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Message from

FR. MICHAEL L. PASTRIKOS, PROTOPRESBYTER

O

nce again dear faithful of St. Nicholas, as
we close the history of 2017 and begin
a New Year, I have seen our community
growing both spiritually and financially. As
a Parish we have a lot to be thankful for. We
should thank Almighty God for directing our
every movement and every thought, for giving
us what we have today. I pray that Almighty
God will continue His Blessings upon all of
you dedicated and hard working people who
have volunteered their precious time and will
continue their sacrifice and their service to
God’s Church on Earth. For 2018 dear faithful,
we need to begin the New Year with Prayer so
that we can begin with God. Prayer is the only way we can
communicate with our Loving Lord. So as we start out the
New Year, I would like to share with you a prayer from the
Divine Liturgy of St. Basil the Great. I believe that this prayer
is one of the most beautiful liturgical prayers of our Holy
Church, which entails almost every petition of protection for
each one of us.
“We ask God to be mindful of His Church from one end of the
inhabited earth to the other. That He strengthens this Holy
House to the end of the ages. That He remembers those who
have brought Him the gifts to be used and for whom and
through whom the intentions for which they were offered.
That he remembers those who bear fruit and do good works
in His Holy Churches, and those who remember the poor
and the less fortunate. That they be rewarded with His
rich and heavenly gifts, granting them in return for earthly
things, and heavenly gifts. That our Lord remembers those
living in chastity and godliness, in asceticism and holiness of
life. That He remembers this country and all those in public
service whom He has allowed to govern on earth; granting
them profound and lasting peace, speaking to their hearts
good things concerning His Church and all His people
that through the faithful conduct of their duties we may live
peaceful and serene lives in all piety and holiness. That He
sustains the good in their goodness and makes the wicked
good through His goodness. That He fill their treasuries
with every good thing and preserve their marriages in
peace and harmony; nurturing the infants, instructing the
youth, strengthening the aged, giving courage to the faint-

hearted, reuniting those separated and bring
back those in error and uniting them to His
Holy, Catholic and Apostolic Church. Freeing
those who are held captive by unclean spirits,
traveling with those who travel, defending
the widow, protecting the orphans, liberating
captives, and healing the sick.
That our Lord remembers those in every kind
of affliction, necessity, or distress as well as
those who entreat His loving Kindness; those
who us and those who hate us. That the Lord
remembers all His people and pour out His
rich mercy upon them, granting them their
petitions for salvation. We also in the Liturgy ask God to
remember all those whom we have not remembered through
ignorance, forgetfulness or because of their multitude
since He knows the name and age of each, even from their
mother’s womb. For He is the helper of the helpless, the hope
of the hopeless, the savior of the afflicted, the haven of the
voyager, and the physician of the sick being all things to all,
who knows each person, his request, his household and his
needs...etc.”
As you can see this prayer asks for everything we need in life.
So in addition to this prayer we have what we call corporate
prayer. This means our attendance at the Divine Liturgy.
Each of us for 2018 should make a better effort in attending
Church on Sunday. We all need to worship the Lord together
as a “Family”. The Divine Liturgy should be where we come
and pray for ourselves, our families, and our friends seeking
forgiveness and reconciliation. When we attend the Church
service on Sunday and we join our Chanters, and Choir
singing the responses and joining our brothers and sisters
by receiving together the Holy Eucharist, we are building
ourselves up in unity with our Lord and Savior Jesus Christ
and each other. So let us then make a Promise to God for
2018, that we will strive to be victorious over sin and that
our attendance in the Divine Liturgy will increase so that our
hearts and minds will always belong to God.
May this New Year bring happiness and health to all of you.

HAPPY NEW YEAR!!!!
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Μήνυμα Από τον Πατέρα
Μιχαήλ Λ. Παστρικό

THANK YOU LETTER FROM
FR. MICHAEL PASTRIKOS:

