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SUNDAY, OCTOBER 20, 2019 
6TH SUNDAY OF LUKE 

+ ST. GERASIMOS OF CEPHALONIA 
+ ST. ARTEMIOS THE GREAT MARTYR 

+ ST. MATRONA OF CHIOS 
 

TODAY’S READINGS 
Epistle: II Corinthians 9:6-11…….page 93 
Gospel: Luke 8:26-39……..........page 102  

 
 

 
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! 
 

It is a great honor to welcome to our Parish 
Fr. Anargyros and Presvytera Efthimia 

Fakinos, beloved parents of our Chantor and 
Parish Administrator Tasos Fakinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIVE LOAVES SERVICE IS OFFERED 
 ……in honor of St. Gerasimos of Cephalonia & St. 
Artemios and for the continued health of Stavroula 
Horiates family members.            
…..for the continued health of Gerasimos Kappatos 
and his family members by his mother Irene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LITURGICAL SCHEDULE OF THE WEEK 
Friday, October 25: 

Great Vespers at Saint Demetrios  
in Upper Darby at 7 pm 

Saturday, October 26: 
St. Demetrios the Great Martyr  

Orthros…….9 AM Divine Liturgy…….9.45 AM 

 

Our beloved St. Thomas parishioners 
and 2019 AGORA Volunteers, 

Please accept our heartfelt appreciation to each 
one of you who worked so very hard in making 
our 2019 Agora a tremendous success! Your love 
for St. Thomas is evident by how you gave of 
your time, talent and treasure over the past few 
months. We are most appreciative and always 
amazed how you make the Agora appear 
seamless to our guests, yet we are very aware of 
the personal sacrifice each of you 
make selflessly. From the baking and selling of 
the delicious sweets and food, to our youth 
working the Frappe stand and grill pit, and the 
outstanding performance of our Hellenic 
Heritage Dancers, it all comes together because 
of your love and dedication to St Thomas 
and to our Orthodox faith and Hellenic heritage. 
Thank you very much! Special thanks to the 
Parish Council Vice President and Chair of the 
Agora 2019 Mr. Stathis Karadonis and the co-
Chair Mr. Nick Kostiou for their countless hours 
of hard work in organizing and running the entire 
operation. Also, the community is most grateful 
to the Parish Council members who spent 
several days at Saint Thomas doing special tasks, 
from supervising the wiring of the entire 
operation to putting together the amazing 
exhibit of Hellenic culture at St. Irene's Hall. 
Warm gratitude and many thanks to the 
President Mrs. Pappas and the ladies of St. Irene 
Philoptochos for preparing all the delicious 
desserts, and the Chair Mrs. Popi Stamatiades, to 
Mrs. Klio Kokolis and Margarita Zografos, the 
Board of our HHDG and all the dancers, to the 
volunteers at the loukoumades and souvlaki 
stations, to our GOYANs and their parents, the 
volunteers at the bars, the Church hosting 
committee, the heroes inside the kitchen for 
baking the food, the Daughters of Penelope and 
the ladies at the bakery stations, Marina Shook, 
George and Joanna Savvides and the committee 
of the Hellenic Artifacts Exhibition, ALL the many 
Restaurants that prepared and donated food 
and produce, and we apologize if we forgot 
someone... Last but not least, these past days we 
all have witnessed and experienced everybody's 
admiration of our newly renovated Church, 
which has become the jewel of Cherry Hill! We 
are very proud of this! May Saint Thomas bless 
you all! 
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MEMORIAL SERVICES  
For the repose of the soul of the late 

KALLIOPI PASAMIHALIS (8 years) 
PERRY PAPPAS (20 years) 

SPIRO KALOGEROPOULOS (29 years) 
 

PRAYER SERVICES 
For the repose of the soul of the late 

ATHANASIOS BAGLANΖIS (9 days) 
ΖΑΚΗΑR  GORELIK (6 months) 

IOANNIS KORINTHIOS (6 months) 
GEORGE TH. HORIATES (12 years) 

THEODOSIOS G. HORIATES (21 years) 
ANGELIKI TH. HORIATES (27 years) 

PANAGIOTIS CHRYSSOFOS (31 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 
GEORGE A. TSAPRALIS (10 years) 

Relatives and friends are invited to attend. 
 
