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Message from FR. MICHAEL L. PASTRIKOS, PROTOPRESBYTER

Most of the time we use the 
excuse that we are weak 
in our faith, and we are 
worthless and not worthy 
to attain a Christian life in 
this world that we live in. 
So, we allow this excuse to 
give us the opportunity to 
lead a sinful and immoral 
life. Is this what we really 
want - the desire to fulfi ll 
our sinful habits and 
ways? Is it because we feel 
worthless and not able to 
do something great because 

we have too many failures, problems, and struggles? Have 
we ever doubted our true potential and believed that we will 
never amount to anything good?

Let’s not put ourselves down by using these types of 
excuses in life. All of us have weaknesses. We all have our 
emotional, spiritual, fi nancial, physical handicaps, sorrows 
and misfortunes. These things happen for a reason. But that 
doesn’t mean that God doesn’t love us. It doesn’t mean 
that we are not useful to Him. In fact, God uses the weak, 
imperfect, broken hearted, and struggling to make us into 
people who can do great things!

 If we look back into the history of the Church, we fi nd that 
God used many people in the Old and New Testaments such 
as Moses, Noah, and Abraham in the Old Testament and the 
12 Disciples and Paul in the New. So do we think for one 
minute that these people who God chose didn’t have their 
own handicaps? Do we think they were perfect?  I’m sorry 
to say far from it! That is why God chose them because 
they were not perfect. They were simple men, and who had 
many weaknesses and problems in their lives. The point of 
the Christian life is not what can we do for God, but rather 
what God can do in and through me. It does not matter how 
weak or limited or imperfect we are, what matters is who is 
using us, who is guiding us, and who is empowering us. God 

will use us not because we can make ourselves great, but 
because God can make us great. If we take the great men of 
the Bible, they were not great! God made them great! And 
God can do the same for all of us. He can make us great 
also, if we follow His commandments and His footsteps.
The Apostles, the chosen ones of the Lord, were all simple 
men with nothing special about them before Jesus called 
them. They were people like you and I. They had fears, 
concerns, misunderstandings, and all the rest that we 
humans share and go through in life. Many people today 
think that they have to get their lives right before God 
would love them or use them. Many believe that God is 
only looking for special people to do His work on earth. 
This is not true. If God wants to use you-He will make you 
a special person. God is not waiting for you to change so 
that He can use you, but rather you change as a result of 
God using you. The disciples were ordinary people and yes, 
Jesus called ordinary people to do extraordinary things.
 
How many of you remember the Miracle of the Feeding of 
the Five Thousand men in the Gospel of Matthew. Do you 
know how that came to be? In the huge crowd there was a 
little boy standing there with 5 loaves of barley bread and 
2 fi sh. Andrew, the fi rst called of the Apostles, saw the boy 
with the food and said, “Here is a boy with fi ve small barley 
loaves and two small fi sh.” And the Lord said, “Bring them 
to Me!” This young boy was willing to give what little he 
had to Jesus. You see Jesus was going to use someone that 
everyone else overlooked to perform this miracle. God uses 
all kinds of people in His work. He often uses those who are 
the weakest or least important in the eyes of other people. 
But we might ask,” How can this be?” Yes it can be - that 
child was put in the right place at the right time to illustrate 
for us what can happen when we place ourselves in the 
hands of God. Did that child know when his mother gave 
him the food that this great miracle was going to happen to 
him? Absolutely Not! But that miracle probably changed 
his life. So we can’t say that we are too young or too old, to 
serve the Lord in His Church. God has placed in us all the 
gifts and energy and talents, that we need to succeed in life. 
It depends upon who is holding them and how there being used.  
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DO YOU EVER WONDER IF GOD CAN USE YOU IN SPITE OF YOUR WEAKNESSES?
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This miracle of the 5,000 can be used as an example of this great historical celebration that we call Thanksgiving. As our God fed the 
Israelites in the desert for 40 years, as He fed the 5,000 and the 4,000, we should be thankful to Him for all His gifts and Blessings that 
He has given us throughout our lives. Thanksgiving is one of those unique holidays that doesn’t center on shopping and buying gifts, but 
it enters on feeding the needy and the less fortunate. That is why God has set us on this earth - to take care of His children and to think of 
others who are suffering from the pains of loneliness.

Let’s be the example of the small child in this miracle and focus on what Thanksgiving is all about. It’s not about us feeding and filling 
our personal needs.  It’s taking care of the needs of others. So let’s make this Thanksgiving celebration of reaching out to others, and of 
that we can accomplish anything we want in life, if we would put our minds to it.

Let’s attend Church on Thanksgiving Day with our family members and show the true example of Thanksgiving by receiving the Body 
and Blood of our Lord and Savior Jesus Christ during the Divine Liturgy on Thursday, November 23, 2017.
MAY GOD BLESS ALL OF YOU AND HAVE A GREAT THANKSGIVING DAY!

Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία ότι 
είμαστε αδύναμοι στην πίστη μας, είμαστε άνευ αξίας και δεν 
αξίζει να κερδίσουμε τη Χριστιανική ζωή σε αυτόν τον κόσμο 
που ζούμε. Με αυτή τη δικαιολογία, επιτρέπουμε και μας δίνεται 
η ευκαιρία να διάγουμε  μια αμαρτωλή και ανήθικη ζωή. Είναι 
αυτό που πραγματικά θέλουμε,  η επιθυμία να εκπληρώσουμε τις 
αμαρτωλές μας συνήθειες;  Είναι γιατί αισθανόμαστε άνευ αξίας 
και δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι σημαντικό επειδή είχαμε 
πάρα πολλές αποτυχίες, προβλήματα και αγώνες; Έχετε ποτέ 
αμφισβητήσει τις πραγματικές σας δυνατότητες και πιστεύετε ότι 
ποτέ δεν θα κατορθώσετε τίποτα καλό; Μην υποβαθμίζετε  τον 
εαυτό σας χρησιμοποιώντας αυτούς τους τύπους δικαιολογίας στη 
ζωή. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Όλοι έχουμε τις συναισθηματικές, 
πνευματικές, οικονομικές, σωματικές αναπηρίες, λύπες και βάσανά 
μας. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν σημαίνει 
όμως ότι ο Θεός δεν μας αγαπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε 
χρήσιμοι γι ‘Αυτόν. Στην πραγματικότητα, ο Θεός χρησιμοποιεί 
τους αδύναμους, ατελείς,  λυπημένους, και αγωνίζεται να τους 
κάνει άτομα που μπορούν να κατορθώσουν σημαντικά πράγματα. 
Ας ρίξουμε μια ματιά πίσω στην ιστορία της Εκκλησίας. Ποιούς 
χρησιμοποίησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ποιούς 
στη Καινή Διαθήκη. Τον Μωυσή, τον Νώε και τον Αβραάμ. 
Χρησιμοποίησε τους 12 Μαθητές και τον Απόστολο Παύλο. Θα 
μπορούσα να αναφέρω πολύ περισσότερους ανθρώπους που ο 
Θεός χρησιμοποίησε για τα σχέδιά Του, αλλά αυτό θα χρειαζόταν 
μερικές σελίδες χαρτιού. Πιστεύετε λοιπόν έστω και για ένα λεπτό 
ότι αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξε ο Θεός είχαν μειονεκτήματα; 
Πιστεύετε ότι ήταν τέλειοι, λυπάμαι αλλά απέχετε κατά πολύ. O 
λόγος που ο Θεός τους επέλεξε, ήταν ακριβώς ότι δεν ήταν τέλειοι. 
Ήταν απλοί άνθρωποι και είχαν πολλές αδυναμίες και προβλήματα 
στη ζωή τους. Το σημείο της χριστιανικής ζωής δεν είναι τι μπορώ 
να κάνω για τον Θεό, το σημείο της χριστιανικής ζωής είναι τι 
μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μου και μέσω εμού. Δεν έχει σημασία 
πόσο αδύναμοι ή περιορισμένοι ή ατελείς είστε, αυτό που έχει 
σημασία είναι ποιος σας χρησιμοποιεί, ποιός σας καθοδηγεί, και 
ποιός σας δίνει δύναμη. Ο Θεός θα σας χρησιμοποιήσει  όχι επειδή 
δεν μπορείτε να γίνετε σπουδαίοι από μόνοι σας - αλλά επειδή ο 
Θεός μπορεί να σας κάνει σπουδαίους. Ας πάρουμε τους μεγάλους 
άνδρες του Ευαγγελίου, δεν ήταν σπουδαίοι! Ο Θεός τους έκανε 
μεγάλους ! Ο Θεός λοιπόν μπορεί να κάνει το ίδιο για όλους μας. 
Επίσης έχει τη δύναμη να μας κάνει μεγάλους, αν ακολουθήσουμε 
τις εντολές Του και τα βήματά Του.

