tions at St. Thomas and 
ALL of them have embraced and supported our 
endeavor to “Witness God’s love in action for those 
in NEED”. A detailed monthly calendar that 
includes volunteer opportunities for the entire 
community has been generated so that ALL OF US 
TOGETHER share our time, talent and treasures 
by providing food, everyday items, clothing, 
making food and serving it and a lot more for and 
to these fellow human beings!   
 

CHAPTER CHALLENGE - THANK YOU! 
The St. Irene Philoptochos would like to thank all St. 
Thomas Youth Ministry, Sunday School, GOYA, 
HOPE & JOY, our Greek School, Senior Citizens, 
Daughters of Penelope, Maids of Athena, Hellenic 
Heritage Dance Group, St. Thomas Choir and the 
entire parish for all the help with our two-year 
Program "Chapter Challenge".  We are truly blessed 
to have all of you helping Joseph's House Adult 
Shelter and Covenant House Young Adult 
Shelter.  We look forward to continue working with 
everyone in the upcoming Ecclesiastical Year!  
 
ORTHODOX FAITH SUNDAY SCHOOL NEWS: 

ST. THOMAS SUMMER DAY CAMP 
Due to construction at St. Thomas and for the 
safety of our campers, this year's camp will be held 
for one week at Trinity Presbyterian Church located 
at 499 Route 70, Cherry Hill from June 24 to June 
28 and from 9 am until 3 pm. The program is for 
kids from K-6th and provides a variety of activities 
and religious education. Cost for the week is $150. 
Registration is now open!! Please be advised that 
due to limited space at Trinity Church, this year's 
camp will be limited to 40 campers and we will not 
be able to accommodate last minute registrations. 
For questions and more information: stthomas 
camp@gmail.com. 

 

ON SUNDAY MAY 26, 2019  
WE CELEBRATED FOR  

THE FIRST TIME THE DIVINE LITURGY  
IN THE DANIELLE KOUSOULIS HELLENIC 

CULTURAL CENTER, WHICH HAS BECOME OUR 
TEMPORARY CHURCH UNTIL  

THE COMPLETION OF THE RENOVATION  
OF OUR CHURCH. ALL SERVICES AND HOLY 
SACRAMENTS WILL BE HELD IN HERE, AND 
THEREFORE, NO OTHER ACTIVITIES WILL BE 

TAKING PLACE IN THE GYM DURING THE 
SUMMER. WE ARE VERY EXCITED AND 

OPTIMISTIC AS WE ARE NOW ENTERING INTO 
A NEW ERA IN THE LIFE AND THE HISTORY OF 
OUR PARISH! WE OWE THIS TO THE FUTURE 

GENERATIONS. PLEASE PRAY FOR AND 
EMBRACE THIS HISTORIC PROJECT AND HELP  

IN EVERY WAY POSSIBLE.  
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KYΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
+ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Απόστολος: Πραξ. 2:1-11…………… σελ. 62 

Ευαγγέλιον: Ιωαν. 7:37-52, 8:12……σελ. 63  
 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
Η μεγάλη Εορτή της Πεντηκοστής εορτά-ζεται 

κάθε χρόνο πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση 
και δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου 
μας. Κατ’αυτήν την Αγία Ημέρα εορτάζουμε και 
τιμούμε την επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος  στους Αποστόλους κατά την 
πεντηκοστή ημέρα μετά από την Ανάσταση 
του Ιησού Χριστού, ενώ προσεύχονταν 
"ομοθυμαδόν και επί το αυτό" (Πράξεις β' 1-41). Η 
ημέρα αυτή από θεολογικής απόψεως θεωρείται η 
γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. 

Aμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 
τελούμε τον «Εσπερινό της Γονυκλισίας» και 
διαβάζονται από τον Ιερέα με τρόμο και απόλυτο 
σεβασμό οι Ευχές της Γονυκλισίας. Ως γνωστόν, 
από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και σήμερα, η 
γονυκλισία είναι απαγορευμένη. Τη γονυκλισία 
την ονομάζει ο λαός μας και «μετάνοια». Γιατί η 
στάση του μετανοούντος είναι το «κλίνειν τα 
γόνατα». Κάτω τα γόνατα, κάτω και το πρόσωπο. 
Σημαίνει: «Θεέ μου, βρίσκομαι κάτω. Είμαι 
πεσμένος. Σήκωσέ με. Ανάστησέ με. Σώσε με!…».  