Κ

I would like to take this opportunity to thank everyone in the

αι πάλι, αγαπητοί ενορίτες του Αγίου Νικολάου, κλείνοντας την περίοδο
του 2017 και ξεκινόντας το νέο έτος, είδα την Κοινότητα μας να μεγαλώνει
τόσο πνευματικά όσο και οικονομικά. Ως Ενορία αποκτήσαμε πολλά για
να είμαστε ευγνώμονες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Παντοδύναμο
Θεό για την κατεύθυνση κάθε κίνησής μας και κάθε σκέψης μας, που μας
χάρισε αυτό που έχουμε σήμερα. Προσεύχομαι όπως ο Επουράνιος Θεός
συνεχίσει τις ευλογίες Του σε όλους εσάς τους αφοσιωμένους και σκληρά
εργαζόμενους ανθρώπους που προσφέρατε εθελοντικά τον πολύτιμο χρόνο
σας και συνεχίζετε τη θυσία σας και την υπηρεσία σας στην Εκκλησία του
Θεού πάνω στη Γη. Πρέπει να ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου, το Νέο Έτος με
προσευχή, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το Θεό. Η προσευχή είναι
ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με τον Κύριό μας . Καθώς ξεκινάμε το Νέο
Έτος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια προσευχή από τη Θεία Λειτουργία
του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Πιστεύω ότι αυτή η προσευχή είναι μια
από τις πιο όμορφες λειτουργικές προσευχές της Ιεράς Εκκλησίας μας, η
οποία συνεπάγεται σχεδόν κάθε παραπομπή προστασίας για τον καθένα μας.
“Ζητάμε από τον Θεό να προσέχει την Εκκλησία Του από το ένα άκρο της
κατοικημένης γης στο έως το άλλο, να στηρίζει τούτο τον Ιερό Ναό μέχρι
το τέλος των αιώνων, να θυμάται εκείνους που Του έφεραν δώρα που
χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς που είχαν προσφερθεί, να θυμάται εκείνους
που αποδίδουν καρπούς και κάνουν καλά έργα στις Ιερές Εκκλησίες Του
και εκείνους που θυμούνται τους φτωχούς και τους λιγότερο τυχερούς να
ανταμείβονται με τα πλούσια και ουράνια δώρα Του, χορηγώντας τους σε
αντάλλαγμα γήινα πράγματα, και ουράνια δώρα. Ο Κύριος μας να θυμάται
αυτούς που ζουν στην αγνότητα και την ευσέβεια, στην άσκηση και την
αγιότητα της ζωής. Να θυμάται αυτή τη χώρα και όσους βρίσκονται σε δημόσια
υπηρεσία, τους οποίους επέτρεψε να κυβερνήσουν στη γη, παρέχοντάς τους
βαθιά και διαρκή ειρήνη, μιλώντας στις καρδιές τους τις καλές πράξεις που
αφορούν την Εκκλησία Του και όλο το λαό Του, που μέσα από την πιστή
εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μπορούμε να ζούμε μια ειρηνική και
γαλήνια ζωή με ευσέβεια και αγιότητα. Να διατηρεί το καλό στην καλοσύνη
του και να κάνει το κακό καλό μέσω της καλοσύνης Του. Να γεμίζει τα
θησαυροφυλάκια τους με κάθε καλό και να διατηρεί τους γάμους τους με
ειρήνη και αρμονία. Να γαλουχεύει τα βρέφη, να εκπαιδεύει τους νέους,
να ενδυναμώνει τους ηλικιωμένους, να προσφέρει θάρρος στους αδύναμους,
να επανενώνει εκείνους που χωρίστηκαν και να επαναφέρει εκείνους που
πήραν λάθος δρόμο στην ένωση τους με την Αγία, Καθολική και Αποστολική
Του Εκκλησία. Να ελευθερώνει όσους κρατούνται αιχμάλωτοι από νοσηρά
πνεύματα, να ταξιδεύει με αυτούς που ταξιδεύουν, να υπερασπίζεται τη χήρα,
να προστατεύει τα ορφανά, να απελευθερώνει αιχμάλωτους και να θεραπεύει
τους άρρωστους.
Ο Κύριος μας να φροντίζει αυτούς που βρίσκονται σε κάθε είδους ταλαιπωρία,
αναγκαιότητα ή αγωνία, καθώς και εκείνους που υποκινούν την αγάπη της
Καλοσύνης Του, εκείνους που εμείς μισούμε και όσους μας μισούν. Διότι ο
Κύριος φροντίζει όλους τους ανθρώπους Του και εκχέει το πλούσιο έλεός
Του πάνω τους, παρέχοντάς τους τις αναφορές τους για σωτηρία. Επίσης στη
Λειτουργία ζητούμε από τον Θεό να θυμάται όλους εκείνους τους οποίους δεν
έχουμε θυμηθεί λόγω άγνοιας, ή λησμονιάς ή λόγω του πλήθους τους, αφού
γνωρίζει το όνομα και την ηλικία καθενός, ακόμη και πριν γεννηθούν. Διότι
είναι ο βοηθός των αβοήθητων, η ελπίδα των απελπισμένων, ο σωτήρας του
θλιμμένου, ο παράδεισος του ταξιδιώτη και ο γιατρός του ασθενούς είναι όλα
για όλους, που γνωρίζει κάθε πρόσωπο, το αίτημά του, το σπίτι του και τις
ανάγκες του ... κλπ.”
Όπως βλέπετε αυτή η προσευχή ζητά όλα όσα χρειαζόμαστε στη ζωή.
Έτσι, εκτός από αυτή την προσευχή, έχουμε αυτό που ονομάζουμε εταιρική
προσευχή. Αυτό σημαίνει τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Ο
καθένας μας, για το 2018, θα πρέπει να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια να
παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή στην Εκκλησία. Όλοι πρέπει
να λατρεύουμε τον Κύριο μαζί ως “Οικογένεια”. Η Θεία Λειτουργία πρέπει να
είναι εκεί που ερχόμαστε και προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, τις οικογένειές
μας και τους φίλους μας που αναζητούν συγχώρεση και συμφιλίωση. Όταν
παρευρεθούμε στην Λειτουργία της Κυριακής στην Εκκλησία ενωνόμαστε
με τους ψάλτες μας, και τη Χορωδία να ψάλλει τις απαντήσεις και να ενώνει
τους αδελφούς και τις αδελφές μας, λαμβάνοτας μαζί την Θεία Κοινωνία,
μεγαλώνουμε ενωμένοι με τον Κύριο και τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και
ο ένας με τον άλλον. Ας κάνουμε λοιπόν μια υπόσχεση στο Θεό για το 2018,
ότι θα προσπαθήσουμε να καταπατήσουμε την αμαρτία και ότι η συμμετοχή
μας στη Θεία Λειτουργία θα αυξηθεί έτσι ώστε η καρδιά και η σκέψη μας να
ανήκουν πάντοτε στον Θεό.
Σας εύχομαι το Νέο Έτος να χαρίσει Υγεία σε όλους σας.
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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Community for their prayers and best wishes while I was
absent from the Parish recuperating from my surgery. I would
like to thank all the Parishioners and friends who sent get
well cards, gifts, and fruit baskets to my home. also I would
like to thank the Members of the St. Nicholas Parish Council,
the Church Staff, The Ladies Philoptochos Society, the St.
Nicholas “Diamonds”, the St. Nicholas GOYA Youth Group,
and the beautiful little children from the Bilingual Center.
Please accept my humble thank you and appreciation for your
thoughtfulness and your love and comfort that you gave not
only to me but also to my family. I will never forget your love
and support. May God bless all of you and may He grant
you abundant health and prosperity.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΤΡΙΚΟ
Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας
για να ευχαριστήσω όλους στην Κοινότητα για
τις προσευχές τους και τις καλύτερες ευχές, όταν
απουσίαζα από την Κοινότητα αναρρώνοντας
από τη χειρουργική μου επέμβαση. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους τους ενορίτες και φίλους που
έστειλαν στο σπίτι μου κάρτες, δώρα και καλάθια
φρούτων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου του Αγίου
Νικολάου, το προσωπικό της Εκκλησίας, τις
κυρίες της Φιλοπτώχου, τα «Διαμάντια» του
Αγίου Νικολάου, τη Νεολαία του Αγίου Νικολάου
GOYA, και τα όμορφα μικρά παιδιά από το
Δίγλωσσο Κέντρο. Παρακαλώ δεχτείτε το ταπεινό
μου ευχαριστώ και την εκτίμησή μου για τη
σκέψη σας την αγάπη σας και την ανακούφιση
που δώσατε όχι μόνο σε μένα, αλλά και στην
οικογένειά μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη
και την υποστήριξή σας. Ο Θεός να σας ευλογεί
όλους και να σας χαρίζει περισσή υγεία και
ευημερία.
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Message from
DEMOS ANASTASIADES, PARISH COUNCIL PRESIDENT / MHNYMA ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Dear St. Nicholas Parishioners.

Αγαπητοί Ενορίτες του Αγίου Νικολάου,

I’m humbled and grateful to all the parishioners who
volunteered this past year for the betterment of the St.
Nicholas Community. Everyone’s dedication brings forth
Paul the Apostle’s words, “Let us not grow weary in
well-doing, for in due time we will reap a harvest, if we
do not give up.” Galatians 6:9. None of the St. Nicholas
volunteers give up and our youth and community benefit
greatly from their dedication.

Ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων σε όλους τους ενορίτες
που προσφέρθηκαν εθελοντικά το παρελθόν έτος για
το καλό και την βελτίωση της Κοινότητας του Αγίου
Νικολάου. Η αφοσίωση του καθενός αναδεικνύει τα λόγια
του Αποστόλου Παύλου: « Ἂς μὴ ἀποθαρρυνώμεθα εἰς τὸ
νὰ κάνωμεν τὸ καλό, διότι εἰς τὸν κατάλληλον χρόνον θὰ
θερίσωμεν, ἐὰν δὲν αποκάμωμεν.». Γαλάτας 6: 9. Κανένας
από τους εθελοντές του Αγίου Νικολάου δεν παραιτείται και
η νεολαία και η Κοινότητά μας ωφελούνται πολύ από την
αφοσίωσή τους.

