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SUNDAY, OCTOBER 27, 2019 
7TH SUNDAY OF LUKE 

+ ST. NESTOR THE MARTYR 
DOXOLOGY SERVICE ON THE NATIONAL 
HELLENIC CELEBRATION OF THE 28TH OF 

OCTOBER 
 

TODAY’S READINGS 
Epistle: II Corinthians 11:31-33; 12:1-9…….page 95 

Gospel: Luke 8:41-56……..........page 104 
 

ON SUNDAY, OCTOBER 6, 2019  
WE CELEBRATED THE FEAST DAY OF SAINT 

THOMAS AND THE OPENING OF OUR NEWLY 
AND RECENTLY RENOVATED CHURCH! WE 
FEEL DEEP GRATITUDE TO OUR LORD AND 
OUR PATRON SAINT FOR ALLOWING US TO 
COMPLETE THIS BEAUTIFUL RENOVATION 

AND FULFILL A DREAM OF MANY YEARS. WE 
ALSO THANK THE DONORS AND 

SUPPORTERS OF THIS PROJECT AND WE ASK 
FOR EVERYONE’S ONGOING SUPPORT.  
PLEASE CONTACT THE CHURCH OFFICE,  

SEE THE PARISH COUNCIL OR SIMPLY VISIT: 
WWW.GOC-STTHOMAS.COM TO COMPLETE 

YOUR PLEDGE. OUR FUTURE IS NOW! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIVE LOAVES SERVICE 
...is offered in honor of St. Dimitrios the Myrrh 
Streamer and for the continued health of 
Dimitrios Christodoulou, grandfather, and 
Dimitry Christodoulou, grandson, by Vicky 
Christodoulou. 

MEMORIAL SERVICES  
For the repose of the soul of the late 

IOANNIS AMVROSIATOS (40 days) 
(beloved brother of Maria Kappatos) 

GEORGE A. TSAPRALIS (10 years) 
The congregation is requested to join  
in prayer the families of the deceased. 

 

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

STAVROULA (18 years)  
& CHRISTOS (35 years) LAGATHINOS 

Relatives and friends are invited to attend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LITURGICAL SCHEDULE OF THE WEEK 
Monday, October 28: NO DIVINE LITURGY 

FATHER CHRISTOFOROS WILL BE AT 
 A NATIONAL CLERGY RETREAT IN TEXAS 

Friday, November 1: 
  SS. Cosmas and Damian the Holy 

Unmercenaries, and their mother Theodota  
Orthros…….9 AM Divine Liturgy…….9.45 AM 

 

“Everything that lives and breathes is 
sacred and beautiful in the eyes of God. 
The whole world is a sacrament. The entire 
created cosmos is a burning bush of God’s 
uncreated energies. And humankind stands 
as a priest before the altar of creation, as 
microcosm and mediator. Such is the true 
nature of things; or, as an Orthodox hymn 
describes it, ‘the truth of things’, if only we 
have the eyes of faith to see it.” 

 (Inspiring words from our Ecumenical 
Patriarch Bartholomew, “the Green Patriarch”) 

 

EARTH DAY CELEBRATION AT ST. THOMAS: 
TODAY, SUNDAY, OCTOBER 27  

Sunday, October 27th, is dedicated to our 
Earth, recognizing the needs of the 
environment and the fact that all of us 
should be informed on this crucial and 
vital issue.  
We thank the members of our Environmental 
Committee, Mrs. Diane Liakos and Mrs. Denise 
Pappas-Sosi for their efforts and willingness to 
inform our Parishioners on how to help our 
environment, and for taking the initiative to 
celebrate annually the “Earth Day” at St. 
Thomas. 
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GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF N. JERSEY 
CHRISTMAS BENEFIT CONCERT: DEC. 7 

The Greek Orthodox Metropolis of New 
Jersey is proudly presenting a Christmas 
Benefit Concert featuring selections from G. 
F. Handel’s “THE MESSIAH” and Christmas 
Songs and Carols. This beautiful concert will 
take place on Saturday, December 7, 2019 at 
6:00pm at St. John the Theologian Greek 
Orthodox Cathedral in Tenafly, NJ. Donation 
of $50 per ticket. Please, don’t miss this 
wonderful Christmas Concert. For tickets, call 

our Church Office at:  856-665-1731. Tickets 
will be also available at the door. 