Η πρώτη Ευχή της Γονυκλισίας απευθύνεται 
στον «Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού» και Τον παρακαλεί, να μας 
δεχθεί καθώς προσπέφτουμε ενώπιον Του 
μετανοημένοι και φωνάζοντας το «ημάρτομεν!». Η 
δεύτερη Ευχή απευθύνεται στον Ιησού Χριστό και 
Του ζητά να μας ανοίξει τα αμαρτωλά μας χείλη και 
να μας διδάξει πως να προσευχόμαστε και να 
συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ακολουθεί η τρίτη 
Ευχή, που απευθύνεται κι αύτη στο δεύτερο 
Πρόσωπο της Υπερουσίου Τριάδος, τον Υιό και Τον 
παρακαλεί για την ανάπαυση των κεκοιμημένων 
μας κατά σάρκα και όλους τους «οικείους της 
πίστεως». Ζητά γι’ άλλη μια φορά συγχώρηση 
αμαρτη-μάτων για όλους, ζώντες και 
κεκοιμημένους και καταλήγει: «Και στους μεν 

αποβιώσαντες δώρισε ελευθερία και άνεση 
δώρισε, και εμάς που είμαστε εδώ ευλόγησε, 
χαρίζοντας μας το τέλος της ζωής μας καλό και 
ειρηνικό». 
 

Προσευχή προς το Πανάγιο Πνεύμα 
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύµα της 
αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα 
πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής 
χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ηµίν και καθάρισον 
ηµάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας 
ψυχάς ηµών. Αµήν. 
 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  (ήχος πλ.δ΄) 
Εύλογητός εἶ Χριστὲ ὁ Θεος ἡμῶν ὁ πανσόφους 
τοὺς ἁλιεῖς ἁναδείξας καταπέμψας αὐτοῖς τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ δι᾽ αὐτῶν τῆν οἰκουμένην 
σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα Σοι. 
 

ΚΟΝΤΑΚΙΟ (ήχος πλ.δ΄) 
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν 
ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας 
διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ 
συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Το θερινό ωράριο αρχίζει την Κυριακή της 
Πεντηκοστής 16 Ιουνίου 2019. Ο Όρθρος θα αρχίζει 
στις 8:30 πμ και η Θεία Λειτουργία στις 9:30 πμ. 

 
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

...υπέρ υγείας και ευημερίας του Άττα Ίσσα από τα 
παιδιά και εγγόνια του για την ημέρα του πατέρα 

IEΡO ΜΝΗΜΟΣΥΝO ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Yπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΑΝΤΗ  (2 έτη) 
Συγγενείς και γνωστοί προσκαλούνται. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ: EOΡΤΗ ΑΓΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ 

Ο π. Χριστοφόρος θα συμμετάσχει στην 
Θ. Λειτουργία στον Πανηγυρίζοντα Ι Ν. 

Αγ. Τριάδος στο Γουίλμινγκτον. Όσοι 
έχουν την δυνατότητα ας  παρευρεθούν. 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 
Την περασμένη Κυριακή οι παρακάτω Οργανισμοί 
απένειμαν υποτροφίες σε αποφοίτους της Ενορίας 
μας. Ευχαριστούμε τους Οργανισμούς και 
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στα παιδιά μας!  
Χορευτικός Όμιλος Ελληνική Κληρονομιά: 
Γεώργιος Γ. Χωριάτης, Νίκη Κοκόλη, Νικόλαος Γ. 
Κοκόλης, Δάφνη Φιλιππούση 
Θυγατέρες της Πηνελόπης: Νίκη Κοκόλη Ίδρυμα 
Δανιέλλας Κουσούλη: Νίκη Κοκόλη  
 