FLORAL DECORATION OF OUR CHURCH DURING 

THE FOUR DAYS OF THE FESTIVAL 
…..were offered in loving memory of beloved 
parents Katina and Minas Karakiros by Harriet and 
William Ommundsen and family. 
 

ALTAR FLOWERS & ALTAR CANDLES TODAY 
…..are offered in loving memory of Panagiotis 
Chryssofos by the Chryssofos family. 
 
GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY 
BYZANTINE CONCERT: SATURDAY, OCTOBER 26 

The Byzantine Choir of the Greek Orthodox 
Metropolis of New Jersey, under the auspices of 
His Eminence Metropolitan Evangelos, presents a 
Concert of Byzantine Music: “The Musical Legacy 
of the Holy Fathers in the Orthodox Christian 
Church”, a historical, musical, musicological and 
theological overview of the Hymnography of the 
Holy Fathers of the three major celebrated 

Ecumenical Synods. The Concert will take place on 
Saturday, October 26, 2019 at 6:30 p.m. at St. 
Barbara Greek Orthodox Church, 2200 Church Rd., 
Toms River, NJ 08753. FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL: 732-255-5525 (Church office) FREE 
ADMISSION A reception will follow after the 
concert in the Community Center. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. The favor of your reply is due by 
October 25, 2019.  
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EARTH DAY CELEBRATION AT ST. THOMAS:  
NEXT 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.  
 

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. 

 
ANNOUNCEMENT 

As all the Saint Thomas community knows, the 
Kolovos family is opening its new restaurant with 
the historic name of “Olga’s Diner”, on Route 73 
(200 NJ-73, Marlton, NJ 08053). The owners of the 
new Olga's Diner announced that during the first 
week of operation of the new restaurant, all the 
proceeds will benefit three nonprofit 
organizations, including the St. Thomas Building 
Fund. We are very grateful to them and we wish 
them all the blessings of St. Thomas to this new 
undertaking. “Olga’s Diner” will open its doors to 
the public on Tuesday, October 22, 2019. 
  

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.IrenePhiloptochosSociety
@gmail.com  or contact Rania Pappas @ 856.316. 
8914.  
 

HELLENIC SCHOOL “OXI DAY” CELEBRATION 
The Hellenic Afternoon School will celebrate this 
important Greek National Holiday on Thursday, 
October 24, 2019 at 4.30 pm. There will be a 
special Assembly in the “Danielle Kousoulis” Greek 
Cultural Center. All are invited. 
 
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 lessons. Registration 

forms available: https://saintthomas.formstack. 
com/forms/sunday_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 OrthodoxSunday 
School” or email us: SaintThomas SundaySchool 
@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! 
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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! 
 

PICTURE DAY - SUNDAY, ΟCTOBER 27th 
What a better way to keep a memory of our 
children than through pictures! Each grade will 
take a class picture with their teachers and Father 
Christoforos to mark our 2019-2020 year! These 
pictures and events taken throughout year will be 
used to build a “Yearbook” for our students and 
parents as a keepsake for years to come. Please 
make every effort to attend class EVERY Sunday, 
but especially on October 27th. 
 

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 

 
HOPE & JOY FALL FAMILY OUTING: OCTOBER 26 

St. Thomas HOPE & JOY Youth Ministry Programs 
welcome all children in Pre-K through 6th grade to 
a Fall Family outing at Indian Acres Tree Farm in 
Medford, NJ on Saturday October 26th from 
2:30pm to 5pm. Children will enjoy a hayride with 
selection of a small pumpkin, corn maze, bouncy 
slide, barrel train rides and Pizza! Cost is $10 per 
child and $6 per adult. RSVP to saintthomas 
hope@gmail.com or st.thomasjoy@gmail.com no 
later than October 22nd. Registration for HOPE and 
JOY membership is open. Please visit the formstack 
links and Register Today!  

http://b.link/hope19 or 
http://registration.social/stthomas-joy 

 
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 
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.   
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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. 