Οι Απόστολοι, οι εκλεκτοί του Κυρίου, ήταν όλοι απλοί άνθρωποι 
και δεν υπήρχε τίποτα το ιδιαίτερο σ᾽αυτούς, πριν τους καλέσει 
ο Ιησούς. Ήταν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα. Είχαν φόβους, 
ανησυχίες, παρεξηγήσεις και όλα τα υπόλοιπα που μοιραζόμαστε 
και βιώνουμε στη ζωή. Πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι 
πρέπει να ζουν μια ενάρετη ζωή πριν ο Θεός τους αγαπήσει ή τους 
χρησιμοποιήσει. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός ψάχνει μόνο για 
ειδικούς ανθρώπους για να επιτελέσουν το έργο Του στη γη. Αυτό 
δεν είναι αλήθεια, εάν ο Θεός θέλει να σας χρησιμοποιήσει - θα 
σας κάνει Εκείνος ειδικό πρόσωπο. Ο Θεός δεν θα σας περιμένει 
να αλλάξετε ώστε να μπορεί να σας χρησιμοποιήσει, αλλά μάλλον 
θα αλλάξετε ως αποτέλεσμα του Θεού που σας χρησιμοποιεί. 
Οι μαθητές ήταν απλοί άνθρωποι και ναι, ο Ιησούς κάλεσε τους 
απλούς ανθρώπους να κάνουν μεγάλα έργα.Πόσοι από εσάς 
θυμάστε το θαύμα της σίτισης των πέντε χιλιάδων ανθρώπων 
στο κατά  Ματθαίο Ευαγγέλιο; Ξέρετε πώς έγινε το θαύμα. Στο 
τεράστιο πλήθος υπήρχε ένα μικρό αγόρι να στέκεται εκεί με 5 
καρβέλια κριθαρένιο ψωμί και 2 ψάρια. Ο Ανδρέας, ο  πρώτος 
Απόστολος από τους Αποστόλους που κλήθηκε από το Χριστό, 
είδε το αγόρι με το φαγητό και είπε: “Εδώ είναι ένα αγόρι με πέντε 
μικρά κριθαρένια καρβέλια ψωμί και δύο μικρά ψάρια”. Και ο 
Κύριος είπε, φέρτε τα σε Μένα! Το μικρό παιδί προθυμοποιήθηκε 
να δώσει το ελάχιστο που είχε στον Ιησού. Βλέπετε ότι ο Ιησούς 
επρόκειτο να χρησιμοποιήσει κάποιον, που όλοι οι άλλοι 
αγνοούσαν, για  να εκτελέσει το θαύμα. Ο Θεός χρησιμοποιεί 
όλα τα είδη των ανθρώπων στο έργο Του. Χρησιμοποιεί συχνά 
εκείνους που είναι πιο αδύναμοι ή λιγότερο σημαντικοί στα μάτια 
των  άλλων ανθρώπων. Μπορεί όμως να ρωτήσετε; Πώς μπορεί 
να γίνει αυτό -Ναι μπορεί να γίνει- όπως το παιδί βρισκόταν στο 
σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, για να μας δείξει τι μπορεί να 
συμβεί όταν τοποθετούμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. 
Μήπως αυτό το παιδί γνώριζε όταν η μητέρα του έδωσε το φαγητό, 
ότι θα του συνέβαινε αυτό το μεγάλο θαύμα; Ασφαλώς όχι! Αλλά 
το θαύμα αυτό,  άλλαξε πιθανότατα τη ζωή του. Επομένως δεν 
μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ νέοι ή πολύ ηλικιωμένοι, 
για να υπηρετήσουμε τον Κύριο στην Εκκλησία Του. Ο Θεός έχει 
τοποθετήσει σε μας όλα τα δώρα,  την ενέργεια και τα ταλέντα, 
που πρέπει  να έχουμε για να πετύχουμε στη ζωή. Εξαρτάται από 
το ποιος μας οδηγεί και πώς μας χρησιμοποιεί.

Μήνυμα Από τον Πατέρα Μιχαήλ Λ. Παστρικό  

ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΑΣ
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Message from 
DEMOS ANASTASIADES, PARISH COUNCIL PRESIDENT / MHNYMA ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Dear Parishioners:

My President’s message this month is 
simple - GET INVOLVED.  Look beyond 
your personal needs, comfort zone and get 
involved.  Who will have the courage to 
help lead the next generation of God’s 
disciples?  Your sons and daughters are 
God’s present and future disciples today!!
 
GET INVOLVED.
Will your actions show your children, your 
neighbor, your friend how much you love 
God? This is a very  personal question that 
we should all take a moment to refl ect upon. 
 
GET INVOLVED IN THE CHURCH and develop 
a more personal relationship with God.  The church 
has many needs, ask yourself how your talent may 
serve God.  There are many ways to get involved by 
being a part of the Parish Council, helping the Greek 
School, JOY, Sunday School, YAL, Hellenic Golden 
Coins, Choir, Stewardship, Festival Committee, the 
Plateia, Learning Center, Security, Beautifi cation of 
the Church, Cleaning the church, painting the church, 
Organizing the Church offi ce, Strategic Planning, 
renovating the church, helping with IT systems and 
much, much more.  If none of these areas interests 
you, start something new. But GET INVOLVED!!!
 
Don’t get trapped in the secular world.  There is a 
great quote from the movie, “God Is Not Dead” that 
I want to share.  An adult son asks his senile mother, 
“Why is my life so great and look at you suffering.” 
To his surprise, his mother said, “ Sometimes the devil 
allows people to live a life free of trouble because he 
doesn’t want people turning to God. Their sin is like 
a jail cell, except it is all nice and comfy and there 
doesn’t seem to be any reason to leave. The door’s 
wide open. Until one day time runs out and the door 
slams shut and suddenly it’s too late to get out.”
 
GET INVOLVED AND DEVELOP A MORE 
PERSONAL RELATIONSHIP WITH GOD. 

In Christ,
Demos Anastasiades, 

Parish Council President

Αγαπητά μέλη, 

Το μήνυμα του Προέδρου αυτό το μήνα είναι 
απλό - ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ. Κοιτάξτε πίσω 
και πέρα από τις προσωπικές σας ανάγκες, τις 
άνεσης σας και ΣΥΜΕΤΕΧΕΤΕ.  Ποιος θα 
έχει το θάρρος να βοηθήσει και να οδηγήσει 
την επόμενη γενιά των μαθητών του Θεού; Οι 
γιοι σας και οι κόρες σας είναι το παρόν και το 
μέλλον των μαθητών του Θεού σήμερα !!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ.
Θα δείξουν οι πράξεις  σας στα παιδιά σας, στο 
γείτονά σας, στο φίλο σας πόσο πολύ αγαπάτε 
τον Θεό; Είναι μισ πολύ προσωπική ερώτηση 
που πρέπει όλοι, να αφιερώσετε κάποιο χρόνο 

για να σκεφθείτε.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και αναπτύξτε μια 
πιο προσωπική σχέση με το Θεό. Η Εκκλησία έχει πολλές 
ανάγκες, αναρωτηθείτε με ποιο τρόπο  το ταλέντο σας 
μπορεί να χρησιμεύσει  στη υπηρεσία του Θεού. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι συμμετοχής,  με το να είσαι μέλος του 
Διοικητικού Συμβολίου, βοηθώντας στο Ελληνικό Σχολείο, 
στο Πρόγραμμα του JOY, στο Κατηχητικό Σχολείο, στο 
Πρόγραμμα του YAL, στο Χορευτικό Όμιλο Ελληνικά Χρυσά 
Φλουριά, στη Χορωδία, στο Πρόγραμμα της Εθελοντικής 
Προσφοράς, στην Επιτροπή του Φεστιβάλ, στη Πλατεία, 
στο Δίγλωοσο Κέντρο Μάθησης Προσχολικής Ηλικίας, στην 
Ασφάλεια, στην  Διακόσμηση τη Εκκλησίας, στον Καθαρισμό 
της Εκκλησίας, στο βάψιμο της Εκκλησίας, στην Οργάνωση 
του Κοινοτικού Γραφείου, στο στρατηγικό προγραμματισμό, 
στην ανακαίνηση της Εκλκησίας, βοηθώντας στο σύστημα 
πληροφορικής και πολλά, πολλά άλλα. Εάν δεν σας ενδιαφέρει 
κανένα από αυτά τα θέματα, τότε, ξεκινήστε κάτι καινούργιο. 
Αλλά ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ!!!

Μην παγιδευτείτε στα εγκώσμια.  Υπάρχει ένα ωραιότατο 
απόσπασμα από τη ταινία, “ο Θεός δεν είναι νεκρός” που 
θέλω να μοιραστώ μαζί σας . Ένας ενήλικας γιος ρωτάει 
τη γερόντησα μητέρα του , “Γιατί η δική μου ζωή είναι 
τόσο όμορφη,  και βλέπω εσένα να  υποφέρεις;”. Προς 
μεγάλη του έκπληξη, η μητέρα του είπε, “Μερικές φορές ο 
διάβολος επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν μια ζωή χωρίς 
προβλήματα, επειδή δεν θέλει οι άνθρωποι να στραφουν στο 
Θεό. Η αμαρτία τους είναι σαν ένα κελί φυλακής, μόνο που 
όλα είνα ωραία και άνετα εκεί και
δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να φύγουν.  Η πόρτα είναι 
ορθάνοιχτη. Μέχρι που μια ημέρα ο χρόνος τελειώνει, η πόρτα 
κλείνει με πάταγο, και ξαφνικά είναι πολύ αργά για να βγούν.»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ  ΜΙΑ ΠΙΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.