ΑΧΕΠΑ, ΚΑΜΝΤΕΝ 69, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 

Από το έτος 1972, η ΑΧΕΠΑ, Κάμντεν 69, προσφέρει 
υποτροφίες σε αποφοίτους λυκεί ων και 
κολλεγίων, των οποίων οι γονείς είναι μέλη. Μέχρι 
σήμερα, έχουν προσφερθεί για το σκοπό αυτό 
περισσότερα από $140,000. Συγχαίρουμε τους 
κάτωθι μαθητές και τις οικογένειές του και τους 
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο μέλλον τους. 
Απόφοιτοι Λυκείου: Tσαρλυ Χωριάτης, Γεώργιος 
Γ. Χωριάτης, Έλενα Ηλιάδη, Νικόλαος Γ. Κοκόλης, 
Νίκη Κοκόλη Απόφοιτοι Κολλεγίων: Χριστίνα 
Γασπαρινάτου, Γεώργιος Α. Χωριάτης 
 

 
ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ  

Η Φιλόπτωχός μας έχει επιλεγεί από την Ιερά μας 
Μητρόπολη και από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ώστε να φέρουμε εις 
πέρας ένα φιλανθρωπικό έργο, το οποίο θα 
συμπεριλάβει ολόκληρη την Ενορία μας, μικρούς 
και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες. Το 
φιλανθρωπικό αυτό πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 
τον Απρίλιο του 2020. Θα προσφέρουμε την αγάπη 
μας στις μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, «Joseph's 
House», το Κέντρο Ενηλίκων Αστέγων στο Κάμντεν 
καθώς και στο «Covenant House», που είναι 
Κέντρο Αστέγων Νέων στο Ατλάντικ Σίτυ και στο 
Κάμντεν. Έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις 
Οργανώσεις της εκκλησίας μας και έχουμε 
αποφασίσει να υποστηρίξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη βοήθειά 
μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα μηνιαίο 
ημερολόγιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει 
πολλαπλές ευκαιρίες για προσφορά βοήθειας με 
διαφόρους τρόπους όπως παροχή φαγητού και 
ειδών βασικής διατροφής, συλλογή ειδών 
καθημερινής χρήσης, ρουχισμού, παρασκευή και 
σερβίρισμα φαγητού και πολλά ακόμα για αυτά τα 
άτομα που μας έχουν ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί 
μας στο St.irenephilop tochossociety@gmail. 
com για να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να 
συμμετάσχετε σε αυτές τις δραστηριότητες! 

 
ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΘΩΜΑ 

Λόγω των εργασιών στην Εκκλησία μας κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού και για την ασφάλεια 
όλων των κατασκηνωτών μας, η Κατασκήνωση θα 
γίνει στην Αίθουσα της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας 
που βρίσκεται στη διεύθυνση 499 Route 70 στο 
Τσέρρυ Χίλλ, από 24 έως 28 Ιουνίου 2019. Το 
κόστος του προγράμματος είναι $150. Οι εγγραφές 
έχουν αρχίσει! Σας παρακαλούμε να σημειώσετε 
ότι φέτος θα φιλοξενήσουμε μόνο 40 παιδιά από 
Νηπιαγωγείο μέχρι έκτη δημοτικού, και δεν θα 
δεχθούμε εγγραφές την τελευταία στιγμή. Για 
πληροφορίες και εγγραφές: stthomas camp@ 
gmail.com.  
 

THN ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΤΕΛΕΣΑΜΕ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 

ΝΑΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΔΑΝΙΕΛΛΑ 

ΚΟΥΣΟΥΛΗ».  
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΟΙ ΙΕΡΕΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΘΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ 

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, 
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 
ΟΛΑ ΑΙΣΙΩΣ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ. ΤΟ  ΧΡΩΣΤΟΥΜΕ 

ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ. 



 
 President’s Report on Construction No. 6 

Χριστός Ανέστη! 
The construction of the interior of the Church has started.  The following activities started on 
May 22 and will continue until the end of July: 

• The pews were removed from the interior of the Church and were safely stored. 
• A door was opened in the side of the Church for large equipment to enter. 
• The altar was protected with plywood and plastic. 

The iconography was protected with thick plastic.  
• The popcorn ceiling is being demolished. 
• A new plaster ceiling will be installed. 

In the meanwhile, Father Christoforos put together a beautiful Church for us in the Danielle 
Kousoulis Cultural center, where we will continue our worship and sacraments during the 
summer. 
We are anticipating the dome to arrive at our parking lot the first week of July and we will let 
you know when that happens. 
 