 

ST. THOMAS MATURITY CLUB MEETING WITH 
LUNCHEON: OCT. 26 

The St. Thomas Maturity Club invites all old and 
new members to a Meeting with luncheon on 
October 26, 2019 at the Danielle Kousoulis Greek 
Cultural Center. Happy Hour between 12 pm and 
1:00 pm with appetizers. Luncheon follows.  
Donation: $12.00 per person. 

 
IOCC INVITES YOU TO THE 8TH ANNUAL BENEFIT 

BANQUET - OCTOBER 27, 2019 
Please join us in celebrating IOCC's (International 
Orthodox Christian Charities) good works 
throughout the years on Sunday, October 27 at 
the Adelphia Restaurant, starting at 3:30pm with 
appetizers and silent auction followed by dinner at 
5 pm and a special program highlighting IOCC’s 
humanitarian work. Since 1992 IOCC has provided 
over $692 million in emergency and disaster relief 
in more than 60 countries. Tickets are $65. For 
registration and sponsorship see your IOCC parish 
rep or visit iocc.org/Philadelphia.   

 
THANK YOU MESSAGE FROM THE DANIELLE 

KOUSOULIS FAMILY 
The Trustees of the Danielle Kousoulis Scholarship 
Fund and the Kousoulis Family would like to thank 
everyone at St. Thomas who supported the annual 
golf outing benefiting the Danielle Kousoulis 
Scholarship Fund. The golf outing was a great event 
and a wonderful way to honor and remember 
Danielle, while raising money for a worthy cause. 
The success of the golf outing could not have been 
possible without the support from the members of 
the St. Thomas Community. Thank you so much to 
all those who attended or did a sponsorship.  

KYΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
6η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ 

+ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
+ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

+ ΑΓ. ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Απόστολος: B’ Κορινθ. 9:6-11 …….σελ. 93 
Ευαγγέλιο: Λουκ. 8:26-39………....σελ. 102 

 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον               
π. Ανάργυρο Φακίνο και την πρεσβυτέρα 
Ευθυμία, γονείς του αγαπητού μας 
Πρωτοψάλτου και Γραμματέως Αναστασίου 
Φακίνου. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου: 

Πανηγυρικός Εσπερινός στον εορτάζοντα  
Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου Upper Darby στις 7 μμ 

Σάββατο 26 Οκτωβρίου: 
Αγ. Δημητρίου του Μυροβλήτου 

 Όρθρος......9 ΠΜ      Θ. Λειτουργία.......9.45 ΠΜ 
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IEΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  
Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ (8 έτη) 
ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΠΑ (20 έτη) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (29 έτη) 
 

ΙΕΡΑ ΤΡΙΣΑΓΙΑ  
Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΓΚΛΑΝΖΗ (9 ημέρες) 
ΖΑΚΧΑΡ ΓΚΟΡΕΛΙΚ (6 μήνες) 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ (6 μήνες) 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΧΩΡΙΑΤΗ (12 έτη) 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γ. ΧΩΡΙΑΤΗ  (21 έτη) 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Θ. ΧΩΡΙΑΤΗ (27έτη) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΦΟΥ (31 έτη) 
Το εκκλησίασμα καλείται να συμπροσευχηθεί 

μετά των οικογενειών των κεκοιμημένων. 
 

ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΤΣΑΠΡΑΛΗ (10 έτη) 
Συγγενείς και φίλοι προσκαλούνται. 

 

ΑΝΘΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ KATA ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

......προσφέρονται εις μνήμην προσφιλών γονέων 
Κατίνας και Μηνά Καρακίρου από τους Χάριετ και 
Γουίλιαμ Ommundsen  και τα μέλη της οικογένειάς 
τους. 
 

AΝΘΗ, ΚΑΝΔΗΛΑ & ΚΕΡΙΑ ΑΓ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΗΜΕΡΑ 

....προσφέρονται εις μνήμην του αειμνήστου 
Παναγιώτου Χρυσσοφού από την οικογένειά του. 