Εν Χριστώ,
Δημος Αναστασσιάδης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου.
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CHURCH CONTACT INFORMATION

CHURCH SECRETARY
MARIA SALPEAS

PARISH COUNCIL
DEMOS ANASTASIADES, PRESIDENT
KALLIOPE ANGELOS, VICE PRESIDENT
FOULA MASTROVASILIS, TREASURER
NANCY ANASTASIADES, ASSISTANT TREASURER
STAVROS KATSAS, RECORDING SECRETARY
PHILIP PHILIPPOU, CORRESPONDING SECRETARY

BOARD MEMBERS:
SPIRO ALAFASSOS, VASILIS ARGIROPOULOS,
STAMATIA IEROMONAHOS, GEORGE STAKIAS
SOULLA KAPETANAKOS, JOHN KOROLOGOS,
MARY SERAFIS, ELENI KOSTAKIS

PHILOPTOCHOS
EVAGELIA SALIARIS, PRESIDENT
IRENE VASILIOS, VICE-PRESIDENT
MARIA GEORGAKI, SECOND VICE-PRESIDENT
EVA NYCHIS, CORRESPONDING SECRETARY
ZOE PERDIKAKIS, RECORDING SECRETARY
STELLA KOUKIDES, TREASURER
NORA KEFALAS, ASSISTANT TREASURER
BOARD MEMBERS: 
RENEE THEMELIS, CHRISTINE ZERVOS, MARIA 
KOUTSOURI, PANAGIOTA KAFALLAS, TSAMBIKA 
TRIANTAFILOS, KATINA FOTINOS 

PSALTI
KONSTANTINOS FEKOS

CHOIR DIRECTOR/ORGANIST
PETE BISBIKIS

SEXTON
STANLEY CAVOURAS
DIAMONDS
ROSE TSAKALOS, PRESIDENT
ROSA CORNIAS, VICE-PRESIDENT
ANASTASIA VASILOKOPOULOSI, SECRETARY
MARY SERAFIS, TREASURER

BOARD MEMBERS:
SOULA GIANNAKOULIAS, SOULA KAPETANAKOS,
EVE LALLAS

G.O.Y.A.
RITA QUINTERO, PRESIDENT
IRENE ANGELOS, VICE-PRESIDENT
ANTONI PALAS, TREASURER
MARIA REPPAS, CORRESP. SECRETARY
PANAYIOTA KOUTSANTONIS, REC. SECRETARY
STELIOS ANASTASIADES, HISTORIAN
GENEVIEVE ZDZIERA, SERGEANT AT ARMS

G.O.Y.A. BOARD MEMBERS
ANGELICA QUINTERO, PRESIDENT
ANTONI PALAS, VICE-PRESIDENT
GENEVIEVE ZDZIERA, TREASURER
MICHAEL NIKOLETOS, RECORDING SECRETARY
PANAYIOTA KOUTSANTONIS, CORRESPONDING SECRETARY
KYRIAKOS KOUMOUDIS, SERGEANT OF ARMS
MIA CHRISSOMALLIS AND MICHAEL CEJPEK, HISTORIANS

FINANCIAL SECRETARY
AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS

SUNDAY SCHOOL
LIA KARAGIANOPOULOS, ROSE KOSTAKIS, NURSERY 
AND PRE-KINDERGARTEN
YANA KARABELAS, NIKI CANNING, KINDERGARTEN
PENNY GERAPETRITIS, 1ST - LEMONIA, AIDE
NIKOL AKALESTOS, 2ND
JENNA STAKIAS, 3RD
ROSE KOSTAKIS, 4TH - ELENI PIKOUNIS, AIDE
STAVROULA SAKELAKIS, 5TH - MARKELLA CORNIAS, 
LEXI BARNES, AIDES
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

PROTOPRESBYTER FR. MICHAEL PASTRIKOS, PASTOR   Tel: 410-633-5020  •  Fax: 410-633-4352  •  Cell: 443-742-8314

**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: DECEMBER 2017 - 
SUBMISSIONS DUE: NOVEMBER 20th

Please email your article(s) to: msalpeas@stnicholasmd.org

Articles are due no later than the 20th of each month. If they are received aft er the 
deadline they will be published in the following month’s issue. 

All articles must be proofread and color corrected prior to submission.
Th ank you 
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In memory of Argyrenia Zervos
Ms. Anastasia Hatziefthimiou

In memory of Irodotos Reppas
Mr. & Mrs. Demetrios Avgerinos
George & Maria Kornias
Mrs. Eleni Pikounis
Mrs. Nicoletta Roros
Mr. & Mrs. Mike Klosteridis
Mrs. Vasiliki Klosteridis

In memory of George Cornias
Mr. & Mrs. Demetrios Avgerinos
Mr. & Mrs. Vasilis Skordalos
Mrs. Fotitsa Anastasis
Anastasios Rologas & Family
Mrs. Eleni Pikounis
McCormick Taylor Inc.
Mrs. Nicoletta Roros
Mr. & Mrs. Mike Klosteridis
Mrs. Vasiliki Klosteridis
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis
Spiro & Penny Alafassos
Vasilis & Sophia Avgerinos

In memory of Emmanuel Pikounis
Vasilis & Sophia Avgerinos

In memory of Yiannis & Amalia 
Hatzikosmas
Dean & Soula Roxanis

In memory of Kalliopi Bays
Mrs. Nicoletta Roros
Mr. & Mrs. Mike Klosteridis
Mrs. Vasiliki Klosteridis

In memory of George Kouyoulis
Mr. & Mrs. George Voxakis
Theofanis & Epatia Peters

In memory of John Mavronis
Mr. & Mrs. George Voxakis
Anastasios Rologas & Family
Mr. & Mrs. Mike Klosteridis
In memory of Smaragdi Voxakis
Mr. & Mrs. George Voxakis

DONATIONS IN MEMORIAM
In memory of Nicholas Rigopoulos
Mrs. Fotitsa Anastasis
Anastasios Rologas & Family
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis

In memory of Filippos Filippou Family
Mr. Nicholas Filippou
Mr. & Mrs. George Voxakis

In memory of Nicholas Rigopoulos
Mrs. Fotitsa Anastasis
Anastasios Rologas & Family
Mr. & Mrs. Dimitrios Trikoulis

Please help us to decorate our beautiful church for the upcoming Christmas season 
by donating $20.00 toward the purchase of a poinsettia plant.

Your family is also invited to join the Community Christmas Card for a dontation of 
$20.00. Please specify your choice and enclose your donation with this form.

Name:  ________________________________________________________________

Address:  ______________________________________________________________                    

    ______________________________________________________________

Poinsettias   (# _______ )   $ _________________

Community Christmas Card   (# _______ )   $ _________________

Please indicate how you wish your family name to appear on the 

Christmas card_________________________________________________

Thank you for your support!
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NOTICE OF GENERAL ASSEMBLY - NOVEMBER 5TH
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ,  5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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NOTICE FOR NOMINATIONS TO PARISH COUNCIL

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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PARISH COUNCIL NEWS

IT TAKES A DEDICATED PERSON TO MAKE THE RIGHT CHOICE

     If you are interested in becoming an active member of the St. Nicholas Parish 
Council and want to know more about what it takes to be active in your Church 
and Community, please contact Fr. Michael for more information. Perhaps you 
are talented in youth development, marketing, fundraising, website development, 
� nances, management, catering, education, or other activities. If you are interested, 

we really need parishioners that 
care about their Church, and have 
the time, and talent to o� er their 
services for the continued success 
of St. Nicholas. 

St. Nicholas is a very active 
Community, and we would like 
to keep the progress going in the 
right direction. We have come so 

far, and we can’t afford to go backwards, we need to go forward and continue the 
success that the previous Priests, and Parish Councils have done in the past as 
well as the present. We need more of the Young Adults of the Parish to step up 
to the plate and offer their time, talent, and treasure. Become a Catalyst and let 
us bridge our ideas for the future of St. Nicholas. We need to work together and 
to empower each other to develop programs for the elderly, for our Youth, and to 
create a mission and outreach program for the parish. You can become a part of the 
solution and make a difference by 
becoming involved in your Church 
and Community.

THIS IS A REALISTIC WAY 

FORWARD...COME AND BE A 

PART OF THE FUTURE! 