Enjoy the summer! 
Anastasios Efstratiades, Parish Council President 
 

Έκτη Αναφορά Προέδρου Ενοριακού Συμβουλίου 
Χριστός Ανέστη! 
Οι εργασίες στο εσωτερικό του Ναού άρχισαν.  Οι επόμενες δραστηριότητες θα λάβουν χώρα 
από τώρα μέχρι τα τέλη Ιουλίου 

• Τα καθίσματα βγήκαν και έχουν αποθηκευτεί. 
• Το πάτωμα του Ναού στερεώθηκε με ατσάλινες κολόνες πού μπήκαν στην αίθουσα της 

Αγ. Ειρήνης. 
• Μία μεγάλη πόρτα ανοίχτηκε στο δεξιό τοίχο του Ναού για να μπουν μέσα τα ογκώδη 

μηχανήματα. 
• Το Ιερό προστατεύτηκε με ξύλινη επένδυση και πλαστικό κάλυμμα. 
• Οι εικονογραφίες προστατεύτηκαν με πλαστικό κάλυμμα. 
• Αρχίζει η κατεδάφιση του ταβανιού και η κατασκευή του καινούργιου ταβανιού από 

γυψοσανίδα. 

Εν τω μεταξύ ο π. Χριστόφορος ετοίμασε ένα ωραιότατο Ναό στο Κοινοτικό Κέντρο, όπου θα 
τελούνται από δω και στο εξής οι Θείες Λειτουργίες και τα Ιερά Μυστήρια κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού και έως της αποπερατώσεως των εργασιών. 
Αναμένουμε τον τρούλο τα φθάσει στις αρχές Ιουλίου όπου και θα συναρμολογηθεί στο 
πάρκινγκ του Ναού. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την πρόοδο των εργασιών. 
 
Καλό καλοκαίρι. 
Αναστάσιος Ευστρατιάδης, Πρόεδρος Ενοριακού Συμβουλίου 
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SUNDAY,  JUNE 9 , 2019 
 

STEWARDSHIP COLLECTION: $ 3,100 
CANDLE COLLECTION: $ 695            1st TRAY COLLECTION: $ 362  

2nd TRAY COLLELCTION (Building Fund):   $373   
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ST.	THOMAS	GREEK	ORTHODOX	CHURCH	

2019	STEWARDSHIP	
	

But	this	I	say,	he	who	sows	sparingly	will	also	reap	sparingly;	and	he	who	
sows	bountifully	will	also	reap	bountifully.		(2	Corinthians			9:6-8)	

For	those	that	have	not	given	for	2019	Stewardship,	the	time	is	now.	

The	season	of	the	Great	Lent	followed	by	the	joyful	season	of	Easter	is	a	wonderful	
reminder	of	how	blessed	we	are	to	have	our	St.	Thomas	Greek	Orthodox	Church.	

There	is	nothing	quite	as	great	as	the	warmth	of	fellowship	in	a	church	where	you	
feel	the	love	of	God,	as	well	as	the	extended	community	of	your	family	and	friends.	

This	blessing	is	one	that	grows	stronger	with	your	support	and	love.	Our	extensive	
ministries	and	valuable	projects	like	the	building	renovation	demonstrate	our	
continued	potential	as	a	community.	Reaching	that	potential	requires	your	

support,	and	that	support	is	a	gift	of	stewardship.	

Without	that	gift,	we	take	our	sacred	ministries	and	everything	our	church	offers	
as	a	supportive	community	for	granted.	

If	our	640	stewards	give	at	an	average	of	$775,	our	needs	would	be	met.	

$775	yearly	equates	to	$2.12	daily	

	
Payment	delivery	methods	include:	
• In	person	at	our	Parish	Office	

• Mailed	to	615	Mercer	St.	Cherry	Hill,	NJ	08002	
• Online	at	https://goc-stthomas.com/	

	

Contact	Info:	(856)	665-1731																								Goc.stthomas@gmail.com	
www.Facebook.com/GOC.StThomas
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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. Please contact 
the Church office, see the Parish Council 
in the Narthex or simply visit: www.goc-
stthomas.com to complete your pledge. 

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. 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. 
Επικοινωνήστε με το Ενοριακό μας 
Γραφείο, με τα μέλη του Συμβουλίου ή 
μέσω της ιστοσελίδας μας στο: 
www.goc-stthomas.com. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ! 
 
 


