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SUNDAY, JUNE 23, 2019
+ SUNDAY OF ALL SAINTS
**************

TODAY’S READINGS
Epistle: Epistle: Heb. 11:33-40; 12:1-2…pg. 64
Gospel: Matthew 10:32-33, 37-38;
19:27-30…........................page 65

DIVINE LITURGIES OF THE WEEK
MONDAY, JUNE 24:
THE NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST
SATURDAY, JUNE 29:
PETER & PAUL THE APOSTLES
Orthros 8:30 am - D. Liturgy 9:15 am
SUMMER HOURS IN EFFECT

SUNDAYS: Orthros 8:30AM Divine Liturgy 9:30AM
WEEKDAYS: Orthros 8:30AM Divine Liturgy 9:15AM

ALTAR CANDLES
….are offered for the continued health of Eric and
Anna Davidson by Louis and Vasililia Sarandoulias.
MEMORIAL SERVICE
For the repose of the soul of the late
MANOS BASANTIS (2 years)
The congregation is requested to join
in prayer the family of the deceased.
MEMORIAL SERVICE NEXT SUNDAY
For the repose of the soul of the late
PETER CARIDES (40 days)
FILIPPOS NAPOLEON GIANNISIS (3 months)
Relatives and friends are invited to attend.
2019-2020 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 23, 2019. A $50 late fee will be
applied for late registration. Registration forms are
available ONLY online:
www.goc-stthomas.com/hellenicschool
http://guide.school/hellenic2019

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.
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 twoyear 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
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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!
SAINT THOMAS SUMMER DAY CAMP 2019
This is a reminder to the parents who have
registered their children to our Camp. The Camp
begins tomorrow, Monday, June 24 to June 28,
from 9 am to 3 pm. We look forward to a great
week for all our campers!
SUNDAY SCHOOL NEWS
Registration for St. Thomas Sunday School for
school year 2019-20 is now open. St. Thomas
members in "Good Standing" have automatic
enrollment in Sunday School. However, the
registration form must be completed to ensure
that we have accurate contact data for your
children and with your children in our Youth
Ministry records and databases. Registration form
available here: http://send.school/sunday2019
Opening day is Sunday, September 8th, so mark
your calendars and we hope to see all our student
then, if not sooner!

KYΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
+ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
Απόστολος: Εβρ. 11:33-40, 12:1-2… σελ. 64
Ευαγγέλιον: Mατθ. 10:32-33, 37-38, 19:2730…σελ. 65
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ:
ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Όρθρος 8:30 πμ - Θ. Λειτουργία 9:15 πμ
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ: ΟΡΘΡΟΣ 8:30ΠΜ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9:30ΠΜ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΟΡΘΡΟΣ 8:30ΠΜ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9:15ΠΜ

ΚΕΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
...προσφέρονται υπέρ υγείας και ευημερίας των
Ιακώβου και Άννας Davidson από τους γονείς
τους, Ηλία και Βασιλεία Σαραντούλια.
IEΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΗΜΕΡΑ
Yπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΑΝΤΗ (2 έτη)
Το εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί
μετά της οικογενείας του κεκοιμημένου.
ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡYΔΗ (40 ημέρες)
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗ (3 μήνες)
Συγγενείς και γνωστοί προσκαλούνται.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019-2020
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: 23 Αυγούστου
2019. Επί πλέον επιβάρυνση $50 μετά τη λήξη της
προθεσμίας. Φόρμες εγγραφής είναι διαθέσιμες
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά παρακάτω:
www.goc-stthomas.com/hellenicschool
http://guide.school/hellenic2019
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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.
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.irenephiloptochossociety@gmail.
com για να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να
συμμετάσχετε σε αυτές τις δραστηριότητες!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα «Αγία Ειρήνη» θα
ήθελε να ευχαριστήσει ολόθερμα όλες τις
Οργανώσεις Νεολαίας, όλες τις Οργανώσεις της
ενορίας μας καθώς επίσης και όλους τους
ενορίτες μας για όλη τη συμπαράσταση και
προσφορά τους στο διετές Φιλανθρωπικό
Πρόγραμμα μας. Είναι ευλογία για την Οργάνωσή
και όλους μας να προσφέρουμε την αγάπη μας
στις
μη-κερδοσκοπικές
οργανώσεις,
«Joseph's House», το Κέντρο Ενηλίκων Αστέγων
καθώς και στο «Covenant House», το Κέντρο
Αστέγων Νέων. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε
τη συνεργασία με όλους και όλες στην Ενορία
μας στο επερχόμενο Νέο Εκκλησιαστικό Έτος!
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2019
Υπενθυμίζουμε στους γονείς που έχουν δηλώσει
τα παιδιά τους ότι αύριο Δευτέρα 24 Ιουνίου
αρχίζει η κατασκήνωσή μας ως τις 28 Ιουνίου από
9 πμ ως 3 μμ.
ΝΕΑ ΤΟΥ KATHXHTIKOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οι εγγραφές στο Κατηχητικό μας Σχολείο για το
νέο σχολικό έτος 2019-20 έχουν ξεκινήσει. Τα
μέλη της ενορίας μας που είναι ταμειακώς
τακτοποιημένα έχουν άμεση εγγραφή στο
Κατηχητικό μας Σχολείο. Όμως η εγγραφή είναι
χρήσιμη και μας βοηθά να διασφαλίσουμε ακριβή
στοιχεία επικοινωνίας για τα παιδιά σας και με τα
παιδιά σας στα αρχεία και δεδομένα των
Θρησκευτικών Οργανώσεων Νεολαίας. Φόρμες
εγγραφής
είναι
διαθέσιμες
ηλεκτρονικά:

http://send.school/sunday2019

Ημέρα έναρξης είναι η Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.
Σημειώσετε την ημερομηνία και περιμένουμε να
δούμε τα παιδιά μας τότε αν όχι νωρίτερα!
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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 16,2019
STEWARDSHIP COLLECTION: $ 950
CANDLE COLLECTION: $ 525
1st TRAY COLLECTION: $ 398
nd
2 TRAY COLLELCTION (Building Fund): $367
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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.gocstthomas.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!
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