UNITED TRANSPORTATION
The Premier Passenger Van Service 

• • • Reliable and Safe Transportation • • •

Airport (BWI, DULLES, JFK), 
Dinner, Events, & Wine Tours

Weddings, Anniversaries, Proms, Bachelorette Outings, 
Corporate Transportation,

Local & Distance, Groups up to 14 people 
Serving Baltimore/D.C. Metro 

Contact Solon at 443-791-7141
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EVENTS

St. Nicholas Church
Name Day Dance
Saturday 
December 9th

NEW YEAR’S EVE!
SUNDAY, 

DECEMBER 31ST
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STEWARDSHIP SUNDAY - NOVEMBER 12TH

Dear Parishioners,

November is a time when we turn our thoughts on the Stewardship Program of the Church. On Sunday, 
November the 12th, we will have our Annual Stewardship Sunday Program. On this day you are invited to 
bring forward your generous gift  asking the Lord to bless our intentions for our fi nancial support to the Lords 
work through our congregation for the year 2018. Let us set aside time to be in earnest prayer as we begin to 
discern how God is calling us to manage our gift s of time, talent, and treasures. Consider stepping out in faith 
and increasing your contribution for the year 2018. During the month of November you will be receiving your 
New Stewardship Pledge Card for the 2018 year.

Please fi ll it out and send it to the Church offi  ce. On 
that Sunday, Fr. Michael will be conducting a Blessing 
Prayer for all the Parishioners who have sent in their 
Pledge Card.  We are also inviting everyone who comes 
to church on that day to our Annual Stewardship 
Luncheon that will be held aft er Church in the 
Large Hall. Th e Stewardship Committee would also 
like to thank all the “Stewards” of the parish who 
sent in their Pledge Cards for 2017. May God Bless 
our “Stewards” and may He grant them abundant 
blessings and health for years to come.

Αγαπητοί ενορίτες,

Τον Νοέμβριο η σκέψη μας πάει στο Πρόγραμμα 
της  Εθελοντικής  Προσφοράς της Εκκλησίας μας . 
Την  Κυριακή, 12 ΝΟεμβριου, θα έχουμε το ετήσιο 
Πρόγραμμα της Κυριακής που είναι αφιερωμένο την 
Εθελοντική Προσφορά. Αυτή την ημέρα καλείστε 
να φέρετε τη γενναιόδωρη προσφορά σας στο 
Κύριο για να ευλογήσει τους στόχους μας και τους 
σκοπούς μας για την  οικονομική υποστήριξη του 
έργου του Κυρίου μέσω των ενοριτών, για το 2018.  
Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε σοβαρή προσευχή 
καθώς αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς ο Θεός 
μας καλεί να διαχειριστούμε τα δώρα που μας έχει 
χαρίσει, του χρόνου, του ταλέντου και των θησαυρών 
μας. Εξετάστε το ενδεχόμενο λόγω πίστης και 
αυξειστε τη συνεισφορά σας για το έτος 2018. Πολύ 
σύντομα θα λάβετε τη νέα Κάρτα της Εθελοντικής 
σας Προσφοράς για το έτος 2018. 

Παρακαλέιστε να την συμπληρώστε και να τη στείλετε στο γραφείο της Εκκλησίας. Την Κυριακή αυτή, ο 
Πατήρ Μιχαήλ θα κάνει ειδική προευχή και θα ευλογήσει όλους τους ενορίτες που έχουν στείλει την Κάρτα της 
Εθελοντικής τους Προσφοράς. Καλούμε επίσης όλους όσους θα εκκλησιαστούν εκείνη την ημέρα στο Ετήσιο 
Γεύμα της Κυριακής της Εθελντικής Προφοράς που θα γίνει  μετά την Θεία Λειτουργία στη Μεγάλη Κοινοτική 
Αίθουσα. Η Επιτροπή της Εθελοντικής Προσφορά θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει όλους τους “Οικονόμους” 
της Ενορίας μας που έστειλαν τις Κάρτες της Εθελοντικής Προσφοράς για το 2017. Ο Θεός να ευλογεί τους 
“Οικονόμους” μας και να τους χαρίζει τις ευλογίες Του και υγεία για τα επόμενα χρόνια.
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GREEK SCHOOL - OXI DAY PERFORMANCES

O
X
I
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HOW TO BE SUCCESSFUL AT RAISING BILINGUAL KIDS

A very common anxiety of Greek parents living abroad 
is how to teach their children the Greek language, and 
then, how to get them to actually speak Greek. Lan-

guage, as we all know, is a culture carrier. By teaching children 
the Greek language, we bring them into contact with the Greek 
culture and Greek tradition. If children love their language, they 
will more likely become more interested in learning more about 
their roots. 

Th ings, however, are not easy when children live in a foreign 
country and they hear Greek mostly from their parents. It be-
comes even more diffi  cult when only one parent is Greek. Ad-
ditionally, nowadays children’s daily schedules are loaded with so 
many activities, which leaves them very little free time to com-
municate in greek. 

In order for children to become fl uent in both languages there 
has to be suffi  cient time and exposure dedicated to each for prac-
tice. To take for example a family that the father is American 
and the mother is of Greek descent and they live here in the US. 
Th e maternal grandparents travel back and forth to Greece. So 
the children are taught Greek by the mother and the grandpar-
ents. She wishes for her children to speak better greek. Th erefore, 
the extra expose with their grandparents enhances the learning 
curve.

Did you know that bilingualism has great physical and mental 
benefi ts? 
Research has shown that if you speak more than one language 
your brain is more fl exible and better at many important tasks 
than someone who only speaks only one language.

Language is aparted by many distinguished patterns. Children 
are fantastic at learning patterns and the earlier you start to teach 
your child multiple languages the easier it will be for them to 
learn. Th e older you become the brain placidity decreases and 
the critical mind increases, you are already bilingual and you can 
use that as a  bootstrap. “ Th e human brain is amazing, and the 
human capacity to acquire language is in descramble . “

 “Don’t expect it will turn your child into a perfect balanced bi-
lingual, but that’s O.K.” Whatever you do is an advantage. You 
can simply follow the tips below to get your child to actually speak 
Greek.

Tips to help your child to learn and speak Greek

• Help your child love the Greek language
Th is is the fi rst and most important step. Speak to your child in 
Greek. If your child doesn’t want to respond or is uncomfortable 

replying in Greek, don’t pressure him or her to do so. Talk to 
your child during a pleasant activity, like playing a game or going 
for a walk. Th is way, the Greek language and, by extension, the 
learning of the language, is connected with something pleasant, 
rather than something stressful.

• Team up with other Greek parents
Get in touch with other Greek parents. It’s even better if those 
children also speak Greek and attend Greek school or lessons. 
Being around other Greek children is a very powerful motivation 
for children to learn the language.

• Expose your child to Greek culture in general 
(music, traditional dances, etc.) 
If your children love Greek dances, they are more likely to be 
motivated to want learn the language. In addition, in an environ-
ment like this, the children will also have the benefi t of meeting 
with many Greeks who most likely already speak the language.

• Keep close ties to Greece
Travel to Greece. Connect with family members and develop 
friendships, as it compels kids to learn to speak Greek in order 
to communicate better, make friends with a family in Greece, 
or a local family from Greece, especially if they have children. 
Th e kids can communicate through social media or Skype. Th e 
exposure to native speakers and the necessity of speaking Greek 
in Greece is tremendous practice and a powerful motivator.

• Purchase Greek books, magazines, newspapers, or Greek
apps (games, etc.)
Expose your kids to these, and read them together.

• Play Greek music at home or watch Greek movies
Listen to Greek music at home or in the car or watch Greek mov-
ies together. Th ey are proven to be very helpful in learning a 
language, especially in early childhood. If your children become 
familiar with the music, they will not only have the exposure to 
hearing the language in a diff erent way but may also start to sing 
along.

• Always praise your children
Tell your children how well they speak Greek. Give praise and 
tell them you’re proud of them. Nothing works better for chil-
dren than parental approval.
 
I hope these tips are helpful to you on your journey to raise a 
confi dent bilingual!!!

                         Yvoni Galetaki & Antonia - Paraskevi Tsiatsouli                                            
Teachers at St. Nicholas Greek School 
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Οι περισσότεροι Έλληνες γονείς που ζουν εκτός Ελλάδας 
διακατέχονται από μια κοινή ανησυχία, το πώς θα 
διδάξουν στα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα, κι 

έπειτα, πώς θα καταφέρουν να τα βοηθήσουν να την μιλούν 
σωστά. Η γλώσσα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι φορέας 
πολιτισμού. Διδάσκοντας στα παιδιά την ελληνική γλώσσα τους 
φέρνουμε σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική 
παράδοση. Αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για 
την γλώσσα, θα ενισχύσουμε αυτόματα την αγάπη των παιδιών 
για τις ρίζες τους.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι εύκολα όταν τα παιδιά ζουν σε 
μια ξένη χώρα και ακούνε τα ελληνικά κυρίως από τους γονείς 
τους. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν μόνο ο ένας από τους 
γονείς είναι Έλληνας. Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών 
σήμερα, υπερφορτωμένο όχι μόνο από το δημόσιο σχολείο 
αλλά και από εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν αφήνει στα 
παιδιά ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με την εκμάθηση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Τα παιδιά καλούνται λοιπόν να γίνουν καλοί ομιλητές και 
στις δυο γλώσσες. Για να μπορέσουν να επιτύχουν, θα πρέπει 
να αφιερώνεται επαρκής χρόνος στην κάθε μια για εξάσκηση. 
Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια, ο πατέρας είναι Αμερικανός 
και η μητέρα είναι Ελληνικής καταγωγής. Ζουν στις ΗΠΑ. Οι 
γονείς της μητέρας τους ταξιδεύουν συχνά ώστε να βλέπουν την 
οικογένεια. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά μόνο από τη 
μητέρα και τους παππούδες. Η μητέρα όμως επιθυμεί να μάθουν 
να μιλούν καλύτερα τα ελληνικά. Έτσι στο εξής, η επικοινωνία 
των παιδιών με τους παππούδες θα έχει χαρακτήρα εξάσκησης 
και βελτίωσης της Ελληνικής γλώσσας.