In regards to the St. Nicholas Name Day Dance, I want
to thank Eleni Stakias Kostakis for arranging the special
appearance of singer, Master Tempo, to perform along with
Apollonia. I would also like to thank her co-chairperson,
Stamatia Ieromonahos as well as Tony Pearce and Maria
Pearce for their contribution to the St. Nicholas Name Day
Dance and giving of their time to escort our special guest,
Master Tempo, around the Baltimore and Washington,
D.C. area. Also, John Korologos and his family deserve
a special thank you for their generous hospitality towards
Master Tempo and other guests.
This event could not have happened without our special
volunteers, Frank Mitsos, Pantelis Hondrelis, George
Theoharis, Steve Tsalakos, Vasilis Skordalos, Mary Anne
Mitsos, Dimi Mitsos, Nick Brooks, and Sophia Houvardas
who gave of their time either preparing the delicious food
for the dance or decorating the hall and tables for the St.
Nicholas Name Day Dance. I would like to thank Demetrios
Stakias and John Chrissomallis for providing security at
the dance. I would like to thank all the Parish Council
members Kalliopi Angelos, Nancy Anastasiades, Vasilis
Argiropoulos, Spiro Alafassos, Stavros Katsas, Soulla
Kapetanakos, Eleni Stakias Kostakis, John Korologos,
Foula Mastrovasilis, Phillip Philippou, Mary Serafis, and
George Stakias for their dedication to their duties and to
St. Nicholas Greek Orthodox Church. And lastly, a thank
you to Father Michael L. Pastrikos for providing spiritual
solace to the elderly, the infirm and their families this year.
Wishing a Happy New Year to all and praying for health,
happiness, love and prosperity for all the St. Nicholas
Parishioners and our Patrons.
In Christ,
Demos Anastasiades
Parish Council President
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Baltimore, MD
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Όσον αφορά τον ετήσιο Χορό επί τη ονομαστική εορτή του
Αγίου Νικολάου, θέλω να ευχαριστήσω την Ελένη Στακιά
Κωστάκη για τη διοργάνωση της ιδιαίτερης εμφάνισης
του τραγουδιστή Master Tempo, με την συμβολή της
Ορχήστρας ‘Απολλωνία.῾, επίσης να ευχαριστήσω την
Σταματία Ιερομονάχου που βοήθησε καθώς και τον Αντώνη
και Μαρία Πης για τη συμβολή τους στη χοροεσπερίδα, και
για την διάθεση του χρόνου τους για να συνοδεύσουν τον
ειδικό μας επισκέπτη, Master Tempo, γύρω στη Βαλτιμόρη
και Ουάσιγκτον, στην περιοχή του DC. Επίσης, ο Γιάννης
Κορολόγος και η οικογένειά του αξίζουν μια ιδιαίτερη
ευχαριστία για τη γενναιόδωρη φιλοξενία τους προς τον
Master Tempo και άλλους επισκέπτες.
Η χοροεσπερίδα αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς
τους ειδικούς εθελοντές μας, το Φώτη Μήτσο, το Παντελή
Χοντρέλη, το Γιώργο Θεοχάρη, τον Ισίδωρο Τσακάλα, το
Βασίλη Σκορδαλό, τη Μαριάννα Μήτσου, τη Δήμητρα
Μήτσου, το Νίκο Μπρουκς και τη Σοφία Χουβαρδά, για
τη διακόσμηση της αίθουσας και των τραπεζιών του χορού
της ονομαστικής εορτής του Αγίου Νικολάου. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω ακόμη τον Δημήτρη Στακιά και το Γιάννη
Χρυσσομάλλη για την παροχή ασφάλειας στο χορό. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου, Καλλιόπη Αγγελή, Nancy Αναστασιάδη,
Βασίλη Αργυρόπουλο, Σπύρος Αλαφασσό, Σταύρο Κάτσα,
Σούλα Καπετανάκου, Ελένη Στακιά Κωστάκη, Γιάννη
Κορολόγο, Φούλα Μαστροβασίλη, Φίλιππο Φιλίππου,
Μαρία Σεραφή και ο Γιώργο Στακιά για την αφοσίωσή
τους στα καθήκοντά τους και στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Και τέλος, ευχαριστώ τον
Πατέρα Μιχαήλ Λ. Παστρικό για την παροχή πνευματικής
παρηγοριάς στους ηλικιωμένους, τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους εφέτος.
Εύχομαι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος σε όλους και προσεύχομαι
για την υγεία, ευτυχία, αγάπη και ευημερία όλων των
ενοριτών και των ευεργετών μας του Αγίου Νικολάου.
Με αγάπη εν Χριστώ
Δήμος Αναστασιάδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αγίου Νικολάου – Βαλτιμόρη, Μέρυλαντ.
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MARIA FILIPPOU, 6TH - FLORA GIAKOUMAKIS, AIDE
MARIA FILIPPOU, 7TH - SOPHIA ATSIDIS, AIDE
FOULA PARAGIOS, 8TH
PHAEDRA AVGERINOS, 9TH
VASILI PHILIPPOU, 10TH - STELIOS ANASTASIADIS, AIDE

AFTERNOON GREEK SCHOOL
CHAIRMAN OF THE GREEK SCHOOL COMMITTEE &
DIRECTOR OF THE GREEK SCHOOL:
STAMATIA IEROMONAHOS
PRE K & KINDERGARTEN: ELONA MASTORA
FIRST GRADE: IRENE NIOTIS
FIRST & SECOND GRADE:
DESPOINA LARENTZOS HATZAKOU
SUBSTITUTE: ANTONIA TSIATSOULIS
THIRD & FOURTH GRADES: IRENE ANASTASIOU &
YVONNI GALETAKI
FIFTH & SIXTH GRADE:
CHARA RONTOULI BACHER, SUBSTITUTE: PANTELIS PSORAS
ELLINOMATHEIA: LEONIDAS TSATSIOULIS
DANCE TEACHER: ZENOVIA (JENNA) D. STAKIAS
GREEK SCHOOL P.T.A.
DEMITRA STEFANONI, PTA PRESIDENT
PATRICIA O’DRUDY, VICE-PRESIDENT
ALEXANDRA KAROUTSOS, TREASURER
PENNY ALAFASSOS, TREASURER
ALEXANDRA FORAKIS, SECRETARY
BOARD MEMBERS:
STAVROULA SAKELAKIS
SOFIA CHALKIA
CHRISOULA KARANIKOLIS
AGATHI DIAKANTONIS
EMILY SYROPOULOS
EFFIE FILIPIDIS
JESSICA STAMOULIS
MARITSA ANGELOU
JOY
MARIA FILIPPOU
HELLENIC GOLDEN COINS
STACY LIORESIS
ANTONIOS GEORGAKIS
YAL
FOULA PARAGIOS

**Send photos from your September Baptisms and Weddings for
inclusion in our newest section of the Koinonia - Announcements!
Please email to adrienne@kosaridesign.com

IMPORTANT NOTICE:

KOINONIA DEADLINE

Please submit your article(s) to the Koinonia staff by the deadline stated below:

ISSUE MONTH: FEBRUARY 2018
SUBMISSIONS DUE: JANUARY 20th
Please email your article(s) to: msalpeas@stnicholasmd.org
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Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received after the
deadline they will be published in the following month’s issue.
All articles must be proofread and color corrected prior to submission.
Thank you
Ko i n o n i a
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DONATIONS IN MEMORIAM
In memory of Helen Karpathiou Johns
Mr. Anastasios Liacopulos
Ms. Pat Liacopulos
Col. & Mrs. John E. Gavrilis
Mr. & Mrs. Harry Koukides
Mrs. Kriss Cocoros
Mrs. Margaret Kontoyianis
Mrs. Popi Philippou
Ms. Anthie Georgas & Harriet Georgas
Mr. & Mrs. Nicholas Nezis
Fred & Xanthy Toseck
In memory of Sotiris Kosmas
Mrs. Mary Serafis
Mrs. Irene Arvanitis & Nick Filippou
Mr. & Mrs. Steve Trintis
Mrs. Kriss Cocoros
Mrs. Popi Philippou
Ms. Anthie Georgas & Harriet Georgas
Mr. & Mrs. Nicholas Nezis
Mr. Manuel Toutsis
Ms. Irene Eliou & family
Mr. & Mrs. Emmanuel Theoharis
Deanna & Steve Moskos
In memory of Sotiris &
Chrysanthi Kosmas
Mrs. Amalia Bilis
In memory of Anastasia Tsakiris
Mr. & Mrs. Steve Trintis