 
PARISH COUNCIL ELECTIONS 

On Sunday, December 1, 2019, following the 
Divine Liturgy and until 5 pm, elections will be 
held for the purpose of electing eight (8) 
members of the Parish Council. All members, 
male and female, in good standing, who would 
like to serve the Parish by serving on the Parish 
Council are kindly requested to mail an 
Application for Candidacy to the Church Office. 
Applications must be in the possession of the 
Board of Elections no later than on Friday, 
November 15, 2019, 4:00 pm. Applications must 
be signed by the candidate and also by 2 
members in good standing. Please contact the 
church office for more information at 856-665-
1731. 

2019 AGORA RAFFLE WINNERS 
1st Prize: Angelo Giannakopoulos (#920): $3,000 

2nd Prize:  Jim Frangos (#314):   $ 1,000 
3rd  Prize: Evangelia Kontorousis (#766):  $ 1,000 

 
DISTRIBUTION OF THE 50TH ANNIVERSARY 

COMMEMORATIVE ALBUMS  
As we have completed this unique and 
wonderful work of the historical Journal of our 
Community, due to the hard work of Mr. 
Sandilos, we are pleased to announce that you 
can get your copy for $75 each, this Sunday 
after Church, and every Sunday, from 
designated members of the Parish Council. ALL 
ST. THOMAS FAMILIES MUST HAVE ONE OF 
THESE HISTORICAL DOCUMENTS OF OUR 
COMMUNITY. 

 
 ST. IRENE PHILOPTOCHOS NEWS: 

ANNUAL CHRISTMAS CARD FOR THE PARISH 
Join the faithful friends of the parish and 
include your name on the annual Christmas 

RENOVATION CELEBRATION GALA:  
SUNDAY, NOVEMBER 3, 2019 

With great joy we invite all of our 
parishioners and friends to attend the 
Celebration of the Completion of the 
Church Renovation, on Sunday, 
November 3, 2019 at the Lucien’s Manor. 
Cocktails will begin at 5 pm and the dinner 
at 6 pm. Admission: $100 for adults and 
$50 for children 12 and under. Each 
household has received a formal 
invitation. We ask for your honored 
presence. Please send your R.S.V.P. card 
or call at the Church Office today! Also, 
please consider becoming a Sponsor by 
donating $1,000 (which includes 2 
tickets). At this point we would like to 
express our deepest gratitude and thanks 
to the Kolovos & Baroody families, owners 
of the Lucien’s Manor, for offering the 
Venue and services for this Gala without 
any charge. All the proceeds will go to the 
Saint Thomas Building Fund. Please 
contact Popi Stamatiades  856-663-
7043/609-313-2849 or Carol Pappas 609-
519-9428 or the Church Office 856-665-
1731.   
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card. Besides being able to extend Christmas 
greetings to all your friends in the parish, it is 
very convenient and much less costly. The 
proceeds of this project will be offered to the 
long list of charitable, philanthropic and 
benevolent projects of the St. Irene 
Philoptochos. Donation is $20 and the deadline 
is Sunday, December 1st. 
   

GIVE POINSETTIAS FOR CHRISTMAS 
One of the most beautiful traditions is the 
decoration of the Altar area and the Church 
with poinsettias plants during Christmas. These 
plants, at $10.00 each, may be donated either 
in memory or in honor of your loved ones. 
Kindly make checks payable to St. Thomas 
Church and please be certain to place your 
order by Sunday, December 1st. You can 
contact Mrs. Katerina Kokolis at 856-795-3368 if 
you have any questions. 
  