Γνωρίζατε ότι η διγλωσσία έχει μεγάλα σωματικά και διανοητικά 
οφέλη?
Έρευνες έχουν δείξει, ότι αν μιλάς περισσότερες από μία γλώσσες, 
ο εγκέφαλός σου είναι πιο ευέλικτος και ανταποκρίνεται 
καλύτερα σε σημαντικές διεργασίες σε σύγκριση με κάποιον 
που μιλάει μόνο μία γλώσσα. Η γλώσσα διακρίνεται από πολλά 
διαφορετικά μοτίβα/πρότυπα. Τα παιδιά έχουν την τρομερή 
ικανότητα να αποτυπώνουν νέα πρότυπα και όσο νωρίτερα 
ξεκινήσουν να εκτίθενται σε διαφορετικές γλώσσες, τόσο 
πιο εύκολο είναι να τις κατακτήσουν. Όσο μεγαλώνουμε η 
ευελιξία του εγκεφάλου μειώνεται και η κριτική ικανότητα του 
αυξάνεται. Αν όμως έχεις ήδη ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, είσαι 
ήδη δίγλωσσος και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως εφόδιο. 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι καταπληκτικός και η ανθρώπινη 
ικανότητα κατάκτησης γλωσσών είναι, πραγματικά, 
αδιανόητη.

“Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες. Μην περιμένετε από την μία 
στιγμή στην άλλη το παιδί σας να μετατραπεί σε φυσικό ομιλητή. 
Αυτό είναι κάτι αποδεκτό.”

Ό, τι κι αν κάνετε όμως, ακόμη και η προσπάθεια είναι 
πλεονέκτημα. Αν θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας να εξασκηθεί 
και να εξοικειωθεί με την γλώσσα, αν θέλετε να το βοηθήσετε 
να έρθει σε επαφή με τον Ελληνικό πολιτισμό και να αγαπήσει 
τις ρίζες του, μπορείτε απλά να ακολουθήσετε τις παρακάτω 
συμβουλές.

Συμβουλές για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει να μιλάει
Ελληνικά:
• Βοηθήστε το παιδί σας να αγαπήσει την ελληνική γλώσσα:

Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Να μιλάτε 
στο παιδί σας στα ελληνικά. Εάν το παιδί σας δεν θέλει να 
απαντήσει ή δεν αισθάνεται άνετα να απαντά στα ελληνικά, 
μην το πιέζετε να το κάνει. Μιλήστε στο παιδί σας κατά τη 
διάρκεια μιας ευχάριστης δραστηριότητας, όπως παίζοντας ένα 
παιχνίδι ή κάνοντας μια βόλτα. Έτσι, η ελληνική γλώσσα και, κατ 
‘επέκταση, η εκμάθηση της γλώσσας, συνδέεται περισσότερο με 
κάτι ευχάριστο, παρά με κάτι αγχωτικό.

• Να συναναστρέφεστε με άλλες Ελληνικές οικογένειες: 
Να έρχεστε σε επαφή με άλλους Έλληνες. Είναι ιδιαίτερα 
βοηθητικό αν παιδιά κοντά στην ηλικία τους μιλούν ελληνικά, 
παρακολουθούν ελληνικά μαθήματα ή πηγαίνουν στο ελληνικό 
σχολείο. Το να έρχονται τα παιδιά σας σε επαφή με τέτοια παιδιά 
είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να μάθουν ακόμα 
καλύτερα τη γλώσσα.

• Να εκθέσετε στο παιδί σας ευρύτερα στον ελληνικό πολιτισμό 
(μουσική, παραδοσιακοί χοροί κ.λπ.):
Εάν τα παιδιά σας αγαπούν τους ελληνικούς χορούς, είναι πιο 
πιθανό να θελήσουν να μάθουν τη γλώσσα. Επιπλέον, σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά θα έχουν επίσης το πλεονέκτημα 
της συναναστροφής με πολλούς Έλληνες οι οποίοι πιθανότατα 
μιλούν ήδη τη γλώσσα.

• Διατηρείτε στενούς δεσμούς με την Ελλάδα:
Ταξιδέψτε στην Ελλάδα. Προσπαθήστε, όσο πιο συχνά γίνεται, 
να έρχεστε σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας που ζουν εκεί. 
Αναπτύξτε φιλίες. Έτσι τα παιδιά θα θέλουν να μάθουν να μιλούν 
ελληνικά για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα και να 
δημιουργήσουν νέους φίλους. Για να διατηρήσουν επικοινωνία 
μπορείτε να ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, Skype, κτλ. Η επαφή τους με φυσικούς 
ομιλητές και η ανάγκη να μιλούν ελληνικά στην Ελλάδα, για 
πρακτικούς λόγους, αποτελούν την καλύτερη εξάσκηση και το 
ισχυρότερο κίνητρο.

• Αγοράστε ελληνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή ελληνικές 
εφαρμογές (παιχνίδια κ.λπ.):
Εκθέστε τα παιδιά σας σε αυτά και διαβάστε ή παίξτε μαζί τους.

• Ακούστε ελληνική μουσική στο σπίτι ή παρακολουθήστε 
ελληνικές ταινίες:
Βάλτε να ακούσετε ελληνικά στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. 
Παρακολουθήστε με τα παιδιά σας ελληνικές ταινίες. Έχει 
αποδειχτεί ότι αυτά βοηθούν αρκετά στην εκμάθηση της 
γλώσσας, ειδικά στη πρώιμη παιδική ηλικία. Εάν τα παιδιά σας 
εξοικειωθούν με τον ρυθμό, το τραγούδι θα πάψει να αποτελεί 
άσκηση ακουστικής και το παιδί είναι πιθανό να αρχίσει να 
διασκεδάζει και να το τραγουδάει.

Μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε τα παιδιά σας. Πείτε στα παιδιά 
σας πόσο καλά μιλάνε τα Ελληνικά. Παινέψτε τα και πείτε τους 
πόσο περήφανοι είστε γι αυτά. Τίποτα δε δουλεύει καλύτερα 
στα παιδιά από την γονική αποδοχή.

Ελπίζω οι παραπάνω συμβουλές να φανούν χρήσιμες στον 
αγώνα της ανατροφής/δημιουργίας δίγλωσσων παιδιών με 
αυτοπεποίθηση!

Υβόννη Γαλετάκη και Αντωνία Παρασκευή Τσιατσούλη
Δασκάλες του ελληνικού σχολείου, Αγίου Νικολάου

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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My name  i s  De sp i n a  Soph i a  L en t i s  and  I  am s e v en  y e ar s  o l d  and  I  go  to  Gre e k  Schoo l .  I   t h i n k 
Gre e k  Schoo l  i s  f un  b e c au s e  y ou  g e t  to  l e a rn  Gre e k  t rad i t i on s ,  l e a rn  how  to  sp e a k  Gre e k  and  o th -
e r  f un  s t u f f .  A t  Gre e k  Schoo l  I  a l s o  l e a rn  s ongs  and  d an c e s .  I  l i ke  d an c i ng  w i t h  my  f r i e nd s  and 
hav e  made  a  l o t  o f  f r i e nd s  a t  Gre e k  Schoo l  and  r e a l l y  l i ke  my  te a ch er,  ky r i a  De sp i n a  and  kyr i a 
An ton i a .  My  te a ch er s  c a r e  abou t  me  and  h e l p  me  to  l e a rn  a s  much  a s  I  c an  i n  Gre e k  Schoo l .

De sp i n a  Soph i a  L en t i s
2nd  Grad e 

Το όνομα μου είναι Δέσποινα Σοφία Λέντης, είμαι επτά χρονών (7) και πηγαίνω στο 
Ελληνικό σχολείο. Πιστεύω πως το ελληνικό σχολείο είναι διασκεδαστικό επειδή σου 
μαθαίνει για τις ελληνικές παραδώσεις, να μιλάς σωστά την ελληνική γλώσσα και άλλα 
διασκεδαστικά πράγματα. Στο ελληνικό σχολείο μαθαίνω ελληνικά τραγούδια και 
ελληνικούς παραδοσιακούς  χορούς. Επίσης  μου αρέσει να χορεύω με τις φίλες μου και έχω 
κάνει πολλούς νέους φίλους στο ελληνικό σχολείο. Συμπαθώ πάρα πολύ τις δασκάλες μου, 
την κυρία Δέσποινα και την κυρία  Αντωνία. Οι δασκάλες μου νοιάζονται για εμένα και με 
βοηθάνε να μάθω όσα περισσότερα μπορώ στο ελληνικό σχολείο. 