In memory of Katherine Tagliaburis
Mrs. Fotini Halkias

In memory of George W. Roros
Mr. & Mrs. Emmanuel Theoharis

In memory of Maria Theofanides
Ms. Maria Salpeas
Ms. Sofia Xouris
Mrs. Rosa Cornias
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis & Joanne
Mrs. Popi Philippou
Ms. Anthie Georgas & Harriet Georgas
Mrs. Maria Kalambihis
Mr. & Mrs. Spiros Alafassos
Mr. & Mrs. Nicholas Nezis
Mrs. Barbara Fourtinakis
Mrs. Metaxia Chrissomallis
Mr. & Mrs. Emmanuel Theoharis
Mrs. Anastasia Sarioglou
Vasilis & Maria Nikolaidis

In memory of Emmanuel Pikounis
Mr. & Mrs. George Pikounis
In memory of George P. Stakias
Mr. & Mrs. Pete Stakias
Mr. & Mrs. Steve Zdziera
In memory of Peter Angelos
Katherine G. Panagakos
In memory of Nicholas Agapios
Mr. & Mrs. Ernest & Lillian Eliou
Mrs. Irene Kaputsos & Family
Mr. John Fotiou

In memory of Argyrenia Zervos
Sofoula Frangakis & Family

In memory of Angelou &
George Sfakianoudis
Angela Sfakianoudis

In memory of Michael Angelou
Mrs. Popi Philippou

In memory of Moskos Kaputsos
Mrs. Irene Kaputsos

In memory of George M. Cornias
Mr. Nick Argetakis
Mr. & Mrs. George Pikounis
Mr. & Mrs. Emmanuel Theoharis

PAN-HELLENIC NEWS

SUNDAY SCHOOL

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ (PAN-HELLENIC)
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

Thank you for bringing your children to Sunday School.
We have missed many students in the last few weeks.
We know that parents are busy with the holidays, sports,
and other things, but nothing can replace the feeling we
get when we are in church on Sundays. We can not wait
to see you all in the coming Sundays.
Below is a schedule of upcoming dates:

Ο Χορευτικός Όμιλος ΠΑΝ-ΧΕΛΛΝΙΚ αρχίζει τα μαθήματα
χορού για τρίτη (3) συνεχή χρονιά. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε
Πέμπτη στς 7:00 μ.μ. στη Κοινοτική Αίθουσα του Αγίου Νικολάου.
Δεχόμαστε εγγραφές νέων μελών την ώρα των μαθημάτων ή
μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 443-845-8903 και να μιλήσετε με
την κ. Αναστασία (Στάσα) Χατζηευθυμίου-Λουκάκη. Δασκάλα του
ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ είναι η κ. Έφη Καράμπελα. Προτρέπουμε και
ενθαρρύνουμε όσες και όσοι αγαπούν το Χορό να ενταχθούν στο
γκρουπ του ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ.
Όλα τα μέλη του ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ θα χαρούμε να καλωσορίσουμε
και να εντάξομε στη παρέα μας νέα μέλη για την χρονιά 2017-2018.
Με εκτίμηση
Από τον Χορευτικό Όμιλο του Αγίου Νικολάου
ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ
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January 7- Back to Sunday School
February 25- Sunday of OrthodoxyProcession of Icons in church
March 10- Oratorical Festival
March 11- Sunday School
Spaghetti Luncheon
Thank you,
Sunday School Staff
JANUARY 2018

SPECIAL THANK YOU/ ENA ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

O

n behalf of the Parish
Council, Fr. Michael, and
the Church Staff, we would
like to thank all of our wonderful Parishioners who participated and offered their
Time, Talents and Treasures
throughout the Christmas
Holiday and throughout the
whole year. The attendance
in Church during the whole
year was overwhelming.
Many thanks to our Chanters,
our beautiful Choir members, and our Acolytes, for
making our services so spiritual. Special thanks to our
Parishioners, who donated
towards the Christmas Card
program, and the Poinsettias
and Flower arrangements
which made our St. Nicholas
Church so beautiful during
the Christmas services. We
would like to thank all our Parishioners, and family members, who throughout the
whole year supported all our
events and programs. Those
who offered their generous
gifts and contributions to
the Church. For all the donations that were made by our
wonderful parishioners, we
thank you from the bottom
of our hearts. This is what it’s
all about, sharing and loving each other in a family
environment that we shared
throughout the whole year
together.
We would like to especially
thank the following groups
and organizations of our
Church that played major
roles in the success of our
Liturgical and Community
events throughout of 2017:
• Our 2017 Stewards who
gave their personal contributions through the Stewardship program bringing in
$205,000.
• The families who sponsored Memorial and Artoklasia services and allowing us
to pray for the repose of the
souls of our departed brothers and sisters, and also to
pray for the welfare and well
being of our parishioners.
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• The Ladies Philoptochos
Society for hosting the Metropolis Christmas Lent Holy
Unction reception, the Saint
Nicholas Vesper Reception,
and Name Day Reception.
• All of the parishioners who
brought their personal offerings to the Altar throughout
the entire year.
• Our Sunday School Teachers and Staff, our Greek
School Teachers and Staff ,
and our Teachers and Staff
of the Bilingual Day Care
Center for their devotion
and dedication to the children of our Community.
• Our Plateia Staff for their
hard work and dedication
which brought much success
to the Greek Town Square
and Event Center this year.
• The Officers and Members
of our Parish Council who
through their hard work and
dedication gave us a year to
remember.
• The members of our
Church organizations Ladies
Philoptochos Society, our
St. Nicholas “Diamonds”, our
Goyan’s, the members of our
Greek School P.T.A, the Stewardship Committee, the Election Committee,and the Audit Committee, who through
their collective hard work
and dedication instilled in
all of us the example, that by
working together as a family we can accomplish great
things in our Parish.
In a little while we will be entering a New Year 2018, and
we hope and pray that this
New year once again brings
us closer together as a family and also brings to us more
challenging experiences.
May our Incarnated Lord
continue to bestow to you
and yours blessings of good
health and prosperity for everyone.
HAPPY NEW YEAR 2018 !!!!

Θ

α θέλαμε να επωφεληθούμε
αυτής της ευκαιρίας για να
ευχαριστήσουμε εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Πατέρα Μιχαήλ, το Προσωπικό
της Εκκλησίας, όλους τους
υπέροχους ενορίτες μας, που
συμμετείχαν και πρόσφεραν τον
Χρόνο τους , τις Επιδεξιότητές
τους και τα Χρήματά τους καθ
‘όλη τη διάρκεια των εορτών
των Χριστουγέννων αλλά και
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η συμμετοχή στην Εκκλησία
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
έτους ήταν συντριπτική. Πολλές
ευχαριστίες
στους
ψάλτες
μας, τα θαυμάσια
μέλη της
Χορωδίας μας, τους συνεργάτες
μας
που
συνέβαλαν
στις
Ακολουθιες μας και τις έκαναν
τόσο πνευματικές. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στους ενορίτες μας
εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν
στο πρόγραμμα της Κοινοτικής
Κάρτας των Χριστουγέννων,
και στις γλάστρες με τις
Αλεξανδριανές
που στόλισαν
την Εκκλησία μας του Αγίου
Νικολάου τόσο όμορφα κατά
τη διάρκεια των Ακολουθιών
των Χριστουγέννων. Θα θέλαμε
επίσης
να
ευχαριστήσουμε
όλους τους Ενορίτες μας,
και τα μέλη της οικογένειάς
τους , οι οποίοι καθ ‘όλη τη
διάρκεια του έτους υποστήριξαν
όλες τις εκδηλώσεις και τα
προγράμματά μας. Εκείνους που
προσέφεραν τις γενναιόδωρες
δωρεές
τους και εισφορές
τους στην Εκκλησία. Για όλες
τις δωρεές που έγιναν από τους
υπέροχους ενορίτες μας τους
ευχαριστούμε από το βάθος
της καρδιάς μας. Αυτό είναι το
ζήτημα, να μοιραζόμαστε και να
αγαπάμε ο ένας τον άλλο σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον που
μοιραζόμαστε μαζί όλο το χρόνο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
ιδιαίτερα τους Ὁικονόμους μας῾
του2017, οι οποίοι έδωσαν
την προσωπική τους συμβολή
μέσω του προγράμματος της
Εθελοντικής Προσφοράς, που
ανήλθε στο ποσόν των
$ 205,000. Προς όλες εκείνες
τις οικογένειες που τέλεσαν
μνημόσυνα και Αρτοκλασίες,
τους είμαστε τόσο ευγνώμονες
που μας έδωσαν ην ευκαρία
να προσευχόμαστε για την
ανάπαυση των ψυχών των
αδελφών μας και επίσης να
προσευχόμαστε υπέρ υγείας και
ευημερίας των ενοριτών μας. Θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε
ακόμη τις Κυρίες της Φιλοπτώχου