 
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

.....προς τιμήν Αγίων Γερασίμου Κεφαλληνίας και 
Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος υπέρ υγείας μελών 
οικογενείας Σταυρούλας Χωριάτη.                
.....υπέρ υγείας του εορτάζοντος Γερασίμου 
Καππάτου και μελών της οικογένειάς του από την 
μητέρα του Ειρήνη. 

 

 

Αγαπητοί μας Ενορίτες 
και εθελοντές της ΑΓΟΡΑΣ 2019, 

Επιθυμούμε να εκφράσουμε προς όλους 
σας την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας και 
εκτίμηση για την προσφορά και 
εθελοντική εργασία σας κατά την φετινή 
μας Αγορά, η οποία πέτυχε χάρη στην 
δική σας στήριξη. Γνωρίζουμε καλά την 
αφοσίωσή σας προς τον Άγιο Θωμά, και 
αυτή αποδεικνύεται περίτρανα από την 
προσφορά σας το τελευταίο διάστημα. 
Με την δική σας βοήθεια πετύχαμε τον 
ιερό μας σκοπό και παρουσιάσαμε σε 
όλο τον κόσμο που ήλθε κατά χιλιάδες, 
το μεγαλείο της πίστης και της 
ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας! Μα 
πάνω απ’όλα, κάθε χρόνο μας 
εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, ΟΛΟΙ, 
ενωμένοι και αγαπημένοι, πλούσιοι, 
πτωχοί, νέοι και ηλικιωμένοι, βοηθούν 
με πολλή αγάπη στο Φεστιβάλ μας. Σας 
ευχαριστούμε όλους! Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες αρμόζουν στον Αντι-
πρόεδρο και Υπεύθυνο της Αγοράς κ. 
Στάθη Καραντώνη καθώς και τον 
συνυπεύθυνο κ. Νίκο Κωστίου για την 
όλη διοργάνωση, την σκληρή δουλειά 
και τις αμέτρητες ώρες προσφοράς τους. 
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Εκκλ. 
Συμβουλίου μας, όλους τους Υπευθύνους 
των Οργανισμών, τα μέλη τους, τους 
νέους μας, τον Χορευτικό μας Όμιλο, τις 
κυρίες της Φιλοπτώχου, τους κυρίους της 
κουζίνας, τους υπευθύνους της εκθέσεως 
αρχαίων και παραδοσιακών στολών 
στην Αίθουσα Αγίας Ειρήνης, και όλους 
τους εκατοντάδες των εθελοντών όλες 
αυτές τις ημέρες. Συγγνώμη αν ξεχάσαμε 
κάποιους. Παράλληλα, αυτές τις ημέρες 
του Φεστιβάλ νιώσαμε την αγάπη του 
κόσμου αλλά και τον μεγάλο θαυμασμό 
όλων όσοι επισκέφθηκαν την 
ανακαινισμένη Εκκλησία μας, η οποία 
αποτελεί το στολίδι και το κόσμημα της 
Πόλης μας! Ο Άγιος μας να ευλογεί εσάς 
και τις οικογένειές σας! Και του χρόνου!!! 
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ:  

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Η Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Νέας Ιερσέης, υπό την Αιγίδα του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Ευαγγέλου, πραγματοποιεί 
Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής με τίτλο: ¨Η 
Μουσική Κληρονομιά των Αγίων Πατέρων στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία¨. Πρόκειται για μια ιστορική, 
μουσική και θεολογική θεώρηση της Υμνογραφίας 
των Αγίων Πατέρων των τριών μεγάλων 
Οικουμενικών Συνόδων. Η Συναυλία γίνεται 
ΔΩΡΕΑΝ και θα λάβει χώρα το Σάββατο 26 
Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας (2200 
Church Rd., Toms River, NJ 08753). 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 732-255-5525. Θα 
ακολουθήσει δεξίωση στο Κοινοτικό Κέντρο. 

 
ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Η άλλη 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.  
 