Δέσποινα  Σοφία Λέντης 
2nd Grade  

I l i ke  to  go  to  t h e  Gre e k  Schoo l  b e c au s e  I  l e a rn  b e t te r  how  to   wr i te  and  sp e a k  Gre e k .
I  c an  sp e a k  i n  g r e e k  w i t h   my  grandmother s  and  grand fa th er s  i n  Gre e c e .   I  l i ke  to  l e a rn
how  to  d an c e  g r e e k  a t  t h e  v a r i ou s  c e l e b rat i on s  o f  our  Gre e k  Schoo l ,  b u t  mos t  o f  a l l  I  l i ke
th e  c u s tom o f  t h e  1 s t  o f  May  ho l i d a y ,  when  we   make  wr ea th s  w i t h  f l ower s  o f  d i f f e r en t  k i nd
and  c o l o r,  a t  t h e  P l a te i a ,  t h a t  i s  b e c au s e  I  l o v e  f l ower s .  La s t  bu t  no t  l e a s t  I  l o v e  my
Gre ek  Schoo l   b e c au s e  I  hav e  made  l o t  o f  n ew  f r i e nd s .

A frod i t i  Sakpaz i s
2nd  grad e

Μου αρέσει να πηγαίνω στο ελληνικό σχολειό γιατι μαθαίνω να διαβάζω, και να γραφώ, 
τα ελληνικά μου καλύτερα. Μπορώ να μιλάω με του παππούδες και τις γιαγιάδες μου, 
έτσι στην Ελλάδα. Μου αρέσει που μαθαίνω ελληνικούς χορούς, που κάνουμε ελληνικές 
γιορτές, αλλά ποιο πολύ από όλα, μου αρέσει, το έθιμο της πρωτομαγιάς που φτιάχνουμε 
στεφάνια, με λουλούδια στην πλατεία. Γιατί  μου αρέσουν πάρα πολύ τα, λουλούδια. Τέλος 
μου, αρέσει γιατί έχω κάνει πολλές καινούργιες φίλες.  

Αφροδίτη Σακπάζης
2nd Grade 

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Congratulations 
Mr. & Mrs. Nick Burdusi!

On Saturday, October 21st the wedding 
of Nick Burdusi to Julie Biglen took 
place at St. Nicholas Greek Orthodox 
Church in Baltimore. Nick is the son of 
Fr. Manuel & Presbytera Molly Burdusi 
and Julie is the daughter of James 
& Theresa Biglen of Bel Air. All the 
Greek Orthodox clergy of Baltimore 
took part in the service. Nick’s sister, 
Aristea Ereni Burdusi, was their 
Koumbara. The reception took place 
at the Baltimore Museum of Industry 
at the Inner Harbor. Catering was by 
the renowned Zeffert and Gold of 
Baltimore. The couple will honeymoon 
in New Orleans, LA. May they have a 
long and happy life together.

ANNOUNCEMENTS

Congratulations 
Mr. & Mrs. Nick Burdusi!

GREEK SCHOOL AUTUMN PARTY
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go in front of Mary, carrying torches. Captivated by the 
torches, the young child followed joyfully to the Temple, 
not once looking back at her parents nor weeping as she 
was parted from them.

The holy Virgin ran toward the Temple, overtaking her 
attendant maidens and threw herself into the arms of the 
High Priest Zacharias, who was waiting for her at the gate 
of the Temple with the elders. Zacharias blessed her saying, 
“It is in you that He has glorified your name in every 
generation. It is in you that He will reveal the Redemption 
that He has prepared for His people in the last days.”

Then, Zacharias brought the child into the Holy of 
Holies—a place where only the High Priest was permitted 
to enter once a year on the Day of Atonement. He placed 
her on the steps of the altar, and the grace of the Lord 
descended upon her. She arose and expressed her joy in a 
dance as wonder seized all who saw this happen.

The Virgin Mary dwelt in the Temple for nine years until, 
reaching an age for marriage, she was taken from the 
Temple by the priests and elders and entrusted to Joseph 
as the guardian of her virginity.

The Entrance of the Theotokos into the Temple signifies 
her total dedication to God and her readiness for her 
future vocation as the Mother of the Incarnate Lord. This 
is a feast of anticipation. As honor is shown to Mary, the 
faithful are called to look forward to the Incarnation of 
Christ, celebrated in a little more than a month by the 
Feast of the Nativity on December 25.

Icon of the Feast
The icon of the feast tells the story of Mary’s entry into 
the Temple. The High Priest, Zacharias, is in his priestly 
robes standing on the step of the Temple. His arms are 
outstretched, ready to greet and receive the Virgin. Mary 
is shown as a small child, standing before Zacharias with 
her arms reaching up to him. In some icons the young 
maidens who served as her escort are depicted standing 
behind her. Also, we see her parents, Joachim and Anna, 
offering their child to God and His divine service. In the 
upper center portion of the icon, the Virgin is seated on the 
steps of the Holy of Holies. An angel is there, attending to 
the one chosen by God to bring the Savior into the world.

TUESDAY, NOVEMBER 21ST

Introduction
The Feast of the Entrance into the Temple of Our Most Holy 
Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary is celebrated on 
November 21 each year. The Feast commemorates when 
as a young child, the Virgin Mary entered the Temple in 
Jerusalem.

Protevangelion Story
The birth and early life of the Virgin Mary is not recorded 
in the Gospels or other books of the New Testament, 
however this information can be found in a work dating 
from the second century known as the Book of James or 
Protevangelion.

When Mary was three years old, Joachim and Anna 
decided that the time had come to fulfill their promise and 
to offer her to the Lord. Joachim gathered the young girls 
of the neighborhood to form an escort, and he made them 

Feast of the Entrance into The Temple of 
Our Most Holy Lady The Theotokos

Courtesy of the Greek Orthodox Archdiocese of America - www.goarch.org
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T his is a wonderful period in time where family 
and friends get together on this occasion to give 
thanks to God for the blessings and gift s that He 
has bestowed on us. Also to thank our forefathers 
who gave thanks to the Lord a long time ago. Th is 
yearly tradition is one of my favorites because it 
brings us all closer together, makes us stop our 
daily lives, to spend this day together over some 
good food and lots of company.

We are also busy with our daily lives, our jobs, our 
friends, and loved ones, that there are not that many 
occasions that we get together as a family. It’s one 
of those Holidays that we prepare the traditional 
Turkey dinner as our main meal, with stuffi  ng, 
and all the dressings and desserts that come with 
it. True, Th anksgiving comes from a spirit of 
gratitude toward God and contentment with what 
He has provided. It also is a season of remembering 
God for all He has done and expressing gratitude 
to Him. With this in mind everyone is invited to 

attend the Annual Th anksgiving Divine Liturgy 
that will be held on Th ursday, November 23, 
2017. Th is service will begin at 9:00 am.

Thursday, November 23rd @ 9:00 am. 

ANNOUNCEMENTS

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΩΝ

Είναι μια θαυμάσια περίοδος όπου  
οικογένεια και φίλοι συγκεντρώνονται 

με αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσουν 
τον Θεό για τις ευλογίες και τα δώρα που 
μας έχει χαρίσει.  Επίσης να ευχαριστήσουμε 
τους προγόνους μας που ευχαρίστησαν τον 
Κύριο πριν χρόνια. Αυτή η ετήσια παράδοση 
είναι μια από τις πιο  αγαπημένες μου, επειδή 
μας φέρνει όλους πιο κοντά, μας κάνει να 
σταματήσουμε την καθημερινότητά μας, να 
περάσουμε αυτή την ημέρα όλοι μαζί με καλό 
φαγητό και καλή παρέα.  Επειδή επίσης είμαστε 
πολύ απασχολημένοι με την καθημερινότητά 
μας, τις δουλειές μας, τους φίλους μας και 
τους αγαπημένους μας, δεν υπάρχουν πολλές 
ευκαιρίες που  μπορούμε να  συναντιώμαστε 
σαν οικογένεια. Είναι μια από εκείνες τις 
εορτές που προετοιμάζουμε το παραδοσιακό 
δείπνο της Γαλοπούλας, ως κύριο γεύμα 
μας, με γέμιση, και όλες τις σάλτσες και τα 
επιδόρπια που τη συνοδεύουν. Γεγονός είναι 
ότι η Ημέρα των Ευχαριστιών πηγάζει από 
πνεύμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και 
ικανοποίηση για όλα τα αγαθά που Εκείνος 
μας έχει χαρίσει. Είναι επίσης μια εποχή που 
θυμόμαστε τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει 
για μας,  και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη 
σ ‘Αυτόν. Με αυτό το πνεύμα καλείστε να 
συμμετέχετε στη Θεία Λειτουργία την Ημέρα 
των Ευχαριηστιών, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου. 
Η Λειτουργία θα αρχίσει  στις 9:00 π.μ. 
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On Sunday, November 5th there will be an 
Artoclasia to honor Our Patron Saints followed 

by a special tray for the Ecumenical Patriarchs 
Programs and Charities. We would like to thank 
the Family of Mrs. Fotoula Gerapetrides for their 
donation and wish them many years of health.Join us  
for the Philoptochos General Meeting and Dinner to 
celebrate our Patron Saints Kosmas and Damianos on  
Monday, November 6th at 6:00 p.m. We will also have 
a guest speaker on the topic of Nutrition and Diabetes. 