!
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Αδελφότητας για τη δεξίωση
που παρέθεσαν μετά τον
Εσπερινό της εορτής του Αγίου
Νικολάου αλλά και την Ημέρα
της εορτής του Αγίου Νικολάου
μετά την Θεία Λειτουργία. Ποτέ
δεν μπορούμε να ξεχάσουμε
όλους τους ενορίτες που έφεραν
τις προσωπικές τους προσφορές
στο Ιερό καθ ‘όλη τη διάρκεια
του έτους. Ο καθένας έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία
των Λειτουργιών μας κατά το
2017. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
το Διδακτικό Προσωπικό του
Κατηχητικού μας Σχολείου για
την αφοσίωση τους στα παιδιά
του Κατηχητικού. Ευχαριστούμε
το Διδακτικό Προσωπικό του
Ελληνικού Σχολείου για την
αφοσίωση τους. Θα θέλαμε
επίσης
να
ευχαριστήσουμε
το προσωπικό της Πλατείας
για τη σκληρή δουλειά και την
αφοσίωση, που έφεραν εφέτος
μεγάλη επιτυχία στην Πλατεία
της Ελληνικής Παροικίας και στο
Κέντρο Εκδηλώσεων. Ακόμη
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
το διδακτικό προσωπικό
και
το προσωπικό του Δίγλωσσου
Κέντρου Εκπαίδευσης παιδιών
Προσχολικής
Ηλικίας
και
ημερήσιας φροντίδας για την
αφοσίωσή τους στα παιδιά
της
Κοινότητάς
μας.
Θα
θέλαμε να εκφράσουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ προς τους
Αξιωματούχους και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, που με
τη σκληρή εργασία τους και τη
αφοσίωσή τους μας έδωσαν μια
χρονιά που θα τη θυμόμαστε.
Ευχαριστούμε τις Κυρίες της
Φιλοπτώχου, τα ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ του
Αγίου Νικολάου, τη Νεολαία μας,
τα μέλη του Συλλόγου Γονέων
και Δασκάλων του Ελληνικού
μας Σχολείου, την Επιροπή
της Εθελοντικής Προσφοράς,
την Εφορευτική Επιτροπή, την
Εξελεκτική Επιτροπή, οι οποίοι
μέσα από τις συλλογική σκληρή
δουλειά και την αφοσίωσή τους
ενέπνευσαν σε όλους μας το
παράδειγμα, ότι δουλεύοντας
μαζί σαν οικογένεια μπορούμε να
πετύχουμε σπουδαία πράγματα
στην Κοινότητά μας. Σε λίγο θα
υποδεχθούμε το νέο έτος 2018,
ελπίζουμε και προσευχόμαστε
ότι αυτό το νέο έτος θα μας
φέρει για άλλη μια φορά πιο
κοντά σαν οικογένεια και θα μας
φέρει επίσης πιο μεγάλες και
δύσκολες εμπειρίες. Ευχόμαστε
ο Ενσαρκωμένος Κύριός μας
συνεχίσει να χαρίζει σε όλους
εσάς και στους δικούς σας καλή
υγεία και ευημερία.
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2018 !!!!
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HOLY EPIPHANY - SATURDAY, JANUARY 6TH

Epiphany of our Lord

Courtesy of the Greek Orthodox Archdiocese of America
www.goarch.org
The Scriptures tell us that Jesus
came from Galilee to John at the
Jordan to be baptized by him.
Initially, John would not do this,
saying that Jesus should baptize
him. Jesus said to John, “Let it be
so now; for it is proper for us in
this way to fulfill all righteousness
(3:15). John consented and
baptized Jesus.
When Jesus came up from
the water, the heavens opened
suddenly, and the Holy Spirit
descended upon Him. The Bible
records that the Spirit descended
like a dove and alighted on him.
When this happened, a voice
came from heaven and said, “This
is my Son, the Beloved, with
whom I am well pleased.” This
was the voice of God the Father.

Introduction

The Feast of the Holy Theophany (Epiphany)
of our Lord God and Savior Jesus Christ is
celebrated each year on January 6. The Feast
commemorates the Baptism of Christ and
the divine revelation of the Holy Trinity. At
the Baptism of Christ, all three Persons of the
Holy Trinity—Father, Son, and Holy Spirit—
were made manifest. Thus, the name of the
Feast is Epiphany, meaning manifestation, or
Theophany, meaning manifestation of God.

Biblical Story

The story of the Nativity of Christ is The
Biblical story of the Baptism of Christ is
recorded in all four of the Gospels: Matthew
3, Mark 1:1-9, Luke 3:21-22, and John 1:3134.
John the Baptist, the cousin of Jesus and the
one chosen by God to proclaim His coming,
was preaching in the wilderness and was
baptizing all who would respond to his
message calling for repentance. As he was
doing this, John was directing the people
toward the one who would baptize them
with the Holy Spirit (Matthew 3:11).
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Christ’s baptism in the Jordan
was “theophany,” a manifestation
of God to the world, because it
was the beginning of our Lord’s
public ministry. It was also a
“theophany” in that the world
was granted a revelation of the
Holy Trinity. All three Persons were made
manifest together: the Father testified from
on high to the divine Sonship of Jesus; the
Son received His Father’s testimony; and
the Spirit was seen in the form of a dove,
descending from the Father and resting
upon the Son.
The theme of “manifestation” or “revelation”
is also expressed in Scripture with the
symbolism of light. In the hymn of the
Feast we sing, “Christ has appeared and
enlightened the world.” Thus, January 6 is
also known as the Feast of Lights. The Church
celebrates on this day the illumination of the
world by the light of Christ.

Icon of the Feast

The Icon of the Feast of Theophany tells the
story from the Gospels in images and color.
On the left side of the icon we see John the
Baptist who is dressed in camel’s hair and
has the appearance of one who lives in the
wilderness. His arms are outstretched,
showing an attitude of prayer and reverence,
but also directing others to Christ. With his
right hand he is conducting the baptism.

In the center of the icon is Christ being
baptized in the Jordan. He is standing in the
water wearing a waistcloth, and with His
right hand He is blessing the waters of the
Jordan. Above His head is the Holy Spirit
descending as a dove upon Him. At the top
of the icon, a semicircle depicts the opening
of the Heavens and the voice of the Father.
On the right side of the icon angels are
shown with their heads bowed in reverence
to Christ. They are prepared to receive Him
as He comes out of the water.