ST. IRENE PHILOPTOCHOS CHRISTMAS DINNER 
The ladies of the "St.Irene Philoptochos Society" 
have planned their Annual Christmas Dinner 
once again and are promising an evening of fun 
and camaraderie among fellow members and 
friends! This year the dinner will be held on 
Tuesday, December 10th at the "Adelphia” in 
Deptford, NJ. Cost is $25.00 per person and it 
starts at 6:30 pm. For reservations you can 
contact Katerina Kokolis at 856.795.3368. All 
ladies are invited to attend!  
  

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 
some 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 Building”, the Narthex 
& the “Danielle Kousoulis Greek Cultural 
Center”. The attached flyer includes all the 
requested items for your reference. 

 
VOLUNTEER AT THE CHERRY 

HILL FOOD PANTRY – NOVEMBER 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 11/19 and 
11/26, and on Thursday 11/21. The time frame 
on Tuesdays is 5:00-8:00 pm and on Thursdays 
10:00 am to 1:00 pm.  TUESDAY, NOVEMBER 29 
IS THE BUSIEST DAY/EVENING OF THE YEAR 
BECAUSE OF THANKSGIVING DAY!!!! WE NEED 
A LOT OF HELP!! PLEASE CONSIDER SIGNING UP 
AS WE NEED A LOT OF EXTRA HANDS!! 
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 Philoptochos: St.IrenePhiloptochosSoci
ety@gmail.com  or contact Rania 
Pappas @ 856.316. 8914.  
 
ORTHODOX FAITH SUNDAY SCHOOL NEWS:  

WELCOME BACK! 
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 
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lessons. Registration forms available: 
https://saintthomas.formstack.com/forms/sund
ay_school_registration_2019. 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”, Instagram under 
“St.Thomas Orthodox SundaySchool” or email 
us: SaintThomasSunday School@gmail.com. 
After our short break for our AGORA and being 
out of the classroom we are back in class! There 
is quite a bit going on in our Sunday school, and 
we hope you will take the time to mark your 
calendars with important dates of our Sunday 
School and make every effort to bring your kids 
to church. We want to make sure that all our 
students will be able to actively participate and 
be an integral part of our Greek Orthodox faith! 

 

CHRISTMAS PAGEANT SIGN UP FORM 
Please mark your calendar for the annual 
Christmas Pageant that will take place after 
Liturgy on Sunday, December 22nd. 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 27th at the first practice! 
 

CONGRATULATIONS TO OUR PARISH  
2019 “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 10, 2019 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 -  Hunter Kiedis 
 Ambassador of Peace - Argyro Karapalides 
Ambassador of Hope -  Emmanuel Mikros   
Ambassador of Love - Panagiota Georgiou 

Parish - Haralambos Kokolis 
Philoptochos - Stavroula Horiates 
Youth Worker - Gabrielle Korkor  

Sunday School - Ninita Birbilis   
 

FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019 
THE 8TH ANNUAL YOUTH MINISTRIES 

FUNDRAISER – “IT’S ALL ABOUT THE BAGS”! 
DOORS OPEN AT 7:00 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 their 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, many more! So 
many ways to win!! Admission tickets are $30. 
This year’s top prize is a stylish PRADA bag 
valued at $2,500 and chances are $20 each. 
WOW! For tickets contact: 
St.ThomasYouthFundraiser@gma il.com 
 

SAVE THE DATE: HOPE & JOY KIDMISSON, 
SATURDAY 11/16/2019 

All HOPE & JOY age children are invited to 
attend this year’s KidMission at Holy Trinity in 
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Wilmington, Delaware (808 North Broom 
Street) on Saturday, November 16th, 2019, 
from 9am to 1:30pm.  This event is a wonderful 
opportunity for all parishes in our community to 
get together and present their educational 
experiences about a specific topic using their 
creativity.  The theme for this year’s KidMission 
is “Orthodox Missionaries Through Time.” More 
information to come.  For questions or to RSVP, 
contact saintthomashope @gmail.com or 
st.thomasjoy@gmail.com.   