“If you can’t feed a hundred people, then just feed 
one” Mother Teresa. Again this year from November 1st - 13th we 
will be collecting non perishable food items for those less fortunate.

Monday, October 23rd we held a night out at Zorbas. We would like 
to thank everyone who attended or made a donation in helping make 
it a success! 

SAVE THE DATE: 
Sunday, December 3, 2017  Christmas Brunch at Mountain Branch 
Country Club. Details to follow.

DONATIONS:
Mrs. Garifialia Conway
Mr. Nick Georgalas
Mrs. Mary Serafis.             
Mr. George Skandalis
Evgenia Karallas

In Memory of Emanuel Pikounis
Mrs. Eleni Pikounis

In Memory of George Minadakis
Mrs. Rose Minadakis                                        

The newly elected and sworn in Philoptochos Board 
is as follows:
Evagelia Saliaris,President   
Irene Vasilios, Vice-President
Maria Georgaki, Second Vice-President
Eva Nychis, Corresponding Secretary
Zoe Perdikakis, Recording Secretary
Stella Koukides, Treasurer 
Nora Kefalas, Assistant Treasurer 
Renee Themelis, Christine Zervos, Maria Koutsouri, 
Panagiota Kafallas, Tsambika Triantafilos, Katina Fotinos

PHILOXENIA HOUSE:
September 30th The Pontian Society held a fundraiser to benefit Saint 
Nicholas Church and the Philoxenia House. We would like to thank 
the society and all who volunteered donated or attended the event. 

We would also like to thank Mr. And Mrs. George Perdikakis for 
ther generious donation and for the donation of their winnings from 
the raffle. God grant them and their family many years of health and 
happiness.

Wednesday, November 22nd back by popular demand “Giorgos Tsalikis 
with Gianni’s Kritikos” Tickets available through greekconertstatus.
com. All proceeds go to Philoxenia House. We thank you for your 
support.

PHILOPTOCHOS NEWS / ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, θα έχουμε Αρτοκλασία 
προς τιμή των Προστάτων Αγίων μας, Κοσμά και 

Δαμιανού, και επίσης θα περάσουμε έκτακτο Δίσκο 
προς υποστήριξη των  Φιλανθρωπικών Οργανόσεων 
και Προγραμμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια της 
Φωτούλας Γεραπετρίτη για την δωρεά τους και να 
τους ευχηθούμε υγεία και μακροζωΐα. 

Θα σας περιμένουμε στη τακτική συνεδρίαση μας 
με Δείπνο για να εορτάσουμε την  μνήμη των Αγίων 
Κοσμά και Δαμιανού,  την Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, 
2017, στις 6:00 μ.μ. Θα έχουμε προσκεκκλημένο 

ομιλητή ο οποίος θα μας μιλήσει για την καλή Διατροφή και τον Διαβήτη.

Ἁν δεν μπορείς να τεϊσεις 100 ανθρώπους, τότε τάϊσε έναν
 Μητέρα Τερέζα. Και πάλι εφέτος θα μαζεύουμε κονσερβοοιημένα 
φαγητά για τους απόρους της Κοινότητάς μας. Από την 1η έως την 13η 
Νοεμβρίου.

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, βγήκαμε για φαγητό  στο Εστιατόριο 
ΖΟΡΜΠΑΣ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παραυρέθηκαν ή 
έκαναν δωρεές για να βοηθήσουν στην επιτυχία της εκδήλωσης,

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2017. Χρισουγεννιάτικο Γεύμα στο Mountain 
Branch Country Club.  Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. 

ΔΩΡΕΕΣ
Κα. Γαρυφαλιά Conway
Κος. Νικόλαος Γεωργαλάς
Κα. Μαίρη Σεραφείμ
Κος Γεώργιος Σκαντάλης
Κα. Ευγενία Καρελλά

Εις μνήμη του Εμμανουήλ Πικούνη
Κα. Ελένη Πικούνη.

Εις μνήμη Γεωργίου Μηναδάκη
Κα. Ρόζα Μηναδάκη

Το Νεοεκλεγέν και ορκωτό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου έχει ως εξής:
Ευαγγελία Σάλιαρη : Πρόεδρος
Ειρήνη Βασιλείου : Αντιπρόεδρος
Μαρία Γιωργἀκη : 2η Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Νύχη : Γραμματέας Αλληλογραφίας
Ζωή Περδικάκη : Γραμματέας Πρακτικών
Στέλλα Κουκίδου : Ταμίας
Νόρα Κεφάλας : Βοηθός Ταμία
Σύμβουλοι:
Ρενέ Θέμελη , Χριστίνα Ζερβού, Μαρία Κουτσούρη, Παναγιώτα 
Καφάλλα, Τσαμπίκα Τριανταφύλλου, Αικατερίνη  Φωτεινού.  

ΟΙΚΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος  ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ έκανε 
χοροεσπερίδα προς όφελος της  Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του 
Οικήματοε της Φιλοξενίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο 
και όλους όσοι προσέφερν χρήματα ή παρευρέθηκαν  στη χοροεσπερίδα. 
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο και την  κυρία Γεώργιο 
Περδικάκη για την γενναιόδωρη προφορά τους καθώς και για το 
ποσόν που εκέρδισαν στη λοτταρία της βραδυάς και  το εδώρησαν 
στη Φιλόπτωχο. Τους ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί αυτούς και την 
οικογένειά τους με υγεία και ευτυχία.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου: Θα μας ξανάρθει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 
και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κατά γενική ζήτηση. Για να κλείσετε 
θέσεις ή να πάρετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να πάτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekconertstatus.com.  Ολα τα έσοδα θα 
διατεθούν για το Οίκημα της ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
Σας ευχαριστούμε για την συνεχή υποστήριξή σας.
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GOYA NEWS

The Saint 
Nicholas GOYA 
Basketball 
Tournament 
September 30 - 
October 1
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le!

EVENTS

LADIES PANCHIAN SOCIETY 
CHRISTMAS IN KENNET 
LONGWOOD GARDENS 

BUS TRIP

2
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St. Nicholas 
Bilingual 

Early Education 
Center

EARLY EDUCATION CENTER NEWS

SAINT NICHOLAS BIINGUAL EARLY EDUCATION ENTER
Th e 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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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝ-ΧΕΛΛΕΝΙΚ (PAN-HELLENIC) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

Ο Χορευτικός Όμιλος ΠΑΝ-ΧΕΛΛΝΙΚ αρχίζει τα μαθήματα χορού για τρίτη  (3) συνεχή χρονιά.  Τα μαθήματα θα 
γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7:00 μ.μ. στην Κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νικολάου. Δεχόμαστε εγγραφές νέων μελών, 
κάθε Τετάρτη στις 7:00 μ.μ. 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

THANKSGIVING FOOD DRIVE

LADIES PHILOPTOCHOS 
THANKSGIVING 

FOOD DRIVE:  

NOVEMBER 1 - 15TH
It is fall already and the leaves are beginning to drop from the trees, the air is cooling down, and it is that time of the year 
when we begin to think of Thanksgiving. Last year the Philoptochos Society was able to provide over 25 Food Baskets 
feeding 25 families filled of all the goodies to prepare a Thanksgiving meal. Thank you to everyone for all the different 
ways you generously assisted with this outreach program. Some were able to support the program financially others 
supplied the Perishable food items that went into the baskets. 

The Philoptochos Society is once again asking for your help and your donations through this month of November 
so they can provide Thanksgiving Baskets for the needy families during this wonderful Holiday. Please bring in your 
food items to the Church. Thank You and may God Bless.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ -  ΑΠΟ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ - ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΩΝ 

Είμαστε ήδη στο Φθινόπωρο και τα φύλλα αρχίζουν να πέφτουν από τα δέντρα, όπως άρχισε και η ψύχρα, είναι η εποχή 
του χρόνου, που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τις ευχαριστίες. Πέρυσι η Φιλόπτωχος  μοίρασε πάνω από 25 καλάθια με 
τρόφιμα, που τροφοδότησαν 25 οικογένειες,  γεμάτα με όλα τα καλούδια για να ετοιμάσουν ένα γεύμα την Ημέρα 
των Ευχαριστιών. Σας ευχαριστούμε όλους που με διαφορετικούς τρόπους απλόχερα βοηθήσατε στο πρόγραμμα 
σίτισης. Μερικοί ήταν σε θέση να υποστηρίξουν το πρόγραμμα οικονομικά άλλοι παρέχοντας κονσερβοποιημένα 
εείδη διατροφής που γέμισαν τα καλάθια.