The Orthodox Celebration of the
Feast of Epiphany

The celebration of this Feast of our Lord
begins on January 5, a day known as the
Forefeast of Theophany. Depending on the
day of the week, this could be an evening
service with Vespers followed by the
Liturgy of Saint Basil or a morning service
with Matins and the Liturgy of Saint John
Chrysostom. Following the service on
January 5, the service of the Blessing of the
Waters is conducted. Prior to the evening or
morning service the Royal Hours with the
Typika are said.
On January 6, the day of the Feast, the
Divine Liturgy of Saint John Chrysostom is
conducted preceded by Matins and followed
by the second Blessing of the Waters.
The Blessing of the Waters is conducted in the
church; however in many places throughout
the world services are conducted near
open bodies of water. As a sign of blessing
as Christ blessed the Jordan, holy water is
poured into the body of water. An associated
tradition has been the tossing of a cross into
the water to be retrieved by divers.
The holy water from the church is given to
the faithful to consume and to use in blessing
their homes. In the weeks following the
Feast, clergy visit the homes of parishioners
and conduct a service of blessing using the
holy water that was blessed on the Feast of
Theophany.
Scripture readings for the Feast are the
following: At the Vespers/Divine Liturgy on
January 5: 1 Corinthians 9:19-27; Luke 3:118. At the Divine Liturgy on January 6: Titus
2:11-14, 3:4-7; Matthew 3:13-17.
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STEWARDSHIP NEWS/ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

W

e are counting down the days of 2017
and tomorrow we will be celebrating the
New Year 2018.
How does time fly? Since we are entering the
New Year we would like to remind everyone
in the Parish of their financial responsibilities.
The Stewardship Committee sent out to all the
homes the new Pledge Cards for the 2018 year.
Please read it at your convenience, fill it out and
send it back with your generous contribution.
Now remember your contribution is not for one
day, but your donation and free will offering is
for the whole year. If you are a college student
we understand the situation that you’re in but
we still would like you to fill out the pledge
card even though we are not asking for any
monetary donation. It’s great that our children
are getting a higher level of education and we
respect and honor that, but we also would like
to send our college students all the mailings
that go out every year. This is an opportunity
for our students to know what is happening in
their own parish. It’s time to get serious when
we talk about church finances. We are not
supported by any Government, we receive the
support from our “Stewards”. We are trying our
best to meet the financial challenges for every
year that passes and begins. We need the help
of everyone in the Community to step up to
the plate and realize that your donation helps
supports and keeps the doors open of the
Church. We keep saying this every year to our
parishioners to help, and for them to realize
that their contribution is very special because it
goes to a worthy place. Without your help and
your financial assistance we cannot reach our
goals, nor can we be successful in our future
challenges. We all know what it takes to run the
Church efficiently. We understand that we have
an elderly parish, but we also have a vibrant
and young parish. People think our parish is
old but really it is very young. We have a lot of
young people Single and Married, that have not
stepped up to the plate to help the finances of
the Church. We have young Married Couples
who have not filled out a Pledge card since
they were married years ago. This is something
that we need to take care of immediately if we
want to grow and be financially and spiritually
successful. That is not the way to support your
church. We need to have better communication
with our young people so they realize and
understand the true needs of the church. The
U.P.R. states that a Pledge Card must be filled
out every year in order to verify that we are
members of the church. By filling out a Pledge
Card solidifies that you love your church and
that you care for the progress of your church.
The members of the Parish Council can
only do certain things to establish an open
communication with our parishioners, but the
rest of the responsibilities has to come from
the members and Stewards of the Parish. It is
not right that others take on the burden, we all
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have to dig in our pockets just like our Father’s,
Mother’s, Grandparents, and our Ancestors
did to keep our Orthodox Faith alive. We take
this opportunity to CHALLENGE ALL THOSE
WHO HAVE NOT SUPPORTED THEIR
CHURCH FOR YEARS TO COME BACK
AND START FRESH. We can only do this as a
United Family. We can’t do this separately. Let’s
make this New Year an example for everyone
to follow. Happy New Year.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μετράμε αντίστροφα τις ημέρες του 2017
και αύριο θα γιορτάσουμε το νέο έτος 2018.
Πώς περνάει ο χρόνος; Με την είσοδό μας
στη νέα χρονιά θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε
σε όλους τους ενορίτες μας τις οικονομικές
ευθύνες τους. Η Επιτροπή της Εθελοντικής
Προσφοράς ταχυδρόμισε σε όλα τα σπίτια
τη νέα Κάρτα Εθελοντιής Προσφοράς για το
έτος 2018. Παρακαλούμε μελετήστε τη με την
ησυχία σας, συμπληρώστε τη και επιστρέψτε
τη με τη γενναιόδωρη συνεισφορά σας. Να
θυμάστε η συμβολή σας δεν είναι για μία ημέρα,
αλλά είναι δωρεά, είναι προσφορά ελεύθερης
βούλησης, για ολόκληρο το έτος. Εάν είστε
φοιτητής πανεπιστημίου καταλαβαίνουμε την
κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, αλλά θα
θέλαμε ακόμα να συμπληρώσετε την Κάρτα
Υπόσχεσης, παρόλο που δεν ζητάμε χρηματική
δωρεά. Είναι πολύ σημαντικό που τα παιδιά μας
αποκτούν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
το σεβόμαστε και το τιμούμε, αλλά θα θέλαμε
επίσης να στείλουμε στους φοιτητές μας όλα
τα νέα τηε Κοινότητας που ταχυδρομούμε
κάθε χρόνο. Είναι μια ευκαιρία για τους
μαθητές μας να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην
Κοινότητά τους. Είναι ώρα να σοβαρευτούμε,
όταν μιλάμε για τα οικονομικά της Εκκλησίας.
Δεν υποστηριζόμαστε οικονομικά από
καμμία κυβέρνηση,
η υποστήριξη μας
προέρχεται μόνο από τους “Οικονόμους”
μας. Προσπαθούμε να καταβάλουμε κάθε

προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις
οικονομικές προκλήσεις του κάθε έτους
που περνάει και αρχίζει. Χρειαζόμαστε την
βοήθεια όλων στην Κοινότητα να εντείνουν
την προσοχή τους και να συνειδητοποιήσουν
ότι η δωρεά τους βοηθά και υποστηρίζει
να κρατούνται οι πόρτες της Εκκλησίας
ανοιχτές. Το επαναλαμβάνοουμε αυτό κάθε
χρόνο στους ενορίτες μας, να βοηθήσουν
και να συνειδητοποιήσουν ότι η συμβολή
τους είναι πολύ ξεχωριστή γιατί βοηθά ένα
αξιόλογο μέρος. Χωρίς τη βοήθειά τους και
την οικονομική τους βοήθεια δεν μπορούμε να
επιτύχουμε τους στόχους μας, ούτε μπορούμε
να έχουμε επιτυχίες στις μελλοντικές μας
προκλήσεις. Όλοι γνωρίζουμε τι χρειάζεται για
να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Εκκλησία.
Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια παλιά Ενορία,
αλλά έχουμε επίσης μια ζωντανή και νέα
ενορία. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ενορία
μας είναι παλιά, αλλά πραγματικά είναι πολύ
νέα. Έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους
ελεύθερους και παντρεμένος, που δεν έχουν
ενταθεί να βοηθήσουν και να συμβάλουν
στα οικονομικά της Εκκλησίας. Έχουμε
νεαρά παντρεμένα ζευγάρια που δεν έχουν
συμπληρώσει κάρτα υπόσχεσης από τότε
που παντρεύτηκαν χρόνια πριν. Αυτό είναι
κάτι που πρέπει να φροντίσουμε αμέσως αν
θέλουμε να μεγαλώσουμε και να επιτύχουμε
οικονομικά και πνευματικά. Αυτός δεν είναι
τρόπος υποστήριξης της εκκλησία σας. Πρέπει
να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους
νέους μας, ώστε να συνειδητοποιήσουν και
να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες
της εκκλησίας. Οι Ομοιόμορφοι Κανονισμοί
των Κοινοτήτων δηλώνουν ότι κάθε χρόνο
πρέπει να συμπληρώνουμε την κάρτα της
εθελοντικής προσφοράς, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί ότι είμαστε μέλη της εκκλησίας.
Συμπληρώνοντας την
κάρτα υπόσχεσης
εδραιώνετε ότι αγαπάμε την εκκλησία μας
και ότι φροντίζουμε για την πρόοδο της. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να κάνουν μόνο ορισμένα πράγματα για να
δημιουργήσουν μια ανοιχτή επικοινωνία με
τους ενορίτες μας, αλλά το υπόλοιπο των
ευθυνών πρέπει να προέρχεται από τα μέλη
και τους οικονόμους της εκκλησίας. Δεν
είναι σωστό οι άλλοι να επωμίζονταια το
βάρος, όλοι πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι
στις τσέπες μας όπως ακριβώς έκαναν και οι
Πατέρες μας, οι Μητέρες μας, οι Παππούδες
μας και οι Προπάτορές μας για να κρατήσουμε
ζωντανή την Ορθόδοξη Πίστη μας. Παίρνουμε
αυτή την ευκαιρία για να προκαλέσουμε όλους
εκείνους που δεν υποστήριξαν την εκκλησία
τους οικονοομικά για χρόνια να επιστρέψουν
ΠΙΣΩ και να κάνουν μια νέα αρχή. Μπορούμε
να το κάνουμε αυτό μόνο σαν μια ενωμένη
οικογένεια. Δεν μπορούμε να γίνει από τον
καθένα ξεχωριστά. Ας γίνει αυτό το νέο έτος
παράδειγμα προς μίμηση να το ακολουθήσουν
όλοι. Ευτυχισμένο το νέο έτος.
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PHILOPTOCHOS NEWS / ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

W

ishing everyone a very Blessed New Year filled with Health,
Happiness and Love in your homes.

On Sunday your generous donations of toys and gift cards filled
December 3rd at the Mountain Branch Country Club we hosted a
Christmas Bunch to support the John’s Hopkins Children Station and
Philoptochos Philanthropic Missions. The attendance and the ve the
room with warmth, love and the true magic of Christmas! We would
like to thank Mrs. Kyra Georgas for all her help and everyone who
contributed in making it a great success!

Ε

υχόμαστε σε όλους σας ευλογημένο το νέο έτος, γεμάτο υγεία, ευτυχία
και αγάπη στις οικογένειές σας.

Την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, όταν φιλοξενήσαμε το Χριστουγεννιάτικο
Πάρτυ μας στο Mountain Branch Country Club προσφέρθηκαν γενναιόδωρa
δωρεές παιχνιδιών και δωροκαρτών για να υποστηρίξουμε το John’s Hopkins
Children Station και τις φιλανθρωπικές αποστολές της Φιλοπτώχου. Η
παρουσία σας γέμισε την αίθουσα με τη ζεστασιά, την αγάπη και την
αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
κ. Κάϊρα Γεωργά για όλη της τη βοήθεια και όλους όσοι συνέβαλαν στην
επιτυχία τoυ.

December 5th and 6th we celebrated
our communities Patron Saint Nicholas
by hosting the reception and coffee
hour. Thank you to all the families of
the community who helped by bringing
in desserts or making a donation, it was
greatly appreciated.

Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου εορτάσαμε την
εορτή του Προστάτου Αγίου της Κοινότητάς
μας Αγίου Νικολάου, και η Φιλόπτωχος
δεξιώθηκε την ώρα του καφέ προς όλους
τους παρισταμένους. Ευχαριστούμε όλες τις
οικογένειες της Κοινότητας που βοήθησαν, με
την προσφορά επιδόρπιων και γλυκισμάτων ή
δωρεών, η πράξη τους εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

On Sunday, January 7th a special tray
will be passed to benefit Saint Basils
Academy. After church we will have the
Annual Vasilopita Cutting. Thank you
to the family of Mr. and Mrs.Pantelis
and Despina Kostalas for their donation
of all the Valsilopites. We ask that all
organization be represented to receive the
blessing.

όφελος της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου.
Μετά την Εκκλησία θα έχουμε την Ετήσια Κοπή
της πατροπαράδοτης Βασιλόπιτας. Οφείλουμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ ῾στην οικογένειά του κ.
Παντελή και Δέσποινας Κωστάλα για τη δωρεά
όλων των Βαλσιλοπιτών. Παρακαλούμε όλες
τις οργανώσεις να εκπροσωπούνται για να
λάβουν την ευλογία.

In the past Diagoras and Philoptocos has
worked together when their was a need
to assist a family with medical expenses
by sponsoring an Agape Luncheon. It
has come to our attention that once again
we must come together to aid a family during their time of need. So
once again we hope the community will open their hearts, show their
love and join us in helping this family as we host the Agape Luncheon
on Sunday, January 7th. Donation $20.00 for adults and $10.00 for
children 12 and under. The lunch will be available to eat in or takeout! If
you are interested in making a donation please make checks payable to
Saint Nicholas Philoptochos memo “Agape”. All funds collected will
go directly towards the hospital statement. On behalf of Philoptochos
we would like to thank you for your support and especially Diagoras
for theIr help and support!

Στο παρελθόν ο Διαγόρας και η Φιλόπτωχος
συνεργάστηκαν όταν υπήρχε ανάγκη να
βοηθήσουν κάποια οικογένεια με ιατρικά
έξοδα,
χορηγώντας το γεύμα ΑΓΑΠΗΣ.
Έχει φθάσει στην αντίληψή μας ότι για άλλη
μια φορά πρέπει να συνεργαστούμε και να
βοηθήσουμε μια οικογένεια που έχει ανάγκη.
Ελπίζουμε ότι η Κοινότητα θα ανοίξει και πάλι την καρδιά της, θα δείξει
την αγάπη της και θα μας στηρίξει να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια,
καθώς θα παραθέσουμε το γεύμα ΑΓΑΠΗΣ, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.
Δωρεά $ 20.00 για ενήλικες και $ 10.00 για παιδιά 12 και κάτω. Θα μπορείτε
να απολαύσετε το γεύμα σας στη Κοινοτική αίθουσα ή να το πάρετε μαζί
σας στο σπίτι. Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε κάποια δωρεά παρακαλούμε να
γράψετε τις επιταγές σας πληρωτέες στο Saint Nicholas Philoptochos και
με σημείωση (memo) “Agape”. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν
θα πάνε κατευθείαν προς το λογαριασμό του νοσοκομείου. Εκ μέρους της
Φιλοπτώχου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας και
ειδικά το ΔΙΑΓΟΡΑ για την βοήθεια και υποστήριξή του!

Tuesday, January 9th our Philoptochos will host dinner for the families
of the Ronald McDonald House on W. Lexington Street. Monday,
January 22 we will host a Winter Night Out. Details to be announced.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου θα ετοιμάσεουμε δείπνο για τις οικογένειες του Ronald
McDonald House επί της οδού W. Lexington Street. Την Δευτέρα. 22
Ιανουαρίου θα έχουμε την Βραδυά εξόδου μας για το Χειμώνα. Λεπτομέρεις
έπονται.

Join us on Monday, January 8th, for our next General Meeting as we
cut our Vasilopita and share in fellowship!