 
COAT DRIVE BY THE MAIDS OF ATHENA 

OCTOBER - DECEMBER 
Winter is coming! The Cherry Hill Maids of 
Athena chapter, Demetra #33 is requesting our 
Community to donate spare coats from October 
to December. Many of us have several spare 
coats in our closets that can be donated to 
those in need. This is an important cause and a 
great simple way to give back to the 
community. Donations will be accepted every 
Sunday after Church. Please contact Elizabeth 
Stefanou at edslizard@verizon.net for more 
information about drop offs. 

 
VACANCIES AT THE APARTMENTS AT ST. 

THOMAS 
The Apartments at St. Thomas provide 
affordable housing for the elderly, 55 years and 
older, located next right next door to our 
beloved St. Thomas.  There will soon be some 
vacancies that will make apartments available. 
To receive preference when these apartments 
are offered to new tenants, and to receive 
announcements of vacancies as soon as they 
are available, you must get on our waiting list as 
soon as possible.  Please Call (856) 448-4121 
and press “2” if you are interested. 
 
 

KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
7η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ 

+ ΑΓ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ  

ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Απόστολος: B’ Κορινθ. 11:31-33, 12:1-9….σελ. 95 

Ευαγγέλιο: Λουκ. 8:41-56………....σελ. 104 
 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΖΗΣΑΜΕ ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ. 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΟΡΤΑΖΕ  
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΕΛΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ, 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ 
ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΟΝΕΙΡΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ: WWW.GOC-

STTHOMAS.COM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙA 
Προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου 
του Μυροβλήτου και υπέρ υγείας των 
εορταζόντων Δημητρίου Χριστοδούλου, παππού, 
και Δημητρίου Χριστοδούλου, εγγονού, από Βίκυ 
Χριστοδούλου. 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Δευτέρα 28 Οκτωβριου: ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ο π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ 
ΤΕΞΑΣ 

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου: 
Αγίων Αναργύρων Κοσμά & Δαμιανού 

Όρθρος......9 ΠΜ  Θ. Λειτουργία....9.45 ΠΜ 
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IEΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  

Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ (40 ημέρες) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΤΣΑΠΡΑΛΗ (10 έτη) 
Το εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί 

μετά των οικογενειών των κεκοιμημένων. 
 

ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (18 έτη)  
& ΧΡΗΣΤΟΥ (35 έτη) ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ 

Συγγενείς και φίλοι προσκαλούνται. 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Ιερά μας Μητρόπολις προσκαλεί όλους τους 
ευσεβείς Χριστιανούς στην ετήσια 
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με επιλογές από 
το ορατόριο του Χέντελ «ΜΕΣΣΙΑΣ» και 
παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα. Η 
πανέμορφη αυτή Συναυλία θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στις 6 το 
απόγευμα, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγ. 
Ιωάννου Θεολόγου στο Tenafly, NJ. Το κόστος 
είναι $50 για την ενίσχυση της Ιεράς μας 
Μητροπόλεως και μπορείτε να καλέσετε στο 
Γραφείο της Εκκλησίας μας για εισιτήρια: 859-
665-1731. Μην χάσετε την πανέμορφη αυτή 
χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά! 
 

KOINOTIKEΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Τηv Κυριακή 1 Δεκεμβρίoυ 2019, μετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας και ως τις 5 το απόγευμα, 
θα διεξαχθoύν οι Κoιvoτικές Εκλoγές για τηv 
ανάδειξη οκτώ (8) υπoψηφίωv για το Ενοριακό 
Συμβoύλιo. Όσoι επιθυμούν vα υπηρετήσoυv ως 
μέλη τoυ Ενοριακoύ Συμβoυλίoυ και είναι 
τακτικά μέλη της Ενορίας μας, παρακαλoύvται 
όπως συμπληρώσoυv μια αίτηση και να την 
ταχυδρομήσουν στο Γραφείο έως την Παρασκευή 
15 Νοεμβρίου 2019, στις 4 το απόγευμα. Η 
αίτηση πρέπει vα έχει υπoγραφεί από τον 
υπoψήφιo καθώς και από δύo άλλα μέλη πoυ 
έχoυv τακτoπoιήσει τις oικovoμικές και 
εκκλησιαστικές τoυς υπoχρεώσεις στηv Ενορία. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ενοριακό 
μας γραφείο (856-665-1731). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ  
ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 2019 

1ος Λαχνός: Α. Γιαννακόπουλος (#920) $ 3,000 
2ος Λαχνός: Δημήτριος Φράγκος  (#314)  $ 1,000 

3ος Λαχνός: Ευαγγελία Κοντορούση (#766) $ 1,000 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΤΟΜΩΝ 
Έχει ήδη αρχίσει η διανομή και πώληση των 
επετειακών Τόμων για τα 50 χρόνια της Ενορίας 
μας. Είναι μια υπέροχη δουλειά και ένα μνημείο 
ιστορίας της Κοινότητάς μας, και ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ.  Η τιμή αγοράς είναι $75 και θα 
διανέμονται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας 
από συγκεκριμένα μέλη του Συμβουλίου μας.  

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒ.  
Προσκαλούμε όλους τους αγαπημένους μας 
Ενορίτες και φίλους στο επίσημο Δείπνο με 
την ευκαιρία της ολοκληρώσεως των έργων 
ανακαίνισης του Ναού μας, την Κυριακή 3 
Νοεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Δεξιώσεων 
«Lucien’s Manor». Έναρξη 5 μμ με ορεκτικά 
και ακολουθεί το Δείπνο στις 6 μμ. Τιμή 
εισόδου: $100 και $50 για παιδιά κάτω των 
12 ετών. Ζητούμε την παρουσία όλων με 
σκοπό την ενίσχυση του ταμείου για την 
αποπληρωμή του δανείου.  Στείλτε την 
κάρτα συμμετοχής σας ή τηλεφωνήστε στο 
Γραφείο της Εκκλησίας. Επίσης μπορείτε να 
γίνετε χορηγοί του Δείπνου προσφέροντας 
το ποσό των $1,000 (με δύο θέσεις 
προσφορά). Στο σημείο αυτό να 
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και τις 
ευχαριστίες μας στις οικογένειες Κολοβού 
και Baroody, που προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τον χώρο και το φαγητό για 
την πραγματοποίηση του Δείπνου. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πόπη 
Σταματιάδη 856-663-7043/609-313-2849, 
Κάρολ Πάππας 609-519-9428 ή το Ενοριακό 
Γραφείο 856-665-1731.  
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ΝΕΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ «ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ»: 
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
Παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στην 
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα της Κοινότητάς μας για 
το 2019. Θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε τις 
Χριστουγεννιάτικες ευχές σας σε όλους τους 
φίλους και συγγενείς και με την συμμετοχή σας 
βοηθάτε το φιλανθρωπικό έργο της Φιλοπτώχου. 
Προσφορά $20. Η προθεσμία συμμετοχής είναι η 
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου. 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
Ο Ιερός Ναός θα έχει ένα ξεχωριστό εορταστικό 
διάκοσμο με Χριστουγεννιάτικα φυτά κατά τις 
εορτάσιμες ημέρες. Μπορείτε κι εσείς να 
βοηθήσετε αγοράζοντας μία Χριστουγεννιάτικη 
γλάστρα προς $10,00 έκαστη εις μνήμην 
προσφιλών σας ή προς τιμήν αγαπητών σας 
προσώπων. Συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 1 
Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήσατε στην Κα. Κατερίνα Κοκόλη 856-
795-3368.  