ANAKΟΙΝΩΣΗ 
Όπως είναι γνωστό στην Κοινότητά μας η 
οικογένεια Κολοβού πρόκειται να εγκαινιάσει το 
νέο εστιατόριο «Olga’s Diner», στην Λεωφόρο 
73, κοντά στο σημείο που βρισκόταν το παλαιό 
«Olga’s Diner». Οι ιδιοκτήτες ανακοίνωσαν ότι 
τα έσοδα της πρώτης εβδομάδος λειτουργίας 
του Εστιατορίου θα δωρηθούν σε τρεις 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, ένας εκ των οποίων 
είναι η Ενορία του Αγίου Θωμά για την ενίσχυση 
των εξόδων ανακαίνισης του Ναού μας. Τους 
ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να έχουν 
την ευλογία του Αγίου μας σε όλα τα έργα τους. 
Η πρώτη ημέρα λειτουργίας του «Olga’s Diner» 
είναι η Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Η προθεσμία συμμετοχής είναι την 
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019. 
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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. 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. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

Τα παιδιά του Σχολείου μας θα τιμήσουν την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και το ηρωικό 
ΟΧΙ, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 4.30 το 
απόγευμα στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
«Δανιέλλα Κουσούλη». Περιμένουμε την 
παρουσία όλων! 
 
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.ThomasOrthodoxSundaySchool & 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! 
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ΗΜΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦHΣΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 
27 OKTΩΒPIOY 

Τι καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε στη 
μνήμη μας τα παιδιά μας από μια φωτογραφία! 
Κάθε τάξη θα τραβήξει μια φωτογραφία με τους 
δασκάλους και τον π. Χριστοφόρο για να τη χρονιά 
2019-2020! Όλες οι φωτογραφίες από όλες τις 
εκδηλώσεις της χρονιάς θα χρησιμοποιηθούν 
στo «Αναμνηστικό Ετήσιο Βιβλίο» για τους 
μαθητές και τους γονείς τους ως ενθύμιο για τα 
επόμενα χρόνια. 

 
 

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 
 
 

ΤΟ IOCC ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

Η Φιλανθρωπική οργάνωση IOCC προσκαλεί 
όλους στο ετήσιο δείπνο της, την Κυριακή 27 
Οκτωβρίου στο εστιατόριο ADELPHIA. Τα ορεκτικά 
θα αρχίσουν στις 3:30 μ.μ. ενώ στις 5:00 μ.μ. θα 
ακολουθήσει το δείπνο και το πρόγραμμα. Το 
όραμα του οργανισμού IOCC είναι να 
ανταποκριθεί χωρίς διακρίσεις σε όλους όσους 
υποφέρουν και έχουν ανάγκη, ούτως ώστε να 
συνεχίσουν μια αξιοπρεπή ζωή με σεβασμό και 
ελπίδα. Παρακαλούμε να στηρίξετε αυτό τον 
ευλογημένο σκοπό. Για εισιτήρια και 
πληροφορίες: iocc.org/Philadelphia.    
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΑΝΙΕΛΛΑΣ 

ΚΟΥΣΟΥΛΗ 
Τα μέλη του Συμβουλίου Υποτροφιών «Δανιέλλα 
Κουσούλη» και η οικογένεια Γεωργίου και Ζωής 
Κουσούλη ευχαριστούν όλα τα μέλη της 
Κοινότητός μας για την υποστήριξή τους στην 
ετήσια εκδήλωση Γκολφ για την ενίσχυση του 
Ταμείου Υποτροφιών. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να 
θυμηθούμε την αείμνηστη Δανιέλλα και να 
συγκεντρωθούν χρήματα για αυτόν τον καλό 
σκοπό, την ενίσχυση νέων φοιτητών. Χωρίς την 
βοήθεια των Ενοριτών του Αγίου Θωμά δεν θα 
γινόταν πραγματικότητα. 
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SUNDAY, October 13,2019 
STEWARDSHIP COLLECTION: $ 3945 

CANDLE COLLECTION: $ 765   1st TRAY COLLECTION: $ 504 
2nd TRAY COLLELCTION (Building Fund):   - 
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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. 
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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