Σας περιμένουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας την Δευτέρα, 8
Ιανουαρίου, που θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα της Φιλοπτώχου, θα χαρούμε
την συντροφιά σας.

DONATIONS:
In memory of George Rossis, Maria and Anastasios Saliaris
and loved ones:
Anonymous

ΔΩΡΕΕΣ
Εις μνήμη του Γεωργίου Ρώσση της Μαρίας και Αναστασίου Σάλιαρη, και
άλλων προσφιλών συγγενών:
Ανώνυμος

Food Account:
Mary Serafis
Anonymous

Προς τον Λογαριασμό Τροφίμων:
Κα. Μαίρη Σεράφη
Ανώνυμος

We also had a very generous anonymous donation in memory of their
parents for our needy account. We thank the family and May their
parents memory be eternal!

Ἐχουμε επίσης λάβει δωρεές από οικογένειες ανώνυμες῾ εις μνήμη των
γονέων τους, για το λογαρισμό των Απόρων. Ευχαριστούμε τις οικογένειες
αυτές και ευχόμαστε όπως η μνήνη των γονέων τους να είναι αιωνία.
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EVENTS/NOTICES

2018 Vasilopita Celebration

His Eminence,
Metropolitan Evangelos of New Jersey
Cordially invites the Reverend Clergy
and their families to the Metropolis Headquarters to celebrate the New
Year with the Cutting of the Vasilopita
on
Saturday, January 6, 2018, 6:00pm
Please join us on this beautiful evening so that as one Orthodox Christian
Family we may share the joy of the presence of our Lord in our midst
praying for a blessed and
HAPPY NEW YEAR 2018!!!
Kindly RSVP by December 30th, 2017 at specialevents@nj.goarch.org

Parking
Permit
2018
THE 2018 PARKING PERMITS
ARE NOW AVAILABLE!
YOU MUST TURN IN YOUR STEWARDSHIP
CARD IN ORDER
TO RECEIVE ONE.
PERMITS WILL NOT BE MAILED THIS YEAR
- THEY WILL ONLY BE AVAILABLE FOR PICK
UP IN THE CHURCH OFFICE.
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RHODIAN SOCIETY - BREAKFAST WITH SANTA

The Rhodian Society
had a wonderful
turnout at their annual
Breakfast with Santa.
Children enjoyed crafts,
facepainting, breakfast,
lunch, and a visit from
SANTA!!
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EARLY EDUCATION CENTER NEWS

St. Nicholas
Bilingual
Early Education
Center
SAINT NICHOLAS BIINGUAL EARLY EDUCATION ENTER
The Saint Nicholas Bilingual Early Education Center provides a safe, nurturing, home away from home
learning center. We currently have been open since the middle of April. We started off with 5 children and
now we have 22 children enrolled into our program. We accept children from 6 weeks till 5 years of age. We
currently only have preschool spots available. If you have any other question please feel free to contact the
director Sophia Moshonisiotis at 410-633-5020 extension 4.
ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΗΛΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
To Δίγλωσσo Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης του Αγίου Νικολάου παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα
σπίτι μακριά από το απιτι, ένα σπίτι μάθησης. Ανοίξαμε τις πόρτες μας στα μέσα Απριλίου. Ξεκινήσαμε με
5 παιδιά και τώρα έχουμε 22 παιδιά εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα μας. Δεχόμαστε παιδιά από 6 εβδομάδων
μέχρι 5 ετών. Αυτή τη στιγμή υπαρχουν θέσεις μόνο για παιδιά προσχολικης ηλικίας. Αν έχετε οποιαδήποτε
ερώτηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη Σοφία Μοσχονισιώτη στο τηλέφωνο
410-633-5020 επέκταση 4.
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2017 STEWARDSHIP PLEDGES - Balance +$2,766.00
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2017 STEWARDSHIP PLEDGES - Balance +$2,766.00

2018 PLEDGES-$85,225.00 / Payments-$48,345.00 / Balance-$36,880.00
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LITURGICAL PROGRAM - JANUARY 2018
Happy New Year to Everyone. May it be blessed with abundant health and prosperity.
Monday, January 1

New Years Day The Circumcision of our Lord and Savior Jesus Christ
Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 9:30 am
Feast Day of St Basil the Great

Friday, January 5

Eve of Epiphany: Orthros 8:45 am. / Divine Liturgy 9:30 (Strict Fast)
Blessing of the Waters
Holy Epiphany Day: Orthros: 8:45 am / Divine Liturgy 9:30 am
Blessing of the Great Waters

Saturday, January 6

Sunday, January 7

Synaxis of St. John the Baptist: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 10:00 am

Sunday, January 14

Sunday after Epiphany: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 10:00 am

Wednesday, January 17

St. Anthony the Great: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 9:30 am

Sunday, January 21

15th Sunday of Luke: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 10:00 am

Sunday, January 28

Sunday of the Publican & Pharisee: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 10:00
THE TRIODION BEGINS - FAST FREE WEEK

Tuesday, January 30

The Three Hierarchs: Orthros 8:45 am / Divine Liturgy 9:30 am

On Saturday January 6, we celebrate the Holy Epiphany of our Lord
and Savior Jesus Christ. This is a Major Feast Day of the Church. We
must make an effort to come to church on this day to worship and
glorify our Lord. Blessing of the Great Waters will take place near
the end of the Divine Liturgy.

Holy Epiphany of our Lord
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CALENDAR OF EVENTS
Sunday, January 7th: The Cutting of the Community Vasilopita immediately after the Divine Liturgy
Sunday, January 7th: Agape Luncheon Sponsored by the Ladies Philoptochos and the Rhodian Society
Monday, January 8th: The Ladies Philoptochos Monthly General Meeting starting at 7 p.m.
Monday, January 8th: GOYA Monthly General Meeting at the Greektown Square & Event Center starting at 6:30 p.m.
Tuesday, January 9th: Diamond’s Monthly Meeting at 1 p.m. and Parish Council Monthly Meeting at 7 p.m.
Wednesday, January 10th: Bible Study with Father Michael at 6 p.m.
Friday- Sunday, January 12th-14th: Hellenic Dance Festival of Metropolis of New Jersey held in Annapolis, MD
Saturday, January 13th: The Diamonds Annual Christmas and New Year’s Celebration
Sunday, January 14th: GOYA Ski Trip - Tentative
Monday, January 15h: Greek School Closed in observance for National Martin Luther King Holiday
Saturday-Sunday, January 20th-21st: GOYA Away Basketball Tournament - Tentative
Saturday, January 20th: The Ladies Panchian Society Monthly Meeting at 1 p.m.
Wednesday, January 24th: Bible Study with Father Michael at 6 p.m.
Sunday, January 28th: Greek School Three Hierarchical Celebration immediately after the Divine Liturgy
					UPCOMING EVENTS - February
Friday, February 9th: The Rhodian Society’s Bull, Shrimp and Oyster Roast in support of their
scholarship program at 7 p.m.
Saturday, February 10th: The Ladies Panchian Society’s Apokriatiko Glendi Dance at 7 p.m.
Sunday, February 11th: GOYA Executive Board Meeting immediately after the Divine Liturgy
Monday, February 12th: GOYA Monthly Meeting at 6:30 p.m.
Tuesday, February 13th: The Diamonds Monthly Meeting at 1 p.m. and the Parish Council Monthly Meeting at 7 p.m.
Saturday, February 17th-Sunday, February 18th: GOYA Away Basketball Game Tournament in Wilmington, DE
Saturday, February 17th: Apokriatiko Glendi Dance to benefit the mission of the Ladies Philoptochos
at Jimmy’s Famous Seafood Restaurant
Saturday, February 24th: GOYA to visit local nursing home
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