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  
Όπως κάθε χρόνο, τα μέλη της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας «Η Αγία Ειρήνη» έχουν 
προγραμματίσει το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο της 
οργανώσεως και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη 
κέφι και καλή παρέα. Φέτος θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στo Εστιατόριο & 
Αίθουσα Δεξιώσεων "Adelphia" στο Deptford, 
Νέας Ιερσέης. Η τιμή του εισιτηρίου είναι $25.00 
το άτομο και η ώρα ενάρξεως είναι 6:30 μμ. Για 
κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τις κυρίες Κατερίνα Κοκκόλη στον 
αριθμό 856.795.3368. Προσκαλούνται όλες οι 
κυρίες της κοινότητος.  

 

EKKΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Συνεχίζουμε και πάλι τη 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 δοχεία συλλογής που βρίσκονται στην 
είσοδο του Σχολικού Κτιρίου, στο Νάρθηκα και 
την είσοδο του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Κέντρου «ΔΑΝΙΕΛΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΗ».  
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΣΕΡΡΥ ΧΙΛΛ - 

NOEMBPIΟΣ 2019 
 Συνεχίζοντας την εθελοντική μας δέσμευσή με 
τη  μη-κερδοσκοπική οργάνωση Cherry Hill Food 
Pantry, τη φιλανθρωπική οργάνωση που εξυπη-
ρετεί σήμερα 850 οικογένειες στην περιοχή μας, 
έχουμε προσκληθεί να συμμετάσχουμε στην 
ομάδα εθελοντών τις Τρίτες 19/11 και 26/115  και 
την Πέμπτη 21/11. Το χρονικό πλαίσιο για τις 
Τρίτες είναι 5:00-8:00 μ.μ. και τις Πέμπτες 10:00 
π.μ. με 1:00 μμ. Η ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ!! 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ!! ΔΗΛΩΣΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! 
Το CherryHill Food Pantry βρίσκεται στην διεύθυν
ση 1463 Brace Road, 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. 

«Γι' αυτό, δεν παύομε να τονίζομε ότι πρέπει να 
παραδειγματιστούμε και να εμπνευστούμε από 
το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας και να 
ζήσουμε πιο απλά. Είναι αμαρτία να μολύνουμε 
το περιβάλλον. Αμαρτάνομε ενώπιον Θεού και 
ανθρώπων, όταν καταστρέφουμε τον πλανήτη 
μας». 

(Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «ο 
Πράσινος Πατριάρχης») 

 

ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

Η σημερινή ημέρα, Κυριακή 27 Οκτωβρίου 
έχει αφιερωθεί από την Ενορία μας στο 
μεγαλύτερο υλικό αγαθό που μας χάρισε ο 
Θεός, τη Γη μας και το περιβάλλον, θέλοντας 
να βοηθήσουμε στη σωστή ενημέρωση όλων 
σχετικά με αυτό το κρίσιμο και ζωτικής 
σημασίας ζήτημα.  
Ευχαριστούμε τις υπεύθυνες της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Ενορίας μας, κυρίες Diane 
Liakos και Denise Pappas-Sosi για όλες τις 
προσπάθειές τους να ενημερωθούν οι 
Ενορίτες μας και την αγάπη τους και το 
ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον μας. 
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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!Ενημερώστε μας 
αν θα θέλατε να βοηθήσετε! Για ερωτήσεις ή για 
να εργαστείτε εθελοντικά επικοινωνήστε με τη 
Φιλόπτωχο St.IrenePhiloptochosSociety@gmail. 
com ή με τη Ράνια Παππά @ 856.316.8914. 
 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:   

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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, Instagram:St.ThomasOrthodoxSundaySch
ool & Email:SaintThomasSundaySchool@gmail. 
com. 
Εγγραφές: https://saintthomas.formstack.com/fo
rms/sunday_school_registration_2019 
Το Κατηχητικό μας Σχολείο έχει προγραμματίσει 
πολλές αξιόλογες εκδηλώσεις και ελπίζουμε ότι 
θα σημειώσετε στα ημερολόγιά σας 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 22 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 27 Οκτωβρίου, στην 
πρώτη πρόβα! 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ “METROPOLITAN EVANGELOS 