Η Φιλοπτώχος για άλλη μια φορά ζητά τη βοήθειά σας και τις δωρεές σας κατά το μήνα Νοέμβριο, ώστε να μπορέσει 
να παρέχει κατά τη διάρκεια αυτής της υπέροχης Εορτής, της Ημέρας των Ευχαρηστιών, καλάθια με τα απαιτούμενα 
για το δείπνο. Παρακαλείστε να φέρετε τα τρόφιμα στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ και ο Θεός μαζί σας.

PAN-HELLENIC NEWS
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2017 PLEDGES-$199,530.00 / Payments-$188,251.00 / Balance-$11,279.00
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2017 PLEDGES-$199,530.00 / Payments-$188,251.00 / Balance-$11,279.00

Art Exhibition at Preston Hall 
featuring artist:

Renée D. Arambiges
November 18, 2017

7 p.m. - 11p.m.

25 W. Preston Street
Baltimore, MD. 21201

SAVE THE DATE: 
Children Fun & Fellowship! 

Bounce Party N Play Fundraiser

November 24th (Black Friday) 
from 4:30 p.m. - 6:30 p.m. 

in White Marsh
~Details to follow~ 

If interested in sponsorship opportunities, please contact 
Theresa Tsamoutalis at theresa@allsafeelevators.com 

or Kara Cossis at capandonis@yahoo.com
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LITURGICAL PROGRAM 

WEDNESDAY, NOVEMBER 1:  Sts. Cosmas & Damianos the Unmercinaries:
                      Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 9:30 am.
                                                                                                                                                          
SUNDAY, NOVEMBER 5:  5th Sunday of Luke:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 10:00 am

WEDNESDAY, NOVEMBER 8:  The Gathering of the Archangels Michael, & Gabriel:   
          Orthros: 8:45 am   Divine Liturgy: 9:30 am

WEDNESDAY, NOVEMBER 8 (EVENING):  Great Vesper Service at the St. Nectarios Monastery 
        in Fredrick, M.D.

THURSDAY, NOVEMBER 9:  St. Nectarios the Wonderworker:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 9:30 am
     This service will be held at the Monastery in Fredrick, M.D. 

SUNDAY, NOVEMBER 12:   8th Sunday of Luke: Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 10:00 am
   
WEDNESDAY, NOVEMBER 15: ATTENTION ALL PARISHIONERS: His Eminence Metropolitan 
Evangelos of New Jersey, is inviting all the faithful to participate in the HOLY UNCTION SERVICE 
that will take place in our Church of St. Nicholas. This HOLY UNCTION SERVICE is sanctioned by the 
Metropolis of New Jersey for all the faithful of the Metropolis. Service will begin at 7:00 pm. 

THE CHRISTMAS FASTING PERIOD BEGINS WEDNESDAY NOVEMBER 15:  DURING THIS 
FASTING PERIOD, MEAT IS NOT PERMITTED TO BE CONSUMED DURING THE 40 DAY 
PERIOD. FISH IS PERMITTED TO BE CONSUMED UP UNTIL DECEMBER THE 11TH. ( Fish is 
not permitted though on the days of Wednesdays and Fridays).  From the 12TH of December until the 
Nativity of our Lord, a Strict fast is observed.

SUNDAY, NOVEMBER 19:  9th Sunday of Luke:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 10:00 am

TUESDAY, NOVEMBER  21:  The Entrance of the Theotokos into the Temple:  
     Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 9:30 am

THURSDAY, NOVEMBER 23:  Thanksgiving Day Liturgy:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 9:30 am

SATURDAY, NOVEMBER 25:  St. Catherine the Great Martyr:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 9:30 am

SUNDAY, NOVEMBER 26:  13th Sunday of Luke:  Orthros: 8:45 am  Divine Liturgy: 10:00 am                   

THURSDAY , NOVEMBER  30:  St. Andrew the First-Called Apostle:  
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CALENDAR OF EVENTS

Wednesday, November 1st through Monday, November 13th: Philoptochos Thanksgiving 
 Food Drive for the needy.
Saturday, November 4th-Sunday, November 5th: GOYA Away Basketball Tournament   
 sponsored by St. Katherine’s Greek Orthodox Church of Falls Church, Va. 
Sunday, November 5th: General Assembly meeting immediately after the conclusion of   
 the Divine Liturgy. 
Sunday, November 5th: Agion Anargyron Artoclasia for the health and welfare of the members  
 of Philoptochos and Special Tray to benefit the Ecumenical Patriarchate’s Programs and Charities.
Monday, November 6th: The Ladies Philoptochos General Meeting and dinner to honor the  
 Patron Saints Kosmas and Damianos. The dinner meeting will begin at 6:00 p.m.
Saturday, November 11th:  The Ladies Philoptochos Society members to attend the Metropolis  
 Medical Children’s Luncheon in New Jersey.
Saturday, November 11th: The Ladies Panchian Society Annual Fall Gathering at 
 Acropolis Restaurant starting at 2 p.m.
Saturday, November 11th-Sunday, November 12th: GOYA Away Basketball Tournament   
 sponsored by Greek Orthodox Cathedral of Annunciation of Norfolk, Va.
Sunday, November 12th: GOYA Youth Sunday.
Sunday, November 12th: The United Chios Societies Andreas Syggros celebrates St. Viktoron  
 and Independence Day of Chios from the Ottoman Empire. Artoclasia, memorial   
 service and procession of the icon will be held. Coffee hour will follow.
Tuesday, November 14th: The Diamonds Monthly meeting at 1 p.m. ; The Parish Council   
 Monthly Board meeting at 7 p.m.
Tuesday, November 14th: Choir Rehearsal at 7 p.m.
Friday, November 17th: The Hellenic Golden Coins Basket/ Designer Bag Bingo in the 
 large social hall of the church. 
Saturday, November 18th-Sunday, November 19th: GOYA Away Basketball Tournament   
 sponsored by Greek Orthodox Cathedral of Annunciation of Baltimore, Md. 
Sunday, November 19th: The Diamonds Memorial Service for Departed Members.
Wednesday, November 22nd: Live Concert with Giorgo Tsaliki  & Gianni Kritiko at the   
 Greektowne Square & Event Center to  Benefit the Philoxenia House.
Wednesday, November 22nd- Friday, November 24th: Greek School Closed for the    
 Thanksgiving Holiday.
Monday, November 27th: GOYA, Greek School Parents and Parishioners decorate the church  
 for the Christmas Holidays. 
Tuesday, November 28th: Choir Rehearsal at 7 p.m.
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Friday, December 1st-Sunday, December 15th: Family Crisis Center- Collection of Hygiene  
 Products to Aide Needy Families as Sponsored by the Ladies Philoptochos Society.
Sunday, December 3rd: Parish Council Elections immediately after the conclusion of 
 the Divine Liturgy.
Sunday, December 3rd: Ladies Philoptochos Christmas Brunch at Mountain Branch. 
 Details to follow.
Monday, December 4th: The Ladies Philoptochos Monthly General Meeting starting at 7 p.m.
Tuesday, December 5th: St. Nicholas Vespers Service starting at 7 p.m. Reception following  
 sponsored by the Ladies Philoptochos Society and the Community.
Wednesday, December 6th: St. Nicholas Name Day.
Thursday, December 7th: GOYA Participation at the Kennedy Krieger Christmas Celebration.
Saturday, December 9th: St. Nicholas Name Day Dance at the Greektowne Square & Event  
 Center starting at 8 p.m. Refer to flyer for more details. 
Sunday, December 10th: GOYA Ornament & Vasilopita Sales for the next several Sundays and  
 GOYA Executive Board Meeting.
Monday, December 11th: GOYA Monthly Meeting at 6:30 p.m.
Tuesday, December 12: Diamond’s Monthly Meeting at 1 p.m. and Parish Council 
 Monthly Meeting at 7 p.m.
Saturday, December 16th: Breakfast with Santa in the large social hall of the church sponsored  
 by the Rhodian Society. Refer to flyer for more details. 
Sunday, December 17th: Sunday School Christmas Singing Along in the Church Atrium   
 immediately after the Divine Liturgy.
Wednesday, December 20th: Greek School Christmas Celebration
Thursday, December 21st-January 2nd: Greek School Closed for Christmas Holiday.
Monday, December 25th: Christ is Born, Our Savior, Christmas Day.
Wednesday, December 27th- Thursday, December 28th: GOYA Ta Kalanta Caroling Activity
Friday, December 29th: GOYA Vasilopita Pick-Up at the Church.
Sunday, December 31st: St. Nicholas Annual New Year’s Eve Bash starting at 9 p.m. at the   
 Greektowne Square & Event Center. 

UPCOMING EVENTS