AMBASSADOR AWARDS” 
Προσκαλούμε όλους του ενορίτες μας να 
συμμετάσχουν στη φετινή εκδήλωση 
“METROPOLITAN EVANGELOS AMBASSADOR 
AWARDS”  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

10 Νοεμβρίου στο “Merion” . Εκεί θα τιμηθούν 
μέλη όλων των ενοριών για τη δράση τους και 
βεβαίως μέλη από τη δική μας ενορία. Κάθε 
ενορίτης θα λάβει εντός των ημερών μια 
πρόσκληση και μια κάρτα δήλωσης συμμετοχής. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ενοριακό 
μας γραφείο. Οι φετινοί εκπρόσωποι της ενορίας 
μας είναι: 

Πρεσβευτής Πίστης: Hunter Kiedis 
Πρεσβευτής Ελπίδας: Εμμανουήλ Μικρος 

Πρεσβευτής Αγάπης: Παναγιώτα Γεωργίου 
Πρεσβευτής Ειρήνης: Αργυρώ Καραπαλίδη 

Εκπρόσωπος Ενορίας: Χαράλαμπος Κοκόλης 
Εκπρόσωπος Φιλοπτώχου: Σταυρούλα Χωριάτη 

Εκπρόσωπος Νεολαίας: Γαβριέλλα Κόρκορ 
Εκπρόσωπος Κατηχητικού: Νινίτα Μπιρμπίλη 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 7:00 PM. Η 8Η 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ «IT’S ALL ABOUT THE BAGS»! 

Για μία ακόμη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε μια 
φανταστική εκδήλωση για την ενίσχυση των 
προγραμμάτων της Νεολαίας μας. Μια υπέροχη 
βραδιά διασκέδασης η οποία  περιλαμβάνει 
κληρώσεις με αυθεντικές τσάντες, κοσμήματα και 
αξεσουάρ, 50/50, μουσική, χορό, μεζέδες, 
γλυκίσματα και πολλά ακόμα! Πολλές ευκαιρίες 
να δοκιμάσετε την τύχη σας! Σας περιμένουμε! 
Τιμή εισόδου $30.00. Ιδιαίτερα φέτος, θα 
κληρώσουμε μία καταπληκτική τσάντα «PRADA» 
αξίας $2.500! Μπορεί να γίνει δική σας! Κάθε 
λαχνός είναι $20.00. Για πληροφορίες, εισιτήρια 
και λαχνούς επικοινωνήστε μαζί μας  στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: St.ThomasYouthFund 
raiser@gmail.com 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
Τα διαμερίσματα του Αγίου Θωμά προσφέρουν 
οικονομικά προσιτή στέγαση για ηλικιωμένους  
55 ετών και άνω, και βρίσκονται ακριβώς δίπλα 
στην αγαπημένη μας Εκκλησία. Σύντομα θα 
υπάρξουν διαθέσιμα διαμερίσματα. Για όσους 
ενδιαφέρονται και είναι μέλη της Εκκλησίας μας, 
και θέλουν να ενημερωθούν όταν τα 
διαμερίσματα θα είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε 
καλέστε στο (856) 448-4121 και πατήστε 2. 
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SUNDAY, October 20,2019 
STEWARDSHIP COLLECTION: $ 680 

CANDLE COLLECTION: $ 832   1st TRAY COLLECTION: $ 435 
2nd TRAY COLLELCTION (Building Fund):   $ 378 

 
 
 



  14 

 

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.	

Every	day	we	are	reminded	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	an	average	of	$15	a	
week,	

	our	needs	would	be	met.		
	

Payment	delivery	methods	include:		*	In	person	at	the	Church